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Ý kiến
Ý nghĩa của Nghị Điểm a, Khoản 1, Điều 6 của Bộ Luật Lao động 2012
định
quy định người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) có
quyền: “Tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động theo
nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen thưởng và xử lý vi
phạm kỷ luật lao động”. Tuy nhiên, sự ra đời của Nghị
định lại can thiệp và kìm hãm việc thực hiện quyền
tuyển dụng người lao động (“NLĐ”) Việt Nam của các
tổ chức, cá nhân nước ngoài, tạo ra sự phân biệt đối
xử giữa quyền tuyển dụng của tổ chức, cá nhân nước
ngoài và tổ chức, cá nhân Việt Nam.
Trong khi ngoại ngữ là yếu tố quan trọng để NSDLĐ
nước ngoài và NLĐ giao tiếp, trao đổi với nhau, các
thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước và mẫu biểu
liên quan theo quy định của Dự thảo Nghị định đều
bằng tiếng Việt, gây khó khăn và tốn kém thời gian,
chi phí cho tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan
đến việc dịch thuật.
Mặc dù Nghị định về tuyển dụng, quản lý lao động
Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
tại Việt Nam đã ra đời và được áp dụng hơn 21 năm
(từ Nghị định 85/1998/NĐ-CP hiệu lực ngày
01/01/1999), vai trò của tổ chức có thẩm quyền tuyển
dụng, quản lý NLĐ Việt Nam (ví dụ: trung tâm dịch vụ
việc làm) trong việc là cầu nối tuyển dụng giữa NLĐ
và NSDLĐ chưa được thể hiện rõ ràng khi trên thực
Trang 1/20

Khuyến nghị
Trước khi tiếp tục ban hành các quy định về tuyển
dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ
chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam,
EuroCham đề nghị Chính phủ và Bộ Lao động,
Thương binh & Xã hội (“BLĐTBXH”) xem xét và
đánh giá vai trò của tổ chức có thẩm quyền tuyển
dụng, quản lý NLĐ Việt Nam (ví dụ: trung tâm dịch
vụ việc làm) trong việc là cầu nối tuyển dụng giữa
NLĐ và NSDLĐ. Trong trường hợp số liệu thống
kê cho thấy việc thực hiện thủ tục tuyển dụng qua
tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý NLĐ
Việt Nam không hiệu quả, chúng tôi đề nghị Chính
phủ và BLĐTBXH cân nhắc gỡ bỏ yêu cầu thực
hiện thủ tục tuyển dụng qua tổ chức có thẩm
quyền tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam để (i)
đảm bảo công bằng giữa tổ chức, cá nhân nước
ngoài và tổ chức, cá nhân Việt Nam, (ii) giảm thiểu
các thủ tục hành chính rườm rà cho NLĐ và tổ
chức, cá nhân nước ngoài.
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tế, hầu hết việc ứng tuyển và tuyển dụng đều được
thực hiện trực tiếp giữa NLĐ và NSDLĐ.

Khuyến nghị

2.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Anh
Quốc

Điều 1. Phạm vi áp Nghị định có thể xem xét áp dụng đối với Công ty có
dụng
vốn đầu tư nước ngoài mới thành lập. Đối với công ty
đã thành lập lâu năm, họ có đội ngũ nhân sự có thể
trực tiếp tuyển dụng cho công ty. Việc thông qua một
tổ chức tuyển dụng sẽ gây lãng phí thời gian và chi
phí cho doanh nghiệp nếu nhu cầu tuyển dụng gấp
gáp. Bên cạnh đó, việc thông qua một tổ chức tuyển
dụng không phải lúc nào cũng hiệu quả.

3.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Anh
Quốc
Hiệp hội
Doanh
nghiệp Hoa
Kỳ

Điều 1. Phạm vi áp Phạm vi áp dụng cần được thu hẹp với trường hợp Bổ sung vào cuối câu:
dụng
mà người sử dụng lao động quyết định tuyển dụng “thông qua các tổ chức dịch vụ việc làm theo quy
thông qua các tổ chức dịch vụ việc làm.
định tại Điều 4 của Nghị định này”.

4.

Điểm e Khoản 2 Điều Điều 2 của Dự thảo Nghị định bổ sung vào các đối
2
tượng áp dụng bao gồm cả các tổ chức kinh tế có vốn
đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên trong vốn điều lệ
của tổ chức ("Tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài").
Theo đó, các Tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài khi
có nhu cầu sử dụng lao động Việt Nam sẽ phải đề
nghị một tổ chức trung gian có thẩm quyền (thường là
các trung tâm dịch vụ việc làm) tuyển dụng lao động
cho các tổ chức này. Nếu sau 15 ngày từ ngày nhận
được yêu cầu, tổ chức có thẩm quyền không thể tìm
được lao động Việt Nam phù hợp nào thì các Tổ chức
có vốn đầu tư nước ngoài mới được trực tiếp tuyển
dụng người lao động Việt Nam.
Như vậy, việc bổ sung nhóm các Tổ chức có vốn đầu
tư nước ngoài vào các đối tượng áp dụng của Dự
thảo Nghị định là không có căn cứ và không hợp lý vì
những lý do như sau:
•

Theo Luật Đầu tư, tiêu chuẩn về tỉ lệ phần trăm
phần vốn đầu tư nước ngoài không được dùng để
Trang 2/20

Đề xuất không bổ sung đối tượng tại điểm e
Khoản 2 Điều 2: "tổ chức kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài từ 51% trở lên trong vốn điều lệ" vào
các đối tượng áp dụng của Dự thảo Nghị định.
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xác định một công ty có phải là tổ chức nước
ngoài hay không, mà chỉ để xác định chế độ thực
hiện đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài đó. Do đó, tiêu chí “có vốn đầu tư
nước ngoài từ 51% vốn điều lệ trở lên” để xác
định đó là tổ chức nước ngoài là không hợp lý và
vô căn cứ.
•

