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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 
Số: 22/2018/CV-VASEP 

V/v kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, bất cập của 

DN thủy sản về lĩnh vực lao động – BHXH - 

kinh phí công đoàn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------oOo------------- 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2018 

 

Kính gửi: -  Bộ trưởng Bộ LĐ-TB và Xã hội Đào Ngọc Dung; 

 -  Bộ trưởng Bộ NN&PTNTNguyễn Xuân Cường; 

 - Chủ tịch Phòng TM&CN Việt Nam Vũ Tiến Lộc. 

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các DN hội viên 
chân thành cảm ơn Bộ LĐ-TB & XH, Bộ NN&PTNT và VCCI đã luôn hỗ trợ VASEP và 
các DN thủy sản tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong công tác cải cách thủ tục hành chính 
và cải thiện môi trường kinh doanh theo các Nghị quyết 19 của Chính phủ thời gian qua. 

Trong bối cảnh Bộ Luật Lao động năm 2012 đã bộc lộ một số bất cập không tạo 
thuận lợi, gây khó khăn cho cả DN và người lao động và chi phí của DN cho người lao động 
gia tăng rất lớn, trong đó có việc mở rộng đối tượng và mức thu nhập làm căn cứ đóng 
BHXH.Nội dung quan trọng này đã được Hiệp hội báo cáo nhiều lần với Bộ LĐTB&XH từ 
2015, và mới đây nhất là tại Hội nghị "Người sử dụng lao động 2017 - Đối thoại với DN về 

thực hiện chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội” do VCCI tổ chức tại Hà Nội 
ngày 21/12/2017, sau đó VASEP đã có công văn số 02/2018/CV-VASEP ngày 5/1/2018 gửi 
Bộ LĐTBXH và VCCI kiến nghị giải quyết các bất cập về pháp luật lao động hiện hành và 
tỷ lệ đóng góp BHXH, kinh phí công đoàn. 

Các nội dung bất cập tại một số quy định về lao động được đánh giá là nội dung quan 
trọng bậc nhất trong giai đoạn cải cách và chung tay công-tư hiện nay. Do vậy, việc tiếp tục 
kéo dài sửa đổi Bộ Luật Lao động - một nội dung lớn và quan trọng thêm 2 năm nữa, tới 
2019, là không tương xứng với mức độ quan trọng, kéo dài các khó khăn cho cả DN-người 
lao động và trực tiếp ảnh hưởng đến các nỗ lực của cả xã hội về cải thiện môi trường kinh 
doanh. Trên cơ sở đó, và tiếp nối các nội dung bất cập đã được VASEP báo cáo-kiến nghị 
tại công văn số 121/2015/CV-VASEP ngày 8/7/2015 (Bộ LĐTBXH có văn bản trả lời số 

4782/LĐTBXH-PC ngày 23/11/2015), công văn số 02/2018/CV-VASEP ngày 5/1/2018, 
Hiệp hội xin được báo cáo với Bộ trưởng và trân trọng kiến nghị: 

1. Bộ LĐTB&XH đề xuất Chính phủ xem xét trình Quốc hội sớm đưa vào sửa đổi các 
vướng mắc, bất cập trong các Bộ luật liên quan đến BHXH-tiền lương-Công đoàn, đặc 
biệt trình Chính phủ xin đẩy nhanh việc sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động 2012 để 
trình Quốc hội trong năm 2018 thay vì để đến năm 2019 mới trình như kế hoạch dự 
kiến (chi tiết các vướng mắc cần được sửa đổi để trình Quốc hội xem xét, thông qua 

xin xem tại xem Phần A của Phụ lục gắn kèm). 

2. Xin được giải quyết sớm ngay từ Quý 1/2018 một số bất cập-vướng mắc được các 
Hiệp hội và cộng đồng DN kiến nghị trong 2 năm qua, thuộc thẩm quyền của Chính 
phủ và đã được Bộ LĐTB&XH xem xét-đánh giá, bằng các Nghị quyết, Nghị định của 
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Chính phủ hay các Quyết định, Thông tư của các Cơ quan QLNN như Bộ LĐTB&XH,  
Cơ quan BHXH VN...(chi tiết xin xem Phần B của Phụ lục gắn kèm). 

3. Chi phí lao động ngày một tăng cao trong khi năng suất lao động tăng rất ít. Do đó 
trong giai đoạn quá độ như hiện nay, cần có các chính sách về thu BHXH một cách hài 
hòa, tăng thu nhập thực tế cho người lao động, tránh mâu thuẫn giữa DN và người lao 
động, đồng thời gia tăng giải quyết được nhiều việc làm hơn. Các báo cáo chuyên môn 
cũng đã chỉ rõ, mức đóng BHXH hiện tại của Việt Nam đang cao nhất trong khu vực 
ASEAN, khi lên tới 32% tổng thu nhập tiền lương tháng (DN đóng 22%, người lao 
động đóng 10%). Đó là chưa kể 3% phí công đoàn (DN đóng kinh phí CĐ 2% quỹ 
lương, người lao động đóng 1%). Trong khi đó, cùng khu vực, Malaysia chỉ phải đóng 
BHXH chiếm 13% lương tháng, Philippines là 10%, Indonesia 8%, còn Thái Lan 
5%.... Hiệp hội kính đề nghị Quý Bộ xem xét đề xuất phương án giảm 4% tỷ lệ đóng 
BHXH (trở về mức đóng BHXH năm 2010) và giảm 1% kinh phí công đoàn. 

