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A
• Ảnh hưởng của Covid-19 đến vấn đề quản lý lao động

của doanh nghiệp

B

• Một số giải pháp lao động cho doanh nghiệp do ảnh
hưởng của Covid-19: ngừng việc, tạm hoãn, nghỉ việc
không lương, làm việc luân phiên, 3 tại chỗ, cho thôi
việc…

C

• Tình huống thực tiễn (chấm dứt do dịch bệnh, người
lao động không tiêm…)

NỘI DUNG

TS. Đỗ Ngân Bình



A. ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 ĐẾN VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 

LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

TS. Đỗ Ngân Bình

Không có việc

Tăng nguồn lực do “3 tại chỗ”

Không có tiền trả lương

Không có tiền đóng bảo hiểm xã hội, công đoàn phí …



B. CÁC GIẢI PHÁP LAO ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP DO 

ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19

TS. Đỗ Ngân Bình

1. Nghỉ việc không lương

2. Ngừng việc

3. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

4. Làm việc luân phiên

5. Làm việc “3 hoặc 4 tại chỗ”

6. Cho thôi việc do dịch bệnh Covid-19



1. Nghỉ việc không lương

TS. Đỗ Ngân Bình

1.1. Doanh nghiệp phải làm gì? (Quy trình)

1.2. Hồ sơ, giấy tờ

1.3. Kết quả cho doanh nghiệp



TS. Đỗ Ngân Bình

➢Cơ sở pháp lý

- Khoản 3 Điều 115 BLLĐ 2019:

“Điều 115. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

...

3. Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thỏa

thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.”



1.1. Doanh nghiệp phải làm gì? (Quy trình)

TS. Đỗ Ngân Bình

- NSDLĐ và NLĐ phải THỎA THUẬN để NLĐ thực hiện nghỉ không hưởng lương

theo quy định tại khoản 3 Điều 115 BLLĐ 2019;

- Hình thức: nên thỏa thuận bằng VĂN BẢN;

- Phải có lịch nghỉ cụ thể thỏa thuận đối với NLĐ.



1.2. Hồ sơ, giấy tờ

TS. Đỗ Ngân Bình

+ Văn bản thỏa thuận nghỉ không hưởng lương giữa NSDLĐ và NLĐ. Nội

dung chính bao gồm:

(i) Thông tin của các bên;

(ii) Lý do nghỉ không lương (do tình hình dịch COVID-19);

(iii) Thể hiện sự đồng ý của cả hai bên;

+ Danh sách NLĐ nghỉ không hưởng lương (nếu thỏa thuận với tập thể

NLĐ).

+ Lịch nghỉ không hưởng lương đã thỏa thuận với NLĐ.



1.3. Kết quả cho doanh nghiệp

TS. Đỗ Ngân Bình



2. Ngừng việc

TS. Đỗ Ngân Bình

2.1. Doanh nghiệp phải làm gì? (Quy trình)

2.2. Hồ sơ, giấy tờ

2.3. Kết quả cho doanh nghiệp



TS. Đỗ Ngân Bình

➢Cơ sở pháp lý: Điều 99 BLLĐ 2019

Điều 99. Tiền lương ngừng việc

Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn

vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối

thiểu;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch

bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì

lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp

hơn mức lương tối thiểu;

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải

bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.



TS. Đỗ Ngân Bình

➢ Các trường hợp ngừng việc và quy trình thực hiện

Thông thường, theo quy định của BLLĐ 2019, có 3 trường hợp ngừng việc, nhưng

ngừng việc do Covid-19 thường sẽ xảy ra một trong hai trường hợp sau:

(i) Ngừng việc do lỗi của NSDLĐ (NLĐ không đồng ý tạm thời chuyển công

việc khác so với HĐLĐ theo Điều 29 BLLĐ 2019 nên phải ngừng việc) ;

(ii) Ngừng việc do dịch bệnh nguy hiểm

2.1. Doanh nghiệp phải làm gì? (Quy trình)



TS. Đỗ Ngân Bình

i) Ngừng việc do lỗi của NSDLĐ

- Bước 1: Công ty xác định trường hợp ngừng việc có phải là do lỗi của NSDLĐ không theo thực

tế từng vụ việc. Ví dụ như: NLĐ không đồng ý tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao

động quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm mà phải ngừng việc theo quy định tại khoản

4 Điều 29 BLLĐ 2019.

