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Bà Nguyễn Phương Mai đã có hơn 25 năm kinh nghiệm, trong đó có 20 năm trong
lĩnh vực phát triển kinh doanh và điều hành doanh nghiệp với gần 10 năm trong
lĩnh vực Nhân sự.

Với cương vị Giám đốc điều hành của Navigos Search Việt Nam, bà dẫn dắt đội
ngũ hơn 170 tư vấn viên tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

Trước khi gia nhập Navigos, bà được biết đến với các vai trò:

• Trưởng văn phòng đại diện đầu tiên của ACCA Việt Nam - Hiệp hội kế toán
công chứng Anh Quốc.

• Giám đốc phát triển kinh doanh của Deloitte Việt Nam.

• Tổng giám đốc của eSillicon Việt Nam.

DIỄN GIẢ

Bà Nguyễn Phương Mai

Giám đốc điều hành
Navigos Search Việt Nam



Ông Bùi Ngọc Tuấn

Phó Tổng Giám đốc

Tư vấn Thuế, Deloitte Việt Nam

Ông Bùi Ngọc Tuấn có 26 năm kinh nghiệm về kiểm toán, soát xét và tư vấn thuế
tại Việt Nam.

Với vị trí Phó Tổng Giám đốc, ông Tuấn đã và đang phụ trách tư vấn về tất cả các
sắc thuế tại Việt Nam cho các khách hàng đa quốc gia lớn và có uy tín, bao gồm
mảng dịch vụ tư vấn nhân sự toàn cầu tại Deloitte Việt Nam.

Với vai trò người đứng đầu mảng dịch vụ tư vấn nhân sự toàn cầu tại Hà Nội và
khu vực phía Bắc, ông Tuấn hiện đang phụ trách việc triển khai các ứng dụng
công nghệ thông tin đối với các dịch vụ do Deloitte cung cấp nói chung và dịch vụ
tư vấn nhân sự toàn cầu nói riêng.
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Bà Vũ Thu Hà có trên 14 năm làm việc tại Deloitte Việt Nam với chuyên môn
cung cấp dịch vụ tư vấn thuế nhân sự toàn cầu. Bà đã tham gia nhiều khóa đào
tạo chuyên sâu của Deloitte nước ngoài về lĩnh vực này.

Với cương vị Giám đốc tư vấn thuế nhân sự toàn cầu của văn phòng Deloitte Hà
Nội, bà Hà phụ trách danh mục khách hàng đa dạng từ các chuyên ngành, lĩnh
vực khác nhau.

Bà Hà có nhiều kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thuế và lao động địa
phương thông qua việc hỗ trợ các khách hàng trong quá trình thanh tra, kiểm
tra thuế và các vấn đề liên quan đến lao động.

Bà Vũ Thu Hà

Giám đốc Tư vấn Thuế  nhân sự 
toàn cầu, Deloitte Việt Nam
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Thị trường lao động Việt Nam 

dưới ảnh hưởng của Covid-19
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Theo đánh giá gần đây của VCCI thực hiện trên 46 tỉnh thành cho thấy 

76% doanh nghiệp được khảo sát đã giảm số giờ làm của 

người lao động theo nhiều cách khác nhau, từ việc áp dụng thời 

giờ làm việc linh hoạt cho tới biện pháp cuối cùng là sa thải lao động. 

-- Trích dẫn tại Báo cáo “Đại dịch Covid-19 với thị trường lao động Việt

Nam”, ILO Việt Nam



66%

53%

50%

50%

48%

43%

Suy thoái kinh tế kéo dài

Phá sản và thu hẹp kinh doanh

Tấn công mạng

Phục hồi chậm ở những thị trường trọng điểm

Khó khăn trong việc phân phối

Giới hạn lưu thông giữa các nước
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Các thách thức trước tác động của Covid-19 

Source: World Economic Forum
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Tác động của Covid-19 với một số ngành nghề

Vẫn trong tình

trạng ổn đinh

Có những ảnh

hưởng nhất định

Bị ảnh hưởng

nghiêm trọng

Airlines

Hotels

Entertainment

(Multiplexes etc.)

Financial Services 

(banks, insurance)

Pharma
FMCG

(Staples)

E-Commerce 

(essentials)

Remote Working

Tech. Infrastructure

OTT 

Entertainment

Online 

Education 

FMCG

(Premium, New,

Gourmet)

Cab 

Aggregators

Airlines HotelsEntertainment

(Multiplexes etc.)

Retail

Gems & 

Jewelry

Dining

Restaurants

Consumer 

Durables & 

Electronics

Automobiles
Auto-

Components

Agriculture 

products

Đang phục hồi



Việt Nam tiếp tục là điểm đến
cho các nhà đầu tư Bất động
sản công nghiệp

Nhu cầu tuyển dụng ngành
Năng lượng dự kiến sẽ tăng
nhanh vào năm 2020

Nhu cầu tuyển dụng sẽ tiếp
tục tăng đối với ngành
Thương mại điện tử
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Khoảng 60% doanh nghiệp có thể duy trì hoạt động
kinh doanh trong thời kì khó khăn

Nguồn: Navigos Group Vietnam, 2020

Ngành sản xuất

đang có nhu cầu

tuyển dụng cao

nhất về nhân sự

cấp trung và cấp

cao
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Quan sát về nhu cầu tuyển dụng 7 tháng đầu năm
2020

Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20

Số lượng yêu cầu tuyển dụng hàng tháng

Source: Navigos Search, 2020



Nguồn cung – quan sát từ chiến dịch “Career support”

Nguồn: Navigos Search Campaign, tháng 4-5/2020

26%

Sản xuất

10%

Du lịch/Khách
sạn/Nhà hàng

6%

Dịch vụ tài
chính/Bảo hiểm

Top 3 ngành nghề

có nhiều ứng viên

yêu cầu hỗ trợ tìm

kiếm việc làm

33%

quản lý cấp trung
trở lên

57%

chuyên viên/nhân
viên có kinh

nghiệm

10%

dưới 2 năm kinh
nghiệm

Theo cấp bậc công

việc hiện tại

Theo số năm kinh nghiệm

38% 
Hơn 8 năm

kinh nghiệm

27% 
1-3 năm

kinh nghiệm

19% 
3-5 năm

kinh nghiệm

17% 
5-8 năm

kinh nghiệm



 Đã/ đang thực hiện

 Đang có kế hoạch

 Chưa có kế hoạch

Bình chọn

Tính đến thời điểm hiện tại, công ty anh/ chị đã thực hiện cắt giảm 
lương, thưởng/ nhân sự dưới ảnh hưởng của Covid 19 hay chưa?

