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BẢN TIN  PHÁP LUẬT 
Tháng 4/2021 

 

TIN TIÊU ĐIỂM 

 

háp luật về Giáo dục và đào tạo  

Cách xếp lương viên chức là giáo viên mầm non, tiểu học 

 *Đối với giáo viên mầm non 

 Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 

quy định tại Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT được áp dụng bảng lương tương ứng ban 

hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau: 

 - Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương 

của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89; 

 - Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của 

viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; 

 - Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của 

viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38. 

 *Đối với giáo viên tiểu học 

 Viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học 

quy định tại Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT được áp dụng bảng lương tương ứng ban 

hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau: 

 - Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của 

viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; 

 - Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của 

viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38; 

 - Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của 

viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78. 

 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT; Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 

ngày 20/3/2021. 

 Bảng lương giảng viên là viên chức trong các trường cao đẳng sư phạm 

công lập  

 Bảng lương giảng viên là viên chức trong các trường cao đẳng sư phạm công 

lập được căn cứ theo Thông tư 35/2020/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 

20/11/2020), cụ thể: 

 - Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) được 

áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ 

số lương 8,00; 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-01-2021-TT-BGDDT-ma-so-va-bo-nhiem-xep-luong-vien-chuc-giang-day-giao-duc-mam-non-464396.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-204-2004-ND-CP-che-do-tien-luong-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-luc-luong-vu-trang-52629.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-02-2021-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-trong-truong-tieu-hoc-cong-lap-464397.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-35-2020-TT-BGDDT-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-vien-chuc-giang-day-trong-truong-cao-dang-454919.aspx
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 - Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II) được áp 

dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số 

lương 6,78; 

 - Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) được áp dụng 

hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98. 

 Phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân 

phẩm, xâm phạm thân thể người học 

 Ngày 22/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, khoản 1 Điều 28 

Nghị định này nêu rõ, phạt tiền từ 05 - 10 triệu đồng với một trong các hành vi sau đây: 

 - Kỷ luật người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành; 

 - Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xúc phạm thân thể người học nhưng chưa đến 

mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

 Trong đó, mức phạt tại quy định này áp dụng với tổ chức. Riêng cá nhân thì cùng 

một hành vi vi phạm hành chính, mức phạt tiền chỉ bằng ½ mức phạt tiền với tổ chức. 

 Tuyển vượt chỉ tiêu, trường học bị phạt đến 80 triệu đồng 

 Nghị định 04/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành đã quy định việc xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có hành vi tuyển vượt chỉ tiêu. 

 Điều 10 Nghị định này quy định mức xử phạt dựa trên mức chỉ tiêu tuyển vượt 

và cấp học/trình độ đào tạo như sau: 

  
Tuyển vượt 03 

- dưới 10% 

Tuyển vượt 10 - 

dưới 15% 

Tuyển vượt 15 

- dưới 20% 

Tuyển vượt 

trên 20% 

THPT Phạt 01 - 03 

triệu đồng 

Phạt 03 - 06 triệu 

đồng 

Phạt 06 - 10 

triệu đồng 

Phạt 10 - 20 

triệu đồng 

Trung cấp, 

cao đẳng 

nhóm 

ngành giáo 

viên 

Phạt 02 - 04 

triệu đồng 

Phạt 04 - 10 triệu 

đồng 

Phạt 10 - 20 

triệu đồng 

Phạt 20 - 40 

triệu đồng 

Đại học Phạt 05 - 10 

triệu đồng 

Phạt 10 - 30 triệu 

đồng 

Phạt 30 - 50 

triệu đồng 

Phạt 50 - 70 

triệu đồng 

Thạc sĩ, 

Tiến sĩ 

Phạt 10 - 20 

triệu đồng 

Phạt 20 - 40 triệu 

đồng 

Phạt 40 - 60 

triệu đồng 

Phạt 60 - 80 

triệu đồng 

 Như vậy, nếu tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu, trường học có thể bị phạt tiền tối đa 

80 triệu đồng. Ngoài ra, các trường vi phạm quy định về chỉ tiêu tuyển sinh còn bị buộc 

giảm số lượng tuyển sinh năm sau tối thiểu bằng số lượng đã tuyển sinh vượt chỉ tiêu. 