Sang năm 2018, trong bối cảnh thực hiện một số quy định của Luật BHXH, bao gồm 
đặc biệt việc mở rộng đối tượng và thu nhập làm căn cứ đóng BHXH, thì việc duy trì một tỷ 
lệ cao trong đóng BHXH và các khoản đóng góp khác liên quan đến người lao động như 
hiện nay sẽ là một gánh nặng không nhỏ cho các DN và có thể làm giảm sức cạnh tranh của 
hàng hóa xuất khẩu .   

Hiệp hội kính đề nghị Bộ trưởng các Bộ: LĐTB&XH, NN&PTNT và Chủ tịch VCCI 
sớmxem xét để giải quyết, tháo gỡ bất cập nêu trên nhằm giúp giảm bớt các khó khăn, 
vướng mắc của DN, tạo điều kiện đểcác DN yên tâm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
giúp DN nâng cao sức cạnh tranh trong thương mạiquốc tế. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Hội đồng TVCCTTHC; 
- Chủ tịch HH và các PCT HH; 
-   VPĐD HH tại Hà Nội; 
-   Lưu VP HH. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ  
XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 

 
 
 
 

Trương Đình Hòe 
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PHỤ LỤC: TỔNG HỢP CÁC BẤT CẬP VÀ NHỮNG ĐIỂM CẦN ƯU TIÊN 
SỬA ĐỔI VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG, BHXH& KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN 

(Kèm theo công văn số 22/2018/CV-VASEP ngày 26/01/2018) 

------------------o0o-------------------- 

A. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH THUỘC THẨM 
QUYỀN XEM XÉT, THÔNG QUA CỦA QUỐC HỘI: 

1. Kinh phí công đoàn: 
Kinh phí công đoàn thu hiện tại 2% quỹ lương là quá cao và bất hợp lý. Trong khi quỹ 

lương của DN không thể tăng theokịp các điều chỉnh của pháp luật lao động & BHXH, kinh 
phí công đoàn. Việc phải nộp kinh phí công đoàn đã làm giảm phúc lợi xã hội cho cán bộ 
công nhân viên của DN trong khi các DN đều đã chi những khoản tiền thêm hoặc tổ chức 
hoạt động tập thể cho tất cả người lao động như là: lễ Tết, 8/3, Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 & 
1/5; 1/6, 20/10; 2/9; … hoặc là thưởng đột xuất..v…v. Việc nộp kinh phí công đoàn thời 
gian qua cũng đã bộc lộ các bất cập, không phù hợp với thông lệ quốc tế và không công 
bằng với các tổ chức xã hội khác như: Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Kiến nghị: 

- Chính phủ xem xét việc đề nghị băi bỏ việc thu kinh phí Công đoàn từ DN để bớt 
gánh nặng chi phí cho DN, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và phù hợp với 
thông lệ quốc tế.  

- Trong thời gian chưa sửa được quy định này trong Luật, đề nghị ngay từ Qúy 1/2018, 
Chính phủ xem xét chogiảm mức đóng góp kinh phí công đoàn 2% xuống còn 1% 
và toàn bộ kinh phí công đoàn được để lại cho DN để tổ chức các hoạt động chăm lo 
đời sống vật chất, tinh thần cho người LĐ (không phải nộp phí công đoàn lên Công 
đoàn cấp trên). Hàng năm, DN báo cáo quyết toán hoạt động thu chi này, nếu DN 
không sử dụng hết mới phải nộp về Công đoàn cấp trên. 
 

2. Mức đóng BHXH: 

Giảm các khoản đóng BHXH của DN &người lao độngtừ năm 2018 làvấn đề cấp 
bách và tất yếu khách quan, bởi các lý do sau: 

a. Mức đóng BHXH (gồm BH hưu trí, BH y tế, BH thất nghiệp) tại Việt Nam đang cao 
nhất trong khu vực:Mức đóng BHXH (gồm BH hưu trí, BH y tế, BH thất nghiệp) tại 
Việt Nam đang cao nhất khu vực ASEAN, khi lên tới 32% mức lương tháng (DN 
đóng 22%, người lao động đóng 10%). Đó là chưa kể 3% phí công đoàn (DN đóng 
2%, người lao động đóng 1%). Trong khi đó, cùng khu vực, Malaysia chỉ phải đóng 
BHXH chiếm 13% lương tháng, Philippines là 10%, Indonesia 8%, còn Thái Lan 
5%,.... 

