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Frasers Hân Hạnh Thông Báo Về Website Mới  
Được Nâng Cấp 
Chúng tôi hân hạnh thông báo về việc chúng tôi vừa nâng cấp cổng thông tin điện tử (website) của Công 
Ty Luật Frasers (www.frasersvn.com) nhằm qua đó, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng của mình 
phương thức truy cập tốt hơn đến với những thông tin liên quan đến Công Ty Luật chúng tôi, cũng như 
những thông tin pháp lý mà chúng tôi tin rằng sẽ hỗ trợ được Quý vị trong quá trình hoạt động sản xuất 
kinh doanh tại Việt Nam. 

Website của Công Ty chúng tôi có thể hiển thị bằng cả ba ngôn ngữ: Việt, Anh và Nhật. 

Với website vừa được nâng cấp, Quý vị từ nay có thể dễ dàng tìm kiếm lại những ấn bản trước đây của 
các Bản Tin Pháp Luật và các Ấn Phẩm Chuyên Đề của Công Ty Luật Frasers, có thể dễ dàng tìm thấy 
hồ sơ cá nhân của đội ngũ luật sư tư vấn cao cấp của chúng tôi, cũng như sẽ dễ dàng biết được những 
kinh nghiệm mà chúng tôi đã thu thập được trong suốt quá trình hoạt động của mình (không chỉ trong các 
lĩnh vực hành nghề tư vấn của chúng tôi, mà còn trong các ngành nghề sản xuất kinh doanh của khách 
hàng). 

Chúng tôi cũng đề cập đến Trách Nhiệm Cộng Đồng trong website của mình, thể hiện chi tiết những cam 
kết của chúng tôi đối với cộng đồng xã hội, nơi chúng tôi đang sống và hoạt động kinh doanh (cũng như 
một số giải pháp đột phá trong hoạt động từ thiện mà Công Ty Luật chúng tôi đã thực hiện), liệt kê một 
số giải thưởng mà chúng tôi đã được trao tặng và vinh danh bởi các bộ sách hướng dẫn có uy tín và độc 
lập về các công ty luật tại Việt Nam như Asia Pacific Legal 500 and AsiaLaw; cũng như thông tin về các 
cơ hội nghề nghiệp tại Công Ty chúng tôi trong trường hợp Quý vị quan tâm! 

Chúng tôi mong muốn được đón nhận những góp ý mang tính xây dựng của Quý vị về website mới của 
chúng tôi (www.frasersvn.com). Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ feedback@frasersvn.com 
trong trường hợp Quý vị có bất kỳ góp ý nào. 
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Chúng tôi chào mừng Quý vị đến với Ấn bản thứ hai trong năm 2013 của Bản Tin Pháp Luật Công Ty Luật 
Frasers, trong đó, chúng tôi sẽ đem đến cho Quý vị những thông tin quan trọng của một số tiến triển pháp 
luật gần đây tại Việt Nam. Trong Ấn bản này, Quý vị sẽ tìm thấy: 

 tổng quan các quy định pháp luật về phát hành ấn phẩm của các doanh nghiệp không hoạt động 
trong lĩnh vực xuất bản và báo chí; 

 vài nét sơ lược liên quan đến các quy định mới về chống thư rác; 

 tóm tắt một số quy định mới của pháp luật lao động Việt Nam nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong 
công tác quản lý lao động: cho thuê lại lao động 

 những quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất và buôn bán hàng giả; 
và 

 tóm lược một số nét chính của các quy định mới liên quan đến quản lý chất lượng công trình xây 
dựng. 

Chúng tôi tin rằng Quý độc giả sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị trong Ấn bản này và hoan nghênh mọi phản 
hồi hoặc thắc mắc của Quý vị. Mọi nhận xét của Quý vị xin vui lòng gởi về địa chỉ  
newsletter@frasersvn.com. 

Trong khi chúng tôi mong muốn cung cấp đến Quý vị những thông tin cập nhật hữu ích về các văn bản luật 
mới ban hành, Bản Tin Pháp luật của Công Ty chúng tôi không phải là bản tư vấn pháp lý chính thức. Nếu 
Quý vị nhận thấy mình cần tìm hiểu thêm thông tin về bất cứ vấn đề gì trong Ấn bản này, xin vui lòng liên 
hệ với chúng tôi theo địa chỉ legalenquiries@frasersvn.com hoặc thông qua luật sư tư vấn của Frasers 
thường liên lạc với Quý vị. 