Câu hỏi trắc nghiệm
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Chiến lược thích ứng
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Thị trường

Quy trình & 

chính sách
Chiến lược của

công ty

Hạ tầng công

nghệ

Những ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp

Nhân sự
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Bài toán của Doanh nghiệp: giảm chi phí – tăng
doanh thu

Kết quả
kinh

doanh

Nhân
sự

Chi 
phí



BCP – Business Continuity Plan

Đơn giản hóa các quy trình

nội bộ

Sử dụng công nghệ hoặc

các biện pháp tự động hóa

vào quy trình làm việ

Sử dụng các hệ thống quản

lý trên nền tảng điện toán

đám mây (cloud-based 

management system/CRM)

Tăng cường hệ thống quản trị

rủi ro và an ninh mạng để có

thể thực hiện biện pháp làm

việc từ xa

Vai trò của Giám Đốc Nhân

sự trong việc phối hợp thực

hiện

Rà soát, kiểm tra việc thực

hiện BCP và rút kinh nghiệm



Chiến lược nhân sự trước thách thức của Covid-19

Phân tích, so sánh những năng lực hiện có với xu hướng thị trường

của tương lai để có sự chuẩn bị nguồn lực

Áp dụng công nghệ và các công cụ phân tích năng lực vào việc tuyển

dụng và đào tạo, phát triển đội ngũ

Đồng hành cùng các phòng ban:

Đầu tư vào đào tạo & phát triển nhóm kỹ năng cần thiết:

• Rà soát, cơ cấu lại vai trò và mô tả công việc dựa trên mức độ trọng yếu

• Chuẩn bị phương án thực hiện việc cắt giảm nhân sự khi cần

• Những kỹ năng phục vụ cho công việc hiện tại

• Những kỹ năng có thể chuyển đổi được

• Kỹ năng đào tạo để phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ

Đồng hành cùng các phòng ban:

Đầu tư vào đào tạo & phát triển nhóm kỹ năng cần thiết:
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Chân dung “nhân sự lý tưởng” trong thời kỳ mới

IQ

Thái độ

làm việc

Khả năng ứng

dụng công

nghệ

Kinh nghiệm

liên quan

Động lực

phù hợp

EQ
Nền tảng

chuyên môn

& đạo đức
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Những thay đổi chủ yếu để thích ứng

Tập trung phát triển

năng lực đội ngũ quản

lý cấp trung

Tập trung quản lý theo

kết quả (MBO)

Tối ưu hoá chi phí

và nguồn lực

Chiến lược tuyển

dụng linh hoạt cho

mục tiêu dài hạn và

giải pháp ngắn hạn

Thực hiện việc áp dụng công nghệ trong hoạt

động kinh doanh và phát triển đội ngũ
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Mô hình phản ứng của Doanh nghiệp trước 
Covid-19
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03 GIAI ĐOẠN PHẢN ỨNG CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC COVID-19

Rà soát (Scanning)
xác định ảnh hưởng của Covid-19 
đối với doanh nghiệp.

1

Thúc đẩy (Accelerate)
khi doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cần
“thúc đẩy” cho bước phát triển kế tiếp.

3

Thích nghi (Adapt)
khi doanh nghiệp đã dần hồi phục sau 
chuỗi ảnh hưởng của Covid-19.

2



CÁC CHÍNH SÁCH 
CỦA DOANH 
NGHIỆP

CHÍNH SÁCH VỀ 

PHÚC LỢI

CÁC CHÍNH SÁCH 

CỦA NHÀ NƯỚC

• Các ưu đãi của Chính phủ về thuế và bảo hiểm, công đoàn đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) và
người lao động (NLĐ);

• Các quy định mới về xuất nhập cảnh do Covid-19.

• Chính sách chi trả trong các trường hợp nghỉ hoặc thay đổi thời gian làm việc: nghỉ phép, nghỉ ốm, làm
việc bán thời gian (part-time) v.v…;

• Trong trường hợp giảm giờ làm của NLĐ hoặc ngừng việc: tạm dừng Hợp đồng lao động (“HĐLĐ”),
giảm thời gian làm việc trong tuần/trong ngày, đơn phương chấm dứt HĐLĐ với NLĐ;

• Trong trường hợp bố trí lại lao động: thay đổi phạm vi công việc đảm nhiệm, di chuyển giữa các bộ
phận, phòng ban, văn phòng.

Rà soát (Scanning)

• Chính sách thuyên chuyển nhân sự toàn cầu, giữa các phòng ban, bộ phận, địa điểm trong nước;
• Chính sách thời gian làm việc linh hoạt;
• Cơ chế làm việc tại nhà (Work From Home – WFH).
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HÌNH THỨC KẾT 

NỐI VỚI NLĐ

SỨC KHỎE VÀ AN 
TOÀN CHO NLĐ

• Các hướng dẫn về di chuyển, các trang thiết bị bảo vệ NLĐ để hạn chế và tránh sự lây lan của đại
dịch Covid-19;

• Vệ sinh, khử khuẩn khu vực làm việc;
• Giãn cách các bộ phận, chỗ ngồi tại nơi làm việc;
• Sự hỗ trợ của bộ phận nhân sự để NLĐ yên tâm và lạc quan trong công việc.

• Hệ thống công nghệ thông tin giúp hỗ trợ làm việc từ xa và kết nối thường xuyên giữa ban lãnh đạo
và nhân viên, các cá nhân NLĐ bằng các hình thức khác nhau;

• Hotline hỗ trợ NLĐ trong việc cập nhật tình hình dịch bệnh, những khó khăn trong quá trình thay đổi
cách thức làm việc, thời giờ, địa điểm làm việc v.v.

24

Rà soát (Scanning) (tiếp theo)
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BỔ SUNG CÁC 
CHÍNH SÁCH HỖ 
TRỢ NLĐ

• Thỏa thuận lại chính sách phúc lợi, lương thưởng;
• Bổ sung các hướng dẫn về quy trình và kiểm soát tính hiệu quả của hình thức làm việc từ xa;
• Đảm bảo an toàn của NLĐ tại nơi làm việc;
• Chính sách về đào tạo và phát triển: Đào tạo kỹ năng mới, kỹ năng có thể chuyển đổi được.

Thích nghi (Adapt)

KIỂM SOÁT CHI 
PHÍ NHÂN SỰ

• Tối ưu hóa chi phí về nhân sự: xác định các trường hợp cần thay đổi thời gian làm việc, HĐLĐ, sa thải, 
hoãn thời gian thực hiện HĐLĐ;

• Tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có tại doanh nghiệp: thay đổi phạm vi công việc, chia sẻ nguồn lực
giữa các bộ phận, phòng ban, sử dụng lao động thay thế người nước ngoài không thể nhập cảnh;

• Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong các hoạt động của công ty.

