
Hỏi - đáp: Một số quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 

( Cập nhật lúc: 13/05/2020  ) 

1. Người lao động có các quyền và nghĩa vụ gì? 
Trả lời: Theo quy định tại Điều 5 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có 

các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

 1. Người lao động có các quyền sau: 

 a) Làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, nâng 

cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, quấy rối tình 

dục tại nơi làm việc; 

 b) Hưởng lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với 

người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an 

toàn, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có hưởng lương và được hưởng 

phúc lợi tập thể; 

 c) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động, tổ chức 

nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham gia đối thoại, 

thực hiện quy chế dân chủ, thương lượng tập thể với người sử dụng lao động và được 

tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình; 

tham gia quản lý theo nội quy của người sử dụng lao động; 

 d) Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức 

khỏe trong quá trình thực hiện công việc; 

 đ) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; 

 e) Đình công; 

 g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

 2. Người lao động có các nghĩa vụ sau đây: 

 a) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp 

khác; 

 b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, 

giám sát của người sử dụng lao động; 

 c) Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động. 

2.  Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động? Những quy định  mới so với 

Bộ luật Lao động năm 2012? 
Trả lời:  

* Điều 6 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động có các quyền và 

nghĩa vụ sau đây: 

1. Người sử dụng lao động có các quyền sau đây: 

a) Tuyển dụng, bố trí, quản lý, điều hành, giám sát lao động; khen thưởng và xử lý 

vi phạm kỷ luật lao động; 

b) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người sử dụng lao động, tổ 

chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; 

c) Yêu cầu tổ chức đại diện người lao động thương lượng với mục đích ký kết thỏa 

ước lao động tập thể; tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công; đối thoại, trao 

đổi với tổ chức đại diện người lao động về các vấn đề trong quan hệ lao động, cải thiện 



đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; 

d) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc; 

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp pháp 

khác; tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động; 

b) Thiết lập cơ chế và thực hiện đối thoại, trao đổi với người lao động và tổ chức 

đại diện người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; 

c) Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nhằm duy trì, 

chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động; 

d) Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động; xây 

dựng và thực hiện các giải pháp phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; 

đ) Tham gia phát triển tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đánh giá, công nhận kỹ 

năng nghề cho người lao động. 

* So với Bộ luật Lao động năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2019 bổ sung điểm c 

và điểm đ khoản 2: Đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nhằm 

duy trì, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động. Tham gia phát triển tiêu 

chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đánh giá, công nhận kỹ năng nghề cho người lao động. 

3. Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động được quy định như thế 

nào? 
Trả lời: Theo Điều 8 Bộ luật Lao động năm 2019, các hành vi sau đây bị nghiêm 

cấm trong lĩnh vực lao động: 

1. Phân biệt đối xử trong lao động. 

2. Ngược đãi người lao động, cưỡng bức lao động. 

3. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc. 

4. Lợi dụng danh nghĩa dạy nghề, tập nghề để trục lợi, bóc lột sức lao động hoặc lôi 

kéo, dụ dỗ, ép buộc người học nghề, người tập nghề vào hoạt động trái pháp luật. 

5. Sử dụng lao động chưa qua đào tạo hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc 

gia đối với nghề, công việc phải sử dụng lao động đã được đào tạo hoặc phải có chứng chỉ 

kỹ năng nghề quốc gia. 

6. Lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc thủ đoạn khác để lừa gạt người 

lao động hoặc để tuyển dụng người lao động với mục đích mua bán người, bóc lột, cưỡng 

bức lao động hoặc lợi dụng dịch vụ việc làm, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng để thực hiện hành vi trái pháp luật. 

7. Sử dụng lao động chưa thành niên trái pháp luật. 

4. Quyền làm việc của người lao động? 
Trả lời: Theo Điều 10 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có các quyền 

làm việc sau đây: 

1. Được tự do lựa chọn việc làm, làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào 

và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm. 

2. Trực tiếp liên hệ với người sử dụng lao động hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc 

làm để tìm kiếm việc làm theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp và sức khỏe 

của mình. 



5. Hợp đồng lao động là gì? So với Bộ luật Lao động năm 2012, hợp đồng lao 

động có quy định gì khác? 

Trả lời:  
* Điều 13 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: 

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao 

động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi 

bên trong quan hệ lao động. 

