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LỜI GIỚI THIỆU 
 

Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam được ban hành ngày 23/6/1994 và có hiệu 
lực thi hành từ 01/01/1995. Sau hơn 20 năm, Bộ luật Lao 
động đã qua 4 lần sửa đổi, bổ sung vào các năm 2002, 
2006, 2007 và 2012. Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung 
năm 2019 được Quốc hội khóa XIV thông qua, đã tiếp tục 
hoàn thiện, thể chế hóa các quy định trong Hiến pháp năm 
2013 về quyền con người trong trong lĩnh vực lao động và 
xã hội, đảm bảo sự thống nhất, phù hợp với một số luật 
mới ban hành, đồng thời, nội luật hóa các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế của Tổ chức Lao động quốc tế và đáp ứng 
yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 

Nhìn chung, các nội dung sửa đổi, bổ sung các quy 
định trong Bộ luật Lao động năm 2019 đã có những điểm 
mới tiến bộ, đã tiệm cận và phù hợp hơn với các tiêu chuẩn 
lao động quốc tế và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. 

Để giúp bạn đọc hiểu và nắm vững những quy định 
của pháp luật về Bộ luật Lao động. Thư viện tỉnh Sơn La 
biên soạn “Tài liệu truyền thông hỏi - đáp: Bộ luật Lao 
động - Một số vấn đề về quyền và lợi ích của người lao 
động”. Nội dung tài liệu tập trung nghiên cứu các nội dung 
liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động như: chế 
độ làm việc, chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm,… và 
những điểm được sửa đổi, bổ sung so với Bộ luật Lao động 
năm 2012. 

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./. 
 

BAN BIÊN TẬP 
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 Câu 1: Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc 
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 
ngày, tháng, năm nào? Bộ luật gồm bao nhiêu chương, điều? 

 

Trả lời: 
- Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV, kỳ họp 
thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019.  

- Bộ luật có 17 chương, 220 điều.  

 

Câu 2: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của 
Bộ luật Lao động được quy định như thế nào? 
 

 Trả lời: 
 - Điều 1 Bộ luật Lao động quy định phạm vi điều chỉnh:  

Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, 
nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao 
động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại 
diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các 
quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý 
nhà nước về lao động.  
 - Điều 2 Bộ luật Lao động quy định đối tượng áp dụng:  
 1. Người lao động, người học nghề, người tập nghề và 
người làm việc không có quan hệ lao động.  

2. Người sử dụng lao động. 
3. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp 

đến quan hệ lao động. 
 

 Câu 3: Các từ ngữ: “Người lao động”, “Người sử 
dụng lao động”, “Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở”, 
“Tổ chức đại diện người sử dụng lao động”, “Quan hệ lao 
động”, “Người làm việc không có quan hệ lao động”, 
“Cưỡng bức lao động”, “Phân biệt đối xử trong lao động”,   
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“Quấy rối tình dục tại nơi làm việc” được giải thích như thế 
nào trong Bộ luật Lao động?  
  

Trả lời:  
 - Trong Bộ luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như 
sau: 

1. 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 quy định tại Mục 1 Chương XI của Bộ luật 
này. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Tổ chức đại diện người sử dụng lao động là tổ chức 
được thành lập hợp pháp, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của người sử dụng lao động trong quan hệ lao động. 

5. Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong 
việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao 
động, người sử dụng lao động, các tổ chức đại diện của các 
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bên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quan hệ lao động bao 
gồm quan hệ lao động cá nhân và quan hệ lao động tập thể. 

6. Người làm việc không có quan hệ lao động là người 
làm việc không trên cơ sở thuê mướn bằng hợp đồng lao động. 

7. Cưỡng bức lao động là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng 
vũ lực hoặc các thủ đoạn khác để ép buộc người lao động phải 
làm việc trái ý muốn của họ. 

8. Phân biệt đối xử trong lao động là hành vi phân biệt, 
loại trừ hoặc ưu tiên dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc 
quốc gia hoặc nguồn gốc xã hội, dân tộc, giới tính, độ tuổi, tình 
trạng thai sản, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, tín ngưỡng, chính 
kiến, khuyết tật, trách nhiệm gia đình hoặc trên cơ sở tình trạng 
nhiễm HIV hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công 
đoàn, tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp có tác động 
làm ảnh hưởng đến bình đẳng về cơ hội việc làm hoặc nghề 
nghiệp.  

