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Cập nhật các biện
pháp của Chính phủ về
Lao động liên quan
đến tình hình Covid-19

Bản tin nhanh vè Quản lý Lao động cho mục
đích tham khảo chuyên môn, không phát
hành hoặc bán trên thị trường

Ngày 06/04/2020

GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG, THỊ THỰC

Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, Chính phủ Việt Nam đã ban hành
một số biện pháp hạn chế di chuyển, nhập cảnh của người nước ngoài. Cụ thể: 

• Tạm dừng cấp giấy phép lao động (“GPLĐ”) mới cho lao động nước ngoài
đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19; 

• Tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong
khoảng thời gian 30 ngày từ 00 giờ ngày 18/03/2020. 

• Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng
từ 00 giờ ngày 22/03/2020. 

Các trường hợp gia hạn thị thực (1-3 tháng) hoặc gia hạn giấy phép lao động
vẫn được thực hiện trong phạm vi hạn chế.  Việc tạm dừng cấp phép mới GPLĐ, 
thị thực, nhập cảnh sẽ được áp dụng cho đến khi có hướng dẫn mới của cơ
quan cấp phép. 

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”)

• Ngày 03/04/2020, Bộ Tài chính trình Chính phủ dự thảo Nghị định về Gia 
hạn thời hạn nộp thuế, trong đó bao gồm thuế TNCN cho đối tượng cá
nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số ngành kinh tế
bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Theo đó, thuế TNCN phát sinh phải nộp năm
2020 được gia hạn đến ngày 31/12/2020 mà không phát sinh tiền chậm
nộp. Các trường hợp thuộc đối tượng gia hạn phải gửi giấy đề nghị gia hạn
nộp thuế tới cơ quan Thuế chậm nhất là ngày 30/07/2020. 

• Ngày 03/04/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành dự thảo Nghị
quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN, bao gồm:
 Tăng mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế từ 9 triệu lên 11 triệu

đồng/tháng;
 Tăng mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu

đồng/tháng
Nghị quyết dự định được thông qua trong tháng 04/2020 và áp dụng từ kỳ
tính thuế năm 2020.

Deloitte Việt Nam sẽ cập nhật chi tiết khi Nghị định và Nghị quyết chính thức
được ban hành. 

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Ngày 17/03/2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn số
860/BHXH-BT cho phép các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các
ngành nghề dịch vụ gặp khó khăn do dịch Covid-19 gây ra tạm dừng đóng vào
Quỹ hưu trí và tử tuất (22%) nếu không bố trí được việc làm cho người lao
động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc
từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở
lên, hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không
kể giá trị tài sản là đất). Kết thúc thời gian tạm dừng đóng, các doanh nghiệp
đóng bù Quỹ hưu trí và tử tuất của thời gian tạm dừng đóng trước đó và
không phát sinh tiền lãi phạt chậm nộp. 

Thời gian áp dụng tạm dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng
6/2020 hoặc đến tháng 12/2020 nếu dịch bệnh không giảm.

Các doanh nghiệp thỏa mãn điều kiện phải nộp hồ sơ xin đề nghị tạm dừng
đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất. 

VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG KHÁC

Hướng dẫn trả lương ngừng việc do dịch Covid - 19

• Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp
của dịch Covid-19 thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng
việc do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu
vùng do Chính phủ quy định.

• Tùy vào mức độ khó khăn của doanh nghiệp, người sử dụng lao động có
thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng
lao động; thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc sắp xếp
lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (trường hợp thu hẹp
quy mô kinh doanh).
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CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VÀ THỰC HIỆN

• Hiện nay, Chính phủ đang hạn chế việc nhập cảnh của người nước ngoài
vào Việt Nam. Theo đó, các doanh nghiệp sử dụng người lao động nước
ngoài có thể tạm hoãn/linh hoạt ngày bắt đầu làm việc của người nước
ngoài tại Việt Nam cho đến khi có thông báo từ phía cơ quan cấp phép. 
Đồng thời, các doanh nghiệp lưu ý về nghĩa vụ thuế TNCN đối với đối
tượng người nước ngoài bị gián đoạn công việc tại Việt Nam. 

• Các doanh nghiệp tự đánh giá điều kiện thỏa mãn được gia hạn nộp thuế
cũng như tạm dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất để giảm thiểu khó khăn tài
chính. 

• Các doanh nghiệp trong một số ngành nghề bị ảnh hưởng trực tiếp bởi
Covid-19 như vận chuyển, du lịch, lưu trú và khách sạn, dệt may cần tính
toán kế hoạch nhân sự phù hợp với kế hoạch kinh doanh trong thời gian
tới, hạn chế tối đa ảnh hưởng bởi Covid-19.

• Các doanh nghiệp sẽ đối mặt với những khó khăn về nguồn nhân lực, 
những khó khăn do chỉ thị của Chính phủ về cách ly xã hội, vv. khiến cho
hoạt động kinh doanh của đơn vị bị ngừng trệ. Chúng tôi khuyến nghị
công ty không chỉ chuẩn bị những kế hoạch kinh doanh chi tiết trong
diễn biến phức tạp của dịch bệnh mà còn có các kế hoạch về nguồn lực
con người, những vấn đề giữa người lao động/người sử dụng lao động
xảy ra khi dịch bệnh bùng phát. 

DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA DELOITTE VIỆT NAM

Các chuyên gia của Deloitte Việt Nam có thể cung cấp các hỗ trợ thiết 
thực và thực hành cho doanh nghiệp ở các khía cạnh sau:

• Cập nhật liên tục và kịp thời những hướng dẫn liên quan của các cơ
quan Nhà nước; 

• Soát xét và đưa ra tư vấn về nghĩa vụ thuế TNCN cho người sử dụng
lao động, người lao động nước ngoài bị ảnh hưởng bởi Covid-19; 

• Tiếp tục hỗ trợ gia hạn thị thực/Giấy phép lao động cho đối tượng
người nước ngoài đang ở và làm việc tại Việt Nam; 

• Hỗ trợ đánh giá điều kiện của doanh nghiệp và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ
để được gia hạn thời hạn nộp thuế cũng như tạm dừng đóng Quỹ hưu
trí và tử tuất; 

• Soát xét và đưa ra những tư vấn về vấn đề lao động liên quan đến
Covid-19, ví dụ: trợ cấp thôi việc/mất việc và các vấn đề thuế liên
quan, các vấn đề của người sử dụng lao động/người lao động, thỏa
thuận giữa người sử dụng lao động/người lao động về tạm dừng công
việc, vv. 

Liên hệ
Website: deloitte.com/vn
Email: deloittevietnam@deloitte.com
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