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BẢN TIN PHÁP LUẬT    

 

Số 03/2016 

 
 

 

 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI  

LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM  

   

Luật sư Nguyễn  Thuỳ Dương1 

Luật sư Đỗ Hoàng Phúc2 

 

gày 03 tháng 02 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 11/2016/NĐ-

CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam (“Nghị định 11”). Nghị định này thay thế Nghị định 102/2013/NĐ-CP 

hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (“Nghị 

định 102”) và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/04/2016. 

Một trong những điểm khác biệt nổi bật của Nghị định 11 so với Nghị định 102 là quy 

định về người lao động nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành và 

lao động kỹ thuật, cụ thể được thể hiện theo bảng sau: 

Người lao 

động nước 

ngoài 

Quy định tại Nghị định 

102 

Quy định tại Nghị định 11 

Chuyên gia Đã được nước ngoài công 

nhận là chuyên gia hoặc 

người lao động nước ngoài 

có trình độ kỹ sư, cử nhân 

trở lên hoặc tương đương 

và có ít nhất 05 năm làm 

việc trong chuyên ngành 

được đào tạo. 

- Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp tại nước 

ngoài; hoặc 

- Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương 

và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc 

trong chuyên ngành được đào tạo phù 

hợp với vị trí công việc mà người lao động 

nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam; 

trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết định. 

                                                 
1 Luật sư tư vấn trong các lĩnh vực: luật doanh nghiệp, luật lao động, hợp đồng, các dự án hỗ 

trợ pháp lý và nâng cao năng lực 
2 Luật sư tư vấn trong các lĩnh vực: luật doanh nghiệp, luật lao động, hợp đồng 

N 

DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT 
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Nhà quản 

lý 

Không có quy định giải thích 

cụ thể 

- Là người quản lý doanh nghiệp, bao gồm 

chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên 

hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, 

thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch 

công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành 

viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 

Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh 

quản lý khác có thẩm quyền nhân danh 

công ty ký kết giao dịch của công ty theo 

quy định tại Điều lệ công ty; hoặc 

- Là người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu của cơ quan, tổ chức 

Giám đốc 

điều hành 

Không có quy định giải thích 

cụ thể 

Là người đứng đầu và trực tiếp điều hành 

đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp. 

Lao động 

kỹ thuật 

Đã được đào tạo chuyên 

ngành kỹ thuật có thời gian 

ít nhất 01 năm và đã làm 

việc ít nhất 03 năm trong 

chuyên ngành kỹ thuật 

được đào tạo. 

Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc 

chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc 

ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào 

tạo. 

Liên quan tới thủ tục xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, thay vì 

báo cáo giải trình với Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở 

chính như Nghị định 102, Nghị định 11 quy định báo cáo giải trình với Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Ngoài ra, Nghị 

định 11 cũng quy định rõ các trường hợp người sử dụng lao động không phải thực 

hiện việc xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, bao gồm: 

(1) 

Vào Việt Nam với thời hạn 
dưới 03 tháng để thực hiện 

chào bán dịch vụ 

(2) 

Vào Việt Nam với thời hạn 
dưới 03 tháng để xử lý những 

sự cố, tình huống kỹ thuật, 
công nghệ phức tạp nảy sinh 
làm ảnh hưởng hoặc có nguy 
cơ ảnh hưởng tới sản xuất, 

kinh doanh mà các chuyên gia 
Việt Nam và các chuyên gia 
nước ngoài hiện đang ở Việt 

Nam không xử lý được 

(3) 

Vào Việt Nam làm việc tại vị 
trí chuyên gia, nhà quản lý, 
giám đốc điều hành hoặc lao 
động kỹ thuật có thời gian 

làm việc dưới 30 ngày và thời 
gian cộng dồn không quá 90 

ngày trong 01 năm 

(4) 

Là học sinh, sinh viên học tập 
tại Việt Nam làm việc tại Việt 
Nam nhưng người sử dụng 
lao động phải báo trước 07 

ngày với cơ quan quản lý nhà 
nước về lao động cấp tỉnh 

(5) 

Học sinh, sinh viên đang học 
tập tại các trường, cơ sở đào 

tạo ở nước ngoài có thỏa 
thuận thực tập trong các cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp 

tại Việt Nam 
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Nghị định 11 cũng đã có những thay đổi liên quan tới hồ sơ cũng như thủ tục xin cấp 

giấy phép lao động, phần nào đã giải quyết được những vướng mắc tại Nghị định 

102. Đặc biệt, một điểm mới của Nghị định 11 là các quy định về hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép lao động trong một số trường hợp đặc biệt (nội dung này chưa được quy 

định tại Nghị định 102) như: 

 Người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu 

lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi 

trong giấy phép lao động. Ví dụ như người lao động nước ngoài chuyển chỗ 

làm việc có thể thực hiện thủ tục này.  

 Người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu 

lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định 

của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động; 

 Người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu 

lực mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy 

phép lao động. 

Để bảo đảm việc thực hiện các quy định mới một cách hợp lý và không mâu thuẫn 

với các quy định tại Nghị định 102, tại điều khoản chuyển tiếp, Nghị định 11 đã quy 

định rõ: đối với các văn bản đã được cấp theo quy định tại Nghị định 102, bao gồm (i) 

văn bản chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài, (ii) văn bản xác nhận 

không thuộc diện cấp giấy phép lao động, và (iii) giấy phép lao động, thì tiếp tục sử 

dụng đến khi hết thời hạn. Ngoài ra, trường hợp người sử dụng lao động đã nộp báo 

cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại 

giấy phép lao động hoặc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp 

giấy phép lao động trước ngày Nghị định 11 có hiệu lực thi hành (01/04/2016) thì thực 

hiện theo quy định tại Nghị định 102. 

