
Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp luật hàng tuần của BLawyers Vietnam, một bản 

cập nhật các tin tức pháp lý cho những ai quan tâm đến các chính sách và quy định của 

pháp luật mới nhất của Việt Nam 

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam sẽ cung cấp đến bạn 03 nội dung sau đây: 

1. Hướng dẫn triển khai phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc; 

2. Vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính trong trường hợp doanh nghiệp có hành vi kê 

khai sai so với thực tế; và 

3. Việc xác định thuế thu nhập cá nhân cho người lao động làm việc cho các hãng hàng không 

nước ngoài. 
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HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI PHÒNG VẮT, TRỮ SỮA MẸ TẠI 

NƠI LÀM VIỆC 

Vào ngày 09/11/2021, Bộ Y Tế đã ban hành Quyết định số 5175/QĐ-BYT về việc 

phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn triển khai phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm 

việc” (“Tài Liệu Hướng Dẫn”). Trong đó có một số nội dung đáng chú ý như sau: 

• Tài Liệu Hướng Dẫn là căn cứ để người sử dụng lao động (“NSDLĐ”) có sử dụng 

lao động nữ triển khai thực hiện. 

• Vị trí của phòng vắt, trữ sữa mẹ phải được đảm bảo cách nơi làm việc của đa số lao 

động nữ không quá 10 phút đi bộ. Tất cả người lao động nữ phải được thông báo về 

vị trí của phòng này. 

• Số lượng phòng vắt, trữ sữa mẹ tăng theo số lượng lao động nữ. Hơn nữa, khi số 

lượng lao động nữ là từ 1000 người trở lên, việc lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ là bắt 

buộc. Chi tiết về số lượng phòng vắt, trữ sữa mẹ theo số lượng lao động nữ được 

nêu cụ thể tại Tài Liệu Hướng Dẫn. 

• Các tiêu chí của phòng vắt, trữ sữa mẹ được chia theo hai mức Cơ bản và Đầy đủ. 

Tùy theo khả năng và điều kiện thực tế, nơi công sở có lao động nữ làm việc bố trí 

thiết lập phòng vắt, trữ sữa mẹ theo mức phù hợp. Chi tiết về tiêu chí của phòng vắt, 

trữ sữa mẹ được nêu cụ thể tại Tài Liệu Hướng Dẫn. 

• Căn cứ vào tình hình thực tế, NSDLĐ tổ chức hoạt động truyền thông và tập huấn 

phổ biến cho lao động nữ của đơn vị về việc thiết lập và vận hành phòng vắt, trữ sữa 

mẹ. Chi tiết về việc truyền thông và tập huấn được nêu cụ thể tại Tài Liệu Hướng 

Dẫn. 

• NSDLĐ phải bố trí thời gian cho người lao động nữ nghỉ luân phiên để vắt sữa. Căn 

cứ vào điều kiện cụ thể, NSDLĐ bố trí thời gian sao cho không ảnh hưởng đến việc 

sản xuất; phù hợp với công suất sử dụng của phòng vắt, trữ sữa mẹ, tránh quá tải; 

phù hợp với nhu cầu sinh học của lao động nữ trong việc vắt sữa. 

• Việc quản lý và vận hành phòng vắt, trữ sữa mẹ được nêu cụ thể trong Tài Liệu 

Hướng Dẫn.  

• Hoạt động của phòng vắt, trữ sữa mẹ phải được báo cáo hàng tháng. Ngoài ra, 

NSDLĐ cần phải giám sát, thu thập phản hồi của người lao động nữ về việc sử dụng 

phòng vắt, trữ sữa mẹ. 
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VƯỚNG MẮC TRONG XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG 

TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP CÓ HÀNH VI KÊ KHAI SAI SO 

VỚI THỰC TẾ 

Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5200/TCHQ-PC đề ngày 2/11/2021 về việc vướng 

mắc trong xử lý vi phạm hành chính với các nội dung sau: 

• Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp 

luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử lý 

vi phạm hành chính. 

• Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng 

vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng. Chỉ xử lý vi phạm hành chính khi có hành vi vi 

phạm hành chính do pháp luật quy định. 

• Trường hợp xác định doanh nghiệp có hành vi khai sai so với thực tế về xuất xứ hàng hóa xuất 

khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế, áp dụng chế tài xử phạt quy định tại 

Điều 8.3 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

VIỆC XÁC ĐỊNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (THUẾ “TNCN”) 

CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (“NLĐ”) LÀM VIỆC CHO CÁC HÃNG 

HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI 

Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn số 44397/CTHN-TTHT đề ngày 5/11/2021 về việc 

xác định thuế TNCN cho NLĐ làm việc cho các hãng hàng không nước ngoài với nội dung sau: 

• Trường hợp NLĐ đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 1.1 Thông tư số 111/2013/TT-

BTC thì được xác định là cá nhân cư trú. Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập 

phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập. 

• Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) từ ba tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân 

trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân 

ký hợp đồng từ ba tháng trở lên tại nhiều nơi theo quy định tại Điều 25.1.b Thông tư số 

111/2013/TT-BTC. 

• Đối với cá nhân cư trú không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới ba tháng có tổng mức thu nhập từ 2 

triệu đồng/ lần trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu 

nhập trước khi trả cho cá nhân theo quy định tại Điều 25.1.i Thông tư số 111/2013/TT-BTC. 
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