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LỜI NÓI ĐẦU 

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 đã 

thông qua Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 (Viết tắt là 

Bộ luật lao động năm 2019); được Chủ tịch nước ký Lệnh 

công bố số 08/2019/L-CTN ngày 03 tháng 12 năm 2019; 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và 

thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13, ngày 18 

tháng 6 năm 2012. Bộ luật lao động năm 2019 có nhiều 

sửa đổi quan trọng, tạo khung pháp luật hoàn thiện hơn 

cho quan hệ việc làm, điều kiện lao động và chức năng 

đại diện của người sử dụng lao động và người lao động. 

Nhằm giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, người sử 

dụng lao động kịp thời tiếp cận các quy định của Bộ luật 

lao động năm 2019, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên 

soạn cuốn tài liệu TÌM HIỂU QUY ĐỊNH CỦA BỘ 

LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 VỀ HỢP ĐỒNG LAO 

ĐỘNG, cấp phát miễn phí đến các doanh nghiệp, hợp tác 

xã trên địa bàn tỉnh. 

Mong nhận được sự quan tâm của quý độc giả. 

Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang, số 508, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành 
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phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, điện thoại 02073 

814 482. 

Sở Tư pháp trân trọng giới thiệu! 

  

SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
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TÌM HIỂU 

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 

 NĂM 2019 VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

 

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ 

1. Khái niệm “Người lao động” 

Người lao động là người làm việc cho người sử 

dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự 

quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. 

Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là đủ 15 

tuổi, trừ trường hợp lao động chưa thành niên theo quy 

định của Bộ luật lao động (Khoản 1 Điều 3 Bộ luật lao 

động năm 2019). 

2. Khái niệm “Người sử dụng lao động” 

 Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, 

tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử 

dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; 

trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có 

năng lực hành vi dân sự đầy đủ (Khoản 2 Điều 3 Bộ luật 

lao động năm 2019). 

II. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

1. Hợp đồng lao động (Điều 13) 
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Theo quy định tại Điều 13 Bộ luật lao động năm 

2019, “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. 

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. 

2. Hình thức của hợp đồng lao động (Điều 14) 

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn 

bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, 

người sử dụng lao động giữ 01 bản. Hợp đồng lao động 

được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình 

thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về 

giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng 

văn bản. 

Đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, hai 

bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói, trừ 

các trường hợp sau: (1) Hợp đồng lao động đối với công 

việc theo mùa vụ do người lao động trong nhóm đại diện 

giao kết hợp đồng; (2) Hợp đồng lao động với người chưa 
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đủ 15 tuổi; (3) Hợp đồng lao động là người giúp việc gia 

đình. 

3. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động (Điều 15) 

Việc giao kết hợp đồng lao động phải đảm bảo 02 

nguyên tắc sau: 

(1) Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và 

trung thực. 

(2) Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không 

được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức 

xã hội. 

4. Nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp 

đồng lao động (Điều 16) 

Bộ luật lao động năm 2019 quy định cụ thể nghĩa 

vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động của 

người sử dụng lao động và người lao động, cụ thể: 

- Đối với người sử dụng lao động: phải cung cấp 

thông tin trung thực cho người lao động về công việc, địa 

điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời 

giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình 

thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ 

bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến 

việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu 

cầu. 
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- Đối với người lao động: phải cung cấp thông tin 

trung thực cho người sử dụng lao động về họ tên, ngày 

tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, 

trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình trạng sức khỏe và 

vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng 

lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu. 

5. Hành vi người sử dụng lao động không được 

làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động (Điều 17) 

Khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động, người 

sử dụng lao động không được thực hiện các hành vi sau: 

- Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng 

chỉ của người lao động. 

- 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. 

- Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động 

để trả nợ cho người sử dụng lao động. 

6. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động (Điều 

18) 

- Việc giao kết hợp đồng lao động do người lao 

động trực tiếp giao kết, trừ trường hợp hợp đồng công việc 

theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 

tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể 

ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết 



9 

 

hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao 

động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như 

giao kết với từng người lao động. Hợp đồng lao động do 

người được ủy quyền ký kết phải kèm theo danh sách ghi 

rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú và 

chữ ký của từng người lao động. 

- Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người 

sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp 

sau đây: (1) Người đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp 

luật; (2) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp 

nhân theo quy định của pháp luật hoặc người được ủy 

quyền theo quy định của pháp luật; (3) Người đại diện của 

hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách 

pháp nhân hoặc người được ủy quyền theo quy định của 

pháp luật; (4) Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động. 

- Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người 

lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

(1) Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên; (2) Người lao 

động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý 

bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người 

đó; (3) Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp 

luật của người đó; (4) Người lao động được những người 

lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp 

đồng lao động. 
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Lưu ý: Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao 

động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết 

hợp đồng lao động. 

7. Giao kết nhiều hợp đồng lao động (Điều 19) 

- Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng 

lao động với nhiều người sử dụng lao động nhưng phải 

bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết. 

- Người lao động đồng thời giao kết nhiều hợp 

đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì việc 

tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an 

toàn, vệ sinh lao động. 

8. Loại hợp đồng lao động (Điều 20) 

- Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một 

trong các loại sau đây: 

+ 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. 

+ 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. 
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- Khi hợp đồng lao động xác định thời hạn, hết hạn 

mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như 

sau: 

+ 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. 

+ 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 xác định thời hạn trở thành hợp 

đồng lao động không xác định thời hạn. 

+ 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 

hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi, người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là 

thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao 

động tại cơ sở. 

9. Nội dung hợp đồng lao động (Điều 21) 

Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ 

yếu sau đây: 
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- Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ 

tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên 

phía người sử dụng lao động; 

- Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, 

số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ 

chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía 

người lao động; 

- Công việc và địa điểm làm việc; 

- Thời hạn của hợp đồng lao động; 

- Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình 

thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các 

khoản bổ sung khác; 

- Chế độ nâng bậc, nâng lương; 

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động; 

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất 

nghiệp; 

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề. 

- Khi người lao động làm việc có liên quan trực 

tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy 

định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền 

thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, 

thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công 
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nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi 

phạm. 

- Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực 

nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy 

theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội 

dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ 

sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp 

thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa 

hoạn, thời tiết. 

10. Phụ lục hợp đồng lao động (Điều 22) 

Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp 

đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. 

* Lưu ý 

- Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa 

đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động 

nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao 

động. 

- Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định 

chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn 

đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện 

theo nội dung của hợp đồng lao động. 

- Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, 

bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì 
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phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời 

điểm có hiệu lực. 

11. Hiệu lực của hợp đồng lao động (Điều 23) 

Hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày hai bên 

giao kết, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp 

luật có quy định khác. 

12. Thử việc (Điều 24) 

- Người sử dụng lao động và người lao động có thể 

thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động 

hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng 

thử việc. 

- Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời 

gian thử việc và các nội dung sau: 

+ Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ 

tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên 

phía người sử dụng lao động; 

+ Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư 

trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc 

hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía 

người lao động; 

+ Công việc và địa điểm làm việc; 

+ Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình 

thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các 

khoản bổ sung khác; 
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+ Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 

+ Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động. 

- Không áp dụng thử việc đối với người lao động 

giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng. 

13. Thời gian thử việc (Điều 25) 

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. 

14. Tiền lương thử việc (Điều 26) 
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Tiền lương của người lao động trong thời gian thử 

việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% 

mức lương của công việc đó. 

15. Kết thúc thời gian thử việc (Điều 27) 

- Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao 

động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động. 

+ Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử 

dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã 

giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp 

đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối 

với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc. 

+ Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm 

dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc. 

- Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy 

bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết 

mà không cần báo trước và không phải bồi thường. 

III. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

1. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động 

(Điều 28) 

Công việc theo hợp đồng lao động phải do người 

lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện. Địa điểm làm 

việc được thực hiện theo hợp đồng lao động, trừ trường 

hợp hai bên có thỏa thuận khác. 
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2. Chuyển người lao động làm công việc khác so 

với hợp đồng lao động (Điều 29) 

- Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, 

dịch bệnh nguy hiểm, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc 

phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước 

hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh thì người sử dụng 

lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm 

công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không 

được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm; 

trường hợp chuyển người lao động làm công việc khác so 

với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc cộng dồn 

trong 01 năm thì chỉ được thực hiện khi người lao động 

đồng ý bằng văn bản. Người sử dụng lao động quy định cụ 

thể trong nội quy lao động những trường hợp do nhu cầu 

sản xuất, kinh doanh mà người sử dụng lao động được tạm 

thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp 

đồng lao động. 