Luật Xuất Bản Mới 

Vào ngày 20 tháng 11 năm 2012, tại kỳ họp thứ 4, Quốc Hội khóa XIII đã thông qua Luật Xuất Bản số 

19/2012/QH13 (Luật Xuất Bản Mới), sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2013.  Luật Xuất Bản Mới sẽ 
thay thế Luật số 30/2004/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 3 tháng 12 năm 2004 về xuất bản, được 

sửa đổi bởi Luật số 12/2008/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 3 tháng 6 năm 2008 (Luật Xuất Bản 
Hiện Hành). 

Định nghĩa thuật ngữ  

Nhìn chung, so với Luật Xuất Bản Hiện Hành, những thay đổi lớn được giới thiệu trong Luật Xuất Bản Mới 
không nhiều. Ngoài các định nghĩa về ‘xuất bản’, ‘in’ và ‘xuất bản phẩm’, Luật Xuất Bản Mới đưa ra sự 
phân biệt rõ ràng hơn giữa ‘xuất bản phẩm’ và các sản phẩm khác ví dụ như sản phẩm báo chí bằng cách 
liệt kê các hình thức của xuất bản phẩm, bao gồm và giới hạn ở: 

(a) sách in; 

(b) sách chữ nổi; 

(c) tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rơi, tờ gấp; 

(d) các loại lịch; và 

(e) bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách. 

Hiện nay, theo chúng tôi được biết, có nhiều doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và 
báo chí vẫn có những ấn phẩm nội bộ định kỳ như là bản tin, tập san hoặc tạp chí. Chúng tôi cho rằng việc 
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phát hành những sản phẩm đó sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật Báo Chí và các văn bản hướng dẫn thi 
hành, chứ không phải chịu sự điều chỉnh của Luật Xuất Bản. 

Cách đây hơn 10 năm, Bộ Văn Hóa và Thông Tin cũ đã ban hành Quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; 
phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước 

ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam bằng Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT (Quyết Định 
28). Theo Quyết Định 28, ‘bản tin’ là tài liệu được xuất bản định kỳ, tuân theo các quy định về khuôn khổ, 
số trang, hình thức trình bày, nội dung và phương thức thể hiện, nhằm thông tin về hoạt động nội bộ, 
hướng dẫn nghiệp vụ; thông tin kết quả nghiên cứu, ứng dụng, kết quả các cuộc hội thảo, hội nghị và quan 
hệ hợp tác của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Quyết 
Định 28 yêu cầu pháp nhân liên quan phải có giấy phép xuất bản bản tin do Bộ Văn Hóa và Thông Tin cũ, 

nay là Bộ Thông Tin và Truyền Thông (Bộ TTTT), cấp. Quyết Định 28 không quy định rõ về việc liệu rằng 
một bản tin không được in ra và chỉ gởi cho người nhận thông qua email, thí dụ như bản tin điện tử, có 
thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết Định 28 hay không. Chúng tôi đã thảo luận vấn đề này với BVHTT và 
đã được phúc đáp rằng các tổ chức nước ngoài không cần phải xin giấy phép cho bản-tin-không-in của 
mình. 

Xuất bản tài liệu không kinh doanh 

Tuy nhiên, có vẻ như rằng những xuất bản phẩm không dùng để mua bán như tài liệu hướng dẫn hoặc 
cẩm nang được in bởi các doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và báo chí sẽ chịu sự 
điều chỉnh của Luật Xuất Bản Mới. Luật Xuất Bản Mới định nghĩa tài liệu không kinh doanh là xuất bản 
phẩm không dùng để mua, bán.  Luật Xuất Bản Mới lập lại quy định về nghĩa vụ xin cấp giấy phép xuất 
bản tài liệu không kinh doanh của chủ thể có liên quan nếu việc xuất bản đó không được thực hiện qua 
nhà xuất bản. Thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh là Bộ TTTT đối với cơ quan, 
tổ chức ở trung ương và tổ chức nước ngoài và Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh đối với các trường hợp còn lại. 
Ngoài ra, Luật Xuất Bản Mới còn quy định chi tiết những thông tin bắt buộc phải có trên tất cả các loại xuất 
bản phẩm, cũng như nghĩa vụ nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư Viện Quốc 
Gia Việt Nam. 

Nhập khẩu tài liệu không kinh doanh 

So với Luật Xuất Bản Hiện Hành, Luật Xuất Bản Mới đã lập lại yêu cầu về việc cấp giấy phép nhập khẩu 
đối với việc nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. Tuy nhiên, Luật Xuất Bản Mới đã quy định thêm 
một số trường hợp nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh không phải đề nghị cấp giấy phép, cụ thể 
như sau: 

(a) Tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam cho phép tổ chức; 

(b) Xuất bản phẩm là tài sản của cơ quan tổ chức, gia đình, cá nhân để sử dụng riêng; 

(c) Xuất bản phẩm thuộc tiêu chuẩn hành lý mang theo người của người nhập cảnh để sử dụng cho 
nhu cầu cá nhân; và 

(d) Xuất bản phẩm tặng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi qua bưu điện, dịch vụ chuyển phát có giá trị 
không lớn hơn tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của pháp luật. 