Việc phân biệt, loại trừ hoặc ưu tiên xuất phát từ yêu cầu 
đặc thù của công việc và các hành vi duy trì, bảo vệ việc làm 
cho người lao động dễ bị tổn thương thì không bị xem là phân 
biệt đối xử.  

9. Quấy rối tình dục tại nơi làm việc là hành vi có tính 
chất tình dục của bất kỳ người nào đối với người khác tại nơi 
làm việc mà không được người đó mong muốn hoặc chấp nhận. 
Nơi làm việc là bất kỳ nơi nào mà người lao động thực tế làm 
việc theo thỏa thuận hoặc phân công của người sử dụng lao 
động.  
 

 Câu 4: Chính sách của Nhà nước về lao động được 
quy định như thế nào trong Bộ luật Lao động? 
  

 Trả lời: 
 - Điều 4 Bộ luật Lao động quy định: 
 1. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
người lao động, người làm việc không có quan hệ lao động; 
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khuyến khích những thỏa thuận bảo đảm cho người lao động có 
điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của pháp luật về lao 
động.  

2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử 
dụng lao động, quản lý lao động đúng pháp luật, dân chủ, công 
bằng, văn minh và nâng cao trách nhiệm xã hội. 

3. Tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tạo việc 
làm, tự tạo việc làm, dạy nghề và học nghề để có việc làm; hoạt 
động sản xuất, kinh doanh thu hút nhiều lao động; áp dụng một 
số quy định của Bộ luật này đối với người làm việc không có 
quan hệ lao động.  

4. Có chính sách phát triển, phân bố nguồn nhân lực; 
nâng cao năng suất lao động; đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao 
trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động; hỗ trợ duy trì, 
chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người lao động; ưu đãi 
đối với người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao 
đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp, sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

5. Có chính sách phát triển thị trường lao động, đa dạng 
các hình thức kết nối cung, cầu lao động. 

6. Thúc đẩy người lao động và người sử dụng lao động 
đối thoại, thương lượng tập thể, xây dựng quan hệ lao động tiến 
bộ, hài hòa và ổn định. 

7. Bảo đảm bình đẳng giới; quy định chế độ lao động và 
chính sách xã hội nhằm bảo vệ lao động nữ, lao động là người 
khuyết tật, người lao động cao tuổi, lao động chưa thành niên. 
  

 Câu 5: Quyền và nghĩa vụ của người lao động được 
quy định như thế nào trong Bộ luật Lao động? 
  

 Trả lời:  
 - Điều 5 Bộ luật Lao động quy định:  
 1. Người lao động có các quyền sau đây: 
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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. 
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 Câu 6: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động 
được quy định như thế nào trong Bộ luật Lao động?  

  

Trả lời:  
  - Điều 6 Bộ luật Lao động quy định:  
 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 
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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.  
  

 Câu 7: Việc xây dựng quan hệ lao động được quy định 
như thế nào trong Bộ luật Lao động? 
 

 Trả lời: 
 - Điều 7 Bộ luật Lao động quy định: 
 1. Quan hệ lao động được xác lập qua đối thoại, thương 
lượng, thỏa thuận theo nguyên tắc tự nguyện, thiện chí, bình 
đẳng, hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của nhau. 

2. Người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người sử 
dụng lao động và người lao động, tổ chức đại diện người lao 
động xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định với 
sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Công đoàn tham gia cùng với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa 
và ổn định; giám sát việc thi hành quy định của pháp luật về lao 
động; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người 
lao động.  

4. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam và các tổ chức đại diện của người 
sử dụng lao động khác được thành lập theo quy định của pháp 
luật có vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
người sử dụng lao động, tham gia xây dựng quan hệ lao động 
tiến bộ, hài hòa và ổn định. 
  

 Câu 8: Bộ luật Lao động quy định những hành vi nào 
bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động? 
  

