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Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa
người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sau đây gọi tắt
là Nghị định 28). Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 4 năm 2020.
Nghị định 28 thay thế cho Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm
2013 và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính
phủ.
Nghị định 28 quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt,
biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến
một số nội dung quan trọng liên quan đến hành vi vi phạm, hình thức xử phạt,
mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực lao động được quy định trong
Nghị định 28.
Từ khóa: Hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, thẩm quyền xử
phạt, lĩnh vực lao động.
1. Về hành vi vi phạm
Nghị định 28 quy định chi tiết hơn so với các văn bản pháp luật trước đó
về các hành vi bị coi là vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động. Theo đó, gồm
các hành vi vi phạm quy định về: dịch vụ việc làm; tuyển, quản lý lao động; giao
kết hợp đồng lao động; thử việc; thực hiện hợp đồng lao động; sửa đổi, bổ sung,
chấm dứt hợp đồng lao động; cho thuê lại lao động; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao
trình độ kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc; thương lượng tập thể, thỏa ước
lao động tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao
động, trách nhiệm vật chất; báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động; các biện
pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề
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nghiệp; trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp; sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao
động; hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động kiểm định kỹ
thuật an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động; lao động nữ; lao động chưa
thành niên; lao động là người giúp việc gia đình; người lao động cao tuổi; người
nước ngoài làm việc tại Việt Nam; tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam
làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; giải quyết tranh chấp lao
động; đảm bảo thực hiện quyền công đoàn; phân biệt đối xử vì lý do thành lập,
gia nhập và hoạt động công đoàn; sử dụng các biện pháp kinh tế hoặc các biện
pháp khác gây bất lợi đối với tổ chức và hoạt động công đoàn; đóng kinh phí công
đoàn.
Đối với mỗi hành vi vi phạm trên, Nghị định 28 quy định cụ thể từng trường
hợp, trên cơ sở đó quy định hình thức xử phạt và mức xử phạt tương ứng. Ví dụ:
Điều 9 Nghị định 28 quy định hành vi vi phạm quy định về thử việc; xác định cụ
thể khi có hành vi: Yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp
đồng lao động theo mùa vụ; Không thông báo kết quả công việc người lao động
đã làm thử theo quy định của pháp luật; Yêu cầu người lao động thử việc quá 01
lần đối với một công việc; Thử việc quá thời gian quy định; Trả lương cho người
lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó; Kết
thúc thời gian thử việc, người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà người sử dụng
lao động không giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Thông qua việc
quy định cụ thể như vậy không chỉ bảo đảm cho người có thẩm quyền xác định
và xử lý hành vi vi phạm một cách nhất quán, mà còn tạo điều kiện cho người lao
động bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của mình.
2. Hình thức xử phạt, mức xử phạt
Nghị định 28 quy định: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính
trong lĩnh vực lao động thì bị xử phạt theo hình thức xử phạt chính là cảnh cáo
hoặc phạt tiền. Như vậy, áp dụng hai hình thức xử phạt chính (cảnh cáo và phạt
tiền) là phù hợp với Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Căn cứ tính chất,
mức độ của hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn
có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung được quy định tại
điều 3 Nghị định 28. Những trường hợp áp dụng hình thức phạt tiền thì mức phạt
tiền quy định trong Nghị định 28 cao hơn trước đây và cụ thể cho từng hành vi vi
phạm, từng trường hợp vi phạm. Ví dụ: Điều 16 Nghị định 28 quy định mức phạt
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tiền khi vi phạm quy định về tiền lương: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến
5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
- Không công bố công khai tại nơi làm việc thang lương, bảng lương, định
mức lao động, quy chế thưởng;
- Không lập sổ lương và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;
- Khi thay đổi hình thức trả lương, người sử dụng lao động không thông
báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày trước khi thực hiện;
- Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động;
- Sử dụng thang lương, bảng lương, định mức lao động không đúng quy
định khi đã có ý kiến sửa đổi, bổ sung của cơ quan quản lý nhà nước về lao động
cấp huyện;
- Không tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở
khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng.
Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả
lương không đúng hạn; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động
theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động…Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000
đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động; Phạt từ 10.000.000 đồng
đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động; Phạt từ
40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.
Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có hành vi trả lương cho
người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định: Phạt
từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người
lao động; Phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người
đến 50 người lao động; Phạt từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm
từ 51 người lao động trở lên.
Điều 29 Nghị định 28 quy định chi tiết về một vấn đề khá mới về lao động
là người giúp việc gia đình. Phạt cảnh cáo đối với người sử dụng lao động có một
trong các hành vi sau đây: (1) Không ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với
người giúp việc gia đình; (2) Không trả tiền tàu xe đi đường khi người giúp việc
gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trường hợp người giúp việc gia đình chấm dứt
hợp đồng lao động trước thời hạn.
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Điều 29 Nghị định 28 quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến
15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau:
- Giữ bản chính giấy tờ tùy thân của người giúp việc gia đình;
- Không trả cho người giúp việc gia đình khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế theo quy định của pháp luật để người lao động tự lo bảo hiểm.
Quy định mới này nên được phổ biến, tuyên truyền rộng rãi cho người dân
để không xảy ra tình trạng tùy tiện, “tự xử” dẫn đến việc quyền lợi của người lao
động nói chung (người giúp việc nhà nói riêng) bị xâm hại; người sử dụng lao
động nói chung (chủ nhà nói riêng) bị mất tiền “oan”.
3. Thẩm quyền xử phạt
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các cấp và trong lĩnh vực lao động thì quy định cụ thể tại Điều 49 Nghị định
28 như sau:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:
+ Phạt cảnh cáo;
+ Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:
+ Phạt cảnh cáo;
+ Phạt tiền đến 37.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong
lĩnh vực lao động;
+ Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại Chương II, trừ hình thức
xử phạt bổ sung quy định tại Khoản 5 Điều 31 của Nghị định 28;
+ Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II và Chương
III của Nghị định 28.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:
+ Phạt cảnh cáo;
+ Phạt tiền đến 75.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong
lĩnh vực lao động;
+ Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại Chương II, Chương IV,
trừ hình thức xử phạt bổ sung quy định tại Khoản 5 Điều 31 của Nghị định 28;
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+ Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II, Chương
III và Chương IV của Nghị định 28.
Ngoài ra, Nghị định 28 còn quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực lao động của một số chủ thể khác: Thanh tra lao động, Cục
quản lý lao động nước ngoài, Cục an toàn lao động…
Việc quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động; hình
thức xử phạt, mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt… tạo cơ sở để xử lý thống nhất
về các hành vi vi phạm; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản quản lý nhà nước
trong lĩnh vực lao động./.
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