b. Mức đóng BHXH đảm bảo hài hòa lợi ích giữa DN và người lao động 

Đối với DN, đặc biệt là DN thủy sản, người lao động là một tài sản quý, vì đó là cơ 
sở và nền tảng để tồn tại và phát triển trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay. Lợi ích của DN và 
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người lao động phải hài hòa. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, DN phải tiết giảm chi phí 
để tồn tại. Chính Phủ và các Bộ ngành đã thực sự giúp DN việc này trong thời gian qua, 
nhưng chi phí lao động ngày một tăng cao khi năng suất lao động tăng rất ít. DN muốn đóng 
các khoản an sinh xã hội để khi người lao động nghỉ việc hoặc nghỉ hưu trí lănh chế độ bớt 
khó khăn hơn trong cuộc sống, nhưng trước hết phải làm sao sản xuất – kinh doanh phải tốt 
& tồn tại được. Do đó trong giai đoạn quá độ vẫn cần một lực kéo mạnh (mà đầu tàu là Nhà 
nước ) giúp người lao động &người sử dụng lao động xích lại gần nhau 1 cách hài hòa & tự 
nhiên  (Tránh mâu thuẫn/trả giá bằng phản kháng,gây thiệt hại cho cả DN & XH). 

c. Bảy gánh nặng về chi phí đang dồn trên vai DN kể từ năm 2018 khiến năng lực 
cạnh tranh của DN giảm sút, cụ thể là: 

- Tăng mức lương tối thiểu vùng làm tăng chi phí Tiền lương nói chung; 

- Tăng lương tối thiểu vùng làm tăng chi phí BHXHbắt buộc; 

- Tăng Lương Tối thiểu Vùng làm tăng chi phí trích nộp kinh phí công đoàn  

- Đối tượng đóng BHXH mở rộng từ năm 2018 (người lao động ký hợp đồng lao 
động từ 01 tháng trở lên cũng đóng BHXH). 

- Mở rộng thu nhập làm căn cứ đóng BHXH (đóng BHXH theo tổng thu nhập ghi 
trên hợp đồng) từ năm 2018; 

- Mức đóng BHYT cho gia đình được giảm theo số lượng người tham gia BHYT 
nhưng mức đóng BHYT cho DN vẫn giữ nguyên 100%, không được giảm theo số 
lượng người tham gia. 

- Từ năm 2018, các mức phí đóng BHXH được tính mở rộng trên danh mục tổng thu 
nhập chứ không còn chỉ đóng trên mức lương cơ bản của người lao động như trước 
đây. 

Kiến nghị: Trong khi chờ việc sửa Luật liên quan, Chính phủ xét xét và có quyết sách 
ngay từ Quý 1/2018 chogiảm tỷ lệ đóng BHXH 4% (trở về mức đóng BHXH  năm 2010 là 
DN đóng 16% + người lao động đóng 6%) và giảm 1% kinh phí công đoàn.  

3. Tham gia bảo hiểm bắt buộc cho người lao động chỉ làm việc dưới 3 tháng: 

Điều 22 Bộ Luật lao động 2012 quy định sau thời gian thử việc 06 ngày đối với lao 
động phổ thông thì người sử dụng lao động phải ký hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 
12-36 tháng và phải tham gia các bảo hiểm bắt buộc cho người lao động. Tuy nhiên, trong 
thực tế, lao động này thường bỏ việc trong thời gian dưới 3 tháng đầu khi vào làm việc vì 
chưa quen môi trường làm việc, nên gây thiệt hại không nhỏ cho DN. 

Kiến nghị: Tất cả lao động phổ thông khi vào làm cho DN thời gian ổn định đủ 3 
tháng, thì chủ DN phải tham gia các bảo hiểm bắt buộc cho người lao động hoặc nếu quy 
định như cũ thì thời gian người lao động nghỉ việc dưới 3 tháng thì cơ quan BHXH phải chi 
trả số tiền mà DN đã đóng 32,5% để DN lấy lao động khác vào thực hiện tiếp theo quy định. 

4. Các bất cập về tỷ lệ lương hưu và trợ cấp thất nghiệp trong Luật BHXH: 
a. Chế độ lương hưu 
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- Thời gian hưởng tỷ lệ lương hưu tối đa 75% đối với nam và nữ từ 01/01/2018, nam 
có lộ trình 5 năm, song đối với nữ phải áp dụng ngay tạo ra sự bất bình đẳng giữa 
nam và nữ, giữa nữ cùng điều kiện nhưng nghỉ trong năm 2017 và 2018 có tỷ lệ 
lương hưu chênh lệch tới khoảng 10%. 

- Giảm trừ 2% cho mỗi năm về hưu trước tuổi sẽ khiến rất nhiều người lao động 
hưởng lương hưu rất thấp, do lao động các ngành sử dụng nhiều lao động như 
ngành thủy sản, dệt may, gia dày thường phải rời khỏi dây chuyền rất sớm do lý do 
sức khỏe.    

