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Bảng 1. Số CĐCS và đoàn viên phát triển mới giai đoạn 2013 - 2016 .......... 50 
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LỜI MỞ ĐẦU  

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Quá trình hội nhập kinh tế thế giới và phát triển kinh tế thị trường của 

Việt Nam đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Việc đưa nội dung lao động và 

quan hệ lao động vào thương mại quốc tế đang nổi lên như là một xu hướng tất 

yếu của thế giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Về lâu dài, Việt Nam cần 

tạo ra sân chơi bình đẳng hơn, rộng hơn để đón trước sự phát triển tất yếu của 

nền kinh tế thị trường, bảo vệ quyền con người, quyền công dân được xác định 

trong Hiến pháp.  

Đối với vấn đề lao động và quan hệ lao động, đảm bảo quyền tự do liên kết 

(có văn bản dịch là tự do hiệp hội) là yếu tố tiên quyết trong việc thực hiện các 

quyền lao động khác. Đối với Việt Nam, Điều 25 Hiến pháp năm 2013 đảm bảo 

công dân có quyền hội họp và lập hội1. Ngoài ra, Việt Nam đang nghiên cứu khả 

năng phê chuẩn hai Công ước quan trọng của ILO là Công ước số 87 và Công 

ước số 98 về Tự do liên kết và Thương lượng tập thể và có thể tham gia TPP với 

những cam kết về vấn đề lao động và quan hệ lao động được cho là ở mức cao 

nhất từ trước đến nay.  

Không có Công ước quốc tế hay cam kết trong hiệp định thương mại tự do 

nào về quan hệ lao động yêu cầu trong một quốc gia phải có nhiều hơn một tổ 

chức đại diện cho người lao động mà việc này tùy thuộc vào sự lựa chọn của 

người lao động. Như vậy, khi Việt Nam phê chuẩn Công ước số 87 và 98 của 

ILO hoặc tham gia TPP, Việt Nam cần phải chuẩn bị cho kịch bản có thể có khả 

năng người lao động lựa chọn thành lập các tổ chức đại diện người lao động mà 

chưa hoặc không thuộc hệ thống Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.  

Theo cam kết về lao động trong TPP, để được hoạt động, tổ chức đại diện 

người lao động có thể lựa chọn gia nhập Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 

hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nếu không gia nhập Tổng 

liên đoàn Lao động Việt Nam thì tổ chức đại diện người lao động đó không phải 

là tổ chức chính trị xã hội. Như vậy, phải có cơ quan và cơ chế quản lý nhà nước 

để quản lý thực thể này. Đây là thực thể mới, chưa từng có trong thể chế chính 

trị hiện nay. Những vấn đề cần được làm rõ là:  

                                                 
1 Điều 25 Hiến pháp quy định “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, 

lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.” 
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- Thực thể này cần được điều chỉnh ở khuôn khổ luật pháp nào? Nội dung 

điều chỉnh như thế nào? 

- Cơ quan nào quản lý việc đăng ký và hoạt động của thực thể này? Ở cấp 

Trung ương thì thế nào, cấp địa phương thì thế nào? 

- Mối quan hệ giữa thực thể này với các thực thể khác trong xã hội như thế 

nào? (với nhà nước, với người sử dụng lao động…) 

Những câu hỏi trên cho thấy, việc nghiên cứu và chuẩn bị phải được tiến 

hành sớm để chuẩn bị cho việc tham gia TPP cũng như phê chuẩn hai Công ước số 

87 và 98 của ILO để đảm bảo tính chủ động, kịp thời ứng phó với mọi tình huống. 

Theo đó, cần xây dựng cơ sở pháp lý và hoàn thiện tổ chức bộ máy để chuẩn bị 

cho việc hình thành và hoạt động hiệu quả của những tổ chức đại diện cho người 

lao động, đồng thời bảo vệ những tổ chức này khỏi các hành vi phân biệt đối xử 

của người sử dụng lao động và quản lý những tổ chức này để tránh bị lợi dụng.   

Xuất phát từ những lý do nêu trên, đề tài “Quản lý nhà nước đối với tổ 

chức đại diện người lao động bên cạnh công đoàn” được thực hiện với mục tiêu 

chính là đề xuất được khuôn khổ luật pháp và tổ chức bộ máy để quản lý tổ chức 

đại diện người lao động bên cạnh công đoàn trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm 

của một số quốc gia trên thế giới trong việc quản lý hệ thống nhiều công đoàn.  

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Đây là công trình nghiên cứu đầu tiên ở trong nước vì đây là lần đầu tiên 

vấn đề cho phép các tổ chức đại diện người lao động ngoài hệ thống công đoàn 

thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam được đặt ra. Tuy nhiên, có một số 

công trình nghiên cứu và báo cáo ngoài nước về cơ chế đăng ký, quản lý nhiều 

hơn một công đoàn đã được thực hiện.  

2.1. Tình hình nghiên cứu ngoài nước 

1. Comparative Overview of Trade Union Regulations, ILO IR Project 

Internal Research Document, 2014 (Tổng quan so sánh quy định về công đoàn, 

tài liệu nghiên cứu nội bộ của Dự án Quan hệ lao động Việt Nam - ILO) 

2. Collective Bargaining in East Asia – a regional comparative report, ILO- 

Japan Multi-Lateral Project, 2006 (Thương lượng tập thể ở Đông Á – báo cáo so 

sánh khu vực, Dự án Đa phương ILO – Nhật Bản) 
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3. Trade Union Right Policies, comparative study of India and Indonesia 

(Chính sách về quyền công đoàn, nghiên cứu so sánh trường hợp của Ấn Độ và 

Indonesia). 

4. Digest of decisions and principles of the Freedom of Association 

Committee of the Governing Body of the ILO, fifth (revised) edition, 2006, ILO 

Geneva (Tập hợp các quyết định và nguyên tắc của Ủy ban Tự do Liên kết của 

Hội đồng Quản trị ILO). 

Những tài liệu nói trên phần nào miêu tả những quy định pháp luật về công 

đoàn (đăng ký, công nhận, liên kết, tính tự chủ và các hành động tập thể) ở một 

số nước trên thế giới. Những quốc gia được đề cập trong báo cáo đều là những 

quốc gia có hệ thống đa công đoàn. Như đã đề cập ở trên, những báo cáo nói 

trên không đề cập đến tình huống cụ thể ở Việt Nam mà chỉ có thể được sử dụng 

làm tài liệu tham khảo về kinh nghiệm quản lý công đoàn trên thế giới. 

2.2. Tình hình nghiên cứu trong nước 

Trên thực tế, có khá nhiều công trình nghiên cứu về nội dung quản lý nhà 

nước trong nhiều lĩnh vực, tuy nhiên, nhóm nghiên cứu không tìm thấy tài liệu 

nghiên cứu trong nước nào về quản lý nhà nước đối với tổ chức đại diện người 

lao động bên cạnh công đoàn vì đây là khái niệm mới xuất hiện khi đàm phán 

nội dung lao động và quan hệ lao động trong TPP, do vậy, đề tài này là công 

trình nghiên cứu đầu tiên được thực hiện chuyên về nội dung quản lý nhà nước 

đối với tổ chức đại diện người lao động. 

Trên cơ sở tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước được trình bày ở trên, 

một số vấn đề nghiên cứu đặt ra đối với đề tài này bao gồm: 

- Hệ thống lý luận về quản lý nhà nước; 

- Nội hàm nguyên tắc tự do liên kết của người lao động trong Công ước của 

ILO; 

- Đề xuất giải pháp xử lý về luật pháp và bộ máy để quản lý tổ chức đại 

diện người lao động nằm ngoài hệ thống TLĐLĐVN. 

3. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa về cơ sở lý luận về quản lý nhà nước đối với tổ chức đại 

diện người lao động; 
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- Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với hệ thống nhiều công 

đoàn ở một số nước trên thế giới và rút ra bài học đối với Việt Nam (do ở Việt 

Nam chưa có tiền lệ); 

- Đánh giá được thực trạng quản lý nhà nước đối với tổ chức đại diện người 

lao động và công đoàn ở Việt Nam; 

- Đề xuất được quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, cơ sở pháp lý, điều kiện 

và lộ trình thực hiện quản lý nhà nước đối với các tổ chức đại diện người lao 

động bên cạnh công đoàn nhưng chỉ giới hạn ở việc đưa ra khuôn khổ luật pháp 

và đề xuất tổ chức bộ máy để quản lý thực thể nói trên. 

4. Đối tượng nghiên cứu 

Quản lý nhà nước đối với các tổ chức đại diện người lao động bên cạnh 

công đoàn. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

- Tổ chức đại diện người lao động cấp doanh nghiệp không phải công đoàn 

thuộc hệ thống Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ở các doanh nghiệp khu vực 

ngoài nhà nước. 

- Thực tiễn việc quản lý nhà nước đối với hoạt động của công đoàn cơ sở 

trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước từ năm 1995 đến nay. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng kết hợp một số phương pháp, bao gồm: 

- Phương pháp tổng quan tài liệu. 

- Phương pháp chuyên gia. 

7. Kết cấu đề tài nghiên cứu 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được 

kết cấu làm 3 chương: 

Chương I – Luận cứ khoa học về quản lý nhà nước đối với tổ chức đại diện 

người lao động bên cạnh công đoàn 

Chương II – Thực trạng quản lý nhà nước đối với tổ chức đại diện người 

lao động và công đoàn ở Việt Nam 
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Chương III – Khuyến nghị quản lý nhà nước đối với tổ chức đại diện người 

lao động bên cạnh công đoàn. 
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CHƯƠNG I. LUẬN CỨ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC         

ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG BÊN CẠNH   

CÔNG ĐOÀN 

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 

1.1.1. Quản lý nhà nước 

a. Quản lý 

Là sự tác động có ý thức của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm 

chỉ huy, điều hành, hướng dẫn các quá trình xã hội và hành vi của cá nhân 

hướng đến mục đích hoạt động chung, phù hợp với các quy luật khách quan và 

chuẩn mực chung được xác lập. 

Quản lý diễn ra trong mọi mặt của đời sống xã hội. 

b. Quản lý nhà nước 

QLNN là sự chỉ huy, điều hành xã hội của các cơ quan Nhà nước (lập pháp, 

hành pháp và tư pháp) để thực thi quyền lực Nhà nước, thông qua các văn bản 

quy phạm pháp luật. Nói cách khác quản lý nhà nước là sự tác động của các chủ 

thể mang quyền lực nhà nước chủ yếu bằng pháp luật tới đối tượng quản lý 

nhằm thực hiện chức năng đối nội và chức năng đối ngoại của nhà nước. 

“Quản lý nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực 

Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người để 

duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật nhằm thực hiện 

những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước trong công cuộc xây dựng CNXH 

và bảo vệ tổ quốc XHCN”. (Giáo trình quản lý hành chính nhà nước, tập 1, 

trang 407). 

Như vậy, QLNN là hoạt động mang tính chất quyền lực nhà nước, được 

sử dụng quyền lực nhà nước để điều chỉnh các quan hệ xã hội. QLNN được 

xem là một hoạt động chức năng của Nhà nước trong quản lý xã hội.  

Theo nghĩa rộng, quản lý nhà nước là toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà 

nước, từ hoạt động lập pháp, hoạt động hành pháp, đến hoạt động tư pháp. Theo 

nghĩa hẹp, quản lý nhà nước chỉ bao gồm hoạt động hành pháp. 
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Chủ thể quản lý nhà nước là các cơ quan nhà nước và các cá nhân và tổ 

chức xã hội được trao quyền lực nhà nước. Trong các cơ quan tổ chức đó, cán 

bộ, công chức nhà nước được xác định cụ thể về quyền và nghĩa vụ. 

Khách thể của quản lý nhà nước là trật tự quản lý nhà nước được xác định 

bởi các quy phạm pháp luật. Có thể chia khách thể của quản lý nhà nước theo 

các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng,... 

Đối tượng quản lý nhà nước chính là con người, hay cụ thể hơn là các hành 

vi, hoạt động con người, các tổ chức trong xã hội. 

Các đặc điểm của quản lý nhà nước: 

Thứ nhất: Quản lý nhà nước mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao 

và tính mệnh lệnh đơn phương của nhà nước. Quản lý nhà nước được thiết lập 

trên cơ sở mối quan hệ “quyền uy” và “sự phục tùng”. 

Thứ hai, Quản lý nhà nước mang tính tổ chức và điều chỉnh. Tính tổ 

chức được hiểu là việc thiết lập những mối quan hệ giữa con người với con 

người nhằm thực hiện quá trình quản lý xã hội. Tính điều chỉnh được hiểu là 

nhà nước dựa vào các công cụ pháp luật để buộc đối tượng bị quản lý phải 

thực hiện theo quy luật xã hội khách quan được luật hóa nhằm đạt được sự 

cân bằng trong xã hội. 

Thứ ba, QLNN mang tính khoa học, tính kế hoạch. Nhà nước tổ chức các 

hoạt động quản lý lên đối lên đối tượng quản lý theo một chương trình nhất 

quán, cụ thể và theo những kế hoạch được vạch ra từ trước trên cơ sở khoa học. 

Thứ tư, Quản lý nhà nước là những tác động mang tính liên tục, và ổn định 

lên các quá trình xã hội và hệ thống các hành vi xã hội. Cùng với sự vận động 

biến đổi của đối tượng quản lý, hoạt động quản lý nhà nước diễn ra thường 

xuyên, liên tục, không bị gián đoạn. Các quyết định của nhà nước có tính ổn 

định tương đối, giúp cho các chủ thể quản lý có điều kiện kiện toàn hoạt động 

của mình và hệ thống hành vi xã hội được ổn định. 

1.1.2. Quan hệ lao động, Liên kết, Liên kết trong quan hệ lao động 

a. Quan hệ lao động 

Quan hệ lao động là một trong những yếu tố quan trọng trong hệ thống 

quản lý lao động và về phần mình QHLĐ chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhanh 

chóng của hệ thống xã hội, kinh tế và thị trường lao động. 
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QHLĐ là những mối quan hệ cá nhân và tập thể giữa những người lao động 

và người sử dụng lao động tại nơi làm việc và nảy sinh từ công việc, cũng như 

những mối quan hệ giữa các đại diện của những người lao động và người sử 

dụng lao động ở cấp ngành, cấp quốc gia, và sự tương tác của các chủ thể này 

với nhà nước (100 thuật ngữ thông dụng nhất về QHLĐ được quốc tế sử dụng, 

NXB LĐXH, 2012, trang 7).    

Khi nói đến quan hệ lao động là nói đến đến sự tương tác giữa 2 bên: một 

bên là người/tập thể lao động (hoặc đại diện của họ) và một bên là chủ sử dụng 

lao động (hoặc đại diện của họ). Trong mối quan hệ 2 bên này có sự tham gia 

(hoặc trung gian) của bên thứ ba đó là Nhà nước. Nhà nước tham gia với tư cách 

là người thiết kế (hoặc tham gia thiết kế) các nguyên tắc, các luật chơi, làm 

trung gian, trọng tài khi có các tranh chấp hoặc bất đồng giữa 2 bên này. 

Lý thuyết về quan hệ lao động công nhận có mâu thẫn về lợi ích giữa người 

lao động và người sử dụng lao động. Lý thuyết cũng công nhận có những lợi ích 

chung giữa 2 bên. Nhấn mạnh những điểm chung và hòa giải những khác biệt thì 

có thể đạt được quan hệ lao động hài hòa. Lịch sử phát triển quan hệ lao động đã 

trải qua những giai đoạn phát triển theo lý thuyết quyền lực, lý thuyết về quyền 

và ngày nay là theo lý thuyết về đồng thuận dựa trên các nguyên tắc dân chủ, 

phản ánh dân chủ lao động tại nơi làm việc (Improving industrial relations at the 

enterprise level, a resource book for trainers, ILO, 2002). 

b. Liên kết 

Liên kết là hành động/sự phối hợp của các cá thể hoặc tổ chức với nhau 

nhằm đạt được mục đích chung lớn hơn với việc tạo ra một tổ chức mới ở phạm 

vi và quy mô lớn hơn. 

c. Liên kết trong quan hệ lao động 

Các mối quan hệ giữa người lao động/tổ chức của người lao động với 

người sử dụng lao động/tổ chức của người lao động, trong nhiều trường hợp 

có liên quan đến nhiêu cá nhân và tổ chức, do đó đòi hỏi phải có sự liên kết. 

Những vấn đề về tiền lương, điều kiện làm việc, phúc lợi có phạm vi tác động 

rất lớn đến tập thể lao động trong cả doanh nghiệp, trong một ngành hặc trong 

một vùng. Do đó sự liên kết trong QHLĐ thường diễn ra mang tính tự nhiên. 

Tuy nhiên, việc liên kết không phải lúc nào cũng diễn ra thuận lợi. Ngay tại 

các nước Tây Âu, nơi có truyền thống thiết lập các TƯLĐTT cấp ngành, cũng 

đang diễn ra quá trình phi tập trung hóa và để nhiều không gian hơn cho các 
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thoả thuận cấp danh nghiệp (Collective Bargaining Negotiations, Sriyan de 

Silva, 1996). 

Công ước 87 của ILO, Điều 5 quy định “Các tổ chức của người lao động 

và của người sử dụng lao động có quyền hợp thành các liên đoàn, tổng liên 

đoàn, và mọi tổ chức, liên đoàn hoặc tổng liên đoàn đó đều có quyền gia 

nhập, đều có quyền liên kết với các tổ chức quốc tế của người lao động và 

người sử dụng lao động”. 

1.1.3. Tổ chức đại diện của người lao động/công đoàn  

Tổ chức đại diện của người lao động/công đoàn hình thành và phát triển 

cùng với lịch sử hình thành và phát triển của cách mạng công nghiệp và các 

ngành công nghiệp trên thế giới, mà trước hết là ở Vương quốc Anh (từ thế kỷ 

thứ 17). 

Lịch sử hình thành và phát triển công đoàn gắn liền với các cuộc đấu tranh 

đòi tăng lương, giảm giờ làm, cải thiện điều kiện làm việc và di liền với quá 

trình này là sự liên kết, hợp lực của các tổ chức công đoàn lại với nhau. (The 

history of trade unionism, Cornell University Library, 1920, trang 28).  

Công đoàn là hiệp hội của những người làm công ăn lương có mục đích 

duy trì hay cải thiện các điều kiện làm việc của họ (Webb, 1920). 

Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế, năm 1948, Điều 23, khoản 4 nêu rõ “Mọi 

người đều có quyền thành lập hoặc gia nhập công đoàn để bảo vệ các quyền lợi 

của mình”. 

Công ước 87 của ILO, Điều 2 quy định “Người lao động và người sử dụng 

lao động, không phân biệt dưới bất kỳ hình thức nào, đều không phải xin phép 

trước mà vẫn có quyền được tổ chức và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn 

của mình, với một điều kiện duy nhất là phải tuân theo điều lệ của chính tổ chức 

đó. Theo Điều 10, “thuật ngữ “tổ chức” nghĩa là mọi tổ chức của người lao 

động hoặc của người sử dụng lao động có mục đích xúc tiến và bảo vệ những lợi 

ích của người lao động hoặc của người sử dụng lao động”. 

1.1.4. Quản lý Nhà nước đối với tổ chức đại diện của người lao động/công 

đoàn 

a. Chủ thể, khách thể và đối tượng của quán lý nhà nước đối với tổ chức đại 

diện của người lao động/công đoàn 
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Chủ thể quản lý nhà nước đối với tổ chức đại diện của người lao 

động/công đoàn là các cơ quan nhà nước và các cá nhân được trao quyền lực 

nhà nước.  

Khách thể là các tổ chức đại diện của người lao động/công đoàn 

Đối tượng quản lý là các hoạt động/hành vi của tổ chức đại diện của 

người lao động/công đoàn. 

Yêu cầu: CƯ 87, Điều 11 quy định “Mọi nước thành viên nào của Tổ 

chức Lao động quốc tế mà tại đó Công ước này có hiệu lực, cam kết áp dụng 

mọi biện pháp cần thiết và thích hợp để bảo đảm cho người lao động và người 

sử dụng lao động được tự do thi hành quyền tổ chức”. Như vậy, một trong 

những yêu cầu đối với quản lý nhà nước đối với tổ chức đại diện của người lao 

động/công đoàn là bảo đảm cho người lao động được tự do thi hành quyền tổ 

chức của mình. 

b. Nội dung của quản lý nhà nước đối với tổ chức đại diện của người lao 

động/công đoàn 

Quản lý nhà nước đối với tổ chức đại diện của người lao động/công đoàn 

bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây: 

- Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức đại 

diện của người lao động/công đoàn. 

- Xây dựng các cơ chế, thiết chế để quản lý và hỗ trợ sự hình thành và hoạt 

động của tổ chức đại diện người lao động/công đoàn.  

- Thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 

phạm pháp luật liên quan tới tổ chức đại diện của người lao động/công đoàn 

theo quy định của pháp luật. 

Thực chất, việc quản lý nhà nước đối với tổ chức đại diện người lao động 

là quản lý về mặt con người (người đứng đầu), điều lệ của tổ chức, tài chính (để 

đảm bảo tổ chức có nguồn tài chính minh bạch, không nhận tài trợ từ những 

nguồn không được phép và không sử dụng nguồn tài chính đó cho những hoạt 

động nằm ngoài quan hệ lao động), hoạt động và tranh chấp (giữa chính bản 

thân những tổ chức này với nhau). 

1.2. SỰ CẦN THIẾT PHẢI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC 

ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG BÊN CẠNH CÔNG ĐOÀN 

Trong khuôn khổ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), 

Việt Nam cam kết sẽ cho phép người lao động được thành lập tổ chức của 
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người lao động tại cấp doanh nghiệp và có quyền lựa chọn: hoặc tham gia vào 

hệ thống Tổng liên đoàn lao động Việt Nam hoặc sẽ đứng độc lập bằng cách 

đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sau khi hoàn thành thủ tục 

đăng ký theo quy định của pháp luật thì tổ chức này sẽ được phép hoạt động 

với tư cách là tổ chức đại diện cho những thành viên của tổ chức đó để tương 

tác với người sử dụng lao động về các vấn đề trong quan hệ lao động trong 

phạm vi doanh nghiệp. 

Đây là vấn đề mới, xét từ cả góc độ kinh tế, xã hội và chính trị và việc ra 

đời các tổ chức này có khả năng làm thay đổi cả một trật tự đã tồn tại nhiều năm 

ở Việt Nam. Bởi vậy cần có sự nghiên cứu, đánh giá thấu đáo để đưa ra những 

dự báo khoa học về tác động tích cực (có lợi) và tiêu cực (có hại) và dự báo các 

kịch bản có thể xảy ra để làm cơ sở cho việc xây dựng chủ trương, chính sách 

cho phù hợp với tình hình mới. 

Các phương án nghiên cứu, đề xuất về chủ trương chính sách đối với vấn 

đề công đoàn phải đảm bảo được 3 mục tiêu quan trọng: thứ nhất là giữ được ổn 

định của thể chế chính trị, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với toàn xã 

hội, trong đó đặc biệt là công nhân và lao động vốn là lực lượng nòng cốt của 

Đảng, của chế độ; thứ hai là đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các chủ 

thể trong xã hội, trong đó có người lao động và doanh nghiệp, phù hợp với 

những nguyên tắc của kinh tế thị trường và chuẩn mực quốc tế; và thứ ba là đảm 

bảo cho Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, trong đó 

có việc thực hiện các cam kết quốc tế; 

1.3. YÊU CẦU QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN 

NGƯỜI LAO ĐỘNG BÊN CẠNH CÔNG ĐOÀN 

- Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung pháp luật cho tương thích với cam kết TPP, 

trong đó quan trọng nhất là phần liên quan tới công đoàn và tổ chức của người 

lao động, bao gồm các nội dung: (1) khuôn khổ pháp lý để quy định trình tự, thủ 

tục cho việc thành lập và đăng ký hoạt động của CĐĐL tại doanh nghiệp; (2) 

quy định về quản lý hoạt động của CĐĐL để đảm bảo các hoạt động được thực 

hiện theo đúng điều lệ đã đăng ký và chỉ giới hạn trong quan hệ lao động, trong 

phạm vi doanh nghiệp; (3) quy định về các hoạt động hỗ trợ từ bên ngoài đối với 

các tổ chức CĐĐL tại doanh nghiệp. 

- Thứ hai, thành lập tổ chức bộ máy để quản lý và thực thi các cam kết TPP 

về lao động, công đoàn, trong đó quan trọng nhất là cơ quan nhà nước quản lý 

về quan hệ lao động tại doanh nghiệp (tức các tổ chức CĐĐL nằm ngoài hệ 

thống CĐVN). 
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- Thứ ba, tổ chức thực thi các cam kết một cách có hiệu lực và hiệu quả 

bằng việc cung cấp các nguồn lực tài chính, bố trí nhân lực và tiến hành đào tạo 

thích hợp, xây dựng các cơ chế, thiết chế cần thiết cho việc tổ chức thực thi. 

Hiệp định TPP đã quy định rõ, các nước không được dùng lý do không đủ nguồn 

lực để không thực hiện các cam kết chung. 

- Thứ tư, xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, đối thoại tham vấn với các đối 

tác về các vấn đề phát sinh trong quá trình thực thi để tránh xảy ra tranh chấp; 

nhưng cũng phải chuẩn bị sẵn sàng phương án cho tình huống xảy ra tranh chấp, 

khiếu kiện trong nước cũng như quốc tế có liên quan tới việc thực hiện cam kết 

về lao động và công đoàn. 

1.4. NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TỰ DO LIÊN 

KẾT VÀ THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ  

Quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể là một trong những quyền cơ 

bản của con người nói chung, của người lao động nói riêng. Những quyền này 

được xem là những quyền, những giá trị phổ quát được thừa nhận rộng rãi ở 

phạm vi toàn cầu và được ghi nhận ở nhiều văn kiện pháp lý quốc tế quan trọng, 

trong đó có 2 công ước về nhân quyền của Liên Hợp quốc và 2 Công ước cơ bản 

của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). 

1.4.1. Quyền của NLĐ tự do thành lập, gia nhập và hoạt động CĐ theo sự 

lựa chọn của chính mình mà không cần phải xin phép trước 

a. Đối tượng áp dụng: 

Mọi NLĐ, không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào, đều có quyền thành lập 

và gia nhập CĐ. 

Theo quy định tại Điều 2 CƯ 87 và các giải thích chính thức của Ủy ban về 

Tự do hiệp hội của ILO2, đối tượng áp dụng CƯ là tất cả NLĐ, không có bất cứ 

sự phân biệt dựa trên bất cứ đặc điểm nào như nghề nghiệp, giới tính, tuổi tác, 

nguồn gốc xuất thân, dân tộc, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, quan điểm tôn 

giáo, chính trị.v.v… đều có quyền tự do thành lập hoặc gia nhập CĐ.  

                                                 
2 ILO, Tự do hiệp hội: Bộ Tổng tập các giải thích của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, Xuất bản  lần thứ 5, 

năm 2006, [gọi tắt là Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO], đoạn 209: Điều 2 của Công ước số 

87 được xây dựng nhằm biểu đạt nguyên tắc không phân biệt đối xử trong các vấn đề về công đoàn; cụm từ 

"không phân biệt dưới bất kỳ hình thức nào” được sử dụng trong Điều này được hiểu rằng tự do hiệp hội phải 

được bảo đảm không có sự phân biệt đối xử dựa trên bất cứ đăc điểm nào về nghề nghiệp, giới tính, màu da, 

chủng tộc, tín ngưỡng, quốc tịch, quan điểm chính trị…v.v…, không chỉ người lao động làm việc trong khu 

vực tư nhân của nền kinh tế mà gồm cả công chức và người làm việc trong khu vực công nói chung. 
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CƯ chỉ có một ngoại lệ đối với đối tượng là những người làm việc trong 

lực lượng quân đội và công an. Theo đó, quyền thành lập, gia nhập CĐ của lực 

lượng vũ trang và cảnh sát sẽ do pháp luật quốc gia quy định, tùy thuộc vào điều 

kiện cụ thể của mình. 

Và như vậy, nếu luật pháp quốc gia loại trừ/hạn chế quyền tự do thành 

lập, gia nhập và hoạt động CĐ đối với các đối tượng như NLĐ là người nước 

ngoài; NLĐ trong khu vực phi chính thức, NLĐ tự do, không có quan hệ việc 

làm; NLĐ làm việc cho cá nhân, hộ gia đình… là không phù hợp với tinh 

thần của CƯ 87 về đối tượng có quyền tự do thành lập, gia nhập và hoạt động 

công đoàn. 

b. Quyền tự do của NLĐ trong việc thành lập và gia nhập CĐ theo sự lựa 

chọn của chính mình 

Quyền tự do thành lập, gia nhập CĐ của NLĐ theo quy định tại Điều 2 CƯ 

87 được hiểu rất rộng. Bên cạnh quyền thành lập, gia nhập hay không thành lập, 

không gia nhập CĐ, NLĐ còn có quyền tự do trong việc quyết định tổ chức của 

mình có gia nhập, liên kết với tổ chức khác hay không. Điều này đồng nghĩa với 

việc một tổ chức CĐ đã được thành lập không thể là rào cản cho việc ra đời một 

tổ chức CĐ khác, cả ở cấp DN và các cấp cao hơn. Các giải thích của Ủy ban về 

tự do hiệp hội đã chỉ rõ: Sự tồn tại của một tổ chức công đoàn trong một ngành 

nghề cụ thể không cản trở việc thành lập một tổ chức công đoàn khác nếu đó là 

nguyện vọng của người lao động. Quyền thành lập tổ chức công đoàn của người 

lao động theo sự lựa chọn của chính mình, ngụ ý khả năng có thể thành lập 

nhiều hơn một tổ chức của người lao động trong một doanh nghiệp, nếu người 

lao động lựa chọn như vậy3. 

Không có quy định nào của CƯ 87 về việc phải có bao nhiêu CĐ ở một 

quốc gia (tương tự ở cấp DN, ILO không có quy định nào về việc có một hay 

bao nhiêu CĐ trong một DN). Việc trên thực tế chỉ có một tổ chức CĐ duy nhất 

ở cấp quốc gia (hoặc chỉ có một CĐCS trong một DN) không mặc nhiên trái với 

tiêu chuẩn của ILO về tự do liên kết. Tuy nhiên, nếu luật pháp có những quy 

định dẫn đến vị trí độc tôn của một tổ chức CĐ đã tồn tại thì quy định đó là 

không phù hợp với CƯ 87. Cụ thể, Ủy ban về Tự do hiệp hội đã xác định: Quy 

định của luật không cho phép thành lập tổ chức công đoàn thứ hai trong một 

doanh nghiệp là không phù hợp với Điều 2 Công ước số 87, theo đó, người lao 

động có quyền thành lập và tham gia các tổ chức theo sự lựa chọn của chính 

mình mà không phải xin phép trước. Các quy định về một tổ chức công đoàn 

                                                 
3 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 313, 315.    
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đơn nhất trong mỗi doanh nghiệp, trong mỗi ngành, nghề đều không phù hợp 

với Điều 2 Công ước số 874.   

Quyền tự do liên kết của NLĐ bao gồm cả quyền muốn có tổ chức đại diện 

hay không, nếu có thì tổ chức đại diện đó là tổ chức đại diện nào. Việc NLĐ 

không thành lập hoặc không gia nhập CĐ cũng có nghĩa là họ chưa muốn hoặc 

không cần tổ chức đại diện đó. Do đó, việc quy định một tổ chức CĐ đã tồn tại 

mặc nhiên đại diện cho một nhóm NLĐ không phải là đoàn viên của tổ chức CĐ 

đó là không phù hợp với tinh thần tự do liên kết của CƯ 87. 

c. Quyền thành lập, gia nhập CĐ không phải xin phép trước và thủ tục thành 

lập, đăng ký CĐ 

Theo Ủy ban về Tự do hiệp hội, luật pháp quốc gia có thể có các quy định 

về điều kiện, thủ tục và thể thức thành lập CĐ nhằm bảo đảm hoạt động phù hợp 

của CĐ, miễn là các quy định đó không phương hại đến các quyền được bảo 

đảm theo quy định của CƯ 87. Tại Hội nghị Lao động quốc tế năm 1948, Báo 

cáo của Ủy ban về Tự do hiệp hội và Quan hệ lao động tuyên bố “các quốc gia 

thành viên được tự do quy định về trình tự, thủ tục trong hệ thống pháp luật để 

bảo đảm hoạt động bình thường của các tổ chức nghề nghiệp”. Do đó, quy định 

của luật pháp quốc gia về trình tự, thủ tục liên quan đến điều lệ và việc thực hiện 

chức năng của các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động là 

tương thích với các điều khoản của Công ước số 87, miễn là các quy định đó 

không phương hại đến các quyền được bảo đảm theo quy định của Công ước số 

87. Mặc dù những người sáng lập tổ chức công đoàn phải tuân thủ các trình tự, 

thủ tục quy định bởi luật pháp quốc gia, nhưng những trình tự, thủ tục này 

không được làm phương hại đến quyền tự do thành lập tổ chức công đoàn5.  

Tuy nhiên, sẽ là không phù hợp với yêu cầu của CƯ 87 nếu những quy 

định của luật quốc gia về điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập CĐ đưa ra các quy 

định như DN phải đi vào hoạt động sau một thời hạn nhất định thì NLĐ mới 

được thành lập tổ chức CĐ. Từ một số vụ khiếu kiện cụ thể, Ủy ban về Tự do 

hiệp hội đã kết luận: Điều khoản quy định người lao động không được phép 

thành lập tổ chức của mình cho đến khi hết thời hạn ba tháng kể từ khi đơn vị có 

liên quan bắt đầu làm ăn có lãi là trái với Điều 2 Công ước số 87 và phải được 

sửa đổi để bảo đảm rằng những người lao động trong tình huống trên có thể 

thành lập tổ chức của mình ngay khi bắt đầu quan hệ hợp đồng6.  

                                                 
4 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 313-317.  
5 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 275, 276.   
6 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 277. 
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Quy định số lượng NLĐ tối thiểu quá cao (hoặc là số tuyệt đối hoặc số 

tương đối so với tổng lực lượng lao động trong DN) để có thể thành lập CĐ 

cũng là không phù hợp với tinh thần của CƯ 87. Ủy ban về Tự do hiệp hội cho 

rằng: Việc thành lập một tổ chức công đoàn được coi là bị cản trở đáng kể, thậm 

chí không thể thực hiện được khi luật pháp ấn định số lượng thành viên công 

đoàn tối thiểu phải đạt được ở một con số rõ ràng là quá cao, ví dụ, luật pháp đòi 

hỏi một tổ chức công đoàn phải có ít nhất 50 thành viên sáng lập. Ngay cả khi số 

lượng tối thiểu 30 người là có thể chấp nhận được trong trường hợp thành lập 

công đoàn ngành, thì số lượng tối thiểu này phải được giảm trong trường hợp 

thành lập công đoàn tại doanh nghiệp, đặc biệt, cần chú ý đến trường hợp quốc 

gia có tỷ lệ các doanh nghiệp nhỏ lớn. Quy định của pháp luật yêu cầu số lượng 

thành viên tối thiểu để thiết lập một tổ chức công đoàn là 20 người dường như 

không bị coi là quá cao, do đó, quy định này không tạo nên sự cản trở đối với 

việc hình thành một tổ chức công đoàn. Quy định yêu cầu số lượng tối thiểu 

thành viên là 30% người lao động của đơn vị/ngành để thành lập tổ chức công 

đoàn là quá cao7. 

Thời hạn xem xét đăng ký CĐ quá dài8; từ chối đăng ký CĐ dựa trên những 

đánh giá chủ quan của cơ quan nhà nước có thẩm quyền… cũng sẽ là không phù 

hợp với tinh thần của CƯ 87. Ủy ban về Tự do hiệp hội cho rằng, việc cơ quan 

có thẩm quyền từ chối trước đăng ký công đoàn do nhận định chủ quan rằng 

việc thành lập công đoàn đó là không phù hợp về chính trị được xem là tương 

đương với việc bắt buộc phải xin phép trước để thành lập công đoàn và điều đó 

là không tương thích với các nguyên tắc về tự do hiệp hội9. Đồng thời, CƯ 87 

cũng yêu cầu việc từ chối đăng ký công đoàn chỉ được thực hiện dưới sự giám 

sát của cơ quan tư pháp có thẩm quyền khi có hành vi vi phạm nghiêm trọng đã 

được chứng minh. Thẩm phán phải được trao quyền giải quyết về nội dung các 

vụ việc liên quan đến từ chối đăng ký để từ đó có thể xác định liệu các quy định 

của pháp luật làm căn cứ cho việc ban hành các biện pháp hành chính đang bị 

khiếu nại có cấu thành vi phạm các quyền của tổ chức nghề nghiệp theo Công 

ước 87 hay không10. 

                                                 
7 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 284-292. 
8 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 307, 308: Trình tự thủ tục đăng ký 

kéo dài tạo ra cản trở nghiêm trọng cho việc thành lập tổ chức công đoàn là sự phủ nhận quyền của người 

lao động được thành lập tổ chức của mình mà không cần sự cho phép trước. Pháp luật quy định thời gian 

đăng ký 01 tháng là vừa phải, hợp lý.  
9 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 305. 
10 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 298, 304. 
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1.4.2. Quyền tự chủ, tự quản của tổ chức CĐ sau khi được thành lập 

Điều 3 CƯ 87 quy định rất khái quát về quyền tự chủ, tự quản của tổ chức 

CĐ sau khi được thành lập, cụ thể là: “Các tổ chức của NLĐ và của NSDLĐ có 

quyền lập ra điều lệ, những quy tắc quản lý, tự do bầu các đại diện, tổ chức việc 

điều hành hoạt động và soạn thảo chương trình hoạt động của mình. Các cơ 

quan có thẩm quyền phải tránh mọi sự can thiệp có tính chất hạn chế quyền đó 

hoặc cản trở việc thi hành hợp pháp quyền đó”. Theo đúng ngôn từ diễn đạt trên 

của CƯ, có thể thấy sự tự chủ, tự quản của CĐ đề cập ở đây chủ yếu là sự tự 

chủ, tự quản của CĐ trong mối quan hệ với Nhà nước. Phần này của Báo cáo sẽ 

lần lượt xem xét quyền tự chủ, tự quản của CĐ về 4 khía cạnh chủ yếu, bao 

gồm: i) quyền tự chủ trong việc ban hành điều lệ và các nguyên tắc tổ chức hoạt 

động; ii) tự do bầu người đại diện của mình; iii) tự chủ, tự quản về tài chính; iv) 

tự do trong việc xây dựng và thực hiện các hoạt động CĐ. 

a. Quyền tự chủ của CĐ trong việc xây dựng điều lệ và những nguyên tắc tổ 

chức hoạt động 

- Quy định của pháp luật về nội dung của điều lệ và sự can thiệp của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền 

Trong khi CƯ quy định các tổ chức CĐ được quyền tự chủ trong việc xây 

dựng điều lệ và các nguyên tắc tổ chức hoạt động, Ủy ban về Tự do hiệp hội của 

ILO xác định rằng việc pháp luật có những quy định về những nội dung cần phải 

có trong điều lệ của tổ chức CĐ đang đăng ký hoạt động là không trái với quy 

định của CƯ 87 về quyền tự do của CĐ trong việc ban hành điều lệ hoạt động11.  

Tuy nhiên, cần chú ý rằng những yêu cầu đó của pháp luật chỉ nên dừng lại 

ở khuôn khổ chung của một điều lệ cần phải có nhằm bảo đảm mục tiêu của tổ 

chức là để bảo vệ lợi ích của đoàn viên12 và để bảo đảm hoặc thúc đẩy nguyên 

tắc dân chủ trong nội bộ tổ chức CĐ như nguyên tắc ra quyết định thông qua bỏ 

                                                 
11 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 379: Danh mục do pháp luật quy 

định về các nội dung cụ thể phải có trong điều lệ công đoàn, bản thân nó, không bị coi là vi phạm 

quyền tự do xác lập các quy định nội bộ của tổ chức của người lao động 
12 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 369: Các điều khoản của pháp 

luật quy định chi tiết các nguyên tắc hoạt động nội bộ của tổ chức của người lao động, tổ chức của 

người sử dụng lao động có nguy cơ nghiêm trọng bị coi là việc can thiệp của cơ quan công quyền. 
Trong trường hợp cơ quan công quyền cho rằng các điều khoản này là cần thiết, thì chỉ được quy định 

khung cơ bản, trong đó phải dành quyền tự chủ lớn nhất có thể cho các tổ chức được tự quy định về 

hoạt động và quản trị của  tổ chức mình. Việc hạn chế nguyên tắc tự chủ này chỉ được có mục đích duy 

nhất là để bảo vệ lợi ích của các thành viên và bảo đảm hoạt động dân chủ của tổ chức. 
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phiếu kín, trực tiếp là nguyên tắc cần được ghi nhận trong điều lệ13. Những quy 

định hạn chế quá chi tiết về nội dung của điều lệ hoặc về các nguyên tắc tổ chức 

hoạt động của tổ chức CĐ đang đăng ký hoạt động có thể làm phương hại tới sự 

ra đời và phát triển của các tổ chức đại diện NLĐ và do đó không phù hợp với 

nguyên tắc của CƯ 87 về quyền tự chủ của CĐ trong việc đề ra điều lệ và 

nguyên tắc tổ chức hoạt động. Ví dụ, pháp luật có thể có quy định yêu cầu CĐ 

phải ghi trong điều lệ của mình nguyên tắc: đối với những vấn đề quan trọng của 

tổ chức như sửa đổi điều lệ, thay đổi cấu trúc, giải thể tổ chức.v.v… thì phải 

được đa số đoàn viên quyết định thông qua bỏ phiếu kín, trực tiếp. Tuy nhiên, 

nếu luật pháp quy định cụ thể tỷ lệ đa số đoàn viên đồng ý quá cao để quyết định 

mới được thông qua thì có thể đó là sự can thiệp quá mức cần thiết vào quyền tự 

chủ của CĐ, làm ngăn cản quá trình ra quyết định của họ14. 

Cũng vì lý do trên, Ủy ban về Tự do hiệp hội cũng cho rằng cần phải có 

những quy định về thủ tục khiếu nại đối với một cơ quan tư pháp độc lập và 

trung lập trong trường hợp CĐ cho rằng các yêu cầu về nội dung của điều lệ là 

không thỏa đáng, can thiệp quá mức vào tính tự chủ của tổ chức trong việc xây 

dựng điều lệ và nguyên tắc tổ chức hoạt động15.  

- Quy định về tổ chức nội bộ của CĐ và mối quan hệ giữa các cấp CĐ 

Điều 3 CƯ 87 trích dẫn trên đây được Ủy ban về Tự do hiệp hội giải thích 

chi tiết thêm, bao gồm cả quyền của NLĐ và tổ chức của họ trong việc tự do xác 

định và lựa chọn về mô hình và cấu trúc tổ chức của mình. Điều đó cũng có 

nghĩa là những nội dung này không nên do pháp luật quy định mà do chính các 

tổ chức CĐ quyết định16. 

                                                 
13  Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 378: Các điều khoản của pháp 

luật nhằm thúc đẩy các nguyên tắc dân chủ trong nội bộ các tổ chức công đoàn là có thể chấp nhận 

được. Nguyên tắc bỏ phiếu kín và trực tiếp là quy trình dân chủ thực sự và không thể bị phê phán. 
14 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 382: Tại một số quốc gia, pháp 

luật yêu cầu đa số thành viên công đoàn - ít nhất tại lần bỏ phiếu đầu tiên - quyết định những vấn đề 

ảnh hưởng đến sự tồn tại hoặc cơ cấu của tổ chức (thông qua hoặc sửa đổi điều lệ, giải thể.v.v…). Quy 

định của pháp luật về đa số phiếu để thông qua các quyết định có liên quan đến những vấn đề cơ bản 

như sự tồn tại của tổ chức, cơ cấu, tổ chức của công đoàn hoặc các quyền cơ bản của đoàn viên công 

đoàn không bị coi là trái Công ước, với điều kiện là những quy định này không cản trở nghiêm trọng 

hoạt động của tổ chức công đoàn, làm cho việc thông qua các quyết định của tổ chức là không thể thực 

hiện được trong thực tế trong những trường hợp thông thường; và những quy định đó là để bảo đảm 

quyền của các thành viên được tham gia một cách dân chủ trong tổ chức công đoàn.  
15 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 369: Cần phải có trình tự, thủ tục 

khiếu kiện đến cơ quan tư pháp độc lập và công bằng để tránh bất kỳ nguy cơ can thiệp quá mức hoặc 

tùy tiện vào việc tự do thực hiện chức năng của tổ chức công đoàn. 
16 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 333: Việc tự do thực hiện quyền 

thành lập và gia nhập công đoàn còn có hàm ý bao gồm cả quyền tự do xác lập cơ cấu tổ chức và các bộ 

phận hợp thành của công đoàn.    
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Về mối quan hệ giữa các tổ chức CĐ ở các cấp khác nhau, Ủy ban về Tự 

do hiệp hội cũng cho rằng đây là vấn đề thuộc quyền tự chủ của CĐ, cần phải 

được tôn trọng bởi các cơ quan công quyền. Và như vậy, đây cũng không là chủ 

đề thuộc phạm vi quy định của pháp luật17. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là 

luật pháp không được có bất cứ quy định nào liên quan đến cấu trúc, tổ chức của 

CĐ. Luật vẫn có thể có những quy định về những yêu cầu cơ bản đối với việc 

thành lập và đăng ký của các liên đoàn hoặc tổng liên đoàn. 

b. Quyền của CĐ trong việc tự do bầu người đại diện của mình 

Tổ chức của NLĐ được quyền tự do bầu người đại diện của mình là một 

trong những nguyên tắc tối quan trọng của CƯ 87 nhằm bảo đảm đầy đủ quyền 

tự do liên kết của NLĐ. Tư tưởng chung của CƯ 87 là tổ chức của NLĐ nên có 

toàn quyền tự do trong việc quy định và thực hiện một loạt các nội dung liên 

quan đến bầu cử như: trình tự, thủ tục, cách thức bầu cử; tiêu chuẩn của người đi 

bầu và người được bầu; thời hạn và nhiệm kỳ của người được bầu.v.v… Nhà 

nước cần hạn chế tối đa việc can thiệp vào các nội dung trên, cho dù đó là sự can 

thiệp thông qua quy định của pháp luật hoặc thông qua các hành động cụ thể 

trên thực tế, nếu sự can thiệp đó có nguy cơ làm ảnh hưởng đến việc thực hành 

quyền này của NLĐ và tổ chức của họ trên thực tế một cách tự do18. 

Nhìn chung, Nhà nước – thông qua các quy định của pháp luật – chỉ có thể 

có các quy định nhằm mục đích bảo đảm và thúc đẩy nguyên tắc dân chủ trong 

việc bầu cử CĐ hoặc nhằm bảo đảm việc bầu cử diễn ra một cách khách quan, 

công bằng trên cơ sở tôn trọng quyền thực chất của đoàn viên19. Và như vậy, 

những quy định của pháp luật về bầu cử định kỳ tương ứng với thời hạn tối đa 

của nhiệm kỳ CĐ; những quy định về nguyên tắc bầu cử phổ thông, trực tiếp và 

                                                 
17 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 386: Về nguyên tắc, quyền tự chủ 

của công đoàn và của các tổ chức ở cấp độ cao hơn, bao gồm cả các quan hệ khác nhau của tổ chức 

công đoàn, phải được cơ quan công quyền tôn trọng. Các quy định của pháp luật có tác động đến quyền 

tự chủ của tổ chức công đoàn vì thế phải được xác định là những trường hợp ngoại lệ, trong trường hợp 

cần thiết vì các lý do đặc biệt, và phải cùng với tất cả các biện pháp bảo đảm có thể để chống lại sự can 

thiệp không chính đáng.  
18 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 391: Quyền tự do lựa chọn đại 

diện của tổ chức mình là điều kiện thiết yếu, không thể thiếu của tổ chức của người lao động để có thể 

hoàn toàn tự do hành động và thúc đẩy có hiệu quả các lợi ích của thành viên tổ chức mình. Để quyền 

này được công nhận hoàn toàn, vấn đề cốt lõi là cơ quan công quyền phải tránh khỏi bất cứ sự can 

thiệp nào có thể ảnh hưởng, hạn chế việc thực hành quyền này, dù đó là trong việc quyết định các điều 

kiện về tư cách của những người lãnh đạo hay là việc tiến hành các cuộc bầu cử.  
19 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 399: Các quy định của pháp luật 

chứa đựng các quy phạm nhằm thúc đẩy các nguyên tắc dân chủ trong nội bộ tổ chức công đoàn hoặc 

nhằm bảo đảm trình tự bầu cử được tiến hành theo cách thức thông thường và với sự tôn trọng thực 

chất các quyền của đoàn viên để tránh bất cứ tranh chấp nào về kết quả bầu cử không bị coi là vi phạm 

các nguyên tắc về tự do lập hội.   
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bỏ phiếu kín là không trái với nguyên tắc về quyền tự do bầu đại diện của NLĐ 

theo CƯ 8720. 

Về điều kiện đối với ứng cử viên để có thể được bầu trở thành cán bộ CĐ, 

đây là một trong những chủ đề Ủy ban về Tự do hiệp hội quan tâm đặc biệt vì nó 

là một trong những vấn đề có nhiều khiếu kiện của các tổ chức CĐ gửi đến ILO 

liên quan đến sự can thiệp quá mức của Nhà nước vào bầu cử CĐ. Nguyên tắc 

chung là việc xác định điều kiện đối với đoàn viên và ứng cử viên cho bầu cử 

CĐ cũng là vấn đề do CĐ tự quyết định, nhà nước cần hạn chế tối đa việc can 

thiệp vào chủ đề này nếu sự can thiệp đó ảnh hưởng đến việc thực hành quyền 

này của họ một cách tự do21. Giả sử CĐ được thành lập trong phạm vi một DN 

thì nhìn chung, những quy định về những điều kiện như ứng cử viên để bầu cán 

bộ CĐ phải là NLĐ của DN22; phải làm việc cho DN trong một khoảng thời gian 

tối thiểu nhất định23; các yêu cầu về lý lịch tư pháp24; điều kiện để có thể được 

tái cử.v.v… đều là những qui định thể hiện sự can thiệp của nhà nước vào bầu 

cử CĐ. 

c. Quyền tự chủ, tự quản về tài chính CĐ 

Quyền tự chủ, tự quản những vấn đề nội bộ của CĐ cần được hiểu theo 

nghĩa rộng, không chỉ bao gồm sự tự chủ, tự quản về tài chính mà còn cả những 

vấn đề quản trị nội bộ khác như giải quyết tranh chấp nội bộ, việc thuê và sử 

dụng các dịch vụ tư vấn.v.v… Tuy nhiên, trong các vấn đề quản trị nội bộ CĐ 

thì những nội dung liên quan đến quản lý tài chính CĐ là quan trọng nhất, dành 

được sự quan tâm đặc biệt của Ủy ban về Tự do hiệp hội.  

                                                 
20 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 396, 398: Về cơ bản, pháp luật 

quy định về bầu cử định kỳ hoặc ấn định thời hạn tối đa của nhiệm kỳ ban chấp hành công đoàn không 

ảnh hưởng đến các nguyên tắc về tự do hiệp hội. Sự áp đặt của pháp luật về việc lãnh đạo công đoàn 

phải được bầu thông qua bỏ phiếu kín, trực tiếp và phổ thông là không vi phạm quyền tự do lập hội.  
21 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 405: Pháp luật phải quy định tổ 

chức công đoàn có quyền tự chủ trong việc xác định điều kiện, tư cách của thành viên hoặc cán bộ công đoàn; 

cơ quan công quyền phải tránh bất cứ sự can thiệp nào đến việc thực hiện quyền này của tổ chức công đoàn. 
22 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 407, 408: Việc yêu cầu một người 

phải làm việc trong một nghề hoặc một doanh nghiệp nhất định như là điều kiện để có thể được bầu làm cán 

bộ công đoàn là trái với quyền của người lao động trong việc tự do bầu đại diện của họ. 
23 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 413: Quy định một trong những 

điều kiện để có thể trở thành cán bộ công đoàn là ứng cử viên phải là thành viên của tổ chức ít nhất từ một 

năm trở lên có thể được xem là quy định dẫn đến tất cả lãnh đạo công đoàn buộc phải là những người làm 

việc cho một nghề/ngành hoặc trong một đơn vị/doanh nghiệp mà tổ chức công đoàn đại diện cho người lao 

động ở đó. Nếu yêu cầu như trên được áp dụng cho tất cả cán bộ công đoàn thì đó sẽ là những quy định không 

tương thích với nguyên tắc về tự do hiệp hội. 
24 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 419: Quy định của pháp luật yêu 

cầu ứng cử viên để trở thành cán bộ công đoàn phải được điều tra lý lịch bởi bộ nội vụ hoặc cơ quan tư pháp 

được xem là những quy định yêu cầu ứng cử viên cán bộ công đoàn phải được phê duyệt trước bởi cơ quan có 

thẩm quyền, và do đó không tương thích với Công ước 87. 



20 

 

Các vấn đề cụ thể liên quan đến quyền tự chủ, tự quản tài chính của CĐ 

thường chủ yếu bao gồm: những nguồn thu tài chính CĐ (bao gồm cả việc 

NSDLĐ trả lương cho cán bộ CĐ chuyên trách, các khoản hỗ trợ, trợ cấp từ 

chính phủ và các tổ chức, cá nhân khác); cách thức thu đoàn phí CĐ; những hạn 

chế đối với việc sử dụng ngân sách CĐ; việc kiểm soát đối với việc thu và sử 

dụng kinh phí CĐ.  

Cũng tương tự như các lĩnh vực khác, nguyên tắc của CƯ là CĐ cần có 

quyền hoàn toàn tự chủ và tự quản đối với việc thu, chi và quản lý tài chính nội 

bộ của mình. Sự can thiệp của nhà nước, nếu có, cũng chỉ dừng lại ở những quy 

định hoặc can thiệp nhằm mục tiêu bảo đảm quyền dân chủ của đoàn viên25 và 

trong trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật một cách rõ ràng thì việc can 

thiệp phải được thực hiện bởi cơ quan tư pháp độc lập và trung lập26. Sự hỗ trợ 

tài chính của nhà nước để từ đó cho phép nhà nước kiểm soát CĐ27; sự hạn chế, 

kiểm soát của nhà nước đối với việc sử dụng tài chính CĐ đều có thể bị xem là 

không phù hợp với nguyên tắc tự chủ và tự quản về tài chính theo tinh thần của 

CƯ 8728. Trong khi những quy định yêu cầu tài chính CĐ cần phải được kiểm 

toán độc lập và báo cáo định kỳ là không trái với CƯ, thì những quy định cho 

phép chính phủ có quyền kiểm toán đối với tài chính CĐ, hoặc chính phủ có 

quyền thanh tra hoặc yêu cầu CĐ báo cáo tài chính bất cứ khi nào lại bị xem là 

không phù hợp với CƯ29.  

d. Quyền tự chủ trong việc xây dựng và thực hiện các hoạt động CĐ 

- Nguyên tắc chung 

                                                 
25 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 463: Sự hạn chế duy nhất đối với 

các quyền quy định tại Điều 3 của Công ước số 87 có thể chấp nhận được là sự hạn chế đó phải vì mục 

đích duy nhất là nhằm bảo đảm các nguyên tắc dân chủ trong nội bộ phong trào công đoàn.  
26 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 464: Các nguyên tắc quy định tại 

Điều 3 Công ước số 87 không cản trở việc kiểm soát các hoạt động nội bộ của tổ chức công đoàn nếu những 

hoạt động nội bộ này vi phạm các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, điều quan trọng là việc kiểm soát các 

hoạt động nội bộ của tổ chức công đoàn và quyền áp dụng các biện pháp đình chỉ hoạt động hoặc giải thể tổ 

chức công đoàn phải được thực hiện bởi cơ quan tư pháp. 
27 Bộ Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 466: Sự độc lập về tài chính có 

nghĩa là tổ chức của người lao động không được cung cấp tài chính theo cách cho phép cơ quan công quyền 

có quyền áp đặt một cách tùy ý đối với tổ chức đó.  
28 Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn  469: Các điều khoản hạn chế sự tự do 

của tổ chức công đoàn trong quản lý và sử dụng tài chính của tổ chức như ý nguyện của họ cho các mục đích 

công đoàn thông thường và hợp pháp là không phù hợp với các nguyên tắc tự do lập hội. 
29 Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 487, 490: Khi pháp luật của nhiều 

quốc gia quy định tài khoản của tổ chức công đoàn phải được kiểm toán, nhìn chung điều đó có thể 

chấp nhận được nếu kiểm toán viên phải là kiểm toán viên độc lập. Điều khoản cho phép Chính phủ 
quyền kiểm toán tài chính công đoàn, do đó, không phù hợp với Công ước. Việc kiểm soát của cơ quan 

công quyền đối với tài chính công đoàn thường không được vượt quá nghĩa vụ gửi báo cáo định kỳ. 

Quyền tự quyết định tiến hành thanh tra và yêu cầu thông tin vào bất cứ lúc nào của cơ quan công 

quyền dẫn đến nguy cơ can thiệp vào nội bộ của tổ chức công đoàn.  
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Quyền tự chủ, tự quản của CĐ bao gồm cả quyền tự chủ trong việc xây 

dựng và thực hiện các chương trình công tác, hoạt động CĐ nhằm theo đuổi và 

đấu tranh cho các quyền, lợi ích nghề nghiệp và trong công việc của đoàn viên. 

Nhà nước cần hạn chế việc can thiệp vào việc xây dựng và thực hiện các hoạt 

động, chương trình công tác thuộc chức năng CĐ. Những quy định của pháp luật 

cho phép cơ quan công quyền hạn chế các hoạt động trên của CĐ là không phù 

hợp với tinh thần của nguyên tắc tự do liên kết30.  

Tuy nhiên, Ủy ban về Tự do hiệp hội cho rằng các tổ chức CĐ cần giới hạn 

các hoạt động của mình thuần túy là các hoạt động CĐ trong các hình thức và 

lĩnh vực nhằm bảo vệ và thúc đẩy cho lợi ích nghề nghiệp và trong công việc 

của đoàn viên, mà không được lạm dụng sang các lĩnh vực khác31. 

- Mối quan hệ giữa CĐ với đảng chính trị 

Khi nói về quyền tự chủ của CĐ trong việc xây dựng và thực hiện các 

chương trình công tác, kế hoạch hoạt động, thì một vấn đề cần được quan tâm 

trong điều kiện cụ thể của Việt Nam là mối quan hệ giữa CĐ với Đảng chính trị. 

Về vấn đề này, Nghị quyết của Hội nghị lao động quốc tế lần thứ 35 (1952) về 

sự độc lập của phong trào CĐ đã xác định sứ mệnh thường trực và cốt lõi của 

CĐ là đấu tranh và thúc đẩy cho các quyền lợi kinh tế, xã hội của NLĐ một cách 

phù hợp với luật pháp và thực tiễn của quốc gia. Để đạt được các mục đích đấu 

tranh về kinh tế, xã hội này cho đoàn viên, CĐ có thể có mối quan hệ với đảng 

chính trị. Tuy nhiên, mối quan hệ với đảng chính trị này phải do chính đoàn viên 

và tổ chức CĐ đó quyết định32. Ủy ban về Tự do hiệp hội có quan điểm khá rõ 

ràng về vấn đề này như sau:  

o Về phía nhà nước, luật pháp không nên có bất cứ quy định nào về mối 

quan hệ này, bao gồm cả những quy định hoặc hành động can thiệp 

                                                 
30 Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 495, 496, 497: Tự do lập hội bao 

gồm quyền của bản thân tổ chức công đoàn trong việc tiến hành các hoạt động hợp pháp để bảo vệ các 

lợi ích nghề nghiệp của tổ chức. Nhà nước phải tránh việc can thiệp vào hoạt động của công đoàn. Bất 

cứ điều khoản nào quy định quyền của cơ quan công quyền, ví dụ như quyền hạn chế các hoạt động và 

mục tiêu mà công đoàn theo đuổi nhằm thúc đẩy và bảo vệ lợi ích của các đoàn viên của họ bị coi là 

trái với các nguyên tắc tự do hiệp hội.    
31 Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 497: Các tổ chức công đoàn phải  

giới hạn phạm vi hoạt động của mình trong lĩnh vực nghề nghiệp và công đoàn.  
32 Nghị quyết phiên họp lần thứ 35 của Hội nghị Lao động Quốc tế năm 1952: Sứ mệnh cốt lõi và 

thường trực của phong trào công đoàn là thúc đẩy quyền lợi về kinh tế và xã hội của người lao động. 

Trên cơ sở phù hợp với luật pháp và thực tiễn của từng quốc gia, theo quyết định của các đoàn viên, tổ 

chức công đoàn quyết định thiết lập mối quan hệ với đảng chính trị hoặc quyết định tiến hành các hoạt 

động mang tính chính trị phù hợp với hiến pháp như là những phương thức để thúc đẩy các các mục 

tiêu về kinh tế, xã hội. Các mối quan hệ và hoạt động mang tính chính trị này không được có bản chất 

làm ảnh hưởng hay tổn hại đến sự tiếp tục tồn tại cũng như chức năng kinh tế, xã hội của phong trào 

công đoàn cho dù có những thay đổi về chính chị của quốc gia.  
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thực tế nhằm thúc đẩy hoặc cấm đoán mối quan hệ giữa CĐ và đảng 

chính trị. Đồng nghĩa với nó là luật pháp không nên có các quy định về 

nhiệm vụ mang tính chính trị - xã hội của CĐ như tuyên truyền, giáo 

dục công nhân về đường lối chính trị, phát động các phong trào thi 

đua.v.v…33 

Về phía CĐ, trong khi xác định nhà nước không nên thúc đẩy hoặc cấm 

đoán mối quan hệ giữa CĐ với đảng chính trị, Ủy ban về Tự do hiệp hội đồng 

thời xác định CĐ không được tham gia vào các hoạt động chính trị thuần túy, có 

tính chất lạm dụng, xa rời mục tiêu đấu tranh cho quyền lợi kinh tế-xã hội của 

đoàn viên34. 

1.4.3. Quyền hoạt động trong quan hệ lao động 

a. Quyền thương lượng tập thể 

CƯ 98 xác lập 2 nguyên tắc cơ bản của TLTT, bao gồm: i) trách nhiệm của 

nhà nước và các bên TLTT trong việc thúc đẩy TLTT; ii) bảo đảm tính tự 

nguyện của TLTT. 

Việc thúc đẩy TLTT liên quan nhiều đến trách nhiệm của nhà nước thông 

qua các cơ chế như: cơ chế giải quyết tranh chấp lao động (hòa giải, trọng tài); 

cơ chế kéo dài thời hạn hoặc mở rộng phạm vi áp dụng của thỏa ước lao động 

tập thể tự nguyện; xây dựng và bảo đảm thực hiện các quy định về nghĩa vụ 

thương lượng thiện chí…  

Việc bảo đảm tính tự nguyện của TLTT chủ yếu liên quan đến những nội 

dung về quyền tự định đoạt của các bên về nội dung thương lượng; về việc có 

đạt được thỏa ước thông qua thương lượng hay không; về thành phần tham gia 

thương lượng; về cấp độ thương lượng.v.v…  

                                                 
33 Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 499, 500, 506: Nhà nước không 

được tìm cách để chuyển hóa phong trào công đoàn thành công cụ cho việc theo đuổi các mục đích 

chính trị, và cũng không được tìm cách can thiệp vào các nhiệm vụ, chức năng bình thường của 

phong trào công đoàn vì công đoàn tự do trong việc thiết lập quan hệ với đảng chính trị. Các quy 

định pháp luật cấm các hoạt động chính trị của tổ chức công đoàn trong việc thúc đẩy các mục tiêu cụ 

thể của họ là trái với các nguyên tắc của tự do hiệp hội. Liên quan tới các quy định pháp luật theo đó 

“tổ chức công đoàn phải huy động và giáo dục người lao động, người làm công để họ tôn trọng kỷ 

luật lao động”, tổ chức công đoàn “phải tổ chức người lao động và người làm công bằng việc tiến 

hành các phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa tại nơi làm việc” và “tổ chức công đoàn phải giáo dục 

người lao động, người làm công…. để tăng cường nhận thức lý tưởng”, Ủy ban Tự do hiệp hội cho 

rằng các chức năng được giao cho tổ chức công đoàn bởi những quy định này tất yếu dẫn đến hạn chế 

quyền thực hiện các hoạt động của tổ chức, và do dó trái với những nguyên tắc của tự do hiệp hội.   
34 Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 502: Tổ chức công đoàn không 

được tham gia vào các hoạt động chính trị với cách thức lạm dụng, vượt ra ngoài chức năng thực sự 

của công đoàn thông qua việc thúc đẩy các lợi ích chính trị thuần túy.  
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Một số nội dung cụ thể của những nguyên tắc trên bao gồm: 

- Khác với việc giải quyết các tranh chấp lao động khác như tranh chấp lao 

động cá nhân hoặc tranh chấp lao động tập thể về quyền, thủ tục hòa giải và 

trọng tài đối với tranh chấp phát sinh trong quá trình TLTT (tranh chấp lao 

động tập thể về lợi ích) có bản chất nhằm thúc đẩy TLTT. Tuy nhiên, theo 

tiêu chuẩn của ILO các thủ tục hòa giải và trọng tài nhằm thúc đẩy TLTT 

phải là các thủ tục tự nguyện được thực hiện bởi bên thứ ba trung lập và độc 

lập35. Khái niệm hòa giải và trọng tài tự nguyện được hiểu bao gồm cả tính 

bắt buộc/tự nguyện về thủ tục và tính bắt buộc/tự nguyện đối với phương án 

hòa giải hoặc quyết định trọng tài. Đối với thủ tục trọng tài, nếu các bên tự 

nguyện đưa vụ tranh chấp ra giải quyết bằng trọng tài thì quyết định của thủ 

tục trọng tài tự nguyên đó có thể có hiệu lực bắt buộc đối với các bên. Việc 

áp dụng thủ tục hòa giải và trọng tài bắt buộc khi các bên TLTT không đạt 

được thỏa thuận là trái với nguyên tắc tự nguyện trong TLTT. Ủy ban về Tự 

do hiệp hội cho rằng, pháp luật quy định hòa giải bắt buộc là đi ngược lại với 

nguyên tắc thương lượng tự nguyện được bảo vệ đặc biệt trong Công ước số 

98. Quy định buộc phải theo trình tự trọng tài bắt buộc khi các bên không đạt 

được thỏa thuận về thỏa ước lao động tập thể dẫn đến những khó khăn liên 

quan đến việc áp dụng Công ước số 9836.  

Tuy nhiên, vì mục tiêu thúc đẩy TLTT, thủ tục hòa giải hoặc trọng tài bắt 

buộc có thể được áp dụng trong một số ít trường hợp, bao gồm TLTT lần đầu37 

hoặc TLTT diễn ra ở khu vực dịch vụ thiết yếu mà NLĐ không có quyền ĐC. 

Quan điểm của Ủy ban về Tự do hiệp hội là, việc áp dụng trọng tài bắt buộc khi 

các bên không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng tập thể chỉ có thể 

được cho phép trong trường hợp thương lượng tập thể diễn ra ở khu vực dịch vụ 

thiết yếu hiểu theo nghĩa nghiêm ngặt của khái niệm dịch vụ thiết yếu (ví dụ, các 

dịch vụ mà khi ngừng các dịch vụ này sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng, an toàn 

cá nhân hoặc sức khỏe của một bộ phận hoặc toàn bộ dân chúng)38.  

- Nguyên tắc thương lượng thiện chí có nghĩa là các bên cần phải thực hiện 

mọi nỗ lực để đạt được thỏa thuận, tiến hành thương lượng một cách thực 

chất và xây dựng, tránh mọi sự trì hoãn không có lý do hợp lý, tôn trọng thỏa 

                                                 
35  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 932: Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân được 

chỉ định để giải quyết tranh chấp giữa các bên trong thương lượng tập thể phải độc lập và việc nhờ những 

người này phải trên cơ sở tự nguyện.  
36 Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 930, 992. 
37 Ủy ban chuyên gia về áp dụng các công ước và khuyến nghị của ILO (CEACR), Quan sát của ủy ban thông 

qua năm 2012 và công bố tại phiên họp lần thứ 102 của Hội nghị lao động quốc tế (2013) về việc áp dụng 

Công ước số 98 của Chính phủ Botswana. 
38 Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 994.  
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thuận đã đạt được và thực hiện nó một cách thành ý, dành thời gian cũng như 

sự chú ý thỏa đáng cho việc thảo luận và giải quyết các tranh chấp phát 

sinh39. 

- Quyền TLTT dành cho mọi tổ chức đại diện của NLĐ, không kể tổ chức đó 

đã đăng ký hay chưa40, song luật pháp không được có quy định cho phép tổ 

chức NLĐ ở cấp trên tiến hành TLTT ở cấp thấp hơn41. Đây là vấn đề cần để 

cho chính tổ chức CĐ quyết định. 

Nội dung và cấp TLTT do các bên thương lượng quyết định. Những quy 

định của pháp luật hạn chế nội dung thương lượng42 hoặc chỉ cho phép thương 

lượng diễn ra ở những cấp thương lượng nhất định là không phù hợp với nguyên 

tắc tự nguyện của TLTT43. 

b. Quyền đình công 

- Về phạm vi của quyền ĐC: 

Quan điểm của các Ủy ban chuyên gia của ILO là quyền ĐC của NLĐ 

không nên chỉ giới hạn trong những tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là 

những tranh chấp thường được giải quyết thông qua việc thương lượng và ký kết 

các bản thỏa ước tập thể. NLĐ và tổ chức của họ cần có quyền ĐC ở phạm vi 

rộng hơn đối với các vấn đề kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến lợi ích của họ44. Và 

như vậy, sẽ là không phù hợp với nguyên tắc của ILO về quyền ĐC nếu nó bị 

hạn chế hoặc cấm đoán trong những trường hợp như: ĐC nhằm thể hiện sự 

                                                 
39 Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 935, 937: Việc cả người sử dụng lao động và 

công đoàn thương lượng với thiện chí và cố gắng để đạt được thỏa thuận là rất quan trọng; hơn nữa, các cuộc 

thương lượng thực chất và mang tính xây dựng là yếu tố cần thiết để thiết lập và duy trì quan hệ tin tưởng lẫn 

nhau giữa các bên. Nguyên tắc người sử dụng lao động và công đoàn phải thương lượng với thiện chí và nỗ 

lực để đạt được thỏa thuận được hiểu là phải tránh bất cứ việc trì hoãn không có lý do trong quá trình đàm 

phán. 
40 Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 884: Ủy ban Tự do Hiệp hội đã chỉ ra tầm 

quan trọng của việc gắn kết quyền của các tổ chức đại diện trong đàm phán không kể các tổ chức này đã đăng 

ký hay chưa. 
41 Tổng điều tra của ILO năm 2012, đoạn 205: Sự can thiệp của tổ chức cấp trên, theo quy định của pháp luật, 

trong quá tình thương lượng của cấp dưới là không tương thích với quyền tự chủ của các bên trong quá trình 

thương lượng. 
42 Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 912: Các biện pháp đơn phương của cơ quan 

công quyền nhằm hạn chế phạm vi những vấn đề có thể đàm phán thường được coi là không tương thích với 

Công ước số 98.  
43 Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 988: Theo nguyên tắc thương lượng tập thể 

tự do và tự nguyện tại Điều 4 của Công ước số 98, việc xác định cấp thương lượng là vấn đề cốt lõi các bên 

phải được trao quyền tự chủ quyết định, do đó, cấp đàm phán không nên được quy định bởi pháp luật hay bởi 

quyết định của cơ quan hành chính hoặc bằng các quyết định tiền lệ của cơ quan quản lý lao động. 
44  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 531: Quyền định công không nên chỉ 

giới hạn ở các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích là những tranh chấp thường được giải quyết thông qua 

việc thương lượng và ký kết các bản thỏa ước tập thể;  trong trường hợp cần thiết, người lao động và tổ chức 

của họ phải có khả năng được bảy tỏ sự không hài lòng của họ về các vấn đề kinh tế và xã hội ảnh hưởng đến 

lợi ích các đoàn viên của họ ở phạm vi rộng hơn. 
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không hài lòng đối với chính sách kinh tế, xã hội của chính phủ45; ĐC hưởng 

ứng một cuộc ĐC hợp pháp46; ĐC nhằm yêu cầu NSDLĐ thừa nhận CĐ và/hoặc 

quyền TLTT của họ47; ĐC ở cấp ngoài DN…48 

- Sự hạn chế đối với quyền ĐC 

Đồng thời với việc xác định phạm vi của quyền ĐC, các Ủy ban chuyên gia 

cũng xác định một cách rõ ràng rằng ĐC không phải là một quyền tuyệt đối, mà 

được thực hiện trong một số phạm vi và điều kiện nhất định. Cụ thể, các cơ chế 

giám sát của ILO đã xác định một số giới hạn của quyền ĐC như: ĐC có mục 

đích thuần túy chính trị là không thuộc phạm vi của quyền tự do liên kết của 

ILO49; những công chức làm việc cho cơ quan công quyền cũng có thể không có 

quyền ĐC50; ĐC cũng có thể bị cấm trong khu vực dịch vụ thiết yếu mà việc 

dừng hoạt động của dịch vụ đó có nguy cơ đe dọa đến tính mạng hoặc an toàn 

sức khỏe của một bộ phận hoặc toàn bộ người dân51; Đình công cũng có thể bị 

cấm nếu vụ tranh chấp lao động đang được giải quyết, miễn rằng các thủ tục giải 

quyết tranh chấp đó phải có thời hạn và được thực hiện nhanh chóng; quyền ĐC 

                                                 
45  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 529: Trong khi các cuộc đình công 

hoàn toàn mang tính chất chính trị không thuộc phạm vi của các nguyên tắc về tự do hiệp hội, công đoàn phải 

được quyền đình công để phản đối, cụ thể là với mục đích chỉ trích các chính sách kinh tế, xã hội của chính 

phủ. 
46  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 534: Việc quy định chung chung cấm 

các cuộc đình công hưởng ứng có thể dẫn đến việc lạm dụng; người lao động phải được tiến hành các hoạt 

động này miễn là các cuộc đình công mà họ đình công để hưởng ứng phải là đình công hợp pháp.  
47  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 535: Thực tế là các cuộc đình công 

nhằm yêu cầu công nhận công đoàn là đòi hỏi chính đáng nên người lao động và tổ chức của họ có thể đấu 

tranh bảo vệ. Việc cấm đình công liên quan đến các tranh chấp về công nhận công đoàn (vì mục đích thương 

lượng tập thể) là khong phù hợp với các nguyên tắc của quyền tự do hiệp hội. 
48  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 541: Ủy ban về Tự do hiệp hội đã 

nhiều lần tuyên bố rằng các cuộc đình công ở cấp độ quốc gia là chính đáng nếu đó là các cuộc đình công vì 

mục tiêu kinh tế, xã hội và không phải là các cuộc đình công thuần túy về chính trị. Việc quy định cấm và 

tuyên bố về tính bất hợp pháp của một cuộc đình công ở cấp quốc gia chống lại những hậu quả về lao động, 

xã hội do các chính sách kinh tế của chính phủ gây ra cấu thành vi pham nghiêm trọng quyền tự do hiệp hội. 
49  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 528: Các cuộc đình công có bản chất 

chính trị thuần túy và đình công được quyết định một cách có tính hệ thống trước khi đàm phán diễn ra 

không thuộc phạm vi của nguyên tắc tự do hiệp hội.  
50  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 572: Việc công nhận nguyên tắc tự do 

hiệp hội đối với công chức không tất yếu bao gồm quyền đình công. Ủy ban Tự do hiệp hội thừa nhận rằng 

quyền đình công có thể bị hạn chế, thậm chí cấm đối với công chức thực thi quyền lực nhân danh nhà nước 

trong khu vực công vì đình công có thể gây ra khó khăn nghiêm trọng đối với người dân toàn quốc, song việc 

hạn chế quyền đình công đối với công chức phải được đi kèm với các biện pháp bảo đảm để đến bù.  
51  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 581: Đình công có thể bị cấm trong 

khu vực dịch vụ thiết yếu (hiểu theo nghĩa nghiêm ngặt của thuật ngữ) mà việc dừng hoạt động của dịch vụ 

đó có nguy cơ đe dọa đến tính mạng hoặc an toàn sức khỏe của một bộ phận hoặc toàn bộ người dân. Tuy 

nhiên, Ủy ban cũng lưu ý rằng “những dịch vụ được xem là dịch vụ thiết yếu hiểu theo nghĩa nghiêm ngặt 

của thuật ngữ tùy thuộc khá nhiều vào điều kiện cụ thể của các quốc gia. Hơn nữa, khái niệm này không phải 

là tuyệt đối. Một dịch vụ không thiết yếu có thể trở thành thiết yếu nếu cuộc đình công kéo dài quá một thời 

hạn hoặc phạm vi , làm cho nó trở nên nguy hiểm đối với tính mạng hoặc an toàn, sức khỏe của một bộ phận 

hoặc toàn bộ người dân”. 
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cũng có thể bị hạn chế trong những tình huống khẩn cấp liên quan đến an ninh 

quốc gia…52. 

c. Quyền được bảo vệ trước các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn 

Theo tinh thần của Điều 1 CƯ 98, NLĐ phải được hưởng sự bảo vệ thích 

đáng trước những hành vi phân biệt đối xử liên quan đến mọi khía cạnh việc làm 

của họ vì lý do tham gia thành lập, gia nhập hoặc hoạt động CĐ hợp pháp.  

Đối tượng hưởng sự bảo vệ này được áp dụng đối với cả NLĐ chưa là đoàn 

viên CĐ, NLĐ là đoàn viên CĐ, và đặc biệt là đối với cán bộ CĐ – là đối tượng 

cần được hưởng sự bảo vệ đặc biệt hơn để họ có thể thực hiện nhiệm vụ đại diện 

một cách hiệu quả. Ủy ban về Tự do hiệp hỗi đã chỉ rõ: Các biện pháp bổ sung 

cần được tiến hành để bảo đảm bảo vệ đầy đủ hơn cho những người lãnh đạo 

của tổ chức công đoàn, đại biểu công đoàn và các đoàn viên công đoàn chống lại 

bất cứ hành động phân biệt đối xử nào. Việc bảo vệ này đặc biệt cần thiết đối 

với cán bộ công đoàn vì để có thể thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ một cách hoàn 

toàn độc lập, cán bộ công đoàn phải được bảo đảm họ không bị định kiến vì 

nhiệm vụ mà họ được tổ chức công đoàn giao phó53. 

Về mặt thời gian, sự bảo vệ này bao gồm cả khi tuyển dụng, trong quá trình 

làm việc cũng như khi chấm dứt QHLĐ. Từ một số vụ việc cụ thể, Ủy ban về Tự 

do hiệp hội đã kết luận: Việc bảo vệ khỏi các hành vi phân biệt đối xử vì lý do 

công đoàn không nên chỉ giới hạn trong tuyển dụng và sa thải mà phải gồm các 

biện pháp chống phân biệt đối xử trong quá trình sử dụng lao động, cụ thể là 

chuyển việc, giáng chức và các hành động khác gây thiệt hại cho người lao 

động54.  

Về hình thức biểu hiện và các hành vi cụ thể của việc phân biệt đối xử, 

trong khi thừa nhận rằng sự phân biệt đối xử có thể được thực hiện rất tinh vi và 

khó chứng minh trong thực tế, Ủy ban về Tự do hiệp hội đã đưa ra một số hành 

vi cụ thể bị xem là biểu hiện của việc phân biệt đối xử chống CĐ như: việc hình 

thành và sử dụng những “danh sách đen” bao gồm những đoàn viên hoặc cán bộ 

CĐ tích cực làm cơ sở xem xét trong quá trình tuyển dụng cũng như chấm dứt 

                                                 
52  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 570: Quy định về cấm đình công chỉ 

được coi là chính đáng trong tình trạng khẩn cấp của quốc gia và trong khoảng thời gian giới hạn nhất định. 

Và trách nhiệm tạm ngừng một cuộc đình công vì lý do an ninh quốc gia hoặc sức khỏe cộng đồng không nên 

là trách nhiệm của chính phủ mà nên giao cho một cơ quan độc lập được các bên liên quan tin tưởng.    
53 Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 773, 799.   
54  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 781. 

. 



27 

 

QHLĐ55; việc không gia hạn hoặc chất dứt hợp đồng lao động mà không có lý 

do gì khác ngoài lý do CĐ (ví dụ chỉ những người là đoàn viên CĐ tích cực mới 

không được gia hạn hợp đồng, chỉ cán bộ CĐ mới bị cho thôi việc vì lý do kinh 

tế…)56; gây khó khăn cho NLĐ vì lý do CĐ (như chuyển đi làm công việc khác, 

chỉ thưởng cho NLĐ không phải là đoàn viên CĐ) 57.v.v… 

Để những sự bảo vệ theo yêu cầu của CƯ 98 nêu trên có thể được thực thi 

hiệu quả trên thực tế, CƯ 98 yêu cầu các quốc gia thành viên phải thực hiện 

nhiều giải pháp cụ thể khác nhau, bao gồm: 

o Ban hành đầy đủ các quy định của pháp luật về những nội dung nêu 

trên. 

o Có cơ chế để nạn nhân của hành vi phân biệt đối xử chống CĐ có thể 

khiếu kiện cùng với các quy định về thủ tục giải quyết bảo đảm nhanh 

chóng, khách quan và chi phí thấp58. 

o Có các quy định về chế tài một cách hiệu quả và có tính răn đe đối với 

hành vi phân biệt đối xử chống CĐ. Ủy ban về Tự do hiệp hội cho 

rằng hành vi phân biệt đối chống CĐ cần phải được áp dụng chế tài 

nghiêm khắc nhất là chế tài hình sự.59  

o Bên cạnh các biện pháp chế tài, pháp luật còn phải có các quy định về 

cơ chế khắc phục hậu quả, khôi phục lại các quyền lợi đã bị xâm hại 

                                                 
55  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 803: Mọi trường hợp liên quan đến lập 

danh sách đen các cán bộ công đoàn hoặc đoàn viên công đoàn đều bị coi là đe dọa nghiêm trọng đến quyền 

tự do thực hiện các quyền công đoàn và chính phủ  phải có các biện pháp nghiêm khắc để xử lý những trường 

hợp này. 
56  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 795, 796, 979: Các hành vi phân biệt 

đối xử chống công đoàn không được phép viện cớ sa thải vì lý do khó khăn về kinh tế. Việc áp dụng các 

chương trình tinh giản nhân viên không được sử dụng để tiến hành các hành vi phân biệt đối xử chống công 

đoàn. Việc tái cơ cấu doanh nghiệp không được trực tiếp hoặc gián tiếp đe dọa người lao động là đoàn viên 

công đoàn và tổ chức công đoàn. 
57  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 785, 786, 787: Việc không ký lại hợp 

đồng vì lý do chống công đoàn cấu thành hành vi định kiến nêu tại Điều 1 Công ước số 98. Các hành vi gây 

rối và đe dọa chống lại người lao động vì lý do họ là thành viên công đoàn hoặc các hoạt động công đoàn 

chính đáng, có thể ngăn cản người lao động tham gia tổ chức công đoàn theo sự lựa chọn của họ, do đó vi 

phạm quyền thành lập tổ chức của người lao động. Việc chỉ thưởng cho những người lao động không phải là 

đoàn viên công đoàn – thậm chí trong trường hợp không áp dụng đối với tất cả người lao động không phải là 

đoàn viên công đoàn - và loại trừ tất cả người lao động là đoàn viên công đoàn không được hưởng các khoản 

tiền thưởng trong thời gian tranh chấp lao động tập thể cấu thành hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn, 

trái với Công ước số 98. 
58  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 817: Chính phủ có trách nhiệm phòng 

chống tất cả các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn và phải bảo đảm tất cả các khiếu nại về phân biệt 

đối xử chống công đoàn phải được giải quyết theo trình tự thủ tục nhanh chóng, khách quan và chi phí thấp. 
59  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 771, 822: Pháp luật phải có các chế tài 

thích đáng ngăn chặn các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn để bảo đảm việc áp dụng trên thực tiễn 

Điều 1 và Điều 2 Công ước số 98. Điều quan trọng là phải hình sự hóa tất cả các hành vi phân biệt đối xử 

chống công đoàn trong thực tiễn sử dụng lao động.  
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do hành vi phân biệt đối xử gây ra như tiền lương, việc làm… Trong 

trường hợp quyền lợi không thể khôi phục được thì phải có cơ chế bồi 

thường60. 

d. Bảo vệ CĐ không bị can thiệp, thao túng bởi NSDLĐ 

Điều 2 CƯ 98 yêu cầu bảo đảm sự độc lập hoàn toàn của CĐ đối với 

NSDLĐ về mọi phương diện tổ chức và hoạt động61. Sự độc lập của CĐ được 

bảo đảm ở các phương diện chủ yếu như: việc thành lập CĐ, việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ CĐ thông qua chương trình công tác và kế hoạch hoạt động của 

mình; và việc quản trị nội bộ CĐ mà quan trọng nhất là việc tự chủ trong quản 

lý, sử dụng tài chính CĐ62. 

Sự can thiệp của NSDLĐ vào việc thành lập CĐ có thể được thực hiện 

thông qua nhiều hành vi đa dạng khác nhau như: can thiệp vào quá trình xây 

dựng và thông qua điều lệ CĐ; quá trình đề cử, bầu cử cán bộ CĐ. Ủy ban về Tự 

do hiệp hội nhấn mạnh, việc người sử dụng lao động can thiệp trong việc xây 

dựng điều lệ hoặc hiện diện trong tổ chức và hoạt động của ban chấp hành công 

đoàn, là hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tự do hiệp hội 63; mua chuộc 

NLĐ bằng những quyền lợi vật chất hoặc thăng tiến để NLĐ từ bỏ, không tham 

gia CĐ, hoặc để tạo ra những CĐ “giả tạo” mà thực chất không phải là tổ chức 

của NLĐ, do NLĐ và vì NLĐ. Ủy ban Tự do Hiệp hội cho rằng các thủ đoạn 

chống công đoàn dưới hình thức đưa hối lộ cho đoàn viên công đoàn để họ rời 

khỏi công đoàn, để họ đưa ra tuyên bố từ chức cũng như việc cố gắng để thành 

lập công đoàn bù nhìn là trái với Điều 2 Công ước số 98. Quy định của pháp luật 

cho phép người sử dụng lao động ngầm phá hoại tổ chức của người lao động 

thông qua những khuyến khích giả tạo cho người lao động là trái với nguyên tắc 

tự do hiệp hội64. 

Các hành vi can thiệp của NSDLĐ vào quá trình xây dựng và thực hiện các 

hoạt động CĐ, việc quản lý và sử dụng tài chính CĐ cũng có thể được thực hiện 

trên thực tế một cách rất đa dạng và tinh vi, có thể là những can thiệp nhằm cản 

trở, gây khó khăn cho việc thực hiện các công việc CĐ, cũng có thể là những 

                                                 
60  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 813: Pháp luật phải đưa ra các biện 

pháp khắc phục hậu quả và hình phạt đối với các hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn để bảo đảm việc 

áp dụng có hiệu quả Điều 1 Công ước số 98. 
61  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 855: Điều 2 của Công ước số 98 xác 

lập sự độc lập tuyệt đối của tổ chức người động với người sử dụng lao động trong quá trình thực hiện các 

hoạt động của mình. 
62  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 858: Ủy ban Tự do Hiệp hội cho rằng 

tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động phải có sự bảo vệ thích đáng chống lại bất cứ hành vi 

can thiệp của phía bên kia hoặc các tác nhân khác trong quá trình thành lập, hoạt động và quản trị tổ chức. 
63  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 857. 
64  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 858, 864. 
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hành vi nhằm mua chuộc, làm suy yếu hoặc tê liệt chức năng đại diện của CĐ 

như tài trợ về tài chính cho CĐ65. Những sự can thiệp nói trên ảnh hưởng 

nghiêm trọng đối với việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ và thúc đẩy 

quyền lợi của NLĐ, đặc biệt là thúc đẩy quyền lợi của NLĐ thông qua TLTT. 

Chính vì thế việc bảo vệ CĐ trước các hành vi can thiệp trên dành được sự quan 

tâm lớn của Ủy ban về Tự do hiệp hội66.  

Trong khi xác định rằng luật pháp quốc gia cần có những quy định cụ thể 

và rõ ràng cấm những hành vi can thiệp, thao túng CĐ67, Ủy ban về Tự do hiệp 

hội cũng  nhấn mạnh rằng chỉ các quy định đối với các hành vi can thiệp, thao 

túng CĐ bị cấm trên là không đủ, mà nó cần đi kèm với những quy định về trình 

tự, thủ tục giải quyết khi có hành vi can thiệp, thao túng xảy ra68; và những quy 

định về chế tài nghiêm khắc, đủ sức răn đe đối với những hành vi vi phạm về 

can thiệp, thao túng vào CĐ. Về điểm này, Công ước 98 yêu cầu các quốc gia 

phải có quy định pháp luật rõ ràng cho việc khiếu kiện và có đầy đủ các chế tài 

nghiêm khắc đối với các hành vi can thiệp của người sử dụng lao động chống lại 

người lao động và tổ chức của người lao động nhằm bảo đảm việc thực thi Điều 

1 và Điều 2 Công ước số 9869. 

1.5. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG VIỆC ĐIỀU CHỈNH, QUẢN LÝ 

HỆ THỐNG NHIỀU CÔNG ĐOÀN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI 

VỚI VIỆT NAM 

1.5.1. Kinh nghiệm của Singapore 

Cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về chính sách lao động và quan hệ lao 

động ở Singapore là Bộ Nhân lực (MoM) gồm 7 Cục (Divisions) và 6 Vụ 

(Departments), trong đó Cục Quan hệ lao động và Nơi làm việc (Labour 

Relations and Workplace Division – LRWD) chịu trách nhiệm về chính sách và 

các vấn đề quan hệ lao động.  