 Trả lời:  
 - Điều 8 Bộ luật Lao động quy định những hành vi bị 
nghiêm cấm cụ trong lĩnh vực lao động cụ thể như sau:  
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 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. 
 

 Câu 9: Việc tuyển dụng lao động được quy định như 
thế nào trong Bộ luật Lao động? 
  

 Trả lời: 
 - Điều 11 Bộ luật Lao động quy định: 
 1. Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc 
thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động 
cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao động theo nhu cầu của 
người sử dụng lao động. 

2. Người lao động không phải trả chi phí cho việc tuyển 
dụng lao động. 
 Câu 10: Trách nhiệm quản lý lao động của người sử 
dụng lao động được quy định như thế nào trong Bộ luật Lao 
động? 
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 Trả lời: 
 - Điều 12 Bộ luật Lao động quy định: 
 1. Lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động 
bằng bản giấy hoặc bản điện tử và xuất trình khi cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền yêu cầu. 

2. Khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 
ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động, định kỳ báo cáo tình hình 
thay đổi về lao động trong quá trình hoạt động với cơ quan 
chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và 
thông báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
 

 Câu 11: Khái niệm hợp đồng lao động được hiểu như 
thế nào trong Bộ luật Lao động? 
  

 Trả lời: 
 - Điều 13 Bộ luật Lao động 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. 
 

 Câu 12: Hình thức và nguyên tắc giao kết hợp đồng 
lao động được quy định như thế nào trong Bộ luật Lao động? 
  

 Trả lời: 
 - Điều 14 Bộ luật lao động quy định về hình thức hợp 
đồng lao động: 
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 1. 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, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 
Điều này. 

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. 

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời 
nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và 
khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này. 

- Điều 15 Bộ luật Lao động quy định về nguyên tắc giao 
kết hợp đồng lao động: 

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. 

 
 Câu 13: Người sử dụng lao động không được làm 
những hành vi nào khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao 
động? 
  

 Trả lời: 
 - Điều 17 Bộ luật Lao động quy định: 
 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. 
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 Câu 14: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về nội 
dung hợp đồng lao động?  

  

 Trả lời:  
 - Điều 21 Bộ luật Lao động quy định: 
 1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu 
sau đây: 

a) 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; 

b) 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; 

c) Công việc và địa điểm làm việc; 
d) Thời hạn của hợp đồng lao động; 
đ) 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; 

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương; 
g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 
h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động; 
i) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất 

nghiệp; 
k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề. 
2. 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 nghệ, quyền lợi và việc bồi 
thường trong trường hợp vi phạm. 

3. 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 
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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. 

4. Chính phủ quy định nội dung của hợp đồng lao động 
đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh 
nghiệp có vốn nhà nước. 

5. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy 
định chi tiết các khoản 1, 2 và 3 Điều này. 
  

 Câu 15: Việc chuyển người lao động làm công việc 
khác so với hợp đồng lao động được quy định như thế nào 
trong Bộ luật Lao động? 
  

 Trả lời:  
 - Điều 29 Bộ luật Lao động quy định: 
 1. 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. 

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc 
khác so với hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này, 
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 
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bố trí công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao 
động. 

3. 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 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. 

4. 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 tại Điều 99 của Bộ luật 
này. 
  

 Câu 16: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động và nhận lại 
người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng 
lao động? 
  

Trả lời:  
 - Điều 30 quy định về tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 
động : 
 1. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 
động bao gồm: 

a) Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ 
tham gia Dân quân tự vệ; 

b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định 
của pháp luật về tố tụng hình sự; 

c) 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; 



 
Bộ luật Lao động 

Một số vấn đề về quyền và lợi ích của người lao động  

14 

d) Lao động nữ mang thai theo quy định tại Điều 138 
của Bộ luật này; 

đ) 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;  

e) 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; 

g) 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; 

h) Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận. 
2. 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. 
 - Điều 31 quy định về nhận lại người lao động hết thời 
hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động:  

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.  
 

 Câu 17: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động?  

  

Trả lời:  
 - Điều 33 Bộ luật Lao động quy định: 
 1. 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 
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phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội 
dung cần sửa đổi, bổ sung. 