Quy Định Mới Về Chống Thư Rác 

Nhằm hạn chế việc gởi các tin nhắn quảng cáo hoặc thư rác thông qua các thiết bị điện tử,  Chính Phủ đã 

ban hành Nghị Định 77/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 (Nghị Định 77) sửa đổi, bổ sung Nghị 
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Định 90/2008/NĐ-CP (Nghị Định 90) ngày 13 tháng 8 năm 2008 về chống thư rác.  

Theo Nghị Định 90: 

(a) Thư điện tử quảng cáo là thư điện tử (email) nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng về các tổ chức, cá 
nhân hoạt động kinh doanh, hoạt động xã hội, hàng hóa hoặc dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ có mục 
đích sinh lời và dịch vụ không có mục đích sinh lời; và 

(b) Thư rác (spam) là thư điện tử, tin nhắn được gởi đến người nhận mà người nhận đó không mong 
muốn hoặc không có trách nhiệm phải tiếp nhận theo quy định của pháp luật. Có hai loại thư rác, 
bao gồm (a) thư điện tử hoặc tin nhắn với mục đích lừa đảo, quấy rối hoặc phát tán virus máy tình, 
phần mềm gây hại hoặc vi phạm các quy định cấm của Luật Công Nghệ Thông Tin nhằm bảo vệ các 
giá trị xã hội và an ninh quốc gia; và (b) thư điện tử, tin nhắn quảng cáo vi phạm các nguyên tắc gởi 
thư điện tử, tin nhắn quảng cáo được quy định trong Nghị Định 90. 

Sau đây là một số điểm đáng chú ý của Nghị Định 77: 

(a) Mở rộng các quy định cấm, bao gồm (i) trao đổi, mua bán danh sách địa chỉ điện tử mà không có sự 
đồng ý của người sở hữu địa chỉ điện tử; (ii) cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn không đúng với 
yêu cầu của người sử dụng, (iii) Che dấu tên, địa chỉ điện tử của mình hoặc giả mạo tên, địa chỉ điện 
tử của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thư điện tử, tin nhắn, và (iv) Thu cước sử dụng dịch vụ mà 
không thông báo với người sử dụng dịch vụ; 

(b) Quy định mới về nguyên tắc gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo. Theo đó, thư điện tử, tin nhắn 
quảng cáo: 

(i) chỉ được phép gửi khi có sự đồng ý một cách rõ ràng trước đó của người nhận và việc gửi các 
quảng cáo như vậy phải được chấm dứt ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của người 
nhận (Nghị Định 77 không quy định như thế nào là “sự đồng ý một cách rõ ràng trước đó của 
người nhận”. Tuy nhiên, theo trao đổi của chúng tôi với cơ quan hữu quan về vấn đề này, thì 
sự đồng ý như vậy có thể được thể hiện bằng cách nhấn nút “đồng ý nhận” (“subscribe”) trên 
website hoặc việc tiến hành điền vào “mẫu đơn đăng ký” (“sign up form”) trên website);  

(ii) không được phép gửi quá một thư điện tử/tin nhắn quảng cáo có nội dung tương tự nhau tới 
một địa chỉ thư điện tử/số điện thoại trong vòng 24 giờ và tin nhắn quảng cáo chỉ được phép 
gửi trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày trừ trường hợp có thỏa thuận khác 
với người nhận; 

(iii) chỉ được phép gửi từ địa chỉ điện tử và hệ thống theo quy định của Bộ TTTT và nhà cung cấp 
dịch vụ quảng cáo phải gửi đồng thời một bản sao nội dung tới hệ thống kỹ thuật của Bộ TTTT 
khi gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo. 

(c) Bổ sung các quy định về chức năng từ chối. Phần thông tin về chức năng từ chối phải bao gồm 
những hướng dẫn cho người nhận thực hiện việc từ chối tin nhắn quảng cáo. Ngay khi nhận được 
yêu cầu từ chối, người quảng cáo hoặc nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo phải gửi ngay thông tin xác 
nhận đã nhận được yêu cầu từ chối và phải chấm dứt việc gửi loại tin nhắn quảng cáo đã bị từ chối 
đến người nhận đó. 