                                                 
65  Tổng điều tra của ILO năm 2012, đoạn 194: Theo ngôn ngữ của Điều 2 Công ước, các hành vi can thiệp gồm 

hành vi hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ khác cho tổ chức của người lao động với mục đích đặt tổ chức này dưới 

sự kiểm soát của người sử dụng lao động hoặc tổ chức của người sử dụng lao động. 
66  Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 868: Sự độc lập của các bên là điều quan 

trọng trong thương lượng tập thể, vì vậy, việc đàm phán trên danh nghĩa người lao động hay tổ chức của họ 

không nên thực hiện thông qua đại diện đàm phán được chỉ định bởi hoặc đưới sự ảnh hưởng của người sử 

dụng lao động hoặc tổ chức của người sử dụng lao động. 
67 Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 860: Để phù hơp với Công ước số 98, 

chính phủ cần xem xét đến khả năng thông qua các quy định rõ ràng và chính xác bảo đảm tổ chức của người 

lao động chống lại các hành vi can thiệp. 
68 Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 861, 862: Việc pháp luật có các quy định 

cấm hành vi can thiệp của tổ chức người sử dụng lao động vào các công việc của công đoàn là chưa đủ nếu 

như các quy định này không kèm theo trình tự thủ tục bảo đảm thực thi trên thực tiễn.   
69 Tổng tập của Ủy ban về Tự do hiệp hội của ILO, năm 2006, đoạn 862. 
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Cục Quan hệ lao động có những nhiệm vụ chính gồm: 

- Cung cấp miễn phí dịch vụ tư vấn về Điều kiện và Điều khoản làm việc ở 

Singapore cho người sử dụng lao động, công đoàn, công chúng và các đối 

tượng khác. 

- Hòa giải và Xét xử các tranh chấp về việc làm hoặc quan hệ lao động: áp 

dụng với người sử dụng lao động và người lao động bất kể người đó có 

là thành viên công đoàn hay không. Các tranh chấp ở nơi làm việc có 

công đoàn mà không thể giải quyết được thông qua hòa giải có thể được 

trọng tài tại Tòa Trọng tài Lao động– là một Tòa độc lập nằm ngoài Bộ 

Nhân lực. Các tranh chấp ở nơi không có công đoàn không thể giải quyết 

được thông qua hòa giải có thể được Ủy viên hội đồng Lao động xét xử 

tại Tòa Lao động- là đơn vị thuộc Bộ Nhân lực (không thuộc hệ thống 

tòa án chung). 

- Quản lý và thúc đẩy việc phát triển lành mạnh của phong trào công đoàn. 

Nhiệm vụ này được thực hiện thông qua Cơ quan Đăng ký Công đoàn 

nhằm điều chỉnh việc thành lập và giải thể công đoàn, đảm bảo việc sử 

dụng và nắm giữ các quỹ công đoàn và việc bầu ra các cán bộ công đoàn 

là tự do và công bằng. Cơ quan Đăng ký Công đoàn có quyền điều tra về 

những vấn đề này mà không cần phải có yêu cầu từ một bên liên quan. Cơ 

quan này cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn cho cán bộ và thành viên công 

đoàn về các vấn đề liên quan đến luật pháp và quy định về công đoàn. 

Phía bạn đã chia sẻ về quá trình phát triển quan hệ lao động tại Singapore 

từ khi độc lập năm 1965 tới nay. Quá trình phát triển này gắn liền với sự điều 

chỉnh triết lý nền tảng để xây dựng mối quan hệ  này theo từng giai đoạn: những 

năm 50 – 60 của thế kỷ trước, quan hệ lao động của Singapore mang tính “xung 

đột lợi ích”; đến thập kỷ 70-80 chuyển sang “nhường nhịn lẫn nhau” (mutual 

tolerance) và từ cuối thế kỷ 20 đến nay thì chuyển sang “quan hệ hợp tác”. 

Cho đến nay, quan hệ lao động của Singapore đã thực sự mang tính chất 

của mối “quan hệ hợp tác” với 3 yếu tố chính đảm bảo sự hợp tác này: (i) thứ 

nhất là công đoàn “tích cực” (positive union); (ii) thứ hai là người sử dụng lao 

động “có trách nhiệm” (responsible); và (iii) thứ ba là đảm bảo việc làm và tăng 

trưởng (employment and growth). 

Phía bạn cho biết, kinh nghiệm phát triển quan hệ lao động của Singapre 

trong nửa thế kỷ qua cho thấy yếu tố quan trọng nhất là phải xây dựng được cơ 
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sở pháp lý đầy đủ cho mối quan hệ lao động mang tính hợp tác này. Singpore có 

4 đạo luật điều chỉnh quan hệ lao động, bao gồm: 

- Luật Việc làm– Employment Act (ban hành lần đầu năm 1968, sửa đổi lần 

gần nhất năm 2009): quy định về điều kiện lao động và những quyền lợi, 

nghĩa vụ cơ bản của người lao động và người sử dụng lao động. 

- Luật Quan hệ Lao động – Industrial Relations Act (ban hành lần đầu năm 

1960, sửa đổi lần gần nhất năm 2004): quy định quyền và trách nhiệm của 

người sử dụng lao động và công đoàn, thương lượng tập thể, hòa giải, 

trọng tài. 

- Luật Nghiệp đoàn – Trade Unions Act (ban hành lần đầu năm 1940, sửa 

đổi lần gần nhất năm 2004): quy định việc đăng ký nghiệp đoàn, thành lập 

công đoàn, mục tiêu hoạt động, quyền và nghĩa vụ pháp lý của công đoàn, 

việc sử dụng quỹ công đoàn, bầu cử và trách nhiệm của cán bộ công đoàn. 

- Luật Tranh chấp Lao động – Trade Dispute Act (ban hành lần đầu năm 

1941, sửa đổi lần gần nhất năm 1985): quy định về tranh chấp lao động 

tập thể và hành động tập thể như đình công, bế xưởng, hàng người cản 

(picketing); quy định về hành động tập thể bất hợp pháp và bảo đảm 

những người tham gia hành động tập thể hợp pháp không bị kiện vì lý do 

không làm việc hoặc gây thiệt hại do không làm việc. 

Trong 4 đạo luật trên, các bạn Singapore nhấn mạnh đến hai cấu phần quan 

trọng: 

- Một là những quy định điều chỉnh nghiệp đoàn của người lao động và 

người sử dụng lao động. Đây là cơ sở để nhà nước “nắm” và điều chỉnh 

được hai chủ thể của quan hệ lao động; 

- Hai là khuôn khổ pháp lý cho giải quyết tranh chấp lao động, trong đó các 

bước về hòa giải, trọng tài được quy định chặt chẽ. Singapre có Tòa lao 

động nằm trong Bộ Nhân lực chuyên xử về tranh chấp lao động cá nhân 

và có Tòa trọng tài lao động nằm độc lập (nằm ngoài Bộ Nhân lực, nhưng 

cũng không thuộc ngành tòa án) chuyên xử các tranh chấp lao động tập 

thể (mang tính trọng tài là chính). 

Với việc xác định hai điểm “chốt” về mặt luật pháp của hệ thống quan hệ 

lao động nói trên, trong 4 thập niên trở lại đây, Singapore đã đạt được ba thành 

tựu quan trọng trong việc thiết lập một hệ thống quan hệ lao động lành mạnh tại 

quốc gia này: 
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- Thứ nhất là xây dựng được một tổ chức công đoàn mạnh, thống nhất 

mang tính quốc gia là Đại hội công đoàn quốc gia (NTUC). Tuy về lý 

thuyết ở Singapore tồn tại 64 công đoàn ngành, nhưng 60/64 công đoàn 

ngành nói trên nằm trong NTUC, còn 4 công đoàn ngành nằm ngoài có số 

đoàn viên vô cùng nhỏ và hầu như không có ảnh hưởng nên trên thực tế ở 

Singapore chỉ có một liên đoàn lao động duy nhất là NTUC. Điều quan 

trọng hơn, đó là NTUC là tổ chức công đoàn có quan hệ “cộng sinh” với 

đảng cầm quyền (Đảng hành động nhân dân). Mối quan hệ cộng sinh giữa 

Đảng cầm quyền và tổ chức công đoàn (gần như duy nhất) này được 

Singapore tuyên bố công khai, nhưng không đưa vào luật. 

- Thứ hai là Singapore đã xây dựng được một cơ chế đối thoại ba bên 

(Chính phủ, công đoàn và tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động), 

coi đây vừa là biểu tượng, vừa là cơ chế trụ cột để tạo sự đồng thuận 

quốc gia đối với các vấn đề liên quan tới lợi ích của ba bên. Trong số các 

cơ chế, thiết chế ba bên này thì thiết chế quan trọng nhất là Hội đồng 

Tiền lương quốc gia (Việt Nam đã học tập mô hình này và đưa vào Bộ 

luật Lao động 2012. Hội đồng Tiền lương quốc gia của Việt Nam đã 

được thành lập và đi vào hoạt động 2 năm với kết quả ban đầu là tích 

cực). Sản phẩm của các cơ chế/thiết chế ba bên của Singapore ban đầu 

chỉ là các khuyến nghị mang tính chất ba bên, không có giá trị bắt buộc 

thực hiện. Sau khi thực hiện “thử” 3-4 năm, nếu được thực tiễn chấp 

nhận thì Quốc hội sẽ biến khuyến nghị ba bên đó thành luật. 

- Thứ ba là với hai điểm chốt về luật pháp và hai trụ cột mang tính thiết chế 

nói trên, tình hình quan hệ lao động của Singapore đã được cải thiện một 

cách triệt để. Cụ thể là trong thập kỷ 50-60 của thế kỷ trước, mỗi năm 

Singapore xảy ra hàng trăm cuộc đình công, với năm cao điểm lên đến 

300 cuộc thì bắt đầu từ năm 1977 đến nay (37 năm) ở Singapore chỉ xảy 

ra hai cuộc đình công với một cuộc kéo dài 2 ngày vào năm 1986 với hơn 

50 công nhân tham gia và một cuộc vào năm 2012 của một số lái xe taxi 

người Trung quốc. Cả hai cuộc đình công nói trên đều bị tuyên bố là bất 

hợp pháp. Như vậy trên thực tế, trong 37 năm qua, tại Singapore gần như 

không xảy ra đình công. 

Singapore không có luật công đoàn áp dụng riêng đối với tổ chức đại diện 

cho người lao động. Tuy tên gọi là “Luật Công đoàn” nhưng luật này được áp 

dụng chung cho cả tổ chức đại diện cho người lao động (trade union of workers) 

và tổ chức đại diện cho người sử dụng lao động (trade union of empoloyers). 

Tuy nhiên, việc đưa cả hai tổ chức vào một luật chủ yếu để thể hiện là pháp luật 
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và nhà nước “bình đẳng” đối với cả hai chủ thể trong quan hệ lao động, nhưng 

trong thực tế ai cũng hiểu luật này chủ yếu dùng để điều chỉnh tổ chức công 

đoàn của người lao động 

Về lý thuyết, một nhóm 7 người đủ 21 tuổi trở lên có thể nộp đơn lên Cục 

để thành lập một tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, khi nộp đơn thì Cục Quan hệ 

lao động của Bộ Nhân lực sẽ “trao đổi” với người nộp đơn với nhiều câu hỏi để 

xác định tính thực tiễn của việc thành lập này như: định đại diện cho nhóm 

người lao động nào, ở đâu và thường là Cục QHLĐ sẽ chứng minh là nơi dự 

kiến đó đã có công đoàn đại diện; hoặc cũng có thể hỏi về vấn đề tài chính hoạt 

động của công đoàn,.. 

Đơn đăng ký công đoàn có thể bị từ chối nếu tổ chức này được cho là hoạt 

động vì các mục đích phi pháp hay các mục đích không phù hợp với mục tiêu và 

quy tắc của tổ chức; hoặc nếu tổ chức đó được coi là đi ngược lại lợi ích của 

người lao động mà họ đại diện. 

Khi nộp đơn đăng ký, công đoàn phải gửi kèm theo Điều lệ công đoàn. Cơ 

quan quản lý đăng ký có thể từ chối đăng ký nếu điều lệ hoặc quy định của công 

đoàn đó “mang tính quá khích hoặc bất hợp lý” (Điều 14(c) Luật Công đoàn) 

hoặc có thể hủy bỏ đăng ký nếu điều lệ của công đoàn đó trái với pháp luật 

(Điều 15(1b) Luật Công đoàn). 

Đáng chú ý là kể cả sau khi có giấy phép đăng ký (registration) thì một tổ 

chức công đoàn vẫn chưa thể hoạt động ngay, mà phải có sự thừa nhận 

(recognition) của người sử dụng lao động. Trong trường hợp người sử dụng lao 

động không thừa nhận thì Cục Quan hệ lao động sẽ tổ chức bỏ phiếu kín trong 

số những người lao động. Chỉ tổ chức công đoàn nào nhận được số phiếu của 

50% +1 (tức quá bán) thì mới được thừa nhận để chính thức hoạt động tại doanh 

nghiệp đó. Qua quá trình hoạt động, Cục Quan hệ lao động cũng có quyền rút 

giấy phép đăng ký đối với tổ chức công đoàn nếu có các hành vi vi phạm pháp 

luật (tổ chức những hành vi bất hợp pháp, vi phạm về tài chính, về an ninh quốc 

gia, về trật tự xã hội,...). 

Không có điều khoản nào trong Luật Công đoàn và Luật Quan hệ lao động 

cấm việc thành lập nhiều hơn một công đoàn tại một nơi làm việc,. Tuy nhiên, 

Điều 14(f) Luật Công đoàn lại quy định: Cơ quan Quản lý Đăng ký Công đoàn 

(Registrar of Trade Unions) có thể từ chối đơn đăng ký của một công đoàn nếu 

có một tổ chức công đoàn cùng ngành nghề khác đang tồn tại và đã đăng ký hoạt 

động. Ngoài ra, Cơ quan này cũng có quyền hủy bỏ hoặc rút giấy chứng nhận 

đăng ký của một công đoàn nếu sự tồn tại của nhiều hơn một tổ chức công đoàn 
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trong cùng ngành, nghề làm ảnh hưởng đến “lợi ích của người lao động trong 

ngành, nghề đó” theo Điều 15(d) Luật Công đoàn. 

Có thể thấy Cơ quan quản lý việc đăng ký công đoàn thuộc Bộ Nhân lực 

Singapore có quyền rất lớn trong việc cho phép một tổ chức công đoàn được 

đăng ký và hoạt động hợp pháp. Đây là điểm mà một số tổ chức quốc tế và 

chuyên gia cho rằng 2 quy định nêu trên trong Luật Công đoàn là công cụ hữu 

hiệu để nhà nước Singapore “kiểm soát” hoạt động công đoàn và không khuyến 

khích đa công đoàn. 

1.5.2. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ 

Ủy ban Quan hệ lao động quốc gia (National Labour Relations Board - 

NLRB) là một cơ quan độc lập do Quốc hội thành lập và được quy định trong Luật 

Quan hệ lao động Hoa Kỳ, bao gồm các thẩm phán lao động và các công tố viên. 

Người đứng đầu NLRB do Tổng thống bổ nhiệm và được Thượng viện phê chuẩn. 

Hiện NLRB có 51 văn phòng trên toàn quốc. NRLB có thẩm quyền giải quyết các 

khiếu kiện liên quan đến bầu cử công đoàn, việc muốn gia nhập hoặc rời khỏi công 

đoàn, bảo vệ người lao động trước các hành vi phân biệt đối xử...  

Thực chất, NLRB là cơ quan công nhận công đoàn ở Hoa Kỳ thông qua 

việc ban hành và thực hiện các quy định về việc bỏ phiếu để xác định một tổ 

chức của người lao động có quyền thương lượng tập thể hay không. Một tổ chức 

của người lao động chỉ có quyền thương lượng tập thể khi được tối thiểu trên 

30% người lao động ở đó tham gia bỏ phiếu và phải được trên 50% người lao 

động tham gia bỏ phiếu đồng ý. Đây được đánh giá là một trong những quy định 

gây khó khăn rất lớn cho phong trào công đoàn của Hoa kỳ (Tỷ lệ người lao 

động tham gia công đoàn ở Hoa Kỳ chỉ khoảng 6%).  

Cơ quan Hòa giải liên bang (Federal Mediation and Conciliation Service –

FMCS) là cơ quan chuyên nghiệp và độc lập, người đứng đầu (Chủ tịch) của 

FMCS do Tổng thống bổ nhiệm và được Quốc hội phê chuẩn. Cơ quan này hoạt 

động rất hiệu quả, cung cấp dịch vụ hòa giải miễn phí cho các doanh nghiệp, tổ 

chức và thực hiện các hoạt động đào tạo ở trong và ngoài nước. FMCS có khoảng 

250 nhân viên, trong đó có 150 hòa giải viên và 100 nhân viên hỗ trợ.   

Sự phối hợp giữa FMCS và NLRB: khi một đơn vị thương lượng tập thể 

được công nhận, Giám đốc NLRB ở khu vực đó sẽ thông báo cho FMCS về việc 

này để FMCS có thể can thiệp khi cần thiết. 
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1.5.3. Kinh nghiệm của Indonesia 

Quan hệ lao động của Indonesia có sự thay đổi mạnh mẽ sau khủng hoảng 

kinh tế năm 1997. Các tổ chức công đoàn, các nhà hoạt động xã hội về lao động 

và nhiều tổ chức đã tạo áp lực thúc đẩy tiến trình cải cách, trong đó có cải cách 

khung khổ pháp lý về quan hệ lao động và hệ thống quan hệ lao động. Indonesia 

là quốc gia Châu Á đầu tiên phê chuẩn tất cả các Công ước cơ bản của ILO và 

quan hệ lao động ngày nay chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những cải cách tiến hành 

vào năm 1998. Với sự ra đời của Luật Công đoàn năm 2000 dỡ bỏ nhiều rào cản 

hạn chế hoạt động công đoàn; Luật Nguồn nhân lực năm 2003 mở rộng phạm vi 

các quyền của người lao động, các tiêu chuẩn lao động và Luật giải quyết tranh 

chấp lao động quy định về quy trình thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động 

đã tạo ra những thay đổi căn bản về quan hệ lao động tại Indonesia hiện nay. 

Cơ quan quan lý nhà nước về quan hệ lao động tại Indonesia được giao cho 

Bộ Nguồn nhân lực, ngoài ra từ năm 2003, Tòa án Quan hệ Lao động có thực 

hiện một phần chức năng này trong giải quyết các tranh chấp.  

a. Bộ Nguồn nhân lực 

- Về chức năng, ở Trung ương, chức năng  quản lý nhà nước về quan hệ lao 

động được giao cho Bộ Nguồn nhân lực; ở địa phương, Bộ Nguồn nhân lực thực 

hiện phân cấp cho cơ quan nguồn nhân lực cấp tỉnh và cấp huyện quản lý theo 

địa giới hành chính. 

- Về tổ chức, Bộ Nguồn nhân lực có 4 tổng cục và các cục, vụ, viện chức 

năng, trong đó có Tổng cục Quan hệ Lao động và an sinh xã hội chịu trách 

nhiệm quản lý nhà nước về quan hệ lao động của Bộ. Ở cấp địa phương là Cục 

Quan hệ lao động tại 34 tỉnh. 
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Cơ cấu tổ chức của Tổng Cục quan hệ lao động và an sinh xã hội, gồm Tổng 

cục trưởng và các Cục, vụ chức năng theo sơ đồ cơ cấu tổ chức dưới đây. 

 

Trong cơ cấu tổ chức trên, các vị trí chức năng bao gồm trung gian viên, 

hòa giải viên và trọng tài viên do Bộ trưởng bổ nhiệm và quản lý. 

Ở cấp địa phương, cơ cấu tổ chức được duy trì tương ứng với nhiệm vụ của 

Tổng cục trên phạm vi địa phương. 

- Về nhiệm vụ, Tổng cục có trách nhiệm chung là ban hành, hướng dẫn kỹ 

thuật và đánh giá chính sách, tiêu chuẩn, định mức, hướng dẫn và cơ chế đối với 

các vấn đề: phân tích yêu cầu công việc, phúc lợi và phân biệt đối xử, thiết chế 

và xã hội hóa quan hệ lao động, tiền lương và an sinh xã hội, giảm thiểu và giải 

quyết tranh chấp quan hệ lao động. Trên cơ sở nhiệm vụ chung này, nhiệm vụ cụ 

thể được phân chia theo từng vụ/cục chức năng:  

(i) Vụ phân tích yêu cầu công việc, phúc lợi và phân biệt đối xử: phụ trách 

việc phân tích nội quy doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể, thỏa ước lao 

động, phúc lợi của người lao động và phân biệt đối xử về điều kiện lao động.  
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(ii) Vụ thiết chế và xã hội hóa quan hệ lao động: phụ trách lĩnh vực tổ chức 

của người lao động và người sử dụng lao động, các thiết chế quan hệ lao động 

và xã hội hóa quan hệ lao động. 

(iii) Vụ Tiền lương và An sinh xã hội: phụ trách tiền lương, an sinh xã hội 

của người lao động trong khu vực chính thức và phi chính thức; thông tin và 

phân tích về tiền lương và an sinh xã hội. 

(iv) Vụ giảm thiểu và giải quyết tranh chấp quan hệ lao động: phụ trách các 

thiết chế (cơ quan) về giải quyết tranh chấp quan hệ lao động, phòng ngừa tranh 

chấp quan hệ lao động, trao quyền cho tổ chức và cá nhân trong giải quyết tranh 

chấp quan hệ lao động. 

Trong nhiệm vụ chung nêu trên, Tổng cục và các Cục địa phương thực hiện 

một số nhiệm vụ cụ thể về quan hệ lao động: 

+ Tiếp nhận đăng ký thành lập tổ chức công đoàn, liên đoàn và tổng công 

đoàn. Nhiệm vụ này trước đây do Bộ Nguồn nhân lực thực hiện, nay phân cấp 

cho cơ quan nguồn nhân lực địa phương. Hiện Indonesia có 34 cục cấp tỉnh phụ 

trách việc đăng ký này.  

+ Tiếp nhận đăng ký các cơ quan tham vấn hai bên ở các công ty có trên 50 

lao động theo quy định của pháp luật (cấp tỉnh thực hiện). 

+ Cơ quan nguồn nhân lực cấp tỉnh tiến hành đăng ký các thỏa ước lao 

động tập thể đã thương lượng thành công theo quyết định của Bộ. Trong trường 

hợp chưa tiến hành đăng ký thỏa ước lao động tập thể, Bộ Nguồn nhân lực phải 

hợp pháp hóa (kiểm tra xác minh và tiến hành đăng ký theo quy định) các điều 

khoản do công ty đơn phương thiết lập đối với các công ty có trên 10 lao động. 

+ Cơ quan nguồn nhân lực cấp tỉnh tiếp nhận thông báo dự kiến đình công 

muộn nhất là 7 ngày trước khi bắt đầu diễn ra đình công. Sau khi đã nắm được 

thông tin, Bộ Nguồn nhân lực sẽ thực hiện chức năng hòa giải theo quy định của 

Luật giải quyết tranh chấp lao động. 

+ Để tạo điều kiện thương lượng thỏa ước lao động tập thể, Bộ Nguồn nhân 

lực có trách nhiệm hỗ trợ công đoàn xác định ý kiến của đại đa số đoàn viên về 

vấn đề nảy sinh tranh chấp. Nếu không thực hiện theo phương thức này thì phải 

có một ban trong doanh nghiệp tổ chức biểu quyết trước sự chứng kiến của 

người sử dụng lao động và cán bộ của cơ quan quản lý nhà nước. Bộ Nguồn 

nhân lực sẽ tham gia sâu hơn trong trường hợp có tranh chấp kéo dài nhằm xác 

định ý kiến của đại đa số đoàn viên.  
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+ Bộ Nguồn nhân lực hỗ trợ các bên liên quan giải quyết tranh chấp lao 

động bằng phương pháp hòa giải. Tranh chấp lao động bao gồm các vấn đề cụ 

thể về quyền, lợi ích, chấm dứt hợp đồng lao động và tranh chấp trong nội bộ 

công đoàn của một doanh nghiệp. Để được Bộ Nguồn nhân lực hỗ trợ giải quyết 

thì điều kiện tiên quyết là các bên liên quan phải chủ động thương lượng giải 

pháp từ trước. Khi có sự tham gia hỗ trợ của Bộ Nguồn nhân lực, các bên phải 

lựa chọn giữa các biện pháp hòa giải, bao gồm hòa giải có sự hỗ trợ của cán bộ 

cơ quan quản lý nhà nước, hòa giải có sự hỗ trợ của chuyên gia hòa giải tư nhân 

có trong danh sách của Bộ Nguồn nhân lực (được chính phủ chi trả), hoặc hòa 

giải thông qua trọng tài (do các bên chi trả). Thông thường, nếu hòa giải của Bộ 

Nguồn nhân lực không thành và các bên không đạt được thỏa thuận thì cán bộ 

hòa giải sẽ kiến nghị và tạo điều kiện để các bên tự nguyện đưa tranh chấp ra 

hòa giải hoặc phân xử bằng trọng tài với sự hỗ chợ của hòa giải viên hoặc trọng 

tài viên tư nhân (trong các trường hợp được Luật giải quyết tranh chấp lao động 

cho phép thực hiện theo cơ chế này). Nếu các bên không tự nguyện tiến hành 

hòa giải hoặc phân xử bằng trọng tài thì một trong các bên có thể gửi yêu cầu 

lên Tòa án quan hệ lao động để xét xử tranh chấp lao động. 

Riêng chức năng, nhiệm vụ về thanh tra quan hệ lao động của Bộ Nguồn 

nhân lược được giao cho Tổng cục Thanh tra Lao động. 

- Một số kết quả hoạt động, theo số liệu được Bộ Nguồn nhân lực và 

ILO tại Jakarta cung cấp thì hiện Indonesia đã tiếp nhận đăng ký khoảng 

180.000 doanh nghiệp và cơ quan nguồn nhân lực đã tiếp nhận đăng ký 08 

Tổng công đoàn, 101 liên đoàn quốc gia và 7.300 công đoàn cơ sở, 10.000 

tổ chức hai bên tại doanh nghiệp, 9.000 bản thỏa ước, 35.000 bản nội quy 

của doanh nghiệp.  

b. Tòa án quan hệ lao động 

- Về tổ chức, hệ thống Tòa án quan hệ lao động được thành lập theo quy 

định của Luật giải quyết tranh chấp lao động, với Hội đồng xét xử gồm có: 01 

thẩm phán chuyên trách cố định, 01 thẩm phán không chuyên (hay thẩm phán 

đặc biệt) do công đoàn bầu, và 01 thẩm phán không chuyên do người sử dụng 

lao động bầu. Các Tòa án quan hệ lao động đều thuộc hệ thống tư pháp và 

Chánh án Tòa án tối cao có thẩm quyền bổ nhiệm các thẩm phán và trong trường 

hợp có thẩm phán không chuyên thì phải có sự phê duyệt của Tổng thống. 

- Về chức năng, nhiệm vụ, Tòa án quan hệ lao động có thẩm quyền xét xử 

04 loại hình tranh chấp lao động: tranh chấp về quyền, tranh chấp về chấm dứt 

hợp đồng lao động, tranh chấp về lợi ích, tranh chấp trong nội bộ công đoàn. 
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Tòa án quan hệ lao động là tòa án cấp cao nhất đối với các tranh chấp về lợi ích 

và tranh chấp trong nội bộ công đoàn, còn các tranh chấp về quyền và tranh 

chấp về chấm dứt hợp đồng lao động có thể tiến hành kháng cáo lên Tòa án Tối 

cao. Các thủ tục tố tụng tại Tòa án quan hệ lao động phải tuân theo các quy định 

về tố tụng dân sự.  

- Về kết quả hoạt động, theo nghiên cứu đánh giá năm 2011 của ILO thì 

hiện hoạt động của Tòa án quan hệ lao động ở Indonesia đang đặt ra nhiều vấn 

đề. Trong số 34 tỉnh chỉ có 8 tỉnh đủ số lượng thẩm phán chuyên trách và thẩm 

phán đặc biệt chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp lao động. Một số Tòa án 

quan hệ lao động không có thẩm phán đặc biệt do người sử dụng lao động đề cử. 

Tòa án quan hệ lao động trong hệ thống Tòa án Tối cao cũng không có đủ thẩm 

phán. Hệ quả là nhiều trường hợp tranh chấp lao động vẫn chưa được giải quyết. 

Theo báo cáo thì lương thấp (đối với thẩm phán đặc biệt) và bản chất nhạy cảm 

của tranh chấp lao động (đối với thẩm phán chuyên trách) là các yếu tố khiến 

các vị trí này không thu hút được nhân lực. Thông thường, Tòa án quan hệ lao 

động phải mất từ 2 đến 4 tháng mới giải quyết xong 1 trường hợp, Tòa án Tối 

cao phải mất từ 1 đến 2 năm mới tuyên án. Sự lười biếng, lãnh đạm thờ ơ và nạn 

tham nhũng cũng xảy ra phổ biến... dẫn tới xu hướng yêu cầu xét xử tại tòa có 

khuynh hướng giảm. 

1.5.4. Kinh nghiệm của một số nước khác 

Tại Liên bang Nga, trước khi Liên bang Xô Viết tan rã, nước này có hệ 

thống công đoàn tương tự Việt Nam và Trung Quốc hiện nay, đó là Hội đồng 

Trung ương các tổ chức công đoàn.Tới năm 1990, Hiến pháp được sửa đổi và quy 

định công đoàn phải độc lập với các tổ chức kinh tế, chính trị, nhà nước và công 

đoàn không phải báo cáo hay chịu sự điều hành của các tổ chức trên. Hiện nay, 

Liên bang Nga có 6 tổng liên đoàn cấp quốc gia, nhưng Liên hiệp các Công đoàn 

độc lập Nga (FNPR) hiện vẫn là tổ chức có số đoàn viên nhiều nhất, có tầm ảnh 

hưởng lớn nhất trong phong trào công nhân tại Liên bang Nga.  

Công đoàn truyền thống hiện nay chủ yếu hợp tác với người sử dụng lao 

động và không tổ chức đình công. Một phần là do FNPR vẫn duy trì quan hệ tốt 

với chính quyền và đứng về phía chính quyền trong việc ưu tiên duy trì trật tự xã 

hội. Mặt khác, FNPR cũng khá tích cực trong việc vận động cho các chính sách 

của người lao động ở cấp trung ương.  
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1.5.5. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 

Thứ nhất, trong giai đoạn chuyển đổi, nếu nhà nước vẫn kiểm soát được tình 

hình thì sẽ hạn chế được sự “bung ra” quá đà của các tổ chức công đoàn, không 

có lợi cho quan hệ lao động cũng như trật tự, an ninh xã hội, kiểm soát được sự 

thao túng của các lực lượng và các hành vi không vì mục đích trong sáng. 

