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 Ngày 24 tháng 01 năm 2013  
  
 

Kính gửi:  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội  
 Cục Việc làm  
 
Đồng kính gửi:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư  
 Bộ Công Thương  
 Bộ Ngoại Giao  
 Đại sứ Mỹ tại Việt Nam  
 Tổng Lãnh sự Mỹ tại Việt Nam  
 Chủ tịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam  
 
Kín gửi: Ông / Bà  
 
V/v: Kiến nghị về Dự thảo một số các quy định hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động sửa đổi 

liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam  
 

Dự Thảo Tờ Trình Chính Phủ v.v. dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
 
Dự Thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao 
động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

 
Đại diện cho 700 công ty hội viên của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Việt 
Nam), chúng tôi xin kính gửi đến quý Ông / Bà lời chào và lời chúc sức khỏe. AmCham Việt 
Nam đã không ngừng đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam từ năm 1994. Các công ty hội 
viên của chúng tôi đã tham gia đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực ngành 
nghề khác nhau, đồng thời góp sức vào việc phát triển quan hệ thương mại song phương, tính 
đến nay đã đạt được 24.5 tỷ đô la Mỹ năm 2012, không bao gồm giá trị xuất khẩu những sản 
phẩm có giá trị thặng dư cao từ các nhà máy “sản xuất hiện đại” từ nguồn vốn đầu tư FDI của 
Mỹ tham gia gần đây ra thị trường thế giới.  
 
Cám ơn quý Ông / Bà rất nhiều vì cung cấp cho chúng tôi Dự thảo Tờ trình Chính phủ, và Dự 
thảo Nghị định liên quan đến lao động nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi đã nhận được Dự 
thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định bằng fax ngày 26 tháng 11 năm 2012.  
 
Chúng tôi mong muốn gửi những kiến nghị liên quan đến nội dung của Dự thảo Nghị định và 
về quy trình thu thập ý kiến đóng góp.  
 
Về nội dung của Dự thảo Nghị định, xin vui lòng xem tài liệu kiến nghị đính kèm (Phụ lục C), 
do các công ty hội viên AmCham chuẩn bị và thực hiện tại cuộc đối thoại ngày 11 tháng 01 
năm 2013 với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch & Đầu tư do Diễn đàn 
Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức. Chúng tôi vẫn rất quan ngại về một số vấn đề, bao gồm việc 
gia tăng thủ tục hành chính theo Điều 5 quy định về “Yêu cầu với lao động nước ngoài”. Quy 
định hiện nay về thủ tục hành chính “yêu cầu đăng ký cho lao động nước ngoài” đã là một gánh 
nặng, việc gia tăng “phê duyệt yêu cầu lao động nước ngoài” của Sở Lao động, Thương binh và 
Xã hội, và Ủy ban Nhân dân Thành phố sẽ chỉ làm thêm phần gánh nặng. Ngoài r, chúng tôi 
cũng muốn lưu ý về những kiến nghị đã được gửi ngày 29 tháng 07 năm 2011 về lao động nước 
ngoài và giấy phép lao động: Điều 8 “Nhập cảnh, tạm trú và việc làm cho lao động nước 
ngoài”, Chương 4 của Hiệp định Thương mại Song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cho 
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phép các doanh nghiệp Hoa kỳ được phép sử dụng lao động cấp cao tùy theo nhu cầu của bản 
thân doanh nghiệp, bất kể quốc tịch, và bất kỳ điều khoản pháp luật nào của Việt Nam về luật 
lao động không được làm suy giảm bản chất của thỏa thuận này.   
 
Về quy trình thu thập ý kiến đóng góp, chúng tôi tin rằng quý Ông / Bà đã lưu tâm về kiến nghị 
của các đại diện Việt Nam được công bố trong “Báo cáo của Ban Công tác về việc gia nhập của 
Việt Nam” với tổ chức WTO, WT/ACC/VNM/48, ngày 27 tháng 10 năm 2006, phần Tính 
Minh bạch (trang 127 – 129) [trang 180 – 184 theo bản dịch], và đặc biệt trong đoạn 518 trang 
129 [trang 183 theo bản dịch] của Báo cáo.  
 
“Đại diện của Việt Nam xác nhận rằng với những kiến nghị pháp luật, pháp lệnh, nghị định, các 
quy định và các biện pháp của Quốc hội và Chính phủ có liên đới hoặc ảnh hưởng đến thương 
mại hàng hóa, dịch vụ và sở hữu trí tuệ, Việt Nam sẽ chấp thuận thời hạn hợp lý, tức là, không 
ít hơn 60 ngày, cho các hội viên, cá nhân, hiệp hội, doanh nghiệp có thể đưa ra kiến nghị đến 
các cơ quan thẩm quyền trước khi các biện pháp này được thông qua. Chính phủ sẽ thu nhận 
bất kỳ kiến nghị nào đưa ra trong thời hạn này.”  
 
Tương tự, tôi tin rằng quý Ông / Bà cũng lưu tâm về nội dung quy định trong Chương VI, Tính 
Minh bạch và Quyền Phúc thẩm, của Hiệp định giữa Hoa Kỳ và nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam về Quan hệ Thương mại, ký ngày 13 tháng 07 năm 2000. Nhấn mạnh về 
những điểm chính liên quan đến yêu cầu cho ý kiến về Dự thảo Nghị định.  
 
“Điều khoản 1: Mỗi Bên công bố trên cơ sở thường xuyên và kịp thời tất cả các luật, quy định và thủ 
tục hành chính áp dụng chung liên quan đến bất kỳ vấn đề nào được ký kết trong Hiệp định này. Việc 
công bố thông tin về các biện pháp này phải được thực hiện đảm bảo các cơ quan đại diện chính phủ, 
doanh nghiệp, các cá nhân có liên quan đã được làm quen trước khi chúng có hiệu lực và áp dụng theo 
đúng quy định. Việc ban hành sẽ bao gồm ngày hiệu lực của biện pháp, sản phẩm (theo dòng thuế) 
hoặc dịch vụ chịu ảnh hưởng của biện pháp này, và cung cấp đầy đủ thông tin liên lạc của các cơ quan 
hữu quan nơi mà thông tin có thể được thu thập”    
 
“Điều khoản 3: Mỗi bên sẽ cho phép, đến mức có thể, bên còn lại và cơ quan chính phủ của họ cơ 
hội để kiến nghị về việc xây dựng các luật, quy định và thủ tục hành chính áp dụng chung mà có thể 
ảnh hưởng đến việc thực hiện các hoạt động kinh doanh được ký kết trong Hiệp định này”  
 
Cuối cùng, chúng tôi đính kèm bản sao Nghị Quyết của Quốc Hội Số 71/2006/QH11 Ngày 29 Tháng 11 Năm 
2006 Phê Chuẩn Nghị Định Thư Gia Nhập Hiệp Định Thành Lập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) của 
Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, và phụ lục. Xin vui lòng xem các trích đoạn sau, từ điều 2 của 
Nghị quyết 71, và mục 4 của Phụ lục:   
 

 2. Áp dụng trực tiếp các cam kết của Việt Nam được ghi tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này và 
các cam kết khác của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới được quy định đủ rõ, chi tiết trong 
Nghị định thư, các Phụ lục đính kèm và Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập Hiệp 
định thành lập Tổ chức thương mại thế giới. 
 

 Trong trường hợp quy định của pháp luật Việt Nam không phù hợp với quy định của Hiệp định 
thành lập Tổ chức thương mại thế giới, Nghị định thư và các tài liệu đính kèm thì áp dụng quy định 
của Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới, Nghị định thư và các tài liệu đính 
kèm.  [nhấn mạnh] 
 
Mục 4 của Phụ lục nêu rõ:  
"Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan liên quan và các tổ chức có 
trách nhiệm tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy 
phạm pháp luật, tổ chức thu thập ý kiến từ những người đang bị ảnh hưởng trực tiếp của văn bản. 
Cơ quan soạn thảo chịu trách nhiệm xuất bản các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc 
hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ trên trang web của Chính phủ để thu thập ý kiến 
của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên những tài liệu không ít hơn 60 ngày, kể từ ngày công bố." 
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Chúng tôi tin rằng khoản thời gian 14 ngày từ khi nhận được quy định đề xuất, ngày 26 tháng 11 và 
thời hạn để gửi kiến nghị, ngày 10 tháng 12 là khoản thời gian quá ngắn cho chúng tôi có ý kiến.  
 
Chúng tôi trân trọng đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho phép khoảng thời gian 60-
ngày đóng góp ý cho lần này và trong tương lai  "... dự thảo luật, quy định và thủ tục hành chính ..." 
theo thỏa thuận của đại diện Việt Nam trong báo cáo của Ban công tác về việc gia nhập của Việt 
Nam, và như Quốc hội phê duyệt. 
 
Các hội viên chúng tôi mong nhận được hỗ trợ hợp tác từ phía Quý Ông / Bà về việc này, cũng như cơ 
hội để thảo luận trực tiếp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan quản lý nhà nước 
tại buổi đối thoại do Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam / VCCI tổ chức trong tương lai.  
 
Trân trọng,  
 

 
 
Herbert A. Cochran 
Giám đốc Điều hành  
 
Đính kèm:  
A. Trích đoạn liên quan đến Tính Minh bạch (Chương VI) từ Hiệp định giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về 
quan hệ Thương mại, ngày 13 tháng 7 năm 2000.  
 

B. Trích đoạn về minh bạch từ "Báo cáo của Ban Công tác về việc gia nhập của Việt Nam" Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO), WT/ACC/VNM/48, 27 năm 2006, trang 127-129 
 

C. Kiến nghị về Dự thảo Nghị định, như đã trình trong cuộc đối thoại với Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam   
 

D. Nghị Quyết Của Quốc Hội Số 71/2006/QH11 Ngà y29 Tháng 11 Năm 2006 Phê Chuẩn Nghị Định Thư 
Gia Nhập Hiệp Định Thành Lập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) Cửa Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ 
Nghĩa Việt Nam  http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/DispForm.aspx?ID=6985  
 

E. Phụ Lục: Nội Dung Áp Dụng Trực Tiếp Các Cam Kết Của Việt Nam (Kèm theo Nghị quyết số 71 
/2006/QH11 của Quốc hội ngày 29 tháng 11 năm 2006) 
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Đính kèm A  
Trích đoạn về Hiệp định Thương mại Hoa Kỳ và Việt Nam  
 
 

Hiệp định giữa  
 

HOA KỲ  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

VỀ QUAN HỆ THƯƠNG MẠI 
 
 
 
CHƯƠNG VI  
 
CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN TỚI TÍNH MINH BẠCH, CÔNG KHAI VÀ QUYỀN KHIẾU 
KIỆN 
 
Điều 1  
Mỗi Bên công bố một cách định kỳ và kịp thời tất cả các luật, quy định và thủ tục hành chính có tính 
áp dụng chung, liên quan đến bất kỳ vấn đề nào được qui định trong Hiệp định này. Việc công bố các 
thông tin và các biện pháp nêu trên được tiến hành sao cho các cơ quan chính phủ, xí nghiệp và các cá 
nhân tham gia hoạt động thương mại có thể làm quen với chúng trước khi chúng có hiệu lực và áp 
dụng chúng  theo đúng qui định. Việc công bố như vậy cần bao gồm thông tin về ngày có hiệu lực của 
biện pháp, các sản phẩm (theo dòng thuế) hoặc dịch vụ bị tác động bởi biện pháp đó, thông tin về tất 
cả các cơ quan xét duyệt hoặc phải được tham vấn trong quá trình thực thi các biện pháp đó và cung 
cấp địa chỉ liên hệ tại mỗi cơ quan mà từ đó có thể nhận được các thông tin liên quan. 
 
Điều 2  
Mỗi Bên cho phép các công dân và công ty của Bên kia được tiếp cận dữ liệu về nền kinh tế quốc dân 
và từng khu vực kinh tế, kể cả những thông tin về ngoại thương. Các quy định của khoản này và 
khoản trên không đòi hỏi phải tiết lộ các thông tin mật nếu như việc tiết lộ ấy có thể gây cản trở cho 
việc thi hành luật pháp, hoặc trái với lợi ích công cộng, hoặc phương hại đến các quyền lợi thương 
mại chính đáng của một số doanh nghiệp cụ thể nào đó, dù là doanh nghiệp nhà nước hay doanh 
nghiệp tư nhân. Trong phạm vi của Hiệp định này, những thông tin mật mà có thể làm phương hại đến 
quyền lợi thương mại chính đáng của một số doanh nghiệp cụ thể nào đó được hiểu là các thông tin 
đặc thù có liên quan đến việc nhập khẩu một mặt hàng nào đó mà có ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến 
giá cả hoặc số lượng sẵn có của sản phẩm đó, nhưng không bao gồm những thông tin phải được công 
bố theo các hiệp định trong khuôn khổ WTO. 
 
Điều 3 
Ở mức độ có thể, mỗi Bên cho phép Bên kia và các công dân của Bên kia cơ hội đóng góp ý kiến đối 
với việc xây dựng luật, quy định và thủ tục hành chính có tính áp dụng chung mà có thể ảnh hưởng 
đến việc tiến hành các hoạt động thương mại qui định trong Hiệp định này. 
 
Điều 4 
Tất cả các luật, quy định và thủ tục hành chính có tính áp dụng chung được nêu tại khoản 1 của Điều 
này mà tại ngày ký Hiệp định này chưa được công bố hoặc có sẵn cho các cơ quan chính phủ và các 
cá nhân khác hoạt động trong lĩnh vực thương mại, thì sẽ được công bố và có sẵn nhanh chóng. Chỉ 
những luật, quy định và thủ tục hành chính có tính áp dụng chung mà đã được công bố và có sẵn cho 
các cơ quan chính phủ và các cá nhân tham gia vào hoạt động thương mại mới được thi hành và có 
khả năng thực thi. 
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Điều 5 
Các Bên có hoặc giao cho một hoặc một số tạp chí chính thức đăng tất cả các biện pháp có tính áp 
dụng chung. Các Bên xuất bản định kỳ các tạp chí này và có sẵn các bản của chúng cho công chúng. 
 
Điều 6 
Các Bên điều hành một cách thống nhất, vô tư và hợp lý tất cả các luật, quy định và thủ tục hành 
chính có tính áp dụng chung của mình thuộc tất cả các loại được nêu tại khoản 1 của Điều này.   
 
Điều 7  
Các Bên duy trì các cơ quan tài phán và thủ tục hành chính và tư pháp nhằm mục đích, ngoài những 
điều khác, xem xét và sửa đổi nhanh chóng theo yêu cầu của người bị ảnh hưởng các quyết định hành 
chính liên quan đến các vấn đề được qui định tại Hiệp định này. Các thủ tục này cần bao gồm cơ hội 
khiếu kiện mà không bị trừng phạt cho người bị ảnh hưởng bởi quyết định có liên quan. Nếu như 
quyền khiếu kiện ban đầu là quyền khiếu nại lên một cơ quan hành chính thì phải có cơ hội để khiếu 
nại quyết định của cơ quan hành chính đó lên một cơ quan tư pháp. Kết quả giải quyết khiếu kiện phải 
được trao cho người khiếu kiện và các lý do của quyết định đó phải được cung cấp bằng văn bản. 
Người khiếu kiện cũng phải được thông báo về quyền được khiếu kiện tiếp. 
 
Điều 8  
Các Bên đảm bảo rằng các thủ tục cấp phép nhập khẩu, tự động và không tự động, được thực hiện 
theo cách thức minh bạch và có thể dự đoán trước được, và phù hợp với các tiêu chuẩn của Hiệp định 
của WTO về Thủ tục Cấp phép Nhập khẩu. 
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Đính kèm B  
Trích đoạn về minh bạch từ "Báo cáo của Ban Công tác về việc gia nhập của Việt Nam" 

GIA NHẬP WTO CỦA VIỆT NAM  

Báo cáo của Ban Công tác về việc gia nhập của Việt Nam  

WT/ACC/VNM/48 
NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2006 

TÍNH MINH BẠCH  [TRANG 127-129, TRANG 180 – 184 THEO BẢN DỊCH] 

509. Một số Thành viên yêu cầu thông tin về việc thực hiện các yêu cầu minh bạch tại Việt Nam 
theo quy định tại Điều X của GATT 1994, Điều III của Hiệp định GATS và các quy định khác của 
Hiệp định WTO. Những thành viên này hỏi liệu một nghĩa vụ pháp lý tồn tại ở Việt Nam để xuất bản 
trong một tạp chí chính thức tất cả các luật, quy định, nghị định, quyết định tư pháp và mệnh lệnh 
hành chính, quyết định áp dụng chung hoặc các biện pháp khác có tác dụng tương tự liên quan đến 
thương mại hay chính sách kinh tế "trong đó một cách để giúp chính phủ và các nhà kinh doanh làm 
quen và nắm bắt". Các Thành viên cũng hỏi thêm rằng những ban hành thêm nào có được trước khi có 
hiệu lực, và cho dù bất kỳ biện pháp như vậy có thể có hiệu lực mà không được công bố trên Công 
báo. 

510. Đại diện của Việt Nam cho biết, quy định về công bố hành vi pháp lý và có cơ hội để lấy ý 
kiến công chúng đã được đưa vào Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 
1996 cùng với việc sửa đổi được Quốc hội phê duyệt vào ngày 16 Tháng 12 năm 2002. Quy định chi 
tiết và các thủ tục đã được thành lập thông qua Nghị định số 161/2005/ND-CP của Chính phủ ngày 27 
Tháng Mười Hai năm 2005 triển khai thực hiện Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Nghị 
định số 104/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Công báo, Thông tư số 04/2005/TT-VPCP hướng dẫn 
thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP và Chỉ thị số 28/2001/CT-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2001 
của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh 

511. Các thủ tục chung để trưng cầu ý kiến công chúng về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã 
được quy định trong Điều 40, 62, 65, 66 và 70 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa 
đổi). Trong thực tế, các thực thể soạn thảo lưu hành các công cụ dự thảo pháp lý cho các tổ chức và cá 
nhân có khả năng bị ảnh hưởng bởi chúng hoặc công bố các dự thảo trên các tờ báo để gợi ra ý kiến từ 
công chúng nói chung. Điều 62,2 và 65,4 của Luật sửa đổi, bổ sung về ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật yêu cầu Văn phòng Chính phủ công bố dự thảo Nghị quyết của Chính phủ và các Nghị định, 
Quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trên Internet hoặc trong các phương tiện thông tin đại 
chúng để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Không có trang web chuyên biệt cho các ấn 
phẩm của dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được công bố 
trên trang web của Bộ có trách nhiệm soạn thảo, cơ quan, tức là, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trang web 
cho các tài liệu liên quan đến đầu tư (www.mpi.gov vn), trên trang web của Bộ thương mại cho các tài 
liệu liên quan đến các quy tắc thương mại và các quy định (www.mot.gov.vn), và trên trang web của 
Bộ Tài chính các văn bản về thuế và tài chính (www.mof.gov.vn). Một số dự thảo văn bản cũng đã 
được công bố trên trang web của Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn). Các đơn vị soạn thảo cũng có thể tổ 
chức các hội thảo và các buổi hội thảo để thảo luận về dự thảo với những người quan tâm. Ông lưu ý 
rằng Chỉ thị số 28/2001/CT-TTg yêu cầu các Bộ và các cơ quan phải lấy ý kiến từ cộng đồng doanh 
nghiệp thông qua Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong quá trình soạn thảo bất kỳ 
chính sách hoặc các quy định ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật ảnh hưởng đến cộng đồng doanh nghiệp đã được công bố trên các trang web Internet của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp (http://www.vibonline.com.vn). 

512. Nghĩa vụ tìm kiếm các ý kiến của những người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi các văn bản quy 
phạm pháp luật, và khả năng để các ý kiến trong quá trình soạn thảo, được quy định tại các Điều 3, 
26,4 và 61,4 của Luật sửa đổi về việc Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Điều 3.3 của Luật 
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yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo để tổng hợp, phân tích và đánh giá những ý kiến nhận và, khi 
cần thiết, kiến nghị điều chỉnh dự thảo ban đầu. Các ý kiến nhận xét của cơ quan soạn thảo đã được 
gắn liền với dự thảo công cụ pháp lý khi chuyển tiếp cho cơ quan ra quyết định thích hợp. 

… 

518.  Đại diện của Việt Nam xác nhận rằng kể từ ngày gia nhập WTO, chính phủ Việt Nam đã thực 
hiện đầy đủ Điều X của GATT 1994, Điều III của Hiệp định GATS và các yêu cầu khác về tính minh 
bạch của WTO, bao gồm cả những người yêu cầu thông báo, thu thập ý kiến và công bố. Như vậy, tất 
cả các luật, quy định, nghị định, quyết định tư pháp và hành chính áp dụng chung liên quan hoặc ảnh 
hưởng đến các vấn đề hải quan, thương mại hàng hoá, dịch vụ, sở hữu trí tuệ và kiểm soát ngoại hối 
sẽ được công bố ngay đáp ứng yêu cầu WTO, và không có pháp luật, quy định, nghị định, quyết định 
tư pháp và hành chính áp dụng chung sẽ có hiệu lực hoặc được thực thi trước khi công bố như vậy, trừ 
những quy định, quyết định tư pháp và hành chính áp dụng chung, và các biện pháp khác liên quan 
đến tình trạng khẩn cấp quốc gia, an ninh, hoặc công bố sẽ cản trở việc thực thi pháp luật. Để kết thúc, 
quý Ông / B2 xác nhận thêm rằng Việt Nam, kể từ ngày gia nhập, thành lập hoặc chỉ định một tạp chí 
chính thức hoặc trang web cho mỗi người trong số các chủ đề (hoặc một khía cạnh của một chủ đề) 
xác định ở trên, dành riêng cho việc xuất bản, trước khi nhập cảnh có hiệu lực, tất cả các quy định, 
quyết định, đơn đặt hàng, và các quyết định hành chính áp dụng chung, có liên quan hoặc ảnh hưởng 
đến chủ đề đó. 

Các tạp chí này hoặc các trang web sẽ được cập nhật một cách thường xuyên thông báo cho WTO, và 
có sẵn cho các thành viên WTO, các cá nhân, các hiệp hội và doanh nghiệp. Các trang web hoặc tạp 
chí mà các biện pháp này sẽ được công bố được liệt kê trong Bảng 23. Việc công bố các quy định và 
các biện pháp khác sẽ bao gồm: (i) tên của các cơ quan (bao gồm cả các địa chỉ liên lạc) chịu trách 
nhiệm triển khai thực hiện một biện pháp cụ thể, và (ii) ngày có hiệu lực của biện pháp. Đại diện của 
Việt Nam xác nhận rằng, đối với đề nghị pháp luật, pháp lệnh, nghị định và các quy định và các biện 
pháp do Quốc hội và Chính phủ có liên quan hoặc ảnh hưởng đến thương mại hàng hoá, dịch vụ và sở 
hữu trí tuệ, Việt Nam sẽ cung cấp một khoảng thời gian hợp lý, nghĩa là, không ít hơn 60 ngày, cho 
các thành viên, cá nhân, các hiệp hội và các doanh nghiệp cung cấp các ý kiến đến các cơ quan có 
thẩm quyền trước khi biện pháp này được thông qua. Chính phủ sẽ thu nhận tất cả mọi ý kiến trong 
khoảng thời gian cho phép. [nhấn mạnh] Các trường hợp ngoại lệ duy nhất sẽ đối với những quy định 
và biện pháp khác liên quan đến tình trạng khẩn cấp quốc gia hoặc an ninh, hoặc có công bố sẽ cản trở 
việc thực thi pháp luật. Ban Công tác ghi nhận các cam kết này. 
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Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012  
VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 

 
Chuẩn bị 

Tiểu Nhóm Lao động 
Nhóm Công tác Sản xuất và Phân phối 

 
 

TT Dự thảo Nghị định về Lao động nước ngoài 2012 Nhận xét 

 

Quy định Người lao động là công dân nước ngoài phải xuất trình giấy phép lao động khi làm các thủ tục liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh và trước 
khi vào Việt Nam làm việc có hợp lý không nếu sau khi hết thời gian thử việc mà người lao động nước ngoài không đáp ứng được công việc? 
 

 
Hiện tại Nghị định chỉ hướng dẫn các quy định tại Khoản 2 Điều 171; Khoản 9 Điều 172; Điều 175 Bộ luật Lao động. Đề nghị cho biết có thể hiểu tất cả 
các vấn đề khác sẽ được áp dụng tương tự như lao động Việt Nam. Cụ thể như vấn đề thử việc, các quyền và nghĩa vụ, tham gia công đoàn, trợ cấp 
mất việc làm, vv 
 

 
Đề nghị có quy định về Hợp đồng lao động vô hiệu khi không có giấy phép lao động hoặc cung cấp thông tin sai để được vào Việt Nam làm việc. 
 

 
Dự thảo quy định thời hạn của giấy phép lao động tối đa không quá 24 tháng trong khi pháp luật cho phép mỗi hợp đồng lao động được ký với thời 
hạn tối đa là 36 tháng. Như vậy, có thể hiểu hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài sẽ chỉ được ký với thời hạn tối đa là 24 tháng? 
 
Trường hợp đã ký hai lần hợp đồng xác định thời hạn và ký tiếp sẽ được giải quyết như thế nào? Liệu có được ký hợp đồng không xác định thời hạn? 
Và nếu được ký hợp đồng không xác định thời hạn thì sẽ áp dụng quy định về thời hạn tối đa 24 tháng của Giấy phép lao động như thế nào? 
 
Hoặc có thể hiểu quy định về thời hạn Giấy phép lao động và thời hạn hợp đồng lao động được áp dụng độc lập hay không? Nghĩa là vẫn có thể được 
ký hợp đồng 36 tháng mặc dù thời hạn tối đa của Giấy phép lao động là 24 tháng; có thể gia hạn trước khi thời hạn 24 tháng kết thúc? Và có thể gia 
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hạn cho 12 tháng hay cho 24 tháng? 

 
Không có quy định cụ thể giải quyết trường hợp nếu người lao động nước ngoài chuyển công ty hoặc làm việc cho công ty thứ hai? 

1 

  
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 
năm 2001; 
 
Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 
2012; 

 
Đề nghị xem xét bổ sung Luật đầu tư làm căn cứ cho quy 
định tại Điều 3 của dự thảo này. 

 
2 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

 
Nghị định này quy định chi tiết thi hành Khoản 2 
Điều 171 Bộ luật Lao động về người nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động 
sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam; Khoản 9 
Điều 172 Bộ luật Lao động về các trường hợp khác 
không thuộc diện cấp giấy phép lao động; Điều 175 
Bộ luật Lao động quy định cụ thể điều kiện cấp, 
việc cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động đối với 
lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại 
Việt Nam (lao động là công dân nước ngoài vào 
làm việc tại Việt Nam sau đây được viết tắt là 
người lao động nước ngoài). 

 
Đề nghị thể hiện lại một cách khái quát và ngắn gọn hơn 
trên cơ sở nội dung Điều 175 và các điều khoản khác đã 
dẫn. Đồng thời có lưu ý đến phạm vi điều chỉnh của NĐ 34 
và NĐ 46 dự kiến sẽ được thay thế bởi NĐ này. 

 
3 

 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
 

 
1. Người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt 
Nam theo các hình thức sau: 

 
- Đề nghị xem xét xác định rõ ràng thuật ngữ “người lao 
động nước ngoài” ở ngay Nghị định này hoặc Thông tư (có 
bao gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài không, 
người nước ngoài làm việc cho đơn vị bộ phận đóng ở 
nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam, v.v…). 
 
- Đề nghị xem xét chỉnh sửa cụm từ “vào làm việc” thành 
“đang hoặc có dự định cư trú có thời hạn ở Việt Nam 
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nhằm mục đích làm việc theo một trong các hình thức 
sau:” 

 
1. Người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt 
Nam theo các hình thức sau: 

 
b) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có hiện 
diện thương mại tại Việt Nam. 
 
Người lao động nước ngoài di chuyển nội bộ doanh 
nghiệp được hiểu là nhà quản lý, giám đốc điều 
hành và chuyên gia nêu trên của một doanh nghiệp 
nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên 
lãnh thổ Việt Nam, di chuyển tạm thời trong nội bộ 
doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh 
thổ Việt Nam và đã được doanh nghiệp nước 
ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng. 

 
Hiện diện thương mại được hiểu là người cung cấp 
dịch vụ mang quốc tịch một nước đi đến một nước 
khác, lập ra một pháp nhân và cung cấp dịch vụ ở 
nước đó. 

 
Đề nghị xem lại định nghĩa “hiện diện thương mại” cho 
phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và 
thông lệ quốc tế. 

 
Quy định hiện hành, ví dụ Nghị định số 34/2008/ND-CP 
cũng quy định: Người nước ngoài di chuyển trong nội bộ 
doanh nghiệp: Bao gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành 
và chuyên gia nêu trên của một doanh nghiệp nước ngoài 
đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam, 
di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện 
diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam và đã được 
doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 
tháng. Theo chúng tôi, quy định này nên được gỡ bỏ để 
doanh nghiệp nước ngoài có thể chỉ định một người phù 
hợp vào vị trí được sắp xếp tại cơ sở tại Việt Nam dù 
người đó không được tuyển dụng trước đó ít nhất 12 
tháng. 
 

 
1. Người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt 
Nam theo các hình thức sau: 
 
d) Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng. 
Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng được hiểu là 
người lao động nước ngoài làm việc trong một 
doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện 
thương mại tại Việt Nam. Những người này đã làm 

 
Đề nghị chú ý chỉnh sửa cho phù hợp (khoản 2 Điều này 
không đề cập đến “chuyên gia”) 
 

 
Quy định nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng là những 
người đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không 
hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 2 năm nên 
được gỡ bỏ. 
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việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện 
diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 (hai) 
năm và phải đáp ứng các điều kiện đối với 
"chuyên gia" như Khoản 2 Điều này. 
 
 

 

 

Biểu cam kết dịch vụ WTO (“Cam kết WTO”) quy định rằng 

người chào bán dịch vụ không được ở Việt Nam quá 90 

ngày. Dự thảo Nghị Định không có quy định về vấn đề này. 

Điều này có thể gây ra việc hiểu nhầm là không có hạn chế 

về thời hạn đối với người chào bán dịch vụ. 

  

Đề nghị ghi nhận nguyên văn quy định của Cam kết WTO 
về người chào bán dịch vụ. 

 
1. Người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt 
Nam theo các hình thức sau: 
 
e) Người lao động nước ngoài làm việc cho tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế 
được phép hoạt động theo quy định của pháp luật 
Việt Nam; 

 
Có cần xác định thời hạn không? Có cần hợp đồng lao 
động bằng văn bản không? 
 

 
1. Người lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt 
Nam theo các hình thức sau: 

 
g) Tình nguyện viên 
Tình nguyện viên được hiểu là người lao động 
nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức tự 
nguyện và không hưởng lương để thực hiện điều 
ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ký kết hoặc tham gia. 

 
Đề nghị xem xét xác định rõ ràng hơn (Người sử dụng lao 
động nào? theo thỏa thuận hợp tác quốc tế nào? v.v….) 
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Điều 3. Các trường hợp 

  
Đề nghị xem xét chỉnh sửa lại cụm từ “không thuộc diện” 
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người lao động nước ngoài 
không thuộc diện cấp giấy 
phép lao động 

thành “được miễn thủ tục” đế tránh nhầm lẫn với đối 
tượng không đủ điều kiện theo Điều 169 của Bộ Luật Lao 
động. 

  
Cần quy định thêm về đối tượng thuộc diện không phải xin 
giấy phép lao động như sau để đảm bảo tính thống nhất 
giữa quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Đầu Tư và Luật 
Lao Động 
 
1. Cổ đông: Là người góp vốn đối với Công ty cổ phần 
2. Thành viên Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 
3. Là giám đốc Chi Nhánh của Công ty nước ngoài chưa 

có pháp nhân hiện diện ở Việt Nam 

 
2. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, thuộc 
phạm vi các ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch 
vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới 
của 11 ngành dịch vụ bao gồm: dịch vụ kinh doanh; 
dịch vụ thông tin; dịch vụ xây dựng; dịch vụ phân 
phối; dịch vụ giáo dục; dịch vụ môi trường; dịch vụ 
tài chính; dịch vụ y tế; dịch vụ du lịch; dịch vụ văn 
hóa giải trí và dịch vụ vận tải. 
 
Bộ Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn căn 
cứ, trình tự, thủ tục để xác định đối tượng là người 
nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp thuộc 
phạm vi 11 ngành dịch vụ nêu trên. 

 
11 ngành dịch vụ đã được ghi nhận rõ ràng trong Biểu 
Cam kết WTO của Việt Nam. Vì vậy, hướng dẫn cụ thể của 
Bộ Công thương để xác định đối tượng thuộc phạm vi 11 
ngành dịch vụ nêu trên là không cần thiết. Các trường hợp 
di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 
ngành dịch vụ nêu trên cần được miễn Giấy phép Lao 
động. Nghị định có thể quy định về hình thức thông báo 
trong các trường hợp trên. 

 
6. Tình nguyện viên. 
Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt 
Nam có trách nhiệm xác nhận người lao động nước 

 
Đề nghị xem xét bổ sung “trong khuôn khổ các thỏa thuận 
quốc tế đã được ký kết giữa các cơ quan có thẩm quyền 
của Việt Nam và bên nước ngoài”. 
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ngoài vào Việt Nam làm việc theo hình thức tình 
nguyện viên. 

 

 
7. Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ 
quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội. 

 
Đề nghị xem xét lại quy định này vì hướng dẫn thực hiện 
Bộ Luật Lao động thuộc thẩm quyền của Chính phủ (Khoản 
9 Điều 172 và Điều 242 BLLĐ) chứ không phải của Thủ 
tướng Chính phủ. 
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Điều 4. Điều kiện cấp giấy 
phép lao động đối với 
người lao động nước ngoài 

  
Về cơ bản, lao động là công dân nước ngoài phải đáp ứng 
đồng thời hai điều kiện là điều kiện của lao động (Điều 169 
BLLĐ) và điều kiện tuyển dụng lao động (Điều 170 BLLĐ). 
Tuy nhiên, nội dung dự thảo Điều 4 lại chưa quy định cụ 
thể hoặc có giải thích nhưng chưa rõ ràng về các yêu cầu 
cụ thể để đáp ứng các điều kiện này. 

 
1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định 
của pháp luật Việt Nam 

 
Việc xác định hành vi năng lực dân sự đầy đủ của mỗi quốc 
gia có quy định khác nhau. Giải quyết trường hợp này như 
thế nào? Cụ thể với nước có hiệp định hoặc có điều ước 
quốc tế điều chỉnh. 

 
5. Được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép sử dụng 
người lao động nước ngoài. 
 
 

 
Đề nghị xác định rõ ràng hơn tên gọi chính thức (quyết 
định, thông báo, trích lục, v.v…) của văn bản này. 
 

 
6 

 
Điều 5. Nhu cầu sử dụng 
người lao động nước ngoài 

  
Đề nghị xem xét chỉnh sửa tên điều thành “Đăng ký nhu 
cầu sử dụng người lao động nước ngoài” hay “Xây dựng kế 
hoạch sử dụng người lao động nước ngoài” cho phù hợp 
với nội dung dự thảo tại Điều 5 này. Về thực chất, đây là 
một thủ tục hành chính mới có ảnh hưởng trực tiếp đến 
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hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 
(hoạt động xây dựng kế hoạch nhân lực). 

  

Quy định này để hướng dẫn quy định của Điều 170.2 của 

Bộ Luật Lao Động. Do đó, chúng tôi không bình luận thêm 

về tính hợp lý của quy định.  

 

Tuy nhiên, cần phải quy định rõ: (i) thời điểm mà người sử 

dụng lao động phải nộp bản nhu cầu sử dụng lao động 

hàng năm và bản giải trình; (ii) thời hạn mà Sở LĐTBXH 

thông báo chấp thuận hay không chấp thuận đối đối với 

nhu cầu sử dụng người lao động nười nước ngoài. Trong 

thông báo từ chối chấp thuận của Sở LĐTBXH phải nêu rõ 

lý do từ chối. 

 

Cần phải có quy định về quyền của người sử dụng lao 
động để giải trình thêm hoặc  khiếu nại đối với thông báo 
từ chối của Sở LĐTBXH. 

  
Chúng tôi cho rằng đây là một dạng định mức lao động và 
Điều này có thể mâu thuẫn với Luật Doanh nghiệp. Theo 
quy định tại Khoản 5 Điều 8 Luật Doanh nghiệp về quyền 
của doanh nghiệp: “Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động 
theo yêu cầu kinh doanh.” 

 
1. Hàng năm, người sử dụng lao động có trách 
nhiệm xác định nhu cầu sử dụng lao động vào từng 
vị trí công việc theo hướng dẫn của Bộ Lao động - 

 
- Đây là hoạt động xây dựng kế hoạch nhân lực thông 
thường của doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức sử dụng lao 
động. 
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Thương binh và Xã hội, trong đó xác định từng vị 
trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp 
ứng được và cần phải tuyển người lao động nước 
ngoài; báo cáo giải trình bằng văn bản với Sở Lao 
động - Thương binh và xã hội tỉnh, thành phố 
Trung ương nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở 
chính. 

