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MỘT SỐ ĐIỂM CHÚ Ý CỦA NGHỊ ĐỊNH MỚI
QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Có hiệu lực từ ngày 01/02/2021
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Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động (“BLLĐ”) về điều kiện

lao động và quan hệ lao động (gọi tắt là “Nghị định 145/2020/NĐ-CP”), có hiệu lực

từ ngày 01/02/2021 và thay thế cho 13 Nghị định gồm:

- Nghị định 03/2014/NĐ-CP; - Nghị định 121/2018/NĐ-CP;

- Nghị định 44/2013/NĐ-CP; - Nghị định 45/2013/NĐ-CP;

- Nghị định 05/2015/NĐ-CP; - Nghị định 85/2015/NĐ-CP;

- Nghị định 148/2018/NĐ-CP; - Nghị định 27/2014/NĐ-CP;

- Nghị định 29/2019/NĐ-CP; - Nghị định 46/2013/NĐ-CP;

- Nghị định 149/2018/NĐ-CP; - Nghị định 41/2013/NĐ-CP.

- Nghị định 49/2013/NĐ-CP;

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

Nghị định 145/2020/NĐ-CP.
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STT Nội dung Quy định trước đây Nghị định 145/2020/NĐ-CP

1 Thời hạn báo

trước khi

đơn phương

chấm dứt

HĐLĐ đối với

một số ngành

nghề, công

việc đặc thù

Chỉ quy định chung, khi

sử dụng quyền đơn

phương chấm dứt HĐLĐ,  

NSDLĐ hoặc NLĐ phải

gửi thông báo bằng văn

bản cho Bên còn lại

trước ít nhất 03 ngày

làm việc đến 45 ngày

(tùy theo loại HĐLĐ). 

• Các ngành, nghề, công việc đặc thù gồm:

- Thành viên tổ lái tàu bay, nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, 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 DN;

- Thuyền viên thuộc thuyền bộ làm việc trên tàu VN đang hoạt động ở nước

ngoài; thuyền viên được doanh nghiệp VN cho thuê lại làm việc trên tàu

biển nước ngoài.

• Thời hạn báo trước đối với NLĐ làm công việc đặt thù nêu trên đơn

phương chấm dứt HĐLĐ hoặc NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với

những NLĐ này:

- Ít nhất 120 ngày đối với HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác

định thời hạn từ 12 tháng trở lên;

- Ít nhất bằng ¼ thời hạn của HĐLĐ đối với HĐLĐ có thời hạn dưới 12 tháng.
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STT Nội dung Quy định trước đây Nghị định 145/2020/NĐ-CP

2 Trợ cấp thôi việc, 

trợ cấp mất việc 

làm đối với NLĐ

tự ý nghỉ việc mà

không có lý do 

chính đáng

Không có quy định. • NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nếu NLĐ tự ý bỏ việc mà

không có lý chính đáng từ 05 ngày làm việc trở lên. Trong trường hợp

này, NLĐ sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc , trợ cấp mất việc làm.

• “Lý do chính đáng” bao gồm: (i) Thiên tai, hỏa hoạn; (ii) Bản thân, thân

nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; (iii) Các

trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

3 Nội dung chủ

yếu của nội quy

lao động

Nghị định 145/2020/NĐ-CP kế thừa Nghị định 05/2015/NĐ-CP và bổ sung một số nội dung như sau:

• Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại

nơi làm việc theo quy định tại Điều 85 Nghị định 145/2020/NĐ-CP;

• Các trường hợp NSDLĐ được tạm thời chuyển NLĐ làm việc khác so với HĐLĐ; đặc biệt là các

trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 BLLĐ 2019;

• Trách nhiệm vật chất: (i) các trường hợp mà NLĐ phải BTTH do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc

có hành vi gây thiệt hại tài sản; làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá định mức;

(ii) mức BTTH tương ứng mức độ thiệt hại; và (iii) người có thẩm quyền xử lý BTTH;

• Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động: người có thẩm quyền giao kết HĐLĐ bên phía NSDLĐ

hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động.
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STT Nội dung Quy định trước đây Nghị định 145/2020/NĐ-CP

4 Thủ tục xử lý

kỷ luật lao

động và thủ

tục xử lý

BTTH

02 thủ tục này được quy định giống nhau theo

Nghị định 148/2018/NĐ-CP.

