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Cập nhật mức xử phạt trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm
xã hội có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2015
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2015/NĐ-CP (“Nghị định 88”) sửa đổi bổ sung Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2013
về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng. Một số nội dung để Doanh nghiệp tham khảo như sau:
 Không giao kết hợp đồng lao động bằng
văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3
tháng.
 Không giao kết đúng loại hợp đồng lao
động với người lao động.
 Giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ
các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao
động.

Phạt vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

Phạt từ
5 triệu đồng –
10 triệu đồng

Phạt từ
500.000 đồng –
5 triệu đồng

 Cho thôi việc từ 02 người lao động trở lên
mà không trao đối với tổ chức đại diện tập
thể lao động tại cơ sở hoặc không thông
báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà
nước về lao động cấp tỉnh trong trường hợp
thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do
kinh tế.
 Không lập phương án sử dụng lao động.

Phạt từ
1 triệu đồng –
20 triệu đồng

 Yêu cầu thử việc đối với người lao động
làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa
vụ / Yêu cầu người lao động thử việc quá
01 lần đối với một công việc.
 Trả lương cho người lao động trong thời
gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của
công việc đó.
 Không thông báo kết quả công việc người
lao động đã làm thử.
 Kết thúc thời gian thử việc, người lao động
vẫn tiếp tục làm việc mà người sử dụng lao
động không giao kết hợp đồng lao động với
người lao động.
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 Sửa đổi quá một lần thời hạn hợp đồng lao
động bằng phụ lục hợp đồng lao động hoặc
khi sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động
bằng phụ lục hợp đồng lao động làm thay
đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết.
 Không thực hiện đúng quy định về thời hạn
thanh toán các khoản về quyền lợi của
người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao
động.
 Không trả hoặc trả không đủ tiền trợ cấp
thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người
lao động theo quy định của pháp luật.
 Không trả hoặc trả không đủ tiền bồi thường
cho người lao động khi đơn phương chấm
dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.
 Không hoàn thành thủ tục xác nhận và trả
lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao
động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Cập nhật mức xử phạt trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm
xã hội có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2015
<Nghị định số 88/2015/NĐ-CP, tiếp theo>
Phạt vi phạm quy định về tiền lương

Phạt vi phạm quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Phạt từ
5 triệu đồng –
50 triệu đồng

Trục xuất người
lao động nước
ngoài làm việc
tại Việt Nam có
một trong các
hành vi

Phạt từ
2 triệu đồng –
5 triệu đồng

Phạt từ
10 triệu đồng –
15 triệu đồng

 Trả lương không đúng hạn.
 Trả lương thấp hơn mức quy định tại thang
lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan
quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.
 Không trả hoặc trả không đủ tiền lương
làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban
đêm, tiền lương ngừng việc cho người
lao động theo quy định của pháp luật.
 Khấu trừ tiền lương của người lao động
không đúng.
 Không bảo đảm cho người lao động nghỉ
trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca, nghỉ về
việc riêng, nghỉ không hưởng lương.
 Không thông báo bằng văn bản cho cơ
quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản
lý nhà nước về lao động tại địa phương về
việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ
đến 300 giờ trong một năm.

 Không có giấy chứng nhận huấn luyện về
an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 Sử dụng người làm công tác an toàn lao
động, vệ sinh lao động mà không có chứng
chỉ huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh
lao động.
 Không tổ chức khám sức khỏe định
kỳ/khám bệnh nghề nghiệp cho người lao
động.
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 Làm việc nhưng không có giấy phép lao
động theo quy định của pháp luật, trừ
trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép
lao động.
 Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn.

Grant Thornton Việt Nam lưu ý các Doanh nghiệp rằng yêu cầu về
Giấy phép lao động không chỉ áp dụng cho các nhân viên luân chuyển
nội bộ trong tập đoàn mà còn áp dụng đối với nhân viên nhà thầu sang
làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu.
Thêm vào đó, Doanh nghiệp nên đánh giá lại tính tuân thủ về quy định
kê khai thuế TNCN của các người nước ngoài làm việc tại Doanh
nghiệp cũng như nghĩa vụ thuế TNCN của nhân viên nhà thầu đến làm
việc tại Doanh nghiệp.
Grant Thornton Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các Doanh nghiệp chuẩn bị
hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (hoặc
Xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động)
và kê khai thuế TNCN theo đúng quy định.
Phạt vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn
Phạt tiền với
mức từ 12%
đến dưới 20%
tổng số tiền
phải đóng kinh
phí công đoàn
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 Chậm đóng/đóng không đủ kinh phí công
đoàn.

