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MỞ ĐẦU 

1. T nh cấp thi t củ  việc nghi n c u    tài  

Trên thế giới ngày nay, với nền kinh tế phát triển theo hướng toàn c u 

hóa, hội nhập quốc tế, việc người lao động từ quốc gia này di chuyển sang 

một quốc gia khác làm việc theo cách thức tự cá nhân liên hệ và thỏa thuận 

ho c thông qua tổ chức để đi làm việc ở nước ngoài là hiện tượng khá phổ 

biến.  ây có thể coi là một tất yếu khách quan và bản thân nó đã trở thành 

một lĩnh vực ho t động đem l i lợi ích kinh tế - xã hội cho nhiều quốc gia, địa 

phương và cá nhân. 

T i Việt Nam, trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, cùng với 

các chính sách phát triển kinh tế - xã hội khác,  ảng và Nhà nước ta luôn 

quan tâm đến lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng (trước đây gọi là Xuất khẩu lao động - XKL ). Chủ trương đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài đã sớm được khẳng định trong một số văn 

kiện của  ảng, Nhà nước và theo đó lĩnh vực này được xem là “một mục tiêu 

chiến lược quan trọng của Nhà nước trong việc giải quyết vấn đề việc làm và 

tạo việc làm cho người lao động”, phải “mở rộng kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh 

xuất khẩu lao động”. Ngay đ u thập niên 90 của thế kỷ trước, Nghị định 

370/H BT ngày 9/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã 

được ban hành, t o ra nền móng pháp lý mang tính bước ngo t đối với lĩnh 

vực ho t động này, bởi việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời 

h n ở nước ngoài từ đây đã được triển khai theo hướng “đưa người lao động 

đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo cơ chế thị trường có sự quản lý của 

Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.  

Tiếp đó, phải kể đến một văn bản có ý nghĩa đ c biệt quan trọng, tác 

động m nh mẽ vào ho t động đưa người Việt Nam đi làm việc có thời h n ở 

nước ngoài thời kỳ này là Chỉ thị 41/CT-TW ngày 22/9/1998 của Bộ Chính trị 
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BCHTW  ảng CSVN về “Xuất khẩu lao động và chuyên gia”. Chỉ thị 41/CT-

TW đã mở ra một định hướng mới, một quan điểm dứt khoát về lĩnh vực ho t 

động khi đó vẫn đang còn gây nhiều tranh cãi trong hệ thống các cơ quan, tổ 

chức của Việt Nam. 

  c biệt, kể từ khi Quốc hội thông qua Luật về người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài ngày 29/11/2006 đến nay lĩnh vực ho t động 

này đã có những bước phát triển vượt bậc, góp ph n đáng kể vào những thành 

quả kinh tế - xã hội của nước ta trong thời gian qua.  

Một trong những điểm nổi bật nhất trong ho t động đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian qua là sự phát triển 

nhanh chóng và ho t động hiệu quả của các doanh nghiệp ho t động dịch vụ 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo số liệu của Cục quản lý 

lao động ngoài nước Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Bộ L TBXH), 

từ chỗ chỉ có 14 doanh nghiệp ở một số ngành kinh tế trọng điểm thuộc các 

Bộ, ngành ở Trung ương được cấp giấy phép ho t động đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài sau khi Nghị định 370/H BT ban hành, đến nay, cả 

nước đã có hơn 300 doanh nghiệp trực thuộc các Bộ, ngành, các tổ chức chính 

trị xã hội, các doanh nghiệp tư nhân được cấp giấy phép ho t động đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài. Chỉ tính riêng trong 10 năm từ 2007 đến 

2017, các doanh nghiệp đã đưa được hơn 1 triệu người lao động đi làm việc ở 

hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, góp ph n không nhỏ vào thành 

quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung, giải quyết việc làm, 

góp ph n xóa đối giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên ph m vi cả nước 

nói riêng [5, tr.1] 

Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai thi hành Luật về người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, một số quy định pháp luật đã 

bộc lộ những h n chế vướng mắc, gây khó khăn cho ho t động của doanh 
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nghiệp và công tác quản lý của nhà nước, chưa điều chỉnh hết mọi đối tượng 

đi làm việc ở nước ngoài, chế tài chưa đủ m nh, một số quy định chưa có sự 

tương thích với luật pháp nước tiếp nhận lao động và các luật mới ban hành 

đã t o không ít khó khăn khi tổ chức thực hiện, thiếu những quy định cụ thể 

ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp cũng như t o điều kiện tái hòa nhập 

khi người lao động hết h n hợp đồng về nước.  ối với ho t động của doanh 

nghiệp ho t động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng, các quy định pháp luật hiện hành đã bộc lộ những điểm không còn 

phù hợp với thực tiễn đòi hỏi phải nghiên cứu sửa đổi bổ sung như: Quy định 

về hình thức đi làm việc ở nước ngoài, về điều kiện cấp, đổi giấy phép cho 

các doanh nghiệp; về nội dung và mức thu phí của người lao động, vấn đề 

tuyển chọn và t o nguồn lao động; về  lo i hình doanh nghiệp và vốn pháp 

định, về mức tiền ký quỹ ... Những bất cập nêu trên đã ảnh hưởng đến kết 

quả, mục tiêu đ t ra trong ho t động đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài và ảnh hưởng đến hiệu quả ho t động của doanh nghiệp ho t động dịch 

vụ trong thời gian qua, dẫn tới số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài 

chưa tương xứng với nhu c u thực tế của thị trường tiếp nhận và tiềm năng về 

nguồn lao động; chất lượng nguồn lao dộng chưa cao, tình tr ng vi ph m hợp 

đồng, bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc bất hợp pháp ở nhiều thị trường còn ở tỷ 

lệ cao, thị trường phát triển chậm và thiếu ổn định. 

 ể tiếp tục hoàn thiện pháp luật Việt Nam về đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc nghiên cứu tổng thể ho t động đưa 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nói chung 

và đ t biệt là nghiên cứu về các quy định pháp luật hiện hành áp dụng đối với 

doanh nghiệp ho t động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

từ đó tìm ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả 

ho t động cho các doanh nghiệp trong thời gian tới là vấn đề c n thiết trong 
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bối cảnh hiện nay.  ó chính là lý do để tác giả chọn đề tài “Điều kiện kinh 

doanh của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài theo pháp luật Việt Nam hiện nay” làm luận văn th c sỹ của mình. 

2. T nh h nh nghi n c u    tài 

Ở nước ta trong những năm qua đã có nhiều công trình nghiên cứu về 

xuất khẩu lao động, nhưng chủ yếu các bài viết, đề tài nghiên cứu đó thuộc 

chuyên ngành kinh tế học, chỉ một số ít đề tài nghiên cứu thuộc chuyên ngành 

luật học. Các công trình nghiên cứu dưới góc độ kinh tế học có:  Cao Văn 

Sâm (1994): Hoàn thiện hệ thống tổ chức và cơ chế xuất khẩu lao động – 

Luận án tiến sỹ kinh tế;  Tr n Văn Hằng (1995): Các giải pháp nhăm đổi mới 

quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động trong giai đoạn 1995 – 2010 – Luận 

án tiến sỹ kinh tế; Tr n Thị Thu (2006): Nâng cao hiệu quả quản lý lao động 

của các doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay – Luận án tiến sỹ kinh tế; 

Nguyễn Tiến Dũng (2010): Phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam trong hội 

nhập kinh tế quốc tế - Luận án tiến sỹ kinh tế; Nguyễn Xuân Hưng (2015): 

Quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động của Việt Nam – Luận án tiến sỹ kinh 

tế;  

Với chuyên ngành luật học có: Nguyễn Thị Hoa Tâm (2004):  uất 

khẩu lao động theo qui định của của pháp luật Việt Nam –  hực trạng và 

phương hướng hoàn thiện  -  Luận văn th c sỹ luật; Hoàng Kim Khuyên 

(2011): Bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và pháp luật một số nước hữu quan – 

Luận văn th c sỹ luật học;  

Ngoài ra còn có một số sách, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, các 

bài nghiên cứu đăng trên t p chí viết về vấn đề này như cuốn Nâng cao hiệu 

quả quản lý xuất khẩu lao động của các doanh nghiệp trong điều kiện hiện 

nay – TS. Tr n Thị Thu,   i học Kinh tế quốc dân chủ biên, năm 2006; Bài  
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 uất khẩu lao động Việt Nam trước yêu c u hội nhập của TS. Nguyễn Quốc 

Luật đăng trên báo Người lao động ngày 25 tháng 1 năm 2008; Bài Để nâng 

cao chất lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài  trên trang 

http://laodongnuocngoai.net ngày 14/2/2008 - Nguồn từ Molisa – Bộ lao 

động; Bài Quan hệ lao động trong thời đại c ng nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

nền kinh tế thị trường của TS. Lưu Bình Như ng trong T p chí Luật học số 

tháng 2 năm 2008;... 

 ối với các công trình khoa học thuộc chuyên ngành Kinh tế học, h u 

hết các nghiên cứu đều xoay quanh việc đánh giá về hiệu quả kinh tế mang l i 

từ ho t động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài qua từng 

giai giai đo n khác nhau, từ đó đưa ra các giải pháp mang tính vĩ mô nhằm 

xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế là chủ yếu chứ chưa chú trọng đến 

việc phân tích tổng thể dưới góc độ pháp lý để hoàn thiện chính sách pháp 

luật.  ối với các công trình khoa học và bài viết thuộc chuyên ngành Luật 

học, ở mức độ nhất định đã phân tích, đánh giá và đưa ra những kiến nghị liên 

quan đến việc nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về đưa người lao động 

Việt Nam ra nước ngoài làm việc. Nhưng h u như các công trình khoa học và 

bài viết nói trên chưa đánh giá được một cách toàn diện những bất cập của 

pháp luật Việt Nam về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng nói chung, nhất là đối với ho t động của các doanh 

nghiệp có đủ điều kiện được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do còn thiếu 

các thông tin đ y đủ về tình hình ho t động của các doanh nghiệp ho t động 

dịch vụ, những thuận lợi và khó khăn trong việc áp dụng các quy định của 

pháp luật hiện hành. 

Do đó, đề tài luận văn “Điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp đưa 

người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo pháp luật Việt Nam 
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hiện nay” sẽ là một công trình nghiên cứu tương đối hệ thống về thực tr ng 

của ho t động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng của các doanh nghiệp ho t động dịch vụ kể từ khi Luật về người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài có hiệu lực từ 01/7/2007 cho đến 

nay. Trên cơ sở đó đánh giá những tác động, ảnh hưởng của pháp luật Việt 

Nam với thực tiễn điều chỉnh ho t động của doanh nghiệp ho t động dịch vụ 

đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhằm 

đề xuất những giải pháp, kiến nghị khả thi hướng tới việc hoàn thiện pháp luật 

Việt Nam đối với chủ thể này, để một m t nâng cao hơn nữa hiệu quả ho t 

động của doanh nghiệp, m t khác là để phù hợp với xu thế vận động của thị 

trường lao động quốc tế. 

3. Mục   ch nghi n c u và nhiệm vụ củ     tài 

Mục đích nghiên cứu của đề tài “Điều kiện kinh doanh của doanh 

nghiệp đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo pháp 

luật Việt Nam hiện nay” là nhằm làm r  những vấn đề lý luận và thực tiễn của 

việc xây dựng và thực thi pháp luật Việt Nam, khi điều chỉnh ho t động đưa 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với 

doanh nghiệp ho t động dịch vụ. Trên cơ sở đó, đánh giá những kết quả và 

h n chế của các doanh nghiệp được cấp giấy phép ho t động dịch vụ theo 

pháp luật Việt Nam về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 

thời gian qua. Từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam, 

cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật đối với doanh nghiệp Việt 

Nam trong điều kiện thực tiễn hiện nay. 

Với mục đích đó, nhiệm vụ của luận văn được xác định cụ thể như sau: 

- Làm r  một số vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến điều kiện kinh 

doanh của doanh nghiệp ho t động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài và việc điều chỉnh bằng pháp luật Việt Nam đối với vấn đề này;  
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- Phân tích, đánh giá thực tr ng pháp luật Việt Nam về điều kiện kinh 

doanh đối với doanh nghiệp ho t động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

-  ề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật đối với doanh 

nghiệp ho t động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm 

việc theo hợp đồng nhằm và nâng cao hiệu quả ho t động và tính chấp pháp 

của doanh nghiệp.  

4. Đ i tư ng và phạm vi nghi n c u    tài 

4 1         n  n    n c   

Nhằm thực hiện mục đích nghiên cứu đã được xác định ở trên, đối 

tượng nghiên cứu của luận văn được xác định là: 

- Nghiên cứu pháp luật Việt Nam hiện hành về đưa người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 

- Nghiên cứu thực tr ng pháp luật Việt nam về điều kiện kinh doanh 

đối với doanh nghiệp ho t động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng, trong đó chủ yếu nghiên cứu những khía c nh chịu 

sự điều chỉnh trực tiếp của pháp luật Việt Nam như: điều kiện kinh doanh 

dịch vụ, điều kiện cấp đổi giấy phép, về vốn pháp định, tiền ký quỹ; về các 

hình thức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo pháp 

luật hiện hành; quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp ho t động dịch vụ đối với 

người lao động trong mối quan hệ giữa chủ thể thực hiện dịch vụ đưa người 

lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng và người lao động... 

4 2     m    n    n c   

Trong điều kiện thời gian có h n và để phù hợp với đối tượng nghiên 

cứu đã được xác định, tác giả chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu trong 

ph m vi các qui định của pháp luật Việt Nam đối với doanh nghiệp ho t động 

dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tổng thể các quy 
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định pháp luật hiện hành về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng dưới góc độ của pháp luật lao động. Theo đó, những vấn 

đề khác của ho t động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

nếu không trực tiếp được điều chỉnh dưới góc độ của pháp luật lao động t m 

thời sẽ không đề cập trong ph m vi của luận văn. Ví dụ như, vấn đề tổ chức 

sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; doanh nghiệp trúng 

th u, nhận th u ho c tổ chức, cá nhân đ u tư ra ngước ngoài có đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài; vấn đề xác định trách nhiệm bồi thường thiệt 

h i của người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong những trường hợp đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động, bỏ trốn ra ngoài cư trú bất hợp pháp, vi 

ph m pháp luật nước sở t i ... 

 ồng thời, những vấn đề phát sinh trong ho t động dịch vụ đưa người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhưng do pháp luật của quốc gia 

tiếp nhận lao động điều chỉnh, ho c được sự điều chỉnh bởi các hiệp định liên 

chính phủ về lao động, cũng như các Công ước quốc tế về lao động di cư sẽ 

không thuộc ph m vi nghiên cứu của đề tài này. Một trong những nguyên 

nhân đó là do nguồn luật điều chỉnh lĩnh vực này rất đa d ng nên không thể 

đề cập hết trong ph m vi luận văn này. M t khác, việc giới h n ph m vi 

nghiên cứu như trên nhằm giúp cho luận văn tập trung sâu hơn vào một số 

vấn đề rất phức t p m c dù đã được pháp luật Việt Nam điều chỉnh nhưng vẫn 

còn nhiều bất cập. 

Với đối tượng và ph m vi nghiên cứu như đã nêu, luận văn sẽ ưu tiên 

làm rõ các khía c nh về lý luận, thực tr ng ban hành và thực hiện pháp luật, 

cũng như đề xuất được những kiến nghị khả thi góp ph n hoàn thiện pháp luật 

đối với doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng. 
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5. Phương pháp luận và Phương pháp nghi n c u 

Luận văn được thực hiện trên cơ sở vận dụng phương pháp luận của 

chủ nghĩa Mác – Lênin với phương pháp duy vật biện chứng để giải quyết các 

vấn đề về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.  

Luận văn sử dụng linh ho t các phương pháp nghiên cứu như: phân 

tích, tổng hợp, so sánh, thống kê ... kết hợp giữa lý luận với thực tiễn trong 

quá trình thực hiện đề tài. 

6. Ý nghĩ  lý luận và thực tiễn củ  luận văn  

Trong ph m vi nghiên cứu đã đuợc xác định, tác giả đi sâu vào việc 

nghiên cứu thực tr ng ho t động của các doanh nghiệp ho t động dịch vụ và 

đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật hiện hành quy định đối với doanh 

nghiệp ho t động dịch vụ về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng.  

Các kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp cho các cơ quan quản lý 

nhà nước và các nhà làm luật có thêm tư liệu tham khảo, phục vụ cho công tác 

hoàn thiện pháp luật, nhất là việc sửa đổi một cách cơ bản Luật về người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  ồng thời, đề tài 

cũng phục vụ cho việc giảng d y của giảng viên, việc học tập, nghiên cứu của 

học viên, sinh viên luật học quan tâm đến vấn đề này trong quá trình được đào 

t o t i các viện, các trường đ i học thuộc chuyên ngành Luật học cũng như 

những chuyên ngành khác có liên quan. 

7. K t cấu củ  luận văn  

Ngoài mục lục, bảng chữ viết tắt, lời nói đ u, kết luận, tài liệu tham 

khảo, luận văn được kết cấu thành 3 chương : 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về điều kiện kinh doanh đưa người 

lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 
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Chương 2:  hực trạng pháp luật Việt Nam về điều kiện kinh doanh đối 

với doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng.  

Chương 3: Hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp đưa người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
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Chương  1  

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH ĐƯA 

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI 

1.1. Khái niệm v   i u kiện kinh do nh và  i u kiện kinh do nh 

củ  do nh nghiệp dịch vụ  ư  người l o  ộng  i làm việc ở nước ngoài 

1.1.1. K á  n ệm c  n   ề đ ề  k ện k n  doan  

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 

thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 là một sự đột phá về thể 

chế nhằm thể hiện đúng tinh th n Hiến pháp 2013 về quyền tự do kinh doanh 

của công dân, của doanh nghiệp. Theo đó, những gì pháp luật không cấm thì 

người dân, doanh nghiệp được tự do đ u tư, kinh doanh.  ây là một quan 

điểm pháp lý tiến bộ, phù hợp với thực tế kinh doanh hiện đ i của doanh 

nghiệp và tháo g  nhiều khó khăn, h n chế góp ph n t o điều kiện mở ra một 

môi trường kinh doanh thuận lợi phù hợp với xu hướng chung của thế giới. 