Ngoài ra, dưới góc độ pháp luật doanh nghiệp,
một tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
cũng có thể được coi là "công ty Việt Nam". Cụ
thể, theo Khoản 12 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số
59/2020/QH14, "doanh nghiệp Việt Nam" là doanh
nghiệp được thành lập hoặc đăng ký thành lập
theo quy định của pháp luật Việt Nam và có trụ sở
chính tại Việt Nam. Do đó, các công ty có vốn đầu
tư nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt
Nam và có trụ sở chính tại Việt Nam cũng được
coi là công ty Việt Nam. Như vậy, việc mở rộng đối
tượng áp dụng của Dự thảo Nghị định sẽ dẫn đến
sự mâu thuẫn với Luật Doanh nghiệp.

•

Việc mở rộng các đối tượng áp dụng này cũng sẽ
xung đột với Khoản 1 Điều 11 của Bộ luật Lao
động 2019 quy định rằng người sử dụng lao động
có quyền trực tiếp tuyển dụng lao động, và Khoản
6 Điều 7 của Luật Doanh nghiệp quy định rằng các
doanh nghiệp có quyền tuyển dụng lao động theo
quy định của pháp luật lao động. Chúng tôi đồng ý
rằng việc sử dụng tổ chức dịch vụ việc làm để tìm
kiếm những ứng viên phù hợp là một phương án
tuyển dụng mà người sử dụng lao động có thể cân
nhắc sử dụng, nhưng không phải là một nghĩa vụ
bắt buộc.

•

Mục đích của MOLISA đối với việc thêm đối tượng
“tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài từ 51%
trở lên” được cho rằng sẽ giúp củng cố việc kiểm
Trang 3/20

Khuyến nghị
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soát nhu cầu và thông tin của người lao động Việt
Nam làm việc cho các công ty lớn có vốn đầu tư
nước ngoài tại Việt Nam. Mặc dù vậy, tiêu chí 51%
vốn điều lệ trở lên được nắm giữ bởi nhà đầu tư
nước ngoài không thể hiện quy mô của một công
ty. Hơn nữa, với mục đích như đã nêu của
MOLISA, pháp luật Việt Nam đã ban hành các chế
độ báo cáo về việc làm, việc tuyển dụng và việc
sử dụng lao động mà các công ty có vốn đầu tư
nước ngoài cũng thuộc đối tượng thực hiện.
•

5.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Châu
Âu

Khuyến nghị

Đây là việc đi trái lại với chính sách cắt giảm, cải
cách các thủ tục hành chính của Chính phủ, để
biến Việt Nam trở thành một thị trường thu hút vốn
đầu tư nước ngoài. Theo khoản 1 Điều 5 Luật
Doanh nghiệp, Nhà nước bảo đảm bình đẳng
trước pháp luật của các doanh nghiệp không phân
biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế. Do
vậy, nếu các công ty có vốn đầu tư nước ngoài
phải tuyển dụng lao động thông qua một bên trung
gian, trong khi các công ty khác không có vốn đầu
tư nước ngoài không phải thực hiện như vậy, thì
điều này sẽ tạo ra một sự phân biệt đối xử nghiêm
trọng giữa các công ty dựa trên hình thức sở hữu,
theo đó sẽ vi phạm nguyên tắc về bình đẳng của
Luật Doanh nghiệp.

Khoản 2 Điều 2. Đối Dự thảo Nghị định bổ sung đối tượng các tổ chức kinh
tượng áp dụng
tế có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên (sau đây
gọi tắt là “TCKT có vốn ĐTNN”) vào nhóm các đối
tượng áp dụng của nghị định.
2. Tổ chức nước
ngoài tại Việt Nam là
cơ quan, tổ chức Theo đó, các TCKT có vốn ĐTNN sẽ chỉ được trực
nước ngoài được cấp tiếp tuyển dụng người lao động (“NLĐ”) Việt Nam sau
có thẩm quyền của khi thực hiện thủ tục tuyển dụng với các tổ chức có
Việt Nam cho phép thẩm quyền tuyển dụng, quản lý NLĐ mà không tuyển
Trang 4/20

Chúng tôi đề xuất không đưa tổ chức kinh tế có
vốn đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên vào đối
tượng áp dụng của Nghị định để tránh tạo ra các
thủ tục hành chính rườm rà cho doanh nghiệp, tạo
điều kiện cho thị trường lao động phát triển.
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chọn được NLĐ phù hợp (thời gian thực hiện thủ tục
này ít nhất là 15 ngày làm việc).

Khuyến nghị

Quy định này sẽ gây ra rào cản hành chính đáng kể
cho các TCKT có vốn ĐTNN, đối tượng có nhu cầu
tuyển dụng lao động rất lớn, từ đó, làm trì trệ sự phát
triển của thị trường lao động.
Về tổng quan chúng tôi nhận thấy việc thực dự thảo Vì những lý do nêu trên chúng tôi kiến nghị bỏ
này sẽ mang đến nhiều khó khăn cho doanh nghiệp điểm e khoản 2 điều 2.
và cơ quan có thẩm quyền như:
-

-

Kéo dài thời gian tuyển dụng khi doanh nghiệp
phải thực hiện việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng,
hoàn tất các giấy tờ văn bản liên quan đến việc
đăng ký nhu cầu tuyển dụng, chờ tổ chức có thẩm
quyền tuyển dụng thực hiện việc tuyển dụng
(trong khi đó mặc dù doanh nghiệp có khả năng
tiến hành tuyển dụng trực tiếp nhưng vẫn phải chờ
cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng thực hiện việc
tuyển dụng trong 15 ngày). Việc kéo dài thời gian
tuyển dụng sẽ làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh
của doanh nghiệp.