 Nghị định 04 ban hành ngày 22/01/2021 và có hiệu lực từ 10/3/2021. 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-04-2021-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-giao-duc-197670-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-04-2021-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-giao-duc-197670-d1.html
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háp luật về Công chức, viên chức và người lao động 

Thí sinh được đi muộn khi thi tuyển công chức, viên chức 

 Ngày 20/01/2021, Thông tư 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ có hiệu lực sẽ bổ 

sung một số quy định thí sinh phải thực hiện khi thi tuyển công chức, viên chức. 

Trong đó: 

 - Thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng giờ quy định. Trường hợp thí sinh dự 

thi đến chậm quá 30 phút tính từ khi bắt đầu giờ làm bài thi thì không được dự thi... 

 Như vậy, so với quy định trong Thông tư 03/2019/TT-BNV, thí sinh phải có 

mặt đúng giờ thì theo Thông tư 06/2020/TT-BNV, thí sinh được đi muộn không quá 

30 phút tính từ khi bắt đầu giờ làm bài thi. 

 Hướng dẫn về việc chủ động nộp lại ít nhất ¾ tài sản tham ô 

 Theo Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP, chủ động nộp lại ít nhất ¾ tài sản tham 

ô, nhận hối lộ là trường hợp: 

 - Người phạm tội đã tự nộp lại ít nhất ¾ tài sản tham ô, nhận hối lộ; 

 - Sau khi phạm tội đã tác động để cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em, những 

người thân khác nộp lại hoặc không phản đối việc nộp lại ít nhất ¾ tài sản mà mình 

tham ô, nhận hối lộ. 

 Trong quá trình tố tụng, người phạm tội nhận hối lộ đã chủ động nộp lại ít nhất 

¾ tài sản nhận hối lộ thì không áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt mà người 

phạm tội bị truy tố, xét xử. 

 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP có hiệu lực từ 15/02/2021. 

 

háp luật về Tài chính, thuế và Bảo hiểm 

Trường hợp công khai thông tin đăng ký thuế từ 17/01/2021 

 Thông tư 105/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành đã bổ sung 02 trường 

hợp công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, cụ thể: 

 - Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh; 

 - Người nộp thuế có vi phạm pháp luật về đăng ký thuế. 

 Bên cạnh đó, Thông tư 105/2020/TT-BTC vẫn giữ các trường hợp ở Thông 

tư 95/2016/TT-BTC như: Người nộp thuế ngừng hoạt động, đã hoàn thành  hoặc chưa 

hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; Người nộp thuế không hoạt động tại 

địa chỉ đã đăng ký... 

 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/01/2021. 

Xe máy điện phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự 

 Đây là nội dung tại Nghị định 03/2021/NĐ-CP và Thông tư 04/2021/TT-

BTC về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.  

P 

P 

https://luatvietnam.vn/can-bo/thong-tu-6-2020-quy-che-to-chuc-thi-tuyen-xet-tuyen-cong-chuc-vien-chuc-194989-d1.html
https://luatvietnam.vn/can-bo/thong-tu-6-2020-quy-che-to-chuc-thi-tuyen-xet-tuyen-cong-chuc-vien-chuc-194989-d1.html
https://luatvietnam.vn/hinh-su/nghi-quyet-03-2020-xet-xu-toi-pham-tham-nhung-va-toi-pham-ve-chuc-vu-197253-d1.html
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-105-2020-tt-btc-huong-dan-ve-dang-ky-thue-195630-d1.htmlhttps:/cms.luatvietnam.vn/admin/Pages/lawsdocs/DocsEdit.aspx?DocId=195630&LanguageId=1
https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-95-2016-tt-btc-bo-tai-chinh-107227-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03%2f2021%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Theo đó, quy định xe gắn máy (bao gồm cả xe máy điện) và các loại xe cơ giới 

tương tự phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới với mức 

phí hiểm như sau: 

 - Đối với xe máy điện là 55.000 đồng; 

 - Đối với các loại xe cơ giới tương tự khác là 290.000 đồng. 

 Thời hạn bảo hiểm xe máy điện tối thiểu là 1 năm, tối đa là 3 năm và được ghi 

trên Giấy chứng nhận bảo hiểm. 

 Nghị định 03/2021/NĐ-CP và Thông tư 04/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/3/2021. 