M c dù không đưa ra khái niệm cụ thể về điều kiện kinh doanh đối với 

doanh nghiệp, nhưng t i  iều 7 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định doanh 

nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không 

cấm.  ồng thời, được tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh 

doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ 

động điều chỉnh quy mô và ngành nghề kinh doanh. Bên c nh đó, doanh 

nghiệp phải có nghĩa vụ đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh 

ngành, nghề đ u tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đ u tư và 

bảo đảm duy trì đủ điều kiện đ u tư kinh doanh đó trong suốt quá trình ho t 

động kinh doanh. 

T i khoản 1  iều 7 Luật đ u tư 2014 có đưa ra khái niệm về ngành, 

nghề đ u tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện ho t 

động đ u tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do 
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quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đ o đức xã hội, sức khỏe 

cộng đồng. 

Từ khái niệm nói trên, chúng ta có thể hiểu điều kiện để đ u tư kinh 

doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là những yêu c u mà doanh 

nghiệp phải có ho c phải thực hiện khi kinh doanh một ngành, nghề cụ thể. 

 iều kiện kinh doanh được thể hiện dưới các hình thức sau: 

 hứ nhất, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Khi một cá nhân, tổ chức nào đó muốn bắt đ u thực hiện ho t động 

kinh doanh thì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là điều kiện đ u tiên 

mà họ phải có.  ể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì cá 

nhân, tổ chức phải đáp ứng những điều kiện tối thiểu như không thuộc trường 

hợp bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp quy định t i khoản 2  iều 18 

Luật doanh nghiệp 2014. 

 hứ hai, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

Trong một số ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh để đảm bảo an toàn 

trong khi ho t động, pháp luật quy định chủ thể muốn kinh doanh ngành, nghề 

đó phải đáp ứng một ho c một số điều kiện nhất định. Khi chủ thể kinh doanh 

đã đáp ứng được những điều kiện đó thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ 

cấp cho họ giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Sau khi được cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chủ thể kinh doanh mới được phép kinh 

doanh trong ngành, lĩnh vực đó. Những yêu c u để được cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh trong từng ngành, nghề, trong từng lĩnh vực là khác 

nhau, do những cơ quan khác nhau cấp, theo một trình tự thủ tục khác nhau, 

được quy định trong những văn bản pháp luật cchuyên ngành khác nhau.  

Chứng chỉ hành nghề là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

của Việt Nam ho c Hiệp hội nghề nghiệp được Nhà nước ủy quyền cấp cho 

cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về một 
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ngành, nghề nhất định. Doanh nghiệp muốn ho t động trong lĩnh vực kinh 

doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu c u phải có chứng chỉ hành nghềthì cá 

nhân là giám đốc, người đứng đ u ho c cán bộ chuyên môn của doanh nghiệp 

đó phải có chứng chỉ hành nghề. Tùy vào từng ngành, nghề, lĩnh vực khác 

nhau được quy định trong pháp luật chuyên ngành mà yêu c u số lượng cá 

nhân có giấy chứng nhận hành nghề và vị trí của người có giấy chứng nhận 

hành nghề trong doanh nghiệp cũng khác nhau. 

 hứ ba, Chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 

Mỗi cá nhân, tổ chức trong ho t động kinh doanh đều có thể có những 

sai sót và những rủi ro nhất định. Lúc này công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm 

chi trả đối với những sai sót và rủi ro nói trên nếu như giữa cá nhân, tổ chức 

và công ty bảo hiểm có thiết lập một hợp đồng bảo hiểm. Chứng nhận bảo 

hiểm trách nhiệm nghề nghiệp là giấy chứng nhận sự tồn t i hợp pháp của hợp 

đồng bảo hiểm này. Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 

thường được áp dụng đối với một số ngành nghề chuyên môn đòi hỏi trách 

nhiệm cao của người hành nghề như: kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn trong ngành 

xây dựng, công chứng viên trong nghề công chứng, luật sư trong nghề luật ... 

 hứ tư, xác nhận vốn pháp định 

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật 

để thành lập doanh nghiệp. Theo pháp luật hiện hành thì không phải bất cứ 

lo i ngành nghề nào cũng phải yêu c u vốn pháp định. Vốn pháp định được 

quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật chuyên ngành. 

Từ những phân tích như trên, có thể hiểu khái niệm điều kiện kinh 

doanh như sau: Điều kiện kinh doanh là là yêu c u mà doanh nghiệp phải có 

hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng 

giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ 

hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu c u về vốn 

pháp định hoặc yêu c u khác.  
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1.1.2   ề  k ện k n  doan  của doan  n   ệp dịc   ụ đ a n  ờ  lao 

độn  đ  làm   ệc ở n ớc n oà  

Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng quy định: “Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện”, theo đó, doanh nghiệp ho t 

động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải có vốn pháp 

định theo quy định của Chính phủ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp Giấy phép ho t động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài. Doanh nghiệp được xem xét cấp Giấy phép ho t động dịch vụ đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài là doanh nghiệp được thành lập và 

ho t động theo Luật doanh nghiệp có 100% vố điều lệ của các tổ chức, cá 

nhân Việt Nam. 

Chi tiết về điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp ho t động dịch vụ 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ được phân tích cụ thể ở 

Chương 2 của luận văn này.  

1.2. Dịch vụ  ư  người l o  ộng Việt N m  i làm việc ở nước ngoài 

theo h p  ồng 

Trong quá trình toàn c u hóa hiện nay, việc người lao động di chuyển 

từ quốc gia này sang quốc gia khác để tìm kiếm việc làm ho c thông qua một 

tổ chức ho t động dịch vụ ho c cá nhân tự tìm kiếm việc làm đã trở thành một 

hiện tượng phổ biến.  ể nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản của vấn đề 

này, trước hết c n làm r  một số khái niệm có liên quan đó là khái niệm “hợp 

tác quốc tế về lao động” và “xuất khẩu lao động”.  ây là những thuật ngữ đã 

từng được sử dụng trong từng giai đo n nhất định của ho t động đưa lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Trên cơ sở đó, làm r  nội hàm của khái 

niệm “dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng” hiện đang được sử dụng một cách chính thức hiện nay. 
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Việt Nam đã đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ những 

năm 1980 của thế kỷ trước và l n đ u tiên sử dụng thuật ngữ “hợp tác quốc tế 

về lao động” trong Nghị quyết 362/NQ-CP ngày 29/11/1980 của Hội đồng 

Chính phủ, đây là tiền đề để sau đó ra đời các văn bản điều chỉnh lĩnh vực 

ho t động này. T i thời điểm này và tương ứng với xu thế thực tiễn của Việt 

Nam trong bối cảnh đó, “hợp tác quốc tế về lao động” được hiểu là đưa công 

nhân và cán bộ đi bồi dư ng, nâng cao trình độ và làm việc có thời h n t i các 

nước Xà hội chủ nghĩa (XHCN). Ho t động này không chỉ mang tính chất 

kinh tế mà còn có ý nghĩa chính trị và chỉ diễn ra giữa các nước XHCN anh 

em, nhằm thắt ch t tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước xã 

hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong các tài liệu quốc tế nói chung về lao động ra 

nước ngoài làm việc h u như không sử dụng thuật ngữ này. Ho c nếu được 

nhắc đến thì l i được hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác, được hiểu giống 

như ho t động hợp tác và phân công lao động quôc tế. Như vậy, thuật ngữ 

“hợp tác quốc tế về lao động” chỉ được sử dụng với nghĩa hẹp và trong ph m 

vi một số nước XHCN cũ. Trên thực tế, hợp tác lao động quốc tế không chỉ 

bao gồm việc đưa người lao động trong nước đi làm việc ở nước ngoài, mà 

còn gồm cả hình thức xuất khẩu lao động t i chỗ cũng như việc đưa lao động 

nước ngoài vào làm việc t i nước mình. Do việc sử dụng thuật ngữ “hợp tác 

quốc tế về lao động” không phản ánh được toàn diện và đ y đủ nội dung của 

vấn đề này nên khi ký kết Hiệp định với các nước, Việt Nam đã có những 

điều khoản chưa r  ràng dẫn đến những phức t p trong quan hệ giữa chúng ta 

với những nước tiếp nhận lao động. Ví dụ như, những rắc rối về phương thức 

thanh toán, quy đổi sang hàng hóa từ tiền công lao động giữa các Chính phủ, 

khó khăn trong chuyển ngo i tệ của người lao động từ nước ngoài về Việt 

Nam. 

Sau đó, trong một số văn bản pháp luật điều chỉnh ho t động đưa lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã sử dụng thuật ngữ thay thế là 
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“xuất khẩu lao động”. Thông thường, thuật ngữ “xuất khẩu” dùng để chỉ ho t 

động kinh tế của chủ thể kinh doanh nhằm đưa sản phẩm, hàng hoá ra nước 

ngoài. Việc sử dụng thuật ngữ “xuất khẩu lao động” rất dễ làm nảy sinh quan 

điểm coi sức lao động là hàng hoá có thể xuất khẩu được và nhiều trường hợp 

bị hiểu nh m là người lao động cũng có thể trở thành hàng hoá xuất khẩu 

được.  iều này trái với bản chất của quá trình đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài bởi những chủ thể đưa người lao động ra nước ngoài được 

hưởng lợi từ ho t động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

chứ không phải là hưởng tiền bán người lao động ho c bán sức lao động của 

những người lao động. Ngoài ra, theo quan điểm của Tổ chức lao động quốc 

tế (ILO) thể hiện trong Hiến chương của Tổ chức này thì: lao động không 

phải là lo i hàng hoá thông thường mà các chủ thể có thể đem ra trao đổi, 

mua bán trên thị trường như những hàng hoá khác. Nói như vậy không có 

nghĩa là không thừa nhận tính hàng hoá của sức lao động. Về m t bản chất, 

sức lao động chỉ có thể được xem như một lo i hàng hoá đ c biệt, nó là tài 

sản vô hình, tồn t i bên trong người lao động như là những tài sản đ c định 

gắn với nhân thân của từng người. Sức lao động của ai sẽ do người đó tự định 

đo t và họ là chủ sở hữu hoàn toàn tự do trước các chủ thể khác có nhu c u 

trong xã hội. Ngay cả Nhà nước cũng chỉ có thể ra mệnh lệnh buộc công dân 

của mình phải thực hiện nghĩa vụ lao động chứ không thể trưng thu ho c quốc 

hữu hoá sức lao động của công dân được. Từ sự phân tích trên, các nhà khoa 

học pháp lý đã đưa ra đề xuất là không nên sử dụng cụm từ “xuất khẩu lao 

động” mà thay vào đó nên sử dụng cụm từ “đưa người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài”.  iều này vừa đảm bảo được tính khoa học của thuật 

ngữ tiếng Việt, vừa phù hợp với bản chất và vai trò của ho t động đưa người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.  

 Thuật ngữ “đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài” được sử 

dụng chính thức l n đ u tiên trong Nghị định số 370/H BT ngày 09/11/1991, 

ban hành quy chế về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời h n ở 
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nước ngoài.  ây cũng là văn bản pháp luật quan trọng đánh dấu sự chuyển 

đổi cơ chế điều chỉnh bằng pháp luật trong lĩnh vực này. Sau đó, Bộ luật Lao 

động năm 1994 được Quốc hội ban hành đã sử dụng thuật ngữ “đưa người lao 

động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài” và được sử dụng phổ biến trong 

các văn bản pháp luật của nhà nước ta từ những năm 1990 đến nay. Khi 

chuyển sang nền kinh tế thị trường, sức lao động được coi là một thứ hàng 

hóa đ c biệt, không chỉ được tự do thuê mướn ở trong nước mà còn có thể 

chuyển dịch ra nước ngoài với mục đích kinh tế, nhằm thu ngo i tệ về cho đất 

nước.  

Từ năm 2007 đến nay, trong Luật về người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụm từ “xuất khẩu lao động” đã chính thức 

được thay thế bằng cụm từ “đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng”. Trong đ o luật này và các văn bản hướng dẫn, ho t 

động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

được hiểu là ho t động được tiến hành bởi các cơ quan, tổ chức nhằm đưa 

người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc trên cơ sở sự thỏa thuận 

bằng văn bản giữa người lao động và các doanh nghiệp ho t động dịch vụ, các 

tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam. Kết quả của ho t động này là các quan 

hệ lao động được hình thành giữa người lao động Việt Nam và doanh nghiệp 

ho t động dịch vụ, cá nhân nước ngoài là người sử dụng lao động theo hợp 

đồng lao động được ký trực tiếp giữa các bên. 

Như vậy, có thể hiểu dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ 

chức sự nghiệp được cấp phép ho t động dịch vụ với người lao động về 

quyền, nghĩa vụ của các bên trong việc đưa người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài. Ho t động dịch vụ này đảm bảo thực hiện đ y đủ các nội 

dung bao gồm: (i) ký kết các hợp đồng liên quan đến việc người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài; (ii) tuyển chọn lao động; (iii) d y nghề, ngo i ngữ cho 

người lao động; tổ chức bồi dư ng kiến thức c n thiết cho người lao động 
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trước khi đi làm việc ở nước ngoài; (iv) thực hiện Hợp đồng đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài; (v) Quản lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

của người lao động đi làm việc ở nước ngoài; (vi) thực hiện các chế độ, chính 

sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài; (vii) thanh lý hợp đồng 

giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp và người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài;  

Ho t động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 

ho t động mang l i lợi ích kinh tế cho bản thân người lao động, doanh nghiệp 

đưa đi và nhà nước. Đối với người lao động, việc ra nước ngoài làm việc góp 

ph n làm tăng thu nhập của bản thân người lao động và gia đình họ. Khi ra 

nước ngoài làm việc, người lao động thường có có thu nhập cao hơn so với 

làm việc trong nước thông. Nhờ có nguồn thu nhập đó, người lao động gửi 

khoản tiền đó về cho gia đình để tiết kiệm. Theo ước tính của Ngân hàng Nhà 

nước và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, từ năm 2013 đến nay, bình 

quân mỗi năm lao động Việt Nam ở nước ngoài chuyển về nước khoảng 2 tỷ 

USD [33]. Đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài, đây là một ho t động kinh doanh thu n tuý, do đó, 

mục tiêu của họ là hướng tới các khoản lợi nhuận thu được thông qua ho t 

động này. Đối với nhà nước, việc cho phép đưa người lao động ra nước ngoài 

làm việc t o điều kiện để chúng ta tận dụng nguồn nhân lực làm tăng thu nhập 

quốc gia. Việt Nam có nguồn lao động dồi dào và trẻ. Việc thực hiện chính 

sách đưa người lao động ra nước ngoài làm việc sẽ t o cơ hội để sử dụng số 

lao động thất nghiệp vào việc sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ t i nước khác, 

mang l i thu nhập cho người lao động; đồng thời góp ph n làm tăng thu nhập 

quốc gia. 

Bên c nh đó, việc đưa người lao động ra nước ngoài làm việc còn góp 

ph n thúc đẩy chi tiêu của Chính phủ cho việc nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực. Người lao động ra nước ngoài làm việc muốn được doanh nghiệp 
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nước sở t i tiếp nhận thì họ phải có kỹ năng nghề nghiệp và trình độ ngo i 

ngữ nhất định theo yêu c u của chủ sử dụng lao động. Do vậy, Chính phủ 

phải đ u tư về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và các điều kiện khác để 

đảm bảo cho việc đào t o người lao động.  iều này sẽ làm tăng chi tiêu của 

Chính phủ. Khi chi tiêu cho đ u tư của Chính phủ tăng sẽ góp ph n làm tăng 

GDP cả trong ngắn h n và dài h n. Việc đưa lao động ra nước ngoài làm việc 

cũng t o điều kiện cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sắp xếp l i cơ cấu 

ngành nghề cho phù hợp với sự thay đổi của thực tiễn kinh tế - xã hội. 

Việc đưa người lao động ra nước ngoài làm việc còn góp ph n trực tiếp 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Khi đi làm việc ở nước ngoài, người lao 

động được trang bị một khối lượng kiến thức học vấn và ngo i ngữ cơ bản. 

Khi được làm việc trong môi trường công nghiệp hiện đ i, kỹ thuật và công 

nghệ tiên tiến, trình độ tay nghề và kỹ năng nghề nghiệp của họ ngày càng 

được nâng cao. Sau một thời gian làm việc ở nước ngoài, trình độ tay nghề, ý 

thức kỷ luật, phong cách làm việc, trình độ ngo i ngữ và vốn hiểu biết của 

người lao động được nâng cao vượt bậc. 

1.3. Quá tr nh phát triển củ  pháp luật Việt N m v   ư  người l o 

 ộng Việt N m  i làm việc ở nước ngoài  

1 3 1  G a  đo n  r ớc năm 1990 – G a  đo n   p  ác q  c  ế  ề lao 

độn  

Ngay từ những năm đ u của thập kỷ 70, nhất là sau năm 1975 sau khi 

đất nước thống nhất, nhiều nước XHCN đã đ t vấn đề hợp tác sử dụng lao 

động với nước ta. Năm 1979, Ban Bí thư Trung ương  ảng và Thường vụ 

Hội đồng Chính phủ đã chính thức giao cho Bộ Lao động và Ủy ban Kế 

ho ch Nhà nước nghiên cứu để tiến hành đàm phán với một số nước XHCN 

về vấn đề đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Ngày 

12/2/1980, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 46/CP về việc “đưa c ng 
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nhân và cán bộ đi bồi dưỡng, nâng cao trình độ và làm việc có thời hạn tại 

các nước  HCN”. Tiếp đó, ngày 29/11/1980 Hội đồng Chính phủ ban hành 

Nghị quyết số 362/CP về việc “Hợp tác sử dụng lao động với các nước 

 HCN”.   ây chính là những cơ sở pháp lý đ u tiên cho việc đưa người lao 

động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh của cơ 

chế kinh tế tập trung – bao cấp. 