 
- Đây là quy định về yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính 
về lao động. Đề nghị quy định rõ về hình thức và nội dung 
của báo cáo giải trình để đơn vị sử dụng lao động áp dụng. 
 

 
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách 
nhiệm tổng hợp nhu cầu sử dụng người lao động 
nước ngoài vào từng vị trí công việc tại địa phương 
và báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định 
những vị trí công việc được sử dụng người lao 
động nước ngoài. 

 
Đây là hoạt động can thiệp của cơ quan hành chính nhà 
nước vào công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp, cơ quan tổ chức sử dụng lao động. 

 
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận 
bằng văn bản về nhu cầu sử dụng người lao động 
nước ngoài đối với từng người sử dụng lao động và 
từng vị trí công việc theo quyết định của Chủ tịch 
Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương. 

 
Đề nghị xem xét xác định rõ thẩm quyền của Sở LĐTBXH và 
Chủ tịch UBND tỉnh thành và hành vi hành chính cụ thể 
của mỗi cơ quan đối với việc phê duyệt kế hoạch sử dụng 
người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, cơ quan, tổ 
chức liên quan. 
 

 
4. Trường hợp thay đổi nhu cầu sử dụng người lao 
động nước ngoài cần tuyển thì người sử dụng lao 
động phải báo cáo giải trình bổ sung bằng văn bản 
với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, 
thành phố Trung ương nơi người sử dụng lao động 
đặt trụ sở chính và được thực hiện theo quy định 
tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này. 

 
Đây là hoạt động can thiệp của cơ quan hành chính nhà 
nước vào công tác quản lý sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp, cơ quan tổ chức sử dụng lao động. 
 

 
Yêu cầu xin phê duyệt của Uỷ ban nhân dân và Sở Lao động 
– Thương binh và Xã hội theo Điều 5.2, 5.3 và 5.4 dường 
như không thực tiễn và làm tăng gấp đôi các thủ tục mà cả 
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người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước phải 
thực hiện. Vì vậy, quy định này nên được gỡ bỏ. 

 
5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách 
nhiệm báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; 
việc chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động 
nước ngoài và tình hình người lao động nước ngoài 
làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức 
trên địa bàn quản lý. 

 
Đây là hoạt động thông thường của cơ quan hành chính 
nhà nước. 
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Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép lao động 
 

 
2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước 
ngoài hoặc giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở 
Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế 

 
Cần xem lại quy định: giấy chứng nhận sức khỏe được cấp 
ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế khi người nước 
ngoài chỉ được phép vào Việt Nam sau khi có giấy phép lao 
động. Vậy quy định giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở 
Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế sẽ áp dụng trong 
trường hợp nào? 

 
3. ... 
Phiếu lý lịch tư pháp có giá trị trong thời hạn 6 
tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép lao động hợp lệ. 
 

 
Căn cứ nào để xác định thời hạn này? 

 
Trên thực tế, có nhiều người lao động nước ngoài 
(“NLĐNN”) là công dân của một nước nhưng lại cư trú và 
làm việc tại một nước khác trước khi đến Việt Nam. Nước 
mà người đó cư trú trước khi đến Việt Nam có quy định 
không cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân nước ngoài 
(ví dụ, Singapore có thông báo ngừng cấp xác nhận không 
phạm tội hình sự cho người nước ngoài kể từ ngày 
18/10/2010) và NLĐNN cũng chưa ở Việt Nam đủ thời gian 
theo quy định để được Việt Nam cấp Phiếu lý lịch tư pháp. 
Trong trường hợp này, cần phải cho phép NLĐNN cung cấp 
Phiếu lý lịch tư pháp do nước mà người đó mang quốc tịch 
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cấp. 
 

 
4. Chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật của 
người lao động nước ngoài đáp ứng quy định tại 
Khoản 3 Điều 4 Nghị định này. 
 
Đối với một số nghề, công việc thì việc chứng nhận 
về trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao 
động nước ngoài được thay thế bằng một trong các 
giấy tờ sau đây: 
... 
- Bản xác nhận hoặc các giấy phép lao động hoặc các 
bản hợp đồng lao động xác định có ít nhất 05 (năm) 
năm kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều 
hành sản xuất, quản lý và phù hợp với vị trí công 
việc mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ đảm 
nhận. Bản xác nhận ít nhất 05 (năm) năm kinh 
nghiệm nêu trên do người sử dụng lao động mà lao 
động nước ngoài đã làm việc xác nhận; 
... 
- Các trường hợp khác theo quy định của Thủ 
tướng Chính phủ. 

 
Ai là người sẽ chứng nhận việc này? 

 
Trên thực tế, Sở LĐ,TB&XH chỉ chấp nhận xác nhận từ 
nước ngoài. Nếu người lao động nước ngoài làm việc cho 
một công ty Việt Nam thì trong trường hợp này, họ không 
được chấp nhận. Quy định mới chưa rõ ràng là liệu xác 
nhận của một người sử dụng lao động Việt Nam có được 
chấp nhận hay không? Và nếu có thì điểm này nên được 
quy định rõ. 
 

 
Đề nghị xem xét xác định rõ thẩm quyền quy định thuộc 
về Chính phủ hay Thủ tướng? 

 
5. Văn bản bản chấp thuận của Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội địa phương về việc cho 
phép sử dụng người lao động nước ngoài; 
 
 

 
Đề nghị xem xét xác định rõ hình thức và nội dung mẫu 
của văn bản này để tránh tùy tiện. 
 

 

6. Các giấy tờ quy định tại Khoản 2 Khoản 3 Khoản 

 
Điều 6.7 về các giấy tờ liên quan đến NLĐNN không có quy 
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4 Điều này là bản chính hoặc bản sao mà bằng 

tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hoá lãnh 

sự, sau đó dịch ra tiếng Việt Nam và công chứng 

hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

định gì về vấn đề hợp pháp hóa và dịch giấy tờ bằng tiếng 
nước ngoài. Cần phải quy định rõ là các giấy tờ này có cần 
hợp pháp hóa hay không, hay chỉ cần dịch công chứng để 
tránh trường hợp áp dụng tùy tiện trên thực tế. 

 
8 

 
Điều 7. Thời hạn của giấy 
phép lao động 

 
Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo 
thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ giao kết 
hoặc thời hạn của phía nước ngoài cử người lao 
động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam hoặc 
thời hạn hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt 
Nam và phía nước ngoài hoặc văn bản của nhà 
cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào 
Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ hoặc thời 
hạn đã được xác định trong giấy chứng nhận tổ 
chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế 
được phép hoạt động theo quy định của pháp luật 
Việt Nam. 

 
Thời hạn tối đa của giấy phép lao động là 2 năm trong khi 
thời hạn của Hợp đồng lao động xác định thời hạn tối đa là 
36 tháng. Có sự bất hợp lý nào trong quy định này không? 
 
Việc ký hợp đồng không xác định thời hạn cho trường hợp 
Visa và giấy phép lao động có thời hạn có hợp lý không? 
 
Hiện tại nhà nước khuyến khích việc đào tạo và sử dụng 
lao động Việt Nam để thay thế lao động là người nước 
ngoài. Việc gia hạn giấy phép lao động chỉ được thực hiện 
nếu chưa thể đào tạo được người Việt Nam thay thế. Vậy 
có nên cân nhắc việc ký Hợp đồng không xác định thời hạn 
với người nước ngoài? 