Công ty bạn đã tuân thủ với chính sách đối với lao động nữ
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2015 chưa?
Chính phủ ban hành nghị định số 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ.
Một số điểm đáng lưu ý về chính sách đối với lao động nữ như sau:
1.

2.

3.

4.

Người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động nữ được Nhà
nước hỗ trợ như sau:
•

Được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của
pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

•

Các khoản chi tăng thêm cho lao động nữ được tính vào chi
phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính.

Quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ: Người sử dụng lao
động có trách nhiệm thực hiện quyền bình đẳng giữa lao động
nữ và lao động nam trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, tiền
lương, khen thưởng, thăng tiến, trả công lao động, các chế độ về
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện
lao động, an toàn lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi,
các chế độ phúc lợi khác về vật chất và tinh thần.
Chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ:
•

Lao động nữ được khám chuyên khoa phụ sản theo danh
mục khám chuyên khoa phụ sản khi khám sức khoẻ định kỳ.

•

Được bố trí thời gian nghỉ ngơi trong thời gian hành kinh,
thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi mà
vẫn được hưởng đủ lương theo hợp đồng lao động.

•

Người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù
hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao
động nữ và khả năng của người sử dụng lao động.

5.

Xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ,
mẫu giáo
•

Grant Thornton Việt Nam khuyến nghị các Doanh nghiệp soát xét
lại nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể và các chính sách lao
động hiện có đối với lao động nữ để đảm bảo tuân thủ với các quy
định mới này và để có thể áp dụng chính sách hỗ trợ thuế khi
Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.
Vui lòng liên hệ với các chuyên gia của Grant Thornton Việt Nam
trong trường hợp Doanh nghiệp cần sự trợ giúp trong việc soát xét
và cập nhật các chính sách lao động nữ nói riêng và chính sách lao
động cho toàn bộ nhân viên (người Việt Nam và người nước ngoài)
nói chung theo quy định của Luật lao động và các văn bản quy
phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động.

Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động
của lao động nữ mang thai:
•

Lao động nữ mang thai có quyền đơn phương chấm dứt hợp
đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
nếu việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi
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Căn cứ điều kiện cụ thể, người sử dụng lao động xây dựng
phương án, kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ, xây dựng nhà trẻ, lớp
mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo đối
với lao động nữ có con trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo bằng
tiền mặt hoặc hiện vật. Mức và thời gian hỗ trợ do người sử
dụng lao động thỏa thuận với đại diện lao động nữ.
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Hướng dẫn về chính sách lao động, bảo hiểm và tiền lương
Ngày 30 tháng 09 năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 3945/LĐTBXH-LĐTL về giải đáp một số quy định
của Bộ Luật Lao động mà Doanh nghiệp cần quan tâm như sau:
1. Thời gian làm căn cứ tính trả trợ cấp thôi việc cho người lao
động

3. Trả tiền lương làm thêm giờ, tiền nghỉ lễ, nghỉ phép

Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động mà có
thời gian không tham gia bảo hiểm thất nghiệp do nghỉ ốm hoặc
nghỉ hưởng chế độ thai sản từ đủ 01 tháng trở lên thì người sử dụng
lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động
đối với thời gian nêu trên.
Grant Thornton Việt Nam khuyến nghị các Doanh nghiệp soát xét
lại danh sách lao động để tính toán đúng số tiền phải trả trợ cấp thôi
việc cho người lao động không tham gia bảo hiểm thất nghiệp do
nghỉ ốm hoặc nghỉ hưởng chế độ thai sản từ đủ 01 tháng trở lên.

Tiền lương làm căn cứ để trả các chế độ cho người lao động như
làm thêm giờ, tiền nghỉ phép, nghỉ lễ là tiền lương bao gồm mức
lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản
bổ sung khác.
Grant Thornton Việt Nam khuyến nghị các Doanh nghiệp nên soát
xét lại chính sách lao động để đảm bảo tính toán và chi trả đúng tiền
lương làm thêm giờ, tiền nghỉ lễ, nghỉ phép cho người lao động theo
quy định của pháp luật về lao động.

2. Tham gia bảo hiểm bắt buộc đối với thời gian thử việc
Trong thời gian thử việc theo Hợp đồng thử việc riêng biệt, người
lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo
hiểm y tế.

Grant Thornton Việt Nam khuyến nghị các Doanh nghiệp nên soát
xét lại chính sách lao động để đảm bảo nộp đúng, nộp đủ nghĩa vụ
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
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