Tinh th n chỉ đ o xuyên suốt của các Quyết định, Nghị quyết nêu trên 

đã khẳng định r  chủ trương của  ảng và Nhà nước ta là tiến hành hợp tác lao 

động với các nước XHCN anh em và coi đây là một nội dung trong sự hợp tác 

toàn diện lúc bấy giờ. R  ràng rằng, trong bối cảnh nước ta có nguồn lao động 

khá dồi dào, tỷ lệ lao động thiếu việc làm luôn ở mức cao l i thiếu vốn, trong 

khi các nước có nhu c u tiếp nhận lao động thì chủ trương trên là hoàn toàn 

đúng đắn, phù hợp với xu thế chung, đáp ứng được yêu c u cấp bách cũng 

như lâu dài của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội sau chiến tranh. Nghị 

quyết 362/CP đã xác định r : “việc đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài đáp ứng một ph n yêu c u lao động của các nước anh em, giải 

quyết việc làm cho một bộ phận thanh niên nước ta chưa có việc; th ng qua 

hợp tác sử dụng lao động để đào tạo một đội ngũ lao động có tay nghề vững, 

đáp ứng yêu c u phát triển kinh tế nước nhà sau này”. 

T i   i hội  ảng toàn quốc l n thứ VI, trong báo cáo của Ban chấp 

hành Trung ương  ảng về Phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế 

- xã hội 5 năm giai đo n 1986 – 1990, hợp tác quốc tế về lao động được xác 

định là nội dung nằm trong 3 chương trình kinh tế lớn, phương hướng nêu r  

“mở rộng việc đưa lao động ra nước ngoài làm việc bằng nhiều hình thức 

thích hợp, coi đó là bộ phận hữu cơ của chương trình lao động nói chung của 

toàn xã hội, của từng ngành, từng địa phương. Để làm việc này, bảo đảm hiệu 



 

21 

 

 

quả kh ng chỉ về kinh tế mà cả về xã hội, c n cải tổ cơ bản các hoạt động 

hiện hành, từ việc tuyển chọn ở trong nước, tổ chức quản lý ở nước ngoài cho 

đến việc tổ chức sử dụng lao động sau khi họ ở nước ngoài về ...”. Và ngay 

thời kỳ đ u đổi mới, Hội đồng Bộ trưởng ban hành chỉ thị số 108/H BT ngày 

30/6/1988 về mở rộng hợp tác lao động và chuyên gia với nước ngoài, coi đây 

là một nhiệm vụ kinh tế quan trọng có ý nghĩa chiến lược kinh tế lâu dài. Chỉ 

thị này cho phép thành lập các tổ chức kinh tế xuất khẩu lao động và chuyên 

gia, đánh dấu bước chuyển biến của ho t động đưa người lao động và chuyên 

gia đi làm việc ở nước ngoài. 

Có thể nói, trong 10 năm từ 1980 đến 1990, trên cơ sở các chủ trương, 

đường lối của  ảng và Nhà nước, hành lang pháp lý cho ho t động đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài đã không ngừng được hoàn thiện để lĩnh 

vực ho t động này phát huy hiệu quả, mang l i những lợi ích thiết thực, đồng 

thời cũng khẳng định đây chính là một lĩnh vực ho t động kinh tế đối ngo i 

đa mục tiêu nhằm phát triển kinh tế - xã hội. 

Bên c nh đó, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước rơi vào khó khăn do 

cơ chế kinh tế tập trung – bao cấp, thì thu nhập của hàng trăm ngàn lao động 

từ nước ngoài gửi về bằng hàng hóa đã góp ph n ổn định thị trường, cải thiện 

đời sống của một bộ phận nhân dân. Những người lao động thời kỳ này đã 

đóng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 800 tỷ đồng (thời giá những năm 

80) và hơn 300 triệu đô la Mỹ cùng một khối lượng hàng hóa lớn trị giá hàng 

ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, việc tổ chức đưa đi, quản lý chuyên gia và lao động 

được thực hiện ở trung ương, tập trung ở 3 bộ: Bộ Lao động, Bộ Y tế, Bộ   i 

học và Trung học chuyên nghiệp.  ối tượng đi lao động rất đa d ng nhưng 

chủ trương của Nhà nước ta là ưu tiên những người trong biên chế nhà nước, 

người đã qua nghĩa vụ quân sự. 
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Bản  1 1. S  l  n  n  ờ  lao độn  đ  làm   ệc ở n ớc n oà    a  

đo n 1980 – 1990 

Năm Số lao động đi làm việc ở 

nước ngoài (đơn vị: người) 

Ghi chú 

1980 1.070 - Số lao động đưa đi làm việc ở 

nước ngoài do các cơ quan quản lý 

nhà nước trực tiếp thực hiện. Đối 

tượng chủ yếu là con em gia đình 

chính sách, con thương binh, liệt 

sỹ, gia đình có c ng với cách 

mạng. 

-  hực hiện theo hình thức dịch vụ 

c ng, phi lợi nhuận. 

- Số lượng trên kh ng bao gồm các 

thực tập sinh và học sinh học nghề 

chuyển sang làm lao động ở các 

nước Đ ng Âu. 

1981 20.230 

1982 25.970 

1983 12.402 

1984 6.486 

1985 5.008 

1986 9.012 

1987 48.820 

1988 71.830 

1989 39.929 

1990 3.069 

Tổng s  244.186 

Nguồn: (Báo cáo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ LĐ-

TB&XH) 

1 3 2  G a  đo n  ừ năm 1990 đến 6/2007 – G a  đo n đ a n  ờ  lao 

độn  đ  làm   ệc có   ờ    n ở n ớc n oà    eo cơ c ế   ị  r ờn  địn  

  ớn  XHCN 

Vào những năm cuối của thập kỷ 80 thế kỷ XX, Liên Xô và các nước 

XHCN ở  ông Âu rơi vào khủng hoảng chính trị kéo theo khủng hoảng về 

kinh tế, khiến cho quan hệ hợp tác lao động giữa Việt Nam với các nước 

XHCN bị đình l i. Trong khi đó, tốc độ gia tăng dân số nhanh ở những năm 

trước đây làm cho tỷ lệ gia tăng nguồn lao động ngày càng ở mức cao trong 

giai đo n này đã khiến cho Việt Nam đứng trước áp lực và thách thức hết sức 
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gay gắt trong việc giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo ổn định 

xã hội và tăng trưởng kinh tế.  

Trước tình hình đó, cùng với các biện pháp kinh tế - xã hội khác, ngày 

9/11/1991, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 370/H BT về 

“Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài”. Về 

bản chất, Nghị định 370/H BT chính là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực 

hiện việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời h n ở nước ngoài 

trong điều kiện nền kinh tế đang từng bước chuyển đổi sang cơ chế thị trường, 

trong đó có quy định đổi mới phương thức và mục tiêu xuất khẩu lao động, 

coi xuất khẩu lao động là một ho t động kinh tế theo cơ chế thị trường có sự 

quản lý ch t chẽ của Nhà nước và xác định mục tiêu kinh tế hàng đ u. Từ 

đây, Việt Nam đã tiến hành khai thác và mở rộng thị trường lao động mới 

nhắm đến các nước có nền công nghiệp phát triển trong khu vực như: Hàn 

Quốc, Nhật Bản … và nhiều thị trường lao động có tiềm năng khác. 

Tiếp đó, trên cơ sở Quốc hội đã thông qua Bộ Luật Lao động năm 

1994, trong đó có quy định về người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ngày 

20/1/1995 Chính phủ ban hành Nghị định số 07/CP thay thế Nghị định 

370/H BT.  ến thời điểm này, ho t động đưa người lao động Việt Nam đi 

làm việc có thời h n ở nước ngoài theo cơ chế của nền kinh tế thị trường định 

hướng XHCN về cơ bản đã được định hình.  

Ngày 22/9/1998, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị số 41/CT-TW “về 

xuất khẩu lao động và chuyên gia”. Chỉ thị nêu r : “Cùng với giải quyết việc 

làm trong nước là chính thì xuất khẩu lao động và chuyên gia là một chiến 

lược quan trọng, lâu dài, góp ph n xây dựng đội ngũ lao động cho c ng cuộc 

xây dựng đất nước trong thời kỳ c ng nghiệp hóa, hiện đại hóa; là một bộ 

phận của hợp tác quốc tế, góp ph n củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu 

dài với các nước.  
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 uất khẩu lao động và chuyên gia phải được mở rộng, đa dạng hóa 

hình thức, thị trường xuất khẩu lao động, phù hợp với cơ chế thị trường có sự 

quản lý của Nhà nước, đáp ứng nhu c u của nước ngoài về số lượng, trình độ 

và ngành nghề.  uất khẩu lao động và chuyên gia một mặt phải đảm bảo sự  

cạnh tranh trên cơ sở tăng cường đào tạo lực lượng lao động kỹ thuật và 

chuyên gia, nâng d n tỷ trọng lao động xuất khẩu có chất lượng cao trong 

tổng số lao động xuất khẩu và nâng cao trình độ quản lý của các đơn vị xuất 

khẩu lao động; mặt khác, phải chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo pháp luật của nước ta và nước 

mà người lao động sống và làm việc”.  

 ể cụ thể hóa nội dung Chỉ thị nêu trên, ngày 20/9/1999, Chính phủ 

ban hành Nghị định số 152/1999/N -CP (thay thế Nghị định 07) quy định 

việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời h n ở nước 

ngoài. Nghị định này một l n nữa cụ thể hoá chủ trương, chính sách đưa lao 

động đi làm việc ở nước ngoài trong thời kỳ mới với việc quy định thủ tục cấp 

phép ho t động chuyên doanh và đăng ký hợp đồng đưa lao động đi làm 

việc,… 

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, ho t động đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài có nhiều thay đổi, đòi hỏi các quy định của pháp luật 

cũng phải có sự điều chỉnh để kịp thời đáp ứng nhu c u. Ngày 2/4/2002 Quốc 

hội khoá X thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động 

với việc sửa đổi, bổ sung điều 134 và 135 thành 6 điều từ 134 đến 135c về 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trên cơ sở này, ngày 17/7/2003 

Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2003/ N -CP quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Bộ luật lao động về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài.  ây là văn bản dưới luật quy định khá cụ thể các vấn đề trong ho t 

động này, từ ph m vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các hình thức đi làm việc 
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ở nước ngoài, tới các quy định về quản lý nhà nước, giải quyết tranh chấp. 

Tiếp đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2005/N -CP ngày 

11/11/2005 về quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài. Các thông 

tư hướng dẫn thi hành cũng đã được ban hành như Thông tư số 22/2003/TT-

BL TBXH ngày 13/10/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2003/N -CP ngày 

17/7/2003 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT - BCA - 

BL TBXH ngày 18/1/2005 về hướng dẫn công tác phòng ngừa và chống các 

hành vi vi ph m pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, Thông tư liên 

tịch số 09/2006/TTLT/BL TBXH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 

04/8/2006 hướng dẫn về việc truy cứu trách nhiệm hình sự người có hành vi 

vi ph m pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động,... 

Bản  1 2. S  l  n  n  ờ  lao độn  đ  làm   ệc ở n ớc n oà    a  

đo n 1991 – 2006 

Năm Số đi làm viêc ở nước 

ngoài (đơn vị: người) 

Ghi chú 

1991 1.022 - Được thực hiện bởi các doanh 

nghiệp được cấp phép xuất khẩu 

lao động, các doanh nghiệp thực 

hiện việc thu phí dịch vụ đối với 

người lao động nhằm đảm bảo 

hoạt động; 

-  ổng số doanh nghiệp được cấp 

Giấy phép hoạt động dịch vụ 

 KLĐ đến thời điểm này là 154 

doanh nghiệp; 

1992 810 

1993 3.960 

1994 9.230 

1995 10.050 

1996 12.660 

1997 18.470 

1998 12.240 

1999 21.810 

2000 31.500 
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2001 37.000 

2002 46.122 

2003 57.840 

2004 65.320 

2005 62.446 

2006 68.005 

Tổng s  458.485 

Nguồn: (Báo cáo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ LĐ-

TB&XH)  

1.3.3. Giai đo n  ừ   án  7/2007 đến nay – G a  đo n áp dụn  L ậ  

 ề đ a n  ờ  lao độn  V ệ  Nam đ  làm   ệc ở n ớc n oà    eo   p đồn  

Ngày 29 tháng 11 năm 2006, t i kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XI đã 

thông qua Luật Về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng, có hiệu lực thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2007. 

Trên cơ sở Luật nói trên, Chính phủ và các Bộ, ngành hữu quan đã ban 

hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện gồm: Nghị định số 

126/2007/N -CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật người Lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng; Nghị định số 144/2007/N -CP ngày 10/9/2007 

của Chính phủ quy định xử ph t vi ph m hành chính trong ho t động đưa lao 

động đi làm việc ở nước ngoài; Quyết định số 144/2007/Q -TTg ngày 

31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng 

Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước; Thông tư liên tịch số 08/TTLT-BL TBXH-

BTP ngày 11/7/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tư Pháp 

Hướng dẫn nội dung hợp đồng bảo lãnh và thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Thông tư liên tịch số 

16/2007/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 4/9/2007 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội - Bộ Tài chính Quy định cụ thể về tiền môi giới và dịch vụ 
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trong ho t động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Thông tư liên 

tịch số 17/2007/TTLT-BL TBXH-NHNNVN ngày 4/9/2007 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Quy định 

việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Các Quyết định số 

18, 19, 20 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về 

vấn đề bồi dư ng kiến thức c n thiết cho người lao động trước khi đi làm việc 

ở nước ngoài; Thông tư số 21/2007/TT-BL TBXH ngày 8/10/2007 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật 

Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị 

định số 126/2007/N -CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi là Thông tư số 21 năm 2007).  

  c biệt, để thực hiện chủ trương của  ảng và Nhà nước về thực hiện 

chương trình hỗ trợ các huyện nghèo giảm nghèo nhanh và bền vững, Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 71/2009/Q -Ttg về hỗ trợ các 

huyện nghèo đẩy m nh xuất khẩu lao động góp ph n giảm nghèo bền vững 

giai đo n 2009 – 2020. Trên cơ sở đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

đã ban hành và phối hợp với các cơ quan chức năng ban hành nhiều văn bản 

hướng dẫn thực hiện. 

Các văn bản pháp luật này đã t o ra khung pháp lý tương đối đ y đủ, 

ch t chẽ để điều chỉnh ho t động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng. 

Bản  1 3. S  l  n  n  ờ  lao độn  đ  làm   ệc ở n ớc n oà    a  

đo n 2007 - 2017 

Năm Số đi làm viêc ở nước ngoài 

 (đơn vị: người) 

Ghi chú 

2007 68.048 Giai đoạn này được thực hiện bởi 
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2008 63.724 các doanh nghiệp chuyên doanh về 

 KLĐ trong đó đáng chú ý là 

100% các doanh nghiệp hoạt động 

dịch vụ là doanh nghiệp tư nhân, 

c ng ty cổ ph n và c ng ty  NHH 

M V; duy nhất có một tổ chức sự 

nghiệp tham gia hoạt động dịch vụ 

trên cơ sở thỏa thuận cấp Chính 

phủ đó là  rung tâm lao động 

ngoài nước thuộc Bộ LĐ B H. 

2009 73.028 

2010 85.546 

2011 88.298 

2012 80.320 

2013 88.155 

2014 106.840 

2015 115.980 

2016 126.296 

2017 134.751 

Tổng s  1.030.986 

Nguồn: (Báo cáo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước – Bộ LĐ-

TB&XH)  

K t luận chương 1 

Việt Nam đã đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài từ những 

năm 1980 của thế kỷ trước, trong hơn 30 năm đổi mới,  ảng và Nhà nước ta 

đã có nhiều chủ trương, chính sách lớn đề ra chiến lược cho lĩnh vực ho t 

động này và coi đây là một biện pháp kinh tế - xã hội quan trọng, được vận 

hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý ch t chẽ của Nhà nước. Nhằm thể 

chế hóa chủ trương, chính sách của  ảng và Nhà nước, trong thời gian qua, 

hành lang pháp lý cho lĩnh vực ho t động này không ngừng được hoàn thiện 

theo hướng phát triển, phù hợp với xu hướng toàn c u hóa và hội nhập quốc 

tế.  

Một trong những  thay đổi lớn nhất, đánh dấu sự phát triển của pháp 

luật Việt Nam trong điều chỉnh ho t động đưa người lao động Việt Nam đi 

làm việc ở nước ngoài là việc ban hành Nghị định 370/H BT ngày 9/11/1991 

về “Đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài”. Từ 
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giai đo n này, ho t động xuất khẩu lao động đã được đổi mới về phương thức 

tổ chức thực hiện với sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau thuộc các 

thành ph n kinh tế trong xã hội. 

Ho t động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 

ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

 ể tham gia ho t động dịch vụ này đòi hỏi các doanh nghiệp phải đáp ứng 

đ y đủ các yêu c u theo luật định. Và, trong g n 30 năm qua, số lượng doanh 

nghiệp dịch vụ đã không ngừng tăng lên (từ 14 doanh nghiệp được phép ho t 

động năm 1992, đến 31/7/2017 đã có 304 doanh nghiệp được cấp giấy phép 

ho t động), số doanh nghiệp này đã đưa g n 2 triệu người lao động Việt Nam 

ra nước ngoài làm việc, góp ph n quan trọng trong việc giải quyết việc làm, 

t o thu nhập và đóng góp rất lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất 

nước.  
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Chương 2  

TH C TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ ĐIỀU KIỆN  

KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP  ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG 

VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO H P Đ NG 

Theo quy định của Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006 có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01/7/2007, ho t động dịch vụ đưa người lao động Việt 

Nam đi làm việc ở nước ngoài là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh 

nghiệp ho t động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải là 

những doanh nghiệp được cấp Giấy phép ho t động.  ể được cấp Giấy phép 

ho t động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng, doanh nghiệp phải đáp ứng đ y đủ các điều kiện về bộ máy, nhân sự, cơ 

sở vật chất, tài chính theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật. 

Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng đã dành 20  iều trong tổng số 80  iều của Luật (toàn bộ Mục I Chương 

II, từ  iều 8 đến  iều 27) để quy định về doanh nghiệp ho t động dịch vụ 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.  ó là những quy định về: 

(i)  iều kiện cấp Giấy phép, đổi Giấy phép, cấp l i Giấy phép cho 

doanh nghiệp dịch vụ ( iều 9 – Diều 12), đình chỉ có thời h n ho t động đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp dịch vụ ( iều 14), 

nộp l i và thu hồi Giấy phép ( iều 15); 

(ii) Số lượng chi nhánh của doanh nghiệp được ho t động dịch vụ 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ( iều 16); 

(iii) Hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài, hợp đồng lao động; việc đăng ký hợp đồng cung ứng 

lao động ( iều 17, 18, 19); 
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(iv) Các khoản tiền doanh nghiệp được phép thu của người lao động 

– tiền môi giới, tiền dịch vụ, tiền ký quỹ ( iều 20, 21, 22, 23); 

(v) Trách nhiệm, quyền h n và nghĩa vụ của doanh nghiệp ( iều 24, 

25, 26, 27); 

Thực tr ng pháp luật hiện hành về điều kiện kinh doanh của doanh 

nghiệp ho t động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ 

được phân tích theo các vấn đề dưới đây.  

2.1. Đi u kiện kinh do nh   i với do nh nghiệp hoạt  ộng dịch vụ 

 ư  người l o  ộng  i làm việc ở nước ngoài theo h p  ồng 

2 1 1  Về lo    ìn  doan  n   ệp  à   n p áp địn  

 Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định để được tham gia trong lĩnh 

vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp phải được 

thành lập và ho t động theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, có 100% vốn điều 

lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam và mức vốn pháp định từ 5 tỷ đồng Việt 

Nam trở lên. 

 Nhà nước đ t ra vốn pháp định với mục đích là công cụ để bảo vệ lợi 

ích của người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Trường hợp xảy ra rủi ro, 

doanh nghiệp có tiềm lực để giải quyết quyền lợi cho người lao động. Vốn 

pháp định còn là sự đảm bảo nguồn lực cho các ho t động của doanh nghiệp, 

xác lập tiềm lực tài chính của doanh nghiệp khi tham gia ho t động trong lĩnh 

vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhờ lợi thế tiềm lực tài 

chính, các doanh nghiệp có thể đ t được sự ổn định trong kinh doanh, đ u tư 

sâu hơn cho công tác đào t o, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên 

môn - là nguồn lực vô cùng quan trọng trong ho t động dịch vụ đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài. Bên c nh đó, nguồn lực tài chính dồi dào còn 

giúp cho doanh nghiệp mở rộng đ u tư khai thác thị trường lao động ngoài 

nước, đa d ng hóa thị trường, ngành nghề cung ứng lao động. 
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  ưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không chỉ là một ho t 

động kinh doanh thu n túy, mà nó liên quan trực tiếp đến con người, liên 

quan đến cuộc sống, việc làm của người lao động Việt Nam khi ra nước ngoài 

làm việc; ho t động này được dư luận xã hội quan tâm và là ho t động có tính 

nh y cảm cao, những tác động và ảnh hưởng của ho t động này đến toàn xã 

hội là rất lớn trong trường hợp xảy ra những biến cố, rủi ro không mong 

muốn. Do vậy, để đảm bảo quản lý một cách thống nhất, Luật về đưa người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và các văn bản hướng dẫn chỉ 

cho phép những doanh nghiệp Việt Nam có 100% vốn của tổ chức, cá nhân 

Việt Nam đóng góp mới được tham gia, các doanh nghiệp có yếu tố nước 

ngoài chưa được phép tham gia vào lĩnh vực ho t động này. 

 Trên thực tế, để đáp ứng được quy định về vốn pháp định 5 tỷ đồng đối 

với doanh nghiệp không phải là một việc quá khó, không khả thi trên thực tế. 

Bởi đối với những doanh nghiệp nhà nước ho c trước đây từng là doanh 

nghiệp nhà nước nay đã chuyển đổi hình thức sở hữu sang doanh nghiệp cổ 

ph n ho c công ty trách nhiệm hữu h n một thành viên, thì điều kiện phải có 

vốn 5 tỷ đồng rất dễ dàng được các doanh nghiệp đáp ứng.  ối với các doanh 

nghiệp không có vốn nhà nước thì quy định này cũng không thực sự gây khó 

khăn cho các doanh nghiệp, vì pháp luật hiện hành cho phép các doanh 

nghiệp được huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm cả nguồn vay 

ngân hàng ho c các tổ chức tín dụng, đều có thể coi là vốn của chủ sở hữu. 

Do vậy, cũng đã có nhiều doanh nghiệp mới thành lập vì không đủ vốn đã vay 

có thời h n t i ngân hàng ho c các tổ chức tín dụng để bổ sung vốn, nhằm có 

được xác nhận đáp ứng đủ vốn theo quy định t i thời điểm xin cấp Giấy phép 

ho t động. Sau khi được cấp Giấy phép ho t động nhiều doanh nghiệp đã 

hoàn trả l i khoản tiền vay của ngân hàng ho c các tổ chức tín dụng. Thực tế, 

các cơ quan chức năng rất khó kiểm soát việc duy trì mức vốn pháp định của 

các doanh nghiệp dịch vụ. 
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 Thực hiện quy định của Luật, tất cả các doanh nghiệp khi xin cấp giấy 

phép ho t động đều đáp ứng yêu c u có 100% vốn của các tổ chức, cá nhân 

Việt Nam, nhưng việc duy trì điều kiện này trong suốt quá trình ho t động 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là khó khả thi. Bởi vì, trong quá 

trình ho t động, rất nhiều doanh nghiệp, nhất là các công ty cổ ph n tiến hành 

niêm yết cổ phiếu của công ty mình trên sàn giao dịch chứng khoán, trong khi 

việc mua bán cổ phiếu được thực hiện theo nguyên tắc giao dịch của sàn 

chứng khoán. Do đó, không thể kiểm soát được việc các đối tác nước ngoài 

mua cổ phiếu của các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép ho t động dịch vụ 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.  

2 1 2  Về   ền ký q ỹ 

Cũng giống như quy định về điều kiện vốn pháp định, Luật về người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định doanh 

nghiệp phải thực hiện ký quỹ t i ngân hàng thương m i để cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép và là một trong những yếu tố đảm bảo 

ho t động đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp. 

Theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn, doanh nghiệp phải 

thực hiện ký quỹ cho ho t động này với mức là 1 tỷ đồng. Doanh nghiệp 

không được tự ý sử dụng tiền ký quỹ khi chưa được sự chấp thuận của cơ 

quan chức năng có thẩm quyền và phải có trách nhiệm bảo toàn tài khoản tiền 

ký quỹ của doanh nghiệp mình. Trường hợp tiền ký quỹ được sử dụng để giải 

quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động thì doanh nghiệp có 

trách nhiệm nộp bổ sung cho đủ mức tiền ký quỹ trong thời h n 30 ngày kể từ 

ngày tiền ký quỹ được sử dụng. M t khác, trường hợp doanh nghiệp dịch vụ 

bị phá sản theo quyết định của Tòa án, nếu tiền ký quỹ còn thừa thì doanh 

nghiệp được sử dụng để thanh toán các khoản nợ khác theo quy định của pháp 

luật về phá sản. 

Thực tế cho thấy, tất cả các doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp 

giấy phép ho t động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đều 
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thực hiện việc ký quỹ 1 tỷ đồng t i ngân hàng thương m i nơi doanh nghiệp 

đóng trụ sở chính và làm các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Tuy 

nhiên, sau khi đã được cấp giấy phép ho t động dịch vụ, vẫn có trường hợp 

doanh nghiệp rút tiền ra khỏi tài khoản ký quỹ và chuyển sang tài khoản tiền 

gửi có kỳ h n nhằm mục đích hưởng lãi suất tiền gửi cao hơn, thậm chí có 

doanh nghiệp làm việc với ngân hàng để rút toàn bộ tiền ký quỹ ra khỏi tài 

khoản, vấn đề này chỉ được phát hiện khi cơ quan quản lý nhà nước thanh 

kiểm tra ho c khi doanh nghiệp làm thủ tục đổi giấy phép ho t động dịch vụ 

do thay đổi đăng ký kinh doanh. Việc làm trên của doanh nghiệp là sai so với 

quy định của pháp luật, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước đối với 

lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

2 1 3  Tổ c  c bộ máy  o   độn  đ a n  ờ  lao độn  đ  làm   ệc ở 

n ớc n oà   à bộ máy c  y n  rác  bồ  d ỡn  k ến    c cần    ế  

Một điều kiện bắt buộc đối với các doanh nghiệp dịch vụ ho t động 

trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là phải tổ chức bộ 

máy ho t động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định 

của văn bản hướng dẫn thi hành Luật Về người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cơ cấu tổ chức các bộ phận trong doanh 

nghiệp, số lượng và yêu c u trình độ nhân sự để trực tiếp thực hiện các ho t 

động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài được quy định t i Quyết 

định số 19/2007/Q -BL TBXH ngày 18/7/2007 của Bộ trưởng Bộ 

L TBXH. Theo đó, bộ máy ho t động đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài của doanh nghiệp ho t động dịch vụ phải có ít nhất 9 (chín) cán bộ 

chuyên trách, có trình độ từ cao đẳng trở lên; lý lịch r  ràng; không trong thời 

gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, 

đang bị áp dụng biện pháp giáo dục t i xã phường, thị trấn ho c đưa vào cơ sở 

chữa bệnh, cơ sở giáo dục.  ối với từng bộ phận nghiệp vụ phải có cán bộ 
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chuyên trách riêng, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu c u của lĩnh vực 

thực hiện như cán bộ thị trường thì phải có chuyên môn về kinh tế ho c luật, 

có trình độ ngo i ngữ phù hợp; cán bộ làm công tác quản lý lao động phải có 

trình độ chuyên môn về luật ho c quản trị nhân sự… 

Ho t động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không đơn 

thu n chỉ là một ngành nghề kinh doanh, nó còn góp ph n thực hiện chiến 

lược phát triển việc làm ở cấp quốc gia, giải quyết tình tr ng thất nghiệp, tăng 

cơ hội việc làm cho người dân, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Hơn 

nữa đối tượng của ho t động này là người lao động - những công dân của Việt 

Nam ra làm việc ở nước ngoài và quyền lợi hợp pháp của họ. Chính vì vậy, 

ho t động này cũng mang tính nh y cảm chính trị và nhằm mục đích bảo vệ 

quyền lợi chính đáng cho người lao động.  ể thực hiện được trọng trách này,  

đòi hỏi doanh nghiệp phải có bộ máy quy củ ch t chẽ, có chức năng, nhiệm 

vụ cụ thể gắn với từng khâu trong quy trình ho t động đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài. 

Bộ máy ho t động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của 

doanh nghiệp dịch vụ theo quy định phải bao gồm: 

- Trung tâm ho c các Phòng nghiệp vụ; 

- Trường ho c Trung tâm đào t o; 

- Bộ phận theo d i, quản lý lao động ngoài nước; 

- Các chi nhánh được giao nhiệm vụ ho t động đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài (nếu có). 

Ph n lớn các doanh nghiệp đã tổ chức bộ máy theo quy định của Luật, 

bao gồm Trung tâm ho c các Phòng nghiệp vụ, có bộ phận đào t o riêng. Các 

phòng nghiệp vụ (ho c trung tâm) của doanh nghiệp có thể chuyên trách về 

một ho c một số thị trường thực hiện tất cả các công việc từ tìm kiếm đối tác, 

tuyển chọn, ký hợp đồng, xuất cảnh lao động, quản lý lao động ở nước ngoài, 
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quản lý hồ sơ lao động (để thanh lý hợp đồng). Bộ phận tài chính và đào t o 

thường được tách riêng. Cũng có doanh nghiệp thực hiện mô hình Phòng thị 

trường (chuyên về công tác tìm kiếm thị trường), Phòng quản lý lao động 

(chuyên về tuyển chọn và quản lý lao động ở nước ngoài, thanh lý hợp đồng), 

Phòng tài chính (quản lý việc thu chi tài chính của doanh nghiệp) và Phòng 

đào t o (phụ trách công tác bồi dư ng kiến thức c n thiết, d y nghề và đào t o 

ngo i ngữ cho lao động). Nhìn chung, dù tổ chức bộ máy theo mô hình nào 

thì các doanh nghiệp cũng đảm bảo có cán bộ làm công tác thị trường, quản lý 

lao động, tài chính, đào t o theo quy định của Luật Về đưa người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

Khác với các lo i hình kinh doanh khác, Luật về đưa người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định mỗi doanh nghiệp 

chỉ được giao nhiệm vụ ho t động đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài cho không quá 3 chi nhánh ở ba tỉnh, thành phố khác nhau và cũng quy 

định ch t chẽ chức năng, nhiệm vụ của các chi nhánh này nhằm đảm bảo cho 

việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, tránh bị lợi dụng, lừa đảo 

gây thiệt h i. Thực hiện quy định này, để mở rộng ph m vi ho t động, một số 

doanh nghiệp mở thêm chi nhánh bên ngoài tỉnh (thành phố) nơi đóng trụ sở 

chính (từ một đến ba chi nhánh ở 3 tỉnh, thành phố khác nhau). 

Luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng cũng không quy định về việc doanh nghiệp dịch vụ mở văn phòng 

đ i diện nhưng theo quy định của Luật doanh nghiệp 2015, doanh nghiệp dịch 

vụ có quyền mở văn phòng đ i diện nên một số doanh nghiệp còn mở văn 

phòng đ i diện để làm công tác giới thiệu, giao dịch về các dịch vụ của doanh 

nghiệp. Bên c nh đó, do quy định của các văn bản hướng dẫn Luật không r  

ràng nên các doanh nghiệp đã "lách luật", thành lập Trung tâm đào t o không 

chỉ để thực hiện nhiệm vụ đào t o ngo i ngữ, nghề, bồi dư ng kiến thức c n 
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thiết mà còn cho phép các Trung tâm này thực hiện tuyển chọn, thu tiền.... 

không đúng theo quy định. 

Tuy nhiên, tổ chức bộ máy của doanh nghiệp không phải lúc nào cũng 

đ y đủ theo quy định. Do tiềm lực kinh tế ho c do nhận thức về các quy định 

của luật pháp không đ y đủ, doanh nghiệp có thể cắt giảm cán bộ, sát nhập 

các phòng, ban, khiến các bộ phận trong bộ máy không còn đ y đủ. Chi nhánh 

ho c văn phòng đ i diện của doanh nghiệp thực hiện quá nhiệm vụ được giao 

như thực hiện thu tiền của người lao động, ký hợp đồng cung ứng lao động, 

hợp đồng đưa người đi làm việc ở nước ngoài, việc làm mà Luật về đưa người 

lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không cho phép. 

Bên c nh đó, Luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng cũng quy định r , để người lao động có thể ra nước 

ngoài làm việc các doanh nghiệp bắt buộc phải tổ chức đào t o, bồi dư ng 

kiến thức c n thiết về phong tục tập quán, văn hóa và pháp luật có liên quan 

cho họ. Các doanh nghiệp phải có bộ máy chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ 

này. Bộ máy này phải có ít nhất ba (03) cán bộ quản lý và phải đáp ứng các 

điều kiện: có kinh nghiệm và hiểu biết về ho t động đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài; có hiểu biết những quy định của pháp luật Việt Nam 

và nước tiếp nhận liên quan đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài. 

So với giai đo n trước đây, các doanh nghiệp dịch vụ đã thực sự chú 

trọng hơn đến công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, bản thân các doanh nghiệp 

cũng ý thực được vai trò và t m quan trọng của công tác này.  ể có thể triển 

khai ho t động ngay sau khi được cấp Giấy phép ho t động dịch vụ, nên từ 

khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép doanh nghiệp đã bắt tay vào việc tổ chức 

bộ máy. Cán bộ và bộ máy có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả ho t động của 

các doanh nghiệp, nên không chỉ vì Luật định mà còn xuất phát từ yêu c u 
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thực tế, vì lợi ích của chính mình, các doanh nghiệp cũng căn cứ vào quy mô 

ho t động của doanh nghiệp mình để tổ chức bộ máy và sắp xếp, bổ sung cán 

bộ phù hợp. Theo thống kê sơ bộ từ hồ sơ của các doanh nghiệp, có tới hơn 

80% số cán bộ tham gia bộ máy ho t động và bộ máy chuyên trách bồi dư ng 

kiến thức c n thiết có trình độ từ cao đẳng trở lên. Cán bộ trực tiếp làm công 

tác nghiệp vụ của các doanh nghiệp h u hết đều biết ngo i ngữ, đ c biệt các 

cán bộ công tác t i bộ phận thị trường ho c văn phòng đ i diện nước ngoài 

đều có trình độ ngo i ngữ đủ để giao dịch, trao đổi trực tiếp với đối tác nước 

ngoài. Các ngo i ngữ mà cán bộ doanh nghiệp sử dụng thông th o bao gồm 

tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật Bản. 

Thực tế cho thấy, những doanh nghiệp có đội ngũ cán bộ có trình độ 

học vấn, thông th o ngo i ngữ và được bồi dư ng đ y đủ về nghiệp vụ dễ 

dàng tiếp cận đối tác nước ngoài để khai thác hợp đồng, chủ động giới thiệu 

về doanh nghiệp và nguồn cung lao động của doanh nghiệp mình.  ồng thời  

việc phối hợp với đối tác, chủ sử dụng giải quyết các mâu thuẫn phát sinh với 

người lao động nhanh và hiệu quả hơn. Thông thường, ở những doanh nghiệp 

này, việc tuân thủ quy định pháp luật trong khi thực hiện các công đo n 

nghiệp vụ trong ho t động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có ph n 

nghiêm túc hơn 

2 1 4  Về n  ờ  lãn  đ o đ ề   àn   o   độn  

Với đ c thù là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Luật về người lao 

động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng 

dẫn đã có những quy định rất cụ thể đối với người lãnh đ o điều hành ho t 

động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp dịch vụ. Theo 

đó, người lãnh đ o điều hành phải có trình độ từ đ i học trở lên, có ít nhất 3 

năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

ho c ho t động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế (Khoản 3  iều 9). 
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Tuân thủ quy định về người lãnh đ o điều hành ho t động này của doanh 

nghiệp là một trong những yêu c u bắt buộc đối với doanh nghiệp.  

 ối với yêu c u cung cấp Sơ yếu lý lịch của người lãnh đ o điều hành 

ho t động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo giấy tờ 

chứng minh đủ điều kiện t i khoản 3  iều 9 của Luật.  hứ nhất, Luật Về 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn 

bản hướng dẫn thi hành không quy định r  người lãnh đ o điều hành ho t 

động của doanh nghiệp cụ thể là những đối tượng nào.  hứ hai, những giấy tờ 

nào là phù hợp để chứng minh người điều hành đáp ứng yêu c u quy định t i 

khoản 3  iều 9 của Luật. Do vậy, trong thực tế có nhiều trường hợp doanh 

nghiệp chỉ định người lãnh đ o điều hành ho t động là chủ tịch công ty, giám 

đốc ho c phó giám đốc, nhưng cũng có trường hợp doanh nghiệp chỉ định 

người lãnh đ o điều hành ho t động là trưởng phòng, giám đốc chi nhánh 

ho c giám đốc Trung tâm XKL ; đồng thời việc sử dụng giấy tờ chứng minh 

người lãnh đ o điều hành đủ điều kiện theo quy định t i khoản 3  iều 9 của 

Luật cũng được các doanh nghiệp vận dụng một cách tùy tiện do không có 

quy định cụ thể trong Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, có doanh 

nghiệp thì dùng sơ yếu lý lịch để chứng minh, cũng có doanh nghiệp dùng 

bản sao bằng cấp chuyên môn và giấy xác nhận của doanh nghiệp cũ nơi họ 

từng công tác trong lĩnh vực XKL . 

Thực hiện quy định này, 100% giám đốc ho c phó giám đốc phụ trách 

lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp đều 

có trình độ từ đ i học trở lên. Họ đều là những người đã có nhiều năm kinh 

nghiệm trong quản lý và bảo vệ quyền lợi của người lao động khi làm việc ở 

nước ngoài, trong khai thác, đàm phán và thương thảo hợp đồng, duy trì và 

phát triển quan hệ với các đối tác quốc tế, làm việc với người sử dụng lao 

động và các cơ quan liên quan t i nước ngoài.  iều đó giúp ích cho họ rất 
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nhiều trong việc duy trì các mối quan hệ rộng khắp, không chỉ với các đối tác, 

chủ sử dụng lao động nước ngoài mà còn với các cơ quan quản lý trong nước, 

chính quyền địa phương cũng như người lao động, gia đình người lao động.  

Do yêu c u công việc, sẽ là tốt hơn nếu người lãnh đ o điều hành của 

doanh nghiệp dịch vụ có thể trực tiếp đàm phán với đối tác nước ngoài mà 

không c n sử dụng phiên dịch. Tuy nhiên, việc pháp luật chưa quy định yêu 

c u về trình độ ngo i ngữ, tin học đối với họ nên vấn đề về trình độ ngo i 

ngữ, tin học vẫn là điểm yếu nhất của người lãnh đ o điều hành doanh nghiệp 

dịch vụ hiện nay. Ph n lớn các giám đốc, đ c biệt là những doanh nghiệp 

trước đây thuộc sở hữu của nhà nước có trình độ ngo i ngữ và tin học rất 

thấp, đây là trở ng i lớn khi họ phải làm việc với đối tác nước ngoài. 

Việc Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng và các văn bản hướng dẫn thi hành kèm theo chỉ quy định các điều 

kiện bắt buộc đối với người lãnh đ o điều hành ho t động đưa người lao động 

đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp, chứ không phải là quy định đối 

với người lãnh đ o đ i diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã t o kẽ hở đển 

các doanh nghiệp lách luật. Có nhiều trường hợp người đ i diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp 

luật để được cấp giấy phép ho t động dịch vụ đã “nhờ” người khác có đủ điều 

kiện theo quy định của pháp luật “đứng tên” làm người lãnh đ o điều hành 

ho t động của doanh nghiệp (thường được bổ nhiệm làm phó giám đốc phụ 

trách xuất khẩu lao động) để làm thủ tục xin giấy phép ho t động. Sau khi 

doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép ho t động, người chỉ đ o, điều hành 

trực tiếp ho t động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh 

nghiệp l i là người đ i diện theo pháp luật, còn người được “nhờ đứng tên” để 

làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép ho t động có khi l i không tiếp tục ở l i 

doanh nghiệp đó. 
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2 1 5  Về  ề án  o   độn  đ a n  ờ  lao độn  đ  làm   ệc ở n ớc 

ngoài 

Như đã trình bày ở trên, ho t động đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài liên quan trực tiếp đến con người, đến cuộc sống, việc làm của 

người lao động Việt Nam khi ra nước ngoài làm việc; ho t động này cũng 

mang tính nh y cảm, những tác động và ảnh hưởng của nó đến toàn xã hội 

cũng khá lớn trong trường hợp xảy ra những biến cố không mong muốn. 

Chính vì vậy, để được tham gia ho t động trong lĩnh vực này, một trong 

những điều kiện bắt buộc đối với doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy phép là phải có  ề án ho t động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc 

ở nước ngoài. 

Theo quy định của Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn kèm theo,  ề án ho t 

động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp 

phải thể hiện năng lực tài chính, cơ sở vật chất, bộ máy, đội ngũ cán bộ có đủ 

trình độ và kinh nghiệm đáp ứng được yêu c u của ho t động đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài.  ồng thời, trong  ề án cũng phải nêu bật 

được phương án tổ chức ho t động đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài nếu được cấp Giấy phép, thể hiện tính khả thi và ho t động có hiệu quả 

của doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy phép ho t động dịch vụ. 

Tuy nhiên, do quy định này mang tính định tính, nên việc hiểu và thể 

hiện của mỗi doanh nghiệp là khác nhau, việc đưa ra nhận định về nội dung 

 ề án của doanh nghiệp có đảm bảo đáp ứng theo quy định của pháp luật hay 

không cũng rất khó. Vì vậy, việc phê duyệt, chấp thuận  ề án ho t động của 

doanh nghiệp cũng phụ thuộc nhiều vào cảm nhận, kinh nghiệm của từng cán 

bộ thụ lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. 
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2.2. Quy  ịnh củ  pháp luật v  quy n và nghĩ  vụ củ  do nh 

nghiệp  ư  người l o  ộng  i làm việc ở nước ngoài theo h p  ồng 

2 2 1  Q y địn   ề đăn  ký   p đồn  c n   n  lao độn   à ký kế  

  p đồn  

 iều 27 Khoản 1 Mục b Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng quy định doanh nghiệp có quyền ký kết Hợp 

đồng cung ứng lao động với bên nước ngoài, Hợp đồng đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài với người lao động. Hai lo i Hợp đồng này phải có nội 

dung cụ thể, phù hợp với nhau.  

Theo Thông tư 21/2007/TT-BL TBXH thì doanh nghiệp dịch vụ ký 

hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ít nhất 5 ngày trước 

khi người lao động xuất cảnh. 

Thông tư 22/2013/TT-L TBXH ngày 10/10/2014 đã quy định mẫu 

hợp đồng cung ứng lao động và hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài để các doanh nghiệp thống nhất thực hiện. Việc ban hành Thông 

tư nêu trên góp ph n bảo đảm việc thi hành pháp luật và quản lý hiệu quả ho t 

động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tăng cường tính công khai 

minh b ch của hệ thống pháp luật; đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên 

liên quan trong ho t động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài.  ây là cơ sở pháp lý để doanh nghiệp dịch vụ xây dựng và ký kết hợp 

đồng với đối tác nước ngoài cũng như với người lao động nhằm ràng buộc 

đ y đủ quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan; đồng thời góp ph n t o 

thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước và xử lý 

vi ph m trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Theo quy định t i  iều 18 của Luật về người lao động Việt Nam đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các doanh nghiệp phải đăng ký hợp đồng 

cung ứng lao động với Bộ L TBXH và trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận 
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đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ L TBXH trả lời doanh nghiệp về việc chấp thuận hay 

không chấp thuận cho việc thực hiện hợp đồng. Việc trả lời các hợp đồng phải 

căn cứ theo các quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước tiếp nhận 

lao động, theo các hướng dẫn về các điều kiện đối với từng thị trường cụ thể 

và tính khả thi của từng hợp đồng, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp 

của người lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng như đảm bảo việc đưa lao 

động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với pháp luật của Việt Nam và của 

nước tiếp nhận. Như vậy, theo quy định doanh nghiệp chỉ được phép tuyển 

chọn, đào t o và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài khi có sự chấp thuận 

của cơ quan quản lý nhà nước với từng hợp đồng cụ thể. 

Kể từ khi Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực đến nay, nhìn 

chung, việc đăng ký hợp đồng đã được các doanh nghiệp thực hiện theo đúng 

quy định của pháp luật.  ã có hàng chục nghìn hợp đồng đưa lao động đi làm 

việc ở nước ngoài của các doanh nghiệp được đăng ký theo quy định của pháp 

luật. Các doanh nghiệp đã tìm hiểu kỹ, nên các hợp đồng đăng ký h u hết đều 

phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động 

(quy định đ y đủ các điều kiện cơ bản, như: thời h n hợp đồng, lo i hình công 

việc, thời gian làm việc, mức lương cơ bản...), mang l i hiệu quả kinh tế cho 

doanh nghiệp và người lao động. Chỉ có khoảng 1% số hợp đồng đã không 

được chấp thuận triển khai ho c phải yêu c u doanh nghiệp đàm phán l i do 

không đáp ứng các quy định của pháp luật, không bảo đảm quyền lợi của 

người lao động ho c không khả thi. 

Ph n lớn các hợp đồng được trả lời đúng thời h n quy định. Tuy nhiên, 

do thiếu thông tin về một số thị trường, đ c biệt là các thị trường mới nên việc 

xem xét một số hợp đồng đưa lao động đi các thị trường này thường chậm 

hơn so với quy định do phải đợi kết quả thẩm định của các cơ quan đ i diện 

Việt Nam t i nước đó. 
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Trên thực tế vẫn còn tình tr ng các doanh nghiệp vi ph m quy định về 

đăng ký hợp đồng cung ứng lao động dưới nhiều hình thức khác nhau: không 

đăng ký hợp đồng nhưng vẫn triển khai tuyển chọn đưa lao động đi làm việc ở 

nước ngoài, tổ chức thực hiện hợp đồng trước khi đăng ký, số lao động đưa đi 

nhiều hơn số lượng cho phép khi đăng ký hợp đồng, chưa có chấp thuận của cơ 

quan quản lý nhà nước cũng vẫn thực hiện hợp đồng. Bên c nh đó chất lượng 

của hợp đồng cung ứng lao động cũng còn có vấn đề như nội dung không r  

ràng, nhất là các điều khoản liên quan đến quyền lợi của người lao động. 

Các doanh nghiệp đều ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài với các nội dung cụ thể về các điều kiện làm việc của người lao 

động ở nước ngoài, nghĩa vụ tài chính của người lao động với doanh nghiệp. 

Nội dung của hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phù hợp 

với nội dung của hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng lao động.  ối với 

việc thực hiện theo mẫu hợp đồng, do Thông tư mới được ban hành nên ph n 

lớn các doanh nghiệp đang tiếp cận và có điều chỉnh phù hợp. 

Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp đã giao cho Chi nhánh ký hợp đồng 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài - điều mà Luật không cho phép, 

dẫn đến việc doanh nghiệp không kiểm soát được chất lượng và số lượng lao 

động đưa đi, đến khi có vụ việc xảy ra với lao động và được cơ quan có thẩm 

quyền yêu c u giải quyết thì doanh nghiệp lúng túng, có trường hợp còn đùn 

đẩy trách nhiệm cho nhau.  

Vẫn còn tình tr ng doanh nghiệp không phổ biến cho người lao động 

biết r  về nội dung hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, 

không cho người lao động ký trước khi xuất cảnh 5 ngày như quy định, dẫn 

đến việc người lao động không hiểu r  về công việc sẽ làm t i nước tiếp nhận, 

các khoản tiền phải đóng cho việc xuất cảnh. Thậm chí nhiều hợp đồng đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài chưa ghi đ y đủ nội dung, chưa ghi 

chính xác và chi tiết các khoản tiền người lao động phải đóng góp. 
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Khi người lao động đã hoàn thành hợp đồng về nước ho c về nước 

trước thời h n, Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng quy định doanh nghiệp phải có trách nhiệm thanh lý hợp đồng 

với người lao động ho c người uỷ quyền hợp pháp của người lao động. Biên 

bản thanh lý hợp đồng phải được lập thành văn bản đồng thời nội dung biên 

bản thanh lý hợp đồng phải nêu rõ lý do chấm dứt hợp đồng, việc thực hiện 

nghĩa vụ giữa các bên, các khoản thanh toán giữa các bên, nội dung khác hai 

bên đã thoả thuận. Trong trường hợp người lao động ho c người uỷ quyền 

hợp pháp của người lao động không đến để thanh lý hợp đồng, doanh nghiệp 

phải tiến hành  thanh lý hợp đồng đơn phương với điều kiện: (i)  Trong thời 

gian 180 ngày đã thông báo 3 l n bằng thư bảo đảm mà người lao động ho c 

người uỷ quyền hợp pháp của người lao động không đến thanh lý hợp đồng; 

(ii) Biên bản đơn phương thanh lý hợp đồng phải có các nội dung: lý do đơn 

phương thanh lý hợp đồng, việc thực hiện nghĩa vụ giữa các bên, các khoản 

thanh toán giữa các bên, nội dung bồi thường thiệt h i (nếu có) kèm theo 

chứng từ chứng minh nội dung thiệt h i. Trên thực tế, việc thanh lý hợp đồng 

chưa được doanh nghiệp và cả người lao động thực hiện nghiêm túc. Có 

những trường hợp doanh nghiệp cố tình gây khó khăn cho người lao động, 

đ c biệt là các trường hợp về nước trước h n do lỗi của người lao động, 

ngược l i cũng có một bộ phận người lao động không thiện chí và hợp tác với 

doanh nghiệp để thanh lý hợp đồng, phổ biến là các trường hợp lao động về 

nước trược h n do lỗi của người lao động ho c về đúng h n nhưng không còn 

quyền lợi tài chính t i doanh nghiệp ho c còn nợ tiền của doanh nghiệp. Vì 

thế c n bổ sung quy định chế độ báo cáo về tình hình thanh lý hợp đồng với 

người lao động của doanh nghiệp. 

2.2 2  Q y định về tuyển chọn, đào   o và quản lý lao động 

2.2.2.1. Về tuyển chọn lao động 

 iều 27 Khoản 2 Luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng quy định doanh nghiệp dịch vụ phải (i) trực tiếp 
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tuyển chọn người lao động và không được thu phí tuyển chọn của người lao 

động. Khi tuyển chọn lao động t i địa phương, doanh nghiệp phải thông báo 

với Sở L TBXH và định kỳ báo cáo kết quả tuyển chọn và số lượng người 

lao động của địa phương đã được đưa đi làm việc ở nước ngoài với Sở 

L TBXH; (ii) Phối hợp với chính quyền địa phương thông báo công khai, 

cung cấp cho người lao động đ y đủ các thông tin về số lượng, tiêu chuẩn 

tuyển chọn và các điều kiện của Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài. 

Thông tư 21/2007/TT-BL TBXH quy định doanh nghiệp dịch vụ phải 

cam kết với người lao động về thời gian chờ xuất cảnh sau khi người lao động 

trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài. 

Thực hiện các quy định trên, công tác tuyển chọn lao động được thực 

hiện trực tiếp theo các hình thức: (i) người lao động trực tiếp đăng ký dự 

tuyển t i trụ sở doanh nghiệp, trụ sở chi nhánh doanh nghiệp ho c trụ sở cơ sở 

tuyển chọn, đào t o của doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền 

và (ii) người lao động đăng ký với doanh nghiệp tuyển t i địa phương mình 

thông qua Ban Chỉ đ o XKL , Trung tâm giới thiệu việc làm ho c hệ thống 

các trường nghề có hợp đồng hợp tác tuyển dụng hợp pháp với doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp đã thực hiện tuyển chọn lao động theo nguyên tắc: 

(i) tuyển chọn người có nguyện vọng, có ý thức chấp hành pháp luật, tư cách 

phẩm chất đ o đức tốt, thực sự muốn đi làm việc ở nước ngoài; (ii) có đ y đủ 

các điều kiện theo quy định (độ tuổi, sức khoẻ, hành vi dân sự đ y đủ, không 

thuộc đối tượng cấm xuất cảnh), (iii) đáp ứng các yêu c u về trình độ ngo i 

ngữ, chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề và các điều kiện khác theo yêu c u của 

nước tiếp nhận lao động và yêu c u của người sử dụng lao động.  

Các doanh nghiệp đã phối hợp với Ban chỉ đ o XKL  các địa phương, 

Trung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc các Sở L TBXH, các tổ chức đoàn 
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thể như  oàn thanh niên, Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ để giới thiệu 

các hợp đồng tuyển người lao động đi làm việc ở nước ngoài, cung cấp thông 

tin về các cơ hội đi làm việc ở nước, phổ biến và tư vấn cho người lao động. 

Qua đây, cán bộ doanh nghiệp trực tiếp tiếp nhận người lao động đăng ký đi 

làm việc ở nước ngoài. Một số mô hình liên kết giữa các doanh nghiệp dịch 

vụ với chính quyền địa phương đã giúp tăng cường công tác quản lý ho t 

động tuyển chọn lao động trên địa bàn, bước đ u h n chế được hiện tượng 

người lao động phải thông qua các tổ chức, cá nhân trung gian, giúp các 

doanh nghiệp tuyển chọn được lao động có nhân thân tốt đi làm việc ở nước 

ngoài.  