(d) Mặc dù không nâng mức phạt vi phạm, Nghị Định 77 đã mở rộng phạm vi các hành vi vi phạm về 
chống thư rác và sửa đổi, bổ sung các biện pháp xử phạt bổ sung, khắc phục hậu quả như thu hồi 
tên định danh, thu hồi số tiền có được từ hành vi vi phạm 

Nghị Định 77 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. 
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Cho Thuê Lại Lao Động 

Một trong những thay đổi quan trọng nhất của Bộ Luật Lao Động mới là việc lần đầu tiên pháp luật Việt 
Nam công nhận khái niệm “cho thuê lại lao động”. Thật ra, khái niệm này vốn không xa lạ với các doanh 
nghiệp tại nhiều nước trên thế giới, nơi mà các doanh nghiệp thường xuyên sử dụng lao động thuê lại 
một cách tạm thời từ các công ty cung ứng lao động. Đối với các doanh nghiệp, việc sử dụng lực lượng 
lao động thuê lại tạo điều kiện cho họ: (i) đáp ứng nhu cầu về lực lượng lao động ngắn hạn; và (ii) tìm 
kiếm được nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên môn cho một số ngành nghề chuyên biệt. Việc thuê lại lao 
động tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê lại lao động không phải thiết lập quan hệ lao động với người 
lao động được cho thuê lại, và do vậy, không bị ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ mà pháp luật quy định 
đối với người sử dụng lao động; thêm vào đó, chí phí tuyển dụng lao động theo hình thức này cũng sẽ 
được giảm xuống.   

Bài viết này sẽ cung cấp khái niệm cho thuê lại lao động một cách chi tiết hơn và nêu lên những điểm 
then chốt ảnh hưởng đến các doanh nghiệp khi sử dụng người lao động thuê lại tại Việt Nam.   

Theo báo cáo của Bộ Lao Động, Thương Binh và Xã Hội (BLĐTBXH), phương thức cho thuê lại lao động 
đã được áp dụng gần 50 năm nay ở Anh, Mỹ và nhiều nước Châu Âu. Một số nước Châu Á cũng lần lượt 
áp dụng và luật hóa, như tại Nhật từ năm 1985, tại Hàn Quốc từ năm 1998, và tại Trung Quốc từ năm 
2007. 

Tại Việt Nam, phương thức thuê lại lao động đã từng được sử dụng ngay khi chưa có các quy định của 
pháp luật về vấn đề này. Theo BLĐTBXH, tính đến cuối năm 2010, chỉ riêng tại các tỉnh phía Nam, đã có 
hơn 200 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho thuê lại lao động cho khoảng 300 doanh nghiệp sử dụng 
dịch vụ này, mặc dù chưa có hành lang pháp lý về những hoạt động như vậy. Quan hệ lao động, cũng 
như quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong phương thức cho thuê lại lao động, do chưa có các 
quy định ràng buộc của pháp luật, thường bất nhất và không rõ ràng. 

Bộ Luật Lao Động mới đã đưa ra định nghĩa chính thức về khái niệm cho thuê lại lao động. Cho thuê lại 

lao động là việc người lao động (Người Lao Động Thuê Lại) đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp 
được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động (Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động) sau đó làm 
việc cho, và chịu sự điều hành của, người sử dụng lao động khác (Bên Thuê Lại Lao Động1). Tuy nhiên, 
quan hệ lao động giữa Người Lao Động Thuê Lại và Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động vẫn được 
duy trì trong suốt thời gian cho thuê lại, và sẽ không có bất kỳ quan hệ lao động nào được thiết lập giữa 
Người Lao Động Thuê Lại  và Bên Thuê Lại Lao Động. Điều này có nghĩa là Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại 
Lao Động sẽ vẫn tiếp tục có nghĩa vụ như “người sử dụng lao động” đối với Người Lao Động Thuê Lại  
(và  Người Lao Động Thuê Lại cũng vẫn tiếp tục giữ nghĩa vụ làm “người lao động” của Doanh Nghiệp 
Cho Thuê Lại Lao Động) trong suốt khoảng thời gian người này được bổ nhiệm sang làm việc tại Bên 
Thuê Lại Lao Động.  

Gần đây, dự thảo nghị định hướng dẫn về cho thuê lại lao động đã được soạn thảo (Dự Thảo). Theo Dự 
Thảo, việc cho thuê lại lao động không được thực hiện ở những doanh nghiệp sau: 

 Doanh nghiệp đang xảy ra tranh chấp lao động và đình công chưa được giải quyết; 

 Doanh nghiệp thuê lại lao động nhằm thay thế người lao động đang trong thời gian thực hiện quyền 
đình công; 

 Doanh nghiệp thuê lại lao động nhằm thay thế người lao động bị thôi việc vì lý do kinh tế, thay đổi 
cơ cấu, công nghệ hoặc sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp; hoặc 

 Doanh nghiệp thuê lại lao động để làm các công việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc 

1 Đôi khi được gọi là “doanh nghiệp sử dụng lao động” hoặc “bên thuê”.  
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nghiệt theo danh mục do BLĐTBXH và Bộ Y Tế ban hành, trừ trường hợp người lao động đó đã 
sinh sống tại khu vực trên từ đủ 3 năm trở lên. 