- Khi tạm thời chuyển người lao động làm công 

việc khác so với hợp đồng lao động quy định, người sử 

dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít 

nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời 

và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của 

người lao động. 

- Người lao động chuyển sang làm công việc khác 

so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc 

mới. Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền 
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lương của công việc cũ thì được giữ nguyên tiền lương 

của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền 

lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền 

lương của công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương 

tối thiểu. 

- Người lao động không đồng ý tạm thời làm công 

việc khác so với hợp đồng lao động quá 60 ngày làm việc 

cộng dồn trong 01 năm mà phải ngừng việc thì người sử 

dụng lao động phải trả lương ngừng việc theo quy định. 

3. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (Điều 

30) 

- Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 

động bao gồm: 

+ Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, 

nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; 

+ Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy 

định của pháp luật về tố tụng hình sự; 

+ Người lao động phải chấp hành quyết định áp 

dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai 

nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc; 

+ Lao động nữ mang thai có xác nhận của cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm 

việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi; 
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+ Người lao động được bổ nhiệm làm người quản 

lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

+ Người lao động được ủy quyền để thực hiện 

quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối 

với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

+ Người lao động được ủy quyền để thực hiện 

quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn 

của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác; 

+ Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận. 

- Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 

động, người lao động không được hưởng lương và quyền, 

lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường 

hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định 

khác. 

4. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng lao động (Điều 31) 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có 

mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận 

người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao 

động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ 

trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy 

định khác. 
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5. Làm việc không trọn thời gian (Điều 32) 

- Người lao động làm việc không trọn thời gian là 

người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời 

gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần hoặc 

theo tháng được quy định trong pháp luật về lao động, 

thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động. 

- Người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao 

động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng 

lao động. 

- Người lao động làm việc không trọn thời gian 

được hưởng lương; bình đẳng trong thực hiện quyền và 

nghĩa vụ với người lao động làm việc trọn thời gian; bình 

đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an 

toàn, vệ sinh lao động. 

6. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động (Điều 33) 

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu 

bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng 

lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 

ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung. 

- Trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa 

đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động được tiến hành 

bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết 

hợp đồng lao động mới. 
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- Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc 

sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì tiếp tục 

thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết. 

IV. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

1. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động 

(Điều 34) 

Hợp đồng lao động chấm dứt trong các trường hợp 

sau: 

(1) Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp 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. 

(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 của Bộ luật Tố tụng 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 
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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 Ủy ban nhân dân 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. 

(10) Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động. 

(11) Người sử dụng lao động cho người lao động 

thôi việc trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ 

hoặc vì lý do kinh tế và trường hợp chia, tách, hợp nhất, 

sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh 

nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài 

sản của doanh nghiệp, hợp tác xã. 
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(12) Giấy phép lao động hết hiệu lực đối với người 

lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

(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. 

2. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động của người lao động (Điều 35) 

- 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: 

+ Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao 

động không xác định thời hạn; 

+ 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; 

+ Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp 

đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng; 

+ Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù 

thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của 

Chính phủ. 

- Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động không cần báo trước trong trường hợp 

sau đây: 
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+ 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 được chuyển làm công 

việc khác so với hợp đồng lao động; 

+ Không được trả đủ lương hoặc trả lương không 

đúng thời hạn, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng mà 

người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục 

nhưng không thể trả lương đúng hạn; 

+ 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; 

+ Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc; 

+ Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc khi có xác 

nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về 

việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi; 

+ Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, trừ trường hợp 

các bên có thỏa thuận khác; 

+ Người sử dụng lao động cung cấp thông tin 

không trung thực cho người lao động về công việc, địa 

điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời 

giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình 

thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ 

bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến 
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việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu 

cầu làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động. 

3. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động của người sử dụng lao động (Điều 36, Điều 37) 

* Các trường hợp người sử dụng lao động được 

quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: 

(1) Người lao động thường xuyên không hoàn 

thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định 

theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong 

quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế đánh giá 

mức độ hoàn thành công việc do người sử dụng lao động 

ban hành nhưng phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện 

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

người lao động tại cơ sở; 

(2) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 

tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao 

động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng 

liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động 

xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng 

hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người 

làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời 

hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. 

Khi sức khỏe của người lao động bình phục thì người sử 

dụng lao động xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao 

động với người lao động. 
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(3) Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, 

địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo 

yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử 

dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn 

buộc phải giảm chỗ làm việc; 

(4) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc 

sau khi hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. 

(5) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định, 

trừ trường hợp có thỏa thuận khác; 

(6) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do 

chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên; 

(7) Người lao động cung cấp không trung thực 

thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư 

trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, xác nhận tình 

trạng sức khỏe và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc 

giao kết hợp đồng lao động khi giao kết hợp đồng lao 

động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động. 

* Thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động: 

- Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, 

người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao 

động như sau: (1) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao 

động không xác định thời hạn; (2) Ít nhất 30 ngày đối với 

hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 

tháng đến 36 tháng; (3) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với 
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hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 

tháng và đối với trường hợp người lao động bị ốm đau, tai 

nạn; (4) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì 

thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của 

Chính phủ. 

- Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do 

người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau khi hết 

thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc 

người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng 

từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên thì người sử dụng lao 

động không phải báo trước cho người lao động. 

* Các trường hợp người sử dụng lao động không 

được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động 

Người sử dụng lao động không được thực hiện 

quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các 

trường hợp sau: 

(1) Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn, bệnh 

nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo chỉ định của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường 

hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng 

liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động 

không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục 

đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định 

thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá 
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nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc 

theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 

12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. 

(2) Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc 

riêng và trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao 

động đồng ý. 

(3) Người lao động nữ mang thai; người lao động 

đang nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi. 

4. Hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động (Điều 38) 

Mỗi bên đều có quyền hủy bỏ việc đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động trước khi hết thời hạn báo 

trước nhưng phải thông báo bằng văn bản và phải được 

bên kia đồng ý. 

5. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái 

pháp luật (Điều 39) 

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 

luật là trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động không 

đúng quy định của Bộ luật lao động năm 2019 về đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động. 

6. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật (Điều 40) 

Người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động trái pháp luật có nghĩa vụ sau: 
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(1) Không được trợ cấp thôi việc. 

(2) Phải bồi thường cho người sử dụng lao động 

nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một 

khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao 

động trong những ngày không báo trước. 

(3) Phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi 

phí đào tạo. 

7. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật 

(Điều 41) 

Người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động trái pháp luật có nghĩa vụ sau: 

(1) Phải nhận người lao động trở lại làm việc theo 

hợp đồng lao động đã giao kết; phải trả tiền lương, đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

trong những ngày người lao động không được làm việc và 

phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất 

bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. 

- Sau khi được nhận lại làm việc, người lao động 

hoàn trả cho người sử dụng lao động các khoản tiền trợ 

cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm nếu đã nhận của người 

sử dụng lao động. 

- Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao 

kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn 
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làm việc thì hai bên thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung hợp 

đồng lao động. 

- Trường hợp người sử dụng lao động vi phạm quy 

định về thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động thì phải trả một khoản tiền tương ứng với 

tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày 

không báo trước. 

(2) Trường hợp người lao động không muốn tiếp 

tục làm việc thì ngoài khoản tiền phải trả (tiền lương, 

đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

trong những ngày người lao động không được làm việc và 

02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động), người sử 

dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc để chấm dứt hợp 

đồng lao động. 

3. Trường hợp người sử dụng lao động không 

muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý 

thì ngoài khoản tiền người sử dụng lao động phải trả (tiền 

lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp trong những ngày người lao động không được làm 

việc và 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động) và 

trợ cấp thôi việc, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường 

thêm cho người lao động nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền 

lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao 

động. 
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8. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong 

trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do 

kinh tế (Điều 42) 

- Những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ 

cấu, công nghệ: 

+ Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động; 

+ Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị 

sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh 

doanh của người sử dụng lao động; 

+ Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm. 