2. 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.  

3. 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. 
 

 Câu 18: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về các 
trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động?  
  

Trả lời: 
 - Điều 34 Bộ luật Lao động quy định: 
 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 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 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có người đại diện 
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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. 
 

 Câu 19: Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động của người lao động, được quy định như thế nào trong 
Bộ luật Lao động? 
  

Trả lời:  
 - Điều 35 Bộ luật Lao động  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 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng 
lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;  
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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: 

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. 
 

 Câu 20: Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 
động của người sử dụng lao động, được quy định như thế 
nào trong Bộ luật Lao động? 
 

 Trả lời:  
 - Điều 36 Bộ luật Lao động quy định: 
 1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động trong trường hợp sau đây: 

a) 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 
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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; 

b) 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; 

c) 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; 

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau 
thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này; 

đ) Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại 
Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; 

e) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính 
đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên; 

g) Người lao động cung cấp không trung thực thông tin 
theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Bộ luật này khi giao kết 
hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người 
lao động. 

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong 
trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và g khoản 1 Điều 
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này, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động 
như sau: 

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác 
định thời hạn;  

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định 
thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;  

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động 
xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường 
hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;  

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. 

3. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy 
định tại điểm d và điểm e khoản 1 Điều này thì người sử dụng 
lao động không phải báo trước cho người lao động. 
  

 Câu 21: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về  
nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luật?  

  
Trả lời: 

 - Điều 40 Bộ luật Lao động quy định: 
 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 quy định tại Điều 62 của Bộ luật này. 
 

 Câu 22: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về  
nghĩa vụ của người sử dụng lao động, khi đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động trái pháp luật?  
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 Trả lời: 
 - Điều 41 Bộ luật Lao động quy định: 
 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 làm việc thì 
hai bên thỏa thuận để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động. 

Trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước quy 
định tại khoản 2 Điều 36 của Bộ luật này 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 quy định tại khoản 1 Điều này 
người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định 
tại Điều 46 của Bộ luật này 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 theo quy định tại 
khoản 1 Điều này và trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 
của Bộ luật này, 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. 
  

Câu 23: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
thông báo chấm dứt hợp đồng lao động? 
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 Trả lời:  
- Điều 45 Bộ luật Lao động qy định: 

 1. 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 này, trừ 
trường hợp quy định tại các khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 34 của 
Bộ luật này.  

2. 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 theo quy định tại khoản 7 
Điều 34 của Bộ luật này thì thời điểm chấm dứt hợp đồng lao 
động tính từ ngày ra thông báo.  
 

 Câu 24: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về trợ 
cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm? 
  

Trả lời:   
- Điều 46 quy định về trợ cấp thôi việc:  
1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các 

khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì 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, 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 quy định tại 
điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này. 

2. 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 
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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. 

3. 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. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
- Điều 47 quy định về trợ cấp mất việc làm:  
1. 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 theo quy định tại khoản 11 
Điều 34 của Bộ luật này, cứ mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền 
lương nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.  

2. 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 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. 

3. 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. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
 

 Câu 25: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
trách nhiệm của các bên khi chấm dứt hợp đồng lao động? 
  

 Trả lời:  
- Điều 48 Bộ luật Lao động quy định:  
1. 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 
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trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 
ngày: 

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm 
dứt hoạt động; 

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ 
hoặc vì lý do kinh tế; 

c) 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;  

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy 
hiểm. 

2. 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. 

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây: 
a) 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; 

b) 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. 
  

Câu 26: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về  
giờ làm việc bình thường và giờ làm việc ban đêm? 
  

 Trả lời: 
- Điều 105 quy định về giờ làm việc bình thường: 
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 
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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.  

- Điều 106 quy định về giờ làm việc ban đêm: 
Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ 

sáng ngày hôm sau.  
  

Câu 27: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
làm thêm giờ? 
  

Trả lời:  
- Điều 107 Bộ luật Lao động quy định: 

 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. 
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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; 

đ) Trường hợp khác do Chính phủ quy định. 
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. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
  

 Câu 28: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
việc nghỉ trong giờ làm việc của người lao động?  