Dự Thảo cũng đưa ra danh mục các công việc được phép cho thuê lại lao động, bao gồm: phiên dịch, thư 
ký và trợ lý hành chính, lễ tân, hướng dẫn viên du lịch, hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ dự án, tin học văn phòng, 
kế toán, điện hoặc điện tử, người trông coi và vệ sinh chuyên nghiệp, dạy học, kinh doanh, tiếp thị, và 
bảo vệ. 

Hợp đồng cho thuê lại lao động 

Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động và Bên Thuê Lại Lao Động phải ký kết hợp đồng cho thuê lại lao 
động bằng văn bản. Hợp Đồng này phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

 nơi làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng lao động thuê lại, nội dung cụ thể của công việc, yêu cầu 
cụ thể đối với Người Lao Động Thuê Lại; 

 thời hạn thuê lại lao động (không được quá 12 tháng), và thời gian bắt đầu làm việc của Người Lao 
Động Thuê Lại; 

 thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; 
và 

 nghĩa vụ của mỗi bên đối với Người Lao Động Thuê Lại. 

Hợp đồng cho thuê lại lao động không được có những thỏa thuận về quyền, lợi ích của Người Lao Động 
Thuê Lại thấp hơn so với hợp đồng lao động mà Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động đã ký với người 
lao động. 

Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động 

Theo Bộ Luật Lao Động mới, hoạt động kinh doanh cho thuê lại lao động chỉ được thực hiện bởi doanh 
nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, cụ thể là doanh nghiệp có chức năng cho thuê lại 
lao động được quy định rõ trong nội dung hoạt động kinh doanh được cấp phép. Quyền và nghĩa vụ của 
Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động được nêu tại Điều 56 của Bộ Luật Lao Động mới, bao gồm nhưng 
giới hạn:  

(a) ký kết hợp đồng lao động với Người Lao Động Thuê Lại theo quy định của Bộ Luật Lao Động Mới; 

(b) thông báo cho Bên Thuê Lại Lao Động biết sơ yếu lý lịch của Người Lao Động Thuê Lại, cùng với 
những yêu cầu cụ thể khác của Người Lao Động Thuê Lại; 

(c) thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với Người Lao Động Thuê Lại, bao gồm nghĩa 
vụ trả tiền lương, tiền lương của ngày nghỉ lễ, nghỉ hàng năm, tiền lương ngừng việc, trợ cấp thôi 
việc, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm thất nghiệp; 

(d) bảo đảm trả lương cho Người Lao Động Thuê Lại  không thấp hơn tiền lương của người lao động 
của Bên Thuê Lại Lao Động có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như 
nhau; và  

(e) xử lý kỷ luật lao động đối với Người Lao Động Thuê Lại vi phạm kỷ luật lao động khi Bên Thuê Lại 
Lao Động trả lại Người Lao Động Thuê Lại do có hành vi phạm kỷ luật lao động (xin xem thêm 
thông tin dưới đây liên quan đến vấn đề này). 

Bên Thuê Lại Lao Động 

Quyền và nghĩa vụ của Bên Thuê Lại Lao Động được nêu tại Điều 57 của Bộ Luật Lao Động mới, quy 
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định các doanh nghiệp này phải:  

(a) thông báo, hướng dẫn cho Người Lao Động Thuê Lại biết nội quy lao động và các quy chế khác 
của mình.  

(b) không được phân biệt đối xử về điều kiện lao động đối với Người Lao Động Thuê Lại so với người 
lao động của mình. 

(c) thỏa thuận với Người Lao Động Thuê Lại nếu huy động họ làm đêm, làm thêm giờ ngoài nội dung 
hợp đồng cho thuê lại lao động.  

(d) không được chuyển Người Lao Động Thuê Lại cho người sử dụng lao động khác. 

(e) thỏa thuận với Người Lao Động Thuê Lại và Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động để tuyển dụng 
chính thức Người Lao Động Thuê Lại làm việc cho mình trong trường hợp hợp đồng lao động của 
Người Lao Động với Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động chưa chấm dứt.  

(f) trả lại Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động Người Lao Động Thuê Lại không đáp ứng yêu cầu 
như đã thỏa thuận hoặc vi phạm kỷ luật lao động.  

(g) cung cấp cho Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động chứng cứ về hành vi vi phạm kỷ luật lao động 
của Người Lao Động Thuê Lại để xem xét xử lý kỷ luật lao động. 