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về 

việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được 

coi là hợp đồng lao động. 

2. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải 

giao kết hợp đồng lao động với người lao động. 

* Bộ luật Lao động năm 2019 cơ bản kế thừa Bộ luật Lao động năm 2012; tuy 

nhiên có quy định thêm: Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội 

dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của 

một bên thì được coi là hợp đồng lao động và quy định thêm khoản 2 của Điều luật. 

6. Hành vi nào người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện 

hợp đồng lao động? 
Trả lời: Tại Điều 17 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, hành vi người sử dụng 

lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, đó là: 

1. Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động. 

2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản 

khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động. 

3. Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho người sử dụng 

lao động 

7. Hợp đồng lao động phải được giao kết gồm những loại nào? Nội dung này có 

điểm gì khác biệt so với Bộ Luật lao động năm 2012? 

Trả lời:  
* Khoản 1 Điều 20 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, hợp đồng lao động phải 

được giao kết theo một trong các loại sau: 

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây: 

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên 

không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng; 

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định 

thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể 

từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. 

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người 

lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau: 

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký 

kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, 

nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết; 

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên 

không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn; 



c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định 

thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm 

việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động 

đối với người được thuê làm Giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà Nước và trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật 

này. 

* So với Bộ luật Lao động năm 2012 (Điều 22) thì Bộ luật Lao động năm 2019 đã 

không quy định loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo mùa vụ, chỉ còn 02 loại HĐLĐ là 

HĐLĐ xác định thời hạn và HĐLĐ không xác định thời hạn. Đồng thời Bộ luật Lao động 

năm 2019 quy định rõ việc hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của 

hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng; 

trong khi Bộ luật Lao động năm 2012 quy định hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm 

dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. 

8. Thời gian thử việc của người lao động được quy định như thế nào? So 

với Bộ luật năm 2012 có điểm gì mới? 

Trả lời:  
* Điều 25 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: 

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp 

của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều 

kiện sau đây: 

1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, 

kinh doanh tại doanh nghiệp; 

2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ 

chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; 

3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ 

chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ; 

4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác. 

* Bên cạnh việc kế thừa các quy định về thời gian thử việc đối với người lao động 

tại Bộ luật Lao động 2012 (Điều 27), Bộ luật Lao động năm 2019 đã bổ sung thêm nội 

dung thời gian thử việc không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh 

nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư 

vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp đối với người quản lý doanh nghiệp. 

9. Trường hợp nào thì bị chấm dứt hợp đồng lao động? Điểm khác biệt so 

với Bộ luật Lao động năm 2012? 

Trả lời:  
* Điều 34 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định các trường hợp sau đây bị chấm 

dứt hợp đồng: 

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 177 của 

Bộ luật này. 

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. 

3. Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. 

4. Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không 

thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định tại khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng 

https://thukyluat.vn/vb/bo-luat-lao-dong-2012-22b6b.html


hình sự, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, 

quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 

5. Người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam bị trục xuất theo bản 

án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền.   

6. Người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích 

hoặc đã chết. 

7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi 

dân sự, mất tích hoặc đã chết. Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt 

hoạt động hoặc bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc UBND cấp tỉnh ra 

thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền 

và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. 

8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải. 

9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 

35 của Bộ luật này. 

10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy 

định tại Điều 36 của Bộ luật này. 

11. Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy định tại Điều 42 

và Điều 43 của Bộ luật này. 

12. Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người lao động là người nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này. 

13. Trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử 

việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc. 

* Cơ bản kế thừa Bộ luật Lao động  năm 2012 (Điều 36), Bộ luật Lao động năm 

2019 bỏ quy định về chấm dứt hợp đồng lao động khi người lao động đủ điều kiện về thời 

gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu. 

Bổ sung thêm các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động tại các khoản: 5, 12, 13 

và một phần khoản 7: Người sử dụng lao động bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh 

doanh thuộc UBND cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện theo pháp luật, người 

được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. 

10. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động 

được quy định như thế nào?  
 Trả lời: Theo Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: 

 1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải 

báo trước cho người sử dụng lao động như sau: 

 a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn; 

 b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời 

hạn từ 12 tháng đến 36 tháng; 

 c) Ít nhất 3 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn 

có thời hạn dưới 12 tháng; 

 d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực 

hiện theo quy định của Chính phủ. 