Trong trường hợp không bỏ được điểm e
khoản 2 điều 2, chúng tôi kiến nghị cho phép
các doanh nghiệp thuộc khối các ngân hàng
nước ngoài/ngân hàng 100% vốn đầu tư nước
ngoài được trực tiếp tuyển dụng vì những lý
do sau:
-

Cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện một khối
lượng lớn việc tuyển dụng và quản lý lao động
Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước
ngoài đặc biệt khi nghị định này đã bổ sung thêm đối tượng áp dụng theo điểm e khoản 2 điều 2 “Tổ
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% trở
lên trong vốn điều lệ của tổ chức”.

Trang 5/20

Đối tượng cần tuyển dụng cho khối các ngân
hàng nước ngoài/ngân hàng 100% vốn đầu tư
nước ngoài có các yêu cầu cao về kỹ năng
chuyên môn/nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tư
cách phẩm chất nên đòi hỏi việc tuyển dụng
phải được tiến hành sát sao để đạt được yêu
cầu của doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp thuộc khối này có đội ngũ
nhân sự đủ trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm và
có nhận thức rõ về đối tượng ứng viên phù
hợp với văn hóa của doanh nghiệp để tiến
hành tuyển dụng trực tiếp. Ngoài ra bộ phận
tuyển dụng của các doanh nghiệp này cũng
thường xuyên nhận được các hồ sơ ứng viên
gửi đến và từ đó có thông tin của các ứng viên
tiềm năng nên có thể xúc tiến việc tuyển dụng
một cách nhanh chóng đáp ứng nhu cầu kinh
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Khuyến nghị
doanh của doanh nghiệp.
-

Điều 11 của Luật Lao động 2012 quy định
“Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp
hoặc thông qua tổ chức dịch vụ việc làm,
doanh nghiệp cho thuê lại lao động để tuyển
dụng lao động, có quyền tăng, giảm lao động
phù hợp với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

-

Khoản 1 Điều 11 Luật Lao động 2019 có hiệu
lực từ ngày 1/1/2021 quy định “Người sử dụng
lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua
tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt
động cho thuê lại lao động để tuyển dụng lao
động theo nhu cầu của người sử dụng lao
động”

Trong trường hợp doanh nghiệp thuộc khối các
ngân hàng nước ngoài/ngân hàng 100% vốn đầu
tư nước ngoài không được phép tuyển dụng trực
tiếp thì chúng tôi kiến nghị cho phép các doanh
nghiệp này được tiến hành tuyển dụng song song
với cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng. Việc này
sẽ giúp rút ngắn thời gian tuyển dụng và mở rộng
đối tượng ứng viên.

7.

Hiệp hội

Trong trường hợp việc tuyển dụng cần được thực
hiện qua tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng thì
chúng tôi kiến nghị hồ sơ tuyển dụng bao gồm
quảng cáo tuyển dụng, hồ sơ xin việc, thư xin việc
có thể được thực hiện bằng tiếng Anh (hoặc ngôn
ngữ do nhà tuyển dụng lựa chọn tùy theo yêu cầu
công việc) vì đối với các doanh nghiệp 100% vốn
nước ngoài ngôn ngữ sử dụng chủ yếu là tiếng
Anh, do đó các giấy tờ liên quan như quảng cáo
tuyển dụng, hồ sơ xin việc, hồ sơ ứng viên đều
bằng tiếng Anh.
Điều 2. Đối tượng áp Điểm mới chưa được quy định trong Nghị định Xóa bỏ để tránh nhầm lẫn bởi các tổ chức kinh tế
Trang 6/20
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8.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Anh
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9.

Hiệp hội
Doanh
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Quốc
Hiệp hội
Doanh
nghiệp Úc

10.
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Điều khoản
dụng

Ý kiến
Khuyến nghị
75/2014/NĐ-CP hiện hành về tuyển dụng và quản lý phải tuân thủ các yêu cầu liên quan của pháp luật
người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức nước Việt Nam trong lĩnh vực mà các tổ chức kinh tế đó
Điểm 2 (e) — các tổ ngoài tại Việt Nam.
hoạt động.
chức kinh tế có từ
51% vốn điều lệ trở
lên của nhà đầu tư
nước ngoài
Điều 2. Đối tượng áp Khác với định nghĩa về “người lao động” trong Bộ luật Áp dụng định nghĩa trong Bộ luật Lao động
dụng
Lao động, theo đó, người lao động là người làm việc
cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được
Định nghĩa “Người trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của
lao động Việt Nam”: người sử dụng lao động.
“Người lao động Việt
Nam là công dân Việt
Nam từ đủ 18 tuổi trở
lên (theo Bộ luật Lao
động) ...
Độ tuổi lao động tối thiểu của người lao động là đủ 15
tuổi, trừ các trường hợp quy định tại Mục 1 Chương
XI của Bộ luật này.
Điều 2 d) Tổ chức phi
chính phủ nước ngoài
được cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cấp giấy đăng
ký hoạt động theo
quy định tại Nghị định
số
12/2012/NĐ-CP
ngày 12 tháng 11
năm 2012 của Chính
phủ quy định về đăng
ký và quản lý hoạt
động của các tổ chức
phi chính phủ nước

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là một phần
quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển
của Việt Nam. Các tổ chức này làm việc cùng với
Chính phủ Việt Nam để đưa người Việt Nam thoát
khỏi đói nghèo, cải thiện các tiêu chuẩn môi trường và
cải thiện sức khỏe và sinh kế của người Việt Nam.
Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài này nên được
tự do xác định nhu cầu lao động của họ và tuyển dụng
nhân viên mà không cần phải sử dụng một cơ quan
tuyển dụng theo quy định.