- Bước 2: Xác định tiền lương cần thanh toán cho NLĐ : Theo quy định tại khoản 1 Điều 99 BLLĐ

2019; trường hợp ngừng việc do lỗi của NSDLĐ thì: “Người lao động được trả đủ tiền lương theo

hợp đồng lao động” (được hiểu là 100% tiền lương cố định trả hằng tháng, được thỏa thuận và

ghi trong HĐLĐ).

- Bước 3: Công ty ban hành Thông báo ngừng việc gửi NLĐ và trả lương ngừng việc theo Thông

báo.



TS. Đỗ Ngân Bình

ii) Ngừng việc do dịch bệnh nguy hiểm:

- Bước 1: Công ty xác định trường hợp phải ngừng việc có phải vì dịch bệnh nguy hiểm không ?

- Bước 2 : Xác định tiền lương cần thanh toán cho NLĐ theo 1 trong 2 trường hợp sau :

+ TH1 : NLĐ phải ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống (< hoặc = 14 ngày làm việc).

Theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 99 BLLĐ 2019 thì: “Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày

làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối

thiểu”.

Như vậy, Công ty có trách nhiệm thỏa thuận mức lương ngừng việc với NLĐ trong trường hợp

ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống. Đảm bảo tiền lương ngừng việc không được thấp hơn

mức lương tối thiểu.



TS. Đỗ Ngân Bình

+ TH2 : NLĐ trong trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc.

Theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 99 BLLĐ 2019 thì: “Trường hợp phải ngừng việc trên

14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền

lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu”.

Như vậy, Công ty có trách nhiệm thỏa thuận mức lương ngừng việc với NLĐ trong trường hợp

phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc nhưng phải đảm bảo tiền lương ngừng việc trong 14

ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu. Tiền lương ngừng việc từ ngày làm việc

thứ 15 trở đi có thể = 0.

- Bước 3 : Công ty ban hành Thông báo ngừng việc gửi NLĐ và trả lương ngừng việc cho NLĐ

theo Thông báo



2.2. Hồ sơ, giấy tờ

TS. Đỗ Ngân Bình

i) Ngừng việc do lỗi của NSDLĐ => Hồ sơ bao gồm: Thông báo ngừng việc

gửi NLĐ.

Thông báo ngừng việc gửi NLĐ gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Lý do ngừng việc;

- Tiền lương ngừng việc;

- Thời gian ngừng việc



2.2. Hồ sơ, giấy tờ

TS. Đỗ Ngân Bình

ii) Ngừng việc do dịch bệnh nguy hiểm => Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản thỏa thuận tiền lương ngừng việc với NLĐ trong trường hợp phải

ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống (tùy trường hợp).

- Văn bản thỏa thuận tiền lương ngừng việc với NLĐ trong trường hợp

phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc (tùy trường hợp).

- Thông báo ngừng việc gửi NLĐ.



2.3. Kết quả cho doanh nghiệp

TS. Đỗ Ngân Bình



3. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

TS. Đỗ Ngân Bình

3.1. Doanh nghiệp phải làm gì? (Quy trình)

3.2. Hồ sơ, giấy tờ

3.3. Kết quả cho doanh nghiệp



TS. Đỗ Ngân Bình

➢Cơ sở pháp lý

- Điều 30 BLLĐ 2019:

“Điều 30. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

1. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm:

...

h) Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

2. Trong thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi

ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.”

- Điều 31 BLLĐ 2019:

“Điều 31. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động phải có

mặt tại nơi làm việc và người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao

động đã giao kết nếu hợp đồng lao động còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có

quy định khác.”



