
HĐLĐ điện tử dạng thông 
điệp dữ liệu, có giá trị ngang 
với HĐLĐ bằng văn bản.

Không còn hợp đồng mùa vụ:

Hợp đồng mùa vụ

Hợp đồng xác định 
thời hạn

Hợp đồng không xác 
định thời hạn

Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động 
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BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Hợp đồng xác định 
thời hạn

2 lần

Hợp đồng lao động 

Đứng đầu 
tổ chức

Đại diện hộ
gia đình 

Đại diện,
ủy quyền 

Cá nhân 

Hợp đồng lao động 

Thời hạn
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Hợp đồng lao động 

Hợp đồng lao động 

Thời hạn 12 tháng

Dân quân tự vệ

Quyết định bổ nhiệm 

GIẤY ỦY QUYỀN 

Tạm hoãn

*Cơ sở pháp lý: Bộ luật Lao động 2019.

*Viết tắt: - Người lao động: NLĐ
              - Người sử dụng lao động: NSDLĐ
              - Hợp đồng lao động: HĐLĐ

CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ
GIAO KẾT THỰC HIỆN&
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Tăng tính nhận diện HĐLĐ:
Nếu bản chất của thỏa thuận 
là việc làm có trả công, tiền 
lương và có sự quản lý, giám 
sát của một bên thì được xem 
là HĐLĐ.

Chỉ còn hai loại HĐLĐ:

Chấp nhận hình thức 
HĐLĐ điện tử:

Bổ sung một số nội dung 
bắt buộc vào HĐLĐ:

Chỉ cho phép ký HĐLĐ xác 
định thời hạn tối đa 2 lần:

Trừ một số trường hợp:

Không được sửa đổi thời 
hạn của HĐLĐ trong Phụ 
lục HĐLĐ.

Quy định một số việc NSDLĐ 
không được phép làm:

Bổ sung 04 trường hợp được 
tạm hoãn HĐLĐ:

Chỉ cho phép ký HĐLĐ bằng 
lời nói với hợp đồng có thời 
hạn dưới 01 tháng:
Trừ một số trường hợp:

Quy định về người giao kết 
HĐLĐ:

& PARTNERS

HĐLĐ xác định thời hạn;
HĐLĐ không xác định thời hạn.

Bảo hiểm thất nghiệp;

NLĐ làm giám đốc doanh
nghiệp nhà nước;

Người cao tuổi;
Người nước ngoài làm việc
tại Việt Nam;
Một số trường hợp khác.

Chức danh của NSDLĐ;

Bảo hiểm thất nghiệp.

Mức lương theo công việc hoặc 
chức danh;

Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, 
văn bằng, chứng chỉ của NLĐ;
Yêu cầu thực hiện biện pháp bảo 
đảm bằng tiền / tài sản khác cho 
việc thực hiện HĐLĐ;
Buộc thực hiện HĐLĐ để trả nợ 
cho NSDLĐ.

Thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân 
quân tự vệ;
Được bổ nhiệm làm quản lý của 
công ty TNHH MTV 100% vốn 
Nhà nước;
Được ủy quyền đại diện Nhà nước 
đối với phần vốn của Nhà nước tại 
doanh nghiệp;
Được ủy quyền thực hiện quyền, 
trách nhiệm của doanh nghiệp đối 
với phần vốn đầu tư tại doanh 
nghiệp khác.

Đại diện theo pháp luật của doanh 
nghiệp / người được ủy quyền;

Cá nhân trực tiếp sử dụng lao 
động.

Đứng đầu tổ chức có tư cách pháp 
nhân / người được ủy quyền;
Đại diện hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ 
chức khác không có tư cách pháp 
nhân / người được ủy quyền;

Đối với việc theo mùa vụ có 
thời hạn dưới 12 tháng;

NLĐ là người giúp việc gia 
đình.

Ký HĐLĐ với người chưa 
đủ 15 tuổi và đại diện theo 
pháp luật của người đó;

CÔNG TY LUẬT PL & PARTNERS
093.1111.060

info@pl-partners.vn

“OUR MISSION,
YOUR SUCCESS”