  

Trả lời:  
- Điều 109 Bộ luật Lao động 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. 
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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. 
  

 Câu 29: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
việc nghỉ chuyển ca và nghỉ hằng tuần của người lao động? 
  

 Trả lời:  
- Điều 110 quy định về nghỉ chuyển ca: 

  Người lao động làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 
giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác. 

- Điều 111 quy định về nghỉ hằng tuần:  
1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên 

tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể 
nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo 
đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít 
nhất 04 ngày. 

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp 
ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định 
khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động. 

3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết 
quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao 
động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế 
tiếp.  
  

Câu 30: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
việc nghỉ lễ, tết của người lao động?  

  

Trả lời:  
Điều 112 Bộ luật Lao động quy định: 
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 1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên 
lương trong những ngày lễ, tết sau đây: 

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương 
lịch); 

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). 
2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn 
được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc 
khánh của nước họ. 

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng 
Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và 
điểm đ khoản 1 Điều này. 
  

 Câu 31: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
việc nghỉ hằng năm của người lao động? 
  

Trả lời:  
- Điều 113 Bộ luật Lao động quy định: 

 1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người 
sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương 
theo hợp đồng lao động như sau: 

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong 
điều kiện bình thường; 

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành 
niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 
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c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc 
đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 

2. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một 
người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ 
tương ứng với số tháng làm việc.  

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa 
nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì 
được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những 
ngày chưa nghỉ. 

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch 
nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và 
phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động 
có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm 
thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần. 

5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người 
lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 
Điều 101 của Bộ luật này. 

6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các 
phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi 
đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được 
tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ 
được tính cho 01 lần nghỉ trong năm. 

7. Chính phủ quy định chi tiết điều này. 
 

 Câu 32: Bộ luật Lao động quy định như thế nào, về 
ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc và 
nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương của người lao 
động? 
 

 Trả lời:  
- Điều 114 quy định ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo 

thâm niên làm việc:  
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 Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động 
thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại 
khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 
01 ngày. 

- Điều 115 quy định nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng 
lương:  

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. 
 

 Câu 33: Trong Bộ luật Lao động khái niệm tiền lương 
được hiểu như  thế nào?   
 

Trả lời:  
- Điều 90 Bộ luật Lao động quy định:  

 1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả 
cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao 
gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương 
và các khoản bổ sung khác. 

2. Mức lương theo công việc hoặc chức danh không 
được thấp hơn mức lương tối thiểu. 
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3. Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình 
đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm 
công việc có giá trị như nhau. 
 Câu 34: Trong Bộ luật Lao động khái niệm mức lương 
tối thiểu được hiểu như  thế nào?   

  

 Trả lời:  
- Điều 91 Bộ luật Lao động quy định: 

 1. Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả 
cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều 
kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu 
của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát 
triển kinh tế - xã hội. 

2. Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định 
theo tháng, giờ.  

3. Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức 
sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan 
giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số 
giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao 
động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi 
trả của doanh nghiệp. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quyết định và 
công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội 
đồng tiền lương quốc gia. 
 

  Câu 35: Việc xây dựng thang lương, bảng lương và 
định mức lao động được quy định như thế nào trong Bộ luật 
Lao động? 
  

 Trả lời:  
 - Điều 93 Bộ luật Lao động quy định: 
 1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, 
bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử 
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dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức 
danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao 
động.  

2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số 
đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài 
thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước 
khi ban hành chính thức. 

3. 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 khi xây dựng thang lương, 
bảng lương và định mức lao động. 

Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được 
công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện. 
 

 Câu 36: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
việc trả lương cho người lao động? 
  

Trả lời:  
 - Điều 95 Bộ luật Lao động quy định: 
 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). 
 

Câu 37: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
nguyên tắc và hình thức trả lương cho người lao động?   

  

 Trả lời:  
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 - Điều 94 quy định nguyên tắc trả lương: 
 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. 
 - Điều 96 quy định hình thức trả lương: 
 1. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận 
về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.  

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản 
cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.  