3.1. Doanh nghiệp phải làm gì? (Quy trình)

TS. Đỗ Ngân Bình

- NSDLĐ và NLĐ phải THỎA THUẬN để NLĐ thực hiện tạm hoãn thực hiện

HĐLĐ theo quy định tại Điều 30 BLLĐ 2019;

- Hình thức: nên thỏa thuận bằng VĂN BẢN.



3.2. Hồ sơ, giấy tờ

TS. Đỗ Ngân Bình

+ Văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ giữa NSDLĐ và NLĐ.

Nội dung chính bao gồm:

(i) Thông tin của các bên;

(ii) Lý do tạm hoãn thực hiện HĐLĐ (do tình hình dịch COVID-19);

(iii) Thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ;

(iv) Quyền lợi của NLĐ trong thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ (NLĐ không được

hưởng/được hưởng theo thỏa thuận với NSDLĐ);

(v) Trách nhiệm của NLĐ trong thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ:

• Trách nhiệm bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ;

• Trách nhiệm quay lại làm việc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn tạm

hoãn thực hiện HĐLĐ + cách xử lý nếu NLĐ không quay lại.

• ….



3.3. Kết quả cho doanh nghiệp

TS. Đỗ Ngân Bình



4. Làm việc luân phiên

TS. Đỗ Ngân Bình

4.1. Doanh nghiệp phải làm gì? (Quy trình)

4.2. Hồ sơ, giấy tờ

4.3. Kết quả cho doanh nghiệp



4.1. Doanh nghiệp phải làm gì? (Quy trình)

TS. Đỗ Ngân Bình

- NSDLĐ và NLĐ có thể THỎA THUẬN làm việc luân phiên bằng cách cắt giảm thời giờ

làm việc so với bình thường, có hai trường hợp:

+ TH1: Làm việc luân phiên có trả lương cho thời gian nghỉ, NSDLĐ phải:

• Trả lương cho NLĐ theo mức lương bình thường hoặc theo thỏa thuận của hai bên

nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu (theo khoản 3 Điều 99 BLLĐ 2019).

• Đóng BHXH cho NLĐ như bình thường, vì những ngày nghỉ này người lao động có

hưởng lương ở công ty (chỉ là có thể ở mức thấp hơn).

+ TH2: Làm việc luân phiên không trả lương cho thời gian nghỉ, NSDLĐ phải tính

toán tổng số ngày nghỉ và không hưởng lương trong tháng, nếu từ 14 ngày trở lên thì

tháng đó không phải đóng BHXH cho NLĐ (theo khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-

BHXH: “Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc

trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để

hưởng BHXH.”)

- Hình thức: nên thỏa thuận bằng VĂN BẢN.



4.2. Hồ sơ, giấy tờ

TS. Đỗ Ngân Bình

- Văn bản thỏa thuận giữa NSDLĐ và NLĐ về việc làm việc luân phiên.



4.3. Kết quả cho doanh nghiệp

TS. Đỗ Ngân Bình



5. Làm việc “3 hoặc 4 tại chỗ”

TS. Đỗ Ngân Bình

5.1. Doanh nghiệp phải làm gì? (Quy trình)

5.2. Hồ sơ, giấy tờ

5.3. Kết quả cho doanh nghiệp



5.1. Doanh nghiệp phải làm gì? (Quy trình)

TS. Đỗ Ngân Bình

i) Thực hiện + Giải pháp

ii) Điều kiện để thực hiện 3 tại chỗ:

‒ Điều kiện an toàn để sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp

‒ Điều kiện đối với người lao động

‒ Đối với người sử dụng lao động

iii) Quyền lợi của NLĐ và NSDLĐ

‒ NLĐ thực hiện 3 tại chỗ được công đoàn hỗ trợ tiền ăn 1 triệu đồng/người

‒ NLĐ không thực hiện 3 tại chỗ có thể được nhận tiền lương ngừng việc và tiền hỗ

trợ Covid-19 theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

‒ Quyền lợi khi doanh nghiệp dừng hoạt động vì không đáp ứng được “3 tại chỗ”



TS. Đỗ Ngân Bình

i) Thực hiện: Căn cứ Hướng dẫn 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM

- Thực hiện nghiêm các quy định của chính quyền địa phương để vừa cách ly, vừa sản xuất đảm bảo an toàn.