- Những trường hợp sau đây được coi là vì lý do 

kinh tế: 

+ Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế; 

+ Thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước 

khi cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế. 

- Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh 

hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử 

dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử 

dụng lao động theo quy định của Bộ luật lao động; trường 

hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao 

động để tiếp tục sử dụng. 

- Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người 

lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc thì người 
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sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án 

sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật lao động. 

- Trong trường hợp người sử dụng lao động không 

thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động 

thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định.  

- Việc cho thôi việc đối với người lao động do thay 

đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế chỉ được tiến 

hành sau khi đã trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người 

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

lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên và 

thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 

cho người lao động. 

9. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi 

chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển 

đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở 

hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác 

xã (Điều 43) 

- Trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; 

bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển 

nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh 

nghiệp, hợp tác xã mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều 

người lao động thì người sử dụng lao động phải xây dựng 

phương án sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật lao 

động. 
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- Người sử dụng lao động hiện tại và người sử dụng 

lao động kế tiếp có trách nhiệm thực hiện phương án sử 

dụng lao động đã được thông qua. 

- Người lao động bị thôi việc thì được nhận trợ cấp 

mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động. 

10. Phương án sử dụng lao động (Điều 44) 

- Phương án sử dụng lao động phải có những nội 

dung chủ yếu sau đây: 

+ Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục 

được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để tiếp tục 

sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc 

không trọn thời gian; 

+ Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu; 

+ Số lượng và danh sách người lao động phải chấm 

dứt hợp đồng lao động; 

+ Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, 

người lao động và các bên liên quan trong việc thực hiện 

phương án sử dụng lao động; 

+ Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện 

phương án. 

- Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, người 

sử dụng lao động phải trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện 

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

người lao động tại cơ sở. Phương án sử dụng lao động 
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phải được thông báo công khai cho người lao động biết 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông qua. 

10. Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động 

(Điều 45) 

- Người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn 

bản cho người lao động về việc chấm dứt hợp đồng lao 

động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định của 

Bộ luật lao động, trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng lao 

động trong các trường hợp: (1) 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 của Bộ luật 

Tố tụng 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; (2) 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; (3) Người lao động 

chết; bị Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất 

tích hoặc đã chết; (4) 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 Ủy ban nhân dân 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 
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diện theo pháp luật; (5) Người lao động bị xử lý kỷ luật sa 

thải. 

- Trường hợp người sử dụng lao động không phải 

là cá nhân chấm dứt hoạt động thì thời điểm chấm dứt hợp 

đồng lao động tính từ thời điểm có thông báo chấm dứt 

hoạt động. 

- Trường hợp người sử dụng lao động không phải 

là cá nhân bị cơ quan chuyên môn về đăng ký kinh doanh 

thuộc Ủy ban nhân dân 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 

thì thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động tính từ ngày ra 

thông báo. 

11. Trợ cấp thôi việc (Điều 46) 

- Các trường hợp phải trợ cấp thôi việc: Người sử 

dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho 

người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 

12 tháng trở lên khi chấm dứt hợp dồng lao động trong các 

trường hợp sau: 

+ Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp 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. 

+ Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động. 
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+ Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. 

+ 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 của Bộ luật Tố tụng 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. 

 + Người lao động chết; bị Tòa án tuyên bố mất 

năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết. 

+ 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 Ủy ban nhân dân 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. 

 + Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động. 

 + Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động. 

- Mức trợ cấp thôi việc: Người lao động thôi việc 

mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, 

trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy 

định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp 
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người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng 

từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên. 

- Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc: Là 

tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho 

người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã 

tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật 

về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được 

người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp 

mất việc làm. 

- Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc: Là tiền lương 

bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động 

trước khi người lao động thôi việc. 

12. Trợ cấp mất việc làm (Điều 47) 

- Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm 

cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 

đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm do có thay đổi cơ 

cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc mất việc làm do 

chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi 

loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, 

quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã, cứ 

mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất 

bằng 02 tháng tiền lương. 

- Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là 

tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho 

người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã 
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tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật 

về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được 

người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp 

mất việc làm. 

- Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền 

lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao 

động trước khi người lao động mất việc làm. 

13. Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao 

động (Điều 48) 

- Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm 

dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán 

đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi 

bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không 

được quá 30 ngày: 

+ Người sử dụng lao động không phải là cá nhân 

chấm dứt hoạt động; 

+ Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công 

nghệ hoặc vì lý do kinh tế; 

+ Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, 

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền 

sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã; 

+ Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh 

nguy hiểm. 
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- Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác 

của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp 

đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp 

doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải 

thể, phá sản. 

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây: 

+ Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản 

chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của 

người lao động; 

+ Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá 

trình làm việc của người lao động nếu người lao động có 

yêu cầu. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao 

động trả. 

V. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU 

1. Các trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu 

(Điều 49) 

* Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ 

Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ trong trường 

hợp sau đây: 

(1) Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi 

phạm pháp luật; 
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(2) Người giao kết hợp đồng lao động không đúng 

thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng 

lao động “Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và 

trung thực”. 

(3) Công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động 

là công việc mà pháp luật cấm. 

* Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần 

Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung 

của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng 

đến các phần còn lại của hợp đồng. 

2. Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô 

hiệu (Điều 50) 

Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố hợp đồng lao 

động vô hiệu. 

3. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu (Điều 51) 

* Xử lý đối với trường hợp hợp đồng lao động bị 

tuyên bố vô hiệu từng phần 

Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng 

phần thì xử lý như sau: 

(1) Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được 

giải quyết theo thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng; 

trường hợp không có thỏa ước lao động tập thể thì thực 

hiện theo quy định của pháp luật; 
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(2) Hai bên tiến hành sửa đổi, bổ sung phần của 

hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu để phù hợp với 

thỏa ước lao động tập thể hoặc pháp luật về lao động. 

* Xử lý đối với trường hợp hợp đồng lao động bị 

tuyên bố vô hiệu toàn bộ: 

Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ 

thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động được 

giải quyết theo quy định của pháp luật; trường hợp do ký 

sai thẩm quyền thì hai bên ký lại. 

VI. CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG 

1. Khái niệm “Cho thuê lại lao động” (Điều 52) 

- Cho thuê lại lao động là việc người lao động giao 

kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là 

doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người lao động 

được chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của 

người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao 

động với người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao 

động. 

- Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành, nghề 

kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh 

nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp 

dụng đối với một số công việc nhất định. 

2. Nguyên tắc hoạt động cho thuê lại lao động 

(Điều 53) 
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- Thời hạn cho thuê lại lao động đối với người lao 

động: Tối đa là 12 tháng. 

- Các trường hợp được sử dụng lao động thuê lại: 

Bên thuê lại lao động được sử dụng lao động thuê lại 

trong trường hợp sau đây: 

+ Đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhu cầu 

sử dụng lao động trong khoảng thời gian nhất định; 

+ Thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai 

sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực 

hiện các nghĩa vụ công dân; 

+ Có nhu cầu sử dụng lao động trình độ chuyên 

môn, kỹ thuật cao. 

- Các trường hợp không được sử dụng lao động 

thuê lại: Bên thuê lại lao động không được sử dụng lao 

động thuê lại trong trường hợp sau đây: 

+ Để thay thế người lao động đang trong thời gian 

thực hiện quyền đình công, giải quyết tranh chấp lao động; 

+ Không có thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi 

thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao 

động thuê lại với doanh nghiệp cho thuê lại lao động; 

+ Thay thế người lao động bị cho thôi việc do thay 

đổi cơ cấu, công nghệ, vì lý do kinh tế hoặc chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập. 
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- Nguyên tắc sử dụng lao động thuê lại: Bên thuê 

lại lao động không được chuyển người lao động thuê lại 

cho người sử dụng lao động khác; không được sử dụng 

người lao động thuê lại được cung cấp bởi doanh nghiệp 

không có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. 

3. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động (Điều 54) 

- Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ 

và được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động. 

- Chính phủ quy định việc ký quỹ, điều kiện, trình 

tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép hoạt 

động cho thuê lại lao động và danh mục công việc được 

thực hiện cho thuê lại lao động. 