KẾT NỐI 
THƯỜNG XUYÊN 
VỚI NLĐ

• Cung cấp thông tin đầy đủ về tình hình/ chính sách mới của Công ty;
• Tăng cường kết nối với nhân viên thông qua các hình thức khác nhau (họp trực tuyến, nhóm nhỏ…).
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ÁP DỤNG PHÙ HỢP 

CÁC QUY ĐỊNH CỦA 

PHÁP LUẬT

• TUÂN THỦ QUY ĐỊNH về kê khai và nộp thuế, BHXH & các nghĩa vụ bắt buộc khác nhằm giảm thiểu:
 Rủi ro bị cơ quan thuế truy vấn;
 Các khoản phạt và/ hoặc lãi chậm nộp phát sinh trong tương lai.

Thích nghi (Adapt) (tiếp theo)

• Áp dụng kịp thời các ưu đãi của Chính phủ liên quan đến NLĐ và NSDLĐ;

• TUÂN THỦ QUY ĐỊNH của Bộ Luật lao động liên quan đến việc thay đổi thời gian làm việc, tạm dừng
HĐLĐ, chấm dứt HĐLĐ với NLĐ;

• Cân nhắc XEM XÉT & TÁI CƠ CẤU gói thu nhập cho NLĐ nhằm mục đích TỐI ƯU HÓA thu nhập của
NLĐ (về thuế TNCN, BHXH) cũng như chi phí phát sinh của doanh nghiệp (về thuế Thu nhập doanh
nghiệp và thuế khác);

KẾ HOẠCH THUYÊN 

CHUYỂN NHÂN SỰ
• Chủ động chuẩn bị các phương án thay thế nhân sự tùy tình hình của dịch bệnh.

• Đối với NLĐ NƯỚC NGOÀI, kiểm soát chi phí thuế có thể phát sinh thêm do Covid-19.
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Thúc đẩy (Accelerate)

Điều chỉnh các chính sách
Nhân sự

Kế hoạch tiếp tục kinh doanh

Hỗ trợ người lao động

Tiết kiệm chi phí và đảm
bảo dòng tiền

Kế hoạch thuyên chuyển nhân sự
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Cắt giảm chi phí

Tuân thủ quy định của pháp luật

Đảm bảo phúc lợi và an toàn cho người lao động

Đảm bảo quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh vận hành trôi chảy

Tất cả các lựa chọn nêu trên

Bình chọn

Ưu tiên hàng đầu của Doanh nghiệp bạn 
khi thực hiện các chính sách trong giai 
đoạn phản ứng với Covid-19 là gì?
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Một số điểm cần lưu ý về 
quy định của pháp luật liên quan tới Covid-19



Điều 98 Bộ Luật Lao động 2012 cho phép NSDLĐ vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh
nguy hiểm, địch hoạ được phép trả lương ngừng việc (giảm lương).

• Có thỏa thuận đồng ý của NLĐ và NSDLĐ;

• Tiền lương ngừng việc không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

1.1. Giảm giờ làm/giảm lương

Điều 38 Bộ Luật Lao động 2012 cho phép NSDLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do 
bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

• NSDLĐ đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

• Trả trợ cấp thôi việc (nếu phù hợp);

• Tuân thủ thời hạn báo trước theo quy định.

1.2. Chấm dứt HĐLĐ

30
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Điều 44 Bộ Luật Lao động 2012 cho phép vì lý do kinh tế hoặc thay đổi cơ cấu/ công nghệ mà nhiều NLĐ có nguy cơ mất
việc làm, phải thôi việc, thì NSDLĐ phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động.

• Nếu NSDLĐ không thể giải quyết được việc làm mà phải cho NLĐ thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm;

• Trước khi cho NLĐ thôi việc, NSDLĐ phải trao đổi với công đoàn cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản
lý lao động.

Điều 32 Bộ Luật Lao động 2012 cho phép 02 bên cùng thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ.

• Thời gian NLĐ quay lại: trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn HĐLĐ.
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1. CÁC BIỆN PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ MỐI QUAN HỆ VỚI NLĐ (tiếp theo)

1.3. Buộc NLĐ thôi việc vì lí do kinh tế/ thay đổi công nghệ

1.4. Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ



Điều 31 Bộ Luật Lao động 2012 cho phép NSDLĐ khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, do nhu
cầu sản xuất, kinh doanh, NSDLĐ được quyền tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với thỏa thuận tại HĐLĐ trước
đó.

• Có thỏa thuận đồng ý của NLĐ và NSDLĐ;

• Thời gian không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của NLĐ;

• Thời gian báo trước: ít nhất 03 ngày làm việc;

• Tiền lương công việc mới: ít nhất bằng 85% so với công việc cũ, không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
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1. CÁC BIỆN PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN XỬ LÝ MỐI QUAN HỆ VỚI NLĐ (tiếp theo)

1.5. Bố trí lại công việc cho NLĐ



1

Lập danh sách
lao động, đề nghị

NSDLĐ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19 PHẢI GIẢM TỪ 50% LAO ĐỘNG TRỞ LÊN

Bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến phải 
giảm từ 50% lao động tham gia BHXH trở lên so 
với thời điểm công bố dịch;

Lao động bị giảm bao gồm cả lao động ngừng
việc, tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, thoả thuận nghỉ
không hưởng lương. 

Được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất (22%);

Được tạm dừng đóng kinh phí công đoàn & 

công đoàn phí (3%);

Thời hạn: đến 31/12/2020;

Áp dụng cho cả NLĐ và NSDLĐ.

Điều kiện Mức hỗ trợ

Xác nhận lao
động bị giảm

Lập hồ sơ đề nghị

Lập hồ sơ đề nghị gửi
cơ quan Bảo hiểm xã

hội kèm danh sách lao
động bị ngừng việc

Xem xét, giải quyết

Xem xét, giải quyết tạm 
dừng đóng vào quỹ hưu
trí và tử tuất, nếu không
giải quyết thì trả lời bằng

văn bản

Xem xét, 
xác nhận và có văn
bản trả lời doanh

nghiệp

Doanh nghiệp lập
danh sách lao động

bị ngừng việc, gửi cơ
quan lao động quản

lý xác nhận

2 3 4

333- 4 tuần làm việc

2. CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN TỚI HỖ TRỢ NSDLĐ/ NLĐ DO COVID-19



1

Lập danh sách

Điều kiện (i) Mức hỗ trợ

Xác nhận danh sách Gửi hồ sơ đề nghị

Lập hồ sơ đề nghị gửi 
cơ quan BHXH hoặc
UBND cấp huyện/ xã
kèm danh sách lao
động bị ngừng việc

Thẩm định

Cơ quan hữu quan
xem xét, xác nhận và 

có văn bản trả lời
doanh nghiệp (Cơ
quan BHXH hoặc

UBND cấp huyện/ xã)

Doanh nghiệp lập danh
sách NLĐ bị ngừng

việc, gửi cơ quan quản
lý hữu quan xác nhận.