- Chủ động hoàn thiện kế hoạch và phương án phòng, chống dịch theo yêu cầu tại các Chỉ thị của Thủ tướng

Chính phủ, Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch

COVID-19, Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các quy định khác có liên

quan.

- Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg để ổn định sản xuất, kinh

doanh và kịp thời hỗ trợ người lao động trong doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

- Đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động theo Quyết

định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và báo

cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

- Có thể dùng các phần mềm đánh giá theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-

19, các cơ quan trung ương và địa phương để cập nhật kết quả lên trang an toàn COVID-19.
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Giải pháp cho Doanh nghiệp:

- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng nhằm tăng sức đề kháng cho NLĐ;

- Thực hiện tiêm chủng cho NLĐ kịp thời;

- Nâng cao ý thức của NLĐ;

- Triển khai chương trình “Tủ thuốc F0”;

- Lan tỏa tinh thần lạc quan, bình tĩnh từ Lãnh đạo đến NLĐ;

- Đảm bảo thực hiện 5K;

- Sàng lọc nhân viên thường xuyên để bóc tách F0; F1,…

- Đề xuất thay đổi chính sách của Nhà nước: (i) giao quyền chủ động cho DN; (ii) phong tỏa, cách ly theo dạng

hẹp (từng khu vực); (iii) hạn chế thanh tra theo kiểu “gây khó” cho DN;

- Tăng cường sử dụng lao động địa phương;

- Đổi mới, chọn ngành nghề mới phù hợp với tình hình: online; công nghệ sinh học,…

- Áp dụng các biện pháp nhằm sống chung với dịch như thẻ xanh, thẻ vàng,…

- Chú trọng công tác tư tưởng: đảm bảo tư tưởng chính trị, tăng cường truyền thông nội bộ;

- Chăm sóc NLĐ về thể chất + tinh thần + thu nhập;

- Chia nhỏ Công ty thành nhiều khu vực để quản lý, kiểm soát;

- Bám sát và theo dõi tình hình thường xuyên.
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ii) Điều kiện để thực hiện 3 tại chỗ : Căn cứ Hướng dẫn 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM

- Điều kiện an toàn để sản xuất, kinh doanh đối với doanh nghiệp

▪ Về nguy cơ lây nhiễm COVID-19: ở mức nguy cơ thấp trở xuống (<30%) theo Quyết định số

2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

▪ Đã thực hiện ký Bản cam kết đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-

19; có kế hoạch phòng, chống COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc

COVID-19 theo Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế (mẫu Kế hoạch

theo Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế).

▪ Không sử dụng người lao động đang thuộc diện cách ly y tế.

▪ Tại khu vực thực hiện giãn cách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi có nguy cơ lây nhiễm

tại nơi làm việc, nếu bố trí người lao động đi làm, phải bố trí khu vực lưu trú tập trung và bố trí khu

vực làm việc riêng biệt với nhóm lao động hiện có trong doanh nghiệp.



TS. Đỗ Ngân Bình

▪ Bảo đảm phương án vận chuyển người lao động từ nơi ở tập trung đến nơi làm

việc đáp ứng các điều kiện quy định tại Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày

05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế và đảm bảo rút ngắn tối đa quãng đường, tối

thiểu cung đường vận chuyển người lao động với phương châm 01 cung đường

vận chuyển giữa nơi ở và nơi làm việc.

▪ Người lao động phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút Sars-CoV-2 trước

khi được đưa đến nơi ở tập trung và không đi khỏi nơi ở tập trung và nơi làm

việc trong quá trình doanh nghiệp hoạt động.

