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Trong số các biện pháp quyết liệt của Chính Phủ trong thời gian gần đây nhằm đưa nền kinh tế Việt Nam trở lại trạng thái “bình thường
mới”, ngày 09 tháng 09 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP (“Nghị quyết 105”) hướng dẫn các cơ quan ban ngành
thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Nghị quyết 105 có hiệu lực thi
hành kể từ ngày ký.

Trong đó, Deloitte Việt Nam nhận thấy một số điểm đáng lưu ý liên quan đến việc Chính phủ chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
(BLĐ-TBXH) và Bộ Ngoại giao (“BNG”) nới lỏng một số hạn chế, tạo điều kiện thuận lợi đối với các doanh nghiệp đưa người lao động nước
ngoài vào làm việc tại Việt Nam.

Tại bản tin này, Deloitte Việt Nam sẽ cập nhật tới Quý Doanh nghiệp các nội dung chính như sau:

Thông tin chung

01. Cấp Giấy phép lao động (GPLĐ)

02. Quy trình nhập cảnh

03. Hộ chiếu vắc xin

Bản tin nhanh cho mục đích tham khảo
chuyên môn, không phát hành hoặc bán
trên thị trường
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01. Cấp Giấy phép lao động (GPLĐ)
So với Nghị định số 152/2020/NĐ-CP (“Nghị định 152”) về quản lý lao động nước ngoài, Nghị quyết 105 đã nới lỏng một số quy định, điều
kiện về việc cấp, gia hạn, xác nhận giấy phép lao động, cụ thể như sau:

Điều kiện
Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và

thực tế áp dụng
Nghị quyết số 105/NQ-CP

Yêu cầu về kinh nghiệm đối với
chuyên gia / lao động kỹ thuật

Người nước ngoài phải có ít nhất 3 năm làm
việc trong chuyên ngành được đào tạo.

Người nước ngoài phải có ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực
phù hợp với vị trí công việc tại Việt Nam.

(Bỏ yêu cầu về kinh nghiệm làm việc phải liên quan tới chuyên
ngành được đào tạo)

Hồ sơ chứng minh là chuyên
gia/ lao động kỹ thuật

• Bằng cấp, chứng chỉ; và

• Văn bản xác nhận của công ty nước ngoài
về số năm kinh nghiệm

Có sự linh hoạt hơn về việc cung cấp hồ sơ. Cụ thể, các tài liệu sau
có thể lần lượt thay thế cho các hồ sơ đã đề cập:

• Giấy chứng nhận (Nghị quyết 105 không nêu rõ tên/loại giấy
chứng nhận, tuy nhiên theo kinh nghiệm của chúng tôi, có thể
hiểu rằng các loại chứng nhận như chứng nhận tốt nghiệp,
chứng nhận kỹ thuật... về cơ bản có thể được chấp nhận);

• Giấy phép lao động đã được cấp để chứng minh kinh nghiệm.

Người nước ngoài được cử,
điều động hoặc biệt phái đến
làm việc tại tỉnh, thành phố
khác

Nghị định 152 không đề cập rõ ràng về
trường hợp này. Trên thực tế, Sở Lao động
của một số tỉnh/thành phố yêu cầu việc xin
cấp mới GPLĐ tại tỉnh/ thành phố nơi người
nước ngoài chuyển đến làm việc để phản
ánh sự thay đổi địa điểm làm việc.

Quy định rõ trường hợp này không phải làm lại giấy phép lao
động, với điều kiện (i) GPLĐ hiện tại đang còn hiệu lực và (ii) thời
gian điều động không quá 6 tháng

Người sử dụng lao động phải báo cáo với cơ quan quản lý lao động
nơi người lao động nước ngoài đến làm việc.

Hộ chiếu
Yêu cầu nộp bản sao có công chứng hộ
chiếu.

Chỉ yêu cầu nộp bản sao Hộ chiếu, không yêu cầu công chứng.

Bản tin nhanh về việc nới lỏng các điều kiện đối với người lao 
động nước ngoài làm việc tại Việt Nam | Trang 2

Bản tin nhanh cho mục đích tham khảo
chuyên môn, không phát hành hoặc bán
trên thị trường

Nghị quyết số 105/NQ-CP

Ngày 13/09/2021

Bản tin nhanh về việc
nới lỏng các điều kiện
đối với người lao động
nước ngoài làm việc tại
Việt Nam  



Điểm đáng chú ý (tiếp) 

©2021 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

01. Cấp Giấy phép lao động (GPLĐ) (tiếp)
Dự kiến, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ có thêm hướng dẫn
chi tiết trong thời gian sắp tới.

Deloitte Việt Nam tin rằng việc nới lỏng các quy định, điều kiện nêu
trên sẽ được cộng đồng doanh nghiệp đón nhận một cách tích cực và
sẽ tháo gỡ được nhiều khó khắn mà các doanh nghiệp gặp phải trong
thời gian qua gây nên sự chậm trễ trong việc xin cấp thị thực và GPLĐ
cũng như ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất - kinh doanh của doanh
nghiệp.

02. Quy trình nhập cảnh
Theo Nghị quyết 105, các cơ quan có thẩm quyền được yêu cầu rà
soát quy trình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập cảnh đối
với người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam. Dự kiến
sẽ có hướng dẫn chi tiết hơn được ban hành trong thời gian tới.

03. Hộ chiếu vắc xin
Bộ Ngoại giao cần tập trung và thúc đẩy việc đàm phán, công nhận
lẫn nhau về “Hộ chiếu vắc xin” với các quốc gia, vùng lãnh thổ, đối
tác nhằm mở cửa nền kinh tế khi điều kiện cho phép. Các kế hoạch
đề xuất cần được báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm
2021.

Theo Deloitte Việt Nam, các biện pháp trên được xem như một
thông điệp mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam nhằm chuẩn bị đưa
nền kinh tế sớm trở lại bình thường, đặc biệt trong lĩnh vực quản
lý lao động nước ngoài đang là mối quan tâm hàng đầu của hầu
hết các doanh nghiệp tại thời điểm này.
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Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL” hay “Deloitte
Toàn cầu”), và mạng lưới các hãng thành viên trên toàn cầu (gọi chung là Tổ chức Deloitte). DTTL và mỗi thành viên trực
thuộc là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý, không bị ràng buộc lẫn nhau đối với các bên thứ ba. DTTL và
mỗi thành viên trực thuộc chỉ chịu trách nhiệm cho hành vi và thiếu sót của mình, chứ không phải chịu trách nhiệm lẫn
nhau. DTTL không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui lòng xem tại www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin
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Về Deloitte Châu Á Thái Bình Dương

Deloitte Châu Á Thái Bình Dương là một hãng thành viên của Deloitte Toàn cầu. Các thành viên và các đơn vị trực thuộc
của Deloitte Châu Á Thái Bình Dương cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại hơn 100 thành phố trong khu vực, bao gồm
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pháp nhân riêng biệt.

Về Deloitte Việt Nam

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và các công ty thành viên cùng các chi nhánh của mỗi công ty trong hệ
thống Deloitte Việt Nam là các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên ngành.

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
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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
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hồi nào tới Deloitte, chúng tôi sẽ coi là người đọc đã đồng ý và chấp thuận với các thông tin và nội dung nêu trên.

©2021 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam


