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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cùng với xu thế toàn cầu hóa, chuyên môn hóa, công việc chăm sóc tại 

nhà, bao gồm chăm sóc trẻ em, dọn dẹp  l u ch i đồ đạc  đến chăm lo từng 

bữ  ăn  tr ng tr  nhà cử … trở nên vô cùng quan trọng. Nhu cầu đối với công 

việc này đã tăng nh nh trong h i thập kỷ gần đ y  t nh đến năm 2010 trên thế 

giới có 52 6 l o động giúp việc gi  đình  tăng 19 triệu l o động từ giữa thập 

kỷ 90 đến năm 2010 [40]. Những ngư i l o động giúp việc gi  đình đã chiếm 

một tỷ trọng đ ng  ể trong l c lượng l o động  đ c biệt ở c c nước đ ng ph t 

triển và có  u hướng gi  tăng thậm chí ở cả những nước công nghiệp hiện đại. 

Tuy nhiên, trong thị trư ng l o động, giúp việc gi  đình vẫn bị đ nh gi  

thấp và  t được pháp luật l o động chung đ  cập đến. giúp việc gi  đình bị coi 

là l o động không cần có kỹ năng vì những định kiến giới thư ng gắn công 

việc này với thiên chức của phụ nữ được cho là phù hợp với khả năng của họ. 

Ngay cả  hi được trả công, mức ti n công của những ngư i l o động giúp 

việc gi  đình thư ng bị định giá thấp và thiếu những quy định rõ ràng trong 

việc   c định ti n công của họ. 

Công ước số 189 v  “Việc làm bền vững cho lao động giúp việc gia 

đình” [34] đã được Tổ chức L o động Quốc tế (ILO) thông qua ngày 16 

th ng 6 năm 2011 tại Hội nghị thư ng niên lần thứ 100. Đ y là một s  kiện 

lịch sử đối với l o động giúp việc gia đình trên thế giới vì công ước này là 

khung pháp lý quốc tế đầu tiên v  tiêu chuẩn l o động nhằm bảo vệ các quy n 

và lợi ích tại nơi làm việc cũng như cải thiện c c đi u kiện làm việc cho lao 

động giúp việc gi  đình. 

Ở Việt Nam, nhu cầu đối với l o động giúp việc gi  đình đ ng ngày 

càng gi  tăng và loại hình l o động này m ng đ c trưng giới rõ ràng [25]. Vì 

vậy trong nỗ l c sử  đổi, bổ sung Bộ luật L o động cho phù hợp với đi u kiện 
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phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quy n bình đẳng v  cơ hội và đối xử 

trong việc làm và ngh  nghiệp cho cả phụ nữ và nam giới, quan hệ l o động 

này đã được đ  cập trong Chương XI  Mục 5 [31] từ Đi u 179 đến Đi u 183 

quy định v  L o động là ngư i giúp việc gi  đình. Đ y là một bước tiến tích 

c c trong việc xây d ng khung pháp lý v  giúp việc gi  đình cũng như từng 

bước đư  giúp việc gi  đình trở thành một ngh  trong thị trư ng l o động. 

Tuy nhiên  c c đi u khoản này vẫn còn chung chung  chư  cụ thể, chi tiết. Để 

c c quy định này th c s  đi vào cuộc sống và được th c hiện một cách hiệu 

quả, cần phải có c c văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn th c hiện  như 

Nghị định  Thông tư. 

Cùng với s  tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội chất lượng cuộc sống 

củ  ngư i dân Việt Nam trong khoảng gần 20 năm qu  được nâng cao rõ rệt; 

trong những đóng góp cho s  phát triển đó có v i trò của l c lượng l o động 

giúp việc gi  đình (l o động giúp việc gi  đình). Họ đã góp phần nâng cao 

chất lượng cuộc sống, giải phóng phụ nữ làm việc ngoài xã hội với cư ng độ 

cao khỏi gánh n ng công việc trong gi  đình, có nhi u th i gi n hơn dành cho 

s  nghiệp, học hành, nghỉ ngơi  giải trí..., bên cạnh đó  giúp việc gi  đình còn 

mang lại thu nhập tương đối ổn định cho nhi u l o động  đ c biệt là l o động 

nữ ở nông thôn có trình độ học vấn thấp, không có ngh  nghiệp ổn định. 

Chính vì vậy, nhu cầu xã hội đối với loại hình l o động này ngày một gia 

tăng. Theo Trung t m D  báo và Thông tin thị trư ng l o động Quốc gia d  

đo n  số lượng việc làm liên quan tới giúp việc gi  đình sẽ tăng từ 157.000 

ngư i năm 2008 lên tới 246.000 ngư i vào năm 2015. 

L o động giúp việc gi  đình m ng đậm nét đ c trưng v  giới với 98,7% 

l c lượng l o động là phụ nữ, xuất thân chủ yếu từ nông thôn, gia cảnh khó 

 hăn  ngh  nghiệp không ổn định, một số lớn tuổi không có chồng, bị góa 

ho c ly hôn... Bên cạnh đó  môi trư ng làm việc củ  ngư i giúp việc gi  đình 
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thư ng khép kín trong không gian nhà củ  ngư i sử dụng l o động (gia chủ), 

vì vậy quan niệm xã hội ít nhi u thiếu s  tôn trọng đối với ngư i giúp việc. 

Trên th c tế giúp việc gi  đình vẫn chư  được công nhận là một ngh , 

chư  được quản lý và đào tạo. Chính vì những đ c th  này  l o động giúp việc 

gi  đình dễ phải đối m t c c nguy cơ như bị mắng chửi  đ nh đập  đe dọa, bị 

lạm dụng sức l o động, lạm dụng tình dục... nguy cơ  hông được gia chủ th c 

hiện đúng thỏa thuận b n đầu v  công việc, th i gian, ti n lương ... ho c các 

quy n lợi của họ  hông được đảm bảo, ví dụ như quy n được chi trả một 

phần bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH)... 

 Nhìn nhận vai trò của giúp việc gi  đình cũng như những bất cập trên, 

Chính phủ Việt N m đã có những nỗ l c tích c c nhằm bảo vệ l o động giúp 

việc gi  đình được thể hiện tại 5 Đi u (từ Đi u 179 đến Đi u 183) trong Bộ luật 

L o động 2012  tuy nhiên c c quy định này vẫn m ng t nh  hung. Để các quy 

định của Bộ luật đi vào cuộc sống cần có những hành động tiếp theo để đư  r  

những hướng dẫn chi tiết  đầy đủ và cụ thể, dễ áp dụng hơn đối với quan hệ lao 

động đ c th  này  cũng như định hướng hành động cho c c bên liên qu n đến 

việc th c thi pháp luật như ch nh quy n các cấp  cơ qu n quản lý l o động địa 

phương  c c tổ chức dịch vụ việc làm  ngư i sử dụng l o động và bản thân lao 

động giúp việc gi  đình. T c giả chọn đ  tài: “Hợp đồng lao động giúp việc 

gia đình theo pháp luậtlao động ở Việt Nam hiện nay” để làm luận văn tốt 

nghiệp cao học củ  mình. Qu  đó  t c giả mong muốn được nghiên cứu sâu 

hơn và đ  xuất được những kiến nghị hoản thiện pháp luật v  hợp đồng lao 

động giúp việc gi  đình tại Việt Nam. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

C c quy định v  hợp đồng l o động nói chung và hợp đồng l o động 

đối với l o động là ngư i giúp việc đã được nhi u tác giả nghiên cứu như: 

Báo cáo khoa học “Việc làm bền vững đối với lao động giúp việc gia đình” 
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của tác giả Hà Thị Minh Khương đăng trên Tạp chí nghiên cứu gi  đình và 

giới - Viện gi  đình và giới (số 5/2012); Đ  tài “Thực trạng lao động là người 

giúp việc gia đình ở Việt Nam và một số kiến nghị” của tác giả Nguyễn Thị 

Lam; Báo cáo khoa học “Một số vấn đề xã hội của lao động giúp việc gia 

đình ở đô thị hiện nay” của tác giả Trần Thị Hồng đăng trên Tạp chí nghiên 

cứu gi  đình và giới - Viện gi  đình và giới (số 2/2011);  Báo cáo khoa học 

“Vấn đề trẻ em gái giúp việc gia đình tại các thành phố lớn”, Chu Mạnh 

Hùng, Tạp chí Luật học Trư ng đại học Luật Hà Nội số 5/2005; Bài báo 

“Những vấn đề nảy sinh trong quan hệ lao động giúp việc gia đình và giải 

pháp khắc phục”, Lã Trọng Đại, Tạp ch  L o động và xã hội số 487  năm 

2014... Tác giả Lê Minh Hùng (2010), Hiệu lực của hợp đồng theo qui định 

của pháp luật Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật học  Trư ng Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh [20].  Tác giả Khúc Thị Trang Nhung (2014), Những 

quy định về miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng theo 

pháp luật Việt Nam, Khoa Luật  Đại học Quốc gia Hà Nội [29]. Các công 

trình nói trên của các tác giả đã tiếp cận nghiên cứu v  l o động giúp việc gia 

đình từ nhi u góc độ  h c nh u và đó là nguồn tài liệu quý giá cho tác giả 

trong quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên việc nghiên cứu v  hợp đồng l o động 

giúp việc thì chư  có nhi u nghiên cứu. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đ  tài 

“Hợp đồng lao động giúp việc gia đình theo pháp luật lao động ở Việt Nam 

hiện nay” là không bị trùng l p với c c đ  tài nghiên cứu trước đ y. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, phân tích th c trạng pháp luật v  hơp 

đồng l o động giúp việc gi  đình theo ph p luật l o động tại Việt N m  đ  

xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện nội dung nghiên cứu. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 
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- Làm sáng tỏ những vấn đ  lý luận chung liên qu n đến l o động giúp 

việc gi  đình và ph p luật v  hợp đồng l o động  

- Nghiên cứu th c trạng pháp luật và th c tiễn áp dụng pháp luật v  

hợp đồng l o động giúp việc gi  đình theo ph p luật l o động Việt Nam th i 

gian qua. 

- Trên cơ sở những bất cập đã được   c định từ đó đư  r  những kiến 

nghị, giải pháp phù hợp trong việc sử  đổi, bổ sung c c quy định của pháp 

luật liên qu n đến hợp đồng l o động giúp việc gi  đình tại Việt Nam 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đ  tài nghiên cứu c c quy định của pháp luật v  hợp đồng l o động 

giúp việc gi  đình theo quy định của pháp luật l o động ở Việt Nam hiện nay. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

Về nội dung: c c quy định v  hợp đồng l o động giúp việc gi  đình 

theo quy định tại Bộ luật L o động 2012 và c c văn bản pháp luật liên quan. 

Về thời gian: Nghiên cứu từ th i điểm áp dụng Bộ luật L o động 2012 

Về không gian: Đ  nghiên cứu th c tiễn l o động giúp việc tại Thành 

phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Khảo sát th c tế tại Hà Nội. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp luận 

Đ  tài được th c hiện trên cơ sở phương ph p luận duy vật biện chứng, 

duy vật lịch sử của chủ nghĩ  M c - Lênin  tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan 

điểm củ  Đảng và Nhà nước v  pháp luật liên qu n đến hợp đồng l o động 

nói chung và hợp đồng l o động đối với l o động là ngư i giúp việc gi  đình 

nói riêng. 
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5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng phương ph p nghiên cứu phân tích, tổng hợp, thống 

kê, so sánh, diễn dịch và quy nạp. Phương pháp phân tích, tổng hợp được sử 

dụng ở cả 02 chương để làm sáng tỏ các vấn đ  lý luận  cũng như đ nh gi  

th c trạng và đ  xuất phương hướng, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật 

liên qu n đến c c quy định v  hợp đồng l o động đối với l o động là 

ngư i giúp việc gi  đinh theo ph p luật v  l o động tại Việt N m. Phương 

pháp thống  ê  so s nh được sử dụng chủ yếu ở chương 2  nhằm đ nh gi  

đúng và đầy đủ th c trạng th c hiện pháp luật liên qu n đến hợp đồng lao 

động đối với l o động là ngư i giúp việc gi  đình theo pháp luật v  lao 

động tại Việt Nam.  

Ngoài r   đ  tài sử dụng phương ph p đi u tra bằng bảng hỏi nhằm 

đ nh gi  th c tiễn triển khai pháp luật liên qu n đến hợp đồng l o động 

giúp việc gi  đình theo quy định của pháp luật l o động Việt Nam. 

Mục đích khảo sát: Thu thập các dữ liệu phục vụ đ nh gi  th c trạng 

triển  h i c c quy định v  hợp đồng l o động giúp việc gi  đình theo Bộ luật 

L o động 2012 và các Nghị định  Thông tư liên qu n. 

Địa bàn khảo sát: Đ  tài khảo sát trên khu v c Hà Nội 

Đối tượng khảo sát: Đ  tài phát ra 200 phiếu khảo s t cho c c đối 

tượng là ngư i sử dụng l o động giúp việc và l o động giúp việc dài hạn. Kết 

quả thu v  186 phiếu (Chiếm 93%). 

Nội dung khảo sát: Các câu hỏi dưới dạng mở đ nh gi  v  việc triển 

khai áp dụng c c c c quy định v  hợp đồng l o động đối với l o động là 

ngư i giúp việc gi  đình theo ph p luật l o động hiện n y như: Chủ thể của 

hợp đồng l o động được quy định rất rõ ràng, mình bạch; hình thức hợp đồng; 

nội dung hợp đồng… (Cụ thể tham khảo tại phụ lục) 
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Xử lý dữ liệu: Đ  tài sử dụng th ng đ nh gi  với 5 mức độ là rất tốt, tốt, 

khá, trung bình, yếu. Tổng hợp và tính tỷ lệ phần trăm. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Luận văn nghiên cứu lý luận một cách toàn diện v  hợp đồng l o động 

giúp việc gi  đình theo pháp luật v  l o động ở Việt Nam.  

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Phân tích th c trạng l o động giúp việc tại thành phố Hà Nội và thành 

phố Hồ Chí Minh; th c tiễn áp dụng c c quy định v  hợp đồng l o động giúp 

việc gi  đình trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Luận văn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho công tác 

giảng dạy pháp luật liên qu n đến hơp đồng l o động giúp việc gi  đình tại 

Việt Nam; làm tài liệu nghiên cứu cho tất cả những ai quan tâm, muốn tìm 

hiểu v  vấn đ  pháp luật này… 

7. Cơ cấu của luận văn 

Ngoài Phần mở đầu, kết luận và danh mục tài tiệu tham khảo, nội dung 

của Luận văn gồm có 2 chương. 

Chương 1: Những vấn đ  lý luận v  l o động giúp việc gi  đình và 

pháp luật v  hợp đồng l o động 

Chương 2:Th c trạng pháp luật v  hợp đồng l o động giúp việc gia 

đình ở Việt Nam hiện nay và một số kiến nghị sử  đổi bổ sung c c quy định 

v  hợp đồng l o động đối với l o động giúp việc gi  đình 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 

VÀ PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 

 

1.1. Những vấn đề lý luận về lao động giúp việc gia đình 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của lao động giúp việc gia đình 

1.1.1.1. Khái niệm 

Định nghĩ  đầu tiên v  l o động giúp việc gi  đình được đư  r  tại Hội 

nghị chuyên gia củ  ILO được tổ chức năm 1951. Theo đó  ngư i giúp việc 

gi  đình được định nghĩ  là “người làm công làm việc tại nhà riêng, theo các 

hình thức và thời gian thanh toán tiền công khác nhau. Người này có thể do 

một hoặc nhiều người thuê và người chủ không được tìm kiếm lợi nhuận từ 

công việc này”[25]. Ngày 16 th ng 6 năm 2011  Hội nghị thư ng niên lần thứ 

100 củ  ILO đã thông qu  Công ước “Việc làm đàng hoàng cho lao động 

giúp việc gia đình”. Đ y là s  kiện lịch sử lần đầu tiên hàng triệu l o động 

giúp việc gi  đình trên thế giới có một cơ chế quốc tế nhằm cải thiện đi u 

kiện làm việc của họ. Đi u 1 củ  Công ước quy định [34]: 

a) Thuật ngữ “công việc giúp việc gi  đình” nghĩ  là công việc được 

th c hiện trong một ho c nhi u hộ gi  đình ho c cho một ho c nhi u hộ gia 

đình. 

b) Thuật ngữ “l o động giúp việc gi  đình” là ngư i th c hiện công 

việc gi  đình trong mối quan hệ l o động việc làm. 

c) Ngư i chỉ thỉnh thoảng ho c  hông thư ng  uyên  đ u đ n th c hiện 

công việc gi  đình và  hông làm việc đó như một ngh  nghiệp thì không phải 

là l o động giúp việc gi  đình. 

Nhìn chung, công việc giúp việc gi  đình được chia thành 3 nhóm chủ 

yếu d a trên mối quan hệ việc làm: Ngư i l o động giúp việc gi  đình sống 
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c ng gi  đình chủ; Ngư i l o động giúp việc gi  đình không sống cùng gia 

đình chủ nhưng vẫn làm việc toàn th i gi n; Ngư i l o động giúp việc gia 

đình làm theo gi . Đối với 3 nhóm giúp giúp việc gi  đình này  đi u kiện 

sống và làm việc củ  ngư i l o động theo các nhóm khác nhau là khác nhau. 

Ở một số nước Nam Âu, nhóm giúp việc gi  đình sống c ng gi  đình chủ khá 

phổ biến nhưng lại không phổ biến ở c c nước Bắc Âu và Đức vì ở c c nước 

Bắc Âu, dịch vụ chăm sóc thuộc v  c c cơ sở dịch vụ củ  nhà nước. Các hình 

thức giúp việc gi  đình  h c nh u này cũng có  u hướng  h c nh u đối với 

ngư i giúp việc là ngư i trong nước ho c ngư i di cư từ nước ngoài đến ở các 

th i điểm, hoàn cảnh khác nhau. 

Theo Khoản 1  Đi u 179 Bộ Luật L o động 2012 có định nghĩ  v  

“ngư i giúp việc gi  đình” như s u: “Lao động là người giúp việc gia đình là 

người lao động làm thường xuyên các công việc trong gia đình của một hoặc 

nhiều hộ gia đình” [31]. 

Các công việc trong gi  đình b o gồm công việc nội trợ, quản gia, 

chăm sóc trẻ  chăm sóc ngư i bệnh  chăm sóc ngư i già  l i  e  làm vư n và 

các công việc khác cho hộ gi  đình nhưng  hông liên qu n đến hoạt động 

thương mại 

1.1.1.2. Đặc điểm của lao động giúp việc gia đình 

Trong s  phát triển của xã hội  đã hình thành lên rất loại hình l o động, 

trong đó có l o động giúp việc gi  đình. Bản thân, loại hình l o động này 

cũng m ng đầy đủ các yếu tố v  năng l c ph p lý và năng l c hành vi như c c 

đối tượng l o động khác. Tuy nhiên, loại hình l o động này vẫn có những đ c 

điểm riêng biệt. 

Thứ nhất, l o động giúp việc gi  đình có những đ c trưng v  giới tính, 

độ tuổi trình độ và xuất thân. 
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Hiện n y  chư  có một thống kê quy mô v  tỷ lệ tham gia giúp việc gia 

đình nhưng c c nghiên cứu thư ng chỉ đ  cập đến h i đối tượng chính là trẻ 

em và phụ nữ. L o động giúp việc gi  đình là lĩnh v c có s  tham gia của lao 

động chư  thành niên  trong đó cũng chủ yếu là nữ giới.  

Nhận thấy rằng  l o động giúp việc gi  đình có ở tất cả các nhóm tuổi 

từ 15 đến 60 tuổi, tuy nhiên tập trung yếu ở độ tuổi trung niên (36-55 tuổi), 

đ c biệt từ 40 tuổi trở đi. Bởi lẽ ở độ tuổi này phần lớn họ đã có con c i lớn 

và đến tuổi l o động  do đó họ có đi u kiện tho t ly gi  đình để đi làm     hơn 

nữa, nhi u gi  đình cũng th ch thuê những l o động ở độ tuổi này vì họ có thể 

ở lại với gi  đình l u hơn và có  inh nghiệm làm việc gi  đình cũng như chăm 

sóc c c thành viên trong gi  đình tốt hơn.  

Do những quan niệm v  ngh  giúp việc gi  đình chỉ dành cho ngư i 

nông thôn và có học vấn thấp nên ngư i dân sống ở thành thị không có mong 

muốn làm công việc này và học vấn thấp và kỹ năng gi o tiếp hạn chế là 

những điểm  h  đ c trưng của phần lớn ngư i giúp việc. Trong nghiên cứu 

của Viện Nghiên cứu xã hội củ  trư ng Đại học Chul long om năm 2008  

chủ yếu ngư i l o động giúp việc gi  đình là phụ nữ và chủ yếu có trình độ 

học vấn bậc tiểu học. Đi u đ ng nói là trong mẫu nghiên cứu có 4 8% ngư i 

giúp việc gi  đình có trình độ c o đẳng và 3 9% có trình độ đại học [25]. 

Hiện nay trong xã hội cũng  uất hiện thêm một số ngư i l o động giúp 

việc gi  đình có trình độ c o như sinh viên đại học đi làm giúp việc gi  đình 

theo gi , tuy nhiên mới chỉ có một số lượng  t nhưng có thể thấy đ y cũng là 

một công việc đem lại thu nhập cao so với nhi u ngh  khác và hứa hẹn có 

nhi u thành phần l o động ở nhi u trình độ khác nhau muốn gia nhập. 

Thứ hai, l o động giúp việc gia đình hiện nay chủ yếu vẫn chư  qu  

đào tạo và thiết các kỹ năng ngh  nghiệp 
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Nguyên nh n là do ngư i l o động chủ yếu xuất thân từ nông thôn, 

trình độ thấp, hiểu biết ít nên không nhận thức được v  giá trị của công việc 

phục vụ gi  đình. Thứ hai là do các gi  đình thuê l o động quá bận với công 

việc của họ, họ không có th i gi n để l a chọn ngư i phục vụ nên tâm lý là 

thư ng khi phát sinh nhu cầu phải có ngư i giúp việc là nhận v  gi  đình làm 

việc ng y  ngư i l o động không biết cái gì thì sẽ bảo c i đấy sau. 

Thứ ba, phương thức tìm kiếm việc làm củ  ngư i giúp việc gi  đình 

chủ yếu thông qu  ngư i quen 

Đ  số l o động giúp việc gi  đình chủ yếu thông qua họ hàng/ngư i 

quen, tỷ lệ ngư i l o động tìm việc làm qu  cơ sở giới thiệu việc làm là rất 

thấp và đối với c c gi  đình hiện nay thì việc tìm kiếm ngư i giúp việc cũng 

phổ biến là thông qua bà con, họ hàng hay bạn bè  ngư i quen biết. Tâm lý 

chung của các gia chủ là muốn có được nguồn giới thiệu ngư i giúp việc tin 

cậy, muốn biết những thông tin chính xác v  gia cảnh  địa chỉ sinh sống của 

ngư i giúp việc. Thông qu  ngư i quen, họ hàng giúp gia chủ có thể yên tâm 

v  đi u này trong khi các trung tâm giới thiệu việc làm lại chư  đ p ứng được 

nhu cầu đó của các gia chủ. 

1.1.2. Các hình thức lao động giúp việc gia đình 

1.1.2.1. Theo nội dung công việc 

Nội dung công việc mà l o động giúp việc gi  đình đảm nhận là một 

trong những tiêu ch  được Tổ chức L o động quốc tế (ILO) sử dụng để phân 

loại l o động giúp việc gi  đình. Theo ILO  d nh s ch công việc cụ thể mà 

ngư i l o động giúp việc gi  đình đảm nhận thuộc các nhóm công việc: quản 

gia, nấu ăn  chăm sóc trẻ  chăm sóc thành viên tại nhà, bảo vệ, trông coi nhà 

cử   làm vư n [22, tr.2]. 

Trông coi trẻ em: Nhu cầu thuê ngư i giúp việc để trông coi trẻ em là 

đ c trưng của nhi u gi  đình ở đô thị. Những gi  đình ở đô thị thư ng là gia 
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đình hạt nhân, sống độc lập, ở    ngư i thân. Vì vậy khi chuẩn bị chào đón 

một đứa trẻ mới r  đ i ho c gi  đình có trẻ dưới mư i tám tháng tuổi, khi 

ngư i mẹ đã hết chế độ nghỉ thai sản thì đ u có nhu cầu thuê ngư i giúp việc 

nếu họ không nhận được s  hỗ trợ từ ông bà nội ngoại ho c những ngư i thân 

 h c trong gi  đình. Khi đứa trẻ đến tuổi có thể đi học mẫu giáo thì phần lớn 

c c gi  đình có đi u kiện kinh tế vẫn tiếp tục thuê ngư i giúp việc để đư  đón 

trẻ đi học và trông coi khi chúng ở nhà. 

Chăm sóc người già yếu: Trong bối cảnh xã hội củ  nước ta hiện nay, 

nhất là ở c c đô thị, khi tỷ lệ ngư i già đ ng có  u hướng ngày càng tăng lên  

thì nhu cầu thuê l o động giúp việc gi  đình để chăm sóc ngư i già yếu sẽ 

ngày càng lớn. Bất cập trong loại hình giúp việc này là ngư i giúp việc chư  

qu  đào tạo chuyên môn tối thiểu để hiểu v  tâm lý, bệnh tật củ  ngư i già và 

có các kiến thức, kỹ năng cần thiết để chăm sóc ngư i già có hiệu quả. 

Làm công việc nội trợ thuần túy: Các số liệu khảo sát cho thấy, hầu hết 

những ngư i l o động giúp việc gi  đình đ u làm công việc nội trợ chủ yếu 

trong một gi  đình  đó là: dọn dẹp vệ sinh nhà cửa; chuẩn bị bữ  ăn; gi t giũ. 

Đ y là những công việc nội trợ thiết yếu thư ng làm mất nhi u th i gian của 

c c thành viên trong gi  đình  nhất là đối với phụ nữ. Khi mà hầu hết phụ nữ 

trong độ tuổi l o động trong xã hội, nhất là ở đô thị  đ u đi làm với cư ng độ 

công việc cao, thì những công việc nội trợ th c s  là một gánh n ng. Do đó  

 hi đi u kiện kinh tế cho phép thì nhi u gi  đình ở đô thị thư ng tìm thuê 

ngư i giúp việc. Trong bối cảnh ngày càng có nhi u gi  đình có đi u kiện 

kinh tế khá giả thì nhu cầu thuê l o động giúp việc gi  đình trong nhóm hộ gia 

đình này cũng tăng lên [1, tr.79].  

1.1.2.2. Theo thời gian làm việc 

Xét v  th i gian làm việc  l o động giúp việc gi  đình có thể phân 

thành giúp việc toàn th i gian và giúp việc theo gi . 
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Người lao động giúp việc gia đình làm việc toàn thời gian: Đối với các 

loại hình lao động khác làm việc toàn th i gian sẽ là làm việc 8 tiếng/ngày 

theo gi  hành ch nh. Tuy nhiên  đối với trư ng hợp l o động giúp việc gia 

đình làm việc toàn th i gi n thì ngư i l o động thư ng ở với chủ nhà  được 

cho ăn  cho ở và được trả lương hàng th ng.  

Người lao động giúp việc gia đình làm việc theo giờ: Trong loại hình 

này  hàng ngày  ngư i giúp việc có thể đến hộ gi  đình cần l o động từ sáng 

đến chi u hay chỉ một buổi (vài tiếng đồng hồ); ho c hàng tuần họ đến giúp 

việc gi  đình vài buổi, chủ yếu là làm các công việc như gi t giũ  dọn dẹp, lau 

chùi nhà cửa. Một số  t gi  đình cũng thuê ngư i giúp việc theo gi  đến hàng 

ngày từ s ng đến chi u để trông coi trẻ em h y chăm sóc ngư i già trong khi 

chủ hộ gi  đình đi làm. Ưu điểm của loại hình này so với loại hình giúp việc ở 

c ng nhà là gi  đình  hông phải nuôi ăn  nuôi ở ngư i giúp việc; không xảy 

ra mâu thuẫn   ung đột giữ  gi  đình và ngư i giúp việc. Công việc có thể 

th c hiện hoàn toàn d a trên s  thỏa thuận. Chi ph  cho ngư i giúp việc thấp 

vì các gi  đình chỉ phải thanh toán theo gi  hay khối lượng công việc cụ thể. 

Khi ngư i giúp việc làm việc  hông đạt yêu cầu  gi  đình có thể tìm thuê 

ngư i khác một cách dễ dàng. Đối với loại hình l o động này  ngư i l o động 

có thể chủ động trong công việc, cùng lúc có thể làm được cho nhi u hộ gia 

đình  h c nh u. Tuy nhiên  họ g p  hó  hăn trong việc thuê chỗ ở ổn định để 

làm việc. 

1.1.2.3. Theo điều kiện sinh hoạt của người giúp việc 

D   trên đi u kiện sinh hoạt củ  ngư i giúp việc, có thể chia ra hai loại 

hình l o động giúp việc gi  đình chủ yếu  đó là: ngư i giúp việc ở cùng với 

gi  đình và ngư i giúp việc không ở c ng gi  đình. 

Người giúp việc ở cùng gia đình: Do đ c thù của một số công việc như 

trông coi trẻ em  chăm sóc ngư i già... phần lớn c c gi  đình đòi hỏi ngư i 
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giúp việc phải ở ng y c ng trong gi  đình thì mới đ p ứng được yêu cầu của 

công việc. Họ cũng ch nh là nhóm ngư i giúp việc gi  đình làm việc toàn th i 

gian ứng với cách phân loại theo th i gian làm việc kể trên. Ti n công của 

ngư i l o động có  u hướng c o hơn ở những hộ gi  đình có nhi u nhân khẩu 

hơn. Thư ng họ có thể để tiết kiệm ho c gửi v  quê toàn bộ số ti n công do 

không phải chi ph  cho ăn uống hay thuê nhà ở hàng ngày. 

Người giúp việc không ở cùng gia đình: Họ chính là những ngư i giúp 

việc làm việc theo gi  ứng với cách phân loại theo th i gian làm việc kể trên. 

1.1.3. Quản lý nhà nước đối với lao động giúp việc gia đình 

Hiện nay, quản lý nhà nước đối với l o động giúp việc gi  đình vẫn còn 

bỏ ngỏ. Hầu hết ngư i l o động không có hợp đồng, không tham gia bảo hiểm 

xã hội và đ  phần không có bảo hiểm y tế. Tình trạng phải làm việc không 

đúng với thỏa thuận b n đầu, th i gian làm việc kéo dài hay tình trạng bị 

mắng chửi  lăng mạ, thậm chí bạo hành, quấy rối tình dục vẫn còn diễn r … 

Bản thân những ngư i giúp việc cũng thiếu tính chuyên nghiệp, nghỉ việc thất 

thư ng, thậm chí tắt mắt… 

Bên cạnh đó  việc thư ng xuyên xảy ra những tranh chấp giữ  ngư i 

giúp việc và các gi  đình cũng cần có s  can thiệp củ  Nhà nước nhằm giúp 

  c định t nh đúng sai của các chủ thể liên quan.  

Thị trư ng l o động giúp việc gi  đình ngày càng ph t triển bên cạnh 

những ngư i làm giúp việc gi  đình thông qu  giới thiệu củ  ngư i quen thif 

hiện nay, công việc này còn có s  tham gia của các Công ty giới thiệu việc 

làm, các trung tâm giới thiệu việc làm cho l o động giúp việc gi  đình. Việc 

cac trung tâm, doanh nghiệp lừ  đảo v  cung cấp l o động giúp việc gi  đình 

xuất hiện ngày càng nhi u  nên Nhà nước cần có s  đi u tiết kịp th i, giám sát 

th nh tr  c c cơ sở này để l o động giúp việc với những đ c tính riêng có sẽ 

không bị thiệt thòi khi tham gia thị trư ng l o động…  
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M t  h c   u hướng xuất khẩu l o động giúp việc gi  đình s ng nhi u 

thị trư ng  h c nh u cũng là một hướng đi được Nhà nước khuyến khích. Tuy 

nhiên  để làm được đi u này  c c cơ qu n quản lý nhà nước v  l o động nói 

chung và l o động giúp việc gi  đình nói riêng cần phải nghiên cứu luật pháp, 

quy định củ  nước nhập khẩu. 

Nhà nước luôn đóng v i trò qu n trọng trong việc bảo vệ l o động giúp 

việc gi  đình  giúp họ có đủ t  tin tham gia vào thị trư ng l o động  có đủ 

năng l c để tham gia vào các giao dịch đ ng tin cậy. 

1.2. Những vấn đề lý luận pháp luật về hợp đồng lao động giúp việc gia 

đình 

1.2.1. Hợp đồng lao động giúp việc gia đình 

1.2.1.1. Hợp đồng lao động 

Để thiết lập quan hệ l o động giữ  ngư i l o động với ngư i sử dụng 

l o động, phải có một hình thức nào đó để làm phát sinh mối quan hệ giữa hai 

bên chủ thể của quan hệ l o động, hình thức đó ch nh là hợp đồng l o động. 

Th c chất của hợp đồng l o động là s  thỏa thuận giữa hai bên, một bên là 

ngư i l o động đi tìm việc làm  còn bên  i  là ngư i sử dụng l o động cần 

thuê mướn ngư i làm công. Trong đó ngư i l o động không phân biệt giới 

tính và quốc tịch, cam kết làm một công việc cho ngư i sử dụng lao động, 

không phân biệt là thể nhân ho c ph p nh n  công ph p h y tư ph p  bằng 

cách t  nguyện đ t hoạt động ngh  nghiệp củ  mình dưới quy n quản lý của 

ngư i đó để đổi lấy một số ti n công l o động gọi là ti n lương. 

Theo đi u Đi u 15, Bộ Luật L o động 2012 quy định v  hợp đồng lao 

động thì: “Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người 

sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa 

vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động” [31]. 

1.2.1.2. Khái niệm hợp đồng lao động giúp việc gia đình 
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Cũng giống như c c qu n hệ l o động khác, quan hệ l o động giúp việc 

gi  đình cũng ph t sinh d a trên hình thức pháp lý là hợp đồng l o động. Tuy 

nhiên, pháp luật l o động các quốc gi  quy định ngư i sử dụng l o động và 

l o động giúp việc gi  đình có thể giao kết hợp đồng dưới hình thức văn bản 

ho c l i nói.  

Pháp luật c c nước như T y B n Nh   Br  in  Bo ivi   Pr gu y  

Gu tem l ... quy định cụ thể rằng hợp đồng l o động giúp việc gi  đình có 

thể bằng văn bản ho c bằng l i nói. Ở Mỹ (Bang New York), một hợp đồng 

bằng văn bản được yêu cầu đối với ngư i l o động giúp việc gi  đình do c c 

tổ chức dịch vụ việc làm đ t ra. Ở Nam Phi, pháp luật l o động yêu cầu ngư i 

sử dụng l o động cung cấp một văn bản là d nh s ch c c đi u khoản chi tiết 

đối với l o động giúp việc gi  đình  hi họ bắt đầu công việc. Một vài nước đã 

bổ sung quy định v  hợp đồng mẫu. Ở Peru, hợp đồng mẫu được chuẩn bị với 

mục đ ch th m  hảo và được đăng tải trên mạng. Ở Pháp, hợp đồng mẫu được 

đ nh  èm phụ lục của thỏ  ước tập thể quốc gia và phải được lưu giữ kèm với 

những đi u khoản của nó. 

Đối với Việt Nam, Bộ luật L o động năm 2012 có một chương v  hợp 

đồng l o động với các nhóm nội dung cơ bản bao gồm: giao kết, th c hiện, 

sử  đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng l o động, xác định hợp đồng l o động 

vô hiệu và cho thuê lại l o động để áp dụng chung cho các loại l o động. Đối 

với l o động giúp việc gi  đình  ngoài c c quy định chung, tại Đi u 180 của 

Bộ luật L o động năm 2012 quy định: “Người sử dụng lao động phải ký kết 

hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình. Thời hạn của 

hợp đồng lao động đối với người lao động là giúp việc gia đình do hai bên 

thỏa thuận. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động bất 

kỳ khi nào nhưng phải báo trước mười lăm ngày” [31].  
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Từ những phân tích trên có thể đư  r   h i niệm như s u: “Hợp đồng 

lao động giúp việc gia đình là sự thỏa thuận giữa người lao động giúp việc 

gia đình và người sử dụng lao động giúp việc gia đình về công việc giúp việc 

gia đình; trong đó người sử dụng lao động có trả công cho người giúp việc 

gia đình, phải đảm bảo các điều kiện lao động theo thỏa thuận, quy định 

quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động”. Theo đó  hợp đồng 

l o động giúp việc gi  đình là một trong những dạng của hợp đồng l o động, 

đó là s  thỏa thuận giữ  ngư i sử dụng l o động và ngư i l o động là ngư i 

giúp việc gi  đình  trong đó sẽ xác lập quan hệ l o động, quy n và nghĩ  vụ 

của các bên trong hợp đồng. Trong hợp đồng này  ngư i sử dụng l o động 

thư ng là c  nh n đại diện cho chủ hộ. Hợp đồng l o động thể hiện s  thiết 

lập mối quan hệ giữ  ngư i l o động và ngư i sử dụng l o động, thể hiện 

quy n lợi  nghĩ  vụ và trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng. 

1.2.2. Về chủ thể của hợp đồng lao động giúp việc gia đình 

Theo quy định của pháp luật, hợp đồng l o động giúp việc gi  đình là 

một loại hình thuộc hợp đồng l o động và tuân thủ đầy đủ c c quy định v  

hợp đồng l o động được quy định tại Bộ luật l o động năm 2012. 

Theo Đi u 18 Bộ luật L o động 2012 v  nghĩ  vụ giao kết hợp đồng thì 

[31]:  

- Trước khi nhận ngư i l o động vào làm việc  ngư i sử dụng l o động 

và ngư i l o động phải tr c tiếp giao kết hợp đồng l o động. 

Trong trư ng hợp ngư i l o động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao 

kết hợp đồng l o động phải được s  đồng ý củ  ngư i đại diện theo pháp luật 

củ  ngư i l o động. 

- Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có th i hạn dưới 

12 th ng thì nhóm ngư i l o động có thể ủy quy n cho một ngư i l o động 
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trong nhóm để giao kết hợp đồng l o động bằng văn bản; trư ng hợp này hợp 

đồng l o động có hiệu l c như gi o  ết với từng ngư i. 

- Hợp đồng l o động do ngư i được ủy quy n giao kết phải kèm theo 

danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới t nh  địa chỉ thư ng trú, ngh  nghiệp và chữ 

ký của từng ngư i l o động. 

Theo đó  tại Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 th ng 01 năm 2015 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật l o động 

có hướng dẫn cụ thể hơn v  ngư i giao kết hợp đồng l o động, cụ thể [12]: 

Ngư i giao kết hợp đồng l o động bên ph   ngư i sử dụng l o động là 

ngư i thuộc một trong c c trư ng hợp s u: Ngư i đại diện theo pháp luật quy 

định tại đi u lệ của doanh nghiệp, hợp t c  ã; Ngư i đứng đầu cơ qu n  đơn 

vị, tổ chức theo quy định của pháp luật; Chủ hộ gi  đình; C  nh n tr c tiếp sử 

dụng l o động. 

Trư ng hợp ngư i giao kết hợp đồng l o động bên ph   ngư i sử 

dụng l o động quy định tại c c b  trư ng hợp đầu không tr c tiếp giao kết 

hợp đồng l o động thì ủy quy n hợp pháp bằng văn bản cho ngư i khác 

giao kết hợp đồng l o động theo mẫu do Bộ L o động - Thương binh và Xã 

hội quy định. 

Ngư i giao kết hợp đồng l o động bên ph   ngư i l o động là ngư i 

thuộc một trong c c trư ng hợp s u: Ngư i l o động từ đủ 18 tuổi trở lên; 

Ngư i l o động chư  thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi và có s  đồng 

ý bằng văn bản củ  ngư i đại diện theo pháp luật củ  ngư i l o động; Ngư i 

đại diện theo pháp luật đối với ngư i dưới 15 tuổi và có s  đồng ý củ  ngư i 

dưới 15 tuổi; 

Ngư i l o động được những ngư i l o động trong nhóm ủy quy n hợp 

pháp giao kết hợp đồng l o động. 
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Ngư i được ủy quy n giao kết hợp đồng l o động  hông được tiếp tục 

ủy quy n cho ngư i khác giao kết hợp đồng l o động. 