 2. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần 

báo trước trong trường hợp sau đây: 

https://thukyluat.vn/vb/bo-luat-lao-dong-2012-22b6b.html


 a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo 

đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật 

này; 

 b) Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này; 

 c) Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục 

mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động; 

 d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc; 

 đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của 

Bộ luật này; 

 e) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các 

bên có thỏa thuận khác; 

 g) Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại 

khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động. 

11. Việc học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động? Có quy 

định gì mới so với Bộ luật Lao động năm 2012? 

Trả lời:  
* Điều 61 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định việc học nghề, tập nghề để làm 

việc cho người sử dụng lao động, như sau: 

1. Học nghề để làm việc cho người sử dụng lao động là việc người sử dụng lao 

động tuyển người vào để đào tạo nghề nghiệp tại nơi làm việc. Thời gian học nghề theo 

chương trình đào tạo của từng trình độ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

2. Tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động là việc người sử dụng lao động 

tuyển người vào để hướng dẫn thực hành công việc, tập làm nghề theo vị trí việc làm tại 

nơi làm việc. Thời hạn tập nghề không quá 03 tháng. 

3. Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho 

mình thì không phải đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; không được thu học phí; 

phải ký hợp đồng đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. 

4. Người học nghề, người tập nghề phải đủ 14 tuổi trở lên và phải có đủ sức khỏe 

phù hợp với yêu cầu học nghề, tập nghề. Người học nghề, người tập nghề thuộc danh mục 

nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành phải từ đủ 18 tuổi trở 

lên, trừ lĩnh vực nghệ thuật, thể dục, thể thao. 

5. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, người tập nghề trực tiếp 

hoặc tham gia lao động thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên 

thỏa thuận. 

6. Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ 

các điều kiện theo quy định của Bộ luật này. 

* So với Bộ luật Lao động năm 2012 (Điều 61), Bộ luật lao động năm 2019 bổ sung 

khoản 1, khoản 2 về thời hạn học nghề, tập nghề của người lao động, theo đó, thời gian 

tập nghề của người lao động không quá 03 tháng còn thời gian học nghề theo chương 

trình đào tạo của từng trình độ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Bổ sung 

một phần của khoản 4: Người học nghề, người tập nghề thuộc danh mục nghề, công việc 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng 



Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành phải từ đủ 18 tuổi trở lên, trừ lĩnh vực 

nghệ thuật, thể dục, thể thao. Không quy định hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. 

12. Những quy định về tổ chức đối thoại tại nơi làm việc? Nội dung này có 

điểm gì mới so với Bộ luật Lao động năm 2012? 

Trả lời:  
* Điều 63 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định tổ chức đối thoại tại nơi làm 

việc, như sau: 

1. Đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi 

ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao 

động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi 

làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên 

cùng có lợi. 

2. Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong trường hợp 

sau đây: 

a) Định kỳ ít nhất 01 năm một lần; 

b) Khi có yêu cầu của một hoặc các bên; 

c) Khi có vụ việc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36, các điều 42, 44, 93, 104, 

118 và khoản 1 Điều 128 của Bộ luật này. 

3. Khuyến khích người sử dụng lao động và người lao động hoặc tổ chức đại diện 

người lao động tiến hành đối thoại ngoài những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 

này. 

* Tăng thời gian tổ chức đối thoại tại nơi làm việc định kỳ từ 03 tháng (Bộ luật năm 

2012) lên 01 năm một lần (Bộ luật năm 2019) 

13. Nguyên tắc trả lương cho người lao động được quy định như thế nào? Quy 

định mới so với Bộ luật Lao động năm 2012? 
 Trả lời:  

* Theo Điều 94 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về nguyên tắc trả lương như 

sau: 

 1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao 

động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao 

động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp. 

 2. Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết 

chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào 

việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà 

người sử dụng lao động chỉ định. 

* Thay vì quy định: Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời 

hạn như trong Bộ luật Lao động năm 2012 (Điều 96) thì Bộ luật Lao động năm 2019 quy 

định: Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao 

động, nhằm nhấn mạnh hơn trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc trả lương. 

