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MỘT SỐ ĐIỂM MỚI QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Có hiệu lực từ ngày 15/02/2021
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Ngày 30/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về

người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ

Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là “Nghị

định 152/2020/NĐ-CP”), có hiệu lực từ ngày 15/02/2021 và thay thế cho:

• Nghị định 75/2014/NĐ-CP;

• Nghị định 11/2016/NĐ-CP; và

• Nghị định 140/2018/NĐ-CP.

Trong bản tin pháp luật này, chúng tôi sẽ trình bày một số điểm mới chú ý nhất của

Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về giấy phép lao động (GPLĐ) cho NLĐ nước

ngoài làm việc tại Việt Nam.
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STT Nội dung Nghị định 11/2016/NĐ-CP Nghị định 152/2020/NĐ-CP

1 Trường hợp NLĐ

nước ngoài không

thuộc diện cấp

GPLĐ

Nghị định 152/2020/NĐ-CP kế thừa Nghị định 11/2016/NĐ-CP và sửa đổi như sau:

a. Sửa đổi và bổ sung một số trường hợp:

• Người nước ngoài kết hôn với người Việt và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam;

• Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty TNHH có giá trị góp vốn từ 3 tỷ

đồng trở lên;

• Là chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ

3 tỷ đồng trở lên;

• Học viên thực tập, tập sự trên tàu biển;

• Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

• Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận NLĐ nước ngoài vào Việt Nam để giảng

dạy, nghiên cứu.

b. Bãi bỏ trường hợp: Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt

Nam nhưng NSDLĐ phải báo trước 07 ngày với cơ quan QLNN về lao động cấp tỉnh.
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STT Nội dung Nghị định 11/2016/NĐ-CP Nghị định 152/2020/NĐ-CP

2 Thời hạn nộp hồ sơ đề

nghị xác nhận NLĐ nước

ngoài không thuộc diện

cấp GPLĐ

NSDLĐ đề nghị Sở Lao động – Thương

binh và Xã hội nơi NLĐ nước ngoài dự

kiến làm việc cấp xác nhận trước ít

nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày NLĐ

bắt đầu làm việc. 

NSDLĐ đề nghị Sở Lao động – Thương

binh và Xã hội nơi NLĐ nước ngoài dự

kiến làm việc cấp xác nhận trước ít nhất

10 ngày làm việc, kể từ ngày NLĐ bắt

đầu làm việc.

3 Thời hạn giải quyết thủ

tục xin xác nhận NLĐ

nước ngoài không thuộc

diện cấp GPLĐ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ

ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận

không thuộc diện cấp GPLĐ. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ

ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận

không thuộc diện cấp GPLĐ. 

4 Thời gian gia hạn GPLĐ GPLĐ có thời hạn không quá 02 năm, 

khi hết hạn thì có thể tiến hành thủ tục

gia hạn nhiều lần (tương tự thủ tục

cấp lại GPLĐ). 

Khi hết hạn, chỉ được gia hạn GPLĐ một

lần với thời hạn tối đa là 02 năm. 
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STT Nội dung Nghị định 11/2016/NĐ-CP Nghị định 152/2020/NĐ-CP

5 Điều kiện

gia hạn

GPLĐ

Nghị định 152/2020/NĐ-CP đã có quy định chi tiết thay vì không có quy định như NĐ 11/2016/NĐ-CP:

• GPLĐ đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày;

• Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng NLĐ nước ngoài theo quy định tại Điều 4

hoặc Điều 5 Nghị định 152/2020/NĐ-CP;

• Có giấy tờ chứng minh NLĐ nước ngoài tiếp tục làm việc cho NSDLĐ theo nội dung GPLĐ đã được cấp.

6 Các trường

hợp bị thu

hồi GPLĐ

Nghị định 152/2020/NĐ-CP kế thừa Nghị định 11/2016/NĐ-CP và sửa đổi như sau:

a. Bổ sung trường hợp: NLĐ nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp

luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

b. Bãi bỏ trường hợp: NLĐ là công dân nước ngoài bị phạt tù giam, chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã

chết, mất tích.

7 Các trường

hợp cấp lại

GPLĐ

• GPLĐ còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không

quá 45 ngày;

• GPLĐ còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội

dung ghi trong GPLĐ, trừ trường hợp quy định tại

Khoản 8 Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

• GPLĐ còn thời hạn bị mất (không yêu cầu về

thời gian còn hạn cụ thể như trước đây);

• GPLĐ còn thời hạn bị hỏng;

• Thay đổi họ và tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa

điểm làm việc ghi trong GPLĐ.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
THEO TUẦN
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ĐẦU TƯ

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

• Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
(Ngày hiệu lực: 03/03/2021)

• Thông tư 05/2021/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn
đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh
nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy
phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ
trong lĩnh vực đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
(Ngày hiệu lực: 15/04/2021)
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HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

• Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính
sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
(Ngày hiệu lực: 01/03/2021)

• Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi
(Ngày hiệu lực: 20/04/2021)

• Nghị định 16/2021/NĐ-CP quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối
thoại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án
(Ngày hiệu lực: 03/03/2021)

XUẤT NHẬP KHẨU

• Công văn 1040/TCHQ-TXNK năm 2021 về hướng dẫn thuế suất thuế thuế xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
(Ngày hiệu lực: 05/03/2021)
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Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà HH Office, Số 15 Ngõ 293 Khuất Duy Tiến, 
Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Hotline: 0912.254.860
Email: admin@wikilegal.vn
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