1.2.3. Về hình thức hợp đồng lao động giúp việc gia đình  

Căn cứ theo Đi u 16 Bộ luật lao động 2012, hợp đồng l o động nói 

chung phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản  ngư i lao 

động giữ 01 bản  ngư i sử dụng l o động giữ 01 bản, trừ trư ng hợp giao kết 

hợp đồng l o động đối với công việc tạm th i có th i hạn dưới 03 tháng, các 

bên có thể giao kết hợp đồng l o động bằng l i nói. 

Hiện n y  theo quy định của Bộ Luật L o động 2012  hĩnh thức hợp 

đồng l o động gồm 2 loại: hợp đồng l o động lập thành văn bản; hợp đồng 

l o động bằng miệng [31]. 

Theo như c c hình thức của hợp đồng lao động giúp việc được nêu ở 

trên thì giao kết hợp đồng l o động giúp việc gi  đình bằng l i nói (bằng 

miệng) cũng là một hình thức của hợp đồng l o động. Ở đ y t  có thể hiểu 

hợp đồng l o động giúp việc gi  đình bằng miệng là việc chủ sử dụng lao 

động và ngư i l o động thỏa thuận các vấn đ  liên qu n đến công việc, th i 

gi  làm việc th i gi  nghỉ ngơi  c c vấn đ  lương  thưởng, chấm dứt hợp 

đồng l o động... thông qua l i nói qua lại giữa hai bên. Ý chí của các bên khi 

giao kết hợp đồng l o động được thể hiện thông qua l i nói. Đ y cũng ch nh 

là điểm khác biệt cơ bản giữa hợp đồng l o động bằng miệng và hợp đồng 

l o động bằng văn bản. Hợp đồng l o động giúp việc gi  đình bằng l i nói 

chỉ  p đụng với tính chất tạm th i mà th i hạn dưới b  th ng. Trong trư ng 

hợp giao kết bằng l i nói, nếu cần phải có ngư i thứ ba chứng kiến thì do 

hai bên thỏa thuận. 

Hợp đồng l o động giúp việc gi  đình bằng văn bản được giao kết hoàn 

toàn d   trên cơ sở s  thỏa thuân của các bên và phải lập bằng văn bản có 

chữ ký của các bên.Hợp đồng l o động được giao kết bằng văn bản và được 
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làm thành 02 bản  ngư i l o động giữ 01 bản và ngư i sử dụng l o động 

giữ 01 bản. 

1.2.4. Về nội dung hợp đồng lao động giúp việc gia đình 

Hợp đồng l o động giúp việc gi  đình là một trong rất nhi u loại hợp 

đồng l o động. Hợp đồng l o động giúp việc gi  đình cũng phải có các nội 

dung tuân thủ c c quy định v  hợp đồng l o động theo pháp luật. Căn cứ 

theo Đi u 23 Bộ luật l o động 2012 [31] và Đi u 4 Nghị định 05/2015/NĐ-

CP [12] thì hợp đồng l o động bao gồm những nội dung cơ bản sau: 

(1) Tên và địa chỉ ngư i sử dụng l o động ho c củ  ngư i đại diện 

hợp ph p. Theo đó  tên và địa chỉ củ  ngư i sử dụng l o động được quy 

định như s u: 

Tên doanh nghiệp  cơ qu n  tổ chức, hợp tác xã, hộ gi  đình thuê mướn, 

sử dụng l o động theo hợp đồng l o động theo giấy chứng nhận đăng  ý 

doanh nghiệp, hợp tác xã ho c giấy chứng nhận đầu tư ho c quyết định thành 

lập cơ qu n  tổ chức; trư ng hợp là c  nh n thuê mướn sử dụng l o động thì 

ghi họ và tên ngư i sử dụng l o động theo chứng minh nhân dân ho c hộ 

chiếu được cấp; 

Địa chỉ của doanh nghiệp  cơ qu n  tổ chức, hợp tác xã, hộ gi  đình  c  

nh n thuê mướn, sử dụng l o động theo giấy chứng nhận đăng  ý do nh 

nghiệp, hợp tác xã ho c giấy chứng nhận đầu tư ho c quyết định thành lập cơ 

quan, tổ chức theo quy định của pháp luật; 

Họ và tên  ngày th ng năm sinh  số chứng minh nhân dân ho c hộ 

chiếu  địa chỉ nơi cư trú  chức danh trong doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, 

hộ gi  đình thuê mướn, sử dụng l o động củ  ngư i giao kết hợp đồng lao 

động bên ph   ngư i sử dụng l o động. 

(2) Họ tên  ngày th ng năm sinh  giới t nh  địa chỉ nơi cư trú  số chứng 

minh nhân dân ho c giấy t  hợp pháp khác củ  ngư i l o động: 
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Số chứng minh nhân dân ho c số hộ chiếu do cơ qu n có thẩm quy n 

cấp củ  ngư i l o động; 

Số giấy phép l o động  ngày th ng năm cấp  nơi cấp giấy phép l o động 

củ  cơ qu n có thẩm quy n cấp đối với l o động là ngư i nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam; 

Văn bản đồng ý việc giao kết hợp đồng l o động củ  ngư i đại diện 

theo pháp luật đối với ngư i l o động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

Họ và tên  ngày th ng năm sinh  giới t nh  địa chỉ nơi cư trú  số chứng 

minh nhân dân ho c số hộ chiếu củ  ngư i đại diện theo pháp luật củ  ngư i 

dưới 15 tuổi; 

Văn bản củ  ngư i dưới 15 tuổi đồng ý để ngư i đại diện theo pháp 

luật của mình giao kết hợp đồng l o động. 

(3) Công việc và đị  điểm làm việc. Cụ thể: 

Công việc: Công việc mà ngư i l o động phải th c hiện; 

Đị  điểm làm việc củ  ngư i lao động: Phạm vi  đị  điểm ngư i lao 

động làm công việc đã thỏa thuận; trư ng hợp ngư i l o động làm việc ở 

nhi u đị  điểm  h c nh u thì ghi c c đị  điểm ch nh ngư i l o động làm việc. 

(4) Th i hạn của hợp đồng l o động: Th i gian th c hiện hợp đồng lao 

động (số tháng ho c số ngày), th i điểm bắt đầu và th i điểm kết thúc th c 

hiện hợp đồng l o động (đối với hợp đồng l o động   c định th i hạn ho c 

hợp đồng l o động theo mùa vụ ho c theo một công việc nhất định); th i 

điểm bắt đầu th c hiện hợp đồng l o động (đối với hợp đồng l o động không 

  c định th i hạn). 

(5) Mức lương  hình thức trả lương  th i hạn trả lương  phụ cấp lương 

và các khoản bổ sung khác. Cụ thể như s u: 

Mức lương  phụ cấp lương  c c  hoản bổ sung khác: Mức lương theo 

công việc ho c chức danh là mức lương trong th ng lương  bảng lương do 
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ngư i sử dụng l o động xây d ng theo quy định tại Đi u 93 của Bộ luật Lao 

động. Mức lương đối với công việc giản đơn nhất trong đi u kiện l o động và 

th i gi  làm việc bình thư ng (không bao gồm khoản ti n trả thêm  hi ngư i 

l o động làm thêm gi , làm việc vào b n đêm)  hông được thấp hơn mức 

lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định; Phụ cấp lương là  hoản ti n bù 

đắp các yếu tố v  đi u kiện l o động, tính chất phức tạp của công việc  đi u 

kiện sinh hoạt, mức độ thu hút l o động chư  được t nh đến ho c t nh chư  

đầy đủ trong mức lương theo công việc ho c chức danh; Các khoản bổ 

sung khác là khoản ti n bổ sung ngoài mức lương  phụ cấp lương và có liên 

qu n đến th c hiện công việc ho c chức danh trong hợp đồng lao động, trừ 

ti n thưởng, ti n ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ, trợ cấp củ  ngư i sử dụng 

l o động  hông liên qu n đến th c hiện công việc ho c chức danh trong 

hợp đồng l o động. 

Hình thức trả lương: Ngư i sử dụng l o động có quy n l a chọn hình 

thức trả lương theo th i gian, sản phẩm ho c khoán. Hình thức trả lương đã 

chọn phải được duy trì trong một th i gian nhất định; trư ng hợp th y đổi 

hình thức trả lương  thì ngư i sử dụng l o động phải thông b o cho ngư i lao 

động biết trước ít nhất 10 ngày. Lương được trả bằng ti n m t ho c trả qua tài 

khoản cá nhân củ  ngư i l o động được mở tại ng n hàng. Trư ng hợp trả 

qua tài khoản ng n hàng  thì ngư i sử dụng l o động phải thỏa thuận với 

ngư i l o động v  các loại ph  liên qu n đến việc mở, duy trì tài khoản. 

(6) Kỳ hạn trả lương do h i bên   c định nhưng phải d   trên quy định 

sau: 

Ngư i l o động hưởng lương gi , ngày, tuần thì được trả lương s u gi , 

ngày, tuần làm việc ho c được trả gộp do hai bên thoả thuận  nhưng  t nhất 15 

ngày phải được trả gộp một lần. 
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Ngư i l o động hưởng lương th ng được trả lương th ng một lần ho c 

nửa tháng một lần. 

Ngư i l o động hưởng lương theo sản phẩm  theo  ho n được trả 

lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhi u tháng 

thì hằng th ng được tạm ứng ti n lương theo khối lượng công việc đã làm 

trong tháng. 

(7) Chế độ nâng bậc  n ng lương: Đi u kiện, th i gian, th i điểm, mức 

lương s u  hi n ng bậc  n ng lương mà h i bên đã thỏa thuận. 

(8) Th i gi  làm việc, th i gi  nghỉ ngơi được quy định như s u: 

Th i gi  làm việc trong ngày, trong tuần; ca làm việc; th i điểm bắt 

đầu và th i điểm kết thúc của ngày, tuần ho c ca làm việc; số ngày làm việc 

trong tuần; làm thêm gi  và c c đi u khoản liên quan khi làm thêm gi ; 

Th i gian, th i điểm bắt đầu, th i điểm kết thúc nghỉ trong gi  làm 

việc; th i gian nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm  nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng, 

nghỉ  hông hưởng lương. 

(9) Trang bị bảo hộ l o động cho ngư i l o động: Ghi cụ thể số lượng, 

chủng loại, chất lượng và th i hạn sử dụng của từng loại trang bị bảo hộ lao 

động theo quy định củ  ngư i sử dụng l o động. 

(10) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế: 

Tỷ lệ % tính trên ti n lương th ng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm củ  ngư i sử dụng l o động và của 

ngư i l o động theo quy định của pháp luật v  bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm y tế; 

Phương thức đóng  th i gi n đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm y tế củ  ngư i sử dụng l o động và củ  ngư i l o động. 
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(11) Đào tạo, bồi dưỡng  n ng c o trình độ kỹ năng ngh : Quy n  nghĩ  

vụ củ  ngư i sử dụng l o động và ngư i l o động trong việc đảm bảo th i 

gi n   inh ph  đào tạo, bồi dưỡng  n ng c o trình độ kỹ năng ngh . 

(12) Các nội dung  h c liên qu n đến th c hiện nội dung mà hai bên 

thỏa thuận. 

Bên cạnh đó  nội dung của hợp đồng l o động giúp việc gi  đình cũng 

phải tuân thủ c c quy định tạiNghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07-4-2014 

của Chính phủ quy định chi tiết một số đi u của Bộ luật l o động v  l o động 

là ngư i giúp việc gia đình và Đi u 6 Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH v  

Hướng dẫn thi hành một số đi u của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 

th ng 4 năm 2014 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số đi u của 

Bộ luật l o động v  l o động là ngư i giúp việc gi  đình. 

1.2.5. Về ký kết hợp đồng lao động giúp việc gia đình 

Theo quy định tại Khoản 1  Đi u 22 Bộ luật L o động 2012 v  loại hợp 

đồng l o động như s u:  

“Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau 

đây: 

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;  

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó 

hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. 

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn; 

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên 

xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng 

thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. 

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định 

có thời hạn dưới 12 tháng.” [31] 
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V  nguyên tắc chỉ được kí 2 hợp đồng   c định th i hạn. Trong trư ng 

hợp này v  như công ty A đã  ý với C 2 hợp đồng l o động có   c định th i 

hạn rồi. Nên  hi công ty đ  nghị muốn kí hợp đồng l o động thứ 3 với C thì 

phải là hợp đồng l o động  hông   c định th i hạn. Do đó việc công ty A ký 

hợp đồng lần thứ ba với C là hợp đồng có th i hạn là sai. 

Khi hết hợp đồng 6 tháng nên công ty A cho C nghỉ việc với lý do hết 

hạn hợp đồng là s i. Vì đó  hông phải là hợp đồng 6 tháng mà là hợp đồng 

 hông   c định th i hạn. Việc công ty A chấm dứt hợp đồng với C khi có các 

lý do theo quy định Đi u 36, 38 Bộ luật l o động 2012 [31]. 

Theo Đi u 5, Nghị định số 27/2014/NĐ-CP v  Ký kết hợp đồng lao 

động giúp việc gi  đình thì: 

- Khi ký kết hợp đồng l o động với ngư i l o động không biết chữ, 

ngư i sử dụng l o động đọc toàn bộ nội dung hợp đồng l o động để ngư i lao 

động nghe và thống nhất nội dung trước khi ký hợp đồng l o động; trư ng 

hợp cần thiết ngư i l o động yêu cầu ngư i sử dụng l o động m i ngư i thứ 

ba không phải là thành viên của hộ gi  đình làm chứng trước khi ký hợp đồng 

l o động. 

- Trư ng hợp ngư i sử dụng l o động có thuê mướn, sử dụng nhi u lao 

động là ngư i giúp việc gi  đình thì ngư i sử dụng l o động ký kết hợp đồng 

l o động với từng ngư i l o động. 

- Hợp đồng lao động được lập ít nhất thành hai bản  ngư i sử dụng lao 

động giữ một bản  ngư i l o động giữ một bản. 

- Trong th i hạn 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng l o động  ngư i sử 

dụng l o động có trách nhiệm thông báo với Ủy b n nh n d n  ã  phư ng, thị 

trấn nơi ngư i l o động làm việc v  việc sử dụng l o động là ngư i giúp việc 

gi  đình [11]. 
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1.2.6. Về thử việc, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng lao động giúp việc gia 

đình 

1.2.6.1. Thử việc 

Theo Đi u 8, Nghị định số 27/2014/NĐ-CP quy định v  thử việc thì: 

Ngư i sử dụng l o động và ngư i l o động có thể thỏa thuận v  việc làm thử, 

quy n  nghĩ  vụ hai bên trong th i gian thử việc và kết thúc th i gian thử việc 

theo quy định tại Đi u 26  Đi u 28 và Đi u 29 của Bộ luật L o động [11]. 

Theo quy định tại Đi u 26, Bô Luật L o động 2012 thì:  

Ngư i sử dụng l o động và ngư i l o động có thể thoả thuận v  

việc làm thử, quy n  nghĩ  vụ của hai bên trong th i gian thử việc. Nếu có 

thoả thuận v  việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. 

Ngư i l o động làm việc theo hợp đồng l o động mùa vụ thì không phải 

thử việc [31]. 

V  th i gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công 

việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các 

đi u kiện s u đ y: 

- Không qu  60 ngày đối với công việc có chức danh ngh  cần trình độ 

chuyên môn, kỹ thuật từ c o đẳng trở lên; 

-  Không qu  30 ngày đối với công việc có chức danh ngh  cần trình độ 

chuyên môn kỹ thuật trung cấp ngh , trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ 

thuật, nhân viên nghiệp vụ. 

-  Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác. 

Theo Đi u 28, Bộ Luật L o động 2012 v  ti n lương trong th i gian 

thử việc thì: Ti n lương củ  ngư i l o động trong th i gian thử việc do 

hai bên thoả thuận nhưng  t nhất phải bằng 85% mức lương của công việc 

đó [31]. 



27 

 

Theo quyết định số 959/QĐ-BHXH thì thử việc không thuộc đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã hội [3]. Nội dung hợp đồng thử việc theo quy định tại 

đi u 26, 27 Bộ Luật L o động năm 2012 cũng  hông bắt buộc phải có thỏa 

thuận v  bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế [31]. Trư ng hợp do tính chất công 

việc mà hai bên thỏa thuận hợp đồng thử việc có th i gian trên 03 tháng thì 

doanh nghiệp sẽ phải đóng BHXH cho ngư i l o động theo quy định tại điểm 

3 công văn số 2447/LĐTBXH-BHXH. 

1.2.6.2. Tạm hoãn hợp đồng lao động 

Tạm hoãn th c hiện hợp đồng l o động là một s  kiện ph p lý đ c biệt. 

Tạm hoãn hợp đồng l o động được coi là tình trạng “đóng băng” của quan hệ 

l o động. Nó là s  tạm dừng việc th c hiện quy n và nghĩ  vụ củ  ngư i lao 

động và ngư i sử dụng l o động trong một th i gian nhất định theo thoả thuận 

h y theo quy định của pháp luật. Hết th i gian tạm hoãn nói chung hơp đồng 

lại được tiếp tục th c hiện [31]. 

Theo Đi u 9, Nghị định số 27/2014/NĐ-CP v  tạm hoãn th c hiện hợp 

đồng l o động thì: 

- Ngư i sử dụng lao động và ngư i l o động có thể thỏa thuận tạm 

hoãn th c hiện hợp đồng l o động theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 

Đi u 32 của Bộ luật L o động. 

- Hết th i hạn tạm hoãn hợp đồng l o động  ngư i l o động phải có m t 

tại nơi làm việc, trừ trư ng hợp hai bên có thỏa thuận khác. Hết th i hạn tạm 

hoãn hợp đồng l o động  ngư i sử dụng l o động phải nhận ngư i l o động 

trở lại làm việc. 

- Sau th i hạn tạm hoãn hợp đồng l o động ho c th i hạn mà h i bên đã 

thỏa thuận theo quy định tại Khoản 2 Đi u này, nếu ngư i lao động không có 

m t thì ngư i sử dụng l o động có quy n đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động [11]. 
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1.2.6.3. Chấm dứt hợp đồng lao động 

Pháp luật l o động nước t  chư  đư  r   h i niệm chấm dứt hợp đồng 

l o động nhưng nhìn chung có thể hiểu: Chấm dứt hợp đồng l o động là s  

kiện ngư i l o động chấm dứt làm việc cho ngư i sử dụng l o động do hợp 

đồng l o động đương nhiên chấm dứt theo quy định của pháp luật, ho c do 

ngư i l o động bị sa thải, ho c do một trong bên trong quan hệ l o động đơn 

phương chấm dứt hợp đồng l o động trước th i hạn. 

Theo Đi u 10, Nghị định số 27/2014/NĐ-CP thì c c trư ng hợp chấm 

dứt hợp đồng l o động giúp việc gi  đình gồm: Hết hạn hợp đồng l o động; 

Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng l o động; Hai bên thỏa thuận chấm 

dứt hợp đồng l o động; Ngư i l o động chết; Ngư i sử dụng l o động là cá 

nhân chết; Ngư i sử dụng l o động ho c ngư i l o động đơn phương chấm 

dứt hợp đồng l o động [11]. 

1.2.7. Về tranh chấp và giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng lao 

động giúp việc gia đình 

1.2.7.1. Tranh chấp trong hợp đồng lao động giúp việc gia đình 

Là s  mâu thuẫn, bất đồng ý kiến giữa các bên tham gia quan hệ hợp 

đồng liên qu n đến việc th c hiện (ho c không th c hiện) các quy n và nghĩ  

vụ theo hợp đồng. Tranh chấp hợp đồng là ý kiến không thống nhất của các 

bên v  việc đ nh gi  hành vi vi phạm ho c cách thức giải quyết hậu quả phát 

sinh từ vi phạm đó (trong  hi vi phạm hợp đồng là hành vi đơn phương của 

một bên đã  ử s  trái với cam kết trong hợp đồng). 

C c đ c điểm của tranh chấp hợp đồng: Phát sinh tr c tiếp từ quan hệ 

hợp đồng, nên luôn luôn thuộc quy n t  định đoạt của các bên tranh chấp (tức 

các bên trong hợp đồng); Mang yếu tố tài sản (vật chất hay tinh thần) và gắn 

li n lợi ích các bên trong tranh chấp; Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp 

Hợp đồng là bình đẳng, thỏa thuận. 
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1.2.7.2. Giải quyết tranh chấp hợp đồng giúp việc gia đình 

Theo Đi u 27, Nghị định số 27/2014/NĐ-CP v  Giải quyết tranh chấp 

l o động giúp việc gi  đình thì: Khi  ảy ra tranh chấp l o động giữ  ngư i sử 

dụng lao động và ngư i l o động ho c giữ  ngư i l o động với thành viên 

trong hộ gi  đình  ngư i sử dụng l o động và ngư i l o động cùng nhau 

thương lượng, giải quyết. Trư ng hợp một trong hai bên không thống nhất thì 

có thể yêu cầu hòa giải viên l o động ho c Tòa án giải quyết tranh chấp lao 

động c  nh n theo quy định tại Đi u 201 của Bộ luật L o động. 

Tranh chấp hợp đồng đòi hỏi phải được giải quyết thỏ  đ ng bằng một 

phương thức chọn l a phù hợp để nhằm bảo vệ quy n và lợi ích hợp pháp của 

các bên tranh chấp, vừ  đảm bảo trật t  pháp luật và kỷ cương  ã hội, giáo 

dục được ý thức tôn trọng pháp luật của công dân, góp phần chủ động ngăn 

ngừa các vi phạm hợp đồng. 

Nguyên tắc giải quyết các tranh chấp hợp đồng phải đảm bảo nhanh 

chóng  ch nh   c  đúng ph p luật 

Quyết định giải quyết các tranh chấp hợp đồng phải có tính khả thi cao, 

thi hành được và quá trình giải quyết phải đảm bảo tính dân chủ và quy n t  

định đoạt của các bên với chi phí giải quyết thấp. 

Tranh chấp hợp đồng có thể được giải quyết bằng c c phương thức 

khác nhau: hòa giải, trọng tài hay Tòa án. 

Các bên tranh chấp có thể chọn l a một phương thức giải quyết tranh 

chấp hợp đồng phù hợp ho c sử dụng phối hợp nhi u phương ph p. 

Các yếu tố t c động chi phối việc các bên chọn l   phương thức giải 

quyết các tranh chấp hợp đồng: 

Các lợi thế mà phương thức đó có thể mang lại cho các bên: Mức độ 

phù hợp củ  phương thức đó đối với nội dung và tính chất của tranh chấp Hợp 
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đồng với cả thiện chí củ  c c bên; Th i độ h y quy định củ  nhà nước đối với 

quy n chọn l a phương thức giải quyết của các bên. 

Cơ qu n  c  nh n có thẩm quy n giải quyết tranh chấp l o động cá 

nhân là hoà giải viên l o động và Toà án nhân dân. 

Trình t , thủ tục hòa giải tranh chấp l o động cá nhân của hòa giải viên 

l o động: Được quy định tại Đi u 201 Bộ luật l o động 2012 như s u: 

Tranh chấp l o động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa 

giải viên l o động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao 

động s u đ y  hông bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải: 

- V  xử lý kỷ luật l o động theo hình thức sa thải ho c tranh chấp v  

trư ng hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng l o động; 

- V  bồi thư ng thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng l o động; 

- Giữ  ngư i giúp việc gi  đình với ngư i sử dụng l o động; 

- V  bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật v  bảo hiểm xã hội, 

v  bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật v  bảo hiểm y tế; 

- V  bồi thư ng thiệt hại giữ  ngư i l o động với doanh nghiệp  đơn vị 

s  nghiệp đư  ngư i l o động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

+ Trong th i hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà 

giải, hòa giải viên l o động phải kết thúc việc hòa giải. 

+ Tại phiên họp hoà giải phải có m t hai bên tranh chấp. Các bên tranh 

chấp có thể uỷ quy n cho ngư i khác tham gia phiên họp hoà giải. 

Hoà giải viên l o động có trách nhiệm hướng dẫn c c bên thương 

lượng. Trư ng hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên l o động lập biên 

bản hòa giải thành. 

Trư ng hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên l o động đư  

r  phương  n hoà giải để hai bên  em  ét. Trư ng hợp hai bên chấp nhận 

phương  n hoà giải, hoà giải viên l o động lập biên bản hoà giải thành. 
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Trư ng hợp hai bên không chấp nhận phương  n hoà giải ho c một 

bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng m t 

không có lý do ch nh đ ng  thì hoà giải viên l o động lập biên bản hoà giải 

không thành. 

Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có m t và hoà giải viên l o động. 

Bản sao biên bản hoà giải thành ho c hoà giải không thành phải được 

gửi cho hai bên tranh chấp trong th i hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập 

biên bản. 

- Trong trư ng hợp hoà giải không thành ho c một trong hai bên không 

th c hiện các thỏa thuận trongbiên bản hòa giải thành ho c hết th i hạn giải 

quyết mà hoà giải viên l o động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh 

chấp có quy n yêu cầu Toà án giải quyết. 

Kết luận chương 1 

Trong chương 1  đ  tài đã nghiên cứu v  l o động giúp việc gi  đình 

thì: L o động là ngư i giúp việc gi  đình là ngư i l o động làm thư ng xuyên 

các công việc trong gi  đình của một ho c nhi u hộ gi  đình. Bên cạnh đó  

trên cơ sở c c qu n điểm và khái niệm  đ  tài đã đư  r   h i niệm: Hợp đồng 

l o động giúp việc gi  đình là s  thỏa thuận giữ  ngư i l o động giúp việc gia 

đình và ngư i sử dụng l o động giúp việc gi  đình v  công việc giúp việc gia 

đình; trong đó ngư i sử dụng l o động có trả công cho ngư i giúp việc gia 

đình  phải đảm bảo c c đi u kiện l o động theo thỏa thuận  quy định quy n và 

nghĩ  vụ của mỗi bên trong quan hệ l o động. Nội dung chương 1 củ  đ  tài 

cũng nghiên cứu các quy đinh v  hợp đồng l o động nói chung v  chủ thể của 

hợp đồng l o động, hình thức, nội dung của hợp đồng l o động… 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG  

GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ  

KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG LAO 

ĐỘNG GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH 

2.1. Thực trạng lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam hiện nay 

2.1.1. Đặc trưng của lao động giúp việc gia đình Việt Nam 

Các kết quả nghiên cứu v  l o động giúp việc gi  đình tại Việt N m đ u có 

chung nhận định: l o động giúp việc gi  đình chủ yếu là nữ giới, chiếm 98,7% 

(GFCD 2013)  đ c điểm này là do tính chất công việc giúp việc gi  đình như nội 

trợ  chăm sóc c c thành viên trong gi  đình... m ng đ c trưng giới, chủ yếu là do 

ngư i phụ nữ th c hiện. 

V  trình độ học vấn  nhìn chung trình độ học vấn củ  l o động giúp việc gia 

đình  hông c o  đ  số từ THCS trở xuống  đ c biệt có đến 22% - 31 8% ngư i giúp 

việc có trình độ tiểu học trở xuống, thậm ch  còn có  hông  t ngư i không biết chữ. 

V  độ tuổi củ  ngư i l o động giúp việc gi  đình chủ yếu ở độ tuổi trung 

niên (36-55 tuổi) chiếm tỷ lệ cao nhất với 61,5%, và có khoảng 14 8% ngư i lao 

động ở độ tuổi 56 trở lên 

Bảng 2.1.Đặc trưng của lao động giúp việc gia đình tại Hà Nội  

và TP. Hồ Chí Minh 

TT Đặc trưng 

Số liệu điều tra tại Hà Nội và TP. Hồ 

Chí Minh 

Năm 2011 Năm 2012 

1 Độ tuổi 

Dưới 18 3,0 1,6 

18-35 tuổi 61,5 17,2 

36-55 tuổi 23,8 68,8 

56 tuổi trở lên 14,8 12,5 

2 
Trình độ 

học vấn 

Dưới tiểu học 31,8 22,0 

Tiểu học - THCS 53,9 62,6 

Trên THCS 14,3 15,4 

3 

Tình trạng 

đào tạo 

ngh  

Đã qu  đào tạo 98,4  

Chư  qu  đào tạo 1,6  

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và cộng đồng, 2013) 
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Chỉ có 6 trư ng hợp có qu  đào tạo (th c tế, những trư ng hợp này chủ 

yếu được đào tạo để đi giúp việc gi  đình ở nước ngoài  s u đó  họ quay v  

Việt Nam làm việc). Phần lớn ngư i giúp việc tại Việt N m chư  qu  đào tạo 

ngh . Trong số 371 ngư i giúp việc mà GFCD th c hiện đi u tr  năm 2013 

thì có 98 4% ngư i chư  từng qu  đào tạo v  giúp việc gi  đình.  

Tình trạng hôn nhân củ  ngư i giúp việc, theo kết quả nghiên cứu 

“Việc làm bền vững đối với người giúp việc ở Việt Nam” của Tổ chức ILO 

năm 2011  cho thấy ngư i giúp việc có tỷ lệ “gó /ly hôn/ly th n”  h  c o 

(20,7%), và họ ít ràng buộc trong cuộc sống gi  đình hơn nên thư ng l a chọn 

sống cùng gia chủ. Những ngư i đ ng có vợ/chồng thư ng l a chọn hình thức 

làm việc theo gi  để thuận tiện hơn trong việc vừa làm việc vừ  chăm lo cho 

cuộc sống gi  đình. 

Theo kết quả nghiên cứu “Việc làm bền vững đối với lao động giúp việc 

gia đình ở Việt Nam”  ILO  2011  trước khi tham gia vào thị trư ng l o động 

giúp việc gi  đình  phần lớn ngư i l o động làm nông nghiệp ho c các ngh  

nghiệp t  do (như phụ   y  buôn b n…) ở đị  phương. Theo nhận định của 

ngư i l o động, so với c c gi  đình  ung qu nh ở đị  phương  47 3% ngư i 

có mức sống củ  gi  đình thuộc mức nghèo; 50 4% ngư i có mức sống gia 

đình trung bình. Có 65 7% ngư i l o động đi làm giúp việc gi  đình vì lý do 

muốn có thêm thu nhập cho cuộc sống bản th n và gi  đình. Một số lý do 

 h c được đư  r  là thấy bản thân phù hợp với ngh  giúp việc gi  đình (9%)  

 hông tìm được việc làm khác (5,7%), không biết làm ngh  nào khác (5,7%), 

muốn thoát ly ngh  nông (5 7%) … 

Qua nghiên cứu của GFCD 2013, mức lương bình qu n củ  l o động 

giúp việc gi  đình tại Hà Nội khoảng 2.800.000đ/th ng  c o hơn thu nhập 

bình quân củ  ngư i dân sống tại khu v c ngoại thành Hà Nội khoảng 

1.417.000đ/th ng c ng th i điểm. Cũng theo đ nh gi  củ  ngư i dân, có 
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238/450 (52 9%) ngư i được hỏi cho rằng mức thu nhập củ  l o động giúp 

việc gi  đình là c o  ổn định. Như vậy  tăng thu nhập, giải quyết  hó  hăn 

kinh tế cho gi  đình là lý do chính mà nhi u l o động nữ, không ngh  nghiệp, 

học vấn thấp, kinh tế gi  đình  hó  hăn l a chọn công việc này. Rõ ràng, 

không thể phủ nhận v i trò đóng góp v  m t giá trị kinh tế mang lại từ giúp 

việc gi  đình. 

2.1.2. Những vấn đề khó khăn của lao động giúp việc gia đình Việt Nam 

2.1.2.1. Trở ngại về tâm lý 

Xã hội Việt N m     ư  vốn “coi rẻ” những ngư i đi ở đợ  làm mướn, 

họ sống và làm việc vất vả nhưng  hông được ăn c ng m m  ngủ cùng nhà 

với gi  đình chủ, quần  o đ u m c lại đồ thừ  … họ không được gọi tên riêng, 

mà chỉ là “con sen”  “thằng mướn”. C ng với quá trình toàn cầu hóa, một xã 

hội có ph n công l o động ngh  nghiệp theo năng l c, chuyên môn rõ ràng 

dần được hình thành ở Việt Nam, tạo cơ hội cho l o động giúp việc gi  đình 

được phát triển theo nhu cầu xã hội; cộng đồng d n cư dần dần đã bớt đi s  

coi thư ng những ngư i làm giúp việc gi  đình; th i độ của xã hội với công 

việc giúp việc gi  đình đ ng có  u hướng ngày càng tôn trọng hơn. Có đến 

42,8% ý kiến củ  ngư i d n được hỏi cho rằng th i độ của họ cởi mở hơn  

không còn s  coi thư ng ngư i giúp việc. 

Tuy nhiên, vẫn còn 7% ý kiến ngư i dân cho rằng công việc này không 

được ngư i dân coi trọng bằng các công việc  h c  10 7% l o động giúp việc 

gi  đình ti m năng bị ngư i thân phản đối khi đi làm giúp việc gi  đình. Tỷ lệ 

l o động giúp việc gi  đình ti m năng g p phải s  cư i chê/dị nghị của hàng 

xóm khi quyết định đi làm giúp việc gi  đình là 4 3% (GFCD  2013). Những 

con số này tuy không lớn  nhưng vẫn nói lên đ y là một yếu tố cản trở ngư i 

l o động l a chọn công việc này, ho c  hông d m công  h i đi làm giúp việc 

gi  đình với chính quy n và cộng đồng đị  phương  đi u này có thể sẽ dẫn 
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đến những thiệt thòi cho ngư i giúp việc trong những trợ giúp cần thiết để 

bảo vệ cho quy n lợi của mình. 

2.1.2.2. Trở ngại về hiểu biết pháp luật 

Bên cạnh trở ngại tâm lý còn có những trở ngại ph p lý  đó là s  thiếu 

hiểu biết củ  ngư i l o động v  c c quy định pháp luật liên qu n đến l o động 

giúp việc gi  đình. Theo  ết quả nghiên cứu của GFCD 2013, trong số ngư i 

giúp việc ti m năng được phỏng vấn  có 27 9% ngư i đã từng nghe đến quy 

định pháp luật v  l o động giúp việc gi  đình. Khoảng 70% ngư i giúp việc 

ti m năng chư  biết đến c c quy định pháp luật liên qu n đến l o động giúp 

việc gi  đình. Truy n thông, phổ biến sâu rộng những văn bản pháp luật mới 

v  l o động giúp việc gi  đình - Bộ luật L o động 2012 trong cộng đồng dân 

cư cũng là công việc rất cần được triển khai sớm ở c c đị  phương. V  nghĩ  

vụ củ  ngư i sử dụng l o động  theo Đi u 180, 181 - Bộ luật L o động 2012, 

ngư i sử dụng l o động phải ký kết hợp đồng l o động bằng văn bản với lao 

động giúp việc gi  đình. Một bên có quy n đơn phương chấm dứt hợp đồng 

l o động bất kỳ  hi nào nhưng phải b o trước 15 ngày. Ngư i sử dụng lao 

động có nghĩ  vụ: Trả cho l o động giúp việc gi  đình  hoản ti n BHXH, 

BHYT theo quy định của pháp luật để ngư i l o động t  lo bảo hiểm; Tôn 

trọng danh d , nhân phẩm củ  l o động giúp việc gi  đình; Bố trí chỗ ăn  ở 

sạch sẽ, hợp vệ sinh cho l o động giúp việc gi  đình  nếu có thoả thuận. Vừa 

phỏng vấn, vừa tuyên truy n những quy định mới trong Bộ luật L o động 

2012 cho ngư i d n đị  phương và l o động giúp việc gi  đình ti m năng  

GFCD đã thu được kết quả bước đầu v  s  hiểu biết v  quy n và nghĩ  vụ của 

ngư i sử dụng l o động. 

Hợp đồng l o động là một vấn đ  rất quan trọng trong mối quan hệ 

giữ  l o động giúp việc gi  đình và gi  chủ, tuy nhiên, chỉ có 48,6% số ngư i 

giúp việc được hỏi có ý định ký kết hợp đồng với gia chủ; 18 6 % ngư i có d  
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định thỏa thuận v  BHYT và 9,3% ngư i có d  định thỏa thuận v  BHXH. 

Những số liệu này phản ánh hiểu biết rất hạn chế củ  ngư i giúp việc v  các 

vấn đ  quy n lợi củ  ngư i l o động liên quan tới BHYT và BHXH. 

Kết quả khảo sát nhận thức c c quy định pháp luật v  l o động giúp 

việc gi  đình củ  ngư i l o động cho thấy hiểu biết củ  ngư i l o động còn 

nhi u hạn chế. Do vậy, việc tuyên truy n giáo dục pháp luật cho ngư i giúp 

việc là rất cần thiết nếu muốn phát triển ngh  l o động giúp việc gi  đình 

trong gi i đoạn sắp tới. 

2.1.2.3. Trở ngại về kỹ năng làm việc 

Như ph n t ch ở trên, phần lớn l o động giúp việc gi  đình ở Việt Nam 

 hông được đào tạo ngh . Thông tin thu được từ ngư i l o động ti m năng 

cho thấy, những kiến thức, kỹ năng mà họ chuẩn bị trước  hi đi làm là: C ch 

chăm sóc trẻ em (69,3%), kỹ năng vệ sinh nhà cửa (67,9%), cách sử dụng các 

trang thiết bị trong gi  đình (64 3%)   ỹ năng chế biến món ăn   iến thức v  

vệ sinh an toàn th c phẩm …nhưng  s  chuẩn bị này chỉ d a trên kinh nghiệm 

bản thân (86,5%), qua sách báo, kinh nghiệm củ  ngư i thân, bạn bè và 

những ngư i đã từng đi làm giúp việc gi  đình  chỉ có 2 3% l o động giúp 

việc gi  đình ti m năng chuẩn bị kiến thức thông qu   hó  đào tạo dành cho 

ngư i giúp việc. Việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng d a trên kinh nghiệm bản 

thân có thể sẽ khiến ngư i giúp việc g p  hó  hăn trong công việc vì những 

trải nghiệm củ  ngư i giúp việc trong việc nấu ăn  vệ sinh nhà cử   chăm sóc 

c c thành viên trong gi  đình sẽ rất khác với những yêu cầu của gia chủ. 

Trong bối cảnh ngư i giúp việc chỉ chuẩn bị các kiến thức, kỹ năng làm việc 

d a trên kinh nghiệm bản thân, những lo lắng của họ v  việc không thích ứng 

được với công việc là đi u không thể tránh khỏi. 

Các số liệu khảo sát cho thấy, 55% số ngư i l o động ti m năng cho 

biết họ có lo lắng khi d  định đi làm giúp việc gi  đình. Vấn đ  lo lắng nhất là 
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không thích ứng được với công việc, bị gia chủ đối xử không tốt và không 

thích ứng với cách sống củ  gi  đình chủ; lo lắng v  kỹ năng sử dụng trang 

thiết bị hiện đại trong gi  đình chủ ho c lo ngại v  s  không ổn định của công 

việc giúp việc gi  đình… Rõ ràng nếu được tham gia một  hó  đào tạo ngh  

để được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết, có thể họ sẽ giảm được 

các mối lo ngại nêu trên và làm tốt công việc giúp việc gi  đình. 

2.1.3. Phương thức tìm việc làm giúp việc gia đình 

2.1.3.1. Phương thức tìm việc làm của lao động giúp việc gia đình 

- Tìm kiếm việc làm giúp việc gia đình thông qua người quen trong gia 

đình 

Kênh tìm việc làm củ  đ  số l o động giúp việc gi  đình chủ yếu thông 

qua họ hàng/ngư i quen, tỷ lệ ngư i l o động tìm việc làm qu  cơ sở giới 

thiệu việc làm là rất thấp. Kết quả 2 cuộc đi u tra tại Hà Nội, TP. Hồ Chí 

Minh củ  GFCD 2012 và IFGS 2011 đ u cung cấp thông tin cho kết luận này 

Th c tế cho thấy, qua bạn bè/ngư i quen giới thiệu, cả ngư i l o động 

và ngư i sử dụng đ u thấy có s  tin tưởng nh u hơn trong qu n hệ l o động, 

cả hai bên sẽ biết được những thông tin cơ bản v  nh u như gi  cảnh, nhân 

thân, công việc phải làm, mức lương… mà những thông tin này  hó được 

đảm bảo qua c c cơ sở giới thiệu việc làm. 

Bên cạnh đó  với tâm lý làm việc tạm th i, nhi u ngư i l o động không 

muốn s  ràng buộc khi tìm việc qu  c c cơ sở giới thiệu việc làm (phải nộp 

hồ sơ  in việc, ho c bản photo giấy t  tùy thân). Ngoài các nguồn giới thiệu 

trên, ở một số nơi  Hội phụ nữ đóng v i trò  ết nối hội viên với công việc 

giúp việc gi  đình  điển hình tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. 

- Tìm kiếm việc làm giúp việc gi  đình thông qu  c c Công ty  trung 

tâm giới thiệu việc làm v  giúp việc gi  đình. Đ y là phương thức tìm kiếm 

việc làm giúp việc gi  đình hiệu hiệu giúp ngư i giúp việc kết nối nhanh 
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chóng với nhi u  h ch hàng. Ngư i l o động có thể l a chọn c c gi  đình ph  

hợp với yêu cầu củ  mình. Tuy nhiên  phương thức này cũng rất hay bị lừa vì 

rất nhi u các đơn vị  hông được cấp phép đã và đ ng hoạt động cung cấp các 

vị trí việc làm giúp việc gi  đình ở Việt Nam. 

- Việc làm giúp việc gi  đình thông qu  th m gi   uất khẩu l o động. Đ y 

là một trong những phương thức đ  được nhi u l o động giúp việc l a chọn vì 

thư ng họ sẽ có nhi u cơ hội tăng thu nhập với nhi u ưu đãi  h c nữa. 

2.1.3.2. Phương thức gia chủ tìm người giúp việc 

Cũng giống như ngư i giúp việc   ênh tìm ngư i giúp việc của các gia 

đình hiện nay phổ biến là thông qua bà con, họ hàng hay bạn bè, ngư i quen 

biết, tỷ lệ hộ gi  đình tìm được ngư i giúp việc qu  cơ sở giới thiệu việc làm 

thấp (khoảng 15%). Tâm lý chung các gia chủ muốn tìm được ngư i giúp việc 

tin cậy trong khi các trung tâm giới thiệu việc làm lại chư  đ p ứng được nhu 

cầu đó. 

2.1.4. Quản lý nhà nước đối với lao động giúp việc gia đình tại Việt Nam 

hiện nay 

Th c trạng ở các thành phố lớn trên cả nước cho thấy, trái với những 

định kiến v  công việc này, ngh  giúp việc gi  đình đ ng giúp rất nhi u gia 

đình nông thôn đảm bảo đ i sống, lo cho con cái học hành; giúp c c địa 

phương giảm bớt gánh n ng đói nghèo và giúp bản th n gi  đình những ngư i 

sử dụng l o động có cơ hội tạo ra hiệu quả kinh tế c o hơn  đóng góp cho  ã 

hội nhi u hơn  đ c biệt là giải phóng phụ nữ. M c dù những ngư i chọn làm 

giúp việc thư ng là phụ nữ ở lứa tuổi xấp xỉ 50 tuổi  90% chư  qu  đào tạo 

bất cứ ngh  gì, rất  hó có cơ hội tìm được một công việc ổn định; nhưng thu 

nhập từ công việc này lại c o hơn tất cả c c l o động giản đơn  h c  thậm chí 

c o hơn cả mức lương tối thiểu hiện nhà nước quy định với mức trung bình 
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thu nhập củ  1 ngư i (đã b o gồm cả chi ph  ăn ở) khoảng 5,7 triệu 

đồng/tháng. 

Trong số này  ngư i giúp việc có thể t ch lũy được khoảng 3 triệu đồng, 

trừ những ngư i phải lo cho gi  đình. Với thu nhập trung bình của cả gi  đình 

những ngư i giúp việc tại đị  phương chỉ khoảng 6 triệu đồng/tháng, thì có 

đến 49,6% hộ gi  đình cho biết, thu nhập củ  ngư i giúp việc chiếm 1 nửa 

tổng thu nhập của cả gi  đình họ. Với số ti n này, nhi u ngư i đã tr ng trải 

cuộc sống  lo cho con ăn học  chăm lo bố mẹ già…; một số ngư i khác có tích 

lũy để trang trải khi v  già, giảm gánh n ng cho xã hội. 

Trước khi làm giúp việc, phần lớn ngư i l o động làm công việc lao 

động giản đơn trong lĩnh v c nông  l m  ngư nghiệp (33 4%)  l o động t  do 

(26,8%) và buôn bán kinh doanh nhỏ. Ngoài ra, có một tỷ lệ nhỏ làm công 

nhân và các công việc liên qu n đến thủ công mỹ nghệ. Phần lớn công việc 

của họ không ổn định và mang tính mùa vụ. Gần 55% ngư i l o động cho biết 

khó có thể tìm được việc làm ổn định tương đối ở đị  phương. Đi u này lý 

giải bởi phần lớn trong số họ có trình độ học vấn thấp, không có tay ngh  và 

đã qu  tuổi l o động. 

Hiện nay, công tác quản lý nhà nước đối với l o động giúp việc gia 

đình vẫn chư  được qu n t m đúng m c. Các kết quả nghiên cứu v  l o động 

giúp việc gi  đình ở Việt Nam trong th i gi n qu  đ u chỉ ra rằng: Hầu hết 

ngư i l o động không có hợp đồng, không tham gia bảo hiểm xã hội và đ  

phần không có bảo hiểm y tế. Tình trạng phải làm việc  hông đúng với thỏa 

thuận b n đầu, th i gian làm việc kéo dài hay tình trạng bị mắng chửi  lăng 

mạ, thậm chí bạo hành, quấy rối tình dục vẫn còn diễn r … Bản thân những 

ngư i giúp việc cũng thiếu tính chuyên nghiệp, nghỉ việc thất thư ng, thậm 

chí tắt mắt… 
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Nhận thức v  giúp việc gi  đình và s  đóng góp cho  ã hội sẽ có thay 

đổi, từ đó có những chính sách thích hợp cho công việc này, bảo vệ quy n lợi 

cho cả ngư i l o động và ngư i sử dụng l o động 

 Chính vì thế việc tăng cư ng công tác quản lý đối với l o động giúp 

việc gi  đình  phối hợp giữ  cơ qu n quản lý l o động; cơ qu n công  n và 

chính quy n đị  phương để th c hiện tốt công tác này. 

2.2. Quy định về hợp đồng lao động giúp việc gia đình theo pháp luật lao 

động ở Việt Nam hiện nay 

2.2.1. Về chủ thể hợp đồng lao động giúp việc gia đình 

 Bên cạnh c c quy định v  hợp đồng l o động nói chung được quy định 

tại Bộ Luật l o động 2012, thì vấn đ  chủ thể của hợp đồng l o động đối với 

l o động là ngư i giúp việc được quy định tại một số Nghị định  Thông tư: 

Căn cứ Đi u 3 Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH [5] thì đi u kiện v  chủ thể 

hợp đồng l o động giúp việc gi  đình b o gồm: 

Thứ nhất, ngư i sử dụng l o động 

- Chủ hộ là ngư i đại diện của hộ gi  đình có thuê mướn, sử dụng lao 

động là ngư i giúp việc gi  đình theo quy định của pháp luật; 

- Ngư i được chủ hộ ho c các chủ hộ c ng thuê mướn, sử dụng lao 

động là ngư i giúp việc gi  đình ủy quy n bằng văn bản; 

- Ngư i được các thành viên trong hộ gi  đình ho c được các thành 

viên của các hộ gi  đình c ng thuê mướn, sử dụng l o động là ngư i giúp việc 

gi  đình ủy quy n bằng văn bản. Văn bản ủy quy n theo phụ lục I ban hành 

 èm theo Thông tư này. 

Chủ hộ và ngư i được ủy quy n ký hợp đồng l o động là ngư i có 

năng l c hành vi dân s  đầy đủ theo quy định của pháp luật. Ngư i được ủy 

quy n ký kết hợp đồng l o động  hông được tiếp tục ủy quy n cho ngư i 

khác ký kết hợp đồng l o động giúp việc gi  đình 
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Thứ hai, ngư i l o động là giúp việc gi  đình gồm: 

- Ngư i l o động từ đủ 18 tuổi trở lên; 

- Ngư i l o động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có văn bản đồng ý của 

ngư i đại diện theo pháp luật củ  ngư i l o động. Ngư i đại diện theo pháp 

luật củ  ngư i l o động là ch  đẻ ho c mẹ đẻ, cha nuôi ho c mẹ nuôi ho c 

ngư i giám hộ hợp pháp củ  ngư i l o động. 

Như vậy, các bên chủ thể ký kết hợp đồng l o động giúp việc gi  đình 

phải đ p ứng c c đi u kiện nêu trên thì hợp đồng l o động mới có giá trị pháp 

lý. Trong th i hạn 10 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng  ngư i sử dụng lao 

động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Ủy b n nh n d n nơi mà 

ngư i l o động làm việc v  việc hợp đồng được giao kết. 

Theo quy định tại Nghị định 27/2014/NĐ-CP thì: Ngư i ký hợp đồng 

l o động bên ph   ngư i sử dụng l o động là: Chủ hộ; ngư i được chủ hộ 

ho c các chủ hộ ủy quy n hợp ph p; ngư i được các thành viên trong hộ gia 

đình ho c các hộ gi  đình ủy quy n hợp ph p. Ngư i ký kết hợp đồng lao 

động bên ph   ngư i l o động là: ngư i l o động từ đủ 18 tuổi trở lên; ngư i 

l o động từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi và có văn bản đồng ý củ  ngư i đại diện 

theo pháp luật củ  ngư i l o động [11].  

Như vậy, pháp luật l o động cho phép trẻ em từ đủ 15 tuổi trở lên có 

thể làm thuê giúp việc gi  đình nếu công việc đó nhẹ nhàng, phù hợp với lứa 

tuổi, th i gian làm việc  hông vượt quá th i gi n quy định của pháp luật, 

không ảnh hưởng đến việc học tập; môi trư ng làm việc và đi u kiện l o động 

không ảnh hưởng đến phát triển nhân cách và sức khỏe của trẻ em. Nhưng 

bản chất công việc này thư ng diễn ra trong một  hông gi n  hép   n  ngư i 

ngoài  hông nhìn được, nên trẻ em làm thuê giúp việc gi  đình có nguy cơ 

cao trở thành nạn nhân bị phân biệt đối xử, bóc lột và lạm dụng tình dục. ILO 

ước tính có khoảng 15,5 triệu trẻ em trên khắp thế giới làm thuê giúp việc gia 

đình được trả lương ho c  hông được trả lương tại nhà của chủ sử dụng lao 

động. Phần đông trong số đó là c c em g i  và hơn một nử  được phát hiện 
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đ ng phải làm những công việc giúp việc gi  đình n ng nhọc  độc hại, nguy 

hiểm. Còn ở Việt N m  7 1% l o động làm thuê giúp việc gi  đình dưới 18 

tuổi. Một nghiên cứu v  giúp việc gi  đình do Bộ L o động  thương binh và 

xã hội và ILO tiến hành tại hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và thành 

phố Hồ Ch  Minh cũng đã chỉ ra rằng 17 3% l o động giúp việc gi  đình được 

đi u tra bắt đầu làm công việc này khi họ dưới 18 tuổi. 

Trong  hi đó  ph p luật chỉ mới có quy định ưu đãi v  th i gi  làm việc 

với l o động giúp việc gi  đình là ngư i chư  thành niên ( hông qu  8 gi  

trong một ngày và 40 gi  trong một tuần) [5], còn trách nhiệm cụ thể của 

ngư i sử dụng l o động trong việc th c hiện các chế độ ưu đãi  h c như hỗ 

trợ học ngh , học văn hó … chư  có quy định. Do đó  cần sớm nghiên cứu bổ 

sung thêm c c quy định pháp luật ưu đãi với l o động giúp việc gi  đình là 

ngư i chư  thành niên ho c cần   c định những yếu tố n ng nhọc  độc hại, 

nguy hiểm trong trong công việc làm thuê giúp việc gi  đình và cấm trẻ em 

dưới 18 tuổi làm những công việc đó. 

Bảng 2.2. Mức độ thực hiện các quy định về chủ thể của hợp đồng 

lao động giúp việc gia đình tại Hà Nội 

TT Mức độ thực hiện Số lượng Tỷ lệ 

1 Rất tốt 26/186 13,98% 

2 Tốt 68/186 36,56% 

3 Khá 72/186 38,71% 

4 Trung bình 20/186 10,75% 

5 Kém 0/186 0% 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát của tác giả) 
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Biểu 2.1. Tỷ lệ đánh giá về mức độ thực hiện các quy định về chủ thể của 

hợp đồng lao động giúp việc gia đình tại Hà Nội 

Kết quả khảo sát cho thấy, th c tiễn triển  h i c c quy định v  chủ 

thể hợp đồng l o động đối với l o động là ngư i giúp việc trên địa bàn Hà 

Nội hiện n y tương đối tốt với 50 54% ngư i được hỏi đ nh gi  là tốt 

ho c rất tốt. Đ nh gi  ở mức độ khá là 36,56% và không có ngư i được 

hỏi đ nh gi  là  ém. Có thể thấy c c quy định v  chủ thể ký kết hợp động 

l o động đối với l o động là ngư i giúp việc được triển  h i tương đối 

đầy đủ, dễ dàng để ngư i l o động với những đ c trưng riêng có như giúp 

việc gi  đình có thể dễ dàng hiểu và th c hiện. 

2.2.2. Về hình thức hợp đồng lao động giúp việc gia đình 

Theo quy định của Bộ luật L o động năm 2012 cho phép h i bên t  

thỏa thuận v  th i hạn hợp đồng (Khoản 2 Đi u 180) [31]  Thông tư 

19/2014/TT-BLĐTBXH cũng hướng dẫn cách ghi trong nội dung hợp 

đồng l o động là phải ghi rõ loại hợp đồng l o động [5]. Nghĩ  là c c bên 

có thể l a chọn giao kết hợp đồng l o động  hông   c định th i hạn; hợp 

đồng l o động   c định th i hạn; hợp đồng l o động theo mùa vụ ho c 
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theo một công việc nhất định có th i hạn dưới 12 th ng. Đồng th i, khi 

giao kết hợp đồng các bên phải tu n theo quy định tại Đi u 22 Bộ luật 

L o động [31]: Khi hợp đồng l o động   c định th i hạn và hợp đồng lao 

động theo mùa vụ ho c theo một công việc nhất định có th i hạn dưới 12 

tháng hết hạn mà ngư i l o động vẫn tiếp tục làm việc thì trong th i hạn 

30 ngày, kể từ ngày hợp đồng l o động hết hạn, hai bên phải ký hợp đồng 

l o động mới; nếu không ký hợp đồng l o động mới thì hợp đồng lao 

động   c định th i hạn trở thành hợp đồng l o động  hông   c định th i 

hạn, hợp đồng l o động theo mùa vụ ho c theo một công việc nhất định có 

th i hạn dưới 12 tháng trở thành hợp đồng l o động   c định th i hạn 24 

tháng. 

Th c tế  đ  số hợp đồng l o động với l o động giúp việc gi  đình 

 hông được giao kết bằng văn bản mà được giao kết bằng hình thức thỏa 

thuận miệng nên c c bên thư ng  hông thương lượng v  th i hạn của hợp 

đồng cũng như loại hợp đồng l o động giao kết. Th i hạn hợp đồng được 

th c hiện bao lâu còn phụ thuộc vào công việc cụ thể là công việc nào 

như: chăm sóc ngư i già  ngư i ốm đ u  chăm sóc trẻ em hay nội trợ…. 

Do đó  có thể thấy quy định như trên là chư  ph  hợp cần sớm nghiên cứu 

để có hướng dẫn chi tiết riêng v  th i hạn hợp đồng đối với l o động giúp 

việc gi  đình  như cho phép gi  hạn nhi u lần với loại hợp đồng l o động 

  c định th i hạn ho c hợp đồng l o động theo một công việc nhất định. 

Theo quy định Nghị định số 27/2014/NĐ-CP thì hợp đồng đối với 

l o động là ngư i giúp việc gi  đình bắt buộc phải được lập thành văn 

bản, dù th i hạn dưới 3 tháng [11]. Do vậy bạn bắt buộc phải kí hợp đồng 

giúp việc gi  đình bằng hình thức lập bằng văn bản theo quy định của 

pháp luật. Tuy nhiên, một th c tế c c quy định này khi áp dụng sẽ không 

đạt được hiệu quả mong muốn, không phải các chủ nhà sửa dụng l o động 
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giúp việc gi  đình  hông th c hiện giao kết bằng văn bản mà đôi  hi 

chinh l o động giúp việc gi  đình  hông muốn ký kết sợ thủ tục chậm hay 

bị lừ … 

Đi u 180 - Bộ luật L o động năm 2012 quy định: “người sử dụng lao 

động phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia 

đình”. Việc quy định hình thức hợp đồng l o động với ngư i giúp việc gia 

đình phải bằng văn bản là cần thiết, nhằm cụ thể hóa thỏa thuận v  quy n và 

nghĩ  vụ củ  c c bên  là cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp [31]. 

Tuy nhiên, theo khảo sát, nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu 

giới  gi  đình và ph t triển cộng đồng (viết tắt là GFCD)  có trên 90% hợp 

đồng l o động là thỏa thuận miệng giữ  ngư i giúp việc và gia chủ. Khi 

được hỏi v  ý định giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản thì chỉ có 

48 6% l o động giúp việc gi  đình có ý định ký hợp đồng bằng văn bản 

với ngư i sử dụng l o động [36]. Lý do chính khiến hai bên không giao 

kết hợp đồng bằng văn bản là do họ không thấy cần thiết, không muốn bị 

ràng buộc v  m t pháp lý với nh u h y vì gi  đình chủ là chỗ thân quen, 

họ hàng nên không cần ký và không ký thì quy n lợi củ  ngư i l o động 

vẫn được th c hiện đầy đủ như thỏa thuận. Cũng do chỉ thỏa thuận bằng 

l i nói nên nhi u trư ng hợp ngư i l o động t  ý nghỉ việc bất kỳ lúc nào 

gây xáo trộn cho công việc và đ i sống của gia chủ hay lợi dụng việc đòi 

chấm dứt hợp đồng l o động để yêu cầu tăng lương… Do đó  cần phải 

tích c c tuyên truy n, nâng cao nhận thức của cả hai phía v  s  cần thiết 

phải ký hợp đồng l o động bằng văn bản. Ngoài ra, chế tài xử phạt vi 

phạm với ngư i sử dụng l o động nếu không ký hợp đồng l o động với 

l o động giúp việc gi  đình chỉ là phạt cảnh cáo [10]. Với chế tài như vậy 

sẽ không thể đủ sức răn đe với hành vi vi phạm hình thức giao kết hợp 

đồng l o động. Vì vậy, thiết nghĩ cần phải tăng mức hình phạt từ cảnh cáo 
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lên phạt ti n đối với hành vi vi phạm này để đảm bảo việc th c thi có hiệu 

quả quy định v  hình thức giao kết hợp đồng l o động với l o động giúp 

việc gi  đình. 

Bảng 2.3.Mức độ thực hiện các quy định về hình thức hợp đồng lao động 

giúp việc gia đình trên địa bàn Hà Nội 

STT Mức độ thực hiện Số lượng Tỷ lệ 

1 Rất tốt 11/186 5,91% 

2 Tốt 33/186 17,74% 

3 Khá 59/186 31,72% 

4 Trung bình 61/186 32,80% 

5 Kém 22/186 11,83% 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát của tác giả) 

 

Biểu 2.2.Tỷ lệ đánh giá về mức độ thực hiện các quy định về hình 

thứchợp đồng lao động giúp việc gia đình trên địa bàn Hà Nội 

Kết quả khảo sát bảng 2.3 cho thấy s  tương đồng với th c trạng hiện 

nay v  việc tuân thủ các hình thức của hợp đồng l o động. Khi được hỏi v  

mức độ tuân thủ c c quy định hình thức thì chỉ có 23 65% ngư i được hỏi 

0

5

10

15

20

25

30

35

Rất tốt Tốt Khá Trung bình Kém

5.91 

17.74 

31.72 32.8 

11.83 



47 

 

đ nh gi  là từ tốt trở lên. Mức độ khá là 31,72% và mức độ trung bình là 

32 80%. Đ c biệt  có 11 83% ngư i được hỏi đ nh gi  việc th c hiện nội 

dung này ở mức độ kém. Có thể nói, pháp luật cần có những quy định ch t 

chẽ hơn v  hình thức hợp đồng vì hình thức hợp đồng chính là một trong 

những đi u kiện có hiệu l c của hợp đồng. 

2.2.3. Về nội dung hợp đồng lao động giúp việc gia đình 

Khi thuê ngư i giúp việc, giữ  ngư i sử dụng l o động và ngư i l o động 

phải ký kết hợp đồng. Nội dung hợp đồng nêu rõ thỏa thuận v  ti n lương  đi u 

kiện ăn ở củ  ngư i giúp việc. Trong đó  ti n lương b o gồm chi ph  ăn ở của 

ngư i giúp việc do hai bên thỏa thuận nhưng  hông thấp hơn mức tối thiểu 

v ng. Ngư i giúp việc được trả ti n lương làm thêm gi  nếu làm ngoài th i gian 

quy định ghi trong hợp đồng hay vào dịp lễ, tết. Họ được nghỉ ngơi  t nhất 8 

gi /ngày  trong đó có 6 gi  nghỉ liên tục trong 24 gi  liên tục. Số ngày nghỉ bình 

quân tối thiểu là 4 ngày/th ng. Đ c biệt  ngư i giúp việc sẽ được ngư i sử dụng 

l o động chi trả ti n để tr c tiếp mua bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Các nội 

dung cụ thể phải có trong hợp đồng l o động được hướng dẫn tại Đi u 6 Thông 

tư 19/2014/TT-BLĐTBXH gồm: Thông tin cá nhân của các bên ký hợp đồng lao 

động; Công việc và đị  điểm làm việc; Th i hạn của hợp đồng l o động; Ti n 

lương; Ti n thưởng (nếu có); Th i gi  làm việc, th i gi  nghỉ ngơi; Tr ng bị bảo 

hộ l o động; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Ăn và chỗ ở củ  ngư i l o động; 

Ti n tàu xe v  nơi cư trú  hi chấm dứt hợp đồng l o động đúng th i hạn; Hỗ trợ 

học ngh , học văn hó  (nếu có); Trách nhiệm bồi thư ng củ  ngư i l o động; 

Những hành vi nghiêm cấm [5]. 

Những quy định trên được đ nh gi  là bước tiến đ ng mừng trong 

chính sách bảo vệ quy n lợi l o động giúp việc gi  đình. Đi u kiện sống và 

làm việc của những ngư i giúp việc gi  đình cũng có phần đảm bảo hơn. Tuy 

nhiên, xem xét từ th c tế cho thấy hầu hết hợp đồng l o động được không 

được ký bằng hình thức văn bản nếu có được ký bằng văn bản thì nội dung 

thỏa thuận thư ng cũng rất sơ sài chủ yếu là nội dung v  ti n lương; công 
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việc và đị  điểm làm việc, những nội dung  h c  t được ngư i sử dụng lao 

động và ngư i l o động thỏa thuận. Vì nội dung của hợp đồng l o động không 

có đầy đủ c c đi u khoản theo quy định của pháp luật nên tình trạng ngư i lao 

động phải làm việc nhi u hơn 8 gi /ngày   hông được nghỉ 4 ngày/tháng, phải 

làm việc cả trong ngày nghỉ lễ, Tết là phổ biến. Nhi u trư ng hợp  ngư i lao 

động bị lạm dụng gi  làm việc nhưng ngoài  hoản ti n lương hàng th ng 

được thỏa thuận b n đầu  ngư i l o động  hông được hưởng thêm ti n lương 

làm thêm gi . 

Bên cạnh đó  m c dù pháp luật đã quy định việc ngư i sử dụng lao 

động có trách nhiệm chi trả số ti n tương đương với mức đóng bảo hiểm xã 

hội bắt buộc theo tháng, bảo hiểm y tế bắt buộc theo tháng thuộc trách nhiệm 

củ  ngư i sử dụng l o động theo quy định của pháp luật v  bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế cùng kỳ trả lương cho ngư i l o động nhưng quy định này hiện 

n y chư   hả thi. Quy định này thiếu khả thi trên th c tế do nhi u nguyên 

nh n như: Quy định pháp luật v  bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với lao 

động giúp việc gi  đình còn nhi u điểm chư  rõ ràng  g y tr nh cãi; nhi u 

ngư i sử dụng l o động và l o động giúp việc gi  đình  hông biết đến việc 

pháp luật đã có quy định này; ho c nếu ngư i sử dụng l o động có biết thì họ 

cũng l  đi để đỡ tốn kém thêm một khoản ti n hàng tháng phải trả cho ngư i 

giúp việc gi  đình; nhi u ngư i giúp việc gi  đình   c định không gắn bó lâu 

dài với ngh  nên nếu có nhận được thêm một khoản ti n đóng bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế họ cũng sẽ  hông đóng mà sử dụng vào mục đ ch  h c 

như: tiết kiệm, phụ giúp gi  đình… 

Những hành vi nghiêm cấm đối với cả h i ph   ngư i l o động và 

ngư i sử dụng l o động cũng là một trong những nội dung phải ghi nhận 

trong hợp đồng l o động. Theo đó  hành vi nghiêm cấm đối với ngư i sử 

dụng l o động và các thành viên trong hộ gi  đình như: ngược đãi   úc phạm 

danh d , nhân phẩm, quấy rối tình dục  cưỡng bức l o động; phạt ti n, cắt 

lương ngư i l o động; giao việc cho ngư i l o động không theo hợp đồng lao 
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động; giữ bản chính giấy t  tùy thân củ  ngư i l o động; tiết lộ thông tin cá 

nhân ảnh hưởng xấu đến ngư i l o động; t  ý lục soát, sử dụng đồ dùng cá 

nhân củ  ngư i l o động và các hành vi khác do hai bên thỏa thuận. Hành vi 

nghiêm cấm đối với ngư i l o động như: trộm cắp; đ nh bạc; cố ý g y thương 

tích cho thành viên hộ gi  đình ho c ngư i l o động khác làm cùng; sử dụng 

các chất gây nghiện; mại d m; ngược đãi   úc phạm danh d , nhân phẩm, 

quấy rối tình dục các thành viên trong hộ và ngư i nhà các thành viên trong 

hộ; t  ý đư   h ch, bạn bè  ngư i nhà vào nhà ho c nghỉ lại nhà củ  ngư i sử 

dụng l o động; t  ý lục soát, sử dụng đồ dùng của các thành viên trong hộ; 

tiết lộ thông tin cá nhân các thành viên trong hộ ho c của hộ gi  đình và c c 

hành vi khác do hai bên thỏa thuận [5]. 

M c d   đã có c c quy định v  những hành vi nghiêm cấm đối với cả 

ngư i sử dụng l o động và l o động giúp việc gi  đình nhưng th c tế vẫn tồn 

tại phổ biến những hành vi này. l o động giúp việc gi  đình đ  phần là nữ 

giới, xuất thân từ nông thôn tới làm việc và sinh sống ở những gi  đình    lạ 

ở thành thị có s  khác biệt lớn v  lối sống, cách sinh hoạt và ở thân phận là 

ngư i đi làm thuê  do vậy nguy cơ g p phải những rủi ro như bị bạo l c, 

ngược đãi  quấy rối tình dục trên th c tế là rất lớn. Kết quả đi u tra của GFCD 

cho thấy, có 20,2% số ngư i l o động đã từng bị c c thành viên trong gi  đình 

chủ lăng mạ, mắng chửi; 2 4% ngư i giúp việc bị đ nh đập/t t  đẩy ngã; 16% 

g p nguy cơ bị lạm dụng tình dục; 0,8% bị đe dọ /đập ph  đồ dùng cá nhân 

[36]. Th c tế, khi g p phải những hành vi trên  đ  số ngư i giúp việc im l ng 

khi bị ngược đãi; một số khác thì bỏ việc; một số ít trong số họ tìm kiếm s  

giúp đỡ từ những thành viên  h c trong gi  đình chủ và rất  t trư ng hợp tìm 

đến c c cơ qu n chức năng ho c những ngư i có trách nhiệm (như tổ trưởng 

dân phố  đại diện hội phụ nữ...) để được trợ giúp. Ngoài những hành vi vi 

phạm trên, tình trạng l o động giúp việc gi  đình bị giữ giấy t  t y th n cũng 

còn phổ biến. Kết quả đi u tra cho thấy có 9 8% ngư i l o động đã từng bị 

chủ sử dụng giữ giấy t . Trong bối cảnh lĩnh v c l o động giúp việc còn thiếu 
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s  quản lý củ  c c cơ qu n chức năng  ngư i sử dụng l o động cho rằng giữ 

giấy t  là biện ph p để ràng buộc ngư i giúp việc làm l u dài và cũng để ngăn 

ngừ  ngư i giúp việc trộm cắp tài sản của họ. 

Bảng 2.4.Mức độ thực hiện các quy định về nội dung hợp đồng lao động 

giúp việc gia đình trên địa bàn Hà Nội 

STT Mức độ thực hiện Số lượng Tỷ lệ 

1 Rất tốt 21/186 11,29% 

2 Tốt 52/186 27,95% 

3 Khá 69/186 37,09% 

4 Trung bình 39/186 20,97% 

5 Kém 5/186 2,69% 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát của tác giả)

 
 

Biểu 2.3.Tỷ lệ đánh giá về mức độ thực hiện các quy định về nội dung 

hợp đồng lao động giúp việc gia đình trên địa bàn Hà Nội 

Kết quả khảo sát cho thấy  đ  số ngư i được hỏi đ nh giá việc th c 

hiện c c quy định v  nội dung hợp đồng ở mức độ khá ho c tốt với 37,09% và 

27,95%. Bên cạnh đó vẫn có 2 69% tương ứng với 5/186 ngư i được hỏi đ nh 

giá ở mức độ kém tập trung ở việc quy định v  các chế độ lương thưởng ho c 

làm quá gi . 
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2.2.4. Về ký kết hợp đồng lao động giúp việc gia đình 

Căn cứ vào Đi u 4  Đi u 5 Nghị đinh 27/2014/NĐ-CP quy định: thì 

hợp đồng l o động đối với ngư i l o động giúp việc gi  đình  hông được ủy 

quy n mà phải tr c tiếp kí hợp đồng l o động. Nếu ngư i l o động từ đủ 15 

tuổi đến dưới 18 tuổi có văn bản đồng ý củ  ngư i đại diện theo pháp luật. 

Ngư i đại diện theo pháp luật củ  ngư i l o động là ch  đẻ ho c mẹ đẻ, cha 

nuôi ho c mẹ nuôi ho c ngư i giám hộ hợp pháp củ  ngư i l o động.  

Trư ng hợp ngư i l o động không biết chữ: Ngư i sử dụng l o động 

đọc đầy đủ, rõ ràng toàn bộ nội dung hợp đồng l o động để ngư i l o động 

nghe và thống nhất nội dung trước khi ký hợp đồng l o động và th c hiện ký 

hợp đồng l o động với ngư i sử dụng l o động bằng hình thức điểm chỉ; 

Trư ng hợp có ngư i thứ ba không phải là thành viên của hộ gi  đình thuê 

mướn, sử dụng l o động là ngư i giúp việc gi  đình làm chứng thì trong hợp 

đồng l o động phải ghi rõ họ và tên, số chứng minh nhân dân ho c số hộ 

chiếu, hộ khẩu thư ng trú  địa chỉ liên lạc khi cần và chữ ký củ  ngư i làm 

chứng. Trong th i hạn 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng l o động  ngư i sử 

dụng l o động có trách nhiệm thông báo với Ủy b n nh n d n  ã  phư ng, thị 

trấn nơi bạnv  việc sử dụng bạn là ngư i giúp việc gi  đình. 

Bảng 2.5.Mức độ thực hiện các quy định về ký kết hợp đồng lao động 

giúp việc gia đình trên địa bàn Hà Nội 

STT Mức độ thực hiện Số lượng Tỷ lệ 

1 Rất tốt 28/186 15,05% 

2 Tốt 63/186 33,87% 

3 Khá 60/186 32,26% 

4 Trung bình 26/186 13,98% 

5 Kém 9/186 4,34% 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát của tác giả) 
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Biểu 2.4.Tỷ lệ đánh giá về mức độ thực hiện các quy định về ký kết 

hợp đồng lao động giúp việc gia đình trên địa bàn Hà Nội 

Kết quả khảo sát cho thấy  có 15 05% ngư i được hỏi đ nh gi  mức độ 

tuân thủ quy định ở nội dung này là rất tốt; 33 87% đ nh gi  ở mức độ tốt; 

32 26% đ nh gi  ở mức độ khá. Kết quả này cho thấy, nội dung này được đ nh 

gi  tương đối tốt. 

2.2.5. Thử việc, tạm hoãn và chấm dứt hợp đông lao động giúp việc gia đình 

2.2.5.1. Thửviệc 

Ngư i sử dụng l o động và l o động giúp việc gi  đình có thể thỏa 

thuận v  việc làm thử, quy n  nghĩ  vụ hai bên trong th i gian thử việc và kết 

thúc th i gian thử việc theo quy định tại Đi u 26  Đi u 28 và Đi u 29 của Bộ 

luật L o động [11]. Th i gian thử việc không quá 06 ngày làm việc. Hai bên 

chỉ được thỏa thuận v  việc làm thử đối với công việc thư ng xuyên phải 

làm khi ký hợp đồng l o động. Ti n lương trong th i gian thử việc bằng 

85% mức lương đã thỏa thuận  trư ng hợp h i bên chư  thỏa thuận được 

mức ti n lương đối với công việc sẽ làm thì mức ti n lương trong th i gian 

thử việc ít nhất bằng 85% mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định 

áp dụng với đị  bàn nơi ngư i l o động làm việc [5]. 
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Th c tế cho thấy, nhi u trư ng hợp ngư i sử dụng l o động và lao 

động giúp việc gi  đình vi phạm quy định này như:  

i) yêu cầu ngư i giúp việc gi  đình thử việc dài hơn so với quy định 

06 ngày như 10 ngày  15 ngày h y thậm chí là 1 tháng;  

ii) không trả lương cho ngư i l o động trong th i gian thử việc;  

iii) không ký hợp đồng l o động bằng văn bản với l o động giúp việc 

gi  đình  hi đã hết th i gian thử việc m c dù vẫn tiếp tục sử dụng ngư i 

l o động làm công việc mà họ đã thử việc. 

Bảng 2.6.Mức độ thực hiện các quy định về thử việc đối với lao động 

là người giúp việc gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội 

STT Mức độ thực hiện Số lượng Tỷ lệ 

1 Rất tốt 31/186 16,67% 

2 Tốt 52/186 27,96% 

3 Khá 78/186 41,93% 

4 Trung bình 22/186 11,83% 

5 Kém 3/186 1,61% 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát của tác giả) 

 

Biểu 2.5.Tỷ lệ đánh giá về mức độ thực hiện các quy định về thử việc đối 

với lao động là người giúp việc gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội 
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Kết quả khảo sát cho thấy  có 16 67% ngư i được hỏi đ nh gi  rất tốt 

v  c c quy định liên qu n đến thử việc  có 27 96% ngư i được hỏi đ nh gi  ở 

mức độ tốt. Chỉ có 1 61% ngư i được hỏi đ nh gi  ở mức độ kém. Kết quả 

này tương đồng với th c trạng v  thị trư ng l o động giúp việc hiện nay. 

2.2.5.2. Tạm hoãn hợp đồng lao động giúp việc gia đình 

Ngư i l o động và ngư i sử dụng lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn 

th c hiện hợp đồng l o động theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Đi u 32 

của Bộ luật L o động 2012. Hết th i hạn tạm hoãn hợp đồng l o động  ngư i 

l o động phải có m t tại nơi làm việc  ngư i sử dụng l o động phải nhận 

ngư i l o động trở lại làm việc (trừ trư ng hợp hai bên có thỏa thuận khác). 

Sau th i hạn tạm hoãn nếu ngư i l o động không có m t thì ngư i sử dụng 

l o động có quy n đơn phương chấm dứt hợp đồng l o động [11]. Như vậy, 

hai bên có thể thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng l o động trong trư ng hợp lao 

động nữ mang thai có xác nhận củ  cơ sở khám chữa bệnh nếu tiếp tục làm 

việc sẽ ảnh hưởng xấu đến th i nhi và trư ng hợp hai bên có thỏa thuận tạm 

hoãn hợp đồng [31]. 

Quy định v  tạm hoãn hợp đồng l o động xét v  m t lý luận là cần thiết 

để bảo vệ quy n lợi củ  l o động nữ. Tuy nhiên, trên th c tế, do tính liên tục 

của loại hình công việc này nên vấn đ  tạm hoãn hợp đồng l o động rất ít khi 

xảy ra, nếu có thư ng chỉ là hai bên thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng trong một 

th i gian ngắn. Th c tế c c gi  đình có thuê ngư i giúp việc gi  đình là để đỡ 

đần họ những gánh n ng của công việc, tạo thuận lợi cho gia chủ tập trung 

vào công việc chuyên môn, công việc xã hội. Do đó   hó có thể có trư ng hợp 

ngư i sử dụng l o động chấp thuận tạm ngừng hợp đồng l o động trong th i 

gian một vài tuần hay một vài th ng vì lý do l o động nữ mang thai. Thậm 

chí, nếu l o động nữ đ ng m ng th i ho c có thai trong th i gian làm việc thì 

ngư i sử dụng l o động cũng  hông muốn thuê. Trong những trư ng hợp như 
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vậy  c c bên thư ng thỏa thuận chấm dứt hợp đồng l o động cho thuận tiện 

với đi u kiện của cả h i bên. Do đó  trong th i gian tới, cần tiếp tục nghiên 

cứu  hướng dẫn c c quy định v  việc nghỉ thai sản đối với l o động nữ giúp 

việc gi  đình cho ph  hợp với đ c thù công việc. 

Bảng 2.7.Mức độ thực hiện các quy định về tạm hoãn hợp đồng lao động 

giúp việc gia đình trên địa bàn Hà Nội 

STT Mức độ thực hiện Số lượng Tỷ lệ 

1 Rất tốt 11/186 5,91% 

2 Tốt 47/186 25,27% 

3 Khá 63/186 33,87% 

4 Trung bình 39/186 20,97% 

5 Kém 26/186 13,98% 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát của tác giả) 

  

 

Biểu 2.6. Tỷ lệ đánh giá về mức độ thực hiện các quy định về tạm hoãn 

hợp đồng lao động giúp việc gia đình trên địa bàn Hà Nội 
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Kết quả khảo sát v  việc tuân thủ c c quy định v  việc th c hiện tạm 

hoãn hợp đồng l o động đối với l o động là ngư i giúp việc cho thấy rất 

nhi u ngư i được hỏi đ nh gi  ở mức độ trung bình ho c kém với tỷ lệ lần 

lượt là 20 97% và 13 98%.  Đi u này thể hiện việc các hình thức xử lý vi 

phạm liên qu n đến vấn đ  tạm hoãn hợp đồng chư  ch t chẽ, dẫn đến việc 

tuân thủ còn chư  tốt. Bên cạnh đó  do đ c thu v  lĩnh v c l o động mà hợp 

đồng chủ yếu bằng miệng nên các rằng buộc trong quá trình giao kết chư  

được thể hiện và tuân thủ đầy đủ. 

