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Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều 
kiện lao động và quan hệ lao động (“Nghị định 145”), 
bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/02/2021. 

Mục đích ban hành Nghị định 145 bao gồm:

1. Bổ sung quyền lợi đối với lao động làm việc tại
doanh nghiệp, đặc biệt là lao động nữ;

2. Sửa đổi mức lương tính thu nhập cho số ngày 
phép còn lại đối với lao động nghỉ việc;

3. Quy định thêm một số ràng buộc về điều kiện
chấm dứt hợp động lao động đối với một số
ngành, nghề, công việc đặc thù; và;

4. Trách nhiệm của các cơ quan ban ngành và người 
sử dụng lao động trong việc hỗ trợ người lao 
động làm việc tại doanh nghiệp.

Trong bản tin này, Deloitte Việt Nam tóm tắt một số
nội dung chính của Nghị định 145 để Quý Khách hàng
tham khảo.

Thông tin chung
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Sửa đổi quy định về hình thức trả lương

Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động 
có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm 
hoặc khoán. Tuy nhiên, Nghị định 145 đã sửa đổi việc lựa chọn 
hình thức trả lương dựa trên sự thỏa thuận theo hợp đồng lao 
động giữa người sử dụng lao động và người lao động nhằm bảo 
vệ quyền lợi của người lao động trong quá trình làm việc.

Hỗ trợ chi phí mở tài khoản và phí chuyển khoản

Theo quy định trước đây, việc chi trả các khoản phí mở tài khoản 
ngân hàng, phí chuyển khoản ngân hàng sẽ dựa trên sự thỏa 
thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Tuy nhiên, 
Nghị định 145 đã quy định các khoản phí mở tài khoản và phí 
chuyển khoản lương sẽ do người sử dụng lao động chi trả.

Quy định về thời gian báo nghỉ việc đối với một số ngành, 
nghề, công việc đặc thù

Một số ngành, nghề, công việc đặc thù được quy định như sau:

• Thành viên tổ lái tàu bay; nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, 
nhân viên sửa chữa chuyên ngành hàng không; nhân viên điều độ, 
khai thác bay;

• 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;

• Thuyền viên thuộc thuyền bộ làm việc trên tàu Việt Nam đang hoạt 
động ở nước ngoài; thuyền viên được doanh nghiệp Việt Nam cho 
thuê lại làm việc trên tàu biển nước ngoài;

• Trường hợp khác do pháp luật quy định.

Đối với các ngành, nghề, công việc nêu trên, thời hạn báo trước khi 
đơn phương chấp dứt hợp đồng lao động như sau:

• Ít nhất 120 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn 
hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên;

• Ít nhất bằng một phần tư thời hạn của hợp đồng lao động đối với 
hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng.

Nội dung Nghị định số 145 về điều kiện lao động và quan hệ lao động
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Bổ sung thêm thời giờ được tính vào giờ làm việc 
hưởng lương

Theo quy định tại Điều 58, Nghị định 145, bổ sung những thời giờ 
sau được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương nhằm gia 
tăng quyền lợi cho người lao động:

• Thời giờ người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao 
động theo quy định tại Khoản 5, Điều 61 của Bộ luật Lao động;

• Thời giờ mà người lao động là thành viên ban lãnh đạo của 
tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được sử dụng để 
thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3,
Điều 176 của Bộ luật Lao động;

• Thời giờ khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, 
giám định y khoa để xác định mức độ suy giảm khả năng 
lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu thời giờ 
đó được thực hiện theo sự bố trí hoặc do yêu cầu của người 
sử dụng lao động;

• Thời giờ đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự, 
nếu thời giờ đó được hưởng nguyên lương theo quy định của 
pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Nội dung Nghị định số 145 về điều kiện lao động và quan hệ lao động (tiếp theo)
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Gia tăng quyền lợi cho lao động nữ làm việc tại doanh nghiệp

• Ưu tiên tuyển dụng, sử dụng phụ nữ vào làm việc khi người đó 
đủ điều kiện, tiêu chuẩn làm công việc phù hợp với cả nam và nữ; 

• Ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới đối với lao động nữ trong 
trường hợp hợp đồng lao động hết hạn;

• Khuyến khích người sử dụng lao động tạo điều kiện cho lao động nữ 
đang mang thai được nghỉ khám thai nhiều hơn 05 lần trong thời 
gian mang thai, mỗi lần 01 ngày. Trường hợp ở xa cơ sở khám, chữa 
bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường 
thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.

• Lao động nữ trong thời gian hành kinh có quyền được nghỉ 
mỗi ngày 30 phút tính vào thời giờ làm việc và vẫn được 
hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Số ngày có 
thời gian nghỉ trong thời gian hành kinh do hai bên thỏa 
thuận phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc và nhu 
cầu của lao động nữ nhưng tối thiểu là 03 ngày làm việc 
trong một tháng. Trường hợp lao động nữ vẫn làm việc trong 
thời gian này, lao động nữ sẽ được trả thêm tiền lương làm 
việc tương ứng với thời gian được nghỉ;

• Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có 
quyền được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc 
để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn 
được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Trường 
hợp lao động nữ vẫn làm việc trong thời gian này, lao động 
nữ sẽ được trả thêm tiền lương làm việc tương ứng với thời 
gian được nghỉ;

• Khuyến khích người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, 
trữ sữa cho lao động nữ. Đối với doanh nghiệp có từ 1.000 
lao động nữ trở lên, việc lắp đặt phòng vắt, trữ sữa là bắt 
buộc;

• Khuyến khích người sử dụng lao động cho lao động nữ nuôi 
con từ 12 tháng tuổi trở lên được nghỉ ngơi để vắt, trữ sữa. 
Thời gian nghỉ để vắt, trữ sữa mẹ do người lao động thỏa 
thuận với người sử dụng lao động.

