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ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP 
MÔN LUẬT LAO ĐỘNG 

CHƯƠNG I 



 2 

CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 
CỦA LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

I. Khái niệm luật lao động Việt Nam 
1. Đối tượng điều chỉnh 

a. Quan hệ lao động cá nhân 
- Khái niệm:      
- Bản chất: 
- Đặc điểm: 

è Phân biệt quan hệ lao động cá nhân với các quan hệ lao động khác: 
b. Quan hệ lao động tập thể 
- Khái niệm:  
- Đặc điểm: 
c. Các quan hệ xã hội khác liên quan đến quan hệ lao động 
- Quan hệ việc làm  
- Quan hệ học nghề  
- Quan hệ cho thuê lại lao động 
- Quan hệ bồi thường thiệt hại 
- Quan hệ BHXH 
- Quan hệ giải quyết tranh chấp lao động 
- Quan hệ quản lý, thanh tra nhà nước về lao động 

2. Phương pháp điều chỉnh 
a. Phương pháp thỏa thuận 

* Khái niệm:  
* Nội dung: 
* Ý nghĩa: 

b. Phương pháp mệnh lệnh 
* Khái niệm:  
* Nội dung: 
* Ý nghĩa: 

c. Phương pháp tác động xã hội 
* Khái niệm:  
* Nội dung: 
* Ý nghĩa: 

II. Các nguyên tắc cơ bản của luật lao động Việt Nam.  
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1. Nguyên tắc bảo vệ NLĐ 
 a. Cơ sở lý luận 
 b. Nội dung 

2. Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NSDLĐ. 
a) Cơ sở lý luận 
b) Nội dung 

3. Nguyên tắc kết hợp hài hòa giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội. 
a) Cơ sở lý luận 
b) Nội dung 

III. Hệ thống pháp luật lao động và nguồn của luật lao động 
1. Hệ thống luật lao động 
2. Nguồn của luật lao động 

- Nguồn luật quốc tế 
- Nguồn luật quốc gia 
- Nguồn bổ sung 

IV. Lịch sử hình thành và phát triển của luật lao động 
1. Giai đoạn trước khi chuyển sang có chế kinh tế thị trường (trước 1986) 
2. Giai đoạn chuyển sang cơ chế thị trường đến khi ban hành BLLĐ 1994 
3. Giai đoạn từ khi BLLĐ 1994 có hiệu lực đến nay (từ ngày 1/1/1995 đến 

nay) 
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CHƯƠNG II 
QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 

I. Quan hệ pháp luật lao động cá nhân  
1. Khái niệm 
2. Đặc điểm 

- Được hình thành trên cơ sở thỏa thuận bằng hình thức HĐLĐ  

- Có sự phụ thuộc về mặt pháp lý của NLĐ vào NSDLĐ  

- NLĐ phải tự mình thực hiện công việc 

- Trong quá trình thực hiện quan hệ lao động thường có sự tham gia của tổ 
chức Công đoàn 

3. Thành phần  
a. Chủ thể  

(1) Người lao động  
v Công dân Việt Nam: Đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm 

việc theo HĐLĐ, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của 
NSDLĐ (khoản 1 Điều 3 BLLĐ). 

o Trường hợp NLHVLĐ chưa đầy đủ: Đ.164 BLLĐ, TT.10; TT.11 
o Các trường hợp hạn chế NLPLLĐ 
o NLĐ Việt Nam đi làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt 

Nam: Đ.168 BLLĐ 
o Đưa NLĐ Việt Nam ra nước ngoài làm việc: Luật Đưa NLĐ Việt Nam 
đi làm việc ở nước ngoài năm 2006 và các văn bản hướng dẫn  

o Một số lao động đặc thù  
v Người lao động nước ngoài: 

o Điều 169 – 175 BLLĐ 
o Nghị định số 11/2016/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành. 

(2) Người sử dụng lao động: Khoản 2 Điều 3 BLLĐ 
v Cá nhân  
v Tổ chức: Điều 14 TT.30/2013/TT-BLĐTBXH 

a. Xác định cơ quan, tổ chức nào có thể trở thành NSDLĐ 
b. Xác định thẩm quyền giao kết HĐLĐ  

b. Khách thể: Sức lao động (Hành vi lao động) 
c. Nội dung 

- Quyền và nghĩa vụ của NLĐ: Điều 5 BLLĐ 
- Quyền và nghĩa vụ của NSDLĐ: Điều 6 BLLĐ 
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II. Các quan hệ pháp luật lao động khác  
1. QHPL về việc làm  
2. QHPL về học nghề  
3. QHPL về cho thuê lao động  
4. QHPL về BTTH 
5. QHPL về BHXH 
6. QHPL về giải quyết tranh chấp lao động và đình công  
7. QHPL về quản lý, thanh tra Nhà nước về lao động 
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CHƯƠNG III 
VIỆC LÀM VÀ HỌC NGHỀ  

I. Việc làm 
1. Khái niệm  
2. Quyền làm việc và quyền tuyển dụng lao động  

- Quyền làm việc: Điều 10 BLLĐ 
- Quyền tuyển dụng: Điều 11 BLLĐ 
- Các hành vi bị cấm: Điều 8 BLLĐ; Điều 9 Luật Việc làm 

3. Trách nhiệm giải quyết việc làm 
a. Trách nhiệm của Nhà nước 
b. Trách nhiệm của NSDLĐ 
c. Trách nhiệm của NLĐ 

- Học nghề  
- Tự tìm việc làm hoặc thông qua các tổ chức DVVL 
- Tạo việc làm bằng sự hỗ trợ của Nhà nước 

4. Tổ chức dịch vụ việc làm 
a. Các loại hình tổ chức dịch vụ việc làm 
b. Quyền, trách nhiệm của tổ chức dịch vụ việc làm  

II. Bảo hiểm thất nghiệp  
1. Khái niệm:  

BHTN là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của NLĐ khi bị mất việc làm, hỗ 
trợ NLĐ học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ BHTN. 