Một số địa phương vẫn yêu c u doanh nghiệp có công văn của Cục 

quản lý lao động ngoài nước giới thiệu về tuyển lao động t i địa phương, m c 

dù điều này Luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng không quy định. Việc này cho thấy chính quyền địa phương 

chưa thật sự tin tưởng vào doanh nghiệp nên vẫn c n công văn giới thiệu từ 

cơ quan quản lý trung ương ho c đây là sự gây khó khăn về thủ tục hành 

chính của chính quyền địa phương. 

 So với quy định hiện hành, việc tuyển chọn lao động đi làm việc ở 

nước ngoài của các doanh nghiệp thời gian qua còn bộc lộ nhiều tồn t i, h n 

chế, cụ thể như: 

-  Doanh nghiệp quảng cáo sai sự thật, nói quá lên về hợp đồng đưa lao 

động đi làm việc ở nước ngoài để thu hút người lao động đăng ký; 

- Có doanh nghiệp chưa đăng ký hợp đồng ho c đăng ký rồi nhưng 

chưa được Cục QLL NN chấp thuận đã tổ chức tuyển lao động. Cá biệt có 

doanh nghiệp chưa có hợp đồng cung ứng như đã tuyển chọn lao động để t o 

nguồn. Xuất hiện tình tr ng tuyển lao động, đào t o nhưng không tổ chức đưa 

đi mà chuyển nguồn lao động cho doanh nghiệp khác có hợp đồng tổ chức 

đưa đi nhằm kiếm lợi nhuận từ việc t o nguồn, đào t o lao động; 
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- Tình tr ng tuyển lao động thông qua trung gian, môi giới diễn ra khá 

phổ biến; 

- Một số doanh nghiệp tư vấn, tuyển chọn quá nhiều lao động so với 

nhu c u nên tiến độ đưa đi chậm do không có hợp đồng, gây ảnh hưởng xấu 

đến tâm lý của người lao động, đến ho t động đưa lao động đi làm việc ở 

nước ngoài t i địa phương; 

- Có tình tr ng nhiều doanh nghiệp tư vấn, tuyển chọn lao động trên 

cùng một địa bàn nhưng không có sự phối hợp với nhau, chính sách tuyển 

chọn khác nhau, thậm chí c nh tranh không lành m nh với nhau; 

- Nhiều doanh nghiệp không báo cáo kết quả tuyển chọn cho địa 

phương, gây khó khăn cho công tác quản lý và thực hiện các chính sách hỗ trợ 

xuất khẩu lao động của địa phương. 

2.2.2.2. Về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức c n thiết 

 iều 27 Khoản 2 Luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng quy định doanh nghiệp có nghĩa vụ tổ chức bồi 

dư ng kiến thức c n thiết, tổ chức ho c liên kết với cơ sở d y nghề, cơ sở đào 

t o để d y nghề, bổ túc tay nghề, ngo i ngữ cho người lao động trước khi đi 

làm việc ở nước ngoài phù hợp với yêu c u của từng thị trường lao động. 

Theo Quyết định số 18 /2007/Q -BL TBXH ngày 18 tháng 7 năm 

2007 của Bộ trưởng Bộ L TBXH ban hành chương trình bồi dư ng kiến thức 

c n thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, chương trình 

bồi dư ng kiến thức c n thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở 

nước ngoài bao gồm 74 tiết (trong đó có 16 tiết thực hành) nhằm trang bị cho 

người lao động những hiểu biết c n thiết về pháp luật Việt Nam, pháp luật 

cũng như phong tục, tập quán, nếp sống, sinh ho t và làm việc của nước tiếp 

nhận lao động để người lao động nhanh chóng thích nghi, hoà nhập với điều 

kiện sống và làm việc ở nước ngoài. Ngoài ra, việc bồi dư ng kiến thức c n 
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thiết còn nhằm mục đích để người lao động được rèn luyện thói quen và xây 

dựng nếp sống, hành vi ứng xử theo pháp luật, tự giác chấp hành pháp luật, kỷ 

luật lao động và tác phong công nghiệp; góp ph n nâng cao chất lượng và uy 

tín của người lao động Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế. 

Theo quy định, bộ máy bồi dư ng kiến thức c n thiết phải được tổ chức 

thành trường ho c trung tâm đào t o, phải có (i) Bộ phận đào t o và (ii) Bộ 

phận Quản lý học viên nhằm thực hiện các nhiệm vụ như: trực tiếp tổ chức 

bồi dư ng kiến thức c n thiết cho người lao động; Quản lý chương trình đào 

t o, thời gian lên lớp của giáo viên, học viên; thực hiện các hợp đồng liên kết 

về bồi dư ng kiến thức c n thiết; Biên so n tài liệu, tổ chức kiểm tra và cấp 

chứng chỉ sau mỗi khóa học. Mẫu chứng chỉ do Bộ trưởng Bộ L TBXH ban 

hành theo Quyết định số 20/2007/Q -BL TBXH ngày 02/8/2007. 

Ngoài việc bồi dư ng kiến thức c n thiết, các doanh nghiệp còn phải tổ 

chức đào t o ngo i ngữ và d y nghề ho c bồi dư ng tay nghề cho người lao 

động. 100% doanh nghiệp có cơ sở để tổ chức bồi dư ng kiến thức c n thiết 

và đào t o ngo i ngữ cho người lao động. Tuy nhiên, bên c nh một số doanh 

nghiệp đã thành lập được trường ho c trung tâm đào t o nghề (khoảng g n 

10%), còn l i các doanh nghiệp thường liên kết đào t o với các trường nghề 

để đào t o ho c bồi dư ng tay nghề cho người lao động. Hình thức liên kết 

này giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và giúp những doanh nghiệp chưa có 

đủ năng lực để xây dựng và điều hành một trường đào t o vẫn tổ chức thực 

hiện được công tác đào t o theo quy định. M t khác nhu c u về ngành nghề 

của đối tác rất đa d ng nên sẽ hiệu quả hơn khi liên kết đào t o với các trường 

nghề. 

Doanh nghiệp tổ chức bồi dư ng kiến thức c n thiết cho người lao 

động dựa trên tài liệu do Cục QLL NN ban hành.  ối với những thị trường 

chưa có tài liệu riêng, doanh nghiệp tự xây dựng dựa trên những nội dung cơ 
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bản đã được đề cập trong Quyết định số 18/2007/Q -BL TBXH ngày 

18/7/2007.  

 Qua theo dõi, thời gian qua việc tổ chức bồi dư ng kiến thức cho người 

lao động có sự khác biệt lớn giữa các doanh nghiệp và giữa các thị trường. 

 ối với thị trường Nhật Bản, h u hết các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc, 

đúng quy định. Người lao động thường phải học tập trung từ 4 đến 6 tháng 

trước khi xuất cảnh, bao gồm học tiếng Nhật, tác phong làm việc, bổ túc tay 

nghề. Thị trường Malaysia là thị trường dễ tính nhất nên các doanh nghiệp 

h u như không tổ chức đào t o ho c có thì cũng rất hình thức, không đ t yêu 

c u cả về nội dung và thời gian đào t o. Với thị trường  ài Loan, bên c nh 

những doanh nghiệp tổ chức đào t o nghiêm túc thì cũng còn nhiều trường 

hợp doanh nghiệp phó m c cho môi giới đào t o, doanh nghiệp chỉ làm các 

thủ tục xuất cảnh cho người lao động.  iều này dẫn đến việc người lao động 

không những không được trang bị đ y đủ kiến thức c n thiết mà còn không 

được rèn luyện tác phong sinh ho t, làm việc trong thời gian đào t o. Việc 

doanh nghiệp tự tổ chức đào t o, thi cuối khóa và cấp chứng chỉ cho học viên 

dẫn đến việc  rễ ràng bỏ qua chất lượng đào t o vì các mục tiêu trước măt. 

Thậm chí có trường hợp doanh nghiệp thu tiền như không hề tổ chức đào t o. 

Hậu quả việc không tổ chức đào t o và chấp hành không nghiêm các quy định 

về tuyển chọn lao đông dẫn đến những thiệt lớn cho cả doanh nghiệp và người 

lao động. 

2 2 3  Q y địn   ề q ản lý lao độn  ở n ớc n oà  

Theo quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn, việc quản lý, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động là trách nhiệm của các doanh 

nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, của các cơ quan quản lý 

nhà nước có liên quan và cơ quan đ i diện Việt Nam ở nước ngoài, trong đó 

trách nhiệm chính thuộc về các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước 
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ngoài. Khi đưa lao động ra nước ngoài, doanh nghiệp có nghĩa vụ báo cáo và 

phối hợp với cơ quan đ i diện ngo i giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài 

quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Doanh nghiệp 

phải cử cán bộ quản lý t i thị trường lao động đ c thù, các nước, khu vực 

doanh nghiệp đưa nhiều người lao động sang làm việc; phối hợp ch t chẽ với 

đối tác theo d i và hỗ trợ người lao động, đ c biệt là trong thời gian thử việc; 

theo d i, giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động để bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp của người lao động do doanh nghiệp đưa đi trong suốt thời gian làm việc 

theo hợp đồng ở nước ngoài; giải quyết kịp thời các phát sinh vượt quá khả 

năng tự giải quyết của người lao động ho c khi người lao động yêu c u trợ 

giúp. Doanh nghiệp có nghĩa vụ phối hợp với bên nước ngoài giải quyết các 

vấn đề phát sinh khi người lao động chết, bị tai n n lao động, tai n n rủi ro, bị 

bệnh nghề nghiệp, bị xâm h i tính m ng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài 

sản và giải quyết tranh chấp liên quan đến người lao động. Với những trường 

hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết, doanh nghiệp phải báo cáo và phối hợp 

với cơ quan đ i diện ngo i giao của Việt Nam ở nước sở t i can thiệp, giải 

quyết. Trong trường hợp người lao động bỏ trốn, doanh nghiệp c n phối hợp 

với đối tác, gia đình và người bảo lãnh vận động, thuyết phục người lao động 

trở l i nơi làm việc theo hợp đồng, nếu người lao động không thực hiện, 

doanh nghiệp phối hợp với đối tác thực hiện việc thông báo tới Cơ quan đ i 

diện ngo i giao và lãnh sự Việt Nam ở nước sở t i để xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

Thực hiện quy định này, trong quá trình đào t o trước khi xuất cảnh, 

doanh nghiệp phải phổ biến cụ thể cho người lao động các địa chỉ, điện tho i 

liên l c của đ i diện doanh nghiệp t i nước tiếp nhận và t i Việt Nam, của 

Ban Quản lý lao động ho c Cơ quan đ i diện Việt Nam ở nước sở t i và của 

các cơ quan liên quan trong và ngoài nước để người lao động liên hệ đề nghị 
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trợ giúp khi g p vấn đề khó khăn. Khi lao động xuất cảnh, doanh nghiệp phải 

thông báo và phối hợp với đối tác nước ngoài (công ty môi giới ho c người sử 

dụng lao động) đón và tiếp nhận người lao động t i nơi nhập cảnh vào nước 

sở t i. Trường hợp c n thiết, phải cử cán bộ cùng đi và phối hợp với phía 

nước ngoài đưa người lao động đến nơi làm việc. 

Chấp hành quy định của Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn, thời gian qua, nhiều 

doanh nghiệp đã cử cán bộ đ i diện sang các thị trường doanh nghiệp có 

nhiều lao động để làm nhiệm vụ quản lý, hỗ trợ người lao động và phát triển 

thị trường. Vì vậy, nhiều phát sinh liên quan đến quyền lợi hợp pháp của 

người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài được doanh nghiệp phối 

hợp với chủ sử dụng lao động,  Ban Quản lý lao động ho c cơ quan đ i diện 

ta ở ngoài nước xử lý và giải quyết kịp thời.  

Tuy nhiên, việc cử cán bộ sang các thị trường để quản lý lao động của 

doanh nghiệp còn g p nhiều khó khăn, vì h u hết các nước tiếp nhận lao động 

không cho phép các doanh nghiệp đ t văn phòng quản lý lao động t i nước 

họ. Chính sách của một số nước tiếp nhận lao động chỉ cấp visa cho cán bộ 

doanh nghiệp trong thời gian ngắn và không thừa nhận tư cách cán bộ doanh 

nghiệp làm nhiệm vụ quản lý lao động nên nhiều vụ việc phát sinh cán bộ Ban 

quản lý lao động Việt Nam t i nước tiếp nhận lao động phải trực tiếp tham gia 

xử lý. T i các thị trường như  ài Loan, Nhật Bản, Cata, UAE, Ả rập xê út… 

việc xin visa cho cán bộ đ i diện của doanh nghiệp rất khó khăn, phải có 

người bảo lãnh, thời gian cư trú không dài, khoảng 14 ngày đến 60 ngày tuỳ 

từng thị trường.  ể khắc phục tình hình trên, ph n lớn các doanh nghiệp đều 

cử cán bộ sang quản lý lao động dưới danh nghĩa "cán bộ phiên dịch cho đối 

tác", "người lao động", vì vậy, những cán bộ này không đủ địa vị pháp lý và 

g p khó khăn để làm việc với các tổ chức hữu quan của nước sở t i khi xử lý 

các vụ việc phát sinh. 
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 Do những khó khăn về thủ tục pháp lý, nên hiện nay chỉ còn một số ít 

doanh nghiệp duy trì cán bộ đ i diện thường xuyên t i văn phòng của đối tác 

tiếp nhận lao động, còn l i chủ yếu là cử cán bộ định kỳ sang kiểm tra, nắm 

tình hình ở nước ngoài ho c cử cán bộ sang giải quyết khi có vụ việc phát 

sinh đối với người lao động.  ây là nguyên nhân chính dẫn đến việc không 

kịp thời phát hịên và xử lý các vụ việc phát sinh giữa lao động với chủ sử 

dụng mà hậu quả là thiệt h i cho cả doanh nghiệp và người lao động.  

Việc tuân thủ yêu c u báo cáo với Cơ quan đ i diện danh sách, địa chỉ 

của người lao động làm việc ở nước ngoài (đ c biệt là t i những địa bàn 

không có Ban Quản lý lao động ho c không có cơ quan đ i diện ngo i giao 

Việt Nam) chưa được các doanh nghiệp chấp hành đ y đủ, dẫn đến các cơ 

quan đ i diện g p khó khăn trong công tác bảo hộ người lao động.  ơn cử 

như khi có khủng hoảng chính trị t i Libya năm 2011 ho c sự cố động đất 

sóng th n t i Nhật Bản, số liệu tổng hợp theo báo cáo của các doanh nghiệp 

t i các Ban Quản lý lao động và Cục Quản lý lao động ngoài nước (các doanh 

nghiệp báo cáo định kỳ hàng tháng) luôn thấp hơn số lao động thực tế của các 

doanh nghiệp t i thị trường đó; đồng thời qua những sự kiện này cũng phát 

hiện tình tr ng doanh nghiệp tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài nhưng không báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định. 

2 2 4  Q y định về tài chính 

Các quy định về tài chính đối với doanh nghiệp bao gồm các quy định 

về việc thu tiền môi giới, tiền dịch vụ, tiền ký quỹ của người lao động và của 

doanh nghiệp, vốn pháp định của doanh nghiệp. Việc thực hiện quy định về 

vốn pháp định, về tiền ký quỹ của doanh nghiệp đã được phân tích ở ph n 

trên, vì vậy, ph n này sẽ chỉ đề cập đến việc thực hiện quy định về tiền dịch 

vụ, tiền môi giới và tiền ký quỹ của người lao động.  
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2.2.4.1. Về tiền m i giới và tiền dịch vụ 

Theo quy định của Luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn, tiền môi giới là khoản chi phí 

mà doanh nghiệp dịch vụ phải trả cho bên môi giới để ký kết và thực hiện 

Hợp đồng cung ứng lao động. Mức tr n tiền môi giới cho các thị trường 

không vượt quá một tháng lương cơ bản/người lao động cho một năm hợp 

đồng. Người lao động phải hoàn trả cho doanh nghiệp một ph n hay toàn bộ 

số tiền môi giới theo quy định của Bộ L TBXH. Trường hợp người lao động 

phải về nước trước thời h n mà không do lỗi của nguời lao động, nếu thời 

gian làm việc thực tế t i nước ngoài ít hơn ½ thời gian của hợp đồng thì người 

lao động sẽ được nhận l i ½ số tiền môi giới đã nộp. 

Tiền dịch vụ là khoản chi phí mà người lao động phải trả cho doanh 

nghiệp dịch vụ để thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài. Doanh nghiệp và người lao động có thể thoả thuận về việc thu tiền dịch 

vụ một l n trước khi người lao động xuất cảnh hay thu làm nhiều l n trong 

thời gian người lao động làm việc ở nước ngoài. Mức tr n tiền dịch vụ không 

qua một tháng lương theo hợp đồng cho một năm làm việc. Trường hợp người 

lao động phải về nước trước thời h n mà không do lỗi của người lao động thì 

doanh nghiệp chỉ được thu tiền dịch vụ theo thời gian thực tế người lao động 

làm việc ở nước ngoài.  

Doanh nghiệp dịch vụ chỉ được thu tiền dịch vụ và tiền môi giới của 

người lao động sau khi ký Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài với người lao động và người lao động được phía nước ngoài chấp nhận 

vào làm việc ho c cấp thị thực nhập cảnh (visa). Nhìn chung, ở ph n lớn các 

thị trường, các doanh nghiệp đều thực hiện đúng quy định về tiền môi giới và 

tiền dịch vụ. Các hợp đồng có mức tiền môi giới ho c tiền dịch vụ cao hơn 

quy định đều không được phép thực hiện. 
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Việc hoàn trả 50% tiền môi giới cho người lao động về nước trước h n 

không do lỗi của họ và thời gian làm việc thức tế ít hơn ½ thời h n hợp đồng 

là rất khó thực hiện vì thực tế doanh nghiệp dịch vụ khó có thể đòi l i tiền 

môi giới từ đối tác.   c biệt là trong trường hợp bất khả kháng như khi xẩy ra 

chiến tranh t i Lybia, hàng nghìn lao động của doanh nghiệp phải đồng lo t 

về nước trước h n, doanh nghiệp rơi vào bế tắc, không có khả năng hoàn trả 

tiền môi giới cho người lao động theo quy định và đã phải nhờ cậy vào sự hỗ 

trợ của nhà nước.  