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người 
lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động 
phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển 
tiền lương. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
 

 Câu 38:  Bộ luật Lao động quy định như thế nào về kỳ 
hạn trả lương cho người lao động?   

  

Trả lời:  
 - Điều 97 Bộ luật Lao động quy định: 
 1. Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì 
được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp 
do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả 
gộp một lần. 

2. Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một 
tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do 
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hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có 
tính chu kỳ. 

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo 
khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công 
việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng 
tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng. 

4. 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 thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả 
lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải 
đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền 
lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có 
kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở 
tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm 
trả lương. 
 

 Câu 39: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm ? 
  

 Trả lời:  
 - Điều 98 Bộ luật Lao động quy đinh:  
 1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo 
đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang 
làm như sau: 

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; 
b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%; 
c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít 

nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có 
hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. 

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả 
thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương 
hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình 
thường. 
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3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài 
việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, 
người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn 
giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày 
của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần 
hoặc của ngày nghỉ lễ, tết. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 
   

 Câu 40: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
tiền lương ngừng việc của người lao động?  

  

 Trả lời:  
 - Điều 99 Bộ luật Lao động quy định:  
 Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả 
lương như sau: 

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao 
động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động; 

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không 
được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị 
phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa 
thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu; 

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người 
sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy 
hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên 
thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau: 

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống 
thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức 
lương tối thiểu; 

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì 
tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo 
đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp 
hơn mức lương tối thiểu. 
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Câu 41: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp? 
 Trả lời:  
 - Điều 168 Bộ luật Lao động quy định:  
 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. 
 

 Câu 42: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
tuổi nghỉ hưu của người lao động?  

  

 Trả lời:  
 - Điều 169 Bộ luật Lao động 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. 
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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. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.  
 

 Câu 43: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
quyền thành lập, gia nhập và tham gia hoạt động của tổ chức 
đại diện người lao động tại cơ sở? 
 

 Trả lời:  
 - Điều 170 Bộ luật Lao động quy định:  
 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 
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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. 
 

 Câu 44: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
Công đoàn cơ sở thuộc hệ thống tổ chức Công đoàn Việt 
Nam? 
 

 Trả lời:  
 - Điều 171 Bộ luật Lao động quy định:  
 1. Công đoàn cơ sở thuộc hệ thống tổ chức Công đoàn 
Việt Nam được thành lập ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh 
nghiệp. 

2. Việc thành lập, giải thể, tổ chức và hoạt động của 
Công đoàn cơ sở được thực hiện theo quy định của Luật Công 
đoàn. 

 

 Câu 45: Những 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:  
 - Điều 175 Bộ luật Lao động quy định:  
 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; 
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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. 
 

 Câu 46: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
quyền của thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện 
người lao động tại cơ sở? 
 

 Trả lời:  
 - Điều 176 Bộ luật Lao động quy định:  
 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; 
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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.  
 

 Câu 47: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với tổ chức đại diện 
người lao động tại cơ sở? 
  

 Trả lời:  
 - Điều 177 Bộ luật Lao động quy định:  
 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 
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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. 
  

 Câu 48: Bộ luật Lao động quy định như thế nào về 
quyền và nghĩa vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ 
sở trong quan hệ lao động? 
  

 Trả lời:  
 - Điều 178 Bộ luật Lao động quy định:  
 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. 
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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. 

8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp 
luật. 

 

Câu 49: Bộ luật Lao động sửa đổi, bổ sung như thế 
nào đối với một số điều của các luật có liên quan đến lao 
động?  

 

Trả lời: 
- Điều 219 Bộ luật Lao động:  
1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã 

hội số 58/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 
84/2015/QH13 và Luật số 35/2018/QH14: 

a) Sửa đổi, bổ sung Điều 54 như sau: 
“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu 
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h 

và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm 
xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong 
các trường hợp sau đây: 

a) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ 
luật Lao động; 



 
Bộ luật Lao động 

Một số vấn đề về quyền và lợi ích của người lao động  

42 

b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ 
luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở 
nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 
năm 2021; 

c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với 
tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 
169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai 
thác than trong hầm lò;  

d) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 
trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 
1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm 
xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các 
trường hợp sau đây: 

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu 
quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, trừ trường 
hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an 
nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác; 

b) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu 
quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 
15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục 
do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 
15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu 
vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021; 
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c) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp 
trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. 

3. Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là 
người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn 
tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến 
dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy 
định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động thì được 
hưởng lương hưu. 

4. Điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số 
trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 55 như sau: 
“Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm 

khả năng lao động 
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h 

và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm 
đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức 
thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định 
tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc 
một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu 
quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy 
giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%; 

b) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu 
quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy 
giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

c) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả 
năng lao động từ 61% trở lên. 

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 
1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo 
hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở 
lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ 
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điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b 
khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường 
hợp sau đây: 

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu 
quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;  

b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội ban hành.”; 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 73 như sau: 
“1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện 
sau đây: 

a) Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2 Điều 169 
của Bộ luật Lao động; 

b) Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.”. 
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 32 của Bộ luật Tố tụng dân sự 

số 92/2015/QH13 như sau: 
a) Sửa đổi, bổ sung tên điều, khoản 1; bổ sung các khoản 

1a, 1b và 1c vào sau khoản 1 như sau: 
“Điều 32. Những tranh chấp về lao động và tranh 

chấp liên quan đến lao động thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Tòa án 

1. Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với 
người sử dụng lao động phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa 
giải viên lao động mà hòa giải thành nhưng các bên không thực 
hiện hoặc thực hiện không đúng, hòa giải không thành hoặc hết 
thời hạn hòa giải theo quy định của pháp luật về lao động mà 
hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải, trừ các tranh 
chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa 
giải: 

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc 
về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; 
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b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp 
đồng lao động; 

c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao 
động; 

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về 
bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật 
về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của 
pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 
động; 

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với 
doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng; 

e) Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao 
động thuê lại. 

1a. Tranh chấp lao động cá nhân mà hai bên thỏa thuận 
lựa chọn Hội đồng trọng tài lao động giải quyết nhưng hết thời 
hạn theo quy định của pháp luật về lao động mà Ban trọng tài 
lao động không được thành lập, Ban trọng tài lao động không 
ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc một trong các bên 
không thi hành quyết định của Ban trọng tài lao động thì có 
quyền yêu cầu Tòa án giải quyết. 

1b. Tranh chấp lao động tập thể về quyền theo quy định 
của pháp luật về lao động đã qua thủ tục hòa giải của hòa giải 
viên lao động mà hòa giải không thành, hết thời hạn hòa giải 
theo quy định của pháp luật về lao động mà hòa giải viên lao 
động không tiến hành hòa giải hoặc một trong các bên không 
thực hiện biên bản hòa giải thành thì có quyền yêu cầu Tòa án 
giải quyết. 

1c. Tranh chấp lao động tập thể về quyền mà hai bên 
thỏa thuận lựa chọn Hội đồng trọng tài lao động giải quyết 
nhưng hết thời hạn theo quy định của pháp luật về lao động mà 
Ban trọng tài lao động không được thành lập, Ban trọng tài lao 
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động không ra quyết định giải quyết tranh chấp hoặc một trong 
các bên không thi hành quyết định của Ban trọng tài lao động 
thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.”; 

b) Bãi bỏ khoản 2 Điều 32. 
 

Câu 50: Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 có hiệu 
lực từ ngày, tháng năm nào? 

 

Trả lời :  
1. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 

năm 2021. 
Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 hết hiệu lực thi hành 

kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực. 
2. Kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành, hợp đồng 

lao động, thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận hợp pháp đã 
giao kết có nội dung không trái hoặc bảo đảm cho người lao 
động có quyền và điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của 
Bộ luật này được tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có 
thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung để phù hợp và để áp dụng 
quy định của Bộ luật này. 

3. Chế độ lao động đối với cán bộ, công chức, viên chức, 
người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, 
tổ chức xã hội, xã viên hợp tác xã, người làm việc không có 
quan hệ lao động do các văn bản pháp luật khác quy định 
nhưng tùy từng đối tượng mà được áp dụng một số quy định 
trong Bộ luật này. 
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