Nghị định 11 sẽ có tác động đáng kể tới hoạt động tuyển dụng và sử dụng người lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Các doanh nghiệp cần rà soát lại hoạt động 

tuyển dụng người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp của mình và có 

những điều chỉnh cần thiết để bảo đảm tính tuân thủ với quy định tại Nghị định mới. 

Để được tư vấn cụ thể hơn, doanh nghiệp có thể liên hệ với chúng tôi. 

Lưu ý: Tất cả các ý kiến, nhận định và quy định được trích dẫn trong bài viết chỉ mang tính 

tham khảo nên không được coi đó là ý kiến pháp lý chính thức để vận dụng vào các trường hợp 

cụ thể. Bên cạnh đó, văn bản pháp luật được dẫn chiếu có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa 

đổi, bổ sung tại thời điểm Quý khách hàng tham khảo bài viết cho các tình huống phát sinh 

trên thực tế. Do vậy, để có được ý kiến pháp lý cho từng trường hợp một các chính xác nhất, 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi. 
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ảo hiểm 

Cách tính lãi trốn đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế 

 

 

Tên văn bản: Thông tư 20/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện 

cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội (”BHXH”), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp và chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

 

Một số nội dung cần lưu ý: 

- Phương pháp xác định tiền lãi chậm đóng, trốn đóng, chiếm dụng tiền đóng, 

hưởng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; 

- Đối với các khoản chậm đóng bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị sử dụng lao 

động đến cuối năm 2014 (nếu có), cơ quan BHXH yêu cầu đơn vị sử dụng lao 

động nộp đủ theo quy định; ngân sách nhà nước không hỗ trợ quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp đối với trường hợp này. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 20/03/2016 

  

B 

TIN TIÊU ĐIỂM 
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uất nhập khẩu 

Kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu 

 

Tên văn bản: Thông tư 52/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc kiểm tra nhà nước 

về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế 

 

Một số nội dung cần lưu ý: 

- Kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Y tế; 

- Hồ sơ, thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận lưu hành tự do, Giấy chứng nhận 

xuất khẩu đối với sản phẩm thực phẩm nhập khẩu; 

- Hồ sơ, thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận y tế đối với sản phẩm thực phẩm 

xuất khẩu. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 23/02/2016. 

  

X 
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hương mại điện tử 

Sở hữu ứng dụng di động bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương 

 

Tên văn bản: Thông tư 59/2015/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý 

hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động 

 

Một số nội dung cần lưu ý: 

- Đối tượng áp dụng: thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương 

mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam thông qua các ứng dụng di động, bao 

gồm:  

 Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu ứng dụng bán hàng; 

 Thương nhân, tổ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện 

tử;  

 Thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng ứng dụng cung cấp dịch vụ 

thương mại điện tử để bán hàng hóa, dịch vụ;  

 Tổ chức, cá nhân thực hiện việc phản ánh trực tuyến trên Cổng thông tin 

Quản lý hoạt động thương mại điện tử. 

- Nguyên tắc thông báo, đăng ký ứng dụng di động được quy định như sau: 

 Thương nhân, tổ chức sử dụng ứng dụng di động có cả chức năng bán 

hàng và chức năng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử chỉ thực hiện thủ 

tục đăng ký với Bộ Công thương theo quy định; 

 Với ứng dụng di động, thương nhân, tổ chức, cá nhân chỉ thực hiện thủ tục 

thông báo hoặc đăng ký một lần cho các phiên bản ứng dụng khác nhau. 

 

Thời điểm có hiệu lực: Ngày 31/03/2016 

  

T 
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DANH MỤC VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH TỪ NGÀY 

04/02/2016 ĐẾN NGÀY 23/02/2016 

 

STT Tên văn bản 
Ngày 

ban hành 

1.  
Nghị định 12/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng sản 
19/02/2016 

2.  

Thông tư 20/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện 

cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp 

03/02/2016 

3.  

Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, 

đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm 

tại đô thị 

15/02/2016 

4.  
Quyết định 246/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngày Truyền 

thống ngành Chứng khoán Việt Nam 
16/02/2016 

5.  
Quyết định 258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Truyền 

thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam 
19/02/2016 

6.  

Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai 

thực hiện Nghị quyết 45/NQ-CP ngày 11/09/2009 của Chính phủ và 

Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 

16/02/2016 

7.  

Quyết định 234/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-

2020 

05/02/2016 

8.  

Quyết định 229/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính 

sách thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp 

ô tô Việt Nam 

04/02/2016 

9.  

Thông tư 02/2016/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban 

hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, 

Thẩm phán cao cấp 

03/02/2016 

10.  

Nghị định 13/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ 

tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng 

ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự 

19/02/2016 

11.  

Quyết định 253/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2016 

17/02/2016 

12.  

Nghị định 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam 

03/02/2016 
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13.  
Thông tư 01/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

việc hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ 
04/02/2016 

14.  

Quyết định 228/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Đề án nâng cao năng lực công tác thông tin xúc tiến thương mại giai 

đoạn 2016 – 2020 

04/02/2016 

15.  
Quyết định 439/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị bệnh do vi rút Zika 
05/02/2016 

16.  
Quyết định 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 
04/02/2016 

17.  

Thông tư 19/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số 

nội dung của Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử 

dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự 

nghiệp công lập 

01/02/2016 

18.  
Nghị quyết 10/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường 

kỳ tháng 01 năm 2016 
04/02/2016 

19.  
Nghị định 10/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc 

Chính phủ 
01/02/2016 

 


