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Cập nhật pháp luật
Tháng 1 năm 2021

Ngày 30/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 152/2020/ND-CP (“Nghị định 152”), hướng dẫn một số 
điều của Bộ Luật lao động số 45/2019/ QH14 về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển 
dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.   Nghị định 
152 có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021.  

Dưới đây là một số điểm đáng lưu ý của Nghị định 152 liên quan đến quy định về người lao động nước 
ngoài làm việc tại Việt Nam.

1.   Các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Nghị định 152 làm rõ thêm một số trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trong đó bao gồm:

a. Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam

b. Chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng 
trở lên;

c. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 
3 tỷ đồng trở lên;

d. Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có 
thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm;

e. Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

Đối với các trường hợp a, b, c và d, người sử dụng lao động không phải làm thủ tục xác nhận người lao 
động không thuộc diện cấp giấy phép lao động nhưng phải báo cáo với cơ quan quản lý lao động trước ít 
nhất 3 ngày kể từ ngày dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

2.  Thời hạn của giấy phép lao động/xác nhận không thuộc diện cấp giấy 
phép lao động
Nghị định 152 tái khẳng định thời hạn tối đa của giấy phép lao động/xác nhận không thuộc diện cấp giấy 
phép lao động là hai năm và chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là hai năm.  Sau đó, có thể hiểu 
rằng người lao động sẽ phải thực hiện thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động/xác nhận không thuộc diện 
cấp giấy phép lao động để được tiếp tục làm việc tại Việt Nam.

3.  Bỏ quy định về văn bản xác nhận chuyên gia
Nghị định 152 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/xác 
nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.  Thay vào đó là điều kiện 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.

4.  Thu hồi giấy phép lao động
Nghị định 152 quy định một số trường hợp người sử dụng lao động phải thu hồi giấy phép lao động của 
người lao động nước ngoài.  Theo đó trong 15 ngày kể từ ngày giấy phép lao động hết hiệu lực, người sử 
dụng lao động thu hồi giấy phép lao động để nộp lại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (“Bộ LĐTBXH”) 
hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (“Sở LĐTBXH”) kèm theo văn bản nêu rõ lý do thu hồi, hoặc 
không thu hồi được.
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5.  Hiệu lực của hợp đồng lao động ký với người lao động nước ngoài  
Căn cứ Bộ luật Lao động, thời hạn của hợp đồng lao động với người nước ngoài không quá thời hạn 
của giấy phép lao động.  Do thời hạn tối đa của giấy phép lao động là 2 năm, hợp đồng lao động với 
người nước ngoài cũng có thời hạn tối đa là 2 năm.  

6.  Báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài
Nghị định 152 quy định người sử dụng lao động phải nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động người nước 
ngoài với cơ quan quản lý lao động định kỳ 6 tháng trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau.

7.  Lựa chọn việc nộp hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao 
động tại Bộ LĐTBXN hoặc Sở LĐTBXH
Nghị định 152 cho phép một số doanh nghiệp và tổ chức nhất định được lựa chọn thực hiện việc chấp 
thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; 
cấp, cấp lại, gia hạn và thu hồi giấy phép lao động tại Bộ LĐTBXH. 

8.  Quy định về định kỳ cung cấp thông tin từ Bộ Công An tới Bộ LĐTBXH
Nhằm tăng cường việc quản lý, giám sát lao động người nước ngoài, Nghị định 152 quy định định kỳ hàng 
tháng, Bộ Công An có trách nhiệm cung cấp thông tin về người lao động nước ngoài được cấp thị thực vào 
làm việc cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam tới Bộ LĐTBXH.

Quan điểm của KPMG
Nghị định 152 cho thấy bên cạnh việc mở rộng thêm các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép 
lao động, Chính phủ sẽ áp dụng cơ chế quản lý chặt hơn đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam. Vì vậy, các doanh nghiệp/tổ chức cần hoạch định và điều chỉnh các chính sách điều chuyển, 
tuyển dụng lao động nước ngoài cho phù hợp với kế hoạch hoạt động của mình, đồng thời tuân thủ 
quy định mới.   

Vui lòng liên hệ với KPMG để được hỗ trợ tư vấn chi tiết về Nghị định này.
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