Kiến nghị:  
- Giăn thời gian áp dụng quy định tỷ lệ lương hưu mới cho nữ theo lộ trình 5 năm 

như đối với nam 
- Đối với các ngành sử dụng nhiều lao động như thủy sản, dệt may, gia dày, điện 

tử…cho phép áp dụng tỷ lệ giảm trừ cho mỗi năm về hưu trước tuổi thấp hơn các 
ngành khác (chỉ nên 1%/năm). 

b. Về trợ cấp thất nghiệp: Quy định về thời gian đóng, hưởng BHTN còn bất cập. Cụ 
thể, nếu NLĐ có đủ 12 tháng đến 36 tháng đóng BHTN sẽ được hưởng 3 tháng trợ 
cấp thất nghiệp, sau đó cứ đóng thêm 12 tháng được hưởng thêm một tháng, tối đa 
không quá 12 tháng. Quy định này đã bị nhiều NLĐ, đặc biệt là lao động trẻ lợi 
dụng nhảy việc theo cách chỉ đi làm 12 tháng sau đó xin thôi việc để hưởng 3 tháng 
trợ cấp thất nghiệp rồi tìm việc ở DN khác. Đây cũng là một trong các nguyên nhân 
gây vỡ quỹ BHXH và tăng tỷ lệ biến động lao động, tăng chi phí tuyển dung, đào 
tạo của DN…  
Kiến nghị: Đề nghị Chính phủ nghiên cứu sửa đổi theo hướng NLĐ có thời gian 

đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến 24 tháng thì được hưởng 2 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau 
đó cứ mỗi năm đóng được hưởng thêm 1 tháng và tối đa không hưởng quá 12 tháng, để 
tránh việc NLĐ lợi dụng nhảy việc gây khó khăn cho DN.  

 
5. Bất cập về thời gian làm thêm giờ:  

Quy định:Điểm b, khoảng 2 điều 106 bộ Luật lao động 2012: “Bảo đảm số giờ làm 

thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 

trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và 

số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 tuần; không quá 30 giờ trong 01 tháng và 

tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ 

quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm”.  

 Thời giờ làm thêm như quy định hiện chưa phù hợp, nhất là đối với các ngành sản 
xuất trực tiếp. Trong thực tế, DN rất cần làm thêm giờ khi:  

1. Thứ nhất: nhiều khi nguyên liệu do ngư dân, đại mùa đem đến nhà máy quá nhiều, 
DN không thể không nhận, mà nhận sản xuất thì sẽ vi phạm giờ làm việc, bị khách hàng  
đánh lỗi là làm không đúng quy định của Bộ luật lao động 

2. Thứ hai: Nếu sản xuất để giao hàng đúng hẹn cho khách hàng, thì phải tăng ca làm 
việc dẫn đến vi phạm thời gian làm thêm.  
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Kiến nghị: Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm 
việc bình thường trong 01 ngày và tổng số không quá 500 giờ trong 01 năm. 

6. Thanh toán chế độ cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động: 

 Theo Quy định:Khoản 2, điều 47, Bộ Luật Lao động năm 2012:Trong thời hạn 07 

ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán 

đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo 

dài nhưng không được quá 30 ngày.  

Trong thực tế các DN CBTS có chu kỳ trả lương sản phẩn thường từ 10-15 hàng 
tháng. Trường hợp công nhân nghỉ việc vào ngày 1-10 trong tháng thì kể cả trường hợp đặc 
biệt kéo dài 30 ngày cũng bị lỗi vì trong thời gian nghỉ từ ngày 7 đến ngày 30 chưa thể tính 
được năng suất thực tế của người nghỉ đó mà trả lương. 

Kiến nghị: Trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên 
có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường 
hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 45 ngày. 

7. Chăm sóc sức khỏe cho người lao động: 

 Theo Quy định: khoản 2 Điều 152, Bộ Luật Lao động năm 2012:  Hằng năm, người 

sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, kể cả người học 

nghề, tập nghề; lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản, người làm công việc 

nặng nhọc, độc hại, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, 

người lao động cao tuổi phải được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần. 

Hiện nay, việc khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng lần đối với ngành chế biến thủy 
sản gây rất nhiều khó khăn cho DN vừa tốn kém thời gian, tốn kém tiền bạc trong khi các 
quy định về đảm bảo ATTP trong ngành thủy sản cũng chỉ yêu cầu khám sức khỏe cho 
người tham gia SX là 1 năm/lần (trừ trường hợp đối với khu vực chế biến hàng ăn liền là 6 
tháng/lần).  

Kiến nghị: Tùy theo ngành nghề nặng nhọc độc hại mà có thể khám sức khỏe ít nhất 
6 tháng một lần. Tuy nhiên, đối với ngành chế biến thủy sản đề nghị khám sức khỏe 01 
lần/năm trừ người lao động làm việc tại các khu vực sản xuất chế biến thực phẩm ăn liền. 

8. Một số quy định không cần thiết - đề nghị bỏ: 
a. Lao động nữ trong thời gian hành kinh, được nghỉ mỗi ngày 30 phút, được hưởng 

nguyên lương (khoản 5 điều 155 Bộ Luật lao động năm 2012). DN rất khó thực 
hiện vì không xác định được thời gian phải cho người lao động nghỉ và nghỉ trong 
bao nhiêu ngày Luật không quy định. 

b. Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu 
giáo cho lao động nữ (khoản 4 điều 154 Bộ luật lao động năm 2012); Luật chưa 
quy định cụ thể mức hỗ trợ kể cả thời gian phải hỗ trợ. 

c. Ngoài thời gian quy định nghỉ giữa ca làm việc, vệ sinh cá nhân. Người sử dụng lao 
động phải quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động (khoản 
3 điều 108 Bộ luật lao động 2012). Thực tế trong ca làm việc thường DN không quy 
định cố định thời gian vệ sinh cá nhân cho người lao động mà chỉ giải quyết theo nhu 
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cầu tự nhiên, thời gian này cũng có thể được tính thời gian nghỉ ngơi của người lao 
động, không nhất thiết phải quy định nghỉ ngơi đồng loạt điều này. 