2.2.5.3. Chấm dứt hợp đồng lao động giúp việc gia đình 

Chấm dứt hợp đồng l o động là s  kiện pháp lý làm chấm dứt quy n và 

nghĩ  vụ của các bên theo hợp đồng l o động đã gi o  ết. Th c tế, chấm dứt 

hợp đồng l o động nói chung và chấm dứt hợp đồng l o động với l o động 

giúp việc gi  đình nói riêng là vấn đ  liên qu n đến quy n lợi của cả hai phía 

nên thư ng phát sinh tranh chấp. Nghị định 27/2014/NĐ-CP và Thông tư 

19/2014/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể v  căn cứ chấm dứt  nghĩ  vụ, trách 

nhiệm của các bên khi chấm dứt HĐLD. 

Theo quy định tại Đi u 10 Nghị định 27/2014/NĐ-CP, hợp đồng lao 

động chấm dứt trong c c trư ng hợp sau [11]:  

(1) Hết hạn hợp đồng l o động;  

(2) Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng l o động;  

(3) Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng l o động;  

(4) Ngư i l o động chết;  

(5) Ngư i sử dụng l o động là cá nhân chết;  

(6) Ngư i sử dụng l o động ho c ngư i l o động đơn phương chấm dứt 

hợp đồng l o động. 

Th c tế c c quy định v  chấm dứt hợp đồng l o động với l o động giúp 

việc gi  đình thuộc c c trư ng hợp (1)  (2)  (3) và (6) thư ng xảy ra nhi u 
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hơn  còn c c trư ng hợp (4) và (5) ít xảy r   trong đó trư ng hợp (6) thư ng 

diễn ra do mâu thuẫn giữ  ngư i sử dụng l o động và l o động giúp việc gia 

đình. Nghiên cứu c c quy định pháp luật v  chấm dứt hợp đồng l o động giúp 

việc gi  đình và th c tiễn th c thi cho thấy đ  số các vi phạm liên qu n đến 

vấn đ  đơn phương chấm dứt hợp đồng l o động và trách nhiệm củ  ngư i sử 

dụng l o động khi chấm dứt hợp đồng l o động, cụ thể: 

Đối với trư ng hợp l o động giúp việc gi  đình đơn phương chấm dứt 

hợp đồng l o động  do đ  số hợp đồng l o động  hông được ký kết bằng hình 

thức văn bản mà chỉ là thỏa thuận miệng hết sức sơ sài nên ngư i l o động 

thư ng vi phạm quy định pháp luật v  căn cứ đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động. ngư i l o động thư ng “th ch thì làm  hông th ch thì nghỉ”  lý do 

chấm dứt hợp đồng l o động có thể là bất cứ lý do nào như: lương thấp, công 

việc vất vả, không hợp với gia chủ hay chồng con không cho tiếp tục làm 

việc, phải v  quê chăm chồng, con, ch u… mà  hông cần căn cứ vào các 

trư ng hợp chấm dứt hợp đồng l o động được quy định tại Khoản 1 Đi u 37 

Bộ luật L o động năm 2012  Khoản 2, Khoản 3 Đi u 11 Nghị định 

27/2014/NĐ-CP. Đ c biệt, th c tế tình trạng l o động giúp việc gi  đình t  ý 

bỏ việc, nhất là sau các kỳ nghỉ lễ, tết đã g y r   hông  t  hó  hăn    o trộn 

cho gi  đình ngư i sử dụng l o động. Ngoài r   ngư i l o động còn vi phạm 

thủ tục  hi đơn phương chấm dứt hợp đồng l o động  đó là  hông b o trước 

15 ngày  hi đơn phương chấm dứt hợp đồng l o động và 03 ngày trong các 

trư ng hợp quy định tại Khoản 2 Đi u 11 Nghị định 27/2014/NĐ-CP [11]. 

Đối với trư ng hợp ngư i sử dụng l o động đơn phương chấm dứt hợp 

đồng l o động cũng có những s  vi phạm như:  

i) vi phạm căn cứ đơn phương chấm dứt hợp đồng l o động (ngư i sử 

dụng l o động vi phạm quy định tại Khoản 1 Đi u 38 Bộ luật L o động 

2012),  
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ii) vi phạm thủ tục chấm dứt hợp đồng l o động: vi phạm th i hạn báo 

trước quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Đi u 12 Nghị định 27/2014/NĐ-CP,  

iii) vi phạm quy định trách nhiệm thông báo việc chấm dứt hợp đồng 

l o động với UBND  ã  phư ng, thị trấn nơi ngư i l o động làm việc. 

Trách nhiệm củ  ngư i sử dụng l o động khi chấm dứt hợp đồng lao 

động: Khi chấm dứt hợp đồng l o động  ngư i sử dụng l o động có trách 

nhiệm thanh toán:  

(1) Các khoản liên qu n đến quy n lợi củ  ngư i l o động gồm: ti n 

lương  bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế củ  ngư i l o động t nh đến th i điểm 

chấm dứt hợp đồng l o động; ti n lương cho những ngày nghỉ hàng năm mà 

ngư i l o động chư  nghỉ (nếu có); chi ph  ăn  chỗ ở củ  ngư i l o động (nếu 

có); ti n hỗ trợ học văn hó   học ngh  (nếu có); ti n tàu  e đi đư ng  hi ngư i 

l o động v  nơi cư trú  trừ trư ng hợp ngư i l o động làm việc theo hợp đồng 

l o động   c định th i hạn và hợp đồng l o động theo mùa vụ ho c theo công 

việc nhất định có th i hạn dưới 12 th ng đơn phương chấm dứt HĐLD; c c 

khoản thỏa thuận khác trong hợp đồng l o động (nếu có);  

(2) Trợ cấp thôi việc cho ngư i l o động đã làm việc thư ng xuyên từ 

đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc 1/2 th ng lương [5]. Tuy nhiên  trên 

th c tế c c quy định này chư  được ngư i sử dụng l o động th c hiện đầy đủ 

như:  

i) không thanh toán ti n lương cho những ngày nghỉ hàng năm mà 

ngư i l o động chư  nghỉ;  

ii) không thanh toán trợ cấp thôi việc cho ngư i l o động làm việc 

thư ng xuyên từ đủ 12 tháng trở lên.  

Thông thư ng, khi chấm dứt hợp đồng l o động  ngư i sử dụng lao 

động và ngư i giúp việc gi  đình chỉ thỏa thuận thanh toán khoản ti n lương 

còn thiếu và ti n tàu  e đi đư ng  hi ngư i l o động v  nơi cư trú. Tình trạng 
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này do nhi u nguyên nh n trong đó có s  thiếu hiểu biết c c quy định pháp 

luật củ  ngư i l o động tạo đi u kiện cho ngư i sử dụng l o động có đi u 

kiện vi phạm và ý thức chấp hành pháp luật của các bên. 

Nghĩ  vụ củ  ngư i l o động và ngư i sử dụng l o động  hi đơn 

phương chấm dứt hợp đồng l o động trái pháp luật được quy định cụ thể tại 

Đi u 9 Thông tư 19/2014/TT-BLĐTBXH nhưng trên th c tế hầu như c c quy 

định này đ u  hông được th c hiện, cụ thể:  

i) không bồi thư ng cho phía bên kia khi vi phạm quy định b o trước;  

ii) ngư i l o động đơn phương chấm dứt hợp đồng l o động trái pháp 

luật không bồi thư ng cho ngư i sử dụng l o động nửa tháng ti n lương theo 

hợp đồng l o động;  

iii) ngư i sử dụng l o động không nhận ngư i l o động trở lại làm việc 

theo hợp đồng l o động đã  ý   hông trả ti n lương  bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế trong những ngày ngư i l o động  hông được làm việc cộng với ít 

nhất 02 tháng ti n lương theo hợp đồng l o động và khoản ti n bồi thư ng 

trong trư ng hợp không muốn nhận lại ngư i l o động;  

iv) không trả trợ cấp thôi việc cho ngư i l o động đã làm việc thư ng 

xuyên từ 12 tháng trở lên [5]. 

Bảng 2.8.Mức độ thực hiện các quy định liên quan đến chấm dứt hợp 

đồng lao động giúp việc trên địa bàn Hà Nội 

STT Mức độ thực hiện Số lượng Tỷ lệ 

1 Rất tốt 36/186 19,35% 

2 Tốt 50/186 26,88% 

3 Khá 71/186 38,17% 

4 Trung bình 24/186 12,90% 

5 Kém 5/186 2,69% 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát của tác giả) 
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Biểu 2.7.Tỷ lệ đánh giá về mức độ thực hiện các quy định liên quan 

đến chấm dứt hợp đồng lao động giúp việctrên địa bàn Hà Nội 

Kết quả khảo sát tại bảng 2.8 cho thấy, việc th c hiện c c quy định v  

chấm dứt hợp đồng l o động đối với l o động là ngư i giúp việc gi  định theo 

pháp luật được đ nh gi  tập trung ở mức độ khá với 38 17% ngư i được hỏi 

đồng ý. Tiếp theo là có 26 88% ngư i được hỏi đ nh gi  ở mức độ tốt. Kết 

quả này thể hiện ưu điểm của hình thức hợp đồng bằng miệng khi hầu hết các 

hợp đồng l o động đối với l o động là ngư i giúp việc gi  đình hiện n y đ ng 

áp dụng. 

2.2.5. Về tranh chấp và giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng lao 

động giúp việc gia đình 

2.2.5.1. Tranh chấp trong hợp đồng lao động giúp việc gia đình 

Tranh chấp hợp đồng đối với l o động giúp việc gi  đình là tr nh chấp 

v  quy n  nghĩ  vụ và lợi ích phát sinh giữ  ngư i sử dụng l o động với 

ngư i l o động ho c giữ  ngư i l o động với các thành viên trong hộ gi  đình 

ngư i sử dụng l o động. Ở một số nước trên thế giới  l o động giúp việc gia 
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đình được tham gia sinh hoạt và bảo vệ bởi tổ chức của chính họ với tên gọi là 

Hiệp hội những ngư i giúp việc gi  đình ho c tổ chức những ngư i giúp việc 

gi  đình... phần lớn những nhu cầu bảo vệ quy n lợi cho ngư i l o động có 

liên qu n đến pháp luật củ  nước sở tại. Vì vậy, nếu thiếu pháp luật ho c 

chính sách cần thiết cho l o động giúp việc gi  đình có nghĩ  là c c tổ chức 

này phải tham gia ho c bắt đầu các chiến dịch vận động pháp lý. Mạng lưới 

giúp việc gi  đình ch u Á được thành lập năm 2004 đã có những hoạt động hỗ 

trợ cho các tổ chức l o động giúp việc trong khu v c thông qua hoạt động trao 

đổi, hội thảo và đào tạo. Tuy nhiên, những hoạt động của mạng lưới này mới 

chỉ có hoạt động ở một số nước như Inđônê i   Philippin  M l i i  và Hồng 

Kông. Ở Việt Nam hiện n y chư  có một hiệp hội chính thức nào dành cho 

những ngư i l o động giúp việc gi  đình. 

Để giải quyết tranh chấp l o động  đ  số c c nước khi giải quyết những 

tranh chấp, mâu thuẫn trong quan hệ giúp việc gi  đình đ u hướng đến giải 

ph p thương lượng  đàm ph n. Bên cạnh đó  ngư i giúp việc gi  đình cần 

được hỗ trợ và tư vấn v  luật pháp và kỹ năng để giải quyết những mâu thuẫn 

trong quá trình làm việc. Đối với một số nước trong khu v c và trên thế giới, 

Hội ngư i giúp việc hay Tổ chức ngư i l o động giúp việc đã có những hoạt 

động tích c c và hiệu quả hỗ trợ pháp lý tốt nhất cho l o động giúp việc. 

Theo quy định tại Chương XIV Bộ luật L o động năm 2012   hi  ảy ra 

các tranh chấp l o động giữ  c  nh n ngư i l o động ho c tập thể ngư i lao 

động với ngư i sử dụng l o động thì trước hết các bên phải thương lượng tr c 

tiếp, t  dàn xếp để giải quyết tranh chấp. Nếu tiến hành thương lượng, hòa 

giải không thành thì một trong hai bên có quy n khởi kiện tới c c c  nh n  cơ 

qu n nhà nước có thẩm quy n. Tranh chấp l o động bao gồm tranh chấp lao 

động cá nhân và tranh chấp l o động tập thể giữa tập thế ngư i l o động cùng 

làm việc trong doanh nghiệp ho c một bộ phận của doanh nghiệp với ngư i 
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sử dụng l o động. Ta có thể nhận thấy tranh chấp trong quan hệ l o động giúp 

việc gi  đình là tr nh chấp cá nhân giữa hai bên chủ thể là ngư i l o động 

giúp việc gi  đình và ngư i sử dụng l o động [31]. 

2.2.5.2. Giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động giúp việc gia đình 

Đi u 27 Nghị định số 27/2014/NĐ-CP quy định v  giải quyết tranh 

chấp hợp đồng l o động đối với l o động là ngư i giúp việc gi  đình quy 

định: khi xảy ra tranh chấp l o động giữ  ngư i sử dụng l o động và ngư i 

l o động ho c giữ  ngư i l o động với thành viên trong hộ gi  đình  ngư i sử 

dụng l o động và ngư i l o động c ng nh u thương lượng, giải quyết [11]. 

Trư ng hợp một trong hai bên không thống nhất thì có thể yêu cầu hòa giải 

viên l o động ho c Tòa án giải quyết tranh chấp l o động cá nhân theo quy 

định tại Đi u 201 của Bộ luật L o động năm 2012 [31]. 

Theo quy định tại Đi u 200 Bộ luật L o động năm 2012: cơ qu n  cá 

nhân có thẩm quy n giải quyết tranh chấp l o động cá nhân bao gồm Hòa giải 

viên l o động và Tò   n nh n d n. Theo đó  Bộ luật L o động năm 2012 đã 

bỏ quy định liên qu n đến thẩm quy n của hội đồng hòa giải cơ sở, chỉ giữ lại 

thẩm quy n giải quyết tranh chấp l o động cá nhân của Hòa giải viên lao 

động [31]. Trình t  thủ tục hòa giải tranh chấp l o động của hòa giải viên lao 

động được quy định tại Đi u 201 Bộ luật L o động 2012. Căn cứ vào các quy 

định của Bộ luật L o động năm 2012 thì việc giải quyết tranh chấp l o động 

cá nhân phải tiến hành qu  h i bước sau: 

Bước 1: Khi có tranh chấp l o động cá nhân, tranh chấp sẽ được đư  r  

hòa giải viên l o động để tiến hành hòa giải. Hòa giải viên l o động hướng 

dẫn các bên tranh chấp dàn xếp  thương lượng nhằm đảm bảo lợi ích giữa các 

bên tranh chấp, ổn định sản xuất, kinh doanh. 
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- Hòa giải viên l o động tiến hành hòa giải chậm nhất năm ngày   ể từ 

ngày nhận được đơn yêu cầu hòa giải. Tại phiên họp hòa giải, phải có m t hai 

bên tranh chấp ho c đại diện được uỷ quy n của họ. 

- Hòa giải viên l o động đư  r  phương  n hò  giải để các bên xem xét. 

Nếu hai bên chấp nhận phương  n hò  giải thì lập biên bản hòa giải thành, có 

chữ ký của hai bên tranh chấp và của hòa giải viên l o động. H i bên có nghĩ  

vụ chấp hành các thoả thuận ghi trong biên bản hòa giải thành. 

- Trong trư ng họp hòa giải không thành ho c một bên tranh chấp vắng 

m t đến lần thứ hai theo giấy triệu tập họp lệ mà  hông có lý do ch nh đ ng  

thì hòa giải viên l o động lập biên bản hòa giải không thành. Bản sao biên bản 

phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong th i hạn năm ngày   ể từ ngày hòa 

giải không thành. Mỗi bên tranh chấp đ u có quy n yêu cầu Tòa án nhân dân 

giải quyết tranh chấp. Hồ sơ gửi Tòa án nhân dân phải kèm theo biên bản hòa 

giải không thành. 

Bước 2: Trong trư ng họp những tranh chấp l o động cá nhân mà hòa 

giải viên l o động hòa giải không thành thì những vụ việc này được Toà án 

nhân dân giải quyết. 

Tuy nhiên  theo quy định tại khoản 1 Đi u 201 Bộ luật L o động năm 

2012, Tòa án nhân dân sẽ giải quyết những tranh chấp l o động cá nhân giữa 

ngư i giúp việc gi  đình với ngư i sử dụng l o động mà không nhất thiết phải 

qua thủ tục hòa giải của Hòa giải viên l o động. 

Trên th c tế, có khoảng 1/3 l o động giúp việc gi  đình có m u thuẫn 

với gi  đình chủ. Nguyên nhân chủ yếu là v  công việc phải làm, cách thức 

ứng xử, chế độ tăng lương và ti n lương. C ch giải quyết bất đồng chủ yếu là 

thương lượng tr c tiếp giữ  gi  đình chủ và ngư i l o động giúp việc gia 

đình. Nếu thương lượng  hông đi đến kết quả thì đ  số ngư i l o động giúp 
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việc gi  đình bỏ việc. L a chọn cách hòa giải ho c giải quyết tại tòa rất ít xảy 

ra [31]. 

Bảng 2.9.Mức độ thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết 

tranh chấp hợp đồng lao động giúp việc gia đình trên địa bàn thành phố 

Hà Nội 

STT Mức độ thực hiện Số lượng Tỷ lệ 

1 Rất tốt 19/186 10,22% 

2 Tốt 26/186 13,98% 

3 Khá 81/186 43,55% 

4 Trung bình 44/186 23,66% 

5 Kém 16/186 8,60% 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát của tác giả) 

 

Biểu 2.8.Tỷ lệ đánh giá về mức độ thực hiện các quy định của pháp luật 

về giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động giúp việc gia đình trên địa 

bàn thành phố Hà Nội 

10.22 

13.98 

43.55 

23.66 

8.6 

Rất tốt 

Tốt 

Khá

Trung bình

Kém
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Kết quả khảo sát bảng 2.9 cho thấy  đ  số ngư i được hỏi đ nh gi  mức 

độ tuân thủ quy định của pháp luật v  giải quyết tranh chấp hợp đồng lao 

động ở mức độ khá ho c trung bình với tỷ lệ số phiếu đồng ý lần lượt là 

43,55% và 23,66%. Kết quả đ nh gi  nội dung này ở mức độ tốt và rất tốt lần 

lượt là 13 98% và 10 22%. Trung  hi đó  có tới 8 60% ngư i được hỏi đ nh 

giá mức độ th c hiện ở mức kém.  

2.3. Các yêu cầu đặt ra cho việc hoàn thiện pháp luật về hợp đồng lao 

động giúp việc gia đình hiện nay 

Hoàn thiện pháp luật Việt Nam v  hợp đồng l o động đối với l o động 

là ngư i giúp việc gi  đình là tất yếu khách quan nhằm tạo ra hành lang pháp 

lý đảm bảo quy n lợi cho các chủ thể tham gia vào quan hệ giúp việc gia 

đình. Căn cứ vào th c trạng pháp luật nước ta v  l o động giúp việc gi  đình 

đã ph n t ch ở trên có thể đư  r  những yêu cầu cơ bản đ t ra nhằm hoàn thiện 

pháp luật Việt Nam v  l o động giúp việc gi  đình như s u: 

Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật Việt Nam v  hợp đồng l o động đối với 

l o động là ngư i giúp việc gi  đình nhằm bảo đảm quy n lợi củ  ngư i giúp 

việc gi  đình. Ngư i giúp việc gi  đình phải được tôn trọng danh d , nhân 

phẩm; được đối xử bình đẳng; được tạo đi u kiện trong việc học văn hó   học 

ngh ; được nâng cao chất lượng cuộc sống; được bảo đảm quy n t  do đi lại, 

t  do ngôn luận, t  do hiệp hội. Năm 2014  c c quy định v  hợp đồng lao 

động giúp việc cũng ngày càng cụ thể hơn với Nghị định số 27/2014/NĐ-

CP và Thông tư số 19/2014/TTLT-BLĐTBXH. C c văn bản pháp luật này 

đã n ng c o vị thế củ  l o động giúp việc trên thị trư ng l o động và làm 

nhi u ngư i trong xã hội có cái nhìn khác v  những ngư i hành ngh  giúp 

việc. Theo đó  Nghị đinh số 27/2014/NĐ-CP và Thông tư 19/2014/TT-

BLĐTBXH đã quy định rõ mức lương  th i gian làm việc  đi u kiện bảo 

đảm  n toàn l o động, vệ sinh l o động, quy n lợi và trách nhiệm của 
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ngư i giúp việc khi xảy ra tranh chấp với chủ sử dụng l o động, vấn đ  bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... 