2 3 4

(i) NLĐ TẠM HOÃN THỰC HIỆN HĐLĐ HOẶC NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

(ii) NLĐ BỊ CHẤM DỨT HĐLĐ, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 Thời gian tạm hoãn/nghỉ việc từ 01 tháng liên tục
trở lên (01/04 – 30/06/2020);

 Thời điểm bắt đầu tạm hoãn/nghỉ việc: 01/04 –
01/06/2020;

 Đang tham gia BXHX bắt buộc tính đến thời điểm
ngay trước khi tạm hoãn/nghỉ việc;

 Làm việc tại các DN không có doanh thu hoặc
không còn nguồn tài chính để trả lương. 

 1.800.000 VNĐ/người/tháng cho (i);

 1.000.000 VNĐ/người/tháng cho (ii);

 Thời gian hỗ trợ: theo thời gian thực tế tạm 
hoãn/nghỉ việc;

 Được trả hàng tháng, tính từ 01/04/2020 và
không quá 03 tháng.

Quyết định chi trả

UBND cấp tỉnh ban 
hành Quyết định
phê duyệt danh

sách, thực hiện chi 
trả

5

 Có giao kết HĐLĐ/Hợp đồng làm việc trước
01/04/2020, đang tham gia BHXH bắt buộc;

 Chấm dứt HĐLĐ/Hợp đồng làm việc trong khoảng
thời gian 01/04 – 15/06/2020 nhưng không đủ
điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp;

 Không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn chuẩn
cận nghèo tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày
19/11/2015. 

Điều kiện (ii) 

34
3- 4 tuần làm việc

3. CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN TỚI HỖ TRỢ NLĐ DO COVID-19

UBND cấp huyện
thẩm định và trình
UBND cấp tỉnh phê

duyệt danh sách



1

GIẢM MỨC ĐÓNG GÓP BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG (“TNLĐ”), BỆNH 

NGHỀ NGHIỆP

 Mức đóng giảm xuống còn 0,3% (hiện tại là 0,5%) nếu DN hoạt động

trong những ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ;

 DN tự rà soát điều kiện, nộp hồ sơ đề xuất để được hưởng mức giảm;

 Hiêu lực từ 15/07/2020.

(NĐ58/2020/NĐ-CP).

ĐIỀU CHỈNH TĂNG MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH

 Điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh (“GTGC”):

 Giảm trừ bản thân/ tháng: tăng từ 9 triệu lên 11 triệu;

 Giảm trừ người phụ thuộc/ tháng: tăng từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu;

 Hiệu lực từ 01/07/2020 & áp dụng cho năm tính thuế 2020;

 Từ tháng 01-06/2020: Mức GTGC mới sẽ được tính toán lại và khi quyết toán 

thuế TNCN năm 2020;

 Áp dụng cho các khoản chi trả và khấu trừ từ tháng 07/2020.

(NQ954/2020/UBTVQH14; CV2546/TCT- DNNCN).
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KHÔNG ĐIỀU CHỈNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG CHO NĂM 2021

 Hội đồng tiền lương quốc gia tạm thời thống nhất không điều chỉnh

(05/08/2020);

 Chờ ý kiến và chấp thuận của Chính Phủ;

 Mức đóng góp Bảo hiểm thất nghiệp dự tính sẽ không thay đổi;

 Doanh nghiệp không tăng chi phí cho Bảo hiểm thất nghiệp & chi phí

trả lương.

(Biên bản phiên họp thứ hai của Hội đồng Tiền lương Quốc gia ngày

05.08.2020).

CÁC QUY ĐỊNH XUẤT NHẬP CẢNH

 Việc nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài còn hạn chế;

 DN cần xin chấp thuận của UBND địa phương về danh sách & điều kiện các

chuyên gian được nhập cảnh;

 Thủ tục phức tạp:

 Cơ quan XNC yêu cầu thêm giấy tờ trong quá trình làm việc;

 Cơ quan XNC có thể xuống thanh tra doanh nghiệp.

 Hiện chỉ có chuyên gia của một số nước đã được nhập cảnh VN (Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Đài Loan) & tuân thủ quy định cách ly y tế tập trung.

(Thông báo 182/TB-VPCP).

4. CÁC QUY ĐỊNH CẬP NHẬT KHÁC
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1

Sau đợt dịch đầu tiên, các doanh nghiệp (“DN”) đã nhanh chóng triển khai 
một số biện pháp như làm việc tại nhà, gia tăng CNTT cũng như cắt giảm nhân 
viên nhưng trong đợt dịch thứ hai, tốc độ thúc đẩy đã chậm hơn. Xin ông/bà 
chia sẻ chi tiết hơn về những thay đổi trong thích ứng của DN trong hai đợt 
dịch và trong đợt này, DN nên chú trọng vào vấn đề gì?

Trong đợt này, nếu các DN đã khắc phục được những trở ngại về cơ sở hạ tầng CNTT để nhân viên có thể làm việc từ 
xa hiệu quả hơn thì DN cần chú trọng đến việc rà soát một số vấn đề quan trọng như:
i. Các vị trí công việc, tinh gọn hoạt động hướng đến hiệu quả công việc;
ii. Các chương trình hỗ trợ về thị trường cho phòng kinh doanh; và
iii. Các chính sách hỗ trợ người lao động, đặc biệt là những vị trí đóng vai trò trọng yếu ở từng phòng ban.

2

Trong thời gian “giãn cách xã hội”, bên cạnh vấn đề sức khỏe, duy trì tâm lý 
tích cực và sự gắn kết giữa sếp với nhân viên (“NV”), giữa NV với NV càng 
quan trọng khi mọi người không liên tục có mặt tại văn phòng, thiếu vắng các 
hoạt động tập thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và gắn kết với NV. Theo 
ông/bà, DN cần làm gì để khắc phục những vấn đề này?