Thứ hai, tổ chức công đoàn truyền thống (duy nhất trước kia) nếu kịp thời 

đổi mới, đáp ứng được yêu cầu của người lao động trong bối cảnh mới thì vẫn 

có thể duy trì được vai trò tiên phong dẫn dắt phong trào công nhân và công 

đoàn trong quốc gia đó. 

Thứ ba, về cơ sở hạ tầng xã hội,nếu các thiết chế chính trị - xã hội ổn định 

sẽ là nền tảng cho sự ổn định và phát triển của phong trào công đoàn sau khi 

chuyển đổi. Nhưng nếu chính trị - xã hội không ổn định sẽ là mảnh đất màu mỡ 

cho các thế lực chính trị lợi dụng vai trò của các tổ chức công đoàn để thực hiện 

mục đích chính trị của họ. 
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CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI             

TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN Ở        

VIỆT NAM 

2.1. QUYỀN TỰ DO LẬP HỘI CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ CƠ CHẾ 

ĐĂNG KÝ CỦA HỘI NÓI CHUNG 

2.1.1.  Quy định của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 

Quyền tự do hội họp, lập hội là một trong những quyền cơ bản của công 

dân Việt Nam được quy định tại Hiến pháp năm 1946 (Điều 10), Hiến pháp năm 

1959 (Điều 25), Hiến pháp năm 1980 (Điều 67), Hiến pháp năm 2013 (Điều 25). 

Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, 

tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các 

quyền này do pháp luật quy định”. Có thể hiểu quyền hội họp là quyền được họp 

mặt với nhau để bàn công việc nói chung. Có thể hiểu quyền lập hội là quyền 

của công dân có thể tự do tham gia vào các hội, hội liên hiệp, liên hiệp hội, tổng 

hội, câu lạc bộ…theo quy định của pháp luật. Như vậy, rõ ràng quyền lập hội là 

một trong những quyền tự do dân chủ của công dân được Nhà nước ghi nhận và 

bảo đảm thực hiện. 

2.1.2. Sự giống và khác nhau giữa hội và tổ chức đại diện người lao động 

Theo yêu cầu của cam kết trong TPP, các quy định về thành lập, tổ chức, 

hoạt động và quản lý đối với tổ chức của người lao động phải tuân thủ các tiêu 

chuẩn lao động rất cụ thể của các Công ước liên quan của Tổ chức Lao động 

quốc tế, cụ thể là Công ước số 87 năm 1948 về tự do liên kết và bảo vệ quyền tổ 

chức; Công ước số 98 năm 1949 về công nhận hiệu quả quyền tổ chức và 

thương lượng tập thể. Nếu không đáp ứng được các yêu cầu cụ thể trong các 

công ước trên, việc sửa đổi luật pháp nhằm thực thi TPP sẽ bị xem là không đạt 

yêu cầu và TPP không thể có hiệu lực đối với Việt Nam. 

Một số đặc điểm đặc thù lớn70 của việc thành lập, tổ chức, hoạt động và 

quản lý đối với tổ chức của người lao động theo các yêu cầu của các tiêu chuẩn 

lao động quốc tế, bao gồm: 

Thứ nhất, theo quy định tại Điều 2 Công ước ILO số 87 về quyền tự do liên 

kết, người lao động có quyền được thành lập và gia nhập các tổ chức theo sự lựa 
                                                 
70 Đây chỉ là những đặc điểm đặc thù chính. Ngoài những đặc điểm đặc thù lớn này, tiêu chuẩn lao động của ILO 

về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức của NLĐ còn rất nhiều các yêu cầu cụ thể mang tính kỹ thuật 

khác. Đối chiếu với các tiêu chuẩn lao động cụ thể đó, nhiều quy định của Dự thảo Luật về Hội hiện hành là 

không tương thích. Và do đó, việc sửa luật của Việt Nam để tham gia TPP là không đạt yêu cầu. 
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chọn của mình mà không phải xin phép trước.71 Các tiêu chuẩn của ILO cho 

phép các quốc gia thành viên có quy định cụ thể về điều kiện, trình tự thủ tục 

đăng ký tổ chức của người lao động để được thừa nhận hoạt động hợp pháp. Với 

các quy định cụ thể về điều kiện, thủ tục đăng ký này, chúng ta hoàn toàn có thể 

quản lý và kiểm soát được đối với tổ chức của người lao động một cách chặt chẽ 

(thậm chí còn chặt chẽ hơn so với các quy định tương ứng của dự thảo Luật về 

Hội hiện nay), song phải phù hợp với các yêu cầu của Công ước. Tuy nhiên, thủ 

tục đăng ký đó không được có bản chất là thủ tục xin phép trước. Các quy định 

của dự thảo Luật về Hội hiện hành về hội có đăng ký (Chương III) có bản chất là 

các thủ tục xin phép trước. Do đó, nếu áp dụng các quy định này đối với việc 

thành lập, đăng ký của tổ chức của người lao động là không phù hợp với yêu cầu 

của các tiêu chuẩn của ILO. 

Thứ hai, tổ chức của người lao động là tổ chức được thành lập và hoạt động 

trong doanh nghiệp, nên có nhiều đặc điểm đặc thù không giống với các hội 

thông thường. Những đặc điểm đặc thù này phải được quy định cụ thể trong 

luật, song vì Luật về Hội là luật chung nên không thể có các quy định đặc thù 

riêng cho tổ chức của người lao động được. Một số đặc điểm đặc thù đáng chú ý 

bao gồm: 

- Tổ chức của người lao động có tôn chỉ mục đích cụ thể là bảo vệ và thúc 

đẩy quyền và lợi ích của người lao động trong quan hệ lao động. Tôn chỉ, mục 

đích này phải được quy định ngay trong luật chứ không phải để cho điều lệ của 

tổ chức quy định nhằm bảo đảm các tổ chức này không được phép có các mục 

đích khác. 

- Khác với các hội thông thường, tổ chức của người lao động có đối tác 

tương tác rất cụ thể là người sử dụng lao động, thông qua những hình thức tương 

tác rất cụ thể và cũng phải được luật quy định, trong đó đặc biệt quan trọng là 

những hình thức tương tác thông qua đối thoại, thương lượng tập thể, đình công 

và các hành động công nghiệp khác. 

- Để tổ chức của người lao động có thể thực hiện được mục đích, nội dung, 

hình thức hoạt động trong mối quan hệ với đối tác cụ thể là người sử dụng lao 

động như trên, tổ chức này phải được bảo vệ không bị người sử dụng lao động 

can thiệp, thao túng và phân biệt đối xử ngay trong chính quá trình thành lập, 

trong việc tổ chức, quản trị nội bộ và trong quá trình hoạt động. Đây cũng là 

                                                 
71 Điều 2 Công ước ILO số 87: “Người lao động và người sử dụng lao động, không phân biệt dưới bất kỳ hình 

thức nào, có quyền được thành lập và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn của mình mà không phải xin phép 

trước, với một điều kiện duy nhất là phải tuân theo điều lệ của chính tổ chức đó”. 
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những yêu cầu cụ thể theo Công ước ILO số 87 và 98, không thể giải quyết được 

ở luật chung về hội, mà phải được giải quyết ở luật chuyên ngành. 

Thứ ba, theo kinh nghiệm của hầu hết các quốc gia trên thế giới, cơ quan có 

thẩm quyền đăng ký tổ chức của người lao động là cơ quan quản lý nhà nước về 

lao động. Cơ quan này không chỉ làm nhiệm vụ đăng ký, mà còn thực hiện nhiều 

nhiệm vụ khác có liên quan quan đến hồ sơ và quá trình đăng ký như giải quyết 

khiếu nại, xác định mức độ đại diện của từng tổ chức, từ đó xác định quyền 

thương lượng tập thể trong bối cảnh một doanh nghiệp có thể có hơn một tổ 

chức của người lao động.v.v… Trong khuôn khổ thực thi cam kết TPP, cơ quan 

này cũng có nghĩa vụ thực hiện các nhiệm vụ về báo cáo, minh bạch và chia sẻ 

thông tin theo cam kết tại Mục IV của bản thỏa thuận song phương về Kế hoạch 

vủa Việt Nam và Hoa kỳ về tăng cường thương mại và quan hệ lao động. 

a. Quy định về việc TLĐLĐVN là tổ chức công đoàn duy nhất tại Việt Nam  

Theo diễn giải của Ủy ban về Tự do liên kết của ILO về nguyên tắc tự do 

liên kết quy định tại Công ước số 87 của ILO thì người lao động được hoàn toàn 

tự do trong việc thành lập và gia nhập công đoàn, vì thế quy định pháp luật 

không được quy định bắt buộc về việc chỉ có một tổ chức công đoàn duy nhất 

được hoạt động. Lưu ý rằng nếu người lao động tự nguyện lựa chọn rằng ở cấp 

nào đó chỉ nên có duy nhất một tổ chức công đoàn (ví dụ, ở cấp quốc gia chỉ có 

một tổ chức là TLĐLĐVN) thì không trái với Công ước số 87, tuy nhiên, sẽ là 

trái với Công ước số 87 nếu đó là quy định bắt buộc trong pháp luật. Đây là một 

nội dung cam kết trong TPP. Những quy định pháp luật hiện hành có liên quan 

đến điểm này bao gồm:  

- Khoản 1 Điều 189 BLLĐ 2012: “NLĐ… có quyền thành lập, gia nhập 

và hoạt động công đoàn theo quy định của Luật Công đoàn”, điều này dẫn 

đến một hệ thống công đoàn duy nhất theo đó tất cả mọi công đoàn phải được 

TLĐLĐVN thừa nhận và phải là thành viên của TLĐLĐVN. Do vậy, đây 

không phải là việc đảm bảo tự do liên kết theo đúng nghĩa được nêu trong 

Công ước 87.  

- Tất cả các điều trong LCĐ 2012 có dẫn chiếu đến Điều lệ Công đoàn Việt 

Nam (hàm ý là tất cả mọi công đoàn phải tuân theo Điều lệ Công đoàn Việt 

Nam) bao gồm: Khoản 2, 3, 8 Điều 4; Khoản 2 Điều 5; Khoản 2 Điều 6; Điều 7; 

Điều 8; Khoản 3 Điều 18, Khoản 1 Điều 19. 
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b. Quy định về đặc quyền của TLĐLĐVN trong việc tham gia quản lý nhà 

nước, tham dự các phiên họp, cuộc họp 

Việc dẫn chiếu cụ thể tới một tổ chức duy nhất là TLĐLĐVN trong việc 

tham gia, tham vấn với các cơ quan nhà nước là trái với TCLĐQT. Các điều 

có liên quan bao gồm: Điều 10, 11, 12, 13 LCĐ. Đây là một nội dung cam kết 

trong TPP. 

c. Tự do liên kết mà không bị phân biệt đối xử 

Quyền thành lập và gia nhập công đoàn chỉ được đảm bảo đối với “Người 

lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” 

(Khoản 1 Điều 5 LCĐ) và “người lao động Việt Nam tự do hợp pháp không 

phân biệt nghề nghiệp, giới tính, tín ngưỡng” (Điều 1 Điều lệ CĐVN).  

Trong khi đó, Điều 2 Công ước 87 yêu cầu tự do liên kết nên được đảm bảo 

“không có bất kỳ sự phân biệt nào”, nghĩa là không được phân biệt đối xử dưới 

bất kỳ hình thức nào dựa trên nghề nghiệp, giới tính, màu da, chủng tộc, tín 

ngưỡng, quốc tịch, quan điểm chính trị, v.v. Do vậy, quy định như hiện nay dẫn 

đến việc một số người lao động, trong đó có người lao động nước ngoài không 

có quyền này và điều này trái với TCLĐQT. Đây không phải là một yêu cầu 

trong TPP. 

d. Luật pháp quy định vai trò và chức năng khác nhau đối với các cấp 

công đoàn khác nhau và đại diện cho người lao động ở nơi chưa có tổ 

chức công đoàn 

Theo diễn giải của Ủy ban Tự do Liên kết của ILO, việc quy định trong 

luật về các cấp công đoàn khác nhau cũng như chức năng, nhiệm vụ của các cấp 

công đoàn này là trái với nguyên tắc tự do liên kết. Những nội dung này nên 

được điều chỉnh trong văn bản nội bộ của công đoàn (ví dụ như Điều lệ). 

Ngoài ra, việc công đoàn cấp trên nghiễm nhiên đại diện cho người lao 

động ở những nơi chưa có công đoàn là trái với TCLĐQT, việc này phải được 

thực hiện theo yêu cầu của người lao động. Hiện nay, BLLĐ và LCĐ quy định 

không nhất quán về vấn đề này, thậm chí ngay trong BLLĐ cũng quy định 

không nhất quán với nhau. LCĐ quy định việc công đoàn cấp trên thực hiện 

chức năng đại diện phải theo đề nghị của NLĐ. Khoản 2 Điều 210 BLLĐ quy 

định công đoàn cấp trên tổ chức và lãnh đạo đình công theo đề nghị của NLĐ, 

các Điều khác lại quy định tư cách đại diện nghiễm nhiên. 
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Những quy định pháp luật có liên quan bao gồm: Khoản 2 và 3 Điều 4 

LCĐ; Khoản 4 Điều 3 BLLĐ; Khoản 1 Điều 69 BLLĐ; Khoản 1, 2 và 3 Điều 

188 BLLĐ; Khoản 2 Điều 11, Điều 12, Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 

60/2013/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP. Đây cũng là 

một nội dung cam kết trong TPP 72.  

e. Vai trò của công đoàn trong quan hệ lao động: đại diện và bảo vệ quyền và 

lợi ích của người lao động  

BLLĐ và LCĐ quy định hai chức năng có thể nói là mâu thuẫn nhau của 

công đoàn: một mặt công đoàn có thể tổ chức và lãnh đạo đình công - với tư 

cách đại diện của tập thể lao động (Khoản 10 Điều 10 LCĐ); mặt khác, công 

đoàn “tham gia với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh 

chấp lao động” (Khoản 6 Điều 10) với tư cách là bên thứ ba. Tương tự, Điều 

188 BLLĐ 2012 quy định công đoàn “tham gia vào”, trái ngược với “đại diện 

cho người lao động”, thương lượng TƯLĐTT hoặc giải quyết tranh chấp lao 

động với tư cách là bên thứ ba. Đây không phải là một yêu cầu trong TPP. 

f. Phân biệt đối xử chống công đoàn 

Kế hoạch song phương yêu cầu Việt Nam sửa đổi Điều 24 Nghị định số 

95/2013/NĐ-CP để mở rộng phạm vi bảo vệ chống lại các hành vi phân biệt 

đối xử chống công đoàn và đưa ra chế tài đủ để răn đe các vi phạm. Trên thực 

tế, Việt Nam đã thực hiện nội dung này thông qua Nghị định số 88/2015/NĐ-

CP. Như vậy, Việt Nam đã đáp ứng được cam kết trong TPP, tuy nhiên, trong 

quá trình sửa đổi luật, có thể cân nhắc bổ sung thêm một số hành vi phân biệt 

đối xử chống công đoàn thông qua tham khảo kinh nghiệm quốc tế cũng như 

đúc rút từ thực tiễn ở Việt Nam để hoàn thiện thêm một bước quy định về nội 

dung này. 

g. Kinh phí công đoàn và quản lý tài chính công đoàn 

Khoản 2 Điều 26 LCĐ 2012 và Điều 5 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP quy 

định chi tiết về tài chính công đoàn đưa ra cơ chế đóng kinh phí công đoàn bắt 

buộc đối với NSDLĐ (2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho 

NLĐ). Vô hình chung, tổ chức công đoàn đang nhận tài chính từ NSDLĐ và 

điều này trái với nguyên tắc không can thiệp vào hoạt động của nhau theo Công 

ước 87. Tuy nhiên, đây không phải là yêu cầu trong TPP mà Kế hoạch song 

                                                 
72 Kế hoạch song phương chỉ yêu cầu sửa đổi một số điểm trong BLLĐ, không yêu cầu sửa đổi LCĐ cũng như 

các Nghị định nhưng trong quá trình sửa đổi những nội dung trên vẫn cần phải rà soát và sửa đổi tương ứng để 

đảm bảo nhất quán. 
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phương yêu cầu tổ chức của NLĐ ở cấp cơ sở được nhận phần chia từ khoản 

đóng góp 2% mà NSDLĐ đóng trên cơ sở không phân biệt đối xử với công đoàn 

thuộc hệ thống TLĐLĐVN.  

 Điều 26 và 27 LCĐ quy định về tài chính và quản lý, sử dụng tài chính 

công đoàn. Nghị định số 191/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về tài chính công 

đoàn đối với nguồn thu của công đoàn và nguồn kinh phí được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ, trong đó Nhà nước có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí công 

đoàn (Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP). Theo TCLĐQT, tự do 

liên kết là quyền của người lao động (và NSDLĐ) được tự tổ chức hành chính 

và quyền này bao hàm độc lập về tài chính. Do đó, hỗ trợ tài chính từ Nhà nước, 

cũng như quy định Chính phủ có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí công đoàn 

không tương thích với nguyên tắc tự do liên kết theo Công ước 87.73  

h. Lựa chọn cán bộ cho tổ chức của người lao động  

Khoản 1 Điều 3 Công ước số 87 yêu cầu các tổ chức của người lao động 

phải được tự do trong việc bầu ra đại diện của mình, do đó, cần phân định rõ 

những người do người lao động bầu để lãnh đạo công đoàn (đó là cán bộ công 

đoàn, những người thuộc Ban chấp hành công đoàn các cấp) với người được 

tuyển dụng/bổ nhiệm để thực hiện các công việc của công đoàn và không phải 

do NLĐ bầu. Thực tế công đoàn hiện nay ở Việt Nam dễ gây ra nhầm lẫn giữa 

hai đối tượng nói trên, mặc dù nội bộ công đoàn hoàn toàn hiểu rõ sự khác biệt 

này. Vì thế, cần đổi tên gọi đối với những người được tuyển dụng/bổ nhiệm để 

phân biệt với những người được bầu cho phù hợp với TCLĐQT.  

Trong Kế hoạch song phương, Việt Nam cam kết sửa đổi pháp luật để đảm 

bảo tất cả các cán bộ thuộc ban chấp hành một tổ chức của NLĐ sẽ do các thành 

viên của tổ chức đó bầu và ban chấp hành đó có thể tuyển dụng nhân sự để hỗ 

trợ các hoạt động của tổ chức đó. Các điều liên quan bao gồm Khoản 4 và 5 

Điều 4 LCĐ.  

i. Phân biệt người giữ vị trí quản lý với người lao động 

Theo nguyên tắc không can thiệp trong Công ước số 98, cần có sự phân 

định rõ ràng giữa những người nắm vị trí quản lý và có lợi ích gắn với NSDLĐ 

với NLĐ thông thường vì mục đích thương lượng tập thể. Hiện nay, định nghĩa 

về tập thể lao động tại Khoản 3 Điều 3 BLLĐ không hề có sự phân định này, do 

                                                 
73 Hiện Kế hoạch song phương trong TPP chỉ yêu cầu sửa đổi Điều 26, 27 LCĐ mà không yêu cầu sửa đổi Nghị 

định số 191/2013/NĐ-CP nhưng khi tiến hành sửa đổi nội dung này cũng cần sửa đổi Nghị định tương ứng. 
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vậy, chưa đảm bảo nguyên tắc không can thiệp. Đây là một nội dung cam kết 

trong TPP. 

j. Từ chối thương lượng 

 Về quyền yêu cầu thương lượng tập thể theo Điều 68 BLLĐ đã đưa ra 

một điều khoản trong trường hợp một bên từ chối thương lượng: bên kia có 

quyền “tiến hành các thủ tục yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo quy 

định của pháp luật”, nghĩa là có thể sử dụng đến trọng tài bắt buộc (theo quy 

định tại Tiết b Khoản 2 Điều 204 BLLĐ, điều này không phù hợp với TCLĐQT 

về tự do liên kết, ngoại trừ những ngành dịch vụ thiết yếu hoặc trường hợp bất 

khả kháng. Đối với vấn đề này, ILO đề xuất quy định theo hướng cơ quan có 

thẩm quyền sẽ hỗ trợ hòa giải cho các bên thương lượng tập thể vào bất cứ lúc 

nào trong suốt quá trình đàm phán, nhằm thúc đẩy thương lượng tập thể. Việt 

Nam không cam kết nội dung này trong TPP. 

k. HGV lao động 

 Tiêu chí của HGV lao động nên bao gồm những người độc lập, khách 

quan. Tuy nhiên, Thông tư số 08/2013/TT-BLDTBXH quy định việc “bổ nhiệm” 

HGV trong những tình huống tranh chấp lao động cụ thể, mà thực tiễn ở Việt 

Nam cho thấy nhiều hòa giải viên là cán bộ Liên đoàn Lao động cấp huyện, 

không đảm bảo tiêu chí trung lập, khách quan. Việt Nam không cam kết nội 

dung này trong TPP. 

l. “Hòa giải” bởi Hội đồng Trọng tài Lao động 

Mặc dù được đặt tên là “Hội đồng Trọng tài Lao động”, chức năng của hội 

đồng này thực ra lại là “hòa giải” tranh chấp lao động tập thể (Điều 206 BLLĐ). 

Điều này không phù hợp với thông lệ quốc tế. Việt Nam không cam kết nội 

dung này trong TPP. 

m. Đình công  

Theo Kế hoạch song phương, Việt Nam cam kết cho phép đình công về 

quyền phù hợp với hướng dẫn của ILO. Ý kiến của ILO trong trường hợp này 

như sau: “đối với tình hình hiện nay của Việt Nam nơi mà cơ chế giải quyết 

tranh chấp về quyền không được xây dựng đầy đủ, có thể cân nhắc không cấm 

đình công phát sinh từ tranh chấp về quyền mà thay vào đó khuyến khích các cơ 

quan chức năng theo đuổi quy trình xét xử hoặc trọng tài đầy đủ, khách quan và 

nhanh chóng khi xảy ra đình công, trái ngược với việc theo đuổi quá trình 

thương lượng hoặc trọng tài tự nguyện hơn trong trường hợp xảy ra đình công 
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phát sinh từ tranh chấp lợi ích”. 

Việt Nam cũng cam kết bảo đảm cho phép đình công được tổ chức cho 

những NLĐ ở các doanh nghiệp khác nhau ở cùng cấp mà thương lượng được 

phép diễn ra (thương lượng cấp nào thì đình công cấp đó). Về vấn đề này, ILO 

yêu cầu cao hơn so với TPP, tức là chỉ có thể cấm đình công thuần túy về chính 

trị và phải cho phép cả đình công cấp ngành, đình công hưởng ứng và đình công 

phát sinh từ “các biện pháp kinh tế và chính sách xã hội” hoặc “các biện pháp 

chính sách ảnh hưởng đến lợi ích kinh tế xã hội” của người lao động.  

Ngoài ra, Việt Nam cam kết bảo đảm rằng để có thể đình công thì cần có 

50%+1 thành viên Ban chấp hành công đoàn đồng ý. 

Các điều có liên quan trong pháp luật hiện hành gồm: Điều 212; Khoản 1 

Điều 213; Khoản 1 và 2 Điều 215 BLLĐ. 

n. Doanh nghiệp không được phép đình công 

 Khoản 1 Điều 220 BLLĐ cấm đình công ở “những đơn vị sử dụng lao 

động hoạt động thiết yếu cho nền kinh tế quốc dân mà việc đình công có thể đe 

dọa đến an ninh, quốc phòng, sức khỏe, trật tự công cộng”. Những đơn vị này 

được quy định chi tiết hơn ở Nghị định số 41/2013/NĐ-CP. 

ILO bình luận rằng, theo nguyên tắc tự do liên kết, chỉ có thể cấm đình 

công ở những ngành dịch vụ thiết yếu theo đúng nghĩa của thuật ngữ, tức là 

những ngành dịch vụ mà nếu bị gián đoạn sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, an 

toàn và sức khỏe cá nhân của toàn bộ hoặc một phần dân cư. Hơn nữa, để xác 

định được những tình huống mà đình công có thể bị cấm, tiêu chí phải được xây 

dựng dựa trên việc có hay không một mối đe dọa rõ ràng và sắp xảy đến đối với 

tính mạng, an toàn và sức khỏe cá nhân của toàn bộ hoặc một phần dân cư. Quan 

ngại về nền kinh tế quốc dân không được coi là lý do chính đáng để hạn chế 

quyền đình công. 

Cam kết của Việt Nam trong Kế hoạch song phương chỉ là bỏ tiết b Khoản 

1 Điều 2 Nghị định số 41/2013/NĐ-CP. 

o. Giải quyết yêu cầu của tập thể lao động tại những doanh nghiệp không 

được đình công  

Ở những doanh nghiệp không được đình công theo quy định tại Khoản 1 

Điều 220, cơ quan quản lý Nhà nước được giao nhiệm vụ “phải định kỳ tổ chức 

lắng nghe ý kiến của tập thể người lao động và người sử dụng lao động để kịp 
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thời giúp đỡ và giải quyết các yêu cầu chính đáng của tập thể lao động”. Theo 

ILO, kiểm tra những doanh nghiệp này 6 tháng một lần không phải là giải pháp; 

mà là việc cấm đình công phải đi kèm với cơ chế đền bù đầy đủ, đặc biệt là 

thương lượng tập thể và thủ tục giải quyết tranh chấp như chỉ định một HGV đặc 

biệt, nhưng mục đích của những biện pháp này cần phải rõ ràng và trực tiếp 

hướng đến hỗ trợ thương lượng tập thể và giải quyết tranh chấp. Việt Nam 

không cam kết nội dung này trong TPP. 

p. Hoãn hoặc ngừng đình công 

Đối với nội dung này, ILO cũng yêu cầu cao hơn TPP. Cụ thể là trong Kế 

hoạch song phương, Việt Nam chỉ cam kết bỏ Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 

46/2013/NĐ-CP, trong khi đó, ILO có ý kiến bổ sung với Khoản 4 Điều 8:  

- Về Khoản 1 Điều 8: hoãn đình công trong hai trường hợp: “Đình công 

dự kiến tổ chức tại các đơn vị cung cấp dịch vụ về điện, nước, vận tải công cộng 

và các dịch vụ khác trực tiếp phục vụ tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Chiến 

thắng, ngày Quốc tế lao động và ngày Quốc khánh”: “những dịp lễ quan trọng 

của quốc gia” không thể là một nguyên nhân chính đáng để hạn chế quyền cơ 

bản quyền đình công của NLĐ. 

- Về Khoản 4 Điều 8: ngừng đình công nếu “Đình công diễn ra đến ngày 

thứ ba tại các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, vệ sinh công cộng làm ảnh 

hưởng tới môi trường, điều kiện sinh hoạt và sức khỏe của nhân dân tại thành 

phố thuộc tỉnh”. Đối với trường hợp này, dựa theo Điều 221 BLLĐ, theo đó có 

thể hoãn hoặc ngừng đình công khi nó “có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng 

cho nền kinh tế quốc dân, lợi ích công cộng” và cách tiếp cận giới hạn thời gian 

“từ ngày thứ ba trở đi” như trong Nghị định là không phù hợp với việc đánh giá 

nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng. 

Pháp luật lao động chưa cấm gán nợ hoặc “lao động gán nợ” được hiểu là 

“việc một người lao động vay hoặc ứng trước tiền lương từ người sử dụng lao 

động hoặc người tuyển dụng lao động, bù lại NLĐ cam kết trả bằng sức lao 

động của mình hoặc đôi khi là của các thành viên khác trong gia đình”. Theo Kế 

hoạch song phương trong TPP, Việt Nam cam kết sẽ quy định bằng một nghị 

định rằng lao động cưỡng bức theo Khoản 10 Điều 3 BLLĐ bao gồm cả hình 

thức “lao động gán nợ”.  

Theo Kế hoạch song phương, Việt Nam cam kết sẽ sửa những điều có liên 

quan trong Bộ luật Hình sự để áp dụng các chế tài hình sự đối với hành vi sử 

dụng lao động cưỡng bức. Ngày 27/11/2015, Quốc hội Việt Nam đã ban hành 
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Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, trong đó có Điều 150 (Tội mua bán người), 

Điều 151 (Tội mua bán người dưới 16 tuổi) và Điều 297 (Tội cưỡng bức lao 

động). Như vậy, Việt Nam đã thực hiện được cam kết về nội dung này. 

 Theo Kế hoạch song phương, Việt Nam cam kết sẽ sửa các văn bản có liên 

quan, bao gồm các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, Chống Ma túy và 

Luật Xử lý Vi phạm Hành chính để đảm bảo việc chữa trị trong các trung tâm 

cai nghiện ma túy là phù hợp về mặt y học và không để người cai nghiện phải 

chịu các điều kiện lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, phù hợp với tiêu chuẩn 

quốc tế và yêu cầu việc đưa người nghiện ma túy vào trung tâm là tự nguyện 

hoặc theo một quyết định của tòa án. 

2.1.3. Sự giống và khác nhau giữa công đoàn thuộc hệ thống Tổng liên đoàn 

Lao động Việt Nam với tổ chức đại diện người lao động 

Công đoàn theo cam kết của TPP (CĐĐL) có sự tương đồng với công đoàn 

Việt Nam trên một số điểm cơ bản sau: 

- Về cơ bản đều là tổ chức của người lao động (một hiệp hội của những 

người làm công ăn lương) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao 

động.  

- Phạm vi hoạt động có điểm chung (có tính chất trung tâm) là trong lĩnh 

vực QHLĐ và theo quy định của pháp luật (trong khuôn khổ pháp luật). 

- Đều có thể là thành viên của Tổ chức công đoàn thế giới (Liên hiệp công 

đoàn thế giới – World Federation of Trade Unions viết tắt là WFTU...) 

Tuy nhiên, công đoàn theo quy định của TPP có một số điểm khác biệt với 

công đoàn Việt Nam: 

- Về tính chất tổ chức: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội, 

còn CĐĐL chỉ là tổ chức của người lao động độc lập với Nhà nước, với Người 

sử dụng lao động. Do đó có sự khác nhau về tính chất độc lập của tổ chức công 

đoàn. Đây là sự khác biệt có cơ bản giữa 2 tổ chức công đoàn này. Công đoàn 

Việt Nam thuộc hệ thống chính trị chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng CSVN, là 

sợi dây nối liền giữa Đảng với giai cấp công nhân (GCCN), với toàn thể người 

lao động. Công đoàn và Nhà nước có sự độc lập tương đối đảm bảo quan hệ 

bình đẳng, hợp tác, tôn trọng, phối hợp, được nhà nước tạo điều kiện về vật chất 

và không có sự đối lập, nhưng dễ có xu hướng hành chính hoá, nhà nước hoá. 