Nội dung Nghị định số 145 về điều kiện lao động và quan hệ lao động (tiếp theo)
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Bổ sung quy định về tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi 
có nhiều lao động

• Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí dành quỹ đất 
xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở những nơi có nhiều lao động 
hoặc tạo điều kiện thuận lợi về đất, vốn vay và thủ tục hành 
chính cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng 
nhà trẻ, lớp mẫu giáo phục vụ người lao động;

• Khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức, xây dựng hoặc 
hỗ trợ một phần chi phí cho UBND Tỉnh để xây dựng nhà trẻ, 
lớp mẫu giáo.

Ưu đãi thuế đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều 
lao động nữ

• Người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ được giảm 
thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

• Các khoản chi tăng thêm cho lao động nữ, bảo đảm bình đẳng 
giới và phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc được vào 
chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập 
doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính.

Quy định rõ về mức trả trợ cấp mất việc tối thiểu

Trường hợp người lao động có thời gian làm việc thường xuyên 
cho người sử dụng lao động từ đủ 12 tháng trở lên mất việc 
làm nhưng thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm ít 
hơn 24 tháng thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả 
trợ cấp mất việc làm cho người lao động ít nhất bằng 02 tháng 
tiền lương.

Thay đổi mức lương tính thu nhập cho số ngày phép 
chưa sử dụng đối với nhân viên nghỉ việc

• Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do 
khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày 
nghỉ hàng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày 
chưa nghỉ;

• Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày 
chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng 
năm là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước 
liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm. 

Nội dung Nghị định số 145 về điều kiện lao động và quan hệ lao động (tiếp theo)

Liên quan đến những thay đổi trong Bộ luật Lao động, các doanh nghiệp và tổ chức sử dụng lao động tại Việt Nam cần sửa đổi Nội quy 
lao động hiện hành (Internal Labor Regulations - ILR) và Thỏa ước lao động tập thể (Collective Labor Agreements - CLA) và các nội 
quy liên quan để phù hợp với Bộ luật Lao động mới này từ ngày 01/01/2021.

Các chuyên gia về Nhân sự Toàn cầu của Deloitte Việt Nam có bề dày kinh nghiệm thực tiễn trong hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các yêu 
cầu về Luật Lao động, soạn thảo và sửa đổi nội quy/thỏa ước tập thể lao động của doanh nghiệp, thủ tục nhập cảnh, cũng như các 
nghĩa vụ về thuế đối với cá nhân. Nếu Quý Khách hàng quan tâm và muốn tìm hiểu cụ thể hơn nội dung Nghị định 145 hoặc Bộ luật Lao 
động mới hoặc có bất kỳ vướng mắc nào, vui lòng liên hệ với đội ngũ chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ.
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thực hiện độc lập bởi các pháp nhân riêng biệt.  

Deloitte Việt Nam

Tại Việt Nam, dịch vụ chuyên ngành được cung cấp bởi từng pháp nhân riêng biệt, và chi nhánh của pháp nhân 
đó, được gọi chung là Deloitte Việt Nam.

Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung và nhằm mục đích tham khảo, do vậy, không một hãng Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, hay bất kỳ một hãng thành viên hay công ty con (sau đây được gọi chung là “Tổ chức 
Deloitte”) và các nhân viên của họ được xem là, trong phạm vi nội dung của tài liệu này, cung cấp dịch vụ hay đưa 
ra những ý kiến, tư vấn về chuyên môn cho người đọc. Tài liệu này không cấu thành ý kiến tư vấn đối với người 
đọc và sẽ không ảnh hưởng đến các ý kiến tư vấn khác do bất kỳ nhân viên của Tổ chức Deloitte cung cấp. Những 
thông tin thể hiện trong tài liệu này không áp dụng đối với các trường hợp riêng biệt của doanh nghiệp. Trước khi 
đưa ra bất kỳ một quyết định hay hành động nào có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính hoặc hoạt động kinh 
doanh, người đọc nên tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn.

Không có tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào (rõ ràng hay ngụ ý) được đưa ra về tính chính xác hoặc tính đầy đủ 
của thông tin trong tài liệu này, và không một hãng thành viên nào thuộc mạng lưới các công ty Deloitte chịu 
trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất xảy ra trực tiếp hay gián tiếp do kết quả của việc người đọc sử dụng, 
công bố, phát tán ra bên ngoài hoặc dựa vào tài liệu này để hành động, không hành động hoặc ra bất kỳ quyết 
định nào. DTTL và mỗi thành viên là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý.  
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