▪ Tuân thủ các quy định, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ

và vệ sinh môi trường.
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- Điều kiện đối với người lao động

▪ Địa phương đang thực hiện giãn cách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm

quyền, khi có nguy cơ lây nhiễm tại nơi ở và nơi làm việc, người lao động được

phép đi làm khi có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút Sars-CoV-2 (Test

nhanh/RT-PCR) phù hợp với yêu cầu của chính quyền địa phương.

▪ Địa phương đang thực hiện giãn cách mà cần phải bố trí người lao động lưu trú

tập trung tại doanh nghiệp để phòng dịch, hoặc nơi lưu trú tập trung do doanh

nghiệp tổ chức thì người lao động phải có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi

vào nơi lưu trú tập trung. Trong thời gian ở khu lưu trú tập trung của doanh

nghiệp, theo yêu cầu của chính quyền địa phương, người lao động có thể phải

tiếp tục được xét nghiệm.
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- Đối với người sử dụng lao động

▪ Doanh nghiệp thực hiện 03 tại chỗ (sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ tại chỗ) theo phương án giãn cách,

chia ca kíp đảm bảo an toàn; đảm bảo điều kiện về nơi lưu trú tập trung của người lao động (nếu thực hiện

việc lưu trú tập trung) theo quy định tại Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

đảm bảo chất lượng bữa ăn, sức khỏe người lao động.

▪ Yêu cầu nhanh chóng thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc

không hưởng lương, người lao động ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động và các chính sách khác theo

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021

của Thủ tướng Chính phủ, các chính sách của địa phương quy định và các quy định pháp luật hiện hành;

chăm lo đảm bảo trước hết, trên hết quyền lợi và an toàn cho người lao động.

▪ Chủ động tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch, các chính sách hỗ trợ theo quy

định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chính quyền địa phương cho người lao động, không để tình

trạng hoảng loạn, mất trật tự, an toàn, không để đối tượng xấu lôi kéo, lợi dụng gây bất ổn trong doanh

nghiệp.

▪ Phối hợp với các cơ sở y tế đủ năng lực để chuẩn bị sẵn sàng số lượng xét nghiệm nhanh dự phòng đảm

bảo đủ xét nghiệm 2 lần cho toàn bộ số lượng người lao động có mặt tại doanh nghiệp.

▪ Lập danh sách thông tin người lao động theo mẫu và cập nhật định kỳ 3 ngày/lần, cập nhật kết quả xét

nghiệm trước 15 giờ hàng ngày (nếu có) và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
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iii) Quyền lợi của NLĐ và NSDLĐ:

- NLĐ thực hiện 3 tại chỗ được công đoàn hỗ trợ tiền ăn 1 triệu đồng/người

▪ Trình tự, thủ tục thực hiện:

+ Công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động được DN huy động để thực

hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để công đoàn cấp trên

trực tiếp cơ sở thẩm định cấp kinh phí.

+ Trường hợp DN có đóng kinh phí công đoàn nhưng chưa có tổ chức công đoàn thì công

đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở làm việc với doanh nghiệp kiểm tra, xác định số lượng đoàn

viên, người lao động thực hiện “3 tại chỗ” duy trì sản xuất để chi hỗ trợ.

+ Sau khi thẩm định, trên cơ sở đề xuất của đoàn viên, NLĐ, công đoàn cơ sở (công đoàn cấp

trên trực tiếp cơ sở đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn) thống nhất với chủ

doanh nghiệp về phương thức tổ chức, khẩu phần bữa ăn, chuyển kinh phí hỗ trợ cho doanh

nghiệp để tổ chức bữa ăn theo chính sách chung của doanh nghiệp; đồng thời công đoàn cơ

sở (công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn)

giám sát việc tổ chức thực hiện bữa ăn và công khai tới đoàn viên, NLĐ.
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▪ Căn cứ: Quyết định 3089/QĐ-TLĐ năm 2021 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt

Nam ban hành.