Trang 7/20

Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cần được
loại khỏi đối tượng áp dụng tại Điều 2 của Dự thảo
Nghị định. Điều 2 d) nên được loại bỏ khỏi Dự
thảo Nghị định.
Nếu cần giám sát việc tuyển dụng và sử dụng lao
động thì Chính phủ Việt Nam chỉ nên yêu cầu các
tổ chức phi chính phủ nước ngoài báo cáo tình
hình sử dụng lao động của tổ chức phi chính phủ
nước ngoài hàng năm cho chính quyền địa
phương.
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Ý kiến
Theo dự thảo Nghị định, các tổ chức nước ngoài sử
dụng lao động được liệt kê từ điểm a đến điểm e,
Điều 2.2 trước hết phải tuyển dụng lao động Việt Nam
thông qua các cơ quan Việt Nam được giao hoặc ủy
quyền tuyển dụng. Đây là yêu cầu không hợp lý và vi
phạm các quyền hợp pháp khác của người sử dụng
lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam, như
được phân tích dưới đây:
a) Dự thảo Nghị định căn cứ vào Bộ luật Lao động
mới của Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm
2021. Cụ thể, theo Khoản 3, Điều 150, Bộ luật Lao
động mới, “Chính phủ quy định chi tiết việc tuyển
dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ
chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam”. Tuy nhiên,
theo Khoản 1, Điều 11, Bộ luật Lao động mới, “Người
sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua
tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động cho
thuê lại lao động để tuyển dụng lao động”. Nói cách
khác, người sử dụng lao động, bao gồm cả người sử
dụng lao động là các tổ chức nước ngoài, có quyền
quyết định tuyển dụng lao động trực tiếp hoặc thông
qua một cơ quan tuyển dụng. Chúng tôi hiểu rằng
Chính phủ có thẩm quyền quy định về tuyển dụng và
quản lý người lao động Việt Nam; tuy nhiên, quyền
hợp pháp của người sử dụng lao động, bao gồm cả
người sử dụng lao động là các tổ chức nước ngoài,
phải được tôn trọng.
b) Đối với doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong
lĩnh vực dầu khí của Việt Nam, theo Khoản 2, Điều 59,
Nghị định 95/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số
điều của Luật Dầu khí, “Tổ chức, cá nhân nước ngoài
tiến hành hoạt động dầu khí được trực tiếp tuyển chọn
và ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp
Trang 8/20
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Ý kiến
luật”. Như vậy, quyền tuyển dụng trực tiếp lao động
Việt Nam của các công ty dầu khí nước ngoài đã
được Luật Dầu khí quy định cụ thể.

Khuyến nghị

Các Trung tâm dịch vụ việc làm không đủ khả năng Hủy bỏ quy định này (Bỏ doanh nghiệp có vốn đầu
thực hiện quy trình tuyển dụng. Nghị định này nhằm tư nước ngoài khỏi đối tượng áp dụng của Nghị
hạn chế quyền sử dụng lực lượng lao động địa định này).
phương hoặc làm chậm quá trình tuyển dụng của
doanh nghiệp nước ngoài.
Quy định này sẽ dẫn đến hành vi quan liêu, tham
nhũng.

13.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Anh
Quốc

Điều 2.2.e

Phương thức tuyển người lao động nên xem xét cho
sự lựa chọn được trực tiếp tuyển hoặc thông qua một
tổ chức tuyển dụng. Với các vị trí cấp cao, đòi hỏi
trình độ, kinh nghiệm và khả năng ngoại ngữ, việc
thông qua một tổ chức tuyển dụng là cần thiết. Và tổ
chức tuyển dụng này phải có nhân lực tư vấn viên có
trình độ kinh nghiệm và khả năng ngoại ngữ để có thể
đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

14.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Anh
Quốc

Điều 2.2.e

Để giám sát và kiểm tra việc tuyển dụng và quản lý
người lao động Việt Nam có nhiều Phương thức: a)
Qua báo cáo định kỳ về tình hình tuyển dụng, quản lý
người lao động Việt Nam; b) Qua báo cáo kết quả
đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

15.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Anh
Quốc

Điều 2.2.e

Nghị định này chắc chắn sẽ tác động tiêu cực đến
chúng tôi bởi chúng tôi hiểu rằng các hoạt động tuyển
dụng lao động Việt Nam đều cần phải được thực hiện
thông qua một bên thứ ba.
Theo quan điểm của chúng tôi, các doanh nghiệp
được thành lập tại Việt Nam phải được tuyển dụng
nhân viên trực tiếp và tuyển dụng qua một bên thứ 3
chỉ nên là một lựa chọn. Yêu cầu bên thứ 3 tham gia
Trang 9/20
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Ý kiến
trong tất cả hoạt động tuyển dụng sẽ làm chậm quá
trình tuyển dụng và không đảm bảo công bằng cho
doanh nghiệp.

Khuyến nghị

Quy định này là bước lùi và tạo thêm rào cản đối với Không cần điều chỉnh.
quá trình tuyển dụng. Quy định này sẽ làm phát sinh
các chi phí không cần thiết và dẫn đến tình trạng quan
liêu, do đó giảm tính cạnh tranh về môi trường đầu tư
tại Việt Nam.
- Gánh nặng đối với Trung tâm Dịch vụ Việc làm trong
việc quản lý, tuyển dụng, lựa chọn người lao động
phù hợp cho các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng
lớn.