2. Đối tượng tham gia 
a. NLĐ phải tham gia BHTN khi làm việc theo HĐLĐ hoặc HĐLV như 

sau: 
o HĐLĐ hoặc HĐLV không xác định thời hạn; 
o HĐLĐ hoặc HĐLV không xác định thời hạn 
o HĐLĐ hoặc HĐLV theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 

03 tháng đến dưới 12 tháng. 
NLĐ đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia BHTN. 

b. NSDLĐ tham gia BHTN bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 
công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt 
động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ 
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kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng 
lao động theo HĐLV hoặc HĐLĐ quy định của pháp luật. 

3. Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp 
Theo Khoản 1 Điều 57 Luật Việc làm 2013, mức đóng và trách nhiệm đóng 

BHTN được quy định như sau: 
a) NLĐ đóng bằng 1% tiền lương tháng; 
b) NSDLĐ đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ đang tham 

gia BHTN; 
c) Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng BHTN của những 

NLĐ đang tham gia BHTN và do ngân sách trung ương bảo đảm. 
4. Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

o Trợ cấp thất nghiệp 
o Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm 
o Hỗ trợ học nghề 
o Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì 

việc làm cho NLĐ 
5. Điều kiện và trình tự, thủ tục nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 

5.1. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 
NLĐ đang đóng BHTN được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều 

kiện sau đây: 
Thứ nhất, chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV, trừ các trường hợp sau đây: 
o NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trái pháp luật; 
o Hưởng lương hưu; trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. 

Thứ hai, đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước 
khi chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b 
khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm 2013; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên 
trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ đối với trường hợp quy định tại 
điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm 2013. 

Thứ ba, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm 
theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Việc làm 2013. 

Thứ tư, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng 
BHTN, trừ các trường hợp sau đây: 

o Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; 
o Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, 

cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 
o Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; 
o Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; 
o Chết. 
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5.2. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp 
III. Học nghề 

1. Các hình thức học nghề, đào tạo nghề: Đ.59-61 BLLĐ 
- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề: Đ.60 BLLĐ 
- Học nghề, tập nghề để làm việc cho NSDLĐ: Đ.61 BLLĐ 
- Đào tạo nghề ngoài doanh nghiệp bằng kinh phí của NSDLĐ: K.1 Đ.62 BLLĐ 

2. Hợp đồng đào tạo: Đ.62 BLLĐ 
2.1. Các trường hợp phải giao kết hợp đồng đào tạo  
2.2.  Nội dung của hợp đồng đào tạo  

Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 
a) Nghề đào tạo;  
b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;  
c) Chi phí đào tạo;  
d) Thời hạn NLĐ cam kết phải làm việc cho NSDLĐ sau khi được đào 

tạo; 
đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo; 
e) Trách nhiệm của NSDLĐ. 

2.3. Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo 
Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho 

người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí 
khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng BHXH, BHYT cho người học 
trong thời gian đi học. Trường hợp NLĐ được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi 
phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước 
ngoài. 
Ø Các trách nhiệm khác của NLĐ khi vi phạm cam kết làm việc trong hợp đồng 

đào tạo. 
Ø So sánh trách nhiệm bồi thường chi phí đào tạo của viên chức với trách nhiệm 

hoàn trả chi phí đào tạo của NLĐ làm công ăn lương?  
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CHƯƠNG IV. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
 

I. Khái quát về hợp đồng lao động 
1. Khái niệm:  

2. Đặc điểm 
- Đối tượng của hợp đồng là việc làm có trả công  
- Có sự lệ thuộc về mặt pháp lý của NLĐ và NSDLĐ 
- NLĐ phải tự mình thực hiện công việc  
- Được thực hiện một cách liên tục  
- Có sự tham gia của đại diện tập thể lao động tại cơ sở  

3. Ý nghĩa 
4. Loại HĐLĐ: Đ.22 BLLĐ 

a. HĐLĐ không xác định thời hạn 
b. HĐLĐ xác định thời hạn  
c. HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 

12 tháng. 
5. Hình thức, nội dung HĐLĐ: Đ.16; Đ.23 BLLĐ, NĐ44/2013/NĐ-CP 
6. Hiệu lực của hợp đồng  

a. Thời điểm có hiệu lực: Đ.25 BLLĐ 
b. HĐLĐ vô hiệu: Đ.50-52 BLLĐ, Đ10,11 NĐ44/2013/NĐ-CP 

- Các loại HĐLĐ vô hiệu  
- Hậu quả pháp lý của HĐLĐ vô hiệu  
- Thẩm quyền tuyên bố HĐLĐ vô hiệu  

Ø Sự khác nhau giữa hậu quả pháp lý của HĐLĐ vô hiệu và HĐ dân sự vô 
hiệu? Tại sao có sự khác nhau đó? 

7. Thử việc: Đ.26 – 29 BLLĐ 
- Khái niệm, bản chất 
- Thời gian thử việc 
- Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thử việc. 
- Quyền và nghĩa vụ của các bên khi kết thúc giai đoạn thử việc 

II. Giao kết hợp đồng lao động 
1. Nguyên tắc giao kết: Đ.17 BLLĐ 
2. Phương thức giao kết: Đ.18 BLLĐ 

a. Trực tiếp: cá nhân NLĐ trực tiếp giao kết HĐLĐ với NSDLĐ 
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b. Thông qua ủy quyền: Nhóm NLĐ ủy quyền cho một người để gia kết 
HĐLĐ với NSDLĐ. 