Các hoạt động thúc đẩy mối liên hệ và gắn kết giữa sếp - NV và NV – NV và quản lý hiệu quả công việc có thể bao gồm:
i. Những chương trình tương tác online;
ii. Giờ trao đổi cố định 1:1 với sếp (mentoring, coaching online, hotline. v.v...);
iii. Triển khai các công cụ CRM và hệ thống theo dõi công việc tại nhà.
iv. Một số sáng kiến khác. 
Chúng tôi xin phép được trao đổi cụ thể hơn về vấn đề này nếu quý vị quan tâm chi tiết.

3

Trong thời gian Covid-19, việc sắp xếp phương án cho người lao động Việt
Nam (“NLĐVN”) phức tạp nhưng triển khai tương đối ổn. Tuy nhiên với NLĐ 
nước ngoài (“NLĐNN”) có nhiều vướng mắc do hợp đồng ràng buộc chặt chẽ 
hơn và thường HĐ dài hạn hơn. Các chuyên gia có các tư vấn nào cho DN 
trong việc sắp xếp phương án LĐ cho NLĐNN trong giai đoạn khó khăn do 
Covid-19 và hậu Covid-19?

Chúng tôi đề xuất một số phương án DN có thể cân nhắc:
i. Bố trí NLĐNN làm việc từ xa (không tới Việt Nam) nếu vị trí công việc phù hợp;
ii. Cân nhắc điều chỉnh kế hoạch nhân sự tạm thời: kéo dài thời gian nhiệm kỳ của NLĐNN đương nhiệm, hoãn thời 

gian bắt đầu nhiệm kỳ mới của NLĐNN dự định sang;
iii. Cân nhắc có thể sử dụng NLĐVN hoặc NLĐNN hiện đang ở tại Việt Nam nếu vị trí và kinh nghiệm phù hợp để thay 

thế cho NLĐNN ko sang được Việt Nam do dịch Covid 19.
Ngoài ra, DN nên xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của mỗi trường hợp
để có phương án tối ưu nhất về chi phí.

4

Trong trường hợp DN chưa sắp xếp được tài chính, chậm trễ trong việc trả 
lương, thì việc truyền thông nội bộ trong thời kỳ Covid-19 nên thực hiện như 
thế nào?

i. Bước 1: Lãnh đạo cấp cao cần có thông điệp rõ ràng về lý do cần thực hiện những biện pháp liên quan đến NLĐ
với các thành viên Ban Giám Đốc, các trưởng bộ phận và đại diện công đoàn. 

ii. Bước 2: DN chuẩn bị sẵn sàng câu trả lời và các phương án xử lý cần có cho những thắc mắc, vấn đề, tranh chấp 
có thể phát sinh khi thực hiện.

iii. Bước 3: Các trưởng bộ phận tổ chức họp nhóm nhỏ để thông báo và giải đáp thắc mắc.
iv. Bước 4: Thông điệp chính thức từ Ban Giám Đốc do CEO cần đươc gửi cho toàn DN.
v. Bước 5: Nếu cần thiết, một cuộc họp toàn DN cần được tổ chức để NV có thể đặt câu hỏi hoặc chia sẻ ý kiến. DN

nên thiết lập một đường dây nóng do phòng Nhân Sự và đại diện Công Đoàn phụ trách.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THỊ TRƯỜNG TUYỂN DỤNG/ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
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5

Thị trường lao động hiện nay đang được đánh giá là cung vượt cầu. Nhưng 
thực tế theo trải nghiệm của tôi lại đang nhận thấy số lượng lao động chất 
lượng cao ở cấp senior còn ít hơn so với thời điểm chưa có dịch bệnh. Vậy 
theo kinh nghiệm tuyển dụng của Navigos, tôi có thể làm gì để có thể thu hút 
đối tượng này trong thời điểm này.

Senior candidates trong giai đoạn này thật sự là đối tượng được các DN ưu tiên để giữ lại trong DN. Đồng thời vì ở 
senior level nên họ thường có ý thức trách nhiệm trong việc gánh vác cùng DN. Do vậy thời điểm này hầu hết các vị trí 
senior đều được “săn” thông qua headhunter hoặc internal referral để thuyết phục. Về phía DN cũng cần có phần mô 
tả công việc rõ ràng và lộ trình thăng tiến cho những senior candidates nếu muốn “săn” họ về. 

6

Thời điểm dịch bệnh nên DN tôi có kế hoạch đẩy mạnh hoạt động E-learning. 
Nhưng việc tạo động lực/thói quen sử dụng E-learning cho NV còn gặp nhiều 
khó khăn. Theo anh/chị, tôi có thể "phổ cập" thói quen sử dụng E-learning 
đến NV như thế nào để hiệu quả?

i. Bước đầu tiên: Line Manager cần làm gương trước. HR nên tìm những khóa học e-learning phù hợp cho QL cấp 
trung và khuyến khích các anh chị Line Managers học và chia sẻ lại trải nghiệm với NV về việc học online. Nên ưu 
tiên những khóa học virtual learning có tương tác với giảng viên để họ tập thói quen dần.

ii. Bước tiếp theo: Bộ phận đào tạo và hỗ trợ cần có các chương trình nhằm hỗ trợ Line Managers chuyển đổi các 
khóa học chuyên môn để đào tạo cho NV để thực hiện các workshop nhỏ và vui, nhiều game tương tác online, 
qua đó NV cũng sẽ quen dần.

Nếu cần hỗ trợ trong vấn đề này, vui lòng liên hệ lại với Navigos Search để chúng tôi tư vấn cụ thể hơn.

7

DN chúng tôi là DN sản xuất. Do vấn đề Covid- 19, hiện tại DN không đủ đơn 
hàng cũng như nguyên phụ liệu, không bắt kịp sản xuất trong thời gian này, 
chúng tôi đang lo lắng phân vân như sau:

• Nếu cho tạm hoãn HĐLĐ thì vẫn phải chi trả lương => gánh nặng về chi 
phí cho DN thời gian này.

• Còn nếu chấm dứt HĐLĐ thì sau này khi ổn định lại sẽ rất khó khi kêu gọi 
người LĐ có tay nghề quay trở lại làm việc.

Vậy trong thời gian này DN làm thế nào hợp lý?