Công đoàn theo cam kết TPP có tính độc lập rất cao, do người lao động tự do, tự 

nguyện thành lập và tự trang trải, là chủ thể độc lập và bình đẳng trong cơ chế 2, 
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3 bên về QHLĐ (Trong cơ chế 3 bên gồm có 3 chủ thể độc lập, bình đẳng: Đại 

diện Người lao động, Đại diện Chính phủ và Đại diện Người sử dụng lao động; 

trong cơ chế 2 bên có 2 chủ thể độc lập, bình đẳng: Đại diện Người lao động và  

Đại diện Người sử dụng lao động). 

- Về chức năng: Từ sự khác biệt về tính chất tổ chức dẫn đến chức năng 

có sự khác nhau. Chức năng của Công đoàn Việt Nam ngoài đại diện và bảo vệ 

các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC –LĐ (chức năng thứ nhất), 

còn có chức năng tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia 

kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế (chức năng 

thứ hai) và giáo dục, động viên CNVC- LĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, 

thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc (chức năng thứ ba). 

Trong khi công đoàn theo cam kết TPP chủ yếu thực hiện chức năng đại diện 

bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo các tiêu 

chuẩn lao động (Công ước ILO) về quyền cơ bản của người lao động tại nơi làm 

việc. Chức năng này chỉ giới hạn trong lĩnh vực QHLĐ. 

- Về đối tượng gia nhập: Công đoàn Việt Nam có đối tượng khá rộng, 

ngoài công nhân, lao động làm công ăn lương, còn bao gồm cả công chức, viên 

chức trong khu vực hành chính và dịch vụ công, còn công đoàn theo TPP chỉ 

bao gồm người lao động làm công ăn lương ở cấp cơ sở trong doanh nghiệp sản 

xuất và dịch vụ. 

- Về tổ chức: Công đoàn Việt Nam có hệ thống dọc từ Trung ương xuống 

địa phương và cơ sở, còn công đoàn theo TPP chỉ ở cấp cơ sở (doanh nghiệp) và 

sau 5 năm được phép liên kết ở cấp trên cơ sở (doanh nghiệp). 

2.2. THỰC TIỄN THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ 

SỞ Ở KHU VỰC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC 

2.2.1. Thực tiễn thành lập 

Bảng 1. Số CĐCS và đoàn viên phát triển mới giai đoạn 2013 - 2016 

Năm 

Kết nạp đoàn viên mới Thành lập CĐCS mới 

Tổng số 
Trong đó  

KV ngoài NN 
Tổng số 

Trong đó  

KV ngoài NN 

2013  584.635   473.437   4.761   3.543  

2014  659.468   531.795   4.770   3.838  
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2015  749.566   635.107   4.924   4.269  

6 tháng 2016  419.344   345.025   2.941   2.370  

Tỷ lệ bình quân 100% 82,3% 100% 80,6% 

Nguồn: Tổng Liên đoàn LĐVN (2016): Báo cáo số 89/BC-TLĐ ngày 

25/08/2016 về sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình “phát triển đoàn 

viên giai đoạn 2013 – 2018”. 

Tính đến giữa năm 2016, cả nước có 9,2 triệu đoàn viên công đoàn và 

123.326 CĐCS (có 85% số đơn vị, doanh nghiệp sử dụng 30 LĐ trở lên đã thành 

lập CĐCS). Tỷ trọng CĐCS và đoàn viên khu vực nhà nước và khu vực ngoài 

nhà nước như sau: 

Bảng 2. Số lượng CĐCS và đoàn viên tháng 5/2016 

 
 Số lượng   Tỷ lệ (so với tổng số)  

Tổng số  9.200.781  100,0% 

Khu vực nhà nước  4.118.248  44,8% 

Hành chính sự nghiệp  3.044.487  33,09% 

DN nhà nước   1.073.761  11,67% 

 Khu vực ngoài nhà nước   5.082.533  55,2% 

Sự nghiệp ngoài công lập   60.282  0,66% 

DN FDI   2.380.769  25,88% 

DN DDI   2.641.482  28,71% 

Nguồn: Tổng Liên đoàn LĐVN (2016): Báo cáo số 89/BC-TLĐ ngày 

25/08/2016 về sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình “phát triển đoàn 

viên giai đoạn 2013 – 2018”. 

Một số tỉnh có đông đoàn viên đại diện cho các vùng kinh tế như: 

- Hà Nội có 520 nghìn, Hải Phòng có 205 nghìn, Hải Dương có 180 nghìn. 

- Thanh Hoá có 210 nghìn, Nghệ An có 140 nghìn. 

- Đà Nẵng có 110 nghìn, Quảng Nam có 107 nghìn. 

- Đắc Lắk có 77 nghìn, Lâm Đồng có 64 nghìn. 
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- Tp. Hồ Chí Minh có 1.230 nghìn, Bình Dương có 623 nghìn, Đồng Nai có 

588 nghìn. 

- Long An có 181 nghìn, Tiền Giang có 116 nghìn, Cần Thơ có 96 nghìn. 

Một số Công đoàn ngành và tương đương có đông đoàn viên là: Công 

Thương có 162 nghìn, Xây dựng có 118 nghìn,  Ngân hàng có 139 nghìn, Than 

– Khoáng sản có 118 nghìn, Dệt May có 117 nghìn…. 

2.2.2. Thực tiễn hoạt động 

Bảng 3. Vị trí làm việc, chức vụ của cán bộ CĐCS DN ngoài NN 

Chức 

danh 

CĐ 

Vị trí làm việc FDI 
Tư nhân 

VN 

CPH vốn 

NN < 

50% 

Tổng  

cộng 

Chủ 

tịch 

CĐCS 

LĐ trực tiếp 9,4% 10,0% 10,0% 9,6% 

Nhân viên văn phòng 9,4% 20,0% 10,0% 11,5% 

Tổ trưởng, tổ phó và ~ 18,8% 
 

10,0% 13,5% 

Trên tổ trưởng 62,5% 70,0% 70,0% 65,4% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Phó 

Chủ 

tịch 

CĐCS 

LĐ trực tiếp 5,0% 14,3% 12,5% 8,6% 

Nhân viên văn phòng 15,0% 42,9% 25,0% 22,9% 

Tổ trưởng, tổ phó và ~ 30,0% 14,3% 12,5% 22,9% 

Trên tổ trưởng 50,0% 28,6% 50,0% 45,7% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tổ 

trưởng, 

Tổ phó 

CĐ 

LĐ trực tiếp 38,5% 58,3% 46,2% 45,1% 

Nhân viên văn phòng 26,9% 16,7% 7,7% 19,6% 

Tổ trưởng, tổ phó và ~ 23,1% 25,0% 46,2% 29,4% 

Trên tổ trưởng 11,5% 
  

5,9% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Uỷ viên 

BCH 

LĐ trực tiếp 32,6% 
 

7,7% 24,6% 

Nhân viên văn phòng 34,8% 66,7% 38,5% 38,5% 

Tổ trưởng, tổ phó và ~ 15,2% 16,7% 23,1% 16,9% 
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Chức 

danh 

CĐ 

Vị trí làm việc FDI 
Tư nhân 

VN 

CPH vốn 

NN < 

50% 

Tổng  

cộng 

Trên tổ trưởng 17,4% 16,7% 30,8% 20,0% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tổng 

cộng 

LĐ trực tiếp 23,4% 25,7% 20,5% 23,2% 

Nhân viên văn phòng 23,4% 31,4% 20,5% 24,1% 

Tổ trưởng, tổ phó và ~ 20,2% 14,3% 25,0% 20,2% 

Trên tổ trưởng 33,1% 28,6% 34,1% 32,5% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nguồn: Tổng Liên đoàn LĐVN (2016): Báo cáo số 89/BC-TLĐ ngày 

25/08/2016 về sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình “phát triển đoàn 

viên giai đoạn 2013 – 2018”. 

Bảng 4. Độ tuổi của cán bộ CĐCS DN ngoài NN 

Chức 

danh 

CĐ 

Độ tuổi FDI 
Tư nhân 

VN 

CPH vốn 

NN < 

50% 

Tổng  

cộng 

Chủ 

tịch 

CĐCS 

18 - dưới 24 3,4%   10,0% 4,2% 

24 - dưới 30 13,8% 11,1% 10,0% 12,5% 

30 - dưới 40 44,8% 55,6% 10,0% 39,6% 

40 - dưới 55 20,7% 33,3% 40,0% 27,1% 

55 - dưới 60 10,3% 
 

30,0% 12,5% 

Trên 60 6,9% 
  

4,2% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Phó 

Chủ 

tịch 

CĐCS 

24 - dưới 30 10,0% 
  

6,1% 

30 - dưới 40 55,0% 85,7% 33,3% 57,6% 

40 - dưới 55 35,0% 
 

66,7% 33,3% 

55 - dưới 60 
 

14,3% 
 

3,0% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tổ 

trưởng, 

Tổ phó 

CĐ 

24 - dưới 30 38,5% 33,3% 7,7% 29,4% 

30 - dưới 40 38,5% 50,0% 23,1% 37,3% 

40 - dưới 55 23,1% 16,7% 69,2% 33,3% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Uỷ viên 

BCH 

18 - dưới 24 5,1% 
  

3,4% 

24 - dưới 30 28,2% 
 

7,7% 20,7% 

30 - dưới 40 43,6% 33,3% 30,8% 39,7% 

40 - dưới 55 23,1% 66,7% 61,5% 36,2% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tổng 

cộng 

18 - dưới 24 2,6% 
 

2,4% 2,1% 

24 - dưới 30 23,7% 14,7% 7,1% 18,4% 

30 - dưới 40 44,7% 55,9% 23,8% 42,1% 

40 - dưới 55 24,6% 26,5% 59,5% 32,6% 

55 - dưới 60 2,6% 2,9% 7,1% 3,7% 

Trên 60 1,8% 
  

1,1% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nguồn: Tổng Liên đoàn LĐVN (2016): Báo cáo số 89/BC-TLĐ ngày 

25/08/2016 về sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình “phát triển đoàn 

viên giai đoạn 2013 – 2018”. 

Bảng 5. Người nhập cư/ địa phương của cán bộ CĐCS DN ngoài NN 

Chức 

danh 

CĐ 

Nhập cư/Địa phương FDI 
Tư nhân 

VN 

CPH vốn 

NN < 

50% 

Tổng  

cộng 

Chủ 

tịch 

CĐCS 

Nhập cư 46,4% 25,0% 30,0% 39,1% 

Địa phương 53,6% 75,0% 70,0% 60,9% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Phó 

Chủ 

tịch 

Nhập cư 42,1% 42,9% 33,3% 40,6% 

Địa phương 57,9% 57,1% 66,7% 59,4% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Chức 

danh 

CĐ 

Nhập cư/Địa phương FDI 
Tư nhân 

VN 

CPH vốn 

NN < 

50% 

Tổng  

cộng 

CĐCS 

Tổ 

trưởng, 

Tổ phó 

Nhập cư 30,8% 58,3% 38,5% 39,2% 

Địa phương 69,2% 41,7% 61,5% 60,8% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Uỷ viên 

BCH 

Nhập cư 40,0% 50,0% 33,3% 39,7% 

Địa phương 60,0% 50,0% 66,7% 60,3% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tổng 

cộng 

Nhập cư 39,8% 45,5% 34,1% 39,6% 

Địa phương 60,2% 54,5% 65,9% 60,4% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nguồn: Tổng Liên đoàn LĐVN (2016): Báo cáo số 89/BC-TLĐ ngày 

25/08/2016 về sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình “phát triển đoàn 

viên giai đoạn 2013 – 2018”. 

Bảng 6. Xuất thân, công việc trước khi vào làm tại DN hiện tại 

 của cán bộ CĐCS DN ngoài NN 

Chức 

danh 

CĐ 

Xuất thân, công việc 

 trước đây 
FDI 

Tư nhân 

VN 

CPH vốn 

NN < 

50% 

Tổng  

cộng 

Chủ 

tịch 

CĐCS 

Học sinh, sinh viên 16,7% 40,0% 14,3% 19,4% 

Công nhân LĐ trực tiếp 33,3% 40,0% 28,6% 33,3% 

Nông dân 4,2% 
  

2,8% 

CBCCVC 25,0% 20,0% 28,6% 25,0% 

Khác 20,8% 
 

28,6% 19,4% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Phó 

Chủ 

Học sinh, sinh viên 23,5% 16,7% 50,0% 25,9% 

Công nhân LĐ trực tiếp 58,8% 33,3% 25,0% 48,1% 



57 

 

Chức 

danh 

CĐ 

Xuất thân, công việc 

 trước đây 
FDI 

Tư nhân 

VN 

CPH vốn 

NN < 

50% 

Tổng  

cộng 

tịch 

CĐCS 

Bộ đội xuất ngũ 5,9% 
  

3,7% 

Khác 11,8% 50,0% 25,0% 22,2% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tổ 

trưởng, 

Tổ phó 

CĐ 

Học sinh, sinh viên 53,8% 30,0% 66,7% 52,1% 

Công nhân LĐ trực tiếp 26,9% 20,0% 16,7% 22,9% 

Nông dân 3,8% 30,0% 
 

8,3% 

Khác 15,4% 20,0% 16,7% 16,7% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Uỷ viên 

BCH 

Học sinh, sinh viên 28,1% 33,3% 54,5% 34,8% 

Công nhân LĐ trực tiếp 40,6% 33,3% 9,1% 32,6% 

CBCCVC 6,3% 33,3% 
 

6,5% 

Bộ đội xuất ngũ 3,1% 
 

27,3% 8,7% 

Khác 21,9% 
 

9,1% 17,4% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tổng 

cộng 

Học sinh, sinh viên 31,3% 29,2% 50,0% 35,0% 

Công nhân LĐ trực tiếp 38,4% 29,2% 17,6% 32,5% 

Nông dân 2,0% 12,5% 
 

3,2% 

CBCCVC 8,1% 8,3% 5,9% 7,6% 

Bộ đội xuất ngũ 2,0% 
 

8,8% 3,2% 

Khác 18,2% 20,8% 17,6% 18,5% 

Tổng cộng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nguồn: Tổng Liên đoàn LĐVN (2016): Báo cáo số 89/BC-TLĐ ngày 

25/08/2016 về sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện chương trình “phát triển đoàn 

viên giai đoạn 2013 – 2018”. 
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2.2.3. Thực tiễn hoạt động trong quan hệ lao động 

a. Hiểu biết của NLĐ về Công đoàn Việt Nam và hoạt động của CĐCS là khá 

hạn chế, thiếu sự gắn kết giữa CBCĐ và hoạt động CĐCS với đoàn viên công 

đoàn và NLĐ 

- Có 97% tổng số NLĐ được phỏng vấn trong cuộc điều tra này là đoàn 

viên công đoàn, nhưng họ hiểu biết rất ít về những nội dung cơ bản nhất của 

công đoàn như: chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và các hoạt động của Công đoàn 

Việt Nam nói chung, của CĐCS nói riêng. Đặc biệt, NLĐ là đoàn viên công 

đoàn được lựa chọn ngẫu nhiên ở khu nhà trọ có tỷ lệ hiểu biết về tổ chức và 

hoạt động công đoàn rất thấp. Có không ít hoạt động cụ thể của CĐCS họ được 

biết, được tham gia nhưng bản thân NLĐ lại không biết đó là hoạt động của 

Công đoàn. 

- Trong cuộc khảo sát này, có 51,1% NLĐ có xuất thân là công nhân từ 

doanh nghiệp khác chuyển đến, 1,6% là lao động trong các đơn vị sự nghiệp nhà 

nước. Trong số này, có 92,2% NLĐ từ doanh nghiệp, đơn vị khác chuyển đến đã 

là đoàn viên công đoàn nhưng vẫn được Công đoàn ra quyết định kết nạp lại lần 

thứ 2. 

- Rất ít lao động biết số điện thoại của văn phòng công đoàn doanh nghiệp 

hoặc của đồng chí Chủ tịch CĐCS và của các cán bộ CĐCS khác. Nguyên nhân 

của vấn đề là do nhiều NLĐ và cán bộ CĐCS làm việc ở ở những đơn vị có quy 

mô lao động lớn hoặc địa bàn làm việc phân tán: việc giao lưu, tiếp xúc trực tiếp 

giữa chủ tịch và các cán bộ CĐCS với đoàn viên và NLĐ bị hạn chế; NLĐ chủ 

yếu biết và làm việc trực tiếp với tổ trưởng Tổ công đoàn... Mặc dù chỉ một “chỉ 

số” nhỏ, song việc các đoàn viên công đoàn không kể được tên, không biết mặt, 

không liên lạc, không có số điện thoại... của chủ tịch, các lãnh đạo CĐCS... là 

biểu hiện của sự thiếu gắn bó, thiếu sự hiện diện, thiếu liên hệ giữa đoàn viên và 

tổ chức công đoàn. Qua đó, cũng phản ánh việc thể hiện và thực hiện vai trò của 

CĐCS chưa “thấm”, chưa “ngấm” vào đoàn viên và NLĐ. 

b. Nhiều CĐCS đã làm khá tốt hoạt động thăm hỏi – hiếu hỷ nhưng chưa làm 

tốt việc thương lượng, bảo vệ, cải thiện tiền lương, phúc lợi và điều kiện làm 

việc cho tập thể NLĐ 

- Hoạt động thăm hỏi, động viên NLĐ, thăm nom – hiếu hỷ là một trong 

những hoạt động được cả NLĐ và người sử dụng lao động đánh giá cao: Có 

59,1% NLĐ (khu nhà trọ là 47,8%, lao động nhập cư là 53,2%) đánh giá CĐCS 
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đã làm tốt công tác thăm hỏi, động viên tinh thần tới NLĐ khi gặp ốm đau, khó 

khăn, hiếu – hỷ...  

- Kết quả lấy ý kiến của NLĐ đánh giá về tác dụng, lợi ích của CĐCS đối 

với tập thể cho thấy: có 38,2% NLĐ đánh giá CĐCS mang lại “tác dụng nhiều"; 

36,7% NLĐ đánh giá CĐCS có “tác dụng khá”. Tuy nhiên, nội dung đánh giá 

tác dụng nhiều hay khá của NLĐ ở đây chỉ là về việc thăm hỏi, động viên, hiếu 

hỷ, “cầu nối” với CBQL và chủ sử dụng lao động.  

c. Việc lắng nghe, tập hợp ý kiến, nguyện vọng, bức xúc của NLĐ ở hầu hết 

các CĐCS được thực hiện mang tính hình thức, thiếu kịp thời, hiệu quả thấp 

- CĐCS ít khi thông tin cho NLĐ, ít tham vấn ý kiến của NLĐ về các vấn 

đề trong QHLĐ và công tác nhân sự của CĐCS, mà thường chỉ tham vấn ý kiến 

ở phạm vi hẹp về những vấn đề quà lễ tết, tham quan... Trong khi đó, cán bộ 

CĐCS thì luôn nói rằng “thường xuyên xin ý kiến NLĐ” ở phạm vi rộng, về tất 

cả các vấn đề. Tuy nhiên, khi đề nghị cán bộ CĐCS kể ra các ví dụ hoặc cách 

thức lấy ý kiến cho thấy: việc lắng nghe, thu thập ý kiến, nguyện vọng và các 

bức xúc của NLĐ ở hầu hết CĐCS chưa được thực hiện hoặc có thực hiện thì 

chỉ mang tính hình thức. Cụ thể như sau: 33,7% NLĐ (khu nhà trọ là 40,4%, lao 

động địa phương là 37,8%) cho rằng: chưa từng được thấy, được biết CĐCS xin 

ý kiến về bất kỳ điều gì trong suốt mấy năm làm việc vừa qua. Tỷ lệ này ở các 

doanh nghiệp nhà nước và tư nhân cao hơn doanh nghiệp FDI. 

- Đa số NLĐ có thái độ bàng quan, thiếu quan tâm và chưa thấy nhiều tác 

dụng khi phản ánh ý kiến, vướng mắc, nguyện vọng, bức xúc của mình tới 

CĐCS. Trong số những người đã từng phản ánh ý kiến với CĐCS, chủ yếu 

thông qua tổ trưởng tổ công đoàn, thì tỷ lệ “được lắng nghe – phản hồi và biết 

kết quả” cũng không cao. Gần như 100% NLĐ được hỏi cho biết: chưa từng sử 

dụng hòm thư góp ý, chưa từng điện thoại cho lãnh đạo CĐCS... Trái ngược với 

ý kiến của NLĐ, cán bộ CĐCS lại cho rằng mình đã làm tốt những việc này. 

- Về cơ bản, NLĐ và CBQL đánh giá cao “kênh tiếp nhận thông tin của 

CĐCS”. Các ý kiến của NLĐ qua kênh công đoàn cũng được tiếp thu và giúp 

ích được cho cả NLĐ và CBQL xử lý tình huống, giải quyết bất bình trong lao 

động. Trong số những NLĐ đã từng phản ánh ý kiến với CĐCS, có 78,6% NLĐ 

(khu nhà trọ là 73,3%) cho rằng cũng đã được CĐCS ghi nhận. Tỷ lệ này theo ý 

kiến của cán bộ CĐCS là 91,1%. Tỷ lệ này đặc biệt cao ở doanh nghiệp nhà 

nước và doanh nghiệp cổ phần hoá. 
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d. NLĐ biết được rất ít nội dung cơ bản của thoả ước lao động tập thể. NLĐ 

gần như không được tham gia vào quá trình xây dựng đề xuất – đối thoại – 

thương lượng thoả ước lao động tập thể 

Hầu hết những NLĐ được phỏng vấn đều cho rằng, bản thân họ chưa từng 

được CĐCS xin ý kiến về nội dung thoả ước lao động tập thể hoặc về những vấn 

đề liên quan thiết thực tới tiền lương, thưởng hay phúc lợi. Một số NLĐ phản 

ánh, có biết việc CĐCS “xin ý kiến” NLĐ nhưng chỉ dán ở bảng thông tin của 

doanh nghiệp; một số nói được CĐCS phát thông báo trên loa truyền thanh nội 

bộ. Đáng chú ý là có tới 32,0% NLĐ (khu nhà trọ là 35,6%, doanh nghiệp FDI 

là 31,5%, doanh nghiệp tư nhân là 40,3%) không biết doanh nghiệp có thoả ước 

lao động tập thể hay chưa (qua đối chiếu thực tế các doanh nghiệp này đều đã có 

thoả ước lao động tập thể). 

Trong số những NLĐ biết doanh nghiệp có thoả ước lao động tập thể thì 

đại đa số chưa từng biết nội dung cụ thể của thoả ước lao động tập thể của doanh 

nghiệp mình như thế nào. NLĐ thường không phân biệt được nội quy và thoả 

ước lao động tập thể; hợp đồng lao động với thoả ước lao động tập thể... Lý do 

được NLĐ và cán bộ CĐCS đưa ra là: một phần do bản thân NLĐ thờ ơ với thoả 

ước lao động tập thể; một phần do cách thức xây dựng thoả ước lao động tập thể 

không có sự tham gia của NLĐ, không có thương lượng. NLĐ cho rằng, việc 

xây dựng thoả ước lao động tập thể chỉ là “chuyện riêng” của Ban chấp hành 

CĐCS với chủ sử dụng lao động; việc tuyên truyền, phổ biến dự thảo, lấy ý kiến 

và công bố thoả ước thực hiện qua loa, chiếu lệ hoặc không làm. 

e. CĐCS được NLĐ và CBQL đánh giá tương đối cao trong việc tham gia hoá 

giải mâu thuẫn, bất bình trong QHLĐ và xử lý tranh chấp lao động 

Nhìn chung, các bên đánh giá tương đối cao hoạt động của CĐCS trong vai 

trò giúp NLĐ và lãnh đạo, CBQL, phòng nhân sự giải quyết bất bình, mâu thuẫn 

trong quá trình lao động, hoá giải tranh chấp trong QHLĐ, góp phần quan trọng 

cho sự phát triển ổn định của doanh nghiệp. 

Cụ thể, kết quả khảo sát, điều tra cho thấy: 

• Có 45,5% CBQL và 43,3% cán bộ CĐCS đánh giá CĐCS đã làm tốt “vai 

trò hoá giải bất bình, mâu thuẫn trong quá trình lao động, sản xuất và QHLĐ”. 

Tỷ lệ này của NLĐ là 26,3%, trong đó của lao động khu nhà trọ là 24,3%, lao 

động doanh nghiệp FDI là 29,7%, lao động doanh nghiệp tư nhân là 13,0%, 
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• Tuy nhiên, vẫn còn 32,2% NLĐ (doanh nghiệp FDI là 28,3%, doanh 

nghiệp tư nhân là 48,8%) cho là CĐCS đã không làm được hoặc làm nhưng 

không đáng kể “vai trò hoá giải bất bình, mâu thuẫn trong quá trình lao động, 

sản xuất và QHLĐ”. 

f. Công tác bầu cử Uỷ viên BCH và lãnh đạo CĐCS hiện nay bộc lộ không ít 

hạn chế 

Công tác bầu cử ở CĐCS đã được công đoàn cấp trên và CĐCS quan tâm 

đổi mới nhằm bảo đảm tính dân chủ, quyền bầu chọn của đoàn viên. Tuy nhiên, 

theo ý kiến của NLĐ phản ánh thì hiện nay việc bầu chọn Ban chấp hành và 

lãnh đạo CĐCS trong các doanh nghiệp là “khá hình thức”. Hầu hết NLĐ có thái 

độ “hờ hững” với việc bầu chọn này. Một số cho là chỉ để hợp lý hoá kết quả.  

Mặc dù hầu hết NLĐ đánh giá hoạt động CĐCS còn nhiều yếu kém, song 

phần lớn ý kiến vẫn là “muốn giữ nguyên” tổ trưởng công đoàn, Uỷ viên Ban 

chấp hành CĐCS, Chủ tịch CĐCS. Tuy nhiên, lý do NLĐ không muốn bầu chọn 

người khác thay thế đội ngũ lãnh đạo CĐCS hiện nay là do họ có tâm lý đồng 

cảm, chia sẻ và cho rằng: CĐCS yếu kém không phải hoàn toàn do đội ngũ cán 

bộ CBCĐ, nên không cần thiết phải “đổi” người khác. Một số khác thì lại cho 

rằng, bầu lại người khác cũng “không thay đổi được tình hình gì” đối với hoạt 

động CĐCS cả. 

g. Hầu hết CBQL, CBCĐ và NLĐ có thiện cảm, thiện chí với Công đoàn Việt 

Nam. Tuy vậy, có nhiều NLĐ không hài lòng về sự thờ ơ của một số cán bộ 

CĐCS đối với hoạt động công đoàn 

Nhìn chung, CBQL, cán bộ CĐCS, NLĐ vẫn có thiện cảm và thiện chí tốt 

với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đại đa số đều ủng hộ tổ chức và hoạt động 

Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay cũng như trong thời gian tới. Kết 

quả khảo sát, điều tra cho thấy: 79,7% CBQL (FDI là 78%), 88,3% cán bộ 

CĐCS (FDI là 86,6%) rất có thiện cảm, thiện chí tốt với tổ chức Công đoàn Việt 

Nam. Tuy vậy, tỷ lệ này ở NLĐ là không cao bằng. 

Mặc dù còn nhiều mặt hoạt động chưa được tốt, song tỷ lệ “hài lòng” với tổ 

chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam hiện nay (nhìn ở bình diện chung 

dưới góc độ và phạm vi hiểu biết của người được phỏng vấn) vẫn ở mức khá 

cao. Kết quả này cũng tương đồng với tỷ lệ có thiện cảm, thiện chí tốt với Công 

đoàn Việt Nam. 
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Tuy nhiên, việc hài lòng ở đây chủ yếu là về các phương diện: quan tâm 

thăm hỏi, phối hợp tổ chức tham quan du lịch, dung hoà tranh chấp, mâu thuẫn 

giữa các bên... Trái lại, họ rất không hài lòng và có thái độ tiêu cực về thái độ 

của một số cán bộ CĐCS thờ ơ với tập thể NLĐ, không đứng về phía tập thể 

NLĐ, không giúp NLĐ nâng cao tiền lương, phúc lợi, cải thiện điều kiện làm 

việc vốn còn đang nhiều khó khăn, thấp kém... 

h. Những công việc, nhiệm vụ mà NLĐ kỳ vọng, mong muốn nhưng thực tế 

CĐCS chưa làm tốt  

Đối chiếu, so sánh giữa nhóm công việc, nhiệm vụ mà CĐCS cần ưu tiên 

nhất với nhóm công việc được NLĐ đánh giá là làm được và công việc được 

NLĐ đánh giá chưa làm được cho thấy: 

- Có một số công việc, nhiệm vụ mà NLĐ “mong muốn” và yêu cầu CĐCS 

cần ưu tiên thực hiện nhưng CĐCS chưa làm được hoặc làm được không đáng 

kể là: 

• Tập hợp yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên và NLĐ để đề đạt, yêu cầu, 

gửi kiến nghị tới chủ doanh nghiệp, công đoàn cấp trên và cơ quan Nhà nước hỗ 

trợ, giải quyết 

• Đối thoại với đơn vị sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan 

đến quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ. 

• Đối thoại định kỳ, đột xuất; thương lượng – ký kết thoả ước lao động tập 

thể. 

- Có một số công việc, nhiệm vụ mà NLĐ “mong muốn” và yêu cầu CĐCS 

cần ưu tiên thực hiện nhưng CĐCS mới làm được một phần là: 

• Tuyên truyền, phổ biến; vận động NLĐ thực hiện chủ trương của Đảng; 

pháp luật của Nhà nước 

• Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện thang lương, bảng lương, 

định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động... 

- Chỉ một số công việc, nhiệm vụ mà NLĐ “mong muốn” và yêu cầu 

CĐCS cần ưu tiên thực hiện mà CĐCS về cơ bản đã làm được đó là: 

• Tuyên truyền, phổ biến luật lao động, luật công đoàn; nhiệm vụ Công 

đoàn, quyền công đoàn của NLĐ. 
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• Tuyên truyền, phổ biến, vận động NLĐ thực hiện nội quy, quy chế và kỷ 

luật lao động của doanh nghiệp. 