 

háp luật về Tư pháp và y tế 

Môi giới con nuôi dưới 16 tuổi có thể bị xử lý hình sự 

 Ngày 11/01/2019, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị 

quyết 02/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 

151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự, có hiệu lực 15/3/2019. 

 Theo đó, hành vi môi giới con nuôi dưới 16 tuổi thuộc các trường hợp sau sẽ bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội mua bán người dưới 16 tuổi: 

 - Biết mục đích của người nhận nuôi con nuôi dưới 16 tuổi là để bóc lột tình 

dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể, bán cho người khác hoặc vì mục đích vô 

nhân đạo khác nhưng vẫn chuyển giao nạn nhân để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật 

chất khác; 

 - Lợi dụng việc cho nhận con nuôi để tiếp nhận con nuôi là người dưới 16 tuổi 

để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể… 

 Các trường hợp được xác định khám chữa bệnh (KCB) đúng tuyến BHYT 

từ 01/3/2021 

 Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn 

Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 01/3/2021. Theo đó, có 08 trường hợp KCB 

BHYT đúng tuyến bao gồm: 

 (1) Đến KCB đúng cơ sở KCB  ban đầu ghi trên thẻ BHYT; 

 (2) Thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã hoặc phòng 

khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện đi KCB tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng 

khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh; 

 Trường hợp trẻ em chưa có thẻ BHYT do chưa làm thủ tục khai sinh được sử 

dụng giấy chứng sinh đi KCB. 

 (3) Đi cấp cứu; 

 (4) Được chuyển tuyến KCB BHYT theo quy định, bao gồm: 

P 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=03%2f2021%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04%2f2021%2fTT-BTC&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://trangtinphapluat.com/?s=B%E1%BB%99+lu%E1%BA%ADt+H%C3%ACnh+s%E1%BB%B1
https://trangtinphapluat.com/?s=con+nu%C3%B4i
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=30%2f2020%2fTT-BYT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=146%2f2018%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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 - Được chuyển tuyến theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư   

40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015; 

 - Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị 

định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018; 

 - Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư 04/2016/TT-

BYT ngày 26/2/2016. 

 (5) Có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công 

tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, 

tạm trú và KCB ban đầu tại cơ sở KCB cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng 

ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT. 

 (6) Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến; 

 (7) Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ 

phận cơ thể; 

 (8) Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra. 

 Người ký kết quả xét nghiệm phải có trình độ đại học trở lên 

 Ngày 28/12/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 49/2018/TT-BYT hướng dẫn 

hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh, có hiệu lực 15/3/2019. Theo đó, 

người ký kết quả xét nghiệm phải có trình độ đại học trở lên. 

 Cụ thể, trưởng khoa xét nghiệm sẽ là người trực tiếp ký kết quả xét nghiệm 

hoặc nếu phân công bác sỹ chuyên khoa, kỹ thuật viên xét nghiệm ký kết quả xét 

nghiệm thì người đó phải có trình độ đại học trở lên. 

 Bệnh án điện tử: Mỗi người bệnh chỉ có một mã số quản lý 

 Ngày 28/12/2018, Bộ Y tế ban hành  Thông tư 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế 

quy định hồ sơ bệnh án điện tử, có hiệu lực 01/3/2019. 

 Theo đó, mỗi người bệnh chỉ có một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử 

tại một cơ sở khám, chữa bệnh. Hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

 - Phải ghi nhận toàn bộ nội dung thông tin như hồ sơ bệnh án giấy; 

 - Phải có chữ ký số của người chịu trách nhiệm nội dung thông tin được nhập 

vào hồ sơ bệnh án điện tử; 

 - Tuân thủ việc bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định. 