Thứ hai, hoàn thiện pháp luật Việt Nam v  hợp đồng l o động đối với 

l o động là ngư i giúp việc gi  đình phải bảo đảm quy n lợi củ  ngư i sử 

dụng lao giúp việc gi  đình. Ngư i sử dụng l o động phải được thụ hưởng giá 

trị sức l o động từ ph   ngư i giúp việc tương xứng với ti n lương ngư i sử 

dụng l o động chi trả. Đảm bảo mối quan hệ l o động hài hòa, bình ổn, tiến 

bộ giữ  ngư i giúp việc gi  đình và ngư i sử dụng l o động. 

Thứ ba, hoàn thiện pháp luật Việt Nam v  hợp đồng l o động đối với 

l o động là ngư i giúp việc gi  đình phải đảm bảo s  vận động của thị trư ng 

l o động v  giúp việc gi  đình  đ y là thị trư ng rất ti m năng  tuy nhiên  lại 

 hông được tổ chức tốt  cho đến nay, thị trư ng l o động giúp việc cũng dần 

hình thành, khi xuất hiện một loạt trung tâm hay công ty chuyên môi giới, 

cung cấp ngư i giúp việc. Tuy nhiên  đối với nhi u gi  đình chuyện tìm được 

một ngư i giúp việc ưng ý  hông phải đơn giản, trên th c tế đ  phần là họ 

chư  thạo việc và quá tùy tiện.  

Thứ tư, hoàn thiện pháp luật Việt Nam v  hợp đồng l o động đối với 

l o động là ngư i giúp việc gi  đình phải đ p ứng yêu cầu v  quản lý nhà 

nước đối với l o động giúp việc gi  đình. L o động giúp việc gi  đình là loại 

hình l o động đ c thù, khác với các quan hệ l o động  h c  Nhà nước cần có 

s  quản lý ch t chẽ hơn  phải s u s t hơn  đ c biệt là trong vấn đ  quản lý nội 

dung hợp đồng l o động, những vấn đ  v  th i hạn hợp đồng, th i gian làm 

việc, th i gian nghỉ ngơi  ti n lương  ti n thưởng... để hợp đồng l o động đảm 

bảo được tính chính xác nhằm bảo vệ quy n lợi cho ngư i l o động và ngư i 

sử dụng l o động. 
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2.4. Kiến nghị hoàn thiện thực thi pháp luật về hợp đồng lao động giúp 

việc gia đình theo pháp luật lao động ở Việt Nam 

Để c c quy định pháp luật v  hợp đồng l o động với l o động giúp việc 

gi  đình đi vào th c tế  là cơ sở pháp lý quan trọng bảo vệ quy n lợi hợp pháp 

của cả hai bên, hạn chế và tiến tới xóa bỏ vi phạm pháp luật v  hợp đồng lao 

động với l o động giúp việc gi  đình  cần th c hiện đồng bộ nhi u giải pháp 

như: 

2.4.1. Tiếp tục rà soát, bổ sung các quy định về hợp đồng lao động giúp việc 

gia đình theo pháp luật lao động ở Việt Nam 

Tiếp tục rà soát, sử  đổi c c quy định pháp luật chư  rõ ràng   hông 

phù hợp với th c tế, bổ sung c c quy định pháp luật còn thiếu v  l o động 

giúp việc gi  đình nói chung và hợp đồng l o động với l o động giúp việc gia 

đình nói riêng đảm bảo tính khả thi củ  quy định. 

Cần bổ sung thêm quy định v  th i hạn của hợp đồng l o động cho phù 

hợp với đ c th  l o động giúp việc gi  đình  cụ thể cho phép gia hạn nhi u lần 

với loại hợp đồng l o động   c định th i hạn ho c hợp đồng l o động theo 

một công việc nhất định. 

Cần xây d ng “Hợp đồng l o động mẫu” bằng văn bản đối với lao 

động giúp việc gi  đình vì th c tế  ngư i GVGĐ phần lớn là l o động nông 

thôn  trình độ văn hó  thấp   t có cơ hội và khả năng tìm hiểu kỹ nội dung của 

c c văn bản pháp luật nên không nắm rõ quy n và nghĩ  vụ củ  mình. Do đó  

hợp đồng l o động mẫu sẽ giúp các bên dễ hình dung hiểu rõ hơn v  quy n và 

nghĩ  vụ của họ, có những đi u khoản tiêu chuẩn nhưng cũng cho phép c c 

bên có thể sử  đổi, bổ sung cho phù hợp với đi u kiện th c tế. Ngoài ra, cần 

có quy định hướng dẫn cụ thể cho việc đăng  ý hợp đồng l o động. 

Cần quy định thống nhất hình thức tham gia bảo hiểm xã hội cho ngư i 

GVGĐ;   c định rõ loại hình bảo hiểm xã hội mà l o động giúp việc gi  đình 
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được hưởng. Cần quy định rõ ngư i sử dụng l o động GVGĐ phải đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo hình thức bắt buộc nhằm bảo vệ quy n lợi 

cho ngư i l o động. Đồng th i cần quy định rõ cách thức để ngư i l o động 

th m gi  được những loại hình bảo hiểm này cũng như tr ch nhiệm củ  ngư i 

l o động nếu họ không tham gia bảo hiểm xã hội. 

Cần bổ sung thêm quy định v  th i gi  làm việc, th i gi  nghỉ ngơi. Cụ 

thể là: Bổ sung quy định v  giới hạn th i gi  làm việc buổi tối, giới hạn trong 

một khoảng th i gi n nào đó (v  dụ từ 6h - 11h tối); quy định v  c c trư ng 

hợp khẩn cấp ngư i sử dụng l o động được quy n huy động ngư i l o động 

làm việc trong khoảng th i gi n ngư i l o động nghỉ ngơi mà họ  hông được 

từ chối; quy định linh hoạt v  th i gian nghỉ lễ, tết theo hướng hai bên có thể 

thỏa thuận để dịch chuyển số ngày nghỉ lễ, tết sang những ngày khác với đi u 

kiện ngư i l o động phải t  nguyện đồng ý. 

Cần tăng cư ng công t c đào tạo ngh , nhất là đào tạo kỹ năng ứng xử 

văn hó  trong gi  đình cho ngư i giúp việc và cấp chứng chỉ hành ngh  cho 

họ. Tổng cục Dạy ngh  tr c thuộc Bộ l o động - Thương binh và Xã hội cần 

tập trung xây d ng  hung chương trình và gi o trình đào tạo ngh  giúp việc 

gi  đình với mục tiêu nâng cao khả năng có việc làm và phát triển ngh  của 

nhóm l o động này. Ngoài r   để thu hút ngư i l o động tham gia các khóa 

đào tạo này cần có s  vào cuộc của các tổ chức đoàn thể như: Hội nông dân, 

thanh niên, phụ nữ… nhằm tuyên truy n, vận động giới thiệu cho ngư i lao 

động thấy s  cần thiết của việc đào tạo ngh . 

2.4.2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp đồng lao động và lao động 

giúp việc gia đình 

Phổ biến, tuyên truy n kiến thức pháp luật v  l o động giúp việc gia 

đình đến ngư i l o động và các hộ gi  đình có thuê mướn, sử dụng l o động 

giúp việc gi  đình nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Tuyên truy n 
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rộng rãi trong nhân dân v  Bộ luật l o động năm 2012 và c c văn bản hướng 

dẫn chi tiết v  vấn đ  giúp việc gi  đình như Nghị định số 27/2014/NĐ-CP; 

Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH  Nghị định 103/2014/NĐ- CP  đ c biệt 

nhấn mạnh vai trò của vấn đ  ký hợp đồng l o động giữ  ngư i sử dụng lao 

động với l o động giúp việc gi  đình  nếu họ hiểu rõ c c quy định của pháp 

luật v  lao động giúp việc gi  đình  ngư i l o động sẽ nắm rõ hơn v  quy n 

và lợi ích mình nếu được ký hợp đồng l o động. 

Bộ L o động - Thương binh và Xã hội phải thể chế hóa việc hướng dẫn 

Nghị định 27, tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truy n phổ biến pháp luật trên 

c c phương tiện thông tin đại chúng để bảo đảm cho c c đối tượng trong xã 

hội phải hiểu biết được những vấn đ  đó. Đ c biệt là đối với những ngư i sử 

dụng l o động  thuê ngư i giúp việc gi  đình và những ngư i giúp việc gia 

đình là ngư i phải hiểu biết để tuân thủ theo pháp luật, bảo đảm quy n, lợi ích 

và nghĩ  vụ của mình trong quan hệ l o động. Trên cơ sở đó  từng bước xây 

d ng mối quan hệ hài hò   bình đẳng. 

2.4.3. Phối hợp các đơn vị đoàn thể và tổ chức xã hội trong quản lý, giám 

sát thực hiện pháp luật về hợp đồng lao động giúp việc gia đình 

Khuyến khích các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tham gia quản lý, 

giám sát tình hình th c hiện c c quy định pháp luật v  l o động giúp việc gia 

đình trên địa bàn. Tạo cơ hội để l o động giúp việc gi  đình được tham gia 

vào các tổ chức đại diện. Trong đi u kiện hiện nay, khó có thể hình thành tổ 

chức đại diện củ  l o động giúp việc gi  đình vì t nh chất làm việc nhỏ lẻ  độc 

lập trong các hộ gi  đình. Do đó  Hội phụ nữ  ã  phư ng nơi l o động giúp 

việc gi  đình làm việc sẽ đóng v i trò qu n trọng trong việc đại diện và bảo vệ 

quy n lợi củ  ngư i l o động. Hội phụ nữ có thể kết nối những l o động giúp 

việc gi  đình và những chủ sử dụng l o động là phụ nữ để chia sẻ thông tin 
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liên qu n đến quy n và nghĩ  vụ của các bên, các biện pháp giải quyết khi có 

các vấn đ  phát sinh. 

2.4.4. Tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về hợp đồng lao 

động giúp việc gia đình 

Thư ng xuyên kiểm tra tình hình th c hiện pháp luật l o động giúp 

việc gi  đình  n ng c o hiệu quả công tác thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật 

củ  cơ qu n nhà nước có thẩm quy n. 

Giúp việc gi  đình đ ng dần trở thành một ngh  được xã hội công nhận. 

Chúng t  cũng  hông thể phủ nhận vai trò củ  ngư i giúp việc gi  đình trong 

xã hội hiện đại. Nhưng để loại hình l o động này phát triển lành mạnh, giải 

quyết việc làm cho một bộ phận l o động nông nhàn ở c c đị  phương  cơ 

quan chức năng cần tăng cư ng các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát ch t 

chẽ hơn  đ c biệt là tuân thủ quy định của Luật Cư trú đối với ngư i lưu trú  

tạm trú, tạm vắng. 

Hiện n y  v i trò gi m s t đối với ngư i sử dụng l o động và l o động 

giúp việc gi  đình đ ng bị buông lỏng. Do vậy, pháp luật cần quy định mở 

rộng hơn nữa vai trò của tổ chức đoàn thể như Công đoàn  Hội phụ nữ… 

trong công tác giám sát, phản biện các chính sách củ  ngư i sử dụng l o động 

đối với ngư i l o động giúp việc; buộc và yêu cầu ngư i sử dụng l o động  

phải tuân thủ c c quy định đối với l o động là ngư i giúp việc như một lao 

động bình thư ng  khác. 

 

Kết luận chương 2 

Bộ luật L o động 2012 là căn cứ ph p lý để c c chủ thể liên quan th c 

hiện đúng c c quy định v  hợp đồng l o động đối với l o động là ngư i giúp 

việc gi  đình. Bên cạnh đó  do đ c th  củ  công việc cũng như đ  số l o động 

là l o động nữ  chư  qu  đào tạo nên Nhà nước có những quy định riêng dành 
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cho hợp đồng l o động đối với loại hình l o động này như: Nghị định số 

27/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số đi u của Bộ Luật L o động 

2012 đối với l o động là ngư i giúp việc gi  đình  Thông tư 19/2014/TT-

BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số đi u củ  Nghị định số 27/2014/NĐ-

CP ngày 07 th ng 4 năm 2014 củ  Ch nh phủ quy đinh chi tiết thi hành một 

số đi u củ  Bộ luật l o động v  l o động là ngư i giúp việc gi  đình… Có thể 

nói  thị trư ng việc làm giúp việc gi  đình luôn sôi động với nhi u loại hình 

 h c nh u và đ c điểm nh n  hẩu  phương thức tìm việc củ  l o động là 

ngư i giúp việc cũng có những đ c điểm riêng biệt. Việc th c hiện c c quy 

định v  hợp đồng l o động đối với l o động là ngư i giúp việc được đ  tài tập 

trung nghiên cứu ở c c nội dung tương ứng với lý luận tại chương 1 là chủ thể 

củ  hợp đồng l o động  hình thức hợp đồng l o động  nội dung hợp đồng l o 

động   ý  ết hợp đồng l o động… Đ  tài tổ chức  hảo s t đ nh gi  v  mức độ 

th c hiện c c nội dung trên   ết quả đ  số ngư i được hỏi đ u đ nh gi  ở mức 

độ  h  ho c trung bình. Trên cơ sở đó đ  tài đã đ   uất 5  iến nghị nhằm 

hoàn thiện  bổ sung c c quy định v  hợp đồng l o động đối với l o động là 

ngư i giúp việc tại Việt N m hiện n y. 
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KẾT LUẬN 

L o động giúp việc gi  đình là loại hình l o động đã  uất hiện từ rất lâu 

đ i và có đóng góp đ ng  ể vào s  phát triển kinh tế - xã hội. Ở Việt Nam 

hiện nay, khi n n kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu v  l o động giúp 

việc gi  đình lại càng lớn; đ c biệt là những  hu đô thị lớn và những vùng 

kinh tế phát triển. 

Trong một th i gian dài, pháp luật l o động Việt N m quy định v  lao 

động giúp việc gi  đình rất hạn chế. Bộ Luật L o động năm 2012 đã quy định 

cụ thể v  vấn đ  này. Tuy nhiên  ngư i l o động giúp việc gi  đình r  thành 

thị giúp việc hầu hết là phụ nữ và trẻ em nông thôn, với trình độ học vấn thấp, 

ít hiểu biết v  xã hội đô thị và chư  được đào tạo ngh  một cách chuyên 

nghiệp, hợp đồng l o động thư ng theo thỏa thuận miệng mà không h  có hợp 

đồng l o động bằng văn bản  ngư i giúp việc gi  đình  hông th m gi  bảo 

hiểm xã hội ho c một loại hình bảo hiểm nào, khi xảy ra mâu thuẫn, phần lớn 

ngư i giúp việc phải nhận thua thiệt v  mình. M t  h c  do chư  có nhũng 

biện pháp quản lý nhà nước hữu hiệu, nên có những dấu hiệu cho thấy đã nảy 

sinh nhi u vấn đ  xã hội phức tạp làm ảnh hưởng đến trật t , an toàn xã hội, 

cũng như quy n lợi củ  c c bên liên qu n đến hoạt động này. 

Qua quá trình nghiên cứu cũng như được s  giúp đỡ tận tình của Thầy 

hướng dẫn, luận văn đã đạt được một số kết quả như s u: 

Chương 1: Luận văn đã đư  r   h i niệm và đ c điểm l o động đối với 

l o động là ngư i giúp việc gi  đình; đư  r   h i niệm hợp đồng l o động đối 

với giúp việc gi  đình; nội dung pháp luật đi u chỉnh hợp đồng l o động theo 

quy định của pháp luật Việt Nam 

Chương 2: Luận văn đã ph n t ch  đ nh gi  th c trạng thị trư ng lao 

động giúp việc gi  đình và  c c quy định của pháp luật v  hợp đồng l o động 

đối với l o động là ngư i giúp việc gi  đình và th c trạng th c hiện các quy 
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định này trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó  thấy được những điểm tiến bộ 

cũng như hạn chế, bất cập còn tồn tại trong c c quy định của pháp luật v  hợp 

đồng l o động đối với l o động là ngư i giúp việc gi  đình. Từ những phân 

t ch  đ nh gi  th c trạng, luận văn đã đư  r  c c yêu cầu hoàn thiện pháp luật 

v  hợp đồng l o động đối với l o động là ngư i giúp việc gi  đình đồng th i 

đ  xuất một số kiến nghị cụ thể nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật l o động 

v  hợp đồng l o động đối với l o động giúp việc gi  đình. 

Với những két quả nghiên cứu trên, luận văn mong rằng sẽ góp phần 

nhỏ trong việc hoàn thiện pháp luật v  hợp đồng l o động đối với l o động 

giúp việc gi  đình. Hy vọng rằng c c quy định của pháp luật l o động v  

hợp đồng l o động giúp việc gi  đình sẽ ngày càng hoàn thiện  đảm bảo 

được các quy n và lợi ích củ  ngư i sử dụng l o động và ngư i l o động 

giúp việc gi  đình. 

Trong quá trình tìm hiểu luận văn  hông tr nh  hỏi những hạn chế, 

thiểu xót rất mong s  góp ý, nhận xét của Hội đồng bảo vệ luận văn để luận 

văn được hoàn thiện. 
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PHỤ LỤC 

PHIẾU KHẢO SÁT  

(Người lao động giúp việc gia đình và người sử dụng lao động giúp việc có 

hợp đồng lao động) 

Kính chào ông/bà! 

Nhằm mục đ ch tìm hiểu v  th c trạng th c hiện hợp đồng l o động đối 

với l o động là ngư i giúp việc gi  đình theo ph p luật l o động Việt N m  đ  

tài tổ chức khảo sát nhằm thu thập các dữ liệu và thông tin phục vụ phân tích, 

đ nh gi  th c trạng, tác giả rất mong quý ông/bà hỗ trợ trả l i các câu hỏi 

dưới đ y. 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN (có thể ghi hoặc không) 

Họ và Tên : 

Công việc đảm nhiệm : 

Điện thoại : 

Quê quán  

B. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

Câu 1. Đánh giá của ông bà về mức độ thực hiện các quy định về chủ thể của 

hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình tại Hà Nội? 

Rất tốt  

Tốt 

Khá   

Trung bình 

Kém 

Câu 2. Đánh giá của ông bà về mức độ thực hiện các quy định về hình thức 

hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình trên địa bàn 

Hà Nội? 

Rất tốt  
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Tốt 

Khá   

Trung bình 

Kém 

Câu 3. Đánh giá của ông bà về mức độ thực hiện các quy định về nội dung 

hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình trên địa bàn 

Hà Nội? 

Rất tốt  

Tốt 

Khá   

Trung bình 

Kém 

Câu 4. Đánh giá của ông bà về mức độ thực hiện các quy định về ký kết hợp 

đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình trên địa bàn Hà 

Nội? 

Rất tốt  

Tốt 

Khá   

Trung bình 

Kém 

Câu 5. Đánh giá của ông bà về mức độ thực hiện các quy định về thử việc đối 

với lao động là người giúp việc gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội? 

Rất tốt  

Tốt 

Khá   

Trung bình 
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Kém 

Câu 6. Đánh giá của ông bà về mức độ thực hiện các quy định về tạm hoãn 

hợp đồng đối với lao động là người giúp việc gia đình trên địa bàn Hà Nội? 

Rất tốt  

Tốt 

Khá   

Trung bình 

Kém 

Câu 7. Đánh giá của ông bà về mức độ thực hiện các quy định liên quan đến 

chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc trên địa bàn 

Hà Nội? 

Rất tốt  

Tốt 

Khá   

Trung bình 

Kém 

Câu 8. Đánh giá của ông bà về mức độ thực hiện các quy định của pháp luật 

về giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp 

việc gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội? 

Rất tốt  

Tốt 

Khá   

Trung bình 

Kém 
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Câu 9. Ông/bà có kiến nghị gì nhằm hoàn thiện pháp luât đối với hợp đồng 

lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

(Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của ông bà) 

 

 

 

 

 