3. Nghĩa vụ cung cấp thông tin: Đ.19 BLLĐ 
4. Những điều cấm làm khi giao kết HĐLĐ: Đ.20 BLLĐ 
5. Quyền giao kết nhiều HĐLĐ với nhiều NSDLĐ khác nhau: Đ.21BLLĐ 

- NLĐ có thể giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ, nhưng phải bảo đảm thực 
hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.  

- Trong trường hợp giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ, việc tham gia 
BHXH, BHYT của NLĐ được thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

III. Thực hiện hợp đồng lao động 
1. Nguyên tắc thực hiện: Đ.30 BLLĐ 

- Do chính NLĐ thực hiện  
- Trên cơ sở tự nguyện của NLĐ 
- Thực hiện đúng HĐLĐ trên cơ sở tuân theo PL, TƯTT 

2. Tạm chuyển lao động: Đ.31, K.7 Đ.192 BLLĐ 
- Khái niệm, ý nghĩa 
- Điều kiện, thời gian tạm chuyển  
- Thủ tục tạm chuyển  
- Quyền lợi của NLĐ 

3. Tạm hoãn HĐLĐ: Đ.32,33 BLLĐ 
- Khái niệm, ý nghĩa  
- Các trường hợp tạm hoãn HĐLĐ  
- Quyền và nghĩa vụ của các bên khi hết thời gian tạm hoãn  

4. Sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động 
- Khái niệm, ý nghĩa  
- Thủ tục  
- Hình thức   

IV. Chấm dứt hợp đồng lao động 
1. Khái niệm 
2. Các trường hợp chấm dứt HĐLĐ: Đ.36 BLLĐ 

a. Các trường hợp đương nhiên chấm dứt HĐLĐ 
- Hết hạn HĐLĐ, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 BLLĐ 
- Đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ. 
- Hai bên thoả thuận chấm dứt HĐLĐ. 
- NLĐ đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và tuổi hưởng lương hưu 
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theo quy định tại Điều 187 BLLĐ 
- NLĐ bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong 
HĐLĐ theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án. 
- NLĐ chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích 
hoặc là đã chết. 
- NSDLĐ là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, 
mất tích hoặc là đã chết; NSDLĐ không phải là cá nhân chấm dứt hoạt 
động. 

b. Đơn phương chấm dứt HĐLĐ 
v Khái niệm, ý nghĩa 
v Các trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ 

(1) NLĐ đơn phương: Đ.37 BLLĐ 
* Đối với loại hợp đồng xác định thời hạn và HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo 
một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, NLĐ chỉ được đơn phương 
chấm dứt hợp đồng khi có căn cứ luật định và báo trước đủ thời gian luật định: 

- Căn cứ: 
- Thời gian báo trước:  

o Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm (i), (ii), 
(iii) và (vii);  

o Ít nhất 30 ngày nếu là HĐLĐ xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu 
là HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 
12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm (iv) và điểm (v); 

o Đối với trường hợp quy định tại điểm (vi) : thời hạn báo trước cho NSDLĐ 
được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 BLLĐ.  

• Đối với HĐLĐ không xác định thời hạn: NLĐ có quyền đơn phương chấm 
dứt HĐLĐ không cần căn cứ, nhưng phải báo cho NSDLĐ biết trước ít nhất 
45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 BLLĐ. 

(2) NSDLĐ đơn phương: Đ.38,39 BLLĐ 
Đối với NSDLĐ, trong mọi trường hợp muốn đơn phương chấm dứt hợp 

đồng phải có căn cứ luật định và phải báo trước cho NLĐ theo qui định sau: 
- Căn cứ: 
- Thời gian báo trước: 

o Ít nhất 45 ngày đối với HĐLĐ không xác định thời hạn;  
o Ít nhất 30 ngày đối với HĐLĐ xác định thời hạn;  
o Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp (ii) và đối với HĐLĐ theo mùa 

vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. 
v Lưu ý: NSDLĐ không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt 

HĐLĐ trong các trường hợp sau: 
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c. NSDLĐ cho NLĐ dôi dư thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc lý do kinh 
tế: Đ.44 BLLĐ 

v Căn cứ: 
v Điều kiện: 
v Thủ tục. 
v Hậu quả pháp lý: trả trợ cấp mất việc (nếu có) theo qui định taị Đ.49 BLLĐ. 

d. NSDLĐ cho NLĐ dôi dư thôi việc do tổ chức lại DN: Đ.45 
v Căn cứ: 
v Điều kiện: 
v Thủ tục. 
v Hậu quả pháp lý 

4. Trách nhiệm của NSDLĐ khi chấm dứt HĐLĐ (Đ.47 BLLĐ) 
2. Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt HĐLĐ 
a. Chấm dứt đúng pháp luật 
(1) Trợ cấp thôi việc: 

v Điều kiện hưởng. 
v Mức trợ cấp. 

(2) Trợ cấp mất việc làm: 
v Điều kiện hưởng. 
v Mức trợ cấp. 

