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Thông tư mới hướng dẫn bổ sung về tiền lương, hợp đồng lao
động và kỷ luật lao động
Ngày 16/11/2015 vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (“BLĐTBXH”) đã ban hành Thông
tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao
động và trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP (hướng dẫn Bộ luật Lao động). Thông
tư cũng sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về tiền lương tại Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH. Thông
tư 47 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016. Một số điểm đáng chú ý của Thông tư này:


Hướng dẫn cụ thể cách ghi mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác trong hợp
đồng lao động.



Người sử dụng lao động phải gửi văn bản thông báo cho cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh
30 ngày trước khi cho thôi việc từ 2 người lao động trở lên do thay đổi cơ cấu, công nghệ
và lý do kinh tế.



Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình
quân theo hợp đồng (tuy nhiên loại trừ một số cấu phần lương) của 6 tháng liền kề trước khi
người lao động thôi việc hoặc mất việc làm.



Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động chỉ được tiến hành khi có đầy đủ thành phần tham dự theo
luật. Trường hợp sau 3 lần thông báo bằng văn bản (3 cuộc họp) mà một trong các thành
phần vắng mặt thì người sử dụng lao động được tiến hành cuộc họp tiếp theo. Người được
ủy quyền giao kết hợp đồng lao động được triệu tập và chủ trì cuộc họp nhưng chỉ được ra
quyết định theo hình thức khiển trách.



Tiền lương trong thời gian ngừng việc, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng
lương, tạm ứng tiền lương là tiền lương theo hợp đồng lao động (tuy nhiên loại trừ một số
cấu phần lương).



Bỏ quy định bắt buộc trả lương ngay trong tháng người lao động làm việc.



Khi cần xác định tiền lương ngày trên cơ sở lương tháng, số ngày làm việc bình thường trong
tháng (dùng để chia) không được quá 26 ngày.



Khi tính tiền lương làm thêm giờ thì tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường
được xác định bằng tiền lương thực trả theo công việc chia cho số giờ thực tế làm việc trong
tháng (nếu trả lương theo tháng, và phải không quá 208 giờ/tháng), hoặc chia cho số giờ thực
tế làm việc trong ngày hoặc tuần (nếu trả lương theo ngày hoặc theo tuần, và phải không
quá 8 giờ/ngày). Tiền lương thực trả không bao gồm lương làm thêm giờ, lương trả thêm khi
làm việc ban đêm, tiền lương ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, tiền thưởng và
các loại hỗ trợ, trợ cấp không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp
đồng lao động.
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