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 Giới thiệu Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2012
 Điểm lại các văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động 2012

Nghị định số 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2012
Ngày 12/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Nghị định này bổ sung nhiều vấn đề quan trọng
chưa được đề cập tại các văn bản hướng dẫn trước đó về hợp đồng lao động, trợ cấp thôi việc, trợ
cấp mất việc, tiền lương, kỷ luật lao động, v.v. Nghị định 05 có hiệu lực từ ngày 01/03/2015. Dưới
đây, chúng tôi điểm qua một số quy định đáng lưu ý trong Nghị định này.
1. Hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể
a) Sửa đổi thời hạn hợp đồng
Bộ luật Lao động quy định người sử dụng lao động và người lao động chỉ được giao kết tối
đa hai hợp đồng lao động xác định thời hạn (thời hạn đến ba năm). Sau đó, nếu người lao
động tiếp tục làm việc, các bên phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Nghị
định 05 quy định các bên có thể sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động nhưng chỉ được
sửa đổi một lần và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết (Điều 5).
b) Thông báo kết quả thử việc
Người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động về kết quả công việc người lao
động đã làm thử trong vòng ba ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc (đối với trường
hợp thử việc đến 30 hoặc 60 ngày) hoặc khi kết thúc thời gian thử việc (đối với trường hợp
thử việc đến sáu ngày). Nếu việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao
kết hợp đồng lao động với người lao động (Điều 7).
c) Tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác

Người sử dụng lao động muốn tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với
hợp đồng lao động vì lý do “nhu cầu sản xuất, kinh doanh” phải quy định rõ trong nội quy
các trường hợp này (Điều 8). Lưu ý là thời gian chuyển làm công việc khác không được quá
60 ngày cộng dồn trong một năm trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản của người lao động.
d) Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Bộ luật Lao động quy định một trong các căn cứ hợp pháp để người sử dụng lao động đơn
phương chấm dứt hợp đồng lao động là người lao động thường xuyên không hoàn thành
công việc theo hợp đồng. Đáng chú ý là, theo Nghị định 05, người sử dụng lao động phải
quy định cụ thể những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động
trong quy chế của doanh nghiệp. Quy chế này phải được tổ chức đại diện tập thể người lao
động cho ý kiến trước khi ban hành (khoản 1 Điều 12).
Nghị định cũng quy định hai trường hợp bất khả kháng người sử dụng lao động được chấm
dứt hợp đồng lao động là (i) địch họa, dịch bệnh hoặc (ii) di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản
xuất kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (khoản 2 Điều 12).
e) Cắt giảm lao động do thay đổi cơ cấu, công nghệ, hoặc vì lý do kinh tế, hoặc do sáp nhập,
hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã
Nghị định 05 liệt kê các trường hợp được coi là thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh
tế dùng làm căn cứ cắt giảm lao động. Ngoài ra, khi người sử dụng lao động cho thôi việc
từ hai người lao động trở lên trong các trường hợp này thì phải lập phương án sử dụng lao
động (Điều 13).
Nghị định cũng làm rõ Điều 48, 49 Bộ luật Lao động, theo đó người sử dụng lao động phải
trả trợ cấp mất việc làm, nhưng không phải trả trợ cấp thôi việc, cho người lao động đã làm
việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên bị mất việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì
lý do kinh tế, hoặc do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã (Điều 14).
Một số vấn đề khác như thời gian tính hưởng trợ cấp, thời hạn thanh toán tiền trợ cấp, xác
định trách nhiệm khi chuyển quyền sở hữu hoặc sử dụng tài sản doanh nghiệp, v.v. cũng
được hướng dẫn trong Nghị định.
f) Thương lượng tập thể
Thương lượng tập thể định kỳ phải được tiến hành ít nhất một lần/năm, thời điểm cụ thể
do người sử dụng lao động và tập thể người lao động thỏa thuận (Điều 16).
g) Các vấn đề khác
Nghị định 05 cũng hướng dẫn về người ký hợp đồng lao động, cách ghi các điều khoản của
hợp đồng, hợp đồng với người lao động cao tuổi, tạm hoãn thực hiện hợp đồng, việc đơn
phương chấm dứt hợp đồng của người lao động, và thỏa ước lao động tập thể.
2. Tiền lương
2