(3) Trợ cấp thất nghiệp 
v Điều kiện hưởng. 
v Mức trợ cấp. 

b. Chấm dứt trái pháp luật 
(1) NSDLĐ đơn phương trái pháp luật 
(2) NLĐ đơn phương trái pháp luật 

V. Cho thuê lại lao động 
1. Khái niệm  
2. Đặc điểm 
3. Chủ thể 
(1) Doanh nghiệp cho thuê lại lao động: Đ.56; 
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a. Khái niệm: 
b. Điều kiện thành lập: Đ.6-8 NĐ 55/2013/NĐ-CP 
c. Quyền và nghĩa vụ: Đ.56, K.1 Đ.4 NĐ 55/2013/NĐ-CP 

(2)Bên thuê lại lao động:  
a. Khái niệm: K.2 Đ.3 NĐ 55/2013/NĐ-CP 
b. Quyền và nghĩa vụ: Đ.57 BLLĐ, K.2 Đ.4 NĐ 55/2013/NĐ-CP 

(3)NLĐ thuê lại:  
a.   Khái niệm: 
b.  Quyền và nghĩa vụ: Đ.58 

4. Hợp đồng cho thuê lại lao động  
c. Hình thức: K.1 Đ.55/2013/NĐ-CP 
d. Nội dung: K.2 Đ.55/2013/NĐ-CP 
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Chương V. CÔNG ĐOÀN & THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ 

 
I. Quyền tự do lập hội và quyền tự do tổ chức, thương lượng tập thể 

1. Quyền tự do lập hội 
2. Quyền tự do tổ chức và thương lượng tập thể 

II. Công đoàn 
1. Khái niệm 
2. Chức năng 

- Đại diện NLĐ 

- Bảo vệ NLĐ 

- Các chức năng khác 
3. Thẩm quyển của công đoàn 
4. Đảm bảo điều kiện hoạt động công đoàn 

III. Đối thoại tại nơi làm việc và thương lượng tập thể và thỏa ước lao động 
tập thể 

1.  Đối thoại tại nơi làm việc 
a. Khái niệm: 
- Là sự trao đổi trực tiếp giữa (i) NLĐ & NSDLĐ; (ii) đại diện tập thể 

LĐ & NSDLĐ. 
è Mục đích: (i) chia sẻ thông tin; (ii) tăng cường hiểu biết; (iii) xây dựng 

QHLĐ hài hoà ổn định 
b. Nội dung đối thoại:  
c. Hình thức và quy trình đối thoại 

v Hình thức: 

- Đối thoại định kỳ 3 tháng/lần hoặc đột xuất 

- Hội nghị NLĐ 
 
v Cách thức thực hiện: 

• NLĐ tham gia ý kiến: 

-  Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế, TƯTT 

- Quy trình, thủ tục giải quyết TCLĐ, xử lý kỷ luật… 

- Nghị quyết Hội nghị NLĐ 

• NLĐ quyết định: 
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-  Giao kết, sửa đổi, bổ sung HĐLĐ, TƯTT 

-  Thông qua nghị quyết hội nghị NLĐ 

- Gia nhập CĐ, tham gia đình công  

• NLĐ kiểm tra giám sát: 

-  Việc thực hiện các nội dung của quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm 
việc  

2. Thương lượng tập thể 
a. Khái niệm, ý nghĩa 

v Khái niệm:  
v Ý nghĩa:  

b. Nguyên tắc thương lượng:  
c. Chủ thể thương lượng  

- Tập thể LĐ: đại diện bắt buộc là tổ chức ĐD tập thể LĐ tại cơ sở 
- NSDLĐ 

d. Nội dung thương lượng:  
e. Quy trình thương lượng:  

v Bước 1: yêu cầu thương lượng/nghĩa vụ thương lượng 
v Bước 2: Chuẩn bị thương lượng 

Ø Cung cấp thông tin 
Ø Lấy ý kiến tập thể LĐ 
Ø Thông báo nội dung thương lượng 

v Bước 3: Tiến hành thương lượng 
Ø Tổ chức phiên họp thương lượng 
Ø Lập biên bản 

3. Thoả ước lao động tập thể (TƯTT) 
a. Khái niệm, đặc điểm 

v Khái niệm: 
v Đặc điểm: 

- Tính hợp đồng  

- Tính pháp quy à“bộ luật con” 
èSự khác biệt giữa TƯLĐTT với HĐLĐ và các văn bản quy phạm PL? 

b. Ý nghĩa 
c. Các loại TƯTT 

v TƯLĐTT doanh nghiệp 
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v TƯLĐTT ngành 
d. Ký kết TƯTT 

v Đại diện ký kết: đại diện tập thể LĐ và đại diện NSDLĐ 
v Tỷ lệ tán thành: 
- Trên 50% số người của tập thể lao động biểu quyết tán thành nội dung 

thương lượng tập thể đã đạt được trong trường hợp ký thỏa ước lao 
động tập thể doanh nghiệp; 

- Trên 50% số đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn 
cấp trên cơ sở biểu quyết tán thành nội dung thương lượng tập thể đã 
đạt được trong trường hợp ký thỏa ước lao động tập thể ngành. 

v Công bố và gửi TƯTT. 
e. Hiệu lực của TƯTT 

Ø Hiệu lực theo thời gian: 
Ø Hiệu lực theo đối tượng: 

f. TƯTT vô hiệu 
Ø TƯTT vô hiệu toàn bộ:  
Ø TƯTT vô hiệu từng phần: 
Ø Tuyên bố TƯTT vô hiệu 

- Thẩm quyền tuyên bố: TAND 

- Hậu quả của TƯTT vô hiệu: quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên 
ghi trong thoả ước tương ứng với toàn bộ hoặc phần bị tuyên bố vô 
hiệu được giải quyết theo quy định của pháp luật và các thoả thuận 
hợp pháp trong HĐLĐ 

g. Việc thực hiện và sửa đổi, bổ sung TƯTT 
- Sau 03 tháng thực hiện đối với TƯTT có thời hạn dưới 01 năm;  
- Sau 06 tháng thực hiện đối với TƯTT có thời hạn từ 01 năm đến 03 

năm.  
- Trong trường hợp quy định của pháp luật thay đổi mà dẫn đến TƯTT 

không còn phù hợp với quy định của pháp luật, thì hai bên phải tiến 
hành sửa đổi, bổ sung TƯTT trong vòng 15 ngày, kể từ ngày quy định 
của pháp luật có hiệu lực. 

-  Trong thời gian tiến hành sửa đổi, bổ sung TƯTT thì quyền lợi của 
NLĐ được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Việc sửa đổi, bổ sung TƯTT được tiến hành như việc ký kết TƯTT mới. 
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Chương VI. THỜI GiỜ LÀM VIỆC – THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI 

 
I. Thời giờ làm việc 

1. Khái niệm – ý nghĩa 
a. Khái niệm 
b. Ý nghĩa 

2. Phân loại 
v TGLV bình thường: Đ104 BLLĐ 

- Không quá 8g/ngày và 48g/tuần; 

- Chế độ TGLV tuần:  không quá 10g/ngày 
v TGLV rút ngắn: áp dụng đối với 1 số đối tượng lao động đặc thù như 

NLĐ chưa thành niên, NLĐ nữ, NLĐ khuyết tật, NLĐ cao tuổi, v.v... 
v Thời giờ làm thêm: là khoảng thời gian làm việc ngoài thời TGLV 

bình thường được quy định trong pháp luật, TƯLĐTT hoặc theo nội 
quy lao động 

Ø Ý nghĩa: đảm bảo SXXH và bảo vệ sức khỏe 
Ø Số giờ làm thêm: ngày, tháng, năm 

v Thời giờ làm việc ban đêm: 10 giờ tối – 6 giờ sáng hôm sau. 
v Thời giờ làm việc không trọn ngày hoặc thay đổi tự chọn: áp dụng 

cho một số đối tượng NLĐ không thể áp dụng TGLV bình thường 
hoặc như một chế độ làm việc ưu đãi 

II.Thời giờ nghỉ ngơi 
1. Nghỉ trong giờ làm việc, nghỉ chuyển ca 
- Nghỉ trong giờ làm việc; 

- Nghỉ chuyển ca. 
2. Nghỉ hàng tuần 
- Là khoảng thời gian pháp luật quy định cho NLĐ được nghỉ trong một 

tuần làm việc và NLĐ không được hưởng lương 

- Mỗi tuần NLĐ được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. NSDLĐ có thể sắp 
xếp ngày nghỉ hàng tuần vào chủ nhật hoặc vào một ngày cố định khác 
trong tuần nhưng phải quy định trong nội quy lao động. Trong trường hợp 
đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần thì NSDLĐ phải bảo 
đảm cho NLĐ được nghỉ bình quân một tháng ít nhất là bốn ngày. 

3. Nghỉ lễ 
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- Là thời gian pháp luật lao động quy định cho NLĐ được nghỉ trong những 
ngày tết và những ngày lễ kỷ niệm quan trọng của đất nước hoặc của thế 
giới và được hưởng nguyên lương 

- NLĐ có tối thiểu 10 ngày nghỉ lễ/năm. Nếu những ngày nghỉ lễ trùng vào 
ngày nghỉ hàng tuần thì NLĐ được nghỉ bù vào ngày tiếp theo. 

4. Nghỉ hàng năm 
- Là thời gian NLĐ được nghỉ trong một năm làm việc và vẫn hưởng nguyên 

lương. 

- Lịch nghỉ do NSDLD quyết định sau khi tham khảo ý kiến của NLD. 

- Thời gian nghỉ: 12-16 ngày, tùy thuộc loại công việc và điều kiện làm việc, 
được tăng ngày nghỉ theo thâm niên làm việc. 

- Một số chế độ đặc biệt: được tạm ứng lương, tính thêm thời gian đi đường, 
được thanh toán tiền tàu, xe trong 1 số trường hợp; được thanh toán tiền 
lương những ngày chưa nghỉ hết, v.v… 

5. Nghỉ về việc riêng 

- Là thời gian pháp luật quy định cho NLĐ được nghỉ để giải quyết các việc hiếu, 
hỷ của cá nhân NLĐ 

- Có thể nghỉ được hưởng lương hoặc không được hưởng lương 
6. Nghỉ không hưởng lương 

- Là trường hợp NLĐ thỏa thuận với NSDLĐ để nghỉ trong một thời gian nhất 
định mà không hưởng lương 
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Chương VII.TIỀN LƯƠNG 

 
I. Khái quát chung về tiền lương 

1. Khái niệm – đặc điểm 

- Tiền lương là khoản tiền mà NSDLĐ trả cho NLĐ để thực hiện công 
việc theo thỏa thuận.  

- Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp 
lương và các khoản bổ sung khác. 

2. Bản chất của tiền lương 
v Giá cả hàng hóa SLĐ 

II. Chế độ tiền lương 
1. Tiền lương tối thiểu (TLTT) 

v Khái niệm, ý nghĩa TLTT 
Là mức thấp nhất trả cho NLĐ làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao 
động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ. 

v Các mức lương tối thiểu hiện hành 
Ø Lương cơ sở 
Ø Lương tối thiểu vùng 
Ø Lương tối thiểu ngành 

2. Phụ cấp tiền lương 
3. Thang lương, bảng lương và định mức lao động 

4. Nguyên tắc và hình thức trả lương 
v Nguyên tắc trả lương:  

- Trả lương trực tiếp 
- Trả lương đầy đủ 
- Trả lương đúng hạn 

v Hình thức trả lương:  
- Trả lương theo thời gian 
- Trả lương theo sản phẩm 
- Trả lương khoán 

5. Trả lương trong một số trường hợp đặc biệt 
v Trả lương làm thêm giờ: K1, K3Đ97 BLLĐ 

q Lương thời gian: 
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Tiền lương giờ làm thêm = Tiền lương giờ bình thường x 
150%/200%/300% x số giờ làm thêm 

q Lương sản phẩm: 
Tiền lương làm thêm = đơn giá 1 sản phẩm x150%/200%/300% x số sản 

phẩm làm thêm 
Lưu ý: Cách tính tiền lương làm thêm trong ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng 

lương đối với NLĐ hưởng lương theo ngày 
v Trả lương làm việc ban đêm: K2Đ97 BLLĐ 

Tiền lương ban đêm = Tiền lương giờ làm việc ban ngày x 130% x số giờ làm 
việc vào ban đêm 

v Trả lương khi làm thêm vào ban đêm: 
Tiền lương làm thêm ban đêm = Tiền lương làm thêm ban ngày + Tiền lương trả 
thêm khi làm việc ban đêm + (Tiền lương làm thêm ban ngày x 20%) 

6. Trả lương ngừng việc:  
- Nếu do lỗi của NSDLĐ, thì NLĐ được trả đủ tiền lương; 
- Nếu do lỗi của NLĐ thì người đó không được trả lương; những NLĐ 

khác được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không 
được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng; 

- Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của NSDLĐ, NLĐ hoặc 
vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch 
bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương 
ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức 
lương tối thiểu vùng. 

7. Tạm ứng tiền lương:  
- NLĐ được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thoả thuận. 
- NSDLĐ phải tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày NLĐ tạm 

thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên 
nhưng tối đa không quá 01 tháng lương và phải hoàn lại số tiền đã 
tạm ứng trừ trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự.  

8. Khấu trừ lương:  
- NLĐ có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình. 
- Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương 

hằng tháng của NLĐ sau khi trích nộp các khoản BHXH bắt buộc, 
BHYT, BHTN, thuế thu nhập 

III. Tiền thưởng 
1. Nguyên tắc xây dựng quy chế thưởng 

- Căn cứ vào kết quả SXKD 
- Dựa trên hiệu quả công việc/thành tích của NLĐ 
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- Có tham khảo ý kiến Công đoàn 
2. Các loại tiền thưởng 

- Thưởng cuối năm  
- Thưởng doanh thu  
- Thưởng đột xuất 
- V.v… 
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Chương VIII.  KỶ LUẬT LAO ĐỘNG – TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT – 

TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP TAI NẠN LAO ĐỘNG – BỆNH 
NGHỀ NGHIỆP 

 
I. Kỷ luật lao động 

1. Khái niệm – Ý nghĩa của kỷ luật lao động 
a. Khái niệm: Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, 

công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động. 
b. Ý nghĩa:  

2. Nội quy lao động (NQLĐ) 
a. Hình thức NQLĐ 

- Văn bản: áp dụng cho DN sử dụng từ 10 NLĐ trở lên 
- Lời nói à hạn chế?  

b. Nội dung của NQLĐ: 
- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; 
- Trật tự tại nơi làm việc; 
- An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc; 
- Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí 

tuệ của NSDLĐ;  
- Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của NLĐ và các hình thức xử lý 

kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất. 
c. Kiểm soát việc ban hành NQLĐ: Trước khi ban hành nội quy lao động, 

NSDLĐ phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ 
sở 

d. Đăng ký và hiệu lực của NQLĐ 
v Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành NQLĐ, NSDLĐ phải 

nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý LĐ cấp tỉnh. 
v Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký 

NQLĐ, nếu nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan 
quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn NSDLĐ 
sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại. 

v Nội quy lao động có hiệu lực sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày cơ quan 
quản lý nhà nước về LĐ cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký NQLĐ, trừ 
trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung. 

è NQLĐ khác gì so với TƯTT? 
3. Trách nhiệm kỷ luật lao động 
a. Khái niệm – Đặc điểm 
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b. Nguyên tắc xử lý vi phạm KLLĐ: Đ123 BLLĐ 
v Nguyên tắc chứng minh lỗi 
v Có sự tham gia của tổ chức đại diện NLĐ 
v NLĐ phải có mặtà xử lý như thế nào nếu NLĐ không đến dự phiên 

họp? 
v Việc xử lý KL phải lập thành biên bảnà Biên bản phải được lập 

trong thời hiệu 
- Không áp dụng nhiều hình thức xử lý đối với 1 hành vi vi phạm 
- NLĐ vi phạm cùng lúc nhiều hành vi à chỉ xử lý hành vi nặng nhất 
- Không xử lý KL người bị bệnh tâm thần hoặc mất khả năng nhận 

thức, điều khiển hành vi và một số trường hợp đặc biệt. 
c. Căn cứ áp dụng trách nhiệm KLLĐ 

- Hành vi trái KLLĐ: trái với NQLĐ à không thể xử lý KLLĐ nếu 
không có NQLĐ? 

- Lỗi: cố ý hoặc vô ý 
d. Hình thức xử lý 

(1) Khiển trách: văn bản hoặc bằng miệng 
(2) Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng - Cách chức 

è Quy định về giảm, xóa kỷ luật? 
(3) Sa thải (Đ126 BLLĐ): 3 trường hợp: 

- Trộm cắp, tham ô, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc, tiết 
lộ bí mật công nghệ kinh doanh, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của 
NSDLD, gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng 
đến tài sản, lợi ích của DN; 

- Tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luậtà hiểu thế nào là tái phạm? 
- Tự ý bỏ việc không lý do chính đáng: 5 ngày/tháng hoặc 20 ngày/năm à Bất 

cập? 
e. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động 
v Thời hiệu thông thường: 6 tháng – 12 tháng  
v Kéo dài thời hiệu: tối đa 60 ngày: áp dụng khi NLĐ ở trong những trường 

hợp không được xử lý KLLĐ: 
(1) NLĐ nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của NSDLĐ; 
(2) Đang bị tạm giữ, tạm giam; 
(3)  Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận 
đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của BLLĐ; 

(4) Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; NLĐ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.  
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g. Tạm đình chỉ công việc 
- Lý do tạm đình chỉ: khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét 

thấy để NLĐ tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh 
- Thời hạn: 15 – 90 ngày 
- Thủ tục: phải trao đổi ý kiến với TCĐD tập thể LĐ 
- Quyền lợi NLĐ: được tạm ứng 50% lương trong thời gian tạm đình chỉ 
- Trách nhiệm hoàn trả khoản tạm ứng? 