Bộ luật Lao động năm 2019 đã bổ sung quy định mới là: Trường hợp người lao 

động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho 

người được người lao động ủy quyền hợp pháp. 

Ngoài ra, bổ sung thêm quy định mới hoàn toàn tại khoản 2. 

14. Quy định về việc trả lương cho người lao động? 



Trả lời: Theo Điều 95 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định việc trả lương cho 

người lao động, như sau: 

1. Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ vào tiền lương đã 

thỏa thuận, năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc. 

2. Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động 

bằng tiền Đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam 

thì có thể bằng ngoại tệ. 

3. Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho 

người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc 

vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có). 

15. Thế nào là thời giờ làm việc bình thường? 
Trả lời: Theo Điều 105 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: 

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 

giờ trong 01 tuần. 

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc 

tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm 

việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần. Nhà 

nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người 

lao động. 

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp 

xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp 

luật có liên quan. 

16. Làm thêm giờ được quy định như thế nào? Có quy định gì khác so với Bộ 

luật Lao động năm 2012? 

Trả lời:  
* Theo Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 quy định làm thêm giờ như sau: 

1. Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình 

thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. 

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng 

đầy đủ các yêu cầu sau đây: 

a) Phải được sự đồng ý của người lao động; 

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc 

bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường 

theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 

01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng; 

c) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. 

3. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 

giờ trong 01 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây: 

a) Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế 

biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản; 

b) Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước; 

c) Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ 

thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời; 



d) Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất 

thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do 

yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, 

thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất; 

4. Khi tổ chức làm thêm giờ theo quy định tại khoản 3 Điều này, người sử dụng lao 

động phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh. 

* So với Bộ luật Lao động năm 2012 (Điều 106), Bộ luật Lao động năm 2019 đã bổ 

sung quy định: Trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì 

tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; 

không quá 40 giờ trong 01 tháng (trước đây: Không quá 30 giờ trong 01 tháng). Bộ luật 

lao động năm 2019 quy định cụ thể: Người sử dụng lao động được sử dụng người lao 

động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc 

trường hợp (khoản 3). 

Bỏ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Lao động năm 2012: Sau mỗi đợt 

làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người 

lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ. 

17. Quy định nghỉ trong giờ làm việc của người lao động? Điểm khác biệt so 

với Bộ luật năm 2012? 

Trả lời:  

* Tại Điều 109 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: 

1. Người lao động làm việc theo thời giờ làm việc quy định tại Điều 105 của Bộ 

luật này từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, 

làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục. 

Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian 

nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc. 

2. Ngoài thời gian nghỉ quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng lao động bố 

trí cho người lao động các đợt nghỉ giải lao và ghi vào nội quy lao động. 

* Bộ luật Lao động năm 2012 (Điều 108) quy định người lao động làm việc liên tục 

08 giờ hoặc 06 giờ theo giờ làm việc bình thường được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút; làm 

việc ban đêm thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút và đều tính vào thời 

giờ làm việc. 

Trong khi đó, Bộ luật 2019 quy định người lao động làm việc theo giờ làm việc 

bình thường từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên 

tục; làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục. 

Như vậy: Đã giảm 02 giờ làm việc so với Bộ luật Lao động năm 2012. Theo Bộ 

luật 2019, trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời 

gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc. 

18.  Những quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 

trong ngày lễ, tết? Điểm mới so với Bộ luật năm 2012? 

Trả lời:  
* Tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động được nghỉ 

làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết như sau: 

a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch); 
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b) Tết Âm lịch 05 ngày; 

c) Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch); 

d) Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch); 

đ) Quốc khánh 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc 

sau); 

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch). 

* Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012 thì tổng số ngày người lao động 

được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày nghỉ lễ, tết trong năm là 10 

ngày; ngày Quốc khánh được nghỉ 01 ngày. Theo Bộ luật Lao động năm 2019 người lao 

động sẽ được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày lễ, tết tổng cộng trong năm là 11 

ngày; ngày Quốc khánh được nghỉ 02 ngày. 

19. Người lao động được nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương trong 

trường hợp nào? So với Bộ luật Lao động năm 2012 có điểm nào mới? 

