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CẬP NHẬT PHÁP LÝ (22.12.2020)
Trong bản tin cập nhật lần này, chúng tôi xin gửi đến khách hàng nội dung cập nhật pháp lý về vấn đề sau

1.

•

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP với điểm đáng chú ý về tuổi nghỉ hưu và
chăm sóc sức khỏe của lao động nữ lần lượt được ban hành nhằm hướng dẫn thực hiện một số nội dung
của Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

•

Ngày 17/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 180/NQ-CP về việc giảm giá điện, hóa đơn tiền điện
đối với khách hàng sử dụng điện.

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu và chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ
Chính Phủ vừa ban hành hai Nghị định hướng dẫn thực hiện Bộ luật lao động 2019, cụ thể là Nghị
định số 135/2020/NĐ-CP vào ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu và Nghị định số 145/2020
vào ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về
điều kiện lao động và quan hệ lao động.
1.1

Nghị định số 135/2020 /NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ hưu.
1.1.1 Độ tuổi nghỉ hưu
Theo Nghị định số 135/2020//NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2021, người lao động làm
việc trong điều kiện lao động bình thường sẽ nghỉ hưu ở 60 tuổi 03 tháng đối với nam
và 55 tuổi 03 tháng đối với nữ. Sau đó, cứ mỗi năm sẽ tăng 03 tháng đối với nam
cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và 04 tháng cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm
2035 đối với nữ. Do đó, độ tuổi nghỉ hưu so với quy định hiện hành tăng từ 60 lên 62
tuổi đối với nam vào năm 2028 và từ 55 lên 60 tuổi vào năm 2035 đối với nữ.
1.1.2 Nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn tuổi nghỉ hưu
Tùy trường hợp mà người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn hoặc muộn hơn so với
tuổi quy định. Cụ thể, những người làm công việc nặng nhọc hoặc làm việc trong môi
trường độc hại có thể nghỉ hưu sớm hơn, trong khi những người làm công việc đòi
hỏi kỹ năng cao hoặc trong khu vực tư nhân có thể nghỉ hưu muộn hơn. Nhìn chung,
thời gian gia hạn tối đa sẽ là 05 năm.

1.2

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12 /2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một
số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, cụ thể như sau:
Trong nghị định này, điểm đáng chú ý về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ là quy định
về thời gian nghỉ của lao động nữ trong thời gian hành kinh và lao động nữ nuôi con dưới
12 tháng tuổi, cụ thể:
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Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ 30 phút mỗi ngày và lao động nữ trong
thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút mỗi ngày tính vào thời giờ làm việc,
vẫn được hưởng lương như ghi trong hợp đồng lao động. Trường hợp người lao động nữ
không muốn nghỉ và người sử dụng lao động cho phép làm việc thì ngoài tiền lương theo
hợp đồng lao động, lao động nữ được nhận thêm tiền lương cho công việc đã làm trong thời
gian nghỉ.
Bên cạnh đó, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP có quy định mới về việc yêu cầu người sử dụng
lao động có trên 1000 lao động nữ phải lắp đặt buồng vắt và trữ sữa mẹ tại nơi làm việc.
Nghị định số 145/2020/ND-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.
2.

Chính phủ ban hành phương án mới hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách
hàng sử dụng điện
Phương án trên được thông qua khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 180/NQ-CP về phương án
hỗ giảm giá điền, giảm tiền điện (đợt 2) cho khách hàng sử dụng điện vào ngày 17/12/2020 theo đề
xuất của Bộ Công Thương. Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Công Thương gửi Thủ tướng Chính phủ
về việc đề xuất hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2:
-

Giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 sẽ được giảm 10%;

-

Giảm giá điện từ mức bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng
cho các ngành sản xuất đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch hoặc khách hàng có
kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông;

-

Cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID19 được giảm 100% tiền điện;

-

Cơ sở y tế dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19
được giảm 20% tiền điện; và

-

Khách hàng sẽ được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện trong ba tháng, tại các kỳ hóa
đơn tháng 10,11,12 năm 2020.

Chính phủ giao Bộ công thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan triển
khai thực hiện, bảo đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục lợi chính sách.
Chúng tôi hi vọng rằng Thư cập nhật pháp lý ngắn này sẽ mang lại những thông tin hữu ích đến
cho bạn.
Trân trọng.
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Người thực hiện:
LÊ TIẾN ĐẠT
Luật sư thành viên
M (+84) 939 107 387 | E dat.le@apolatlegal.com
THIỀU THỊ KIỀU THU
Cộng sự
M (+84) 378 513 939 | E thu.thieu@apolatlegal.com

Tuyên bố miễn trách: Toàn bộ tài liệu được chuẩn bị chỉ
nhằm đưa ra thông tin khái quát. Thông tin trong bản tin
cập nhật này không dùng cho mục đích, và không được
xem là ý kiến tư vấn pháp lý. Vui lòng không thực hiện
hoặc ngừng thực hiện bất kỳ công việc nào trên cơ sở
các thông tin được cung cấp trong bản tin này, mà chưa
tham vấn các luật sư của chúng tôi về tình trạng pháp lý
và tình hình thực tế của bạn. Apolat Legal không chịu
trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra cho bất kỳ
ai thực hiện hoặc ngừng thực hiện công việc của mình
trên cơ sở các thông tin đưa ra trong bản tin này. Với bất
kỳ vấn đề cụ thể nào, vui lòng tham khảo chuyên gia tư
vấn thích hợp.

VỀ CHÚNG TÔI,
Apolat Legal là một công ty luật chuyên
nghiệp có văn phòng được đặt tại
thành phố Hồ Chí Minh và thành phố
Hà Nội. Các luật sư của công ty có
chuyên môn trong hầu hết các lĩnh vực
pháp lý tại Việt Nam gồm: Doanh
nghiệp và Đầu tu; Lao động và Việc
làm; Sở hữu trí tuệ; Giải quyết tranh
chấp; Bất động sản và Xây dựng;
Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên
thiên nhiên và Môi trường; Vận tải;
Công ngiệp và Thương mại; Giáo dục
và Đào tạo; Tài chính và Ngân hàng;
Nông nghiệp; Dịch thuật văn bản pháp
lý; Đào tạo pháp luật
Uy tín và chất lượng dịch vụ của chúng
tôi được phản ánh thông qua chính
khách hàng của mình. Chúng tôi đang
phục vụ gần 1.000 khách hàng là các
công ty trong nước và đến từ nhiều
quốc gia khác.
Chúng tôi cũng vinh dự được công
nhận bởi và /hoặc được đăng tải các
bài viết của mình trên trang của các tổ
chức và các tờ báo trong nước và
hàng đầu thế giới như: Hiệp hội Luật
châu Á-Thái Bình Dương (LawAsia,
1966), The Legal500, IP Link, IP
Coster, Lexology, Tổng kết thương
mại toàn cầu (GTR), Thời báo Sài
Gòn,v.v.
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