Như vậy, có vẻ như là Bên Thuê Lại Lao Động không bị buộc phải xử lý kỷ luật đối với Người Lao Động 
Thuê Lại. Thủ tục xử lý kỷ luật người lao động tại Việt Nam khá phức tạp, và do vậy, để tiến hành được 
việc này một cách hợp pháp, người sử dụng lao động thường phải tuân thủ một quy trình xử lý vi phạm 
kỷ luật không hề đơn giản. Theo Bộ Luật Lao Động mới, Bên Thuê Lại Lao Động đã có thể chuyển giao 
trách nhiệm xử lý kỷ luật này đối với Người Lao Động Thuê Lại cho Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao 
Động. Tuy nhiên, căn cứ để Bên Thuê Lại Lao Động xác định hành vi của Người Lao Động Thuê Lại có vi 
phạm kỷ luật lao động hay không vẫn là nội quy lao động của Bên Thuê Lại Lao Động.  

Người Lao Động Thuê Lại 

Theo Điều 58 của Bộ Luật Lao Động Mới, thì một số quyền và nghĩa vụ của Người Lao Động Thuê Lại là: 

(a) chấp hành nội quy lao động, kỷ luật lao động, sự điều hành hợp pháp và tuân thủ thỏa ước lao 
động tập thể của Bên Thuê Lại Lao Động; 

(b) được trả lương không thấp hơn tiền lương của những người lao động của Bên Thuê Lại Lao Động 
có cùng trình độ, làm cùng công việc hoặc công việc có giá trị như nhau; và 

(c) thỏa thuận để giao kết hợp đồng lao động với Bên Thuê Lại Lao Động sau khi chấm dứt hợp đồng 
lao động với Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động, hoặc sau khi đơn phương chấm dứt một cách 
hợp lệ hợp đồng lao động với Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động. 

Thực hiện các quy định liên quan đến cho thuê lại lao động theo Bộ Luật Lao Động mới là một bước tiến 
quan trọng trong hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động tại Việt Nam. Việc công nhận và ban 
hành các quy định này đã cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp đang hoạt động tại 
Việt Nam những giải pháp linh hoạt hơn trong quá trình tuyển dụng nhân sự. 

Trong thực tế, để tuân thủ các quy định của Bộ Luật Lao Động mới, Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao 
Động và Bên Thuê Lại Lao Động sẽ phải hợp tác chặt chẽ và chia sẻ thông tin với nhau. Để đảm bảo cho 
Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động trả mức lương cho Người Lao Động Thuê Lại một cách phù hợp 
theo quy định của pháp luật, Bên Thuê Lại Lao Động sẽ phải cung cấp thông tin về mức lương của người 
lao động của mình có cùng trình độ hoặc làm cùng công việc với Người Lao Động Thuê Lại. Trong một 
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vài trường hợp, thật khó để có thể xác định rằng Bên Thuê Lại Lao Động có người lao động nào có cùng 
trình độ hoặc làm cùng một công việc với Người Lao Động Thuê Lại hay không. Do vậy, cho đến khi có 
thêm hướng dẫn về vấn đề này, vẫn chưa rõ là bên nào trong số Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động 
và Bên Thuê Lại Lao Động có quyền quyết định như thế nào là “cùng công việc hoặc công việc có giá trị 
như nhau”. Do nghĩa vụ của Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động là phải đảm bảo đúng mức lương 
được trả, rất có thể là trong bất kỳ trường hợp nào thì các Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động cũng 
đều muốn tự quyết định vấn đề này, hoặc đưa ra các quy định thỏa đáng nhằm bảo vệ mình trong các 
hợp đồng cho thuê lại lao động. Do vậy, theo chúng tôi, các Bên Thuê Lại Lao Động cần phải chuẩn bị để 
chia sẻ với các Doanh Nghiệp Cho Thuê Lại Lao Động tất cả các thông tin liên quan đến công việc của 
người lao động của mình và mức lương của họ. 

Chúng tôi mong đợi có thêm những hướng dẫn từ BLĐTBXH để qua đó, chúng tôi hy vọng sẽ có thể giải 
quyết được một số điểm chưa rõ ràng như đã đề cập trong bài viết tóm tắt này. 

Văn Bản Pháp Luật Hợp Nhất Các Quy Định Về Xử Phạt Vi 
Phạm Hành Chính Đối Với Hàng Giả 

Ngày 10 tháng 1 năm 2013, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định 08/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm 

hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả (Nghị Định 08). Nghị Định 08 đã hợp nhất và 
thay thế các quy định khác nhau liên quan đến việc xử lý hành vi sản xuất và mua bán hàng giả được ban 
hành rải rác trong các nghị định khác nhau của Chính Phủ theo từng nhóm hàng cụ thể. 