Nghị định 05 hướng dẫn tiền lương ghi trong hợp đồng lao động bao gồm mức lương theo
công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác (trừ tiền thưởng, tiền
ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp không liên quan đến công việc, chức danh) (Điều 21).
Quy định này đáng chú ý vì tiền lương ghi trong hợp đồng là căn cứ xác định mức đóng bảo
hiểm xã hội cho người lao động. Cũng theo Nghị định 05, tiền lương phải được ghi bằng
Đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp trả cho người nước ngoài. Người sử dụng lao động
chậm trả lương từ 15 ngày trở lên còn phải chịu lãi trên số tiền chậm trả (Điều 24).
3. Kỷ luật lao động
a) Nội quy lao động
Người sử dụng lao động phải đăng ký nội quy lao động trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày
ban hành, trừ trường hợp có dưới 10 người lao động (Điều 28). Các nội dung chủ yếu phải
có trong nội quy cũng được Nghị định liệt kê (Điều 27).
b) Trình tự xử lý kỷ luật lao động
Nghị định quy định các bước xử lý kỷ luật lao động, trong đó đáng chú ý: người sử dụng lao
động phải tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật và gửi thông báo văn bản cho người lao động, đại
diện công đoàn ít nhất năm ngày làm việc trước cuộc họp; Người sử dụng lao động được tổ
chức cuộc họp vắng mặt nếu đã thông báo ba lần bằng văn bản nhưng một trong các thành
phần tham dự không có mặt; Sau cuộc họp, chỉ có đích thân người đại diện theo pháp luật
của doanh nghiệp mới có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật cao hơn mức khiển trách;
Ngoài ra, khác với trước đây, Nghị định không miễn trừ thủ tục ra quyết định với trường
hợp khiển trách bằng miệng, nên có thể hiểu là kể cả biện pháp này cũng phải tuân theo
các bước nêu trong Nghị định (Điều 30).
c) Kỷ luật sa thải đối với trường hợp người lao động tự ý bỏ việc
Người lao động tự ý bỏ việc năm ngày làm việc cộng dồn trong phạm vi 30 ngày kể từ ngày
đầu tiên tự ý bỏ việc hoặc 20 ngày làm việc cộng đồn trong phạm vi 365 ngày kể từ ngày
đầu tiên tự ý bỏ việc (chứ không tính theo tháng hoặc năm dương lịch) mà không có lý do
chính đáng theo quy định pháp luật có thể bị sa thải (Điều 31).
4. Các quy định khác & chuyển tiếp
Nghị định 05 còn có các quy định khác về bồi thường trách nhiệm vật chất, khiếu nại, giải
quyết tranh chấp lao động, v.v.
Các bên liên quan phải tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động, thỏa ước lao
động tập thể, nội quy lao động và các quy chế của người sử dụng lao động đã ký kết hoặc
ban hành trước ngày Nghị định có hiệu lực.

Điểm lại các văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động 2012
(Xem phụ lục đính kèm)
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Điểm lại các văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động 2012
STT

Loại VB

Số hiệu

Ban hành

Hiệu lực

10/05/2013

01/07/2013

Nội dung

Hợp đồng lao động
1

Nghị định

44/2013/NĐ-CP

-

Khi NLĐ1 giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ, việc tham gia bảo
hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp theo HĐLĐ giao kết đầu
tiên, còn việc tham gia bảo hiểm y tế theo HĐLĐ có mức tiền
lương cao nhất.

-

Quy định các nội dung tối thiểu phải có của HĐLĐ đối với NLĐ
được thuê làm giám đốc doanh nghiệp 100% vốn của Nhà
nước.

-

Quy định trình tự, thủ tục tuyên bố HĐLĐ vô hiệu của Thanh tra
lao động và xử lý HĐLĐ vô hiệu.