Thay vì bắt buộc nộp hồ sơ cho trung tâm dịch vụ,
có thể mở các bảng thông báo tuyển dụng miễn
phí để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có
thể đăng bất cứ khi nào có nhu cầu. Nếu cần quản
lý bảng tin này hoặc hạn chế truy cập thông tin,
- Chịu trách nhiệm đối với các doanh nghiệp có vốn trung tâm có thể áp dụng cơ chế thành viên cho
đầu tư nước ngoài trong việc yêu cầu, báo cáo và bảng tin này.
cung cấp thông tin tuyển dụng, hợp đồng lao động
cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm. Có thể làm chậm tiến
độ tuyển dụng của doanh nghiệp và làm ảnh hưởng
nghiêm trọng đến dự án đầu tư tại Việt Nam cũng như
thiệt hại đến hoạt động kinh doanh của các doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- Trung tâm Dịch vụ việc làm có thể không có đủ nhân
lực trình độ để tuyển dụng lao động phù hợp với đặc
thù của từng ngành nghề.
- Chưa có tiêu chí rõ ràng về việc khi nào doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyền từ chối lao
động Việt Nam do Trung tâm Dịch vụ Việc làm tuyển
dụng và giới thiệu.
- Chưa có quy định rõ ràng về xử phạt trong trường
hợp vi phạm các quy định tại Dự thảo Nghị định này.

18.

Hiệp hội

Điều 2.2 e) Tổ chức Có hàng nghìn doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ 51%
Trang 10/20

Nhóm Công tác Nguồn Nhân lực

Stt

Thành viên
góp ý từ
Hiệp hội
Doanh
nghiệp Úc

Điều khoản
kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài từ 51%
trở lên trong vốn điều
lệ của tổ chức.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 2020

Ý kiến
vốn đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên trong các
doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Các tổ
chức nước ngoài này tuyển dụng một số lượng lớn
nhân viên là người Việt Nam. Các tổ chức nước ngoài
này nên được tự do tuyển dụng lao động theo yêu cầu
của mình mà không cần sử dụng cơ quan tuyển dụng
theo quy định và tuân theo quy trình tuyển dụng không
hiệu quả và không cần thiết được quy định trong Dự
thảo Nghị định.

Khuyến nghị
trở lên trong vốn điều lệ của doanh nghiệp đó bị
loại khỏi đối tượng áp dụng tại Điều 2 của Dự thảo
Nghị định. Điều 2 e) nên được loại bỏ khỏi Dự
thảo Nghị định.

Nghĩa vụ này mang tính phân biệt đối xử và không
mang lại sân chơi bình đẳng cho các công ty có vốn
đầu tư nước ngoài vì các yêu cầu trong Dự thảo Nghị
định về việc sử dụng cơ quan tuyển dụng theo quy
định không áp dụng cho các công ty Việt Nam.
Các doanh nghiệp nước ngoài được yêu cầu báo cáo
cho sở lao động, thương binh và xã hội địa phương
về thang lương của người lao động và số lượng
người lao động được tuyển dụng. Các yêu cầu báo
cáo này đã cung cấp mức độ giám sát đầy đủ của các
cơ quan chức năng đối với người lao động làm việc
tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
19.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Anh
Quốc

Điều 2.2e Tổ chức
kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài từ 51%
trở lên trong vốn điều
lệ của tổ chức.

Trong Dự thảo, điều 2, khoản 2e có nói là đối tượng
áp dụng cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài từ
51% trở lên. Như vậy công ty HarveyNash
(NashTech) là trong phạm vi đối tượng áp dụng. Tuy
nhiên với công ty như HarveyNash (NashTech) hoạt
động trong lĩnh vực công nghệ cao, phát triển phần
mềm, hàng năm tuyển dụng và đào taọ mới hàng trăm
kỹ sư người Việt cho các dự án phát triển phần mềm
và giải pháp công nghệ cho khách hàng khắp thế giới
trong đó có Việt Nam, thì việc yêu cầu công ty phải
thông qua tổ trức tuyển dụng do Bộ LĐTB và XH hay
Bộ Ngoại giao chỉ định là rất vô lý. Quy định này làm
chậm lại quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp, làm
Trang 11/20

Do đó chúng tôi kiến nghị bỏ điều 2, khoản 2e ra
khỏi dự thảo. Các doanh nghiệp FDI như chúng tôi
không nên bị áp dụng các quy định trong dự thảo
này.
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Ý kiến
mất tính tự chủ trong tuyển dụng và đào tạo nhân lực.
Như vậy là trực tiếp làm chậm lại việc tuyển dụng
nhân lực người Việt, và làm mất lợi thế cạnh tranh
của lao động Việt Nam so với các lao động tại các
nước khác.

Khuyến nghị

20.

Doanh
nghiệp Nhật
Bản

Điều 2. Đối tượng áp Danh sách này có cả các “e) Doanh nghiệp có vốn
dụng
đầu tư nước ngoài chiếm từ 51% vốn điều lệ trở lên”,
hầu hết các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ
được coi là đối tượng áp dụng của Nghị định và phải
tuân thủ các quy trình tuyển dụng tốn nhiều thời gian.
Nghị định ban hành có thể giúp thúc đẩy việc làm của
lao động nước ngoài hơn là việc làm của lao động
Việt Nam trong các công ty nước ngoài, đây là một
điều đáng quan ngại.

Chúng tôi đề xuất Bộ LĐTBXH đưa các “e) Doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm từ 51%
vốn điều lệ trở lên” ra khỏi phạm vi đối tượng áp
dụng của Nghị định.