▪ Điều kiện:

+ Có đóng kinh phí công đoàn

+ Thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất

+ Doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh,

thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg .
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- NLĐ không thực hiện 3 tại chỗ có thể được nhận tiền lương ngừng việc và tiền hỗ trợ Covid-19 theo

Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

▪ Căn cứ: Mục 1 Công văn 2844/LĐTBXH-PC năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

ban hành.

▪ Nội dung: Nếu NLĐ không đồng ý với phương án lưu trú theo yêu cầu "3 tại chỗ" của doanh

nghiệp thì NLĐ và DN có thể thống nhất như sau:

+ Doanh nghiệp thỏa thuận cho NLĐ ngừng việc và trả lương ngừng việc cho người lao động

theo quy định tại Khoản 3 Điều 99 BLLĐ 2019.

+ Trong trường hợp này, NLĐ được hỗ trợ chính sách ngừng việc khi đáp ứng đủ các điều kiện

theo chương V (Điều 17 đến Điều 20) của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

▪ Một số cách thức thỏa thuận khác nếu NLĐ không đồng ý thực hiện “3 tại chỗ”:

+ Thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ theo Điểm h Khoản 1 Điều 30 BLLĐ 2019

+ Thỏa thuận nghỉ không hưởng lương theo Khoản 3 Điều 115 BLLĐ 2019.

+ Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động theo Khoản 3 Điều 34 BLLĐ 2019;

+ Đơn phương chấm dứt HĐLĐ với người lao động theo Điểm c Khoản 1 Điều 36 BLLĐ 2019.
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- Quyền lợi khi doanh nghiệp dừng hoạt động vì không đáp ứng được “3 tại chỗ”:

▪ Căn cứ: Mục 2 Công văn 2844/LĐTBXH-PC năm 2021 do Bộ Lao động -

Thương binh và Xã hội ban hành.

▪ Các trường hợp được xem là DN dừng hoạt động yêu cầu của cơ quan

nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19:

+ DN ngừng hoạt động vì không đáp ứng được điều kiện “3 tại chỗ”

+ DN nằm trong khu vực bị cách ly y tế nên khó khăn về cung ứng nguyên vật

liệu, xuất hàng buộc phải tạm dừng hoạt động

 Đây là một trong những điều kiện để NLĐ làm việc tại DN được hưởng chính

sách hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương quy định tại

Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.



5.2. Hồ sơ, giấy tờ
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- Bản cam kết đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch

COVID-19.

- Kế hoạch phòng, chống COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường

hợp mắc COVID-19 theo Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ

trưởng Bộ Y tế (mẫu Kế hoạch theo Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021

của Bộ Y tế)

- Kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút Sars-CoV-2 của người lao động.

- Phương án giãn cách, chia ca kíp đảm bảo an toàn; đảm bảo điều kiện về nơi lưu

trú tập trung của người lao động (nếu thực hiện việc lưu trú tập trung) theo quy

định tại Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Danh sách thông tin người lao động theo mẫu (cập nhật định kỳ 3 ngày/lần, cập

nhật kết quả xét nghiệm trước 15 giờ hàng ngày nếu có).



5.3. Kết quả cho doanh nghiệp

TS. Đỗ Ngân Bình



6. Cho thôi việc do dịch bệnh Covid-19 

TS. Đỗ Ngân Bình

6.1. Doanh nghiệp phải làm gì? (Quy trình)

6.2. Hồ sơ, giấy tờ

6.3. Kết quả cho doanh nghiệp
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➢Cơ sở pháp lý: khoản 11 Điều 34; Điều 42, Diều 44, Điều 47

BLLĐ 2019.

- Khoản 11 Điều 34 BLLĐ 2019:

“Điều 34. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

...

11. Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc theo quy

định tại Điều 42 và Điều 43 của Bộ luật này.”
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“Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý

do kinh tế

1. Những trường hợp sau đây được coi là thay đổi cơ cấu, công nghệ:

a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;

b) Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh

doanh của người sử dụng lao động;

c) Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm.

