
Legal Update

ISSUANCE OF DECREE NO. 152/2020/ND-CP ON FOREIGN EMPLOYEES

WORKING IN VIETNAM AND RECRUITMENT, MANAGEMENT OF

VIETNAMESE EMPLOYEES WORKING FOR FOREIGN ORGANIZATIONS

AND INDIVIDUALS IN VIETNAM

On 30 December 2020, the Government officially issued Decree No. 152/2020/ND-CP on
foreign employees working in Vietnam and recruitment, management of Vietnamese
employees working for foreign organizations and individuals in Vietnam (“Decree 152”).
Decree 152 replaces Decree No. 11/2016/ND-CP guiding the implementation of some
articles of the Labor Code regarding foreign employees in Vietnam (“Decree 11”) and Decree
No. 75/2014/ND-CP detailing the implementation of some articles of the Labor Code on
recruitment and management of Vietnamese employees working for foreign organizations
and individuals in Vietnam (“Decree 75”). Notably, some major changes in Decree 152 shall
be indicated as below:
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1. Additional regulation on the extension of work permit

According to Decree 11, foreign employees working in Vietnam who are required for work
permit shall obtain a new work permit when it is expired. However, as provided by Decree
152, foreign employees will carry out the procedure to extend their work permit with the
specific condition: “The remaining validity period of work permit is at least 5 days but not
exceeding 45 days.”. This regulation provides the guidance on the soonest and latest time for
extending the work permit.Decree 52 also confirms that the work permit shall only be
extended once with a maximum term of two (02) years.

2. Stricter requirements for exemption of work permit

Article 154.1 and Article 154.2 of Labor Code 2019 regulates the subjects exempted from
work permit being the owner or capital contributor of a limited liability company, the
Chairman of the Board of Directors or a member of the Board of Directors of a joint stock
company. Decree 152 specifies the minimum rate of capital contribution portion for the
owner, capital contributor, the Chairman of the Board of Directors or a member of the Board
of Directors as follows:

“1. Being an owner or capital contributor of a limited liability company with a capital contribution
portion of VND3 billion or more;
2. Being the Chairman of the Board of Directors or a member of the Board of Directors of a joint
stock company with a capital contribution portion of VND3 billion or more.”

To the owner or capital contributor of a limited liability company, the Chairman of the Board
of Directors or a member of the Board of Directors contributed under VND3 billion, they are
not required to obtain the work permit until the expiry of remaining confirmation on work
permit exemption2. The above subjects shall obtain a work permit when the confirmation
mentioned above is expired.

3. Additional provision of reporting on the use of foreign employees

According to Article 6 of Decree 11, the report on use of foreign employees shall be the
obligation of the competent authorities and Decree 11 has not regulated the report
obligation of organizations and individuals in the use of foreign employees yet. Thus, Article
6.1 of Decree 152 now provides on this obligation that:“Before July 5 and January 5 of the
following year, the employer of foreign employees shall send a first-half-year report and an
annual report on employment of foreign employees, using Form No. 07/PLI Appendix I
hereto appended.” Decree 152 will take effect from 15 February 2021.
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The contents of this Legal Update do not constitute legal advice and do not
necessarily reflect the opinions of our firm or any of our attorneys or consultants.
This Legal Update provides general information, which may or may not be
correct, complete or current at the time of reading. The content is not intended to
be used as a substitute for specific legal advice or opinions. Please seek
appropriate legal advice or other professional counselling for any specific issues
you may have. We, NDTC & Partners, expressly disclaim all liability relating
to actions taken or not taken based on any or all contents of the Legal Update.
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Cập nhật pháp lý

NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM VÀ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ
NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Ngày 30/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về
người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt
Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (“Nghị định 152”). Nghị định 152
ra đời đã thay thế Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của
Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (“Nghị định 11”) và Nghị định
số 75/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tuyển
dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt
Nam (“Nghị định 75”). Theo đó, các điểm thay đổi đáng chú ý trong Nghị định 152 như sau:
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1. Bổ sung thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Theo Nghị định 11, người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc trường hợp phải
có giấy phép lao động phải thực hiện thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động khi giấy phép lao động
cũ hết hạn. Tuy nhiên, theo Nghị định 152, người lao động là người nước ngoài trong trường hợp này
sẽ thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động với điều kiện: “Giấy phép lao động đã được cấp còn
thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.”. Quy định này đã đưa ra thời hạn cụ thể nhằm
xác định thời gian sớm nhất và muộn nhất để gia hạn giấy phép lao động. Nghị định 52 cũng quy định
rõ việc gia hạn chỉ được thực hiện một lần với thời hạn tối đa là hai (02) năm.

2. Yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với các trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 154 Bộ luật lao động 2019 quy định về đối tượng không thuộc diện cấp
giấy phép lao động là chủ sở hữu, thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ tịch Hội
đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần. Nghị định 152 đã cụ thể
hoá mức vốn góp tối thiểu đối với chủ sở hữu, thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn,
chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần như sau:

“1. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng
trở lên.
2. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn
từ 3 tỷ đồng trở lên.”

Đối với chủ sở hữu, thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ tịch Hội đồng quản trị
hoặc thành viên Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần là người nước ngoài có giá trị góp vốn
dưới 3 tỷ đồng, các đối tượng này sẽ không phải xin giấy phép lao động cho đến khi hết hạn của văn
bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đang có hiệu lực. Hết thời hạn của văn bản
nêu trên, các trường hợp này phải tiến hành xin cấp giấy phép lao động.

3. Quy định thêm về thời hạn báo cáo sử dụng lao động nước ngoài

Việc báo cáo sử dụng người lao động nước ngoài tại Điều 6 của Nghị định 11 chỉ quy định về trách
nhiệm báo cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chưa nêu ra nghĩa vụ báo cáo sử dụng người
lao động nước ngoài của các cá nhân, tổ chức sử dụng người lao động nước ngoài. Vì thế, Điều 6.1
của Nghị định 152 đã quy định cụ thể về nghĩa vụ này như sau: “Trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05
tháng 01 của năm sau, người sử dụng lao động nước ngoài báo cáo 6 tháng đầu năm và hàng năm về
tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị
định này.” Nghị định 152 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.
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Nội dung của văn bản này không tạo thành tư vấn pháp lý và không
nhất thiết phản ánh ý kiến của công ty chúng tôi hoặc bất kỳ luật sư
hoặc chuyên gia tư vấn nào của chúng tôi. Văn bản này cung cấp thông
tin chung, có thể đúng hoặc không chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật tại
thời điểm đọc. Nội dung không nhằm mục đích sử dụng thay thế cho
tư vấn hoặc ý kiến pháp lý cụ thể. Vui lòng tìm kiếm tư vấn pháp lý
phù hợp hoặc tư vấn chuyên nghiệp khác cho bất kỳ vấn đề cụ thể bạn
có thể có. Chúng tôi, NDTC & Partners, từ chối trách nhiệm liên quan
đến các hành động được thực hiện hoặc không được thực hiện dựa trên
bất kỳ hoặc tất cả các nội dung của văn bản này.

Miễn trừ trách nhiệm:
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