21.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Anh
Quốc

Điều 4 Thẩm quyền
tuyển dụng, quản lý
người lao động Việt
Nam làm việc cho tổ
chức, cá nhân nước
ngoài:
Khoản b Trung tâm
dịch vụ việc làm do
Bộ trưởng Bộ Lao
động - Thương binh
và Xã hội hoặc Chủ
tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh) thành phố trực
thuộc Trung ương
quyết định thành lập.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài mà ngành nghề
hoạt động là dịch vụ việc làm thì có áp dụng theo Nghị
định này không? Vì theo như khoản b điều 4 thì trung
tâm dịch vụ việc làm có chức năng tuyển lao động, vì
vậy không cần thiết để qua một trung tâm dịch vụ việc
làm khác tuyển.

Vì ngành nghề hoạt động của công ty là dịch vụ
việc làm thì có thể trực tiếp tuyển dụng người lao
động làm việc cho công ty, nên nghị định cần làm
rõ Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có bao gồm
công ty có ngành nghề hoạt động là dịch vụ việc
làm hay không.

22.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Châu
Âu

Quyền tuyển dụng lao động là một trong những quyền
cơ bản của người sử dụng lao động được ghi nhận
trong pháp luật lao động (Khoản 1 Điều 6 Bộ luật Lao
động năm 2012 hay Khoản 1 Điều 6 Bộ luật Bộ luật
Lao động năm 2019). Việc Dự thảo Nghị định yêu cầu

Chúng tôi đề xuất lược bỏ quy định này trong Dự
thảo Nghị định để cắt giảm thủ tục hành chính
không cần thiết và đảm bảo quyền hạn cơ bản của
người sử dụng lao động.

Khoản 3 Điều 4.
Thẩm quyền tuyển
dụng, quản lý người
lao động Việt Nam
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Điều khoản
làm việc cho tổ
chức, cá nhân nước
ngoài; việc giao
hoặc ủy quyền việc
tuyển dụng, quản lý
người lao động Việt
Nam làm việc cho tổ
chức, cá nhân nước
ngoài
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Ý kiến
tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% trở
lên phải tuyển dụng và quản lý người lao động Việt
Nam thông qua Trung tâm dịch vụ việc làm sẽ thu hẹp
quyền hạn của người sử dụng lao động so với Bộ luật
lao động (Nghị định hướng dẫn trái với quy định của
luật). Mặt khác, quy định này sẽ tạo thêm gánh nặng
hành chính và rào cản không hề nhỏ cho các tổ chức
có vốn đầu tư nước ngoài từ 51% trở lên trong quá
trình tuyển dụng và quản lý nhân sự.

Khuyến nghị

Hiện tại đối với các doanh nghiệp 100% vốn nước
ngoài, nhằm tiết kiệm thời gian, tránh lãng phí và phù
hợp với xu hướng sử dụng công nghệ mạng để nộp

Kiến nghị áp dụng tương tự để rút ngắn thời gian
tuyển dụng và tránh lãng phí khi phải nộp một khối

…3. Trung tâm dịch
vụ việc làm quy định
tại điểm b khoản 1
Điều này được tuyển
dụng và quản lý
người lao động Việt
Nam làm việc cho tổ
chức, cá nhân nước
ngoài sau đây:
a) Tổ chức nước
ngoài quy định tại các
điểm đ và e khoản 2
Điều 2 Nghị định này.
b) Cá nhân nước
ngoài đang làm việc
cho các tổ chức nước
ngoài quy định tại
điểm đ và e khoản 2
Điều 2 Nghị định này,
người nước ngoài
được cơ quan có
thẩm quyền của Việt
Nam cho phép cư trú
tại Việt Nam
23.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Úc

Điều 5
Hồ sơ đăng ký dự
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Điều khoản
tuyển của người lao
động Việt Nam.
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Ý kiến
hồ sơ dự tuyển, doanh nghiệp không bắt buộc ứng
viên phải nộp bản sao các giấy tờ, bằng cấp tại thời
điểm nộp hồ sơ dự tuyển. Ứng viên có thể nộp đơn
xin việc nói lên nguyện vọng lý do dự tuyển, sơ yếu lý
lịch (CV) trong đó có nêu rõ trình độ học vấn, kinh
nghiệm và quá trình làm việc, thành tựu đạt đã được
… Ứng viên chỉ phải nộp hồ sơ đầy đủ giấy tờ bằng
cấp khi được doanh nghiệp mời làm việc.

Khuyến nghị
lượng lớn hồ sơ giấy tờ khi mới dự tuyển.

24.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Anh
Quốc

Điều 6.1. Trình tự, thủ Dự thảo hiện hành mâu thuẫn với Bộ luật Lao động Đề xuất: Nghị định quy định cụ thể ngành xăng
tục tuyển dụng
2012, trong đó người sử dụng lao động có quyền trực dầu vào một trường hợp ngoại lệ.
tiếp tuyển dụng lao động hoặc thông qua các công ty
tuyển dụng:
“Điều 11. Quyền tuyển dụng lao động của người sử
dụng lao động
Người sử dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc
thông qua tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho
thuê lại lao động để tuyển dụng lao động, có quyền
tăng, giảm lao động phù hợp với nhu cầu sản xuất,
kinh doanh.”
Mặt khác, do đặc thù của hoạt động dầu khí đòi hỏi
Người điều hành phải hiểu rõ hoạt động của mình để
tuyển dụng người phù hợp với công việc nên ưu tiên
quyền lựa chọn theo Bộ luật Lao động 2012 hiện
hành.

25.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Thái
Lan

Khoản 2, Điều 6

Thời hạn 15 ngày làm việc để tổ chức có thẩm quyền
tuyển dụng, quản lý lao động Việt Nam có trách nhiệm
tuyển dụng theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nước
ngoài là quá dài trong tuyển dụng.