d. Nghịch lý khống chế mức lương tối đa đóng BHXH: 

Về Tiền lương, Pháp Luật chỉ khống chế mức lương tối thiểu, mà không khống chế 
mức lương tối đa  là rất phù hợp. Nhưng mức lương đóng BHXH lại khống chế mức lương 
tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng  

Kiến nghị: chỉ nên khống chế mức đóng BHXH tối thiểu theo lương tối thiểu vùng 
mà  không nên khống chế mức tối đa. 

e. Quy định không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động là cha mẹ 
đẻ, cha mẹ nuôi đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi 

 Điều 29 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP (liên quan đến Điều 123 Bộ Luật Lao 
động) quy định: 

i. Người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao 
động là cha đẻ, mẹ đẻ hoặc cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp đang nuôi con nhỏ dưới 
12 tháng tuổi. 

ii. Khi hết thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, mà thời hiệu xử lý kỷ luật đã 
hết thì được kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động, nhưng tối đa không quá 60 
ngày, kể từ ngày hết thời gian nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.  

Như vậy, nếu các đối tượng lao động là cha đẻ, cha nuôi hợp pháp vi phạm các hành 
vi như: trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi nơi 
làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của 
người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc 
biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động…tại thời điểm con nhỏ mới 
tròn 01 tháng tuổi thì người sử dụng lao động phải chờ hơn 11 tháng sau mới được xử lý kỷ 
luật  hoặc không được phép xử kỷ luật luôn nếu thời hiệu xử lý kỷ luật đã hết (Quy định này 
sẽ tạo cơ hội cho người lao động vi phạm). Kiến nghị: bỏ quy định này. 

9. Chính sách an sinh XH chưa công bằng với  NLĐ 2 khu vực Nhà nước & tư nhân: 

Việc duy trì 2 mức lương tối thiểu (Lương tối thiểu chung cho khu vực công chức 

nhà nước, Lương tối thiểu vùng cho DN)  kéo theo sự phân biệt về chính sách BHXH , 
không công bằng về Bảo hiểm Xã hội:  

Với  CNV nhà nước: Tiền lương hưu = bình quân tiền lương đóng BHXH 5 năm 
cuối; DN là bình quân tiền lương đóng BHXH suốt thời gian đóng BHXH. Cụ thể: 

+ Thời gian đóng BHXH theo hệ số lương do nhà nước quy định: 5 năm cuối, nếu 
tham gia BHXH từ trước 1995… 

+ Thời gian đóng BHXH không theo thang bảng lương nhà nước: là bình quân toàn 
bộ thời gian.  

+ Sau gần 10 năm nữa (đến 2025) mới thống nhất tính bình quân của toàn bộ thời 
gian giữa 2 khu vực 
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Điều này rất thiệt thòi cho người lao động làm việc cho khu vực tư nhân trước năm 
2000. 

Kiến nghị: Áp dụng thống nhất là bình quân lương đóng BHXH 5 năm (hoặc 10 
năm) cuối cùng cho cả khu vực Nhà nước & tư nhân. 

10. Việc Thu nộp BHXH & nâng cao Quyền lợi người tham gia BHXH:    

i) Lãi phạt BHXH: theo qui định DN được chậm nộp 1 tháng (30 ngày), nhưng nếu qua 
ngày thứ 31 tiền mới nộp (chậm 1 ngày  so với quy định ) lại bị phạt 1 tháng. 

Kiến nghị: sửa luật BHXH cho phù hợp & BHXH tính đúng số ngày chậm nộp  

ii) Theo qui định mới mức đóng góp tăng dần, nhưng quyền lợi hưởng BHXH của NLĐ 
ngày càng bị cắt giảm 

Kiến nghị:Để NLĐ “muốn” & “tự nguyện “ tham gia BHXH thì Quyền lợi BHXH phải 
được nâng cao, chất lượng dịch vụ của BHXH thuận lợi, nhanh chóng, không cửa quyền 
nhũng nhiễu … Chi tiêu quỹ BHXH phải minh bạch, hiệu quả và công khai. 

11. Cho phép mức đóng BHYT của DN được giảm theo số lượng người tham gia như 
mức đóng BHYT cho gia đình: 

BHYT cho gia đình được đóng trên mức lương cơ sở với tỷ lệ giảm dần theo số 
người tham gia. DN đóng theo mức lương TTV (cao hơn lương cở sở 3 lần) tỷ lệ cố định 
không phân biệt số lượng tham gia BH nhiều hay ít, cũng cần được xem xét nhằm đảm bảo 
công bằng:  

Nhà nước nên xem xét DN đóng BHYT giảm dần theo số người tham gia (tuơng tự 
hộ gia đình , có khuyến khích  giữa  DN qui mô lớn / và qui mô nhỏ ) : 

BHYT gia đình : "với thành viên thứ nhất trong gia đình sẽ bằng 4,5% mức lương cơ 
sở; người thứ 2, thứ ba, thứ tư lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất, 
từ người thứ năm trở đi thì mức đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất". 

