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Ngay sau khi Nghị định 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 15 tháng 2 năm 2021, các cơ quan quản lý
lao động đã áp dụng một số thay đổi đổi với việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài so với quy
định trước đây.
Dưới đây là một số điểm đáng lưu ý ảnh hưởng tới việc cấp giấy phép lao động cho người lao động nước
ngoài tại Việt Nam:

1. Việc cấp mới giấy phép lao động áp dụng cho tất cả các trường hợp
Nghị định 152/2020/NĐ-CP tái khẳng định thời hạn tối đa của giấy phép lao động là hai năm và chỉ được
gia hạn một lần với thời hạn tối đa là hai năm. Ngoài ra, giấy phép lao động đã được cấp, cấp lại theo quy
định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP) tiếp tục
được sử dụng đến khi hết thời hạn.
Gần đây, một số cơ quan quản lý lao động địa phương đã xác nhận đối với các giấy phép lao động được
cấp theo quy định cũ sẽ không được tiếp tục gia hạn dù giấy phép lao động này là được cấp lần đầu hay
được cấp lại. Thay vào đó, người lao động nước ngoài và cơ quan sử dụng lao động phải thực hiện việc
cấp mới giấy phép lao động cho người lao động theo quy định mới tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP. Trong
trường hợp này, giấy phép lao động được cấp mới được coi là giấy phép lao động cấp lần đầu.

2. Bỏ quy định về văn bản xác nhận chuyên gia
Nghị định 152/2020/NĐ-CP bỏ quy định về cung cấp văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp tại nước ngoài để chứng minh lao động nước ngoài là chuyên gia cho mục đích cấp
giấy phép lao động.
Theo đó, giấy tờ chứng minh lao động nước ngoài là chuyên gia là một trong các loại giấy tờ sau:
– Điều kiện 1: người nước ngoài có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh
nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước
ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;
– Điều kiện 2: người nước ngoài có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị
trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam. Lưu ý, quy định hiện hành
chưa xác định rõ các loại giấy tờ gì sẽ được xác định là “chứng chỉ hành nghề”.
Đối với điều kiện 1, trong trường hợp người nước ngoài có bằng cấp với chuyên ngành được đào tạo
không trực tiếp liên quan với công việc tại Việt Nam, người lao động có rủi ro bị từ chối cấp giấy phép lao
động, ngay cả khi họ đã từng được cấp giấy phép lao động tương ứng cho giai đoạn trước đây với giấy tờ
chứng minh là “xác nhận chuyên gia” theo quy định cũ. Vấn đề kể trên có thể ảnh hưởng lớn tới lực lượng
lao động nước ngoài hiện đang làm việc cho các doanh nhiệp tại Việt Nam, do vậy cần được cộng đồng
doanh nghiệp cân nhắc và xem xét một cách cẩn trọng.

Quan điểm của KPMG
Do những thay đổi kể trên trong quy định về cấp giấy phép lao động của người nước ngoài, các
doanh nghiệp, tổ chức cần hoạch định và xem xét lại các hồ sơ cấp giấy phép lao động hiện hành
của lao động nước ngoài để có những bổ sung, điều chỉnh phù hợp theo quy định tại Nghị định
152/2020/NĐ-CP.
Vui lòng liên hệ với KPMG để được hỗ trợ tư vấn chi tiết về Nghị định này.
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