4. Hợp đồng cho thuê lại lao động (Điều 55) 

- Doanh nghiệp cho thuê lại lao động và bên thuê lại 

lao động phải ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động bằng 

văn bản và được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. 

- Hợp đồng cho thuê lại lao động gồm các nội dung 

chủ yếu sau đây: 

+ Địa điểm làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng 

lao động thuê lại, nội dung cụ thể của công việc, yêu cầu 

cụ thể đối với người lao động thuê lại; 

+ Thời hạn thuê lại lao động; thời gian bắt đầu làm 

việc của người lao động thuê lại; 
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+ Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện 

an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; 

+ Trách nhiệm bồi thường tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp; 

+ Nghĩa vụ của mỗi bên đối với người lao động. 

- Hợp đồng cho thuê lại lao động không được có 

những thỏa thuận về quyền, lợi ích của người lao động 

thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp cho 

thuê lại lao động đã ký với người lao động. 

5. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê 

lại lao động (Điều 56) 

Ngoài các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao 

động, doanh nghiệp cho thuê lại lao động có các quyền và 

nghĩa vụ sau đây: 

(1) Bảo đảm đưa người lao động có trình độ phù 

hợp với những yêu cầu của bên thuê lại lao động và nội 

dung của hợp đồng lao động đã ký với người lao động; 

(2) Thông báo cho người lao động biết nội dung 

của hợp đồng cho thuê lại lao động; 

(3) Thông báo cho bên thuê lại lao động biết sơ yếu 

lý lịch của người lao động, yêu cầu của người lao động; 

(4) Bảo đảm trả lương cho người lao động thuê lại 

không thấp hơn tiền lương của người lao động của bên 
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thuê lại lao động có cùng trình độ, làm cùng công việc 

hoặc công việc có giá trị như nhau; 

(5) Lập hồ sơ ghi rõ số lao động đã cho thuê lại, 

bên thuê lại lao động và định kỳ báo cáo cơ quan chuyên 

môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

(6) Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động 

vi phạm kỷ luật lao động khi bên thuê lại lao động trả lại 

người lao động do vi phạm kỷ luật lao động. 

7. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại lao động 

(Điều 57) 

Bên thuê lại lao động có quyền và nghĩa vụ sau: 

(1) Thông báo, hướng dẫn cho người lao động thuê 

lại biết nội quy lao động và các quy chế khác của mình. 

(2) Không được phân biệt đối xử về điều kiện lao 

động đối với người lao động thuê lại so với người lao 

động của mình. 

(3) Thỏa thuận với người lao động thuê lại về làm 

việc vào ban đêm, làm thêm giờ theo quy định của Bộ luật 

này. 

(4) Thỏa thuận với người lao động thuê lại và 

doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển dụng chính 

thức người lao động thuê lại làm việc cho mình trong 

trường hợp hợp đồng lao động của người lao động thuê lại 

với doanh nghiệp cho thuê lại lao động chưa chấm dứt. 
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(5) Trả lại người lao động thuê lại không đáp ứng 

yêu cầu như đã thỏa thuận hoặc vi phạm kỷ luật lao động 

cho doanh nghiệp cho thuê lại lao động. 

(6) Cung cấp cho doanh nghiệp cho thuê lại lao 

động chứng cứ về hành vi vi phạm kỷ luật lao động của 

người lao động thuê lại để xem xét xử lý kỷ luật lao động. 

8. Quyền và nghĩa vụ của người lao động thuê 

lại (Điều 58) 

Ngoài các quyền và nghĩa vụ của người lao động, 

người lao động thuê lại có các quyền và nghĩa vụ sau đây: 

(1) Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động đã 

ký với doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động; 

(2) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; 

tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát hợp pháp của 

bên thuê lại lao động; 

(3) Được trả lương không thấp hơn tiền lương của 

người lao động của bên thuê lại lao động có cùng trình độ, 

làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau; 

(4) Khiếu nại với doanh nghiệp cho thuê lại lao 

động trong trường hợp bị bên thuê lại lao động vi phạm 

các thỏa thuận trong hợp đồng cho thuê lại lao động; 

(5) Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với 

doanh nghiệp cho thuê lại lao động để giao kết hợp đồng 

lao động với bên thuê lại lao động./. 
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