Kiến nghị: BHYT tại doanh nghiệp, nếu cũng có mức đóng giảm dần sẽ phù hợp và 
bớt gánh nặng hơn : VD "với thành viên thứ 300 trong DN sẽ bằng 4,5% mức lương TTV 
(bậc 1) ; người thứ 301, thứ 1001 ,từ 3001 lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng bậc 1, 
từ người thứ 5000 trở đi thì mức đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất " 

12. Trợ cấp thôi việc cho người nước ngoài 

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH năm 2006 quy định “Người LĐ tham 
gia BHXH bắt buộc là công dân Việt Nam,…” đồng thời Khoản 3 Điều 2 Luật BHXH cũng 
quy định “Người LĐ tham gia BH thất nghiệp là công dân Việt Nam …”. Như vậy, người 
LĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thể tham gia BHXH, BH thất nghiệp theo quy 
quy định của pháp luật Việt Nam. Người nước ngoài làm việc tại các DN Việt Nam sẽ được 
tham gia BH Y tế và có các nghĩa vụ, quyền lợi theo quy định của Luật BH Y tế. 

Theo Điều 42, Bộ Luật Lao động sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định “Khi chấm dứt 
hợp đồng LĐ với người LĐ đã làm việc thường xuyên trong các DN, cơ quan, tổ chức từ đủ 
12 tháng trở lên thì người sử dụng LĐ có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm 
việc là ½ tháng lương, cộng phụ cấp lương nếu có”. Như vậy, đối với người LĐ nước ngoài 
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do không tham gia BH thất nghiệp nên nếu làm việc cho DN từ 12 tháng trở lên, chấm dứt 
hợp đồng LĐ theo đúng quy định của pháp luật vẫn được trợ cấp thôi việc. Và thực tế, 
lương LĐ của người nước ngoài tại Việt Nam đang rất cao nên DN phải gánh một khoản chi 
phí rất lớn để chi trả khoản này. 

Kiến nghị: đề nghị Chính phủ xem xét một trong hai giải pháp: 

1. DN không cần phải trả trợ cấp thôi việc cho người nước ngoài vì thực tế khi giao 
kết hơp đồng, người LĐ nước ngoài không quan tâm đến điều này nhưng nếu DN không chi 
trả thì sẽ bị đánh lỗi khi khách hàng/đánh giá viên tiến hành thẩm tra. 

2. Cho phép người nước ngoài được tham gia BH thất nghiệp và họ sẽ hưởng trợ cấp 
thất nghiệp từ cơ quan BHXH như người LĐ Việt Nam. 

13. Hợp đồng là bình đẳng, nhưng Pháp luật qui định trách nhiệm người sử dụng LĐ 
quá nặng, trong khi trách nhiệm NLĐ hầu như không có: 

Nhiều trường hợp, NLĐ đề nghị không ký hợp đồng & không đóng BHXH vì họ 
không có nhu cầu và không muốn mất thêm một khoản tiền nộp BHXH hàng tháng: nhưng  
pháp luật chỉ phạt & truy thu người sử dụng lao động, mà không có qui định gì về trách 
nhiệm NLĐ với hành vi này. 

DN thủy sản  vừa & nhỏ: đối tượng lao động mùa vụ dưới 3 tháng rất nhiều (thường 
30% ->50% là lao động thời vụ, nhiều loại thủy hải sản thu hoạch theo mùa, lao động là con 
em nông-ngư dân tham gia lúc nông nhàn..v..v.. Hiện nay NLĐ  làm thời vụ như trên không  
phải đóng BHXH .  Nhưng theo Luật BHXH  mới: NLĐ  hợp đồng lao động có thời hạn từ 
01 tháng đến dưới 03 tháng cũng phải đóng BHXH.... -> gây khó khăn rất lớn cho DN trong 
ngành Thủy sản trong việc ký HĐ & đóng BHXH cho đối tượng này . 

Kiến nghị: Chính phủ xem xét cho phép nếu người lao động không có nhu cầu thì 
với hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng đến dưới 03 tháng không phải đóng BHXH. 

14. Mở rộng đối tượng BHXH làm cho hiệu quả thực thi Luật BHXH yếu đi, tăng chi 
phí hành chính, gây thâm hụt quỹ BHXH: 

Việc bổ sung đối tượng là người làm việc theo hợp đồng lao động từ 1 tháng đến dưới 3 
tháng, không phân biệt số lượng lao động trong DN (1-2 người cũng đóng ) …gây khó khăn 
chồng chất cho DN & cơ quan BHXH trong công tác quản lý lao động & thu nộp BHXH. 

Để quản lý lao động với đối tượng DN này: Bộ máy thu BHXH sẽ phình ra đáng kể, 
thêm gánh nặng thủ tục hành chính về BHXH  cho DN nhỏ, lăng phí thời gian cho DN & cơ 
quan BHXH. Phí BH thu được chắc chắn sẽ thấp, không tương xứng. 