• Phối hợp với người sử dụng lao động động viên đời sống NLĐ; vận động 

giúp đỡ nhau trong nghề nghiệp, trong cuộc sống. 

Thực tế thành lập và hoạt động của Công đoàn Việt Nam đã cho thấy tổ 

chức đại diện duy nhất của người lao động tại Việt Nam hiện nay tuy có nhiều 

ưu điểm, thuận lợi song cũng còn tồn tại rất nhiều những hạn chế cần phải được 

khắc phục để có thể đại diện tốt hơn nữa trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của người lao động. 

➢ Những thuận lợi của Công đoàn Việt Nam  

- Tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng mở rộng, phát triển qua các 

thời kỳ. Hệ thống Công đoàn Việt Nam có một mạng lưới rộng lớn, bộ máy bài 

bản từ cấp trung ương tới cấp doanh nghiệp và hoạt động chuyên nghiệp với 

kinh nghiệm hàng chục năm, do đó cơ bản đã khẳng định được uy tính đối với 

người lao động. 

- Cũng chính vì hệ thống Công đoàn Việt Nam là một mạng lưới rộng lớn, 

hoạt động lâu năm nên cũng có nhiều tiềm lực về con người, tổ chức, tài chính 

và kinh nghiệm. 

- Công đoàn Việt Nam, được quy định trong Hiến pháp năm 2013 là “tổ 

chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động”74, do đó Công 

đoàn luôn nhận được sự lãnh đạo của Đảng, hỗ trợ của Nhà nước trong các hoạt 

động của mình. Công đoàn được coi là cơ sở xã hội vững chắc của Đảng, là 

người cộng tác đắc lực của Nhà nước.  

➢ Những hạn chế của Công đoàn Việt Nam  

- Trong những năm qua, công đoàn cấp trung ương (Tổng liên đoàn Lao 

động) và cấp tỉnh (Liên đoàn lao động) đã hoạt động tích cực và hiệu quả, đóng 

góp vào sự phát triển chung của đất nước; tuy nhiên hoạt động của công đoàn 

cấp sơ sở vẫn còn nhiều hạn chế. Sự chỉ đạo, hỗ trợ của công đoàn cấp trên trực 

tiếp cơ sở đối với công đoàn cơ sở vẫn gặp nhiều khó khăn do thực tế công đoàn 

                                                 
74 Điều 10 Hiến pháp 2013: “Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của 

người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm 

tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên 

quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, 

kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 
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cơ sở tại các doanh nghiệp bị chi phối bởi người sử dụng lao động (cán bộ công 

đoàn cũng đồng thời là cán bộ nhân sự trong doanh nghiệp). 

- Nhiều tổ chức công đoàn trực tiếp cơ sở, đặc biệt là liên đoàn lao động 

cấp quận, huyện có biểu hiện bị hành chính hóa, thiếu năng động, không có tính 

cạnh tranh và do đó, khó thích nghi với những thay đổi trong thời kỳ quan hệ lao 

động đang ngày càng trở nên phức tạp khi Việt Nam đang hội nhập sâu rộng hơn 

vào nền kinh tế toàn cầu. 

- Công đoàn Việt Nam còn chịu những ràng buộc nhất định nên nhiều hoạt 

động không đạt được hiệu quả mong muốn. Nguyên nhân là bởi bản thân Công 

đoàn Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội được quy định trong Hiến pháp, 

công đoàn vừa có chức năng đấu tranh để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng 

của người lao động, song vừa phải đảm bảo sự ổn định trong phát triển kinh tế, 

môi trường đầu tư và tật tự xã hội của đất nước. Vì vậy, để cân bằng và thực 

hiện tốt cả hai chức năng này là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. 

- Các tổ chức đại diện người lao động bên cạnh công đoàn nếu được phép 

ra đời, tuy nhỏ và non trẻ hơn so với công đoàn Việt Nam nhưng cũng có nhiều 

lợi thế hơn. Những tổ chức này vì nhỏ nên sẽ linh hoạt hơn so với công đoàn; 

nhà nước cũng khó kiểm soát hơn nên những tổ chức này dễ có những hoạt động 

mang lại lợi ích trước mắt cho người lao động, vì vậy dễ dàng lôi kéo một bộ 

phận người lao động tham gia và tổ chức và các hoạt động của họ. Ngoài ra, 

những tổ chức này lại dễ nhận được sự hẫu thuẫn (đặc biệt là về tài chính) của 

những cá nhân, tổ chức nhằm hướng những tổ chức này vào những hoạt động 

nằm ngoài quan hệ lao động. Như vậy, về lâu dài lợi ích thực sự của người lao 

động lại không được đảm bảo, quan hệ lao động sẽ không phát triển hài hòa và 

ổn định.  

2.3. NHỮNG NỘI DUNG CẦN ĐIỀU CHỈNH VỀ MẶT PHÁP LUẬT NẾU 

CHO PHÉP TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG BÊN CẠNH CÔNG 

ĐOÀN 

- Thứ nhất là việc thành lập và gia nhập tổ chức của người lao động ở cấp 

doanh nghiệp; 

- Thứ hai là thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước đối với những tổ chức 

này; 
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- Thứ ba là quản lý hoạt động đối với tổ chức của người lao động như thế 

nào để đảm bảo tính tự chủ của tổ chức này trong các việc: bầu ra ban chấp 

hành; thông qua điều lệ và nội quy;  

- Thứ tư là quy định về vấn đề tài chính của tổ chức này (được phép nhận 

tài chính từ nguồn nào và đảm bảo quy định chi tiêu, sử dụng thế nào), việc tiếp 

nhận và sử dụng nguồn từ quỹ 2% như thế nào; 

- Thứ năm là mối quan hệ giữa tổ chức của người lao động tại doanh 

nghiệp với các tổ chức bên ngoài: quy trình về việc đưa đề nghị hỗ trợ thế nào; 

cách thức nhận hỗ trợ kỹ thuật; nội dung hỗ trợ kỹ thuật được phép nhận;  

- Thứ sáu là những hoạt động, hành vi mà tổ chức của người lao động tại 

doanh nghiệp không được phép tiến hành hay tham gia; 

- Thứ bảy là quy định về việc thành lập và gia nhập các tổ chức của ngươi 

lao động ở cấp ngoài doanh nghiệp (nội dung này sẽ có hiệu lực thi hành sau 5 

năm kể từ khi TPP có hiệu lực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ) 

- Thứ tám là sự tham gia của tổ chức của người lao động vào các cơ chế đối 

thoại, thương lượng, đình công ở một doanh nghiệp như thế nào, đặc biệt ở 

những nơi có thể có hơn một tổ chức công đoàn; 

- Thứ chín là quy định về việc xử lý tranh chấp về công đoàn (ví dụ khi 

doanh nghiệp có hơn một tổ chức đại diện cho người lao động thì tổ chức nào sẽ 

là đại diện hợp pháp trong việc thương lượng thỏa ước lao động tập thể tại 

doanh nghiệp đó). 

- Thứ mười là những quy định về việc bảo vệ những người trong bộ máy 

lãnh đạo (Ban chấp hành) của tổ chức người lao động khỏi sự đối xử bất công từ 

phía người sử dụng lao động. 

2.4. NHỮNG NỘI DUNG CẦN ĐIỀU CHỈNH VỀ MẶT TỔ CHỨC BỘ MÁY 

NẾU CHO PHÉP TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG BÊN CẠNH 

CÔNG ĐOÀN 

Xây dựng bộ máy nhà nước để quản lý hữu hiệu các vấn đề phát sinh trong 

nước về công đoàn và quan hệ lao động; kịp thời xử lý, hóa giải vấn đề trong 

quan hệ quốc tế, trước mắt là với các đối tác TPP để các vấn đề không phát triển 

lên thành tranh chấp quốc tế. Trong thực tế, hiện nay ở Việt Nam chưa có cơ 

quan chuyên trách của nhà nước về công đoàn và quan hệ lao động. Do quản lý 

công đoàn ở doanh nghiệp là quản lý một chủ thể trong quan hệ lao động nên 
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theo kinh nghiệm của các nước, bộ máy này thường nằm ở Bộ Lao động và cụ 

thể là Cục Quan hệ lao động. Cơ quan này bên cạnh chức năng quản lý, hỗ trợ 

các tổ chức công đoàn chân chính, cũng sẽ thực thi pháp luật để đảm bảo không 

để lọt lưới những tổ chức công đoàn trá hình hoặc có những hoạt động vượt ra 

ngoài khuôn khổ quan hệ lao động. 

2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Qua phân tích có thể rút ra một số vấn đề như sau: 

(1) Chức năng nguyên thủy và quan trọng nhất của công đoàn trong nền 

kinh tế thị trường là đại diện cho sức mạnh liên kết của người lao động để 

thương lượng với chủ doanh nghiệp về lương bổng và những quyền lợi khác. 

Trong nền kinh tế thị trường, nhà nước có chức năng định ra khuôn khổ pháp lý 

để bảo đảm cho người lao động được thực hiện hai quyền cơ bản của mình trong 

quan hệ lao động, đó là quyền được thành lập và gia nhập công đoàn và quyền 

thương lượng với chủ doanh nghiệp. 

(2) Nhà nước cần chủ động trong việc điều chỉnh và quản lý mối quan hệ 

của tổ chức công đoàn với bốn chủ thể có liên quan là: Người lao động; chủ 

doanh nghiệp (chủ sử dụng lao động); các đảng phái, các lực lượng chính trị 

trong xã hội và với nhà nước. Nhà nước nào chủ động điều chỉnh và quản lý 

tốt bốn mối quan hệ này thì đất nước đó ổn định về chính trị - xã hội và quan 

hệ lao động lành mạnh được duy trì ở tầm vĩ mô cũng như ở cấp ngành, cấp 

doanh nghiệp. 

(3) Trong thế giới toàn cầu hóa ngày nay, vấn đề lao động, công đoàn đang 

trở thành một nội dung quan trọng trong quan hệ quốc tế. Trong thương mại 

quốc tế, việc lồng ghép yêu cầu về lao động và công đoàn vào các giao dịch 

thương mại ở cấp doanh nghiệp và đưa vào trong các Hiệp định thương mại tự 

do (FTA) thế hệ mới đang trở thành một xu thế ngày càng rõ. 

(4) Việc tôn trọng quyền cơ bản của người lao động trong việc thành lập và 

gia nhập tổ chức công đoàn để liên kết tạo sức mạnh đối thọai và thương lượng 

với chủ doanh nghiệp không chỉ là yêu cầu đặt ra từ Hiệp định đối tác xuyên 

Thái Bình Dương (TPP) còn là yêu cầu đặt ra từ cuộc sống khi chuyển sang nền 

kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. 

(5) Trong bối cảnh của Việt Nam, khi quá trình công nghiệp hóa ngày 

càng phát triển thì khả năng liên kết của người lao động sẽ ngày càng rõ, càng 

mạnh và nhu cầu liên kết sẽ ngày càng cao. Đây là một thực tế khách quan, 



67 

 

một quy luật tất yếu trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường. Nếu 

chúng ta chủ động nắm bắt được quy luật này để có chủ trương, chính sách,luật 

pháp phù hợp sẽ có lợi cho phát triển kinh tế, tạo thế cân bằng về lợi ích giữa 

người lao động và doanh nghiệp, tạo sự ổn định xã hội và cao hơn là ổn định 

chính trị cho đất nước. 

(6) Tổ chức CĐVN với bề dày lịch sử hơn 80 năm đồng hành cùng cách 

mạng Việt Nam đã luôn vận động, phát triển để thực hiện sứ mệnh của tổ chức 

theo yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng. Nay bước vào thời kỳ hội nhập quốc 

tế sâu rộng, đặc biệt là hội nhập kinh tế quốc tế, tổ chức này một lần nữa phải và 

có thể đổi mới để đáp ứng những yêu cầu mới đặt ra, đặc biệt là ở khu vực 

doanh nghiệp tư nhân và FDI. 

(7) Trên cơ sở nhận biết được những mặt mạnh và yếu của tổ chức công 

đoàn ở khu vực doanh nghiệp tư nhân và FDI hiện nay và trên cơ sở nhận định, 

đánh giá về những tác động có thể đến từ các chủ thể đa dạng trong và ngoài 

nước, cần xác định được phương hướng đổi mới tổ chức công đoàn. Đặc biệt, 

cần sớm xác định được mô hình tổ chức của hệ thống quan hệ lao động trong 

thời gian tới, trong đó có mô hình của tổ chức công đoàn ở cấp quốc gia, cấp 

doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân. 

(8) Đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn tại 

doanh nghiệp cho phù hợp với những quy luật của nền kinh tế thị trường và đòi 

hỏi của hội nhập quốc tế là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, đây là vấn đề nhạy 

cảm, nếu không xử lý tốt và làm chủ tình hình thì rất dễ bị các thế lực xấu lợi 

dụng, có thể gây ra những tác động không tốt về mặt chính trị. Bởi vậy, các 

bước đi phải thận trọng, dựa trên khuôn khổ luật pháp rõ ràng, chặt chẽ và phải 

được thực thi, quản lý tốt. 
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CHƯƠNG III. KHUYẾN NGHỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI          

TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG BÊN CẠNH CÔNG ĐOÀN 

3.1. DỰ BÁO MỘT SỐ TÁC ĐỘNG NẾU CHO PHÉP TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN 

NGƯỜI LAO ĐỘNG BÊN CẠNH CÔNG ĐOÀN  

3.1.1. Tác động tích cực 

- Sẽ tạo điều kiện để hình thành những tổ chức đại diện thực sự của người 

lao động, do người lao động và vì người lao động để bảo vệ tốt hơn quyền lợi 

của người lao động, đặc biệt trong khu vực kinh tế tư nhân. 

- Bảo đảm quyền cơ bản của con người, phù hợp với Hiến pháp năm 2013. 

- Tạo điều kiện để Việt Nam tích cực hội nhập quốc tế, tuân thủ theo các 

công ước cơ bản của quốc tế. 

3.1.2. Tác động bất lợi 

- Nếu không có biện pháp quản lý hữu hiệu, CĐĐL có thể bị những thế 

lực thù địch lợi dụng phục vụ cho mục đích chính trị không trong sáng. 

- Nếu không có những quy định pháp luật rõ ràng và thực thi một cách 

nghiêm minh, những tổ chức CĐĐL “ngoài vòng kiểm soát” có thể gây ra 

những xung đột trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến 

môi trường đầu tư và trật tự an toàn xã hội. 

- Nếu không có những quy định pháp luật và thực thi một cách nghiêm 

minh thì sẽ dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các tổ chức công đoàn 

trong một doanh nghiệp, làm suy giảm sức mạnh tập thể của người lao động 

trong cùng một doanh nghiệp. 

3.1.3. Thách thức đặt ra 

Thách thức thứ nhất là về nhận thức: Đây là vấn đề rất mới và nhạy cảm ở 

Việt Nam, nhất là trong điều kiện một số thế lực đang tìm cách lôi kéo người lao 

động nhằm phục vụ cho những mục đích chính trị không tốt. Mặt khác, ở Việt 

Nam hiện nay, nền tảng lý luận về CĐĐL chưa tường minh, nội hàm về “tính 

độc lập”của CĐĐL chưa được xác định rõ và thiếu trải nghiệm thực tế về 

CĐĐL. Trong điều kiện đó, vấn đề đáng chú ý trước tiên là phải tránh xu hướng 

hiểu không đúng và không đầy đủ về CĐĐL. Nếu nhận thức không đúng vấn đề 
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có thể sẽ điều chỉnh hành vi, thái độ nhìn nhận theo hai xu hướng trái ngược 

nhau. 

- Xu hướng thứ nhất: hoài nghi, cho rằng CĐĐL ra đời xa lạ và không phù 

hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa, tác động tiêu cực là chủ yếu, cho rằng 

trong cuộc chơi này, chúng ta sẽ phải đánh đổi và có nhiều rủi do. Từ đó dẫn đến 

lo lắng, không ủng hộ, thậm trí tiêu cực hơn là tẩy chay và phản đối sự ra đời 

của CĐĐL ở Việt Nam. Xu hướng này sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện cam kết 

TPP nói chung và thực hiện các tiêu chuẩn về lao động, về công đoàn nói riêng. 

- Xu hướng thứ hai: mơ hồ, cho rằng CĐĐL ra đời là cứu cánh, phá rỡ rào 

cản, nút thắt kìm hãm sự phát triển của phong trào công nhân, công đoàn trong 

nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Từ đó có thái độ lạc quan thái quá, có 

hành động chủ quan, nóng vội, thiếu thận trọng trong xây dựng và hoàn thiện 

pháp luật về lao động và công đoàn, cũng như trong thực hiện các bước đi, các 

giải pháp quản lý cần thiết, dẫn đến sự ra đời của những tổ chức CĐĐL gượng 

ép, không thực chất, không đáp ứng yêu cầu là đại diện thực chất của người lao 

động. 

Cả hai xu hướng trên đều không có lợi. Vần đề đặt ra trong thách thức này 

là phải thống nhất về nhận thức để có hành động đúng. 

Thách thức thứ hai: Xu hướng buông lỏng quản lý, kiểm soát để CĐĐL ra 

đời và phát triển tự phát trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI, 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 

Một thoả thuận rất quan trọng trong cam kết TPP là, mặc dù phải bảo đảm 

thực hiện quyền tự do liên kết của người lao động theo tiêu chuẩn lao động của 

ILO, nhưng tổ chức công đoàn đó ra đời và hoạt động phải phù hợp với Hiến 

pháp, pháp luật của nước sở tại là thành viên TPP. Điều đó có nghĩa là CĐĐL ở 

Việt Nam ra đời phải trong khuôn khổ pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước 

thông qua công cụ pháp luật, nhất là pháp luật lao động và công đoàn. Tuy 

nhiên, nếu chúng ta quản lý yếu kém hoặc buông lỏng quản lý, giám sát sẽ rất dễ 

dẫn đến hệ quả là: CĐĐL ra đời và phát triển tự phát theo kiểu “bung ra”, nhất 

là trong cùng một doanh nghiệp có nhiều tổ chức CĐĐL khác nhau ra đời sẽ dẫn 

đến tình trạng hỗn loạn; hoạt động vượt ra khỏi phạm vi quan hệ lao động, 

khuôn khổ pháp luật, ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã 

hội, tác động tiêu cực đến phong trào công nhân và công đoàn. 
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Thách thức thứ ba là: Sự thiếu gắn kết giữa CĐĐL ở cơ sở với công đoàn 

cơ sở thuộc CĐVN sẽ dẫn đến nguy cơ phá vỡ tính hệ thống của phong trào 

công nhân, công đoàn trong hệ thống chính trị Việt Nam. 

CĐĐL ở Việt Nam ra đời dù không phải là tổ chức chính trị - xã hội như 

CĐVN và độc lập với CĐVN, nhưng cũng là tổ chức của người lao động trong 

phong trào công nhân,công đoàn Việt Nam. Trong doanh nghiệp hoặc trên cùng 

địa bàn (nhất là ở khu công nghiệp, khu chế xuất) có thể vừa có tổ chức CĐĐL 

cơ sở, vừa có tổ chức công đoàn cơ sở thuộc CĐVN. Do đó, sự gắn kết, hợp tác, 

giúp đỡ nhau giữa hai tổ chức công đoàn này là lẽ tự nhiên và rất cần thiết để 

cùng nhau hợp lực thúc đẩy phát triển phong trào công nhân và công đoàn vì 

mục tiêu thống nhất chung là bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích của người lao 

động. Tuy nhiên, nếu giữa các tổ chức công đoàn này không có sự hợp tác sẽ rất 

dễ phát sinh mâu thuẫn, tranh đua thiếu lành mạnh, thậm chí đối lập nhau,tác 

động xấu đến phong trào công nhân và công đoàn. Và như vậy, sẽ có nguy cơ 

phá vỡ tính hệ thống của phòng trào công nhân, công đoàn trong hệ thống chính 

trị Việt Nam. 

 Thách thức thứ tư: Mất cảnh giác để lực lượng đối lập, phản động trong 

và ngoài nước lợi dụng quyền tự do, dân chủ sử dụng CĐĐL làm con bài, công 

cụ chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. 

Việc cho phép CĐĐL ra đời trên nguyên tắc thực hiện quyền tự do lập hội, 

tự do công đoàn và độc lập với Nhà nước, với CĐVN sẽ là khâu xung yếu, mảnh 

đất thuận lợi cho một số thế lực và tổ chức không thân thiện với Việt Nam lợi 

dụng vào mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ Việt Nam. Do đó, 

chúng ta một mặt chấp nhận CĐĐL ở Việt Nam ra đời theo cam kết TPP; mặt 

khác, cần phải nâng cao cảnh giác, có biện pháp đấu tranh hiệu quả với xu 

hướng đòi tự do, dân chủ phi xã hội chủ nghĩa của lực lượng đối lập, chống đối 

ở trong và ngoài nước để CĐĐL ở Việt Nam ra đời trong khuôn khổ pháp luật 

Việt Nam và làm tròn vai trò tích cực, trách nhiệm của mình trong phong trào 

công nhân, công đoàn. 

3.2. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU QUẢN LÝ TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI 

LAO ĐỘNG BÊN CẠNH CÔNG ĐOÀN 

3.2.1. Nguyên tắc 

Việc quản lý tổ chức đại diện người lao động bên cạnh công đoàn cần đảm 

bảo 3 nguyên tắc sau: 
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- Thứ nhất, việc đổi mới tổ chức công đoàn phải đảm bảo giữ được ổn 

định của thể chế chính trị, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam đối với toàn xã hội; trong đó, đặc biệt quan tâm xây dựng, bảo vệ và phát 

triển giai cấp công nhân vốn là lực lượng nòng cốt, cơ sở xã hội quan trọng của 

Đảng và của chế độ. 

- Thứ hai, phải bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các chủ thể trong 

xã hội, trong đó có người lao động và doanh nghiệp, phù hợp với những nguyên 

tắc của nền kinh tế thị trường và chuẩn mực quốc tế. 

- Thứ ba, phải bảo đảm cho Việt Nam chuyển sang nền kinh tế thị trường 

định hướng XHCN, hội nhập quốc tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

thành công, thực hiện đúng các cam kết quốc tế. 

3.2.2. Mục tiêu 

Việc quản lý tổ chức đại diện của người lao động bên cạnh công đoàn cần 

đặt ra bốn mục tiêu cụ thể sau đây: 

- Thứ nhất, xây dựng khung khổ pháp luật điều chỉnh các nội dung liên 

quan tới tổ chức đại diện người lao động bên cạnh công đoàn. Trong đó quan 

trọng nhất là xây dựng hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh sự thành lập và 

hoạt động của tổ chức này trong quan hệ lao động. 

- Thứ hai, tổ chức bộ máy thực thi, xây dựng các cơ chế, thiết chế để quản 

lý và hỗ trợ việc đăng ký và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động bên 

cạnh công đoàn. Trong đó chú trọng tới việc cung cấp đầy đủ nguồn lực, nhất là 

nguồn lực về con người) để đảm bảo thực thi tốt các quy định của pháp luật. 

- Thứ ba, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật liên quan tới tổ chức đại diện của 

người lao động/công đoàn theo quy định của pháp luật. 

- Thứ tư, tạo tác động cần thiết để Công đoàn Việt Nam có những đổi mới 

tự thân một cách hiệu quả. Qua đó đứng ứng tốt hơn nguyện vọng, quyền lợi của 

người lao động cũng như góp phần tích cực và hiệu quả hơn vào tiến trình xây 

dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. 

Trong những mục tiêu trên, mục tiêu trước mắt và quan trọng nhất hiện nay 

là xây dựng khung khổ pháp luật điều chỉnh các nội dung liên quan tới việc 

thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động bên cạnh công đoàn. 
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Đây cũng là nội dung chủ yếu mà đề tài này tập trung nghiên cứu và đưa ra các 

đề xuất liên quan tới nội dung này.  

3.3. ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH VIỆC ĐĂNG 

KÝ, QUẢN LÝ TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG BÊN CẠNH 

CÔNG ĐOÀN  

Quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý tổ chức đại 

diện người lao động bên cạnh cần đảm bảo yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho 

quyền thành lập và tổ chức của người lao động; điều kiện, thủ tục, quy trình 

đăng ký phải đơn giản; luật pháp phải quy định được quyền và nghĩa vụ của các 

bên để đảm bảo nguyên tắc người lao động được làm những gì mà pháp luật 

không cấm; thể chế hóa các quyền liên quan như quyền tư vấn, quyền tham gia 

vào quan hệ lao động, tham gia phản biện xã hội và xây dựng chính sách…; cần 

quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về thanh tra, kiểm tra, khiếu 

nại, tố cáo; và quan trọng là phải đảm bảo phát huy tính tự chủ, tự quản của 

chính tổ chức đại diện người lao động. 

Như đã trình bày trong chương I, nội dung về quản lý nhà nước đối với tổ 

chức đại diện người lao động bên cạnh công đoàn không chỉ bao gồm việc xây 

dựng cơ sở pháp lý mà còn bao gồm cả việc tổ chức thực hiện; thanh tra, kiểm 

tra quá trình thực hiện. Tuy nhiên, việc quan trọng cần thực hiện trước tiên đó 

chính là xây dựng cơ sở pháp lý để cho phép sự ra đời và hoạt động của tổ chức 

này, bao gồm những quy định pháp luật về đăng ký tổ chức đại diện của người 

lao động bên cạnh công đoàn; quy định để đảm bảo tổ chức này hoạt động hiệu 

quả trong quan hệ lao động và hoạt động đúng mục tiêu, tránh bị lạm dụng. 

3.3.1. Đề xuất quy định pháp luật về việc đăng ký, từ chối đăng ký, rút đăng 

ký của tổ chức đại diện người lao động 

Những quy định pháp luật về việc đăng ký, từ chối đăng ký, rút đăng ký 

của tổ chức đại diện người lao động trước hết cần đảm bảo tuân thủ các tiêu 

chuẩn quốc tế, đồng thời vẫn phải phù hợp với tình hình thực tiễn tại Việt Nam. 

Theo Công ước 87 về Quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ 

chức, tổ chức đại diện của người lao động được phép thành lập mà không cần 

xin phép trước. Sau khi thành lập. tổ chức đại diện người lao động có thể tự do 

lựa chọn: hoặc gia nhập Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khi đó, tổ chức 

này sẽ là một công đoàn cơ sở được phép hoạt động ngay và không cần tiến 

hành đăng ký như đối với một công đoàn độc lập và sẽ tuân thủ theo Điều lệ 

Công đoàn Việt Nam; hoặc tiến hành đăng kí với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để được công nhận và có chỉ thể hoạt động một cách hợp pháp sau khi 
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hoàn thành thủ tục đăng ký. Thủ tục đăng ký không được quá khó khăn hoặc 

phiền hà tới mức gây cản trở việc thành lập tổ chức đại diện người lao động. 

Thủ tục đăng ký chỉ nên áp dụng các tiêu chí khách quan như tỷ lệ đoàn viên tối 

thiểu và các thông tin cơ bản (tên tổ chức, địa chỉ của tổ chức, tên người đứng 

đầu, điều lệ…). 

➢ Quy định tên của tổ chức đại diện người lao động bên cạnh công 

đoàn là “nghiệp đoàn” 

Tổ chức đại diện người lao động bên cạnh công đoàn cần có một tên gọi 

chung cụ thể, không chỉ để thuận tiện trong hoạt động của chính tổ chức mà còn 

để đảm bảo không gây khó khăn trong việc quản lý của các cơ quan nhà nước. 

Tên gọi này, trước hết cần tuân thủ quy định của pháp luật, không gây mâu 

thuẫn với các văn bản pháp luật khác nhưng vẫn phải đảm bảo ngắn gọn, không 

gây hiểu lầm, không gây nhầm lẫn với tên công đoàn và các hội khác. Hiện nay, 

tên gọi “nghiệp đoàn” mới chỉ được sử dụng trong Điều lệ của Công đoàn Việt 

Nam, tuy nhiên đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật và không khó để 

sửa đổi để tránh việc trùng tên. Hơn nữa, việc đưa ra tên gọi ngắn gọn cho tổ 

chức đại diện người lao động bên cạnh công đoàn cũng sẽ khiến việc đặt tên 

riêng cho mỗi nghiệp đoàn trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn trong bối cảnh có 

thể có nhiều nghiệp đoàn cùng tồn tại trong một doanh nghiệp. 

➢ Quy định về số lượng đoàn viên tối thiểu 

Quy định về số lượng đoàn viên tối thiểu phải hợp lý để không hạn chế 

khả năng thành lập nghiệp đoàn nhưng cũng không quá thấp khiến nhiều 

nghiệp đoàn manh mún ra đời, không thực sự có khả năng đại diện cho người 

lao động. Trên thực tế, các cơ quan giám sát của ILO đã phê bình việc quy 

định tỷ lệ phần trăm nhằm xác định tỷ lệ tối thiểu đoàn viên tham gia công 

đoàn. Theo ILO, quy định 10 hoặc 20 người làm số lượng đoàn viên tối thiểu 

là hợp lý. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay của nước ta, để các nghiệp đoàn 

không ra đời một cách quá ồ ạt, manh mún, không thực chất và đảm bảo 

nghiệp đoàn thực sự có tiếng nói đại diện cho người lao động, thì nên quy định 

tại thời điểm đăng ký, nghiệp đoàn phải có tối thiểu 20 đoàn viên là người lao 

động làm việc trong cùng doanh nghiệp.  