2.2.4.2.  iền ký quỹ của người lao động 

Luật Về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng quy định tiền ký quỹ của người lao động để bảo đảm việc thực hiện Hợp 

đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và được doanh nghiệp dịch 

vụ sử dụng để bù đắp thiệt h i phát sinh do lỗi của người lao động gây ra cho 

doanh nghiệp. Căn cứ vào những d ng thiệt h i, mức độ thiệt h i và t n suất 

vi ph m hợp đồng, khả năng phát sinh vi ph m hợp đồng của người lao động 

t i nước tiếp nhận, thu nhập của người lao động và chi phí trước khi đi của 

người lao động v.v, Bộ L TBXH đã ban hành Thông tư số 21/2013/TT – 

BL TBXH ngày 10/10/2013 để quy định mức tr n tiền ký quỹ của người lao 

động và những thị trường lao động mà doanh nghiệp được thỏa thuận ký quỹ 

đối với người lao động.  iều này đã góp ph n h n chế được việc các doanh 

nghiệp tự quyết định biện pháp ký quỹ để đảm bảo thực hiện hợp đồng theo 

các quy định của Bộ Luật Dân sự như trước đây. Tiền ký quỹ của người lao 

động phải được ghi r  trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài và chỉ được thực hiện sau khi người lao động ký hợp đồng này với 

doanh nghiệp và được phía nước ngoài chấp nhận vào làm việc ho c cấp visa.  

M c dù văn bản quy ph m pháp luật cho phép các doanh nghiệp được 

thỏa thuận với người lao động để ký quỹ ở h u hết các thị trường nhưng trên 
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thực tế, các doanh nghiệp chỉ yêu c u người lao động thực hiện ký t i một số  

thị trường hay xẩy ra vi ph m hợp đồng như  ài Loan, Nhật Bản và Hàn 

Quốc. Về cơ bản, doanh nghiệp không thu tiền ký quỹ vượt quá mức quy 

định. Nhưng h u hết các doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định về việc 

quản lý và sử dụng tiền ký quý. Cụ thể, chưa có doanh nghiệp nào thực hiện 

mở tài khoản t i ngân hàng thương m i để quản lý tiền ký qũy như quy định 

t i Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BL TNXH-NHNNVN mà đã giữ l i 

t i doanh nghiệp để đ u tư vào các ho t động sản xuất kinh doanh khác. Và 

cũng chính vì thế đã dẫn đến tình tr ng nhiều doanh nghiệp không trả được 

tiền kỹ quỹ cho người lao động khi hết h n hợp đồng do đ u tư bị thua lỗ. 

2.3. Quy  ịnh của pháp luật v  các hình th c người l o  ộng  i làm 

việc ở nước ngoài 

  iều 6 Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng quy định có 4 hình thức người lao động đi làm việc ở nước ngoài. 

Cụ thể như sau: 

 hứ nhất, người lao động đi làm việc ở nước ngoài th ng qua hợp đồng 

ký kết với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép hoạt động đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài. 

Đối với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ:  ây là hình thức đưa người 

lao động đi làm việc ở nước ngoài phổ biến nhất hiện nay. Ở hình thức này có 

sự tham gia của các doanh nghiệp dịch vụ làm trung gian giữa người lao động 

Việt Nam với bên tiếp nhận lao động của nước ngoài.  ể được cấp Giấy phép 

ho t động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh 

nghiệp phải đáp ứng các điều kiện c n thiết theo quy định của pháp luật như 

đã nêu ở mục 2.1 của chương này. 

Ho t động của doanh nghiệp ho t động dịch vụ đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài là ho t động kinh doanh nhằm mang l i lợi nhuận cho 
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doanh nghiệp. Trong ho t động dịch vụ đưa người đi làm việc ở nước ngoài, 

doanh nghiệp dịch vụ có vai trò trung gian, là c u nối giữa doanh nghiệp nước 

ngoài có nhu c u tiếp nhận lao động với người lao động Việt Nam. Trước hết, 

doanh nghiệp dịch vụ ký kết với doanh nghiệp nước ngoài có nhu c u tiếp 

nhận lao động Việt Nam hợp đồng cung ứng lao động. Hợp đồng cung ứng 

lao động phải có những nội dung phù hợp với quy định của pháp luật Việt 

Nam, pháp luật nước sở t i và phải đăng ký với Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp dịch vụ 

sẽ tiến hành tuyển chọn người lao động, sau đó ký kết với người lao động hợp 

đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài .  ây là hai văn bản này 

có ý nghĩa pháp lý quan trọng vì nó là cơ sở đảm bảo quyền lợi và ràng buộc 

trách nhiệm của các bên, nhất là bảo vệ quyền lợi của người lao động khi xảy 

ra tranh chấp giữa các bên. Do đó, pháp luật Việt Nam quy định khá chi tiết 

về các điều khoản bắt buộc trong hai hợp đồng này.  ây cũng được đánh giá 

là biện pháp hữu hiệu để góp ph n bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt 

Nam trước, trong và sau khi họ ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng. 

Đối với tổ chức sự nghiệp:  ây là trường hợp đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo các thỏa thuận ho c điều ước quốc tế giữa Việt 

Nam với các quốc gia khác.  ây là ho t động phi lợi nhuận, mang tính chất 

hợp tác quốc tế, tương trợ giữa các nước trong lĩnh vực lao động và đào t o 

nghề, do vậy chỉ có những tổ chức sự nghiệp thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ giao nhiệm vụ đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài mới được phép thực hiện. 

 hứ hai, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với 

doanh nghiệp Việt Nam trúng th u, nhận th u hoặc tổ chức, cá nhân Việt 

Nam đ u tư ra nước ngoài. 



 

58 

 

 

Chủ thể tham gia trong quan hệ này gồm doanh nghiệp trúng th u, nhận 

th u ho c tổ chức, cá nhân đ u tư ra nước ngoài (gọi chung là doanh nghiệp 

đ u tư ra nước ngoài) và người lao động Việt Nam làm việc cho các doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân này. Trong thực tế, các doanh nghiệp Việt Nam đ u 

tư ra nước ngoài bên c nh việc sử dụng lao động t i chỗ là người nước ngoài 

còn có nhu c u sử dụng lao động là người Việt Nam (là các chuyên gia ho c 

người lao động có trình độ tay nghề cao theo doanh nghiệp ra nước ngoài làm 

việc). Họ có thể trực tiếp tuyển dụng lao động ho c ủy quyền cho doanh 

nghiệp cung ứng lao động tuyển cho mình. Người lao động tham gia ký kết 

hợp đồng lao động phải đáp ứng đủ điều kiện về sức khỏe, trình độ và các tiêu 

chuẩn, điều kiện khác mà doanh nghiệp sử dụng lao động đưa ra.  

Như vậy, khác với hình thức trên, ở hình thức này, người sử dụng lao 

động và người lao động đều mang quốc tịch Việt Nam, chỉ có hợp đồng lao 

động được thực hiện ở nước ngoài. Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài trực tiếp quản lý, điều hành lao động và bảo đảm các quyền 

và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Do vậy, quan hệ lao động tương đối 

ổn định, ít phát sinh tranh chấp do không có nhiều bất đồng về ngôn ngữ, 

phong cách và lối sống. Tuy nhiên, do hợp đồng lao động được thực hiện ở 

nước ngoài ngoài việc tuân thủ pháp luật lao động Việt Nam, các bên còn 

phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật lao động nước sở t i. 

 hứ ba, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực 

tập nâng cao tay nghề. 

Thực chất đây là hình thức đưa người lao động đi học nghề ở nước 

ngoài dưới d ng tu nghiệp sinh, thực tập sinh ho c đơn giản là học nghề để 

nâng cao kỹ năng nghề.   

Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình 

thức thực tập nâng cao tay nghề phải ký kết hợp đồng nhận lao động thực tập 
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với cơ sở tiếp nhận thực tập ở nước ngoài  và ký hợp đồng đưa người lao 

động đi thực tập ở nước ngoài với người lao động. Kết thúc giai đo n học 

nghề, người lao động có thể làm việc t i chính doanh nghiệp nước ngoài đã 

d y nghề cho họ. Việc thực tập nâng cao tay nghề có thể có ho c không có 

tiền trợ cấp sinh ho t, nhưng luôn gắn với nghĩa vụ lao động sau quá trình học 

nghề cho nơi đã bỏ chi phí đào t o nghề cho người lao động. Doanh nghiệp 

đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức này phải đảm bảo 

các điều kiện đưa đi, điều kiện làm việc, sinh ho t, phải quản lý người lao 

động và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp cho người lao động, đồng thời phải 

phối hợp ch t chẽ với bên tiếp nhận thục tập sinh để giải quyết kịp thời các rủi 

ro cho người lao động trong quá trình thực tập ở nước ngoài.  

Hình thức này hiện nay đang được khuyến khích nhằm giúp cho người 

lao Việt Nam nâng cao trình độ tay nghề, học hỏi kinh nghiệm quản lý của 

quốc tế, t o điều kiện để nước ta thực hiện tốt công cuộc công nghiệp hóa – 

hiện đ i hóa.  

Thứ tư, người lao động đi làm việc ở nước ngoài th ng qua hợp đồng 

cá nhân giữa bản thân người lao động và người sử dụng lao động ở nước 

ngoài. 

 ây là hình thức người lao động trực tiếp ký kết hợp đồng lao động với 

người sử dụng lao động nước ngoài không thông qua các tổ chức trung gian 

làm dịch vụ. Hợp đồng này được gọi là hợp đồng cá nhân.  ể có thể ký kết 

được hợp đồng cá nhân, người lao động phải tự tìm hiểu về người sử dụng lao 

động, tự trang bị cho mình để đáp ứng được những yêu c u của người sử 

dụng lao động nước ngoài về trình độ nghề nghiệp, ngo i ngữ và các kiến 

thức, kỹ năng c n thiết khác. Việc ký kết hợp đồng cá nhân do hai bên tự thỏa 

thuận trực tiếp với nhau nên không mất khoản chi phí môi giới, tiền dịch vụ 

và những khoản tiền khác như chi phí đào t o, tiền đ t cọc. Sau khi ký kết, 
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người lao động phải tiến hành đăng ký hợp đồng cá nhân với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

Hình thức này còn khá mới ở Việt Nam vì chỉ những người lao động có 

trình độ hiểu biết cao, ngo i ngữ tốt, năng động, nh y bén mới có khả năng tự 

tìm việc làm ở ngoài nước và tự thỏa thuận, ký kết hợp đồng với người sử 

dụng lao động nước ngoài. Trong khi đó, đa ph n người lao động ở nước ta, 

trình độ ngo i ngữ, kiến thức về các vấn đề kinh tế, xã hội, pháp luật còn 

nhiều h n chế.  

K t luận chương 2 

Doanh nghiệp ho t động dịch vụ là một trong những chủ thể quan trọng 

tham gia vào ho t động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng. Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài và các văn bản hướng dẫn đã t o hành lang pháp lý khá đ y đủ, đồng 

bộ, t o sân chơi bình đẳng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành ph n 

kinh tế. Các doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh được quyền chủ động 

trong các ho t động theo khuôn khổ luật định. Nhận thức và và ý thức chấp 

hành pháp luật của h u hết các doanh nghiệp đã được nâng cao. Trách nhiệm, 

quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp được quy định r  ràng, thuận lợi cho 

công tác bảo vệ quyền lợi của người lao động. Từ những phân tích trên cho 

thấy, các chính sách và quy định pháp luật hiện hành đã t o điều kiện thuận 

lợi cho các doanh nghiệp dịch vụ phát triển và ho t động ngày càng hiệu quả 

hơn. 

Tuy nhiên, qua nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành cũng như 

thực tế triển khai áp dụng pháp luật cho thấy, các quy định đối với doanh 

nghiệp ho t động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hiện 

nay đã bộ lộ nhiều bất cập, không còn phù hợp với thực tế làm h n chế khả 

năng phát triển của doanh nghiệp và chưa tương thích với một số quy ph m 

pháp luật chuyên ngành có liên quan. Như, các quy định về điều kiện cấp, đổi 



 

61 

 

 

giấy phép ho t động dịch vụ; điều kiện về tài chính; về tổ chức bộ máy; về 

công tác đào t o, quản lý lao động ...  

 ể hoàn thiện pháp luật điều chỉnh đối với chủ thể này nhằm giúp cho 

các doanh nghiệp dịch vụ có được hành lang pháp lý thông thoáng, ho t động 

hiệu quả hơn, tác giả sẽ đưa ra các kiến nghị và giải pháp sửa đổi trong 

chương 3 của luận văn. 
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Chương 3 

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP  

ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC  

Ở NƯỚC NGOÀI THEO H P Đ NG 

 3.1. Một s  y u cầu  ặt r    i với việc hoàn thiện pháp luật Việt 

N m v  hoạt  ộng dịch vụ  ư  người l o  ộng Việt N m  i làm việc ở 

nước ngoài theo h p  ồng 

 hứ nhất, việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hoạt động dịch vụ đưa 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải thể chế hóa chủ 

trương của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài. 

Một trong những nguyên tắc quan trọng khi xây dựng và ban hành pháp 

luật là phải thể chế hóa đường lối, chủ trương của  ảng và Nhà nước về lĩnh 

vực văn bản đó điều chỉnh.  ường lối, chủ trương của  ảng và Nhà nước là 

kim chỉ nam xuyên suốt trong quá trình xây dựng pháp luật, định hướng cho 

cơ quan so n thảo. Chủ trương của  ảng và Nhà nước đối với lĩnh vực đưa 

người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được thể hiện ở nhiều văn bản, 

nhưng r  nét và tập trung nhất là ở Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 22/9/1998 của 

Bộ Chính trị. Ngay trong ph n mở đ u của Chỉ thị, ho t động xuất khẩu lao 

động đã được coi là  “một hoạt động kinh tế - xã hội góp ph n phát triển 

nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tạo thu nhập và nâng cao trình độ tay 

nghề cho người lao động, tăng thu ngoại tệ cho đất nước và tăng cường quan 

hệ hợp tác giữa các giữa nước ta với các nước”. Do vậy, chủ trương của 

 ảng là chúng ta phải “mở rộng và đa dạng hóa hình thức, thị trường (...), 

phù hợp với cơ chế thị trường  có sự quản lý của nhà nước”, đồng thời phải 

“phát triển và đào tạo nghề gắn với nhu c u của thị trường lao động, đào tạo 

ngoại ngữ, giáo dục ý thức pháp luật... ”. cho người lao động trước khi đi làm 
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việc ở nước ngoài. G n đây nhất, t i Chỉ thị 16 – CT/TW ngày 8/5/2012 của 

Ban Bí thư Trung ương một l n nữa khẳng định “trong xu thế toàn c u hóa 

và hội nhập quốc tế sau rộng, nhu c u tiếp nhận lao động của các nước rất 

lớn, là cơ hội để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả việc đưa người lao động và 

chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, tạo 

thu nhập, phân c ng lại lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng 

thu ngoại tệ và góp ph n phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, thực hiện 

c ng nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Luật người lao động 

Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã được xây dựng dựa trên 

những quan điểm, chủ trương nêu trên của  ảng, trong quá trình sửa đổi, 

hoàn thiện pháp luật vẫn phải phù hợp với chủ trương của  ảng và Nhà nước.  

 hứ hai, pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

phải tạo hành lang pháp lý minh bạch, c ng khai, làm rõ trách nhiệm, quyền 

hạn của các chủ thể tham gia các quan hệ trong lĩnh vực này, trong đó phải 

tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống doanh nghiệp hoạt động dịch vụ phát 

triển. 

Pháp luật là một trong những công cụ hữu hiệu để Nhà nước quản lý xã 

hội. Pháp luật có vai trò quan trọng vừa điều chỉnh các quan hệ xã hội, giữ 

cho các quan hệ đó ở trong vòng trật tự, ổn định, vừa hướng dẫn hành vi xử 

sự của các chủ thể tham gia quan hệ xã hội, t o môi trường pháp lý thuận lợi 

cho các ho t động trong xã hội đ t hiệu quả cao. Thực tiễn đã khẳng định sự 

quản lý của nhà nước đối với xã hội chỉ có thể phát huy đ y đủ, hiệu quả khi 

được xác lập dưới một hình thức pháp luật nhất định và được bảo đảm thực 

hiện bằng một cơ chế pháp luật thích hợp. Do vậy, trong quá trình xây dựng 

và hoàn thiện pháp luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng c n xác định r  ràng về các chủ thể tham gia, điều kiện tham gia 

quan hệ, hình thức, trình tự, thủ tục đưa người lao động ra nước ngoài làm 
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việc, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia quan hệ, đồng thời cũng 

phải đưa ra những chế tài xử lý nghiêm khắc với những hành vi vi ph m trong 

lĩnh vực này.  

 hứ ba, pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài phải bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt 

Nam. 

Khi tham gia các quan hệ pháp luật lao động, người lao động thường là 

bên yếu thế và bất lợi hơn về nhiều m t. Việc xây dựng pháp luật về lao động 

nói chung và luật về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nói riêng 

luôn c n quan tâm, quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của người lao động 

cũng như có cơ chế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao 

động, nhất là những quy định có liên quan đến sự tham gia của tổ chức Công 

đoàn với tư cách là đ i diện bảo vệ quyền lợi của người lao động. 

 hứ tư, pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài phải phù hợp với thực tiễn và đảm bảo sự thống nhất với các văn bản 

pháp luật chuyên ngành khác. Đồng thời, phải có sự tương thích với pháp 

luật các nước tiếp nhận lao động, các c ng ước quốc tế và phối hợp hành 

động giữa Việt Nam với các định chế quốc tế về di dân quốc tế.  