Phân loại hàng giả 

Căn cứ vào Nghị Định 08, hàng giả được phân loại vào các nhóm như sau: 

(a) hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng, bao gồm hàng hóa không có giá trị sử dụng; có giá 
trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, tên gọi của hàng hóa; có giá 
trị sử dụng, công dụng không đúng với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký. 

(b) hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa; 

(c) hàng giả mạo về sở hữu trí tuệ; và 

(d) tem, nhãn, bao bì giả. 

Mức phạt hành chính đối với hành vi sản xuất và mua bán hàng giả 

Nhìn chung, Nghị Định 08 ban hành một mức phạt khắt khe hơn đối với hành vi sản xuất và mua bán 
hàng giả, cụ thể như sau: 

(a) mức phạt đến 70 triệu đồng (tương đương 3.500 Đô-la Mỹ) sẽ được áp dụng đối với hành vi mua 
bán hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng; 

(b) mức phạt đến 100 triệu đồng (tương đương 5.000 Đô-la Mỹ) sẽ được áp dụng đối với hành vi sản 
xuất hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng; 

(c) mức phạt đến 60 triệu đồng (tương đương 3.000 Đô-la Mỹ) sẽ được áp dụng đối với hành vi mua 
bán hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa; 

(d) mức phạt đến 90 triệu đồng (tương đương 4.500 Đô-la Mỹ) sẽ được áp dụng đối với hành vi sản 
xuất hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa; 

(e) mức phạt đến 40 triệu đồng (tương đương 2.000 Đô-la Mỹ) sẽ được áp dụng đối với hành vi mua 
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bán tem, nhãn, bao bì giả; và 

(f) mức phạt đến 60 triệu đồng (tương đương 3.000 Đô-la Mỹ) sẽ được áp dụng đối với hành vi sản 
xuất tem, nhãn, bao bì giả. 

Tuy nhiên, Nghị Định 08 sẽ không sửa đổi các quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính đối với 
hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả mạo về sở hữu trí tuệ hiện được quy định trong các nghị định của 
Chính Phủ hướng dẫn luật sở hữu trí tuệ. 

Các hình phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả 

Ngoài hình thức phạt tiền, hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hoặc tước 
quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề và các biện pháp khắc phục hậu quả sẽ được áp dụng 
tùy thuộc vào từng hành vi vi phạm cụ thể. 

Hơn nữa, lưu ý rằng đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả có dấu hiệu tội phạm theo quy định 
pháp luật hình sự hiện hành, người có thẩm quyền sẽ chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố 
tụng để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Nghị Định 08 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2013 và thay thế hầu hết các quy định của Chính Phủ về 
hàng giả và xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả đã ban hành trước 
ngày Nghị Định 08 có hiệu lực. 

Nghị Định Mới Về Quản Lý Chất Lượng Công Trình  

Ngày 6 tháng 2 năm 2013, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định 15/2013/NĐ-CP về Quản lý chất lượng 

công trình xây dựng (Nghị Định 15). Nghị Định này sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 4 năm 2013 và thay 
thế Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính Phủ (được sửa đổi bởi Nghị định số 49/2008/NĐ-CP) (Nghị 
Định 209) và một số quy định liên quan đến quản lý chất lượng công trình xây dựng trong  Nghị định số 
12/2009/NĐ-CP. 

Nghị Định mới đã đưa ra trình tự thực hiện các giai đoạn xây dựng khá rõ ràng. Ví dụ, trình tự thực hiện 
và quản lý chất lượng gồm bảy bước đối với khảo sát xây dựng; sáu bước đối với thiết kế xây dựng; tám 
bước đối với thi công xây dựng. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan trong từng giai 
đoạn cũng được phân định cụ thể. Sau đây là một số thay đổi đáng chú ý của Nghị Định 15: 

Công khai thông tin về năng lực của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng 
công trình 

Nghị Định 15 quy định các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của mình 
tới cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
thông tin, cơ quan nhà nước nói trên có trách nhiệm xem xét và quyết định đăng tải thông tin trên trang 
thông tin điện tử do mình quản lý.  

Nghị Định 15 không quy định rõ việc cung cấp thông tin nêu trên có phải là một nghĩa vụ bắt buộc hay 
không. Tuy nhiên, theo Nghị Định 15, những thông tin được cung cấp sẽ được dùng làm cơ sở để lựa 
chọn khi tiến hành thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; giám sát 
chất lượng công trình xây dựng; kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng; cũng như  khảo 
sát, thiết kế và thi công xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I và công trình cấp II được đầu tư xây dựng 
bằng vốn ngân sách nhà nước (đối với các nhà thầu chính). Do vậy, có vẻ như việc cung cấp thông tin 
này sẽ được xem như là quyền của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hơn là nghĩa 
vụ bắt buộc. 
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Quản lý chất lượng công trình xây dựng  

Nghị Định 15 đưa ra những quy định chặt chẽ hơn trong quản lý chất lượng công trình xây dựng, cụ thể 
là trong quá trình (i) thẩm tra thiết kế, và (ii) kiểm tra công tác nghiệm thu. 