Bên cạnh đó, cần quy định mỗi người lao động trong doanh nghiệp chỉ 

được phép tham gia một tổ chức đại diện người lao động. Quy định này nhằm 

mục đích ngăn ngừa tranh chấp đoàn viên giữa các công đoàn, nghiệp đoàn khi 

xác định tổ chức đại diện người lao động có quyền thực hiện thương lượng tập 

thể và ký kết thỏa ước lao động trong doanh nghiệp. 
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➢ Quy định các nội dung tối thiểu phải có trong điều lệ nghiệp đoàn 

Yêu cầu nghiệp đoàn trình nộp điều lệ và quy chế nghiệp đoàn, đồng thời 

quy định các điều khoản chi tiết cũng cần phải nhất quán với Công ước 87. Các 

quy định này nhằm mục đích đảm bảo nghiệp đoàn có đầy đủ tính pháp lý và 

đồng thời thúc đẩy quản trị tốt thông qua việc nghiệp đoàn chứng minh mục tiêu 

hướng tới hoạt động hợp pháp và minh bạch bằng cách trình nộp điều lệ và quy 

chế nghiệp đoàn. Tuy nhiên, yêu cầu hồ sơ đăng ký quá mức dài dòng và chi tiết 

về các điều khoản trong điều lệ hay quy chế của tổ chức đại diện người lao động 

vì có thể gây cản trở việc thành lập tổ chức. Để đảm bảo quyền tự chủ của 

nghiệp đoàn trong việc ban hành điều lệ và nguyên tắc hoạt động, luật pháp liên 

quan đến điều lệ chỉ nên đưa ra những yêu cầu mang tính khung/hình thức, và 

điều lệ cũng như quy định của nghiệp đoàn không cần phải phê chuẩn trước bởi 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nội dung của điều lệ của nghiệp đoàn, về cơ 

bản phải do chính nghiệp đoàn đó tự quy định, chỉ nên quy định điều lệ của 

nghiệp đoàn phải bao gồm một số nội dung tối thiểu cần có như: 

- Tôn chỉ, mục đích và phạm vi hoạt động; 

- Điều kiện, thủ tục kết nạp hay chấm dứt tư cách đoàn viên; 

- Nguyên tắc tổ chức, hoạt động và cách thức thông qua quyết định của tổ 

chức đại diện người lao động: dù những nguyên tắc, cách thức này do tổ chức tự 

quy định, song phải luôn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; 

- Đoàn phí, nguồn tài sản, tài chính và việc quản lý, sử dụng tài sản, tài 

chính của tổ chức; 

- Kiến nghị và việc giải quyết kiến nghị của đoàn viên; 

- Quy định về thay đổi tên hay điều lệ tổ chức; 

- Quy định về hợp nhất hay giải thể tổ chức và việc sử dụng tài chính, tài 

sản của tổ chức trong những trường hợp đó.  

Chính phủ có thể đưa ra các điều lệ khung/mẫu để cho nghiệp đoàn đang 

trong quá trình thành lập tham khảo, song không yêu cầu nghiệp đoàn phải chấp 

nhận các điều lệ đó. Việc lập và xây dựng các điều lệ khung/mẫu chỉ nhằm cung 

cấp sự hướng dẫn cho nghiệp đoàn, không có yêu cầu bắt buộc hay gây áp lực 

buộc nghiệp đoạn phải áp dụng các mẫu đó trong thực tiễn. 
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➢ Quy định thời hạn nộp hồ sơ đăng ký nghiệp đoàn và thời hạn 

phê duyệt của cơ quan đăng ký  

Về trình tự và thủ tục đăng ký, cần quy định thời hạn nộp hồ sơ đăng ký, 

thời hạn phê duyệt hồ sơ đăng ký và xác định ngày thành lập của nghiệp đoàn 

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký nên được tính trong một khoảng thời gian nhất định 

kể từ ngày nghiệp đoàn được thành lập để đảm bảo các thông tin trong hồ sơ là 

chính xác và cập nhật, thời hạn này có thể là 30 ngày, giống như quy định của đa 

số các quốc gia trên thế giới. Quy định về thời hạn phê duyệt thủ tục đăng ký 

quá dài là trái với Công ước 87, thông thường thời hạn 30 ngày cũng được coi là 

phù hợp với Công ước 87.  

Ngoài ra, trong trường hợp hồ sơ đăng ký còn thiếu các thông tin, tài liệu 

theo quy định thì cơ quan có thẩm quyền đăng ký cũng cần phải thông báo cho 

nghiệp đoàn và cho họ cơ hội khắc phục thiếu sót trong hồ sơ và phản hồi yêu 

cầu bổ sung hồ sơ của cơ quan đăng ký. Tuy nhiên, thời hạn thông báo của cơ 

quan có thẩm quyền đăng ký cũng như thời hạn được phép bổ sung hồ sơ của 

nghiệp đoàn không nên quá dài. Trong trường hợp này, thời hạn 30 ngày cũng 

được coi là phù hợp. 

➢ Quy định về từ chối đăng ký và rút giấy chứng nhận đăng ký 

nghiệp đoàn 

Nếu cơ quan có thẩm quyền đăng ký từ chối cấp hoặc rút giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của nghiệp đoàn thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Nghiệp đoàn chỉ nên bị từ chối đăng ký khi có những vi phạm nghiêm trọng 

như: tài liệu và nội dung của hồ sơ đăng ký không tuân thủ quy định của pháp 

luật; gian dối trong quá trình thành lập tổ chức; nguồn tài chính trái với quy định 

của pháp luật… 

Nghiệp đoàn bị thu hồi đăng ký trong 2 trường hợp chính: (i) doanh nghiệp 

mà nghiệp đoàn đó thuộc về chấm dứt hoạt động, tổ chức chấm dứt sự tồn tại 

(trong các trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia, tách và giải thể); (ii) các trường 

hợp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thu hồi: tổ chức đại diện người 

lao động hoàn toàn không thực hiện được chức năng, nhiệm vụ (không thực hiện 

được chức năng công đoàn), vi  phạm tôn chỉ mục đích hoặc vi phạm pháp luật 

nghiêm trọng, hoạt động bất chính/phi pháp (như làm bình phong cho hoạt động 

tội phạm). Ngoài ra, cũng có thể thu hồi đăng ký nghiệp đoàn trong trường hợp 

không đảm bảo đủ số lượng đoàn viên tối thiểu trong một khoảng thời gian nhất 

định (có thể quy định cụ thể 03 tháng hay 06 tháng). 
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3.3.2. Đề xuất quy định pháp luật để đảm bảo tổ chức đại diện người lao 

động hoạt động hiệu quả trong quan hệ lao động 

Trước hết, để đảm bảo tổ chức đại diện người lao động hoạt động hiệu 

quả trong quan hệ lao động, các quy định của pháp luật phải đảm bảo công 

đoàn cơ sở và nghiệp đoàn bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong việc đại diện 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong quan 

hệ lao động. 

Cần quy định rõ một số quyền cơ bản của công đoàn và tổ chức đại diện 

người lao động trong quan hệ lao động để làm cơ sở pháp lý cho các hoạt động 

công đoàn như: thương lượng tập thể với người sử dụng lao động; đối thoại, 

tham vấn tại nơi làm việc; đại diện cho người lao động trong quá trình giải quyết 

khiếu nại, tranh chấp lao động cá nhân khi được người lao động yêu cầu; tổ chức 

và lãnh đạo đình công… 

➢ Quy định về công nhận các tổ chức đại diện nhất, xác định tổ 

chức hay các tổ chức đại diện người lao động được quyền thương lượng tập 

thể và quyền của các tổ chức đại diện người lao động thiểu số 

Một trong những đặc quyền của công đoàn và nghiệp đoàn là quyền thương 

lượng tập thể tại doanh nghiệp. Trước khi có sự xuất hiện của nghiệp đoàn, công 

đoàn là đại diện duy nhất được quyền thay mặt tập thể người lao động để tiến 

hành thương lượng với chủ sử dụng lao động và ký kết thỏa ước lao động tập 

thể. Tuy nhiên, trong bối cảnh tự do hiệp hội, sự có mặt của nhiều hơn một tổ 

chức đại diện cho người lao động trong một phạm vi thương lượng tập thể sẽ đặt 

ra yêu cầu lựa chọn mô hình thương lượng. Nguyên tắc chung của ILO là mọi tổ 

chức đại diện người lao động hợp pháp đều được người sử dụng lao động công 

nhận. Tuy nhiên tùy từng quốc gia, có thể lựa chọn các mô hình thương lượng 

tập thể khác nhau: mọi tổ chức đại diện người lao động đều có quyền thương 

lượng tập thể hay trong một doanh nghiệp chỉ có một thương lượng tập thể được 

thực hiện bởi tổ chức đại diện nhất hoặc sự liên kết của nhiều tổ chức thiểu số 

đều phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO. Trong hoàn cảnh của Việt Nam hiện 

nay, mô hình mỗi doanh nghiệp chỉ có một đơn vị thương lượng, một thỏa ước 

tập thể là hợp lý và phù hợp hơn cả và cũng dễ dàng hơn cho công tác quản lý 

của các cơ quan nhà nước có liên quan.  

Trong trường hợp nhiều tổ chức đại diện người lao động cùng tồn tại trong 

một doanh nghiệp, với rất nhiều nhu cầu thương lượng thì chỉ cho phép một tổ 

chức có tính đại diện nhất trở thành “đại diện thương lượng duy nhất” và vì vậy 

thỏa ước mà đơn vị này thương lượng được sẽ áp dụng đối với toàn bộ người lao 
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động, cho dù có phải là đoàn viên của đơn vị đó hay không. Tư cách đại diện 

nhất phải được xây dựng dựa trên các tiêu chí mục tiêu (theo Công Ước 98), đó 

có thể là tổ chức đạt được tuyệt đại đa số đoàn viên trong đơn vị thương lượng 

(trên 50% người lao động của đơn vị sử dụng lao động đó là đoàn viên), khi đó 

tổ chức này trở thành tổ chức đại diện nhất chiếm đa số và có quyền yêu cầu 

thương lượng tập thể. Các tổ chức đại diện người lao động khác trong doanh 

nghiệp có quyền tham gia thương lượng tập thể do tổ chức đại diện nhất chiếm 

đa số tiến hành, nhưng phải dựa trên cơ sở tự nguyện giữa các bên. Trong trường 

hợp không có tổ chức đại diện nhất chiếm đa số mà vẫn muốn đảm bảo quyền 

được thương lượng tập thể của người lao động thì có thể quy định các tổ chức 

đại diện người lao động có quyền liên kết với nhau trên cơ sở tự nguyện để yêu 

cầu thương lượng, với điều kiện khi đó tổng số đoàn viên của các tổ chức liên 

kết này chiếm trên 50% tổng số người lao động trong doanh nghiệp.  

Bên cạnh những quy định này, pháp luật cũng phải quy định các tổ chức 

đại diện người lao động thiểu số, nếu không có quyền thương lượng tập thể thì 

vẫn phải có quyền thực hiện các công việc đại diện khác của mình. Quy định 

này không chỉ đảm bảo quyền lợi cho các đoàn viên của các tổ chức công đoàn 

thiểu số mà còn là biện pháp để các tổ chức công đoàn, nghiệp đoàn không hoạt 

động chệch hướng khỏi quan hệ lao động, bị lạm dụng bởi các cá nhân, tổ chức 

bên ngoài vì những mục tiêu chống phá phong trào công nhân, Đảng và Nhà 

nước ta. 

➢ Quy định về quyền tiếp nhận sự hỗ trợ từ bên ngoài  

Khác với công đoàn cơ sở có thể nhận được sự hỗ trợ từ công đoàn cấp 

trên, nghiệp đoàn khi ra đời sẽ là một tổ chức non trẻ và độc lập, và sau 5 năm 

kể từ khi TPP có hiệu lực, các tổ chức nghiệp đoàn mới được phép liên kết ở cấp 

trên doanh nghiệp, vì vậy tổ chức này rất cần sự hỗ trợ từ bên ngoài để đảm bảo 

hoạt động hiệu quả trong quan hệ lao động, nhất là trong giai đoạn đầu mới 

thành lập… Pháp luật cần cho phép nghiệp đoàn được nhận sự hỗ trợ kỹ thuật về 

lĩnh vực quan hệ lao động từ các tổ chức bên ngoài, đồng thời xem xét mối quan 

hệ giữa nghiệp đoàn tại doanh nghiệp với các tổ chức bên ngoài: quy trình về 

việc đưa đề nghị hỗ trợ như thế nào, cách thức nhận hỗ trợ kỹ thuật, nội dung hỗ 

trợ kỹ thuật được phép nhận… 

➢ Quy định về các bảo vệ đối với công đoàn, nghiệp đoàn; những 

điều kiện cho hoạt động công đoàn, nghiệp đoàn 

Việc quy định rõ trong luật các nghĩa vụ và hành vi bị cấm của người sử 

dụng lao động cũng như những bảo vệ đối với công đoàn, nghiệp đoàn là nhằm 
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đảm bảo người sử dụng lao động không gây cản trở hay khó khăn cho việc thành 

lập, gia nhập nghiệp đoàn cũng như những hoạt động hợp pháp của nghiệp đoàn. 

Người sử dụng lao động không chỉ phải công nhận và tôn trọng các quyền của tổ 

chức nghiệp đoàn đã được thành lập hợp pháp mà còn không được phân biệt đối 

xử vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn, nghiệp đoàn của người 

lao động tại doanh nghiệp, không được can thiệp, thao túng đối với việc thành 

lập, hoạt động của công đoàn, nghiệp đoàn. 

Những bảo vệ đối với công đoàn được hiểu bao gồm hai khía cạnh: bảo vệ 

việc thực hiện các quyền công đoàn của người lao động và bảo vệ đối với chính 

tổ chức công đoàn, nghiệp đoàn. 

• Bảo vệ người lao động và công đoàn, nghiệp đoàn trước các hành 

vi phân biệt đối xử chống công đoàn 

Theo Công ước 98, người lao động phải được hưởng sự bảo vệ thích đáng 

trước những hành vi phân biệt đối xử liên quan đến mọi khía cạnh việc làm của 

họ vài lý do tham gia thành lập, gia nhập hoặc hoạt động công đoàn hợp pháp. 

Cần quy định rõ ràng đối tượng của sự bảo vệ này là cả người lao động chưa là 

đoàn viên công đoàn, người lao động là đoàn viên công đoàn và đặc biệt là đối 

với cán bộ công đoàn – đối tượng cần được hưởng sự bảo vệ đặc biệt hơn cả để 

họ có thể thực hiện nhiệm vụ đại diện một cách thực sự hiệu quả. Về mặt thời 

gian, sự bảo vệ này không nên giới hạn trong tuyển dụng và sa thải mà phải gồm 

các biện pháp chống phân biệt đối xử trong quá trình sử dụng lao động như 

chuyển việc, giáng chức và các hành động khác gây thiệt hại cho người lao 

động. Do đó, pháp luật cần quy định sự bảo vệ này bao gồm cả khi tuyển dụng, 

trong quá trình làm việc cũng như khi chấm dứt quan hệ lao động. Trong trường 

hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao đồng hay 

thuyên chuyển công tác, kỷ luật sa thải đối với người lao động là cán bộ được 

bầu của nghiệp đoàn, cần quy định người sử dụng lao động phải thỏa thuận bằng 

văn bản với ban lãnh đạo nghiệp đoàn. Trường trường hợp không đạt được thỏa 

thuận, hai bên phải báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. 

Sau đó, người sử dụng lao động mới có quyền quyết định và phải chịu trách 

nhiệm về quyết định của mình.  

Tuy nhiên, hiện nay pháp luật còn thiếu định nghĩa về phân biệt đối xử 

chống công đoàn, đây là nội dung cần phải được bổ sung. Các quy định pháp 

luật có thể liệt kê một số hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn mang tính 

cốt lõi như: từ chối thương lượng tập thể, các vi phạm cụ thể của nghĩa vụ 
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thương lượng thiện chí, thiếu các bảo vệ chống phân biệt đối xử trong quá trình 

tuyển dụng… 

• Bảo vệ công đoàn không bị can thiệp, thao túng bởi người sử dụng 

lao động 

Điều 2 Công ước 98 yêu cầu đảm bảo sự độc lập hoàn toàn của công 

đoàn đối với người sử dụng lao động về mọi phương diện tổ chức và hoạt 

động. Sự độc lập này được đảm bảo ở các phương diện chủ yếu như: việc 

thành lập công đoàn; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ công đoàn thông 

qua chương trình công tác và kế hoạch hoạt động của mình; việc quản trị nội 

bộ công đoàn mà quan trọng nhất là việc tự chủ trong quản lý, sử dụng tài 

chính công đoàn. 

Tương tự như đối với hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn, hiện nay 

pháp luật vẫn còn thiếu định nghĩa về khái niệm can thiệp, thao túng công 

đoàn. Cần có quy định mô tả hành vi can thiệp thao túng công đoàn của người 

sử dụng lao động một cách cụ thể, chi tiết hơn như: can thiệp vào quá trình xây 

dựng và thông qua điều lệ công đoàn, nghiệp đoàn; quá trình đề cử, bầu cử cán 

bộ công đoàn, nghiệp đoàn; mua chuộc người lao động bằng những quyền lợi 

vật chất hoặc thăng tiến để người lao động từ bỏ, không tham gia công đoàn, 

nghiệp đoàn; can thiệp cản trở, gây khó khăn cho hoạt động công đoàn hay 

mua chuộc, làm suy yếu hoặc tê liệt chức năng đại diện của công đoàn như tài 

trợ về tài chính… 

Tuy nhiên, những hành vi về can thiệp, thao túng công đoàn, nghiệp đoàn 

bị cấm trên là không đủ mà còn cần được đi kèm với những quy định về trình tự, 

thủ tục giải quyết khi có hành vi can thiệp, thao túng xảy ra, và những chế tài xử 

phạt phải nghiêm khắc, đủ sức răn đe đối với những hành vi vi phạm về can 

thiệp, thao túng công đoàn, nghiệp đoàn.  

• Những điều kiện cho hoạt động công đoàn 

Công đoàn, nghiệp đoàn là tổ chức của những người lao động làm việc cho 

cùng một người sử dụng lao động, tại những nơi làm việc nhất định. Do đó các 

hoạt động công đoàn thường diễn ra trong không gian và thời gian được đặt dưới 

sự quản lý, giám sát của người sử dụng lao động. Nếu người sử dụng lao động 

gây khó khăn, cản trở thì các hoạt động công đoàn khó có thể được tiến hành 

một cách hiệu quả. Vì vậy, để công đoàn và nghiệp đoàn có thể triển khai được 

các hoạt động công đoàn thì họ phải được đảm bảo các điều kiện nhất định. 

Phần lớn các bảo đảm cụ thể cho hoạt động công đoàn được xác định thông qua 
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cơ chế thương lượng tập thể giữa chính công đoàn, nghiệp đoàn và người sử 

dụng lao động. Đối với một số bảo đảm quan trọng, luật cần có quy định cụ thể 

trực tiếp, dưới dạng quyền của người lao động, của tổ chức đại diện người lao 

động, nhưng cũng đồng thời là nghĩa vụ của người sử dụng lao động. 

Nguyên tắc chung là người lao động và công đoàn, nghiệp đoàn phải được 

tạo điều kiện thuận lợi một cách phù hợp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị để 

thực hiện chức năng của mình kịp thời và hiệu quả, tuy nhiên, những đảm bảo 

và điều kiện thuận lợi đó phải không làm ảnh hưởng đến hoạt động hiệu quả của 

người sử dụng lao động. Bên cạnh đó, những quy định này phải là giống nhau 

cho cả công đoàn và nghiệp đoàn, đảm bảo bình đẳng với các quy định của Luật 

Công đoàn.  

Có ba bảo đảm quan trọng dành cho hoạt động công đoàn cần được quy 

định cụ thể trong luật, đó là: 

- Bảo đảm về quyền được tiếp cận người quản lý/người sử dụng lao động: 

cán bộ công đoàn, nghiệp đoàn hay đại diện của người lao động phải được 

quyền, không bị chậm trễ một cách phi lý, tiếp cận ban quản lý và đại diện ban 

quản lý được ủy quyền ra quyết định của doanh nghiệp khi cần thiết để thực hiện 

đúng chức năng của mình. 

- Bảo đảm quyền tiếp cận người lao động/nơi làm việc: phải đồng thời bảo 

đảm việc thực thi quyền này không làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của 

doanh nghiệp, phải tôn trọng quyền tài sản và quyền quản lý của doanh nghiệp. 

Do đó, người sử dụng lao động cần cố gắng cho phép công đoàn, nghiệp đoàn 

tiếp cận nơi làm việc cả trong và ngoài giờ làm. 

- Bảo đảm về thời gian hoạt động công đoàn: cán bộ công đoàn, nghiệp 

đoàn trong các doanh nghiệp cần được dành thời gian cần thiết, tách khỏi công 

việc, để thực hiện chức năng đại diện của họ, mà không bị trừ lương hay các 

khoản trợ cấp xã hội và phụ cấp khác. Cán bộ công đoàn, nghiệp đoàn có thể 

phải xin phép quản lý trước khi nghỉ việc để thực hiện các hoạt động công đoàn, 

song việc xin phép đó không thể bị từ chối một cách vô lý. Cụ thể, thời gian làm 

việc của cán bộ nghiệp đoàn có thể được quy định theo mức tối thiểu mỗi tháng, 

không kể thời gian tham gia các cuộc họp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước 

theo hướng tương tự như Điều 24 của Luật Công Đoàn hiện hành sao cho đảm 

bảo sự bình đẳng giữa công đoàn và nghiệp đoàn.  
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3.3.3. Đề xuất quy định pháp luật để đảm bảo việc thành lập và hoạt động 

của các tổ chức đại diện người lao động ở cấp cơ sở là đúng mục tiêu và 

không bị lạm dụng 

Nghiệp đoàn ở Việt Nam ra đời là một tổ chức mới của người lao động lần 

đầu tiên xuất hiện trong phong trào công nhân, công đoàn và trong đời sống xã 

hội Việt Nam. Tuy nhiên, nếu chúng ta quản lý yếu kém hoặc buông lỏng quản 

lý thì rất dễ dẫn đến kết quả là nghiệp đoàn ra đời và phát triển tự phát theo kiểu 

“bung ra”, hoạt động vượt ra khỏi phạm vi quan hệ lao động, khuôn khổ pháp 

luật, nhất là liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội. Điều đó sẽ 

có tác động tiêu cực đến phong trào công nhân và công đoàn, không thực hiện 

được cam kết TPP về lao động và công đoàn. Vì vậy, cần có những quy định cụ 

thể của pháp luật để đảm bảo nghiệp đoàn tại doanh nghiệp ra đời và hoạt động 

đúng mục tiêu, không bị lạm dụng.  

➢ Quy định nghiệp đoàn chỉ được phép hoạt động trong phạm vi 

quan hệ lao động 

Để đảm bảo hoạt động của nghiệp đoàn là đúng mục tiêu, cần quy định 

nghiệp đoàn chỉ được phép hoạt động trong giới hạn lĩnh vực quan hệ lao động – 

các vấn đề về quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Nghiệp 

đoàn phải hoạt động trên mục đích bảo vệ, thúc đẩy quyền và lợi ích hợp pháp 

của người lao động trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp; cùng với người sử 

dụng lao động giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của 

hai bên; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định thông qua thương lượng tập 

thể và các hình thức khác theo quy định của pháp luật lao động. Pháp luật cần 

quy định những trường hợp công đoàn, nghiệp đoàn được phép tổ chức và lãnh 

đạo đình công. Luật có thể cho phép công đoàn, nghiệp đoàn tổ chức và lãnh 

đạo đình công khi có tranh chấp lao động về quyền và lợi ích, tuy nhiên không 

được cho phép việc tổ chức và lãnh đạo đình công chống chính phủ.  

➢ Quy định rạch ròi giữa nghiệp đoàn, hội và các tổ chức phi chính 

phủ (NGO) khác 

Để nghiệp đoàn hoạt động đúng mục tiêu, không bị chồng lấn sang các lĩnh 

vực khác, cần có quy định rõ ràng về định nghĩa, phạm vi hoạt động của nghiệp 

đoàn, hội và các tổ chức phi chính phủ khác.  

Hiện nay, dự thảo Luật về Hội ngày 24/10/2016 vẫn chưa được thông qua, 

nhưng trong đó, Hội được định nghĩa là: “tổ chức được thành lập trên cơ sở tự 

nguyện của công dân Việt Nam, cùng chung mục đích, hoạt động không vì lợi 
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nhuận, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội, hội viên và cộng đồng 

theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động; được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập, công nhận điều lệ và 

người đứng đầu hội”.  

Trong khi đó, cho tới nay Việt Nam vẫn chưa có một định nghĩa chính thức 

nào về tổ chức phi chính phủ. Tuy nhiên, theo cách hiểu chung trên thế giới, 

một tổ chức phi chính phủ là một tổ chức không thuộc về bất cứ chính phủ nào. 

Mặc dù về mặt kỹ thuật, định nghĩa cũng có thể bao hàm các tổ chức phi lợi 

nhuận, thuật ngữ này thường giới hạn để chỉ các tổ chức xã hội và văn hoá mà 

mục tiêu chính không phải là thương mại. Một điểm nổi bật nhất của các tổ chức 

phi chính phủ là việc các tổ chức này tạo ra những hệ thống gắn kết và mạng 

lưới kết nối những cá nhân xuyên quốc gia. Các tổ chức phi chính phủ ra đời với 

nhiều mục đích khác nhau, thông thường nhằm đẩy mạnh các mục tiêu chính trị 

và/hay xã hội như bảo vệ môi trường thiên nhiên, khuyến khích việc tôn trọng 

các quyền con người, cải thiện mức phúc lợi cho những người bị thiệt thòi, hoặc 

đại diện cho một nghị trình đoàn thể. Có rất nhiều tổ chức như vậy và mục tiêu 

của chúng bao trùm nhiều khía cạnh chính trị, xã hội, triết lý và nhân văn. 

Như vậy, hội và các tổ chức phi chính phủ khác có phạm vi hoạt động rộng 

hơn nhiều so với nghiệp đoàn. Nghiệp đoàn do cơ quan có thẩm quyền về lao 

động cấp giấy chứng nhận đăng ký và chỉ được phép hoạt động trong lĩnh vực 

duy nhất là quan hệ lao động. Bên cạnh đó, để đảm bảo nghiệp đoàn không hoạt 

động chồng lấn với các hội hay tổ chức phi chính phủ khác, luật pháp cần quy 

định nghiệp đoàn không được là tổ chức có mục đích chính trị hoặc chỉ thuần 

túy là tổ chức nhằm thực hiện các hoạt động xã hội hoặc các hoạt động tương hỗ 

lẫn nhau giữa các thành viên. 

➢ Quy định đảm bảo tính dân chủ của nghiệp đoàn 

Việc đảm bảo tính dân chủ của nghiệp đoàn cũng là góp phần đảm bảo 

nghiệp đoàn hoạt động đúng mục tiêu đề ra, không bị lợi dụng hay thao túng bởi 

các cá nhân, tổ chức hay thế lực bên ngoài cho những hoạt động không đúng với 

tôn chỉ, mục đích của nghiệp đoàn, không nằm trong khuôn khổ của quan hệ lao 

động và trái với luật pháp Việt Nam. Một trong những quy định cơ bản để đảm 

bảo đảm bảo quyền của các thành viên được tham gia một cách dân chủ trong tổ 

chức công đoàn đó là nguyên tắc bầu cử thông qua phiếu kín và đa số: pháp luật 

yêu cầu phải có đa số thành viên nghiệp đoàn quyết định những vấn đề có liên 

quan đến những vấn đề cơ bản như sự tồn tại của tổ chức, cơ cấu, tổ chức của 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_(c%C6%A1_c%E1%BA%A5u)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4i_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n
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nghiệp đoàn hoặc các quyền cơ bản của đoàn viên nghiệp đoàn. Luật có thể quy 

định điều lệ của nghiệp đoàn phải ghi rõ một số trường hợp tối thiểu mà việc ra 

quyết định phải dựa trên sự đồng thuận hay ý kiến của đa số như: thông qua, sửa 

đổi hay bổ sung điều lệ; bầu cử, miễn nhiệm người đứng đầu và ban lãnh đạo 

của nghiệp đoàn; hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên, giải thể nghiệp đoàn. 

Quy định của pháp luật chứa đựng các quy phạm nhằm thúc đẩy các 

nguyên tắc dân chủ trong nội bộ tổ chức nghiệp đoàn hoặc nhằm bảo đảm trình 

tự bầu cử được tiến hành theo cách thông thường, bảo đảm sự tôn trọng thực 

chất các quyền của đoàn viên để tránh bất cứ tranh chấp nào về kết quả bầu cử 

không bị coi là vi phạm các nguyên tắc về tự do lập hội và cũng không bị coi là 

can thiệp quá sâu vào việc quyết định điều lệ của nghiệp đoàn. 

➢ Quy định về quản lý người đứng đầu và ban lãnh đạo nghiệp 

doàn 

Việc có một cơ chế tốt để quản lý người đứng đầu cũng như ban lãnh đạo 

của nghiệp đoàn là biện pháp hữu hiệu để quản lý các hoạt động của nghiệp 

đoàn, những quy định này cũng sẽ giúp cơ quan nhà nước có cơ sở để xử lý khi 

nghiệp đoàn có những hoạt động chệch khỏi tôn chỉ, mục đích hay trái với quy 

định của pháp luật. Trong trường hợp đó, cơ quan quản lý nhà nước chỉ cần xử 

phạt người đứng đầu hay ban lãnh đạo nghiệp đoàn mà không gây ảnh hưởng tới 

toàn bộ nghiệp đoàn, việc thay thế người đứng đầu hay ban lãnh đạo cũng sẽ dễ 

dàng hơn việc phải giải thể toàn bộ nghiệp đoàn, và vì vậy vẫn đảm bảo quyền 

lợi cho những người lao động là đoàn viên của nghiệp đoàn.   

Quản lý người đứng đầu hay ban lãnh đạo nghiệp đoàn có thể thông qua 

một số quy định về quản lý hồ sơ, nhân thân, quốc tịch. Cụ thể, sau khi thành 

lập, nghiệp đoàn phải tiến hành đăng ký bằng cách gửi văn bản đề nghị đăng ký 

do người đại diện của nghiệp đoàn tới cơ quản quản lý nhà nước có thẩm quyền 

cấp đăng ký. Văn bản này phải được gửi kèm với bản sao có chứng thực thẻ căn 

cước công dân/giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện và 

các thành viên của ban lãnh đạo nghiệp đoàn. Bên cạnh đó cũng cần quy định 

thành viên ban lãnh đạo được bầu hợp pháp của nghiệp đoàn phải là người lao 

động có quốc tịch Việt Nam, không phạm các tội về xâm phạm an ninh quốc 

gia, xâm phạm quyền tự do của con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; 

các tội xâm phạm sở hữu theo quy định của Bộ luật Hình sự. 

Việc bầu cử người đứng đầu cũng như ban lãnh đạo dựa trên nguyên tắc 

dân chủ (bỏ phiếu kín và quyết định theo đa số) như đã nói ở mục trên cũng là 

biện pháp hữu hiệu để đảm bảo những người đứng đầu nghiệp đoàn thực sự là 
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những