Chia sẻ của Navigos dựa trên kinh nghiệm của một số khách hàng trong ngành sản xuất:
1. Lập kế hoạch nhân sự cụ thể, bao gồm:
i. Những vị trí công việc sẽ cần giảm nhân sự do thiếu việc dẫn đến dư thừa lao động
ii. Số lượng lao động cần cắt giảm ở từng bộ phận dựa vào mức độ trọng yếu của đầu việc và năng lực chuyên môn 

của cá nhân (do đó số lượng ở từng bộ phận,  phòng ban sẽ khác nhau)
iii. Các hình thức cắt giảm: nhân sự nào giữ nguyên thời gian làm việc, nhân sự nào giảm giờ làm, nhân sự nào 

chuyển sang hình thức lao động thời vụ, và nhân sự nào sẽ cắt giảm hẳn
iv. Dự trù ngân sách (trợ cấp mất việc, trợ cấp thôi việc) cho những người lao động chịu ảnh hưởng của kế hoạch cắt 

giảm
v. Với NLĐ có tay nghề, Công ty có thể ưu tiên giữ họ trong danh sách những nhân sự được duy trì công việc, có thể 

giảm giờ làm nhưng vẫn là nhân viên chính thức
2. Nộp báo cáo và bản kế hoạch này cho Sở Lao Động. Sau khi được phê duyệt thì tiến hành.
Việc phân tích và cân đối tài chính để tiết kiệm chi phí nhưng vẫn giữ được nhân sự giỏi trong giai đoạn khó khăn là 
điều quan trọng. Đồng thời cách tư vấn, giải thích và động viên những nhân sự này là nhiệm vụ quan trọng của trưởng 
bộ phận và phòng Nhân Sự, có công ty đã phải sử dụng đến dịch vụ coaching của các chuyên gia trong lĩnh vực 
outplacement.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THỊ TRƯỜNG TUYỂN DỤNG/ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ (tiếp theo)
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Về việc cắt giảm NV bán hàng tại hệ thống bán lẻ:

• Căn cứ pháp lý là gì?
• Những lưu ý khi thực hiện để có thể ổn định tâm lý cho NV trong lúc biến 

động?

Thông thường các doanh nghiệp ngành bán lẻ thường bố trí lực lượng nhân viên bán hàng thông qua hình thức hợp
đồng thời vụ hoặc sử dụng nhân sự do công ty dịch vụ cho thuê lao động cung cấp nên khi cần cắt giảm tạm thời sẽ
không gây nhiều trở ngại.

Đối với những công ty bắt cuộc phải dùng biện pháp cắt giảm những nhân viên ký HĐLĐ chính thức với nhân viên, có
thể áp dụng hình thức sau:
1. Không tái ký HĐLĐ đối với những nhân viên có HĐLĐ có thời hạn;
2. Thương lượng với nhân viên để họ tự xin nghỉ và chi trả khoản hỗ trợ (có thể là 1 hoặc 2 tháng lương) để họ tìm việc
mới;
3. Lập kế hoạch cắt giảm nhân sự do tình hình kinh doanh, nộp cho Sở Lao Động để được phê duyệt trước khi chính
thức cắt giảm

Cơ sở pháp lý: Việc cắt giảm nhân viên trong bối cảnh Covid-19 vẫn tuân theo các quy định của Điều 38, Bộ Luật Lao
động 2012 do lý do bất khả kháng (dịch bệnh). Theo đó, NSDLĐ phải trả trợ cấp thôi việc và tuân thủ thời gian báo
trước tùy vào loại HĐLĐ đã ký với NLĐ.

Lưu ý về mặt truyền thông để ổn định tâm lý cho NLĐ: Trong mọi trường hợp, truyền thông nội bộ đóng vai trò quan
trọng nhất trong việc ổn định tâm lý cho nhân viên. Thông tin minh bạch, nhất quán giữa lãnh đạo cấp cao và quản lý
cấp trung, việc tổ chức các buổi hỏi-đáp công khai để tránh những tin đồn không cần thiết, lập Tổng đài hỗ trợ, và
những hoạt động gắn kết nhân viên thông qua đào tạo, hoạt động nhóm, v.v... là một số các biện pháp khá hiệu quả
mà một số doanh nghiệp đã áp dụng trong thời gian qua.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THỊ TRƯỜNG TUYỂN DỤNG/ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ (tiếp theo)
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Trong thời gian tình hình kinh doanh khó khăn, nếu DN chúng tôi dự định cho 
NLĐ nghỉ việc từ 1- 2 tháng thì DN có phải trả thu nhập gì cho NLĐ không và có 
phải tham gia BH bắt buộc không?

Nếu như giảm giờ làm xuống còn 1/2 ca bình thường, thì tiền lương mình có thể 
giảm 1/2 và dưới mức lương vùng quy định được hay không?

Theo Điều 98, Bộ Luật Lao động 2012 về mục tiền lương ngừng việc: Nếu do các nguyên nhân khách quan như 
thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế mà Công ty bắt buộc phải cho NLĐ ngừng việc thì tiền lương ngừng việc do hai 
bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

DN phải có trách nhiệm đóng các loại BH bắt buộc trong thời gian trả lương ngừng việc cho NLĐ.

10

Hình thức tạm hoãn thực hiện HĐLĐ và thỏa thuận nghỉ không hưởng lương 
khác nhau như thế nào về ý nghĩa, cách thực hiện, và thủ tục liên quan.

Việc thực hiện tạm hoãn HĐLĐ này tối đa là bao lâu?

 Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ tức là thời gian tạm hoãn không nằm trong thời hạn của HĐLĐ. Bộ Luật LĐ không quy
định về thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ tối đa mà thời gian này có thể kéo dài tùy theo thỏa thuận của 02 bên.

 Nghỉ không hưởng lương tức là thời gian nghỉ vẫn nằm trong thời hạn của HĐLĐ. HĐLĐ vẫn còn giá trị hiệu lực trong
thời gian nghỉ không hưởng lương.

 Cách thức thực hiện:

 Cả hai hình thức này đều phải dựa trên thỏa thuận của NLĐ và NSDLĐ.

 Theo quy định tại Khoản 7, Điều 22, Luật Công đoàn 2012, đối với cả 2 hình thức tạm hoãn thực hiện HĐLĐ và cho 
NLĐ nghỉ việc không hưởng lương, doanh nghiệp phải lấy ý kiến của công đoàn cùng cấp trước khi quyết định
những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của NLĐ.

 Về thủ tục BHXH, theo quy định tại Khoản 14, Điều 42, Quyết định 595/QĐ-BHXH, NLĐ không làm việc và không
hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm tháng đó.

11

Theo Luật Lao Động, công ty không được phép chấm dứt hợp đồng lao động 
trước thời hạn với phụ nữ mang thai hoặc có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Vậy 
do tình hình covid-19 khó khăn, công ty có thể tiến hành đơn phương chấm dứt 
hợp đồng với đối tượng kể trên không?