Rút ngắn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được
văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài
thì tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý
người lao động Việt Nam có trách nhiệm tuyển
dụng, quản lý người lao động Việt Nam theo đề
nghị của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

26.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Thái
Lan

Khoản 3, Điều 6

Quy định này hạn chế sự chủ động cho tổ chức nước
ngoài trong tuyển dụng nhân sự và kéo dài thời gian
tuyển dụng, nhất là các vị trí cần tuyển gấp.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được đăng tuyển
dụng trực tiếp song song với thời gian nộp nhu
cầu sử dụng và tuyển dụng lao động Việt Nam cho
tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng, quản lý lao
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27.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Thái
Lan

28.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Úc

29.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Anh
Quốc

30.

Hiệp hội

Điều khoản

Khoản 4, Điều 6

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 2020

Ý kiến

Khuyến nghị
động Việt Nam. Ứng viên từ các nguồn tuyển
dụng giới thiệu đều được tuyển dụng minh bạch
và rõ ràng dựa theo yêu cầu của vị trí công việc,
đánh giá của người tuyển dụng tại tổ chức, cá
nhân nước ngoài.

Thời hạn báo cáo 7 ngày làm việc sau khi kí kết hợp
đồng là khó phù hợp với tình hình quản lý nhân sự và
tuyển dụng tại doanh nghiệp do mỗi vị trí tuyển dụng
theo thời gian khác nhau. Điều này vô hình chung tạo
thêm áp lực công việc hành chính cho doanh nghiệp.

Hiện tại, chế độ báo cáo tình hình lao động người
Việt Nam là nửa năm một lần và người nước
ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp theo hằng
quý. Khuyến nghị gộp tất cả các báo cáo này làm
một vì đều chung cùng mục đích và chế độ báo
cáo tình hình tuyển dụng, sử dụng người Việt
Nam, và người nước ngoài theo hàng quý.

Đối với các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước Do đó chúng tôi kiến nghị bỏ yêu cầu này.
ngoài thì thông tin lương và các chế độ đãi ngộ được
coi là thông tin “mật”. Chúng tôi lo ngại việc nộp một
lượng lớn bản sao hợp đồng lao động cho tổ chức có
thẩm quyền tuyển dụng sẽ có khả năng dẫn đến việc
thất thoát thông tin.
Điều 6.4 Trình tự, thủ Hợp đồng lao động bao gồm các thông tin cá nhân Lược bỏ yêu cầu gửi hợp đồng lao động đã ký kết.
tục tuyển dụng
của người lao động và người lao động có quyền bảo
mật các thông tin đó theo quy định của pháp luật Việt
Theo quy định tại Nam.
Khoản 4, trong thời
hạn 7 ngày kể từ
ngày ký kết hợp đồng
lao động, tổ chức, cá
nhân nước ngoài phải
thông báo bằng văn
bản cho tổ chức có
thẩm quyền tuyển
dụng, kèm theo bản
sao hợp đồng lao
động đã ký kết.
Điều 6, Khoản 4

Điều 6.4 Trình tự, thủ Hết thời hạn, Tổ chức, cá nhân nước ngoài được trực Tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tuyển
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Doanh
nghiệp Anh
Quốc

Điều khoản
tục tuyển dụng

Doanh
nghiệp Nhật
Bản

Điều 6

32.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Châu
Âu
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Ý kiến
tiếp tuyển người lao động Việt Nam thì có buộc phải
thông báo bằng văn bản kèm bản sao hợp đồng lao
động đã ký kết với người lao động Việt Nam cho tổ
chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động
Việt Nam hay không.

Khuyến nghị
người lao động Việt Nam thì không phải thông báo
bằng văn bản kèm bản sao hợp đồng lao động đã
ký kết với người lao động Việt Nam cho tổ chức
có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt
Nam. Khoản 4 chỉ áp dụng nếu tổ chức có thẩm
quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam
tuyển chọn được

Không nên bắt buộc doanh nghiệp nước ngoài phải
gửi yêu cầu đến trung tâm tuyển dụng và không nên
ép buộc doanh nghiệp nước ngoài hạn chế hoạt động
tuyển dụng khi trung tâm tuyển dụng đang tìm kiếm
các ứng viên.

Nên xem đây chỉ là một lựa chọn cho doanh
nghiệp nước ngoài để sử dụng trung tâm tuyển
dụng, và cho phép doanh nghiệp nước ngoài sử
dụng nhiều đại lý tuyển dụng cùng một lúc để thực
hiện tuyển dụng hiệu quả.

Bởi vì:
(1) vi phạm điều 11.1 của Luật Lao động "Người sử
dụng lao động có quyền trực tiếp hoặc thông qua tổ
chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động cho
thuê lại lao động để tuyển dụng lao động theo nhu cầu
của người sử dụng lao động".
(2) sẽ gây tổn hại đáng kể đến tính cạnh tranh đầu tư
của Việt Nam bởi quy trình thừa và không hiệu quả.

Hiện tại, tất cả người sử dụng lao động đều phải nộp Với mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính trùng
báo cáo về tình hình thay đổi lao động định kỳ 06 lặp, chúng tôi đề xuất lược bỏ quy định này trong
tháng và hằng năm tới Phòng Lao động - Thương Dự thảo Nghị định.
binh và Xã hội (“Phòng LĐTB&XH”) hoặc Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội (“Sở LĐTB&XH”) theo
Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP. Sau đó,
Phòng LĐTB&XH báo cáo Sở LĐTB&XH để tổng hợp
và báo cáo Bộ LĐTB&XH và Ủy ban nhân dân cấp
…3. Trước ngày 10 tỉnh.
tháng 12 hằng năm
(hoặc độ xuất khi có Việc Dự thảo Nghị định yêu cầu tổ chức, cá nhân
yêu cầu), tổ chức, cá nước ngoài tại Việt Nam phải nộp báo cáo về tình
nhân nước ngoài khi hình tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam sẽ
Khoản 3 Điều 8.
Trách nhiệm của tổ
chức, cá nhân nước
ngoài tại Việt Nam
khi sử dụng lao
động Việt Nam
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Điều khoản
sử dụng người lao
động Việt Nam báo
cáo năm (hoặc đột
xuất khi báo cáo) về
tình hình tuyển dụng,
sử dụng người lao
động Việt Nam làm
việc cho tổ chức, cá
nhân nước ngoài
theo mẫu số 02 Phụ
lục các biểu mẫu ban
hành kèm Nghị định
này và gửi báo cáo
như sau:

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, 2020

Ý kiến
gây ra sự trùng lặp giữa các quy định pháp luật khi hai
báo cáo (trong đó: báo cáo về tình hình thay đổi lao
động theo Nghị định số 03/2014/NĐ-CP đã bao gồm
nội dung về tình hình tuyển dụng, sử dụng người lao
động Việt Nam của báo cáo theo Dự thảo) đều gửi về
một cơ quan quản lý là Sở LĐTB&XH.

…b) Tổ chức, cá
nhân nước ngoài quy
định tại Điểm đ
Khoản 2 Điều 2 Nghị
định này gửi báo cáo
về Trung tâm dịch vụ
việc làm do Bộ
trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã
hội hoặc Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc
Trung ương quyết
định thành lập và
được giao việc tuyển
dụng, quản lý người
lao động Việt Nam
làm việc cho tổ chức,
cá nhân nước ngoài
đặt tại địa phương.
Khoản 4 Điều 9.
Trách nhiệm của tổ
Trang 17/20
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Thành viên
góp ý từ
Hiệp hội

Điều khoản
chức có thẩm quyền
tuyển dụng, quản lý
người lao động Việt
Nam làm việc cho tổ
chức, cá nhân nước
ngoài
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…Trước ngày 15
tháng 12 hằng năm
(hoặc đột xuất khi có
yêu cầu), báo cáo về
tình hình tuyển dụng,
quản lý người lao
động Việt Nam làm
việc cho tổ chức, cá
nhân nước ngoài tại
Việt Nam theo mẫu
số 03 Phụ lục các
biểu mẫu ban hành
kèm theo Nghị định
này và gửi báo cáo
như sau:
…b) Trung tâm dịch
vụ việc làm do Bộ
trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã
hội quyết định thành
lập báo cáo Bộ Lao
động - Thương binh
và Xã hội và Sở Lao
động - Thương binh
và Xã hội nơi trung
tâm đặt trụ sở chính;
c) Trung tâm dịch vụ
việc làm do Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc
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33.

Thành viên
góp ý từ
Hiệp hội

Điều khoản
Trung ương quyết
định thành lập báo
cáo Sở Lao động Thương binh và Xã
hội.
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Không nên thêm công việc hành chính là lập và gửi
báo cáo

Doanh
nghiệp Nhật
Bản
Điều 8.3

Bởi vì
(1) đi ngược lại chỉ đạo cắt giảm thủ tục hành chính
Xóa bỏ các yêu cầu làm báo cáo
của Chính phủ.
(2) sẽ làm tổn hại đến khả năng cạnh tranh đầu tư của
Việt Nam bởi gánh nặng công việc hành chính cao "

34.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Anh
Quốc

35.

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Anh
Quốc

Khuyến nghị

Điều 9. Trách nhiệm Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng phải được thực hiện Xóa bỏ khoản này
của tổ chức có thẩm bởi một tổ chức có chuyên môn và được cấp phép
quyền tuyển dụng
thực hiện đào tạo. Việc lựa chọn đơn vị thực hiện đào
tạo phải thông qua quá trình đấu thầu.
Theo Khoản 3, tổ
chức có thẩm quyền
tuyển dụng phải tham
gia đào tạo, bồi
dưỡng cho người lao
động Việt Nam để
đáp ứng yêu cầu của
các tổ chức, cá nhân
nước ngoài;
Điều 9. Trách nhiệm Khoản này không được quy định cụ thể.
Xóa bỏ khoản này
của các tổ chức có
thẩm quyền tuyển Tuy nhiên, xin lưu ý rằng, các biện pháp xử lý hành vi
dụng
vi phạm phải do cơ quan tố tụng kiến nghị phù hợp
với luật pháp tố tụng của Việt Nam.
Theo Khoản 5, các tổ
chức có thẩm quyền
tuyển dụng có thể
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36.

37.

38.

Thành viên
góp ý từ
Hiệp hội

Hiệp hội
Doanh
nghiệp Anh
Quốc
Hiệp hội
Doanh
nghiệp Anh
Quốc
Hiệp hội
Doanh
nghiệp Úc

Điều khoản
kiến nghị xử lý các
hành vi vi phạm.
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Điều 10. Trách nhiệm Phải tuân theo pháp luật về cho thuê lại lao động
của tổ chức cho thuê
lại lao động

Khuyến nghị

Phải tuân theo pháp luật về cho thuê lại lao động

Đây là một bước thụt lùi và chúng tôi băn khoăn liệu
quy định đó có đi ngược lại với các điều khoản trong
Hiệp định Thương mại tự do EU-VN.
Để giảm thiểu khối lượng công việc cho các doanh
nghiệp và các cơ quan chức năng, giảm thiểu thủ
tục, tránh việc chồng chéo các yêu cầu về báo
cáo, chúng tôi kiến nghị thống nhất việc nộp các
báo cáo theo dõi quản lý lao động cho một nguồn
duy nhất (hoặc là cho tổ chức có thẩm quyền
tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam
hoặc là cho Sở Lao Động/Phòng Lao động cấp
Quận).

Báo cáo theo dõi
quản lý lao động
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