Pháp luật chỉ có thể phát huy hiệu quả trong việc điều chỉnh các quan 

hệ xã hội nếu nó phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn và đồng bộ trong toàn hệ 

thống pháp luật. Pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài được xây dựng trên cơ sở kế thừa các văn bản pháp luật điều 

chỉnh về ho t động xuất khẩu lao động trước đây và thực tế của ho t động đưa 

người lao động đi làm việc ở nước ngoài của nhà nước trong thời gian 30 năm 

qua. Việc hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này c n phải dựa vào điều kiện 

kinh tế - xã hội cụ thể của đất nước trong giai đo n hiện nay và những năm 

tiếp theo.  ồng thời, những quy định nhằm hoàn thiện pháp luật về đưa người 
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lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài phải đảm bảo sự thống nhất với 

các văn bản pháp luật trong nước và các quy định của pháp luật quốc tế (công 

ước của ILO, IOM ...) nhằm để bảo vệ quyền lợi người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài tốt hơn, cũng như quyền lợi của các quốc gia tiếp nhận lao động 

trong quá trình tham gia phân công lao động toàn c u. H n chế tối đa sự xung 

đột pháp luật với các quy định của nmước tiếp nhận, các quy định quốc tế và 

khu vực. 

3.2. Một s  ki n nghị và giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp 

luật v  do nh nghiệp hoạt  ộng dịch vụ  ư  người l o  ộng  i làm việc ở 

nước ngoài 

3.2.1. Về đ ề  k ện cấp G ấy p ép  o   độn  

(i) Ho t động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một lĩnh 

vực ho t động đ c thù, có điều kiện, liên quan trực tiếp đến con người, đòi hỏi 

người lãnh đ o điều hành ho t động này c n được chuẩn hóa và cụ thể hóa. 

Trước hết, người lãnh đ o điều hành c n phải am hiểu về thị trường lao động, 

phải có trình độ ngo i ngữ để có thể làm việc trực tiếp với các đối tác nước 

ngoài v.v. Vì vậy, c n bổ sung quy định về trình độ chuyên môn, ngo i ngữ 

đối với người lãnh đ o điều hành doanh nghiệp, những lo i bằng cấp, giấy tờ 

để khẳng định người lãnh đ o điều hành đủ điều kiện theo quy định (Khoản 3 

 iều 9). Thực tế cho thấy, t i nhiều doanh nghiệp, người lãnh đ o điều hành 

ho t động này nhiều khi không phải là người đ i diện trước pháp luật, vì vậy, 

cũng c n phải xem xét khả năng bổ sung quy định về người đ i diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp trở thành một trong những điều kiện cấp phép 

( iều 9). 

(ii) Luật c n quy định cụ thể ho c giao cho cơ quan có thẩm quyền quy 

định r  các lo i giấy tờ chứng minh doanh nghiệp có đủ điều kiện về vốn 

pháp định ( iểm c Khoản 1  iều 10 và  iểm d Khoản 2  iều 11) trong hồ sơ 
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xin cấp Giấy phép đối với từng d ng doanh nghiệp để tránh tình tr ng như 

hiện nay không r  cơ quan nào, lo i giấy tờ gì có thể chứng minh được yêu 

c u về vốn pháp định. Ví dụ c n quy định r : 

-  ối với những doanh nghiệp thành lập mới thì hồ sơ xác nhận 

vốn pháp định gồm có: 

+ Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ ph n 

ho c của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu h n 

(TNHH) có từ hai thành viên trở lên; ho c 

+ Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một 

thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức (các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức 

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp); ho c 

+ Bản đăng ký vốn đ u tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh 

nghiệp tư nhân và đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là cá 

nhân; 

Trường hợp góp vốn bằng tiền thì phải được ngân hàng thương m i nơi 

doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp 

(thời điểm xác nhận trong thời h n 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ); Biên 

bản kiểm quỹ tiền m t có chữ ký của Thủ quỹ, Kế toán trưởng và Giám đốc 

doanh nghiệp kèm theo bản photocopy các chứng từ nộp tiền.   

Trường hợp góp vốn bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có 

chức năng định giá đang ho t động t i Việt Nam về kết quả định giá tài sản 

được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải có hiệu lực tối thiểu trong vòng 60 

ngày kể từ ngày nộp hồ sơ xin cấp giấy phép. 

 ối với những doanh nghiệp đang ho t động có nhu c u bổ sung/đổi 

giấy phép ho t động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng thì hồ sơ xác nhận vốn pháp định gồm có: 

Văn bản xác nhận của cơ quan chủ quản (đối với doanh nghiệp nhà 

nước); của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
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nghiệp (đối với công ty TNHH một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức) 

ho c của tổ chức kiểm toán độc lập (đối với tất cả các lo i hình doanh nghiệp) 

về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp đó được ghi trong báo cáo 

tài chính của doanh nghiệp t i thời điểm g n nhất (không quá 180 ngày tính 

đến ngày nộp hồ sơ).  

3.2.2. Về cấp, đổ ,      ồ    ấy p ép 

(i) C n xem xét l i quy định về thời h n của giấy phép. Việc không giới 

h n thời gian của giấy phép hiện nay đã gián tiếp t o ra sức ì và sự thiếu trách 

nhiệm trong ho t động của nhiều doanh nghiệp, cá biệt có doanh nghiệp còn 

thể hiện sự “coi thường” pháp luật  trong ho t động dịch vụ vì cho rằng các cơ 

quan chức năng khó có thể thu hồi được giấy phép ho t động cho dù doanh 

nghiệp có sai ph m. Quy định này của Việt Nam cũng không phù hợp với 

thông lệ chung của các quốc gia phải cử, qua nghiên cứu, các nước đều quy 

định thời h n cụ thể của giấy phép, sau thời h n đó, nếu doanh nghiệp không 

vi ph m các quy định thì sẽ được xem xét cấp l i hay ra h n giấy phép, các 

doanh nghiệp vi ph m sẽ không được cấp giấy phép ho t động tiếp. Thông 

thường, giấy phép ho t động trong lĩnh vực đ c thù này đều có thời h n từ 3 

đến 5 năm.  

(ii) Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo 

hợp đồng đưa ra quy định về “nộp l i giấy phép, thu hồi giấy phép” ( iều 

15), tuy nhiên không có điều nào của luật cũng như không có văn bản hướng 

dẫn nào quy định về thủ tục và quy trình thực hiện việc nộp l i, thu hồi giấy 

phép đối với các trường hợp đã quy định. Việc này cũng đã gây ra khó khăn 

cho cả doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong việc thực thi pháp luật. Vì 

thế, đây cũng sẽ là nội dung c n đề cập để sửa đổi bổ sung luật.  ồng thời 

cũng c n cân nhắc để đưa vào trường hợp khi công ty mẹ (là đơn vị kinh 

doanh đa ngành nghề, đã được cấp giấy phép ho t động dịch vụ đưa người lao 
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động đi làm việc ở nước ngoài) giao toàn bộ mảng ho t động này cho công ty 

con (ho t động chuyên về lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước 

ngoài). Trên thực tế đã có nhiều trường hợp này xảy ra và cơ quan quản lý 

nhà nước phải vận dụng quy định hiện hành của luật để giải quyết. 

(iii) Nên sửa đổi  iều 11 theo hướng quy định cụ thể những trường hợp 

nào phải làm thủ tục đổi giấy phép khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; 

đồng thời quy định cụ thể những giấy tờ c n thiết đối với mỗi trường hợp thay 

đổi. Tránh tình tr ng hiện nay, khi thay đổi bất kỳ nội dung nào của giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh, kể cả nội dung đó có liên quan ho c không 

hề liên quan gì đến ho t động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, 

nhưng doanh nghiệp đều phải làm hồ sơ, thủ tục đổi giấy phép như nhau. 

(iv) Sửa đổi điểm c Khoản 2  iều 15 theo hướng quy định cụ thể số lao 

động doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài, thời gian để đưa được số 

lao động đó đi làm việc ở nước ngoài kể từ ngày doanh nghiệp được cấp ho c 

cấp đổi Giấy phép ho t động dịch vụ. Nếu không đ t được yêu c u đó doanh 

nghiệp sẽ bị thu hồi giấy phép ho t động. 

(v) C n quy định l i thời h n xem xét hồ sơ cấp, đổi giấy phép ho t 

động cho phù hợp để vừa đáp ứng được yêu c u về quy trình, vừa phù hợp 

với điều kiện thực thi nhằm khắc phục tình tr ng bất khả thi về thời h n xem 

xét hồ sơ cấp, đổi giấy phép như hiện nay. 

3 2 3  Về  ổ c  c bộ máy 

(i) Ngoài việc quy định về số lượng chi nhánh được phép thành lập và 

ho t động như hiện nay, c n quy định r  các chi nhánh phải đ t ở các 

tỉnh/thành khác nhau và không được phép đ t chi nhánh t i tỉnh/thành phố mà 

doanh nghiệp đ t trụ sở chính (Khoản 1  iều 16).  

(ii) Ngoài quy định về bộ máy, chi nhánh của doanh nghiệp ho t động 

dịch vụ, Luật cũng c n xem xét bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp 
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được kết nối với các tổ chức, cá nhân ở các địa phương để tuyên truyền, tư 

vấn chuẩn bị nguồn lao động cung cấp cho doanh nghiệp. Các tổ chức, cá 

nhân này phải đăng ký ho t động với cơ quan lao động địa phương và chịu sự 

quản lý, kiểm soát của cơ quan này. Có thể quy định mỗi doanh nghiệp chỉ 

được phép hợp tác với một số lượng nhất định các tổ chức, cá nhân t i mỗi 

địa phương để đảm bảo doanh nghiệp có m ng lưới cung cấp lao động phù 

hợp.  ồng thời luật cũng c n quy định về điều kiện và tiêu chuẩn của cá nhân, 

tổ chức tham gia ho t động này. Làm như vậy sẽ giúp cho việc quản lý ho t 

động trên địa bàn được ch t chẽ hơn, người lao đông thuận lợi hơn trong việc 

tìm hiểu và đăng ký tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài.  

3 2 4  Về  ài chính 

(i) C n quy định cụ thể hơn việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của 

doanh nghiệp, tiền ký quỹ không chỉ được sử dụng để giải quyết các vấn đề 

phát sinh khi người lao động làm việc ở nước ngoài như hiện nay mà c n 

được sử dụng để giải quyết cả những phát sinh khi người lao động chưa xuất 

cảnh (Khoản 1  iều 22); 

(ii) Luật c n bổ sung các quy định và chế tài nghiêm khắc để xử lý các 

hành vi vi ph m quy định về tài chính của doanh nghiệp, kể cả hành vi không 

hoàn trả kịp thời và đ y đủ cho ngân hàng khoản tiền người lao động đã vay 

và chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp nhưng sau đó người lao động 

không xuất cảnh.  

(iii) Xem xét bổ sung quy định định kỳ hay đột xuất doanh nghiệp phải 

báo cáo về việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của người lao động, tiền ký 

quỹ của doanh nghiệp t i ngân hàng thương m i nơi doanh nghiệp đ t trụ sở 

chính. 

3 2 5  Về   yển c ọn, đào   o  à q ản lý lao độn   

(i) C n quy định cụ thể quy trình tuyển chọn, đào t o và đưa người lao 

động đi làm việc ở nước ngoài một cách có tổ chức. Nội dung quy định về 
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tuyển chọn phải phù hợp với quy định về đăng ký và thẩm định hợp đồng, 

phù hợp với thực tr ng nguồn lao động hiện có. Qua đó khắc phục cho được 

bất cập giữa các quy định hiện nay, cụ thể là bất cập giữa quy định doanh 

nghiệp chỉ được tuyển chọn lao động sau khi có kết quả thẩm định hợp đồng 

cung ứng lao động của cơ quan quản lý nhà nước, trong khi thời gian thẩm 

định không được thực hiện theo đúng quy định, khi doanh nghiệp nhận được 

kết quả thẩm định thì đã đến thời h n cung ứng lao động, thậm chí có trường 

hợp đã quá thời h n cung ứng lao động. Thực tế đó khiến cho doanh nghiệp 

ho c không thể đảm bảo chất lượng theo yêu c u của bên tuyển dụng nếu thực 

hiện theo đúng quy định ho c buộc phải vi ph m quy định về tuyển chọn, đào 

t o.  

(ii) Ngoài quy định về việc tổ chức bồi dư ng kiến thức c n thiết cho 

người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, c n sửa đổi, bổ sung quy 

định bắt buộc về trình độ ngo i ngữ của người lao động. Quy định trách 

nhiệm của doanh nghiệp trong việc tổ chức đào t o, bồi dư ng ngo i ngữ cho 

người lao động.  

(iii) Quy định r  trách nhiệm của cơ quan lao động địa phương trong 

việc quản lý việc tuyển chọn lao động trên địa bàn, tổ chức để người lao động 

có thể tiếp cận thông tin và đăng ký đi làm việc ở nước ngoài thuận tiện, có tổ 

chức.  

(iv) C n quy định chi tiết và cụ thể hơn về việc quản lý lao động ở 

nước ngoài sao cho vừa phù hợp với quy định của nước tiếp nhận, vừa đảm 

bảo quản lý và hỗ trợ được người lao động đ y đủ, kịp thời, đ c biệt là trong 

thời gian đ u khi người lao động mới nhập cảnh và làm quen với công việc. 

Bởi với các quy định hiện t i, nhiều doanh nghiệp không cử cán bộ sang hỗ 

trợ, quản lý lao động mà phó m c người lao động cho đối tác và chủ sử dụng 

để tiết kiệm chi phí. Chỉ những doanh nghiệp có cán bộ quản lý t i địa bàn 
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mới kịp thời giải quyết vụ việc phát sinh, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của 

người lao động, tránh những sự việc phát sinh phức t p mà khi người lao 

động về nước sẽ không có căn cứ để giải quyết triệt để, làm ảnh hưởng đến 

quyền lợi của người lao động. 

Bổ sung các quy định chi tiết về chế độ báo cáo, các nội dung doanh 

nghiệp c n báo cáo như về công tác tuyển chọn, đào t o và quản lý lao động ở 

nước ngoài phục vụ cho công tác quản lý, phân tích đánh giá ho t động đưa 

lao động đi làm việc ở nước ngoài của các cơ quan chức năng.   

K t luận chương 3 

 Một trong những nguyên tắc quan trọng khi xây dựng và ban hành pháp 

luật là phải thể chế hóa đường lối, chủ trương của  ảng và Nhà nước về lĩnh 

vực văn bản đó điều chỉnh.  ường lối, chủ trương của  ảng và Nhà nước là 

kim chỉ nam xuyên suốt trong quá trình xây dựng pháp luật, định hướng cho 

cơ quan so n thảo. Chủ trương của  ảng và Nhà nước đối với lĩnh vực đưa 

người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được thể hiện ở nhiều văn bản, 

nhưng r  nét và tập trung nhất là ở Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 22/9/1998 của 

Bộ Chính trị. Ho t động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một 

lĩnh vực ho t động đ c thù, có điều kiện, liên quan trực tiếp đến con người, 

đòi hỏi người lãnh đ o điều hành ho t động này c n được chuẩn hóa và cụ thể 

hóa. Trước hết, người lãnh đ o điều hành c n phải am hiểu về thị trường lao 

động, phải có trình độ ngo i ngữ để có thể làm việc trực tiếp với các đối tác 

nước ngoài v.v. Vì vậy, c n bổ sung quy định về trình độ chuyên môn, ngo i 

ngữ đối với người lãnh đ o điều hành doanh nghiệp, những lo i bằng cấp, 

giấy tờ để khẳng định người lãnh đ o điều hành đủ điều kiện theo quy định.  
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KẾT LUẬN 

 ưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là một chủ 

trương lớn của  ảng và Nhà nước nhằm giải quyết việc làm và tăng thu nhập 

cho đất nước.  ể điều chỉnh ho t động này theo định hướng của Nhà nước, hệ 

thống pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã 

ngày càng được hoàn thiện mà thay đổi cơ bản chính là sự ra đời của Luật về 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2007 và hàng lo t các văn bản hướng dẫn thực hiện.  

Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và các văn 

bản hướng dẫn thi hành đã t o một hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh, 

đồng bộ để quản lý và vận hành ho t động đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài. Trải qua 10 năm thực hiện Luật, các doanh nghiệp ho t động dịch 

vụ đã góp ph n to lớn vào việc phát triển và mở rộng thị trường tiếp nhận lao 

động, tăng đáng kể về số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài, góp ph n 

quan trọng thực hiện mục tiêu t o việc làm cho người lao động (tỷ lệ lao động 

được t o việc làm ngoài nước trong tổng số người được t o việc làm mỗi năm 

của cả nước đã tăng từ 5% năm 2006 lên 8,9% năm 2017), cải thiện chất 

lượng lao động, xóa đói giảm nghèo và tăng nguồn thu ngo i tệ cho đất nước.  

Tuy nhiên, bên c nh những kết quả đ t được, vẫn còn những bất cập 

trong việc thực hiện Luật của các doanh nghiệp như việc chưa thực hiện đ y 

đủ các quy định về tổ chức bộ máy, quản lý lao động, các quy định về tài 

chính, còn nhiều bất cập trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

người lao động ... các doanh nghiệp ho t động dịch vụ còn áp dụng cơ chế 

quản lý thiếu hiệu quả, chính sách đ u tư chưa thích hợp, quy mô nhỏ,... 

Nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản chính là sự thiếu hoàn thiện của 

hệ thống pháp luật. Sau hơn 10 năm thực hiện, Luật người lao động Việt Nam 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã bộc lộ nhiều bất cập gây khó khăn 
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cho ho t động của các doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài, làm ảnh hưởng tới lợi ích của người lao động, cũng như chưa 

thực sự thúc đẩy sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ các 

nước trong lĩnh vực này. Hy vọng rằng những kiến nghị và giải pháp đã nêu 

trong luận văn có thể giúp ích cho các cơ quan chức năng và các nhà làm luật 

trong việc hoàn thiện pháp luật về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng, phù hợp với xu thế phát triển của thị trường lao 

động quốc tế, thúc đẩy ho t động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng phát triển và mang l i nhiều hiệu quả thiết thực cho 

nhà nước và xã hội. 
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