Trong bối cảnh Covid-19 như hiện nay, quy định không thay đổi. DN không được đơn phương chấm dứt HĐLĐ 
trước thời hạn với nhóm đối tượng phụ nữ mang thai/ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN HĐLĐ
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Trong bối cảnh Covid-19, các biện pháp liên quan đến xử lý mối quan hệ với NLĐ 
(vd: giảm giờ làm, giảm lương; chấm dứt HĐLĐ, buộc NLĐ thôi việc vì lí do kinh 
tế/ thay đổi công nghệ, tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, bố trí lại công việc cho NLĐ,
v.v.), nếu NLĐ không đồng ý thực hiện các biện pháp xử lý trên, NSDLĐ có được 
phép áp dụng không?

Nếu NLĐ không đồng ý thì DN cần làm gì trong TH không đạt được thỏa thuận?

Theo Bộ Luật Lao động 2012:

Các trường hợp cần phải có thỏa thuận giữa DN và NLĐ trước khi thực hiện:

• Ngừng việc (điều 98)
• Giảm giờ làm/ giảm lương (điều 35- được coi là sửa đổi một phần của HĐLĐ);
• Tạm hoãn thực hiện HĐLĐ (điều 32- các TH khác do 02 bên thỏa thuận);
• Nghỉ không lương (điều 116- do 02 bên thỏa thuận);

Nếu NLĐ không đồng ý thì 02 bên phải tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết. NSDLĐ nếu vẫn ép buộc NLĐ thực hiện
sẽ bị coi là vi phạm pháp luật.

Các trường hợp không cần phải có thỏa thuận giữa DN và NLĐ trước khi thực hiện- NSDLĐ được quyền đơn phương 
thưc hiện:

• Đơn phương chấm dứt HĐLĐ do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của
pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, 
giảm chỗ làm việc (điều 38c). Thời gian báo trước it nhất (i) 45 ngày đối với HĐLĐ không xác định thời hạn; (ii) 30 
ngày đối với HĐLĐ xác định thời hạn; (iii) 03 ngày làm việc đối với trường hợp khác.

• Chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ (điều 31). Thời gian báo trước: 03 ngày.

• Buộc phải cho NLĐ thôi việc trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh tế mà NSDLĐ không
thể bố trí được việc làm cho NLĐ (điều 44). Việc này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi với tổ chức đại diện
tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN HĐLĐ (tiếp theo)
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Quy định về việc tạm dừng đóng BHXH, công đoàn là hoãn đóng, sau dịch sẽ 
phải truy thu có đúng không?

Quy định hiện hành cho phép các DN tạm dừng đóng BHXH & đóng góp công đoàn. Hết thời gian tạm dừng đóng,
NSDLĐ và NLĐ tiếp tục thực hiện việc đóng như bình thường đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng và không bị áp
tiền lãi/ phạt do chậm đóng. Tuy nhiên, DN cần theo dõi chặt chẽ hướng dẫn của các cơ quan liên quan trong thời
gian tới.

14

Giảm 50% số người lao động tham gia BHXH trở lên – đăng ký để tạm hoãn
đóng BH hưu trí tử tuất. Vậy giảm ở đây hiểu là cho người lao động ngừng việc
hưởng lương mức thỏa thuận đúng không?

Việc giảm 50% số người lao động được hiểu là bao gồm lao động chấm dứt hợp đồng lao động, tạm hoãn thực hiện
HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương và ngừng việc với thời gian từ 14 ngày trở lên. 
(CV1511/LĐTBXH-BHXH)

15
Người nước ngoài vào làm việc tại VN dưới dạng di chuyển nội bộ thì có cần 
phải đóng BHXH ko?

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo đối tượng di chuyển nội bộ doanh nghiệp tại bao gồm NLĐ là nhà quản 
lý, giám đốc điều hành chuyên gia, lao động kỹ thuật làm việc tai 01 doanh nghiệp nước ngoài, đã được DN nước 
ngoài tuyển dụng trước 12 tháng và được cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó 
trên lãnh thổ Việt Nam thì KHÔNG thuộc đối đượng đóng BHXH.

(Nghị định số 11/2016/NĐ-CP và CV1064/2018/BLĐTBXH)

16
Điều kiện để được giảm mức đóng góp BH TNLĐ, bệnh nghề nghiệp là như thế 
nào?

1. Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (11 ngành 
Theo theo Thông tư 07/2016/TT-BLDTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 15/05/2016)
2. Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, 
không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội;
3. Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng 
thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất; và,
4. Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao 
động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề 
trước năm đề xuất.
(NĐ58/2020/NĐ-CP)

17

Trường hợp công ty phải cho NLĐ nghỉ dài ngày (30 ngày) do dịch bệnh, không 
giải quyết được việc làm và sẽ trả tiền lương ngừng việc cho người lao động 
theo khoản 3, điều 98 Bộ Luật lao động 2012. Vậy DN & NLĐ có phải đóng BH
bắt buộc không? Nếu có, mức đóng sẽ căn cứ theo mức lương ngừng việc hay 
theo căn cứ nào khác? Các chế độ ốm đau, chăm con ốm, lao động nam nghỉ 
việc vợ sinh con…sẽ được tính căn cứ theo mức đóng nào?

NLĐ ngừng việc theo quy định của pháp luật về lao động mà vẫn được hưởng tiền lương thì NLĐ và đơn vị thực hiện 
đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mức tiền lương NLĐ được hưởng trong thời gian ngừng việc.

(Khoản 8, Điều 42, Quyết định 595/QĐ-BHXH)

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN PHÁP LUẬT VỀ BHXH (tiếp theo)
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Về mức giảm trừ gia cảnh có hiệu lực từ ngày 01/07/20, nếu cuối năm 2020 
khi thực hiện quyết toán thuế nhưng người lao động làm việc không đủ 12 
tháng thì có được điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh (“GTGC”) mới này 
không?

Theo hướng dẫn tại NQ954, mức GTGC mới sẽ được tính toán lại và áp dụng cho giai đoạn đã áp dụng mức GTGC cũ 
(từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2020) khi quyết toán thuế TNCN cho năm 2020. Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể cho 
trường hợp NLĐ không làm việc đủ 12 tháng có được điều chỉnh mức GTGC mới này hay không. Quan điểm của
Deloitte Việt Nam là những TH này vẫn có thể được áp dụng mức GTGC mới cho 06 tháng đầu năm.