 
9 

 
Điều 8. Trình tự cấp giấy 
phép lao động 

 

1. “Trước thời hạn ít nhất 20 (hai mươi) ngày, kể từ 

ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu 

làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt 

Nam, người sử dụng lao động phải nộp trực tiếp 

hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội địa phương nơi người lao động nước 

ngoài có toàn bộ thời gian làm việc cho người sử 

 
Trên thực tế, việc xin Giấy phép lao động cho NLĐNN tại 
một tỉnh, thành phố mà người sử dụng lao động không có 
trụ sở chính là khá khó khăn. Sở LĐTBXH của tỉnh thành 
phố nơi NLĐNN làm việc có thể từ chối tiếp nhận hồ sơ xin 
Giấy phép lao động. Cần có quy định cụ thể rõ ràng về 
nghĩa vụ tiếp nhận hồ sơ của Sở LĐTBXH của tỉnh nơi 
người sử dụng lao động không có trụ sở chính. 
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dụng lao động tại một tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương.” 

 
10 

 
Điều 9. Các trường hợp cấp 
lại giấy phép lao động 
 

 
1. Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi 
về số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trên giấy 
phép lao động. 

 
Giấy phép cũ có bị thu hồi không? 

 
11 

 
Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp 
lại giấy phép lao động 

  
Không có Khoản 3 mà chỉ có Khoản 1, 2 và 4. 

 
12 

 
Điều 10.4.(b); Điều 12.3 

 
Điều 10.4.b. Đối với trường hợp cấp lại giấy phép 
lao động theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 9 
Nghị định này phải có giấy chứng nhận sức khoẻ 
được cấp ở Việt Nam; văn bản của phía nước ngoài 
cử người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam hoặc bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác 
phía Việt Nam và phía nước ngoài hoặc văn bản 
chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục 
đàm phán cung cấp dịch vụ tại Việt Nam hoặc giấy 
đăng ký của tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế 
tại Việt Nam còn hiệu lực, bản sao hợp đồng lao 
động ký kết giữa đại diện tổ chức phi chính phủ, tổ 
chức quốc tế và người lao động nước ngoài hoặc 
thoả thuận chứng minh lao động nước ngoài tiếp 
tục làm việc tại tổ chức phi chính phủ. 
 

Điều 12.3. thời hạn của giấy phép lao động được 

cấp lại trong trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 

9 Nghị định này bằng thời hạn của phía nước ngoài 

cử lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam 

 
Các điều này có đề cập đến Điều 9.3, tuy nhiên bản dự 
thảo Nghị Định không có Điều 9.3. 
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hoặc bằng thời hạn của hợp đồng ký kết giữa đối 

tác phía Việt Nam và phía nước ngoài hoặc bằng 

thời hạn đã được xác định trong giấy chứng nhận 

tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế 

được phép hoạt động theo quy định của pháp luật 

Việt Nam.  
Thời hạn của giấy phép lao động quy định tại 
Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Điều này tối đa không 
quá 24 (hai mươi tư) tháng. 

 
13 

 
Điều 12. Thời hạn của giấy 
phép lao động được cấp lại 
 

 
3. Thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại 
trong trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị 
định này... 

 
Điều 9 không có Khoản 3. 
 

 
14 

 
Điều 13. Thu hồi giấy phép 
lao động 
 

 
1. Các trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi: 
b) Giấy phép lao động hết thời hạn. 

 
Trường hợp cấp lại khác theo khoản 1 Điều 9 có thu hồi lại 
Giấy phép cũ không? 

 
15 

 
Điều 14. Buộc xuất cảnh 
hoặc trục xuất người lao 
động nước ngoài 
 

 
1. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam không có Giấy phép lao động... 

 
Căn cứ vào đâu để xác định? (biên bản kiểm tra, biên bản 
thanh tra, quyết định thu hồi Giấy phép, v..v…); Đề nghị 
xem xét xác định rõ thẩm quyền ban hành các giấy tờ làm 
căn cứ đó (Sở LĐTBXH, Thanh tra lao động, Chủ tịch UBND 
cấp huyện). 
 

 
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương đề nghị cơ quan công 
an buộc xuất cảnh hoặc trục xuất đối với các 
trường hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 
 

 
Đề nghị xem xét xác định rõ thẩm quyền đề nghị và thẩm 
quyền thực hiện buộc xuất cảnh hoặc trục xuất 
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16 

  
Điều 15. Hiệu lực thi hành 
2. Nghị định này thay thế Nghị định số 
34/2008/NĐ-CP... 

 
Đề nghị xem xét xác định rõ thẩm quyền thay thế hay bãi 
bỏ các Nghị định có liên quan được ban hành trước Nghị 
định dự thảo này. 

 
 



http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/DispForm.aspx?ID=6985 8 

Đính kèm D và E 
Nghị Quyết Của Quốc Hội Số 71/2006/QH11 Ngà y29 Tháng 11 Năm 2006 Phê Chuẩn Nghị Định Thư Gia 
Nhập Hiệp Định Thành Lập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) Cửa Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa 
Việt Nam  http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/DispForm.aspx?ID=6985 , với Phụ Lục: 
Nội Dung Áp Dụng Trực Tiếp Các Cam Kết Của Việt Nam (Kèm theo Nghị quyết số 71 /2006/QH11 của Quốc 
hội ngày 29 tháng 11 năm 2006 
 

NGH Ị  QUYẾT 
 

CỦA Q UỐC HỘ I  SỐ  71 /2006 /Q H 11  NG ÀY 29  TH ÁNG  11  NĂM  2006  
PH Ê CH UẨN NG H Ị  ĐỊNH  THƯ  G IA NHẬP H IỆP ĐỊNH  TH ÀNH  LẬP  

TỔ  CHỨC THƯƠNG  MẠ I  THẾ  G IỚ I  (W TO ) CỦA  
NƯỚC CỘNG  H O À XÃ HỘ I  CHỦ  NG H ĨA V IỆT NAM  

 

 Q UỐC HỘ I   
 NƯỚC CỘNG  H Ò A XÃ HỘ I  CHỦ  NG H ĨA V IỆT NAM  

 
Căn cứ vào Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa 
đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ 
họp thứ 10; 
Căn cứ vào Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; 
Theo đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình Quốc hội số 05 TTr/CTN ngày 16 tháng 11 năm 2006 về 
việc phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới của nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Sau khi xem xét Tờ trình Quốc hội số 155/TTr-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ, Báo 
cáo thẩm tra số 2410/UBĐN ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội và trên 
cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội; 

QUYẾT NGHỊ:  
 
1. Phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới của nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ký ngày 07 tháng 11 năm 2006 tại Giơ-ne-vơ, Thuỵ Sĩ (sau đây 
gọi là Nghị định thư). 
2. Áp dụng trực tiếp các cam kết của Việt Nam được ghi tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này và các 
cam kết khác của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới được quy định đủ rõ, chi tiết trong Nghị 
định thư, các Phụ lục đính kèm và Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập Hiệp định 
thành lập Tổ chức thương mại thế giới. 
Trong trường hợp quy định của pháp luật Việt Nam không phù hợp với quy định của Hiệp định thành 
lập Tổ chức thương mại thế giới, Nghị định thư và các tài liệu đính kèm thì áp dụng quy định của 
Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới, Nghị định thư và các tài liệu đính kèm.  
3. Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiệm: 
a) Rà soát các cam kết của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới được quy định đủ rõ, chi tiết 
trong Nghị định thư, các Phụ lục đính kèm và Báo cáo của Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập 
Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới, nhưng chưa được ghi trong Phụ lục đính kèm Nghị 
quyết này để áp dụng trực tiếp và báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội; 
b) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ 
sung hoặc ban hành mới; sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc 
thẩm quyền phù hợp với cam kết của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới; 
c) Trên cơ sở đánh giá những cơ hội và thách thức, thuận lợi và khó khăn, những tác động của việc 
Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể 
và tổ chức triển khai thực hiện các cam kết của Việt Nam với Tổ chức thương mại thế giới, phục vụ 
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sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đẩy mạnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế 
giới. 
4. Chính phủ tiến hành các thủ tục đối ngoại về việc phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định 
thành lập Tổ chức thương mại thế giới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
5. Chính phủ phối hợp với Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chỉ đạo các cơ quan, tổ 
chức hữu quan ở trung ương và địa phương thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền để tạo sự 
thống nhất trong nhận thức và hành động của nhân dân cả nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài về 
việc Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới. 
6. Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc 
hội và các đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện 
Nghị quyết này. 
 Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 
thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006. 