-

Hướng dẫn nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và
nguyên tắc xây dựng định mức lao động. Bộ luật Lao động quy
định, dựa trên các nguyên tắc được Chính phủ hướng dẫn,
NSDLĐ có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định
mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa
thuận mức lương ghi trong hợp đồng và trả lương cho NLĐ.

Tiền lương
2

1

Nghị định

49/2013/NĐ-CP

14/05/2013

01/07/2013

NLĐ: Người lao động; NSDLĐ: Người sử dụng lao động; HĐLĐ: Hợp đồng lao động

1
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STT

Loại VB

Số hiệu

Ban hành

Hiệu lực

Nội dung

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
3

Nghị định

45/2013/NĐ-CP

10/05/2013

01/07/2013

-

NSDLĐ được tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ
trong một năm trong một số trường hợp pháp luật cho phép
nhưng phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có
liên quan.

-

Sau mỗi đợt làm thêm tối đa bảy ngày liên tục trong một tháng,
NSDLĐ phải bố trí cho NLĐ nghỉ bù số thời gian đã không được
nghỉ hoặc trả lương làm thêm giờ cho số giờ chưa nghỉ bù đủ.

-

Hướng dẫn cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với trường hợp
làm không đủ năm.

-

Điều kiện sử dụng NLĐ cao tuổi làm công việc nặng nhọc, độc
hại, nguy hiểm.

-

Định nghĩa tai nạn lao động, tai nạn được coi là tai nạn lao động
và sự cố nghiêm trọng.

-

Quy định các trường hợp hoãn, ngừng đình công; thủ tục hoãn,
ngừng đình công.

-

Sau khi ngừng đình công theo quy định, NLĐ phải quay trở lại
làm việc và được trả lương, nếu không NLĐ sẽ không được trả
lương và bị xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.

Tranh chấp lao động
4

Nghị định

46/2013/NĐ-CP

10/05/2013

01/07/2013

2
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STT
5

Loại VB
Thông tư

Số hiệu

Ban hành

Hiệu lực

Nội dung

08/2013/TT-BLĐTBXH

10/06/2013

01/07/2013

-

Hướng dẫn thực hiện việc tuyển chọn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,
cử hòa giải viên lao động tham gia giải quyết tranh chấp lao
động và miễn nhiệm hòa giải viên lao động.

03/2014/NĐ-CP

16/01/2014

15/03/2014

-

NSDLĐ có quyền trực tiếp tuyển dụng hoặc thông qua tổ chức
dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển
dụng NLĐ Việt Nam.

-

NSDLĐ phải báo cáo với cơ quan quản lý lao động địa phương
việc sử dụng lao động: lần đầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày
bắt đầu hoạt động, và định kỳ 6 tháng và hằng năm sau đó.

-

NSDLĐ phải lập sổ quản lý lao động, quản lý và sử dụng sổ theo
quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Việc làm
6

Nghị định

7

Thông tư

23/2014/TT-BLĐTBXH

29/08/2014

20/10/2014

-

Ban hành một số biểu mẫu về đăng ký dự tuyển và sử dụng lao
động; Quy định nội dung cơ bản của sổ quản lý lao động.

8

Thông tư

10/2013/TT-BLĐTBXH

10/06/2013

01/08/2013

-

Hướng dẫn cụ thể các công việc, nơi làm việc gây tổn hại cho
sức khỏe, an toàn hoặc đạo đức, do đó, cấm sử dụng lao động
chưa thành niên.

9

Thông tư

11/2013/TT-BLĐTBXH

11/06/2013

01/08/2013

-

Phân loại và quy định các công việc được sử dụng người dưới
13 tuổi và công việc được sử dụng người từ đủ 13 tuổi đến
dưới 15 tuổi; Quy định điều kiện tuyển dụng và việc khám sức
khỏe định kỳ với NLĐ dưới 15 tuổi.
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STT

Loại VB

Số hiệu

Ban hành

Hiệu lực

Nội dung

Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
10

11

Nghị định

Thông tư

102/2013/NĐ-CP

41/2014/TT-BCT

05/09/2013

05/11/2014

01/11/2013

22/12/2014

-

Hằng năm, NSDLĐ phải có báo cáo giải trình với Chủ tịch UBND
cấp tỉnh nơi NSDLĐ đặt trụ sở chính về nhu cầu sử dụng lao
động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà lao động Việt
Nam chưa đáp ứng được.