Cơ quan thuế có thể sẽ ban hành thêm các hướng dẫn chi tiết về thời gian áp dụng để làm rõ hơn về vấn đề này. 
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới Quý khách hàng về vấn đề này trong thời gian tới 

19
Công ty cho NLĐ nghỉ việc theo điều 44 có hỗ trợ 3 tháng lương thì NLĐ có 
phải đóng thuế TNCN của 3 tháng lương này không?

Theo điều 44 , Bộ Luật lao động 2012 cho phép NSDLĐ khi cho NLĐ thôi việc vì lý do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì
lý do kinh tế mà không thể giải quyết được việc làm thì được trả trợ cấp mất việc làm cho NLĐ tương ứng mỗi năm làm 
việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.
NLĐ được miễn thuế TNCN đối với phần chi trả theo đúng quy định trên, phần cao hơn còn lại sẽ phải đóng thuế 
TNCN.

20
Quy trình đăng kí giấy phép lao động (“GPLĐ”) mới cho NLĐNN có phát sinh 
yêu cầu nào mới không?

Hiện nay, việc đăng ký GPLĐ cho NLĐNN, trên thực tế đang có nhiều thay đổi theo hướng chặt chẽ hơn rất nhiều. Theo 
đó, quy trình xét duyệt của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và Sở y tế liên quan đến việc kiểm tra sức khỏe, Covid-19 được 
bổ sung. Thủ tục soát xét hồ sơ chặt chẽ đòi hỏi DN phải giải trình cụ thể và có lí do thực sự phù hợp với nhu cầu sử 
dụng NLĐNN.
Quý vị vui lòng liên hệ với Deloitte để được trợ giúp thêm.

21
Hiện tại người Trung Quốc có được nhập cảnh vào VN không, và nếu được 
thì tìm hiểu thông tin ở đâu ?

Theo Thông báo số 182/TB-VPCP, từ 15/5/2020, Chính phủ đã có chủ trương cho phép các nhà đầu tư, chuyên gia kỹ 
thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp... được quay trở lại Việt Nam làm việc và được chọn hình thức 
cách ly y tế một cách phù hợp.

Theo đó, trường hợp người Trung Quốc là chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, lãnh đạo doanh nghiệp quay trở lại với 
mục đích làm việc vẫn được nhập cảnh vào Việt Nam. Tuy nhiên, phải có "bảo lãnh" của doanh nghiệp bằng cách đăng 
ký danh sách với UBND cấp tỉnh để cơ quan này duyệt và chuyển tiếp cho Cục Quản lý XNC - Bộ Công an.
Qua quan sát gần đây, chúng tôi nhận thấy quy trình soát xét hồ sơ cấp thị thực cho NLĐNN được thắt chặt hơn, đòi
hòi DN phải có giải trình cụ thể và có lý do thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng NLĐNN.

(Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020, Công văn số 13413/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 29/5/2020, Quyết định số
1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020).

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ TNCN, GPLĐ VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
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Công ty tôi gia công nguyên liệu bông cho sản xuất khẩu trang, theo quy định 
thì mức lương cho NLĐ phải cao hơn 5% so với ngành sản xuất bình thường. 
Vậy công ty có thể xây dựng trợ cấp độc hại (5% của mức lương cơ bản) mà 
không cộng trực tiếp vào lương cơ bản như vậy có phù hợp không ?

Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 
5% được quy định khi xây dựng thang bảng lương do đó mức cao hơn 5% này phải được cộng trực tiếp vào lương cơ
bản mà không được coi là trợ cấp độc hại.

(Điều 7, Nghị định 49/2013/NĐ-CP)

23

Theo quy định của nhà nước thì năm 2021 không điều chỉnh mức lương tối 
thiểu vùng, tuy nhiên do nội quy lao động của công ty có cam kết hàng năm 
ban giám đốc sẽ dựa trên chỉ số trượt giá để điều chỉnh tăng lương cho NLĐ 
phù hợp. Vậy trong trường hợp này, năm 2021 doanh nghiệp có thể từ chối 
không tăng lương cho NLĐ được không?

Về lý thuyết, DN có thể không tăng lương cho NLĐ, miễn là mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng
theo quy định. Tuy nhiên, DN cần rà soát chi tiết các quy đinh, thỏa thuận đã có giữa NSDLĐ và NLĐ để đảm bảo tính
pháp lý trong trường hợp DN không thực hiện điều chỉnh tăng lương cho NLĐ.

24 Hồ sơ chứng minh tình hình khó khăn của doanh nghiệp như thế nào?
Bộ hồ sơ chứng minh tình hình khó khăn của doanh nghiệp do tác động của Covid-19 phụ thuộc vào loại hình hỗ trợ 
mà doanh nghiệp muốn được hưởng. Cụ thể hồ sơ chứng minh, vui lòng tham khảo Hướng dẫn liên ngành số 
882/HDLN-BHXH-LĐTB&XH-TC.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ TNCN, GPLĐ VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC (tiếp theo)
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Tư vấn về pháp luật lao động
(“PLLĐ”) và thuế khi DN áp
dụng các PA sử dụng LNĐ

Giúp DN đảm bảo tính tuân
thủ quy định PLLĐ và thuế, 
đồng thời tối ưu hóa chi phí
trong trường hợp NSDLĐ áp

dụng các phương án sử
dụng LĐ khác nhau

Hỗ trợ chuẩn bị kê khai thuế
TNCN, tính lương và BH bắt buộc

Giúp doanh nghiệp đảm bảo
tính tuân thủ quy định pháp luật
với tính hiệu quả cao trong việc
ứng dụng công nghệ thông tin.

Hỗ trợ các dịch vụ xuất nhập cảnh

Hỗ trợ doanh nghiệp, người lao
động nước ngoài tuân thủ các quy
định về Giấy phép lao động, Visa, 

Thẻ tạm trú.

Soát xét thuế TNCN đảm bảo
tính tuân thủ

Hỗ trợ doanh nghiệp phát
hiện các sai sót, đảm bảo

tính tuân thủ đối với các quy 
định về thuế TNCN, Bảo

hiểm bắt buộc và các thuế
khác

Hỗ trợ chuẩn bị kê khai thuế
TNCN, tính lương và BH bắt

buộc

Giúp doanh nghiệp đảm bảo
tính tuân thủ quy định pháp

luật với tính hiệu quả cao
trong việc ứng dụng công

nghệ thông tin.

Tư vấn các phương án thuyên
chuyển nhân sự toàn cầu

Hỗ trợ phân tích các quy định
về thuế/BHXH, xuất nhập cảnh
của VN, nước ngoài, các hiệp
định tránh đánh thuế 02 lần
liên quan đến việc thuyên
chuyển nhân sự toàn cầu.
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