Trả lời:  
* Tại Điều 115 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định như sau: 

1. Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và phải thông 

báo với người sử dụng lao động trong trường hợp sau đây: 

a) Kết hôn: Nghỉ 03 ngày; 

b) Con đẻ, con nuôi kết hôn: Nghỉ 01 ngày; 

c) Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc 

chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: Nghỉ 03 ngày. 

2. Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với 

người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; 

cha hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn. 

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa 

thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương. 

* Bộ luật Lao động 2019 đã quy định thêm các trường hợp người lao động được 

nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương, đó là: cha nuôi, mẹ nuôi; cha nuôi, mẹ nuôi của 

của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết. 

Quy định rõ con đẻ, con nuôi kết hôn và quy định rõ con đẻ, con nuôi chết; Bộ luật 

Lao động năm 2012 (điểm b, điểm c, khoản 1, Điều 116) chỉ quy định chung là: con chết, 

con kết hôn. 

       20. Nội quy lao động được quy định như thế nào? 

Trả lời:  Điều 118 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: 

1. Người sử dụng lao động phải ban hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 

người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bằng văn bản. 

2. Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy 

định của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau 

đây: 

a) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 

b) Trật tự tại nơi làm việc; 

c) An toàn, vệ sinh lao động; 

d) Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi 

quấy rối tình dục tại nơi làm việc; 
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đ) Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của 

người sử dụng lao động; 

e) Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng 

lao động; 

g) Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý 

kỷ luật lao động; 

h) Trách nhiệm vật chất; 

i) Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động. 

3. Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, 

người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ 

sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. 

4. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung 

chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc. 

21. Công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến 

chưa đủ 18 tuổi? 
Trả lời: Điều 147 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: Công việc và nơi làm việc 

cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi, như sau: 

1. Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm các công việc 

sau đây: 

a) Mang, vác, nâng các vật nặng vượt quá thể trạng của người chưa thành niên; 

b) Sản xuất, kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần hoặc 

chất gây nghiện khác; 

c) Sản xuất, sử dụng hoặc vận chuyển hóa chất, khí gas, chất nổ; 

d) Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, máy móc; 

đ) Phá dỡ các công trình xây dựng; 

e) Nấu, thổi, đúc, cán, dập, hàn kim loại; 

g) Lặn biển, đánh bắt thủy, hải sản xa bờ; 

h) Công việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của người 

chưa thành niên. 

2. Cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm việc ở các 

nơi sau đây: 

a) Dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm; 

b) Công trường xây dựng; 

c) Cơ sở giết mổ gia súc; 

d) Sòng bạc, quán bar, vũ trường, phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở 

tắm hơi, cơ sở xoa bóp; điểm kinh doanh xổ số, dịch vụ trò chơi điện tử; 

đ) Nơi làm việc khác gây tổn hại đến sự phát triển thể lực, trí lực, nhân cách của 

người chưa thành niên. 

22. Quy định về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, lao động 

cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam? 
Trả lời: Điều 150 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: Người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài, lao động cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, như 

sau: 

1. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân tìm kiếm và mở 



rộng thị trường lao động để đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải tuân theo quy định của 

pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. 

2. Công dân Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, trong khu 

công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc làm việc cho cá nhân là 

công dân nước ngoài tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật Việt Nam và được pháp luật 

bảo vệ. 

23. Các hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật? Có 

quy định gì mới so với Bộ luật Lao động năm 2012? 
Trả lời:  Theo Điều 160 Bộ luật Lao động năm 2019, các hành vi sau đây bị 

nghiêm cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật: 

1. Sử dụng người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 

51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng làm thêm giờ, làm việc vào ban 

đêm, trừ trường hợp người lao động là người khuyết tật đồng ý. 

2. Sử dụng người lao động là người khuyết tật làm công việc nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

mà không có sự đồng ý của người khuyết tật sau khi đã được người sử dụng lao động 

cung cấp đầy đủ thông tin về công việc đó. 

* So với Bộ luật Lao động năm 2012 (khoản 1 Điều 178), khoản 1 Điều 160 Bộ luật 

Lao động năm 2019 quy định rõ hành vi nghiêm cấm khi sử dụng đối với lao động người 

khuyết tật theo các mức độ: Nhẹ, nặng, đặc biệt nặng và quy định trường hợp loại trừ: 

Được người khuyết tật đồng ý. 

24. Việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được 

quy định như thế nào? 
Trả lời:  Theo Điều 168 Bộ luật Lao động năm 2019, tham gia bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp như sau: 

1. Người sử dụng lao động, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; người lao động được hưởng các chế độ theo quy định 

của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Khuyến khích 

người sử dụng lao động, người lao động tham gia các hình thức bảo hiểm khác đối với 

người lao động. 

2. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì 

người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động, trừ trường hợp hai bên 

có thỏa thuận khác. 

3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt 

buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi 

trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với 

mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp. 

25.  Quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động? So với Bộ luật năm 2012 có 

nội dung gì khác? 

Trả lời:  



* Theo Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: 

 1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy 

định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu. 

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được 

điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 

60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. 

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình 

thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao 

động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối 

với lao động nữ. 

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm 

việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp 

hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

 4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc 

biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 

Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

* Bộ luật Lao động năm 2012 (Điều 187) quy định người lao động bảo đảm điều 

kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội 

được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.  

Bộ luật Lao động năm 2019 đã nâng tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều 

kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao 

động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 

2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 

03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi 

năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ. 

26. Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp? So với Bộ luật Lao động 

năm 2012 có gì khác? 

Trả lời: 
* Khoản 3 Điều 3 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định: Tổ chức đại diện người lao 

động tại cơ sở là tổ chức được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động tại một 

đơn vị sử dụng lao động nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

người lao động trong quan hệ lao động thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức 

khác theo quy định của pháp luật về lao động. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở 

bao gồm công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. 

* So với Bộ luật Lao động năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2019 quy 

định thêm tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Việc quy định thành lập tổ 

chức của người lao động tại doanh nghiệp bên cạnh tổ chức Công đoàn Việt Nam 

nhằm mục đích thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của người lao động trong quan hệ lao động; thể chế hoá Nghị quyết số 06-

NQ/TW và  Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương, đáp ứng các đòi hỏi của thực 

tiễn quan hệ lao động Việt Nam và đáp ứng các nguyên tắc của Tổ chức Lao động 

https://thukyluat.vn/vb/luat-sua-doi-bo-luat-lao-dong-51766.html


quốc tế (ILO) và yêu cầu của cam kết quốc tế (Hiệp định CPTPP, EVFTA…). 

27. Quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức đại diện 

người lao động tại cơ sở được quy định như thế nào? 

Trả lời: Tại Điều 170 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định quyền thành lập, gia 

nhập và tham gia hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở như sau: 

1. Người lao động có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy 

định của Luật Công đoàn. 

2. Người lao động trong doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và tham gia 

hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo quy định tại các điều 172, 

173 và 174 của Bộ luật này. 

3. Các tổ chức đại diện người lao động quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này 

bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động. 

28. Quy định về việc thành lập, gia nhập tổ chức của người lao động tại doanh 

nghiệp? 
Trả lời: Tại Điều 172 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định thành lập, gia nhập tổ 

chức của người lao động tại doanh nghiệp như sau: 

1. Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp 

pháp sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký. 

Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tổ chức và hoạt động phải bảo đảm 

nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ; tự nguyện, tự quản, dân chủ, minh 

bạch. 

2. Tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp bị thu hồi đăng ký khi vi phạm về 

tôn chỉ, mục đích của tổ chức quy định tại điểm b khoản 1 Điều 174 của Bộ luật này hoặc 

tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp chấm dứt sự tồn tại trong trường hợp chia, 

tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc doanh nghiệp giải thể, phá sản. 

3. Trường hợp tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp gia nhập Công đoàn 

Việt Nam thì thực hiện theo quy định của Luật Công đoàn. 

4. Chính phủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký; thẩm quyền, thủ tục cấp 

đăng ký, thu hồi đăng ký; quản lý nhà nước đối với vấn đề tài chính, tài sản của tổ chức 

của người lao động tại doanh nghiệp; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, quyền liên 

kết của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. 

29. Ban lãnh đạo và thành viên tổ chức của người lao động tại doanh 

nghiệp được quy định như thể nào? 
         Trả lời: Tại Điều 173 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định Ban lãnh đạo và 

thành viên tổ chức của người lao động tại doanh nghiệpnhư sau: 

1. Tại thời điểm đăng ký, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp phải có số 

lượng tối thiểu thành viên là người lao động làm việc tại doanh nghiệp theo quy định của 

Chính phủ. 

