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Như Quý Khách hàng đã biết, Dự thảo Bộ Luật Lao động sửa đổi đã được công bố rộng 
rãi nhằm mục đích thu thập ý kiến đóng góp từ các cơ quan liên quan và cộng đồng 
doanh nghiệp.  

Trong bản tin này, chúng tôi xin tóm tắt một số đề xuất đáng chú ý trong bản Dự thảo 
sửa đổi gần nhất mà chúng tôi đánh giá có thể có ảnh hưởng quan trọng tới hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội. 
 
Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu 
 
Độ tuổi nghỉ hưu hiện hành là 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ. 
 
Theo Dự thảo, từ ngày 01/01/2021, lộ trình tăng độ tuổi nghỉ hưu được đề xuất theo 01 
trong 02 phương án như sau:  
 
Phương án 1: Đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ. Sau 
đó mỗi năm, độ tuổi nghỉ hưu được tăng thêm 03 tháng cho nam và 04 tháng cho nữ. Ví 
dụ: từ ngày 01/01/2022, độ tuổi nghỉ hưu của nam sẽ là 60 tuổi 06 tháng và nữ là 55 
tuổi 08 tháng. Lộ trình tăng độ tuổi nghỉ hưu sẽ kết thúc khi nam đủ 62 tuổi (từ ngày 
01/01/2028) và nữ đủ 60 tuổi (từ ngày 01/01/2035). 
 
Phương án 2: Đủ 60 tuổi 04 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 06 tháng đối với nữ. Sau 
đó mỗi năm, độ tuổi nghỉ hưu được tăng thêm 04 tháng cho nam và 06 tháng cho nữ.  Ví 
dụ: từ ngày 01/01/2022, độ tuổi nghỉ hưu của nam sẽ là 60 tuổi 08 tháng và nữ là 56 
tuổi. Lộ trình tăng độ tuổi nghỉ hưu sẽ kết thúc đến khi nam đủ 62 tuổi (từ ngày 
01/01/2026) và nữ đủ 60 tuổi (từ ngày 01/01/2030). 
 
Đề xuất tăng độ tuổi nghỉ hưu này được đánh giá là nằm trong lộ trình, xu hướng chung 
của các nước trên thế giới, đồng thời đảm bảo an toàn cho Quỹ bảo hiểm xã hội.  
 
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp trong một số ngành nghề đặc thù như dệt may/ sản xuất 
không hoàn toàn đồng ý với các đề xuất này. Do đặc thù tính chất công việc của những 
ngành này, đa số các lao động nữ đều nghỉ việc trước độ tuổi nghỉ hưu quy định (55 
tuổi) do áp lực công việc lớn và tình trạng sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu công 
việc. Việc tăng độ tuổi nghỉ hưu lên 60 tuổi đối với nữ được dự đoán sẽ gây áp lực lên lực 
lượng lao động cũng như năng suất lao động của nhóm các ngành đặc thù này.  
 
Đề xuất tăng tổng số giờ làm thêm giờ tối đa lên 400 giờ trong một năm 
 
Tổng số giờ làm thêm tối đa trong một số trường hợp được Chính phủ quy định được đề 
xuất tăng lên 400 giờ/năm thay vì 300 giờ/năm như hiện nay. Đối với các trường hợp 
thông thường khác, tổng thời gian làm thêm giờ vẫn được giữ nguyên ở mức 200 
giờ/năm. 
 
Đề xuất này được đánh giá nhằm tạo điều kiện đảm bảo sản xuất trong mùa cao điểm 
cho một số ngành đặc thù (dệt may, da giày, chế biến thủy sản...). 
 
Các đề xuất thay đổi liên quan đến Hợp đồng lao động (“HĐLĐ”): 
 

 Hình thức HĐLĐ được mở rộng: Các tài liệu giữa người sử dụng lao động và người 
lao động thỏa thuận về công việc phải làm, tiền lương và sự quản lý, điều hành, 
giám sát công việc cũng được coi là HĐLĐ và phải tuân thủ các quy định về bảo 
hiểm bắt buộc tương ứng. 

 
 Gộp chung thời gian thử việc vào thời hạn của HĐLĐ. 
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 Bổ sung trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không 
cần lý do, chỉ cần thông báo trước theo thời hạn quy định. 
 

 Bỏ khái niệm Hợp đồng theo mùa vụ/ theo một công việc nhất định có thời hạn 
dưới 12 tháng: Theo đó, các HĐLĐ được coi là xác định thời hạn nếu thời điểm 
chấm dứt hiệu lực không quá 36 tháng (hiện nay thời hạn của các HĐLĐ xác định 
thời hạn là từ 12 tháng đến 36 tháng). 
 