-

Quy định thêm một số trường hợp người nước ngoài không
phải xin giấy phép lao động và thủ tục xác nhận với các đối
tượng này.

-

Quy định căn cứ và thủ tục xác định người lao động nước ngoài
di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành
dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ WTO của Việt Nam không
phải xin giấy phép lao động.

Lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
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Nghị định

75/2014/NĐ-CP

28/07/2014

15/09/2014

-

Nghị định quy định về tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản
lý lao động và thủ tục tuyển người lao động làm việc cho các cơ
quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, văn
phòng thường trú cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và
truyền hình nước ngoài; văn phòng đại diện hoạt động không
sinh lời tại Việt Nam của tổ chức kinh tế, thương mại, tài chính,
ngân hàng, bảo hiểm,…

22/05/2013

15/07/2013

-

Doanh nghiệp xin cấp phép cho thuê lại lao động phải ký quỹ 2

Cho thuê lại lao động
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Nghị định

55/2013/NĐ-CP

4

LEADCO LEGAL COUNSEL

STT

Loại VB

Số hiệu

Ban hành

Hiệu lực

Nội dung
tỷ đồng, bảo đảm vốn pháp định 2 tỷ đồng, có trụ sở ổn định
với thời hạn ít nhất từ 2 năm trở lên, có người đứng đầu doanh
nghiệp thỏa mãn một số điều kiện quy định.

14

15

Thông tư

Thông tư

01/2014/TT-BLĐTBXH

40/2014/TT-NHNN

08/01/2014

11/12/2014

-

Giấy phép được cấp với thời hạn tối đa không quá 36 tháng; gia
hạn không quá hai lần, mỗi lần gia hạn không quá 24 tháng.

-

Doanh nghiệp chỉ được cho thuê lại lao động trong 17 nhóm
việc theo quy định.

-

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động chỉ được chuyển địa điểm
trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện trước thời hạn trong một
số trường hợp quy định.

-

Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nếu điều chuyển NLĐ đến thực
hiện công việc tại một doanh nghiệp khác mà NLĐ không chịu
sự điều hành, quản lý của doanh nghiệp nơi chuyển đến thì
doanh nghiệp điều chuyển NLĐ không phải xin giấy phép cho
thuê lại lao động.

01/02/2015

-

Hợp đồng ký quỹ giữa doanh nghiệp cho thuê lại lao động và
ngân hàng nhận ký quỹ phải có những nội dung tối thiểu theo
quy định.

15/07/2014

-

Điều kiện cấp phép doanh nghiệp dịch vụ việc làm: có trụ sở ổn
định với thời hạn từ 36 tháng trở lên; có bộ máy chuyên trách
thực hiện dịch vụ việc làm theo quy định; phải ký quỹ 300 triệu

01/03/2014

Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
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Nghị định

52/2014/NĐ-CP

23/05/2014

5

LEADCO LEGAL COUNSEL

STT

Loại VB

Số hiệu

Ban hành

Hiệu lực

Nội dung
đồng.
-

Quy định các hoạt động mà doanh nghiệp dịch vụ việc làm
được thực hiện.

-

Giấy phép được cấp với thời hạn tối đa 60 tháng và có thể được
gia hạn mỗi lần không quá 60 tháng.

Quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện và bảo vệ NLĐ
17

Nghị định

43/2013/NĐ-CP

10/05/2013

01/07/2013

-

Công đoàn cơ sở có quyền đại diện NLĐ và tập thể NLĐ khi
thương lượng, ký kết, sửa đổi, bổ sung, kéo dài thời hạn thỏa
ước lao động tập thể, tham gia giải quyết tranh chấp lao động
cá nhân và tranh chấp lao động tập thể.
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