II. Trách nhiệm vật chất 
1. Khái niệm – Ý nghĩa của trách nhiệm vật chất 
a. Khái niệm 
b. Ý nghĩa 
Ø Phân biệt TNVC với trách nhiệm BTTH ngoài hợp đồng?  
2. Căn cứ áp dụng TNVC 

- Hành vi gây thiệt hại 
- Thiệt hại 
- Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và thiệt hại 
- Lỗi 

3. Mức và phương thức bồi thường 

• Trường hợp làm hư hỏng tài sản 

• Trường hợp làm mất tài sản 

• Trường hợp có hợp đồng trách nhiệm 
4. Nguyên tắc, thẩm quyền, thời hiệu và thủ tục xử lý bồi thường 

III. Trách nhiệm trong trường hợp tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp 
1. Khái niệm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp: K.8, K.9 Đ.3 Luật 

ATVSLĐ 
- Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng 

nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho NLĐ, xảy ra trong quá trình lao động, 
gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động. 

- Bệnh nghề nghiệp là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề 
nghiệp tác động đối với NLĐ. 

2. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 
a. Chịu chi phí y tế 
b. Bồi thường tiền lương 
c. Bồi thường/trợ cấp theo mức suy giảm khả năng lao động 
d. Trường hợp NLĐ tử vong 
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3. Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp 
a. Điều kiện hưởng 
b. Các chế độ 
c. Quỹ TNLĐ-BNN 
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Chương IX. TRANH CHẤP LAO ĐỘNG – GIẢI QUYẾT TCLĐ VÀ ĐÌNH 

CÔNG 
 
II. Tranh chấp lao động 

1. Khái niệm – Đặc điểm TCLĐ 
a. Khái niệm: 
b. Đặc điểm: 
2. Phân loại TCLĐ 
l Căn cứ vào chủ thể: 

v TCLĐ cá nhân: TC phát sinh giữa cá nhân NLĐ và NSDLĐ 
v TCLĐ tập thể: 
1. TCTT về quyền: là tranh chấp giữa tập thể lao động với NSDLĐ phát 

sinh từ việc giải thích và thực hiện khác nhau quy định của pháp luật 
về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế và 
thoả thuận hợp pháp khác; 

2. TCTT về lợi ích: là tranh chấp lao động phát sinh từ việc tập thể lao 
động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới so với quy định của 
pháp luật về lao động, thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động 
hoặc các quy chế, thoả thuận hợp pháp khác trong quá trình thương 
lượng giữa tập thể lao động với NSDLĐ. 

l Căn cứ vào nội dung tranh chấp: 

- TC về tiền lương 

- TC về HĐLĐ 

- TC về sa thải 

- V.v... 
3. Nguyên nhân phát sinh TCLĐ 

- Nguyên nhân chủ quan: 

- Nguyên nhân khách quan 
IV. Giải quyết tranh chấp lao động 
1. Nguyên tắc giải quyết TCLĐ:  
2. Các cơ quan giải quyết TCLĐ 

a. Hòa giải viên lao động 
b. Chủ tịch UBND cấp huyện 
c. Hội đồng trọng tài lao động 
d. Tòa án nhân dân 
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3. Trình tự, thủ tục giải quyết TCLĐ 
a. TCLĐ cá nhân 

(a) TCLĐ cá nhân

Hòa giải viên LĐ (5 ngày) 
(trừ K1 Đ201 BLLĐ)

HG thành

Biên bản HG thành
(1 ngày)

HG không thành/ hết hạn
giải quyết

Biên bản HG không thành 
hoặc không thực hiện BB 

HGT

TAND
 

 
 

b. Tranh chấp lao động tập thể 

• Tranh chấp lao động tập thể về quyền 
 

(b) TCLĐ tập thể về quyền

Hòa giải viên LĐ (5 ngày)

HG thành

BBHG thành

HG không thành/hết hạn GQ

BBHG không thành

Chủ tịch UBND huyện (5 ngày)

Không đồng ý/hết hạn GQ

TAND
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• Tranh chấp tập thể về lợi ích 

* TCLĐ tập thể về lợi ích 

Hòa giải viên LĐ (5 ngày)

HG thành

BBHG thành

HG không thành/hết hạn 
GQ/không thực hiện BBHG

Hội đồng trọng tài LĐ (7 ngày)

HG thành HG không thành

Đình công

c. Tranh chấp tập thể về lợi ích ở những DN không được đình công 
 

c. TCLĐ tập thể ở DN không được 
đình công 

Hội đồng trọng tài LĐ (3 ngày)

HG thành

BBHG thành

HG không thành/hết hạn 
GQ/không thực hiện BBHG

Kiến nghị Sở LĐTBXH và công 
đoàn cấp trên (5 ngày)

Chủ tịch UBND tỉnh (5 ngày)