2. Ban lãnh đạo do thành viên của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp bầu. 

Thành viên ban lãnh đạo là người lao động Việt Nam đang làm việc tại doanh nghiệp; 

không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt hoặc 

chưa được xóa án tích do phạm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm 



quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân, các tội xâm phạm sở hữu 

theo quy định của Bộ luật Hình sự. 

30. Quy định Điều lệ tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp? 
Trả lời: Tại Điều 174 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định Điều lệ tổ chức của 

người lao động tại doanh nghiệp như sau: 

1. Điều lệ tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp phải có các nội dung chủ 

yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ tổ chức; biểu tượng (nếu có); 

b) Tôn chỉ, mục đích và phạm vi hoạt động là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của thành viên tổ chức mình trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp; cùng với 

người sử dụng lao động giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của 

người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và 

ổn định; 

c) Điều kiện, thủ tục gia nhập và ra khỏi tổ chức của người lao động tại doanh 

nghiệp. 

Trong một tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp không đồng thời có thành 

viên là người lao động thông thường và thành viên là người lao động trực tiếp tham gia 

vào quá trình ra quyết định liên quan đến điều kiện lao động, tuyển dụng lao động, kỷ luật 

lao động, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc chuyển người lao động làm công việc khác; 

d) Cơ cấu tổ chức, nhiệm kỳ, người đại diện của tổ chức; 

đ) Nguyên tắc tổ chức, hoạt động; 

e) Thể thức thông qua quyết định của tổ chức. 

Những nội dung phải do thành viên quyết định theo đa số bao gồm thông qua, sửa 

đổi, bổ sung điều lệ của tổ chức; bầu cử, miễn nhiệm người đứng đầu và thành viên ban 

lãnh đạo của tổ chức; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên, giải thể, liên kết tổ chức; gia 

nhập Công đoàn Việt Nam; 

g) Phí thành viên, nguồn tài sản, tài chính và việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính 

của tổ chức. 

Việc thu, chi tài chính của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp phải được 

theo dõi, lưu trữ và định kỳ hằng năm công khai cho thành viên của tổ chức; 

h) Kiến nghị và giải quyết kiến nghị của thành viên trong nội bộ tổ chức. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

31. Các hành vi nào bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động liên quan 

đến thành lập, gia nhập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở? 
Trả lời: Tại Điều 175 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định các hành vi sau đây bị 

nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động liên quan đến thành lập, gia nhập và hoạt 

động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở: 

 1. Phân biệt đối xử đối với người lao động, thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại 

diện người lao động tại cơ sở vì lý do thành lập, gia nhập hoặc hoạt động tổ chức đại diện 

người lao động, bao gồm: 

a) Yêu cầu tham gia, không tham gia hoặc ra khỏi tổ chức đại diện người lao động 

tại cơ sở để được tuyển dụng, giao kết hoặc gia hạn hợp đồng lao động; 

b) Sa thải, kỷ luật, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, không tiếp tục giao 

kết hoặc gia hạn hợp đồng lao động, chuyển người lao động làm công việc khác; 



c) Phân biệt đối xử về tiền lương, thời giờ làm việc, các quyền và nghĩa vụ khác 

trong quan hệ lao động; 

d) Cản trở, gây khó khăn liên quan đến công việc nhằm làm suy yếu hoạt động của 

tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. 

2. Can thiệp, thao túng quá trình thành lập, bầu cử, xây dựng kế hoạch công tác và 

tổ chức thực hiện các hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, bao gồm cả 

việc hỗ trợ tài chính hoặc các biện pháp kinh tế khác nhằm làm vô hiệu hóa hoặc suy yếu 

việc thực hiện chức năng đại diện của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở hoặc phân 

biệt đối xử giữa các tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. 

32. Thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có 

quyền gì? 
Trả lời: Tại Điều 176 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định quyền của thành viên 

ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở như sau: 

1. Thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có quyền 

sau đây: 

a) Tiếp cận người lao động tại nơi làm việc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ 

của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. Việc thực hiện quyền này phải bảo đảm 

không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người sử dụng lao động; 

b) Tiếp cận người sử dụng lao động để thực hiện các nhiệm vụ đại diện của tổ chức 

đại diện người lao động tại cơ sở; 

c) Được sử dụng thời gian làm việc theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này 

để thực hiện công việc của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà vẫn được người 

sử dụng lao động trả lương; 

d) Được hưởng các bảo đảm khác trong quan hệ lao động và trong việc thực hiện 

chức năng đại diện theo quy định của pháp luật. 

2. Chính phủ quy định thời gian tối thiểu mà người sử dụng lao động dành cho toàn 

bộ thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để thực hiện 

nhiệm vụ của tổ chức đại diện trên cơ sở số lượng thành viên của tổ chức. 

3. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và người sử dụng lao động thỏa thuận 

về thời gian tăng thêm so với thời gian tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều này và cách 

thức sử dụng thời gian làm việc của thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người 

lao động tại cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế. 

33. Người sử dụng lao động đối với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có 

nghĩa vụ gì? 
Trả lời: Tại Điều 177 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định nghĩa vụ của người sử 

dụng lao động đối với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở như sau: 

1. Không được cản trở, gây khó khăn khi người lao động tiến hành các hoạt động 

hợp pháp nhằm thành lập, gia nhập và tham gia các hoạt động của tổ chức đại diện người 

lao động tại cơ sở. 

2. Công nhận và tôn trọng các quyền của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở 

đã được thành lập hợp pháp. 

3. Phải thỏa thuận bằng văn bản với ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao 

động tại cơ sở khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, chuyển làm công việc khác, 

kỷ luật sa thải đối với người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện 



người lao động tại cơ sở. Trường hợp không thỏa thuận được, hai bên phải báo cáo với cơ 

quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Sau 30 ngày kể từ ngày 

báo cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh biết, người sử 

dụng lao động mới có quyền quyết định. Trường hợp không nhất trí với quyết định của 

người sử dụng lao động thì người lao động, ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao 

động tại cơ sở có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự, thủ tục do 

pháp luật quy định. 

4. Phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động 

là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm 

kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động. 

5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

34. Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong quan hệ lao động có quyền 

và nghĩa vụ gì? 

Trả lời: Tại Điều 178 Bộ luật Lao động năm 2019 quy  định quyền và nghĩa vụ của 

tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong quan hệ lao động, như sau: 

1. Thương lượng tập thể với người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật này. 

2. Đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của Bộ luật này. 

3. Được tham khảo ý kiến xây dựng và giám sát việc thực hiện thang lương, bảng 

lương, mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động và những vấn 

đề liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động là thành viên của mình. 

4. Đại diện cho người lao động trong quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp lao 

động cá nhân khi được người lao động ủy quyền. 

5. Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của Bộ luật này. 

6. Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của cơ quan, tổ chức đăng ký hoạt động hợp pháp tại 

Việt Nam nhằm tìm hiểu pháp luật về lao động; về trình tự, thủ tục thành lập tổ chức đại 

diện người lao động và việc tiến hành các hoạt động đại diện trong quan hệ lao động sau 

khi được cấp đăng ký. 

7. Được người sử dụng lao động bố trí nơi làm việc và được cung cấp thông tin, bảo 

đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. 

35. Nội dung thanh tra lao động được quy định như thế nào? 

Trả lời: Tại Điều 214 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định nội dung thanh tra lao 

động, như sau: 

1. Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lao động. 

2. Điều tra tai nạn lao động và vi phạm an toàn, vệ sinh lao động. 

3. Tham gia hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về điều 

kiện lao động, an toàn, vệ sinh lao động. 

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp luật. 

5. Xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp 

luật về lao động. 

36. Thanh tra lao động có quyền gì? 
Trả lời: Tại Điều 216 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định quyền của thanh tra lao 

động như sau: 

Thanh tra lao động có quyền thanh tra, điều tra nơi thuộc đối tượng, phạm vi thanh 

tra được giao theo quyết định thanh tra. 



Khi thanh tra đột xuất theo quyết định của người có thẩm quyền trong trường hợp 

khẩn cấp có nguy cơ đe dọa an toàn, tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người 

lao động tại nơi làm việc thì không cần báo trước. 

Tác giả:  Đinh Điển 

 