2. Những trường hợp sau đây được coi là vì lý do kinh tế:

a) Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế;

b) Thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước khi cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

3. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động thì người sử

dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật

này; trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

4. Trong trường hợp vì lý do kinh tế mà nhiều người lao động có nguy cơ mất việc làm, phải thôi việc thì người sử

dụng lao động phải xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật

này.

5. Trong trường hợp người sử dụng lao động không thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi

việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật này.

6. Việc cho thôi việc đối với người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi ý 

kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà 

người lao động là thành viên và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động.”
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“Điều 44. Phương án sử dụng lao động

1. Phương án sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Số lượng và danh sách người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động được đào tạo lại để

tiếp tục sử dụng, người lao động được chuyển sang làm việc không trọn thời gian;

b) Số lượng và danh sách người lao động nghỉ hưu;

c) Số lượng và danh sách người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;

d) Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động và các bên liên quan trong việc

thực hiện phương án sử dụng lao động;

đ) Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện phương án.

2. Khi xây dựng phương án sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải trao đổi ý kiến với tổ

chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Phương án sử dụng lao động phải được thông báo công khai cho người lao động biết trong thời hạn

15 ngày kể từ ngày được thông qua.”



TS. Đỗ Ngân Bình

“Điều 47. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc

thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại

khoản 11 Điều 34 của Bộ luật này, cứ mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương

nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động

đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã

tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất

nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi

việc, trợ cấp mất việc làm.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân của 06 tháng

liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động mất việc làm.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”



6.1. Doanh nghiệp phải làm gì? (Quy trình)

TS. Đỗ Ngân Bình

- Bước 1: Xây dựng phương án sử dụng lao động vì lý do kinh tế do ảnh hưởng của dịch COVID-

19 :

+ Phương án sử dụng lao động bao gồm các nội dung chủ yếu theo khoản 1 Điều 44 BLLĐ

2019;

+ Trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện

người lao động tại cơ sở.

+ Thông báo công khai cho NLĐ biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Phương án sử dụng lao

động được thông qua.

- Bước 2: Thực hiện Phương án sử dụng lao động.

- Bước 3: Cho NLĐ thôi việc theo Phương án sử dụng lao động:

+ Trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện

người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên;

+ Thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho NLĐ

+ Thực hiện cho thôi việc sau 30 ngày kể từ ngày thông báo và chi trả trợ cấp mất việc làm cho

NLĐ theo quy định tại Điều 47 BLLĐ 2019 và Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP.



6.2. Hồ sơ, giấy tờ

TS. Đỗ Ngân Bình

- Phương án sử dụng lao động;

- Biên bản trao đổi ý kiến về Phương án sử dụng lao động với tổ chức đại

diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động

tại cơ sở;

- Thông báo về việc công khai Phương án sử dụng lao động cho NLĐ;

- Biên bản trao đổi ý kiến về cho NLĐ thôi việc theo Phương án sử dụng lao

động với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức

đại diện người lao động tại cơ sở;

- Văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về cho NLĐ thôi việc theo

Phương án sử dụng lao động;

- Văn bản thông báo cho NLĐ về cho NLĐ thôi việc theo Phương án sử dụng

lao động.



6.3. Kết quả cho doanh nghiệp

TS. Đỗ Ngân Bình



C. THẢO LUẬN

TS. Đỗ Ngân Bình

1. Những vướng mắc khi xin hỗ trợ cho người lao động

2. Những khó khăn khi tiến hành “3 tại chỗ”

3. Hồ sơ chấm dứt theo Điều 36.1.c Bộ luật Lao động 2019 
do dịch bệnh

4. Hồ sơ chấm dứt theo Điều 42 Bộ luật Lao động 2019



Xin trân trọng cảm ơn!

➢Email: ts.binh.quanlynhansu@gmail.com 
➢Mobile: 0911 990 686
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