 
4. Thời hiệu yêu cầu giải quyết TCLĐ: 
v TCLĐ cá nhân: 6 tháng – 1 năm (Đ202 BLLĐ) 
v TCLĐ tập thể:  1 năm (Đ207 BLLĐ) 
V. Đình công và Giải quyết Đình công 
1. Đình công 
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a. Khái niệm: 
b. Đặc điểm: 

- Là sự ngừng việc triệt để 
- Có tổ chức 
- Phát sinh từ TCLĐ tập thể về lợi ích 
- Do tập thể LĐ tiến hành 

c. Thời điểm phát sinh quyền đình công và người lãnh đạo, tổ chức đình 
công 
v Thời điểm phát sinh:. 
v Người lãnh đạo, tổ chức đình công: 

d. Thủ tục tiến hành đình công 
v Lấy ý kiến tập thể lao động. 
v Ra quyết định đình công. 
v Trao bản yêu cầu. 

e. Tính hợp pháp của đình công: 

- Phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể về lợi ích; 

- Do những NLĐ cùng làm việc cho một NSDLĐ tiến hành. 

- Vụ TC đã được Hòa giải viên LĐ và Hội đồng trọng tài lao động giải 
quyết nhưng không thành công; 

- Không tiến hành tại doanh nghiệp không được đình công thuộc danh 
mục do Chính phủ quy định; 

- Không bị Chính phủ ra quyết định hoãn hoặc ngừng đình công. 
g. Quyền và nghĩa vụ của các bên trước, trong và sau đình công: Đ214-219 

BLLĐ 
h. Xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục: Đ222 BLLĐ 
2. Giải quyết đình công 
a. Thẩm quyền giải quyết: TAND cấp tỉnh  
b. Trình tự giải quyết đình công:  
v Thụ lý đơn 
v Chuẩn bị giải quyết 
v Xét tính hợp pháp của đình công 
c. Hậu quả pháp lý của việc Tòa án kết luận đình công là trái pháp luật:  
v Trách nhiệm của tổ chức công đoàn. 
v Đối với NLĐ tham gia đình công 
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 
 

I. Văn bản pháp luật 
1. Bộ luật Lao động 2019 ngày 20/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021. 
2. Bộ luật Lao động 2012 ngày 18/6/2012, có hiệu lực ngày 1/5/2013 
3. Luật Công đoàn 2012 ngày 20/6/2012, có hiệu lực ngày 1/1/2013 
4. Luật Việc Làm 2013 ngày 16/11/2013, có hiệu lực ngày 1/1/2015 
5. Luật Bảo hiểm xã hội 2014 ngày 20/11/2014, có hiệu lực ngày 1/1/2016 
6. Luật An toàn, Vệ sinh Lao động 2015 ngày 25/6/2015, có hiệu lực ngày 

1/7/2016 
7. Nghị định 41/2013/NĐ-CP ngày 8/5/2013 danh mục DN không được đình 

công 
8. Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 hướng dẫn Điều 10 Luật Công 
đoàn 

9. Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 về HĐLĐ 
10. Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 về TGLV-TGNN và ATLĐ-

VSLĐ 
11. Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 về tranh chấp lao động 
12. Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 về tiền lương 
13. Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 về cho thuê lại lao động 
14. Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 về quy chế dân chủ 
15. Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/1/2014 về việc làm 
16. Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số nội dung của BLLĐ 
17. Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 hướng dẫn Luật Việc làm về 

BHTN 
18. Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 sửa đổi NĐ 95/2013/NĐ-CP 
19. Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 3/2/2016 về lao động nước ngoài 
20. Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 hướng dẫn Luật AT-VSLĐ 
21. Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 hướng dẫn Luật AT-VSLĐ 
22. Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 về mức lương cơ sở đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 
23. Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 sửa đổi, bổ sung nghị định 

49/2013 
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24. Nghị định 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung Nghị định 
05/2015 

25. Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 quy định về mức lương cơ sở đối 
với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượn vũ trang. 

26. Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 về lương tối thiểu vùng. 
27. Nghị định 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 về xử phạt hành chính trong lao 
động. 

28. Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 hướng dẫn 
NĐ46/2013/NĐ-CP 

29. Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/10/2013 về danh mục công việc 
cấm sử dụng LĐ chưa thành niên 

30. Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2013 về danh mục công việc 
nhẹ được sử dụng LĐ dưới 15 tuổi 

31. Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9/9/2013 hướng dẫn NĐ50 
32. Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 về danh mục công việc 

không được sử dụng LĐ nữ 
33. Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 hướng dẫn 

NĐ44/2013/NĐ-CP 
34. Thông tư 32/2013/TT-BLĐTBXH ngày 6/12/2013 hướng dẫn 

NĐ95/2013/NĐ-CP 
35. Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 8/1/2014 hướng dẫn 

NĐ55/2013/NĐ-CP 
36. Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 hướng dẫn NĐ 03 về việc 

làm 
37. Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 hướng dẫn NĐ 05 về tiền 

lương làm thêm giờ 
38. Thông tư 28/2015/TT-BLDTBXH ngày 31/7/2015 hướng dẫn NĐ 

28/2015/NĐ-CP 
39. Thông tư 29/2015/TT-BLDTBXH ngày 31/7/2015 hướng dẫn NĐ 

05/2015/NĐ-CP về TƯTT và TCLĐ 
40. Thông tư 47/2015/TT-BLDTBXH ngày 16/11/2015 hướng dẫn NĐ 

05/2015/NĐ-CP 
41. Thông tư 54/2015/TT-BLDTBXH ngày 16/12/2015 hướng dẫn TGLV-NN 
42. Thông tư 04/2015/TT-BLĐTBXH ngày 2/2/2015 hướng dẫn thực hiện chế 
độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của NSDLĐ đối với NLĐ bị tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp 

43. Thông tư 40/2016/TT-BLDTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn Nghị định 
11/2016/NĐ-CP. 