Mở rộng đối tượng Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam được miễn giấy 
phép lao động cho các trường hợp sau: 
 

 Chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn, Chủ tịch 
Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá 
trị góp vốn được định giá bằng tiền tối thiểu từ 01 tỷ Việt Nam đồng (khoảng 
gần 50 ngàn USD) trở lên.  

 
 Người lao động nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ 

Việt Nam. 
 
Đánh giá của Deloitte Việt Nam 
 
Có thể nhận thấy rằng các đề xuất trên sẽ có ảnh hưởng đáng kể tới các vấn đề về an 
sinh xã hội cũng như mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động, đặc 
biệt là vấn đề liên quan đến tăng độ tuổi nghỉ hưu. Do đây là những vấn đề trọng yếu 
liên quan đến quản lý lao động/ an sinh xã hội nên cơ quan chủ quản là Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội cùng Quốc hội sẽ xem xét thận trọng và lắng nghe ý kiến từ các 
cơ quan hữu quan, doanh nghiệp và người dân để có những điều chỉnh phù hợp với đặc 
thù ngành nghề/ lao động của Việt Nam cũng như bối cảnh chung trên toàn thế giới.  
 
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới Quý Khách hàng về những vấn đề này. 
 
 
 

*   *   *   *   * 

Nếu Quý Doanh nghiệp có bất cứ vướng mắc nào, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng 
tôi. 
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Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited, và mạng lưới 
các hãng thành viên – mỗi thành viên là một tổ chức độc lập về mặt pháp lý. Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
(hay “Deloitte Toàn cầu”) không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui lòng xem tại website 
www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết. 

Deloitte là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các dịch vụ Tư vấn, Tư vấn Tài chính, Tư vấn Quản trị Rủi ro, Tư 
vấn Thuế, Kiểm toán và các dịch vụ liên quan. Với mạng lưới các hãng thành viên kết nối toàn cầu tại hơn 150 
quốc gia và vùng lãnh thổ, Deloitte cung cấp dịch vụ cho 80% các doanh nghiệp trong danh sách Fortune Global 
500®. Vui lòng kết nối với chúng tôi tại www.deloitte.com để hiểu thêm về những hoạt động đang được thực 
hiện bởi khoảng 286.000 chuyên gia tư vấn của Deloitte nhằm kiến tạo và lan tỏa những ảnh hưởng tích cực đến 
xã hội. 

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 Úc, Brunei, Campuchia, 
Đông Timor, Liên bang Micronesia, Guam, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Mông Cổ, Myanmar, New 
Zealand, Palau, Papua New Guinea, Singapore, Thái Lan, Quần đảo Marshall, Quần đảo Bắc Mariana, Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa (bao gồm Hồng Kông và Macau), Philippines và Việt Nam. Tại các nước thành viên, các hoạt 
động kinh doanh được thực hiện độc lập bởi các pháp nhân riêng biệt. 

Về Deloitte Việt Nam 

Deloitte Việt Nam là Công ty tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn và Kiểm toán với kinh nghiệm hơn 28 năm tại thị 
trường Việt Nam, và là một phần của Mạng lưới Deloitte Toàn cầu – một trong bốn hãng cung cấp dịch vụ chuyên 
ngành lớn nhất trên thế giới. Deloitte Việt Nam có hơn 900 nhân viên làm việc tại văn phòng Hà Nội và thành 
phố Hồ Chí Minh, được tận dụng toàn bộ thế mạnh của Deloitte Châu Á Thái Bình Dương, bao gồm các hãng 
thành viên tại Úc, Brunei, Campuchia, Đông Timor, Liên bang Micronesia, Guam, Indonesia, Nhật Bản, Lào, 
Malaysia, Mông Cổ, Myanmar, New Zealand, Palau, Papua New Guinea , Singapore, Thái Lan, Quần đảo Marshall, 
Quần đảo Bắc Mariana, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (bao gồm hai đặc khu hành chính: Hồng Kông và Macau) 
và Philippines. Thông qua mạng lưới rộng lớn này, Deloitte Việt Nam cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng tới 
khách hàng, bao gồm Dịch vụ Tư vấn Thuế và Pháp lý, Tư vấn Tài chính, Tư vấn Quản trị Rủi ro, Kiểm toán và 
các Dịch vụ Đào tạo 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 
“Mạng lưới các công ty 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 Mạng 
lưới các công ty 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 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  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. 

 