 
CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 

Nguyễn Phú Trọng
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PHỤ  LỤC:  NỘ I  DUNG ÁP DỤNG TRỰC TIẾP  CÁC CAM  KẾT CỦA VIỆT NAM  

(K èm theo Nghị quyết số 71 /2006/QH11 của Quốc hội ngày 29 tháng 11 năm 2006) 
 

TT Tên văn bản Cam kết WTO Nội dung áp dụng 
1. Luật số 60/2005/QH11 Luật doanh 

nghiệp 
Các điều 51, 52, 103, 104 

Đoạn 503 và Đoạn 504 trong Báo 
cáo của Ban công tác về việc Việt 
Nam gia nhập Hiệp định thành lập 
Tổ chức thương mại thế giới (sau 
đây gọi là Ban công tác) 

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được quyền quy định 
trong Điều lệ công ty các nội dung sau: 
1. Số đại diện cần thiết để tổ chức cuộc họp và hình thức thông qua 
quyết định của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; 
2. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên, 
Đại hội đồng cổ đông; 
3. Tỉ lệ đa số phiếu cần thiết (kể cả tỷ lệ đa số 51%) để thông qua các 
quyết định của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông. 

2. Luật số 65/2006/QH11 Luật luật sư 
Điều 69 khoản 1  

Cam kết về dịch vụ pháp lý trong 
Biểu cam kết về thương mại dịch vụ 

Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam dưới 
các hình thức sau đây: 
a) Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (sau đây gọi là 
chi nhánh); 
b) Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước 
ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh, 
công ty luật hợp danh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và 
công ty luật hợp danh Việt Nam (sau đây gọi chung là công ty luật 
nước ngoài). 

 Điều 70 Cam kết về dịch vụ pháp lý trong 
Biểu cam kết về thương mại dịch vụ 

Chi nhánh, công ty luật nước ngoài hành nghề tại Việt Nam được thực 
hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác, không được cử luật 
sư nước ngoài và luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình 
tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, người 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Toà án Việt 
Nam hoặc thực hiện các dịch vụ về giấy tờ pháp lý và công chứng liên 
quan tới pháp luật Việt Nam, được cử luật sư Việt Nam trong tổ chức 
hành nghề của mình tư vấn pháp luật Việt Nam. 

 Điều 72 khoản 1  Cam kết về dịch vụ pháp lý trong 
Biểu cam kết về thương mại dịch vụ 

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài 
là tổ chức hành nghề luật sư do một hoặc nhiều tổ chức hành nghề luật 
sư nước ngoài thành lập tại Việt Nam. 
Công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh là tổ chức 
hành nghề luật sư liên doanh giữa tổ chức hành nghề luật sư nước 
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ngoài và tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam. 
Công ty luật hợp danh là tổ chức hành nghề luật sư hợp danh giữa tổ 
chức hành nghề luật sư nước ngoài và công ty luật hợp danh Việt 
Nam. 

 Điều 76 
 

Cam kết về dịch vụ pháp lý trong 
Biểu cam kết về thương mại dịch vụ 

Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam được tư vấn pháp luật 
nước ngoài và pháp luật quốc tế, được thực hiện các dịch vụ pháp lý 
khác liên quan đến pháp luật nước ngoài, được tư vấn pháp luật Việt 
Nam trong trường hợp có bằng cử nhân luật của Việt Nam và đáp ứng 
đầy đủ các yêu cầu tương tự như đối với một luật sư Việt Nam, không 
được tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bào chữa, 
người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trước Toà án 
Việt Nam. 

3. Luật số 24/2000/QH10 Luật kinh doanh 
bảo hiểm 
Điều 9 khoản 2 

Cam kết về dịch vụ bảo hiểm trong 
Biểu cam kết về thương mại dịch vụ 

Doanh nghiệp bảo hiểm không phải tái bảo hiểm một phần trách 
nhiệm đã nhận bảo hiểm cho doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm 
trong nước trong trường hợp tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo 
hiểm ở nước ngoài 

4. 
 
 
 
 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật năm 1996 và  Luật số 
02/2002/QH11 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật  

Các cam kết về minh bạch hoá trong 
Báo cáo của Ban công tác 

 

 Khoản 2 Điều 3 Luật ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm 1996 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật số 02/2002/QH11 
ngày 16 tháng 12 năm 2002 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật  

Đoạn 509 và Đoạn 519 trong Báo 
cáo của Ban công tác 

Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, tổ 
chức hữu quan tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia 
góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức lấy ý kiến 
của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. Cơ quan chủ 
trì soạn thảo phải đăng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc 
hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ trên Trang tin điện tử 
của Chính phủ và dành thời gian không ít hơn 60 ngày, kể từ ngày 
đăng dự thảo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý vào dự thảo. 

 Khoản 1 Điều 10 Luật ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật năm 1996 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật số 02/2002/QH11 
ngày 16 tháng 12 năm 2002 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật. 

Các đoạn 507, 508, 509, 519 trong 
Báo cáo của Ban công tác.  
 
 
 
 

Văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở trung ương phải 
được đăng Công báo, đồng thời đăng trên Trang tin điện tử của Chính 
phủ và có thể được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
trừ trường hợp văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước. 
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Điều 75 Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 1996 được sửa đổi, bổ sung 
bởi Luật số 02/2002/QH11 ngày 16 tháng 
12 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật  
 

 
Các đoạn 507, 508, 509, 519 trong 
Báo cáo của Ban công tác 

 
 
1. Cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải quy định rõ 
thời điểm có hiệu lực của văn bản ngay tại văn bản đó. 
2. Việc quy định thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp 
luật phải bảo đảm hợp lý nhằm tạo điều kiện cho việc chuẩn bị thi 
hành văn bản của các cơ quan, tổ chức, đối tượng chịu sự tác động trực 
tiếp của văn bản. 
3. Thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan 
nhà nước 
 ở trung ương ban hành không được sớm hơn 15 ngày kể từ ngày đăng 
Công báo, trừ trường hợp khẩn cấp. 

5. Luật số 50/2005/QH11 Luật sở hữu trí 
tuệ 
Điều 26 và Điều 33 

Đoạn 397 trong Báo cáo của Ban 
công tác 

Tổ chức phát sóng sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố 
để thực hiện chương trình phát sóng không phải xin phép nhưng phải 
trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên 
quan. 
 

6. Luật số 62/2006/QH11 Luật điện ảnh 
Điều 30 

Cam kết về bãi bỏ hạn chế định 
lượng nhập khẩu (từ Đoạn 200 đến 
Đoạn 227) trong Báo cáo của Ban 
công tác. 

Không hạn chế số lượng phim được nhập khẩu. 
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