 

Chuyên mục 

THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT 

 Bộ luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2019. Sau đây là 10 điểm 

mới về hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong Bộ luật lao động 2019  mà người lao động 

(NLĐ) cần phải biết để đảm bảo quyền lợi chính đáng của bản thân. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=40%2f2015%2fTT-BYT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=146%2f2018%2fN%c4%90-CP&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04%2f2016%2fTT-BYT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=04%2f2016%2fTT-BYT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
https://trangtinphapluat.com/?s=kh%C3%A1m+b%E1%BB%87nh
https://trangtinphapluat.com/?s=kh%C3%A1m+b%E1%BB%87nh
https://trangtinphapluat.com/?s=ti%E1%BA%BFp+c%E1%BA%ADn+th%C3%B4ng+tin
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2019-333670.aspx
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 1. Tăng tính nhận diện các quan hệ lao động diễn ra trên thực tế 

 Bổ sung quy định: Mọi hợp đồng bất kể tên gọi là gì, đều được coi là HĐLĐ 

nếu có đủ 3 dấu hiệu: 

 - Làm việc trên cơ sở thỏa thuận; 

 - Có trả lương; 

 - Có sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên. 

 Quy định này là cần thiết để giải quyết tình trạng lách các quy định của Luật, 

dùng tên gọi khác để né tránh trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của NSDLĐ về tiền 

lương, trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội cho NLĐ. 

 2. Hình thức hợp đồng lao động 

 Chấp nhận HĐLĐ được thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông 

điệp dữ liệu. 

 HĐLĐ 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. 

 3. Loại hợp đồng lao động 

 Kể từ ngày 01/01/2021, hợp đồng lao động sẽ được giao kết theo một trong các 

loại sau đây: 

 - Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. 

 - Hợp đồng lao động xác định thời hạn, trong đó hai bên xác định thời hạn, thời 

điểm chất dứt của hợp đồng lao động trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời 

điểm hợp đồng có hiệu lực. 

 Như vậy, so với quy định hiện hành tại Bộ luật lao động 2012 thì sẽ không còn 

Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định. 

 4. Không áp dụng thử việc đối với hợp đồng lao động dưới 01 tháng 

 Theo quy định hiện hành thì chỉ có đối tượng ký HĐLĐ mùa vụ là đương nhiên 

không phải thử việc. Từ 2021, cũng không áp dụng thử việc với HĐLĐ dưới 1 tháng. 

 5. Bổ sung quy định về thời gian thử việc 

 Bổ sung quy định: Thời gian thử việc không quá 180 ngày đối với công việc 

của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, 

sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. 

 6. Bổ sung thêm trường hợp tạm hoãn HĐLĐ 

 Thêm các trường hợp NLĐ được tạm hoãn HĐLĐ sau đây: 

 - NLĐ thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; 

 - NLĐ 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. 
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7. NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần lý do 

 - Bộ Luật lao động 2012: NLĐ có hợp đồng lao động xác định thời hạn khi đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động bắt buộc phải có 01 trong những lý do được nêu 

tại Khoản 1 Điều 37 BLLĐ 2012, đồng thời đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước. 

 - Bộ Luật lao động 2019: NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà 

không cần lý do chỉ cần đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước tại Khoản 1 Điều 35 

(trừ 01 số trường hợp không cần báo trước). 

 8. Bổ sung quy định về những trường hợp được quyền đơn phương chấm 

dứt HĐLĐ mà không cần báo trước 

 Bộ Luật lao động 2019 quy định các trường hợp đặc biệt NLĐ không cần báo 

trước sau đây: 

 - 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; 

 - 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; 

 - 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 theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của 

Bộ luật này; 

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

các bên có thỏa thuận khác; 

 - 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 HĐLĐ. 

 9. Hai trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ) có quyền đơn phương 

chấm dứt hợp đồng không cần báo trước 

 NSDLĐ cũng có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần báo trước với 

02 trường hợp sau: 

 - NLĐ không có mặt tại nơi làm việc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời 

hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ. 

 - NLĐ tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục 

trở lên. 

 10. Quy định hợp lý về thời gian giải quyết và trách nhiệm của 2 bên khi 

chấm dứt HĐLĐ 

 - Bộ Luật lao động 2012: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm 

dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Bo-Luat-lao-dong-2012-142187.aspx
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quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không 

được quá 30 ngày. 

 - Bộ Luật lao động 2019: 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. 

Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

 

Chuyên mục 

TƯ VẤN VÀ GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 

 Mọi câu hỏi thắc mắc về Pháp luật ở các lĩnh vực xin gửi về cho Bộ phận pháp 

chế Phòng Hành chính - Quản trị hoặc nhắn riêng cho Cô Nguyễn Thị Thủy Trúc theo 

địa chỉ email ntttruc@qnamuni.edu.vn.  
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