- NSDLĐ lập biên bản vi phạm và thông báo đến

người đại diện theo pháp luật của NLĐ dưới 18

tuổi để tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.

- Không được phép tiến hành cuộc họp xử lý kỷ

luật lao động nếu ít nhất một trong chủ thể sau

đây vắng mặt vì có lý do chính đáng:

(i) tổ chức đại diện tập thể lao động mà NLĐ đang

bị xử lý kỷ luật là thành viên;

(ii) NLĐ vi phạm; luật sư hoặc người bào chữa;

(iii) người đại diện theo pháp luật trong trường

hợp NLĐ dưới 18 tuổi.

Quy định riêng 02 thủ tục :

• Sửa đổi thủ tục xử lý kỷ luật lao động:

- Áp dụng đối với NLĐ chưa đủ 15 tuổi.

- Được phép tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật nếu

các chủ thể sau đây vắng mặt mà không cần có

bất kỳ lý do nào:

(i) tổ chức đại diện tập thể lao động mà NLĐ đang bị

xử lý kỷ luật là thành viên;

(ii) NLĐ vi phạm; luật sư hoặc người bào chữa;

(iii) người đại diện theo pháp luật trong trường hợp

NLĐ chưa đủ 15 tuổi.

• Thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại: Quy định tại

Điều 71.
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STT Nội dung Quy định trước đây Nghị định 145/2020/NĐ-CP

5 Chăm sóc

sức khỏe đối

với lao động

nữ

Nghị định 145/2020/NĐ-CP kế thừa Nghị định 85/2015/NĐ-CP và bổ sung một số quy định sau: 

i. Được quyền nghỉ 30 phút/ngày tính vào thời giờ làm việc trong suốt thời gian hành kinh và

vẫn được hưởng nguyên lương theo HĐLĐ; tùy vào sự thỏa thuận của các bên nhưng tối

thiểu là 03 ngày làm việc/tháng;

ii. Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng có quyền nghỉ 60 phút/ngày cho đến khi

con đủ 12 tháng tuổi, và vẫn được hưởng nguyên lương theo HĐLĐ;

iii. Trường hợp lao động nữ không có nhu cầu nghỉ trong trường hợp quy định tại mục (i) và (ii)

trên đây và có được sự chấp thuận của NSDLĐ, thì ngoài khoản lương được nhận hàng tháng,

NLĐ sẽ được trả thêm tiền lương tương ứng với công việc mà NLĐ đã làm trong thời gian

được nghỉ; tuy nhiên, thời gian làm việc này không được tính vào thời giờ làm thêm của NLĐ;

iv. Trong trường hợp NSDLĐ sử dụng từ 1000 lao động nữ trở lên (dù cho đang có hoặc không

nuôi con nhỏ), NSDLĐ phải lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc theo quy định tại

Điều 80 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
THEO TUẦN
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ĐẦU TƯ

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

• Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
(Ngày hiệu lực: 09/02/2021)

• Thông tư 03/2021/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận
tải ban hành
(Ngày hiệu lực: 15/03/2021)

• Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng
(Ngày hiệu lực: 09/02/2021)

HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

• Nghị định 11/2021/NĐ-CP về giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển
(Ngày hiệu lực: 30/03/2021)

• Nghị quyết 18/NQ-CP năm 2021 về dừng thực hiện thành lập Tổ Công tác liên ngành do Chính phủ ban hành
(Ngày hiệu lực: 10/02/2021)



12

• Thông tư 12/2021/TT-BTC quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do Bộ Tài Chính
ban hành
(Ngày hiệu lực: 08/02/2021 đến hết ngày 31/12/2021)

• Thông tư 14/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng
hóa, phương tiện vận tải quá cảnh do Bộ Tài chính ban hành
(Ngày hiệu lực: 05/04/2021)

• Thông tư 16/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 67/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của
Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành
(Ngày hiệu lực: 05/04/2021)

• Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá
(Ngày hiệu lực: 01/05/2021)

• Nghị quyết 16/NQ-CP năm 2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và chế độ đặc thù trong phòng, chống
dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
(Ngày hiệu lực: 08/02/2021)

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
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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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