Kiến nghị: sửa đổi Luật BHXH 2014 để cho phép miễn đóng BHXH 2 đối tượng trên 
cho đến khi có đủ điều kiện cả 3 phía (Người lao động muốn đóng – DN nhỏ không dám 
trốn – BHXH có thể quản lý được). 
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B. NHỮNG NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH NGAY 
TRONG QUÝ I/2018 THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA 
CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ NGÀNH: 

1. Việc tăng lương tối thiểu vùng 
a. Về tác động của việc tăng Lương tối thiểu Vùngđối với lương và phúc lợi của 

người lao động: 

Việc tăng Lương tối thiểu Vùng là tăng thêm gánh nặng chi phí cho DN trong khi 
không làm tăng, thậm chí còn làm giảm thu nhập của người lao động. Các mức đóng 
BHXH, BHYT, BHTN và kinh phí Công đoàn càng tăng thì thu nhập của người lao động 
càng giảm do quỹ lương của DN không thể tăngtrong bối cảnh các chi phí khác (điện, nước, 
nguyên liệu, bao bì,…) đều tăng trong khi giá bán sản phẩm gần như không tăng, thậm chí 
có sản phẩm còn giảm. Mặt khác, khi tăng Lương tối thiểu Vùng có nghĩa là tăng các khoản 
đóng BH và phí Công đoàn, DN không thể lấy khoản nào bù cho người lao động được trong 
khi năng suất lao động không tăng. 

b. Điều kiện kinh tế, xã hội của các nước trong khu vực:  

 Nếu so sánh Lương tối thiểu Vùng /GDP bình quân đầu người thì tỷ lệ này của Việt 
Nam là khá cao, đứng thứ 9/101 nước được khảo sát trên thế giới, 2/27 nước thuộc khu vực 
Châu Á.  

c. Tương quan giữa tốc độ tăng Năng suất Lao động (NSLĐ) và tăng tiền lương:  

 Tốc độ tăng NSLĐ của Việt Nam đang rất khiêm tốn (Theo Thời báo Kinh tế Việt 
Nam ngày 26/12/2015 thì bình quân giai đoạn 2006 – 2015 chỉ tăng 3,9%), trong khi Lương 
tối thiểu Vùng lại tăng ở mức rất cao (giai đoạn 2010 – 2016 là 12,59%).  

d. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI):  

 Chỉ số CPI trong các đợt xét tăng Lương tối thiểu Vùng trước đây thường được dự 
kiến cao hơn trong thực tế, cụ thể là năm 2014 dự kiến tăng CPI là 7% thì thực tế chỉ là 
4%, năm 2015 dự kiến là 5% thì thực tế chỉ là 0,63%, năm 2016 dự kiến tăng CPI là 5% thì 
thực tế chỉ là 4,74%, CPI năm 217 dự kiến tăng 4% nhưng thực tế chỉ là 3,53%. 

Kiến nghị:  

- Không tăng Lương tối thiểu vùngtrong năm 2019. 

- Giăn thời gian tăng Lương tối thiểu Vùng từ 1 năm/lần lên 2 năm-3 năm/lần vì mỗi lần 
tăng LTT, bên cạnh việc tăng chi phí, các DN còn phải mất rất nhiều công sức để tính 
toán, điều chỉnh các mức phí, mức trích nộp cho người lao động, gây tốn kém nhân lực, 
thời gian, chi phí cho DN. 

- Không lấy Lương tối thiểu Vùnglàm căn cứ xây dựng thang, bảng lương và đóng 
BH, kinh phí Công đoàn. DN có trách nhiệm trả lương cho người lao đông không thấp 
hơn LTT do Nhà nước quy định nhưng có quyền lựa chọn kết cấu tiền lương để khuyến 
khích người lao động nhằm nâng cao NSLĐ và hiệu quả công việc. 
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2. Quy định nghề, công việc chế biến thủy sản đông lạnh thuộc nhóm nghề nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm bị cấm sử dụng lao động chưa thành niên (từ 15 – 18 
tuổi) 
- Tại Khoản 1 Điều 163 của Bộ Luật Lao động 2012 “Nguyên tắc sử dụng lao 

động là người chưa thành niên” quy định: “Không được sử dụng lao động chưa 

thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm 

việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.” 

- Theo Quyết định 190/1999/QĐ-BLĐTBXHcủa Bộ LĐTB&XH ngày 3/3/1999 về 
danh mục “nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm” bao gồm cả quy định 
công việc "chế biến thủy, hải sản đông lạnh” được xếp vào nhóm nghề nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm loại IV. Đây cũng là cơ sở mà các DN thủy sản đang 
phải thực hiện trả lương cao hơn 5% theo Quy định hiện hành cho người lao 
động. 

- Theo Quy định tại mục 38, Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng 
lao động là người chưa thành niên thuộc Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH 
ngày 10/6/2013 của Bộ LĐTBXH thì công việc “Chế biến chượp, mắm tôm, mắm 

kem, nước mắm, thủy, hải sản khô” bị cấm sử dụng lao động chưa thành niên. 

 Hiện tại, như nhiều ngành sử dụng nhiều lao động phổ thông khác, các DN chế biến 
thủy sản vẫn có sử dụng các lao động vị thành niên (15 – 18 tuổi) tại các công đoạn lao 
động chính và nhẹ nhàng để giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương. 

Do căn cứ theo Khoản 1 Điều 163 của Bộ Luật Lao động 2012, Quyết định 
190/1999/QĐ-BLĐTBXH nên trong thời gian qua, các đánh giá viên của khách hàng quốc 
tế hoặc của các tổ chức chứng nhận (gọi chung là đánh giá bên thứ ba) đánh giá việc áp 
dụng các trách nhiệm xã hội tại các DN thủy sản đã kết luận các DN chế biến thủy sản của 
Việt Nam đang không tuân thủ các yêu cầu về trách nhiệm xã hội do vi phạm luật của Việt 
Nam trong sử dụng lao động vị thành niên, khiến các DN có nguy cơ mất các đơn hàng và 
khách hàng.  

Kiến nghị:Bộ LĐTB&XH rà soát các quy định có liên quan để điều chỉnh làm 
saocác DN được sử dụng lao động chưa thành niên tại các vị trí phù hợp trong công việc chế 
biến thủy sản nói riêng (các công việc nhẹ nhàng như bóc tôm, rút chỉ tôm, phân loại, xếp 

khuôn thủy sản, chỉnh sửa, rút xương cho phi lê cá,...) và các ngành sản xuất xuất khẩu nói 
chung để giúp giảm bớt các vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, tránh 
tạo ra cáckhó khăn không đáng có trong vấn đề tuân thủ yêu cầu về trách nhiệm xã hội, giúp 
DN giữ được khách hàng, đơn hàng không bị mất vào tay các đối thủ cạnh tranh tại nước 
ngoài, từ đó tạo thuận lợi thúc đẩy cho ngành chế biến và XK thủy sản. 

3. Cho phép DN không phải đóng BHXH khi người lao động không làm việc và 
không hưởng tiền lương từ 11 ngày làm việc trở lên trong tháng theo Quyết 
định 959/QĐ-BHXH 

Điểm 1.7, khoản 1, Điều 38 Quy định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng 
giám đốc BHXH Việt Nam có nêu: “Người lao động không làm việc và không hưởng tiền 
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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, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản…”  

 Quy định như vậy đồng nghĩa với trường hợp “người lao động chỉ cần làm việc từ 12 

ngày trở lên trong tháng thì thực hiện đóng BHXH tháng đó”. Do đó, DN đã phải đóng bù 
BHXH với số tiền rất lớn cho những người lao động nghỉ từ 05 đến 13 ngày/tháng, trong đó 
số ngày nghỉ tập trung đa số từ 11-13 ngày/tháng.  

Xét về bản chất của vấn đề, người lao động không đi làm, không tạo ra thu nhập thì 
không có tiền để đóng BHXH; DN càng có nhiều người lao động nghỉ ốm đau, nghỉ việc 
riêng thì thiệt hại càng nặng nề. Như vậy, luật BHXH vô hình trung đã mất đi ý nghĩa an 
sinh xã hội của nó.  

Kiến nghị: cho phép DN không phải đóng BHXH khi người lao động không làm việc 
và không hưởng tiền lương từ 11 ngày làm việc trở lên. 

4. Yêu cầu báo giảm lao động sớm khi đóng BH hàng tháng 

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc 
BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), 
bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ 
BHYT, Cơ quan BHXH các tỉnh, thành phốđã yêu cầu các DN phải báo giảm sớm vào cuối 
tháng trước đối với những trường hợp nghỉ việc từ ngày 1 đến ngày 15 của tháng sau. 
Trường hợp đơn vị lập danh sách báo giảm lao động do nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao 
động…chậm, đơn vị phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm đến hết tháng 
gửi danh sách báo giảm cho cơ quan BHXH. 

 Tuy nhiên, trong thực tế tại các DN, có nhiều trường hợp không thể thực hiện được 
việc báo giảm lao động sớm vào cuối tháng trước do: 

- Công nhân viên ký kết hợp đồng thời vụ: đối tượng này chỉ cần báo trước ngày nghỉ 
việc ít nhất 3 ngày theo quy định của Pháp luật; 

- Công nhân viên tự ý bỏ việc và không thông báo tới người sử dụng lao động. 

Hơn nữa, người lao động không đi làm, không tạo ra doanh thu mà BHXH lại dồn 
chi phí rủi ro của việc báo giảm chậm này cho DN là không thỏa đáng. Do vậy, việc thực 
hiện quy trình báo giảm lao động mới này là không thể thực hiện được và chưa phù hợp với 
quy trình báo giảm lao động của BHXH, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của các DN. 

Kiến nghị: đề nghị Cơ quan BHXH Việt Nam có công văn hướng dẫn các Cơ quan 
BHXH cấp tỉnh, thành phố không thực hiện các quy định nêu trên mà áp dụng chế độ khai 
báo và quyết toán như trước kia để các DN đảm bảo thực hiện đúng Luật và để quy trình 
trên hợp nhất với BHXH cũng như Luật BHXH, BHYT. Đồng thời, đề nghị những DNđã 
đóng tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm do phát sinh những trường hợp lao động 
nghỉ việc được trả lại hoặc khấu trừ vào các lần thu nộp tiếp theo. 

-------------------- oOo -------------------- 