Trước đây, Nghị Định 209 cho phép chủ đầu tư, tùy theo tính chất, quy mô và yêu cầu của công trình xây 
dựng, được thuê tư vấn thực hiện thẩm tra thiết kế. Tuy nhiên, theo Nghị Định 15, chủ đầu tư phải gởi hồ 
sơ thiết kế tới cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng để thẩm tra đối với các công trình sau đây: 

(a) nhà chung cư từ cấp III trở lên, nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên; 

(b) công trình công cộng từ cấp III trở lên; 

(c) công trình công nghiệp: đường dây tải điện, nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, nhà máy luyện 
kim, nhà máy sản xuất alumin, nhà máy xi-măng từ cấp III trở lên; đối với các công trình nhà máy 
lọc hóa dầu, chế biến khí, các công trình nhà kho và tuyến đường ống dẫn xăng, dầu, khí hóa lỏng, 
nhà máy sản xuất và kho chứa hóa chất nguy hiểm, nhà máy sản xuất và kho chứa vật liệu nổ công 
nghiệp không phân biệt cấp; 

(d) công trình giao thông: cầu, hầm, đường bộ từ cấp III trở lên đối với công trình sử dụng vốn ngân 
sách Nhà nước và từ cấp II trở lên đối với công trình sử dụng vốn khác; công trình đường sắt, sân 
bay, bến, ụ nâng tàu, cảng bến đường thủy, hệ thống cáp treo vận chuyển người không phân biệt 
cấp; 

(e) công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn: hồ chứa nước, đập ngăn nước, tràn xả lũ, cống lấy 
nước, cống xả nước, kênh, đường ống kín dẫn nước, đường hâm thủy công, đê, kè, trạm bơm và 
công trình thủy lợi khác không phân biệt cấp; 

(f) công trình hạ tầng kỹ thuật: từ cấp III trở lên đối với công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước 
và từ cấp II trở lên đối với công trình sử dụng vốn khác; riêng các công trình xử lý chất thải rắn độc 
hại không phân biệt cấp. 

(gọi chung là Danh Mục). 

Thời gian thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng không quá 40 ngày làm việc đối 
với công trình cấp I trở lên và không quá 30 ngày làm việc đối với các công trình còn lại kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trước đây, Nghị Định 209 quy định rõ danh mục hồ sơ làm căn cứ nghiệm thu công trình xây dựng cũng 
như các hạng mục cần phải nghiệm thu. Tuy nhiên, với Nghị Định 15, vấn đề này đã được quy định 
thoáng hơn, theo đó, các công việc cần nghiệm thu, bàn giao cũng như căn cứ, điều kiện, quy trình, thời 
điểm, các tài liệu, biểu mẫu, biên bản và thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, sẽ được các bên thỏa 
thuận và quy định rõ trong hợp đồng thi công xây dựng. 

Riêng các công trình, hạng mục công trình xây dựng thuộc Danh Mục nêu trên, công tác nghiệm thu của 
chủ đầu tư trước khi đưa vào sử dụng phải chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng. 
Cơ quan hữu quan sẽ đưa ra kết luận bằng văn bản về các nội dung kiểm tra trong thời hạn 15 ngày làm 
việc (đối với công trình cấp III và cấp IV) hoặc 30 ngày làm việc (đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và 
cấp II) kể từ khi nhận được hồ sơ. Nếu quá thời hạn nêu trên mà chủ đầu tư chưa nhận được văn bản về 
kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu, thì chủ đầu tư được quyền tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào 
sử dụng.  
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Xử lý sự cố trong thi công xây dựng và khai thác, sử dụng công trình xây dựng 

Theo Nghị Định 15, ngay sau khi xảy ra sự cố, bằng phương pháp nhanh nhất chủ đầu tư phải báo cáo 
tóm tắt về sự cố cho Ủy Ban Nhân Dân cấp xã nơi xảy ra sự cố và cơ quan cấp trên của mình. Trong 
vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư báo cáo về sự cố bằng văn bản tới Ủy Ban Nhân Dân cấp 
huyện và Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố; nếu có thiệt hại về người thì chủ đầu tư còn phải 
gửi báo cáo cho Bộ Xây Dựng và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có liên quan. 

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kịp thời để 
tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể 
tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố và báo cáo theo quy định. Việc tiến hành phá dỡ, thu 
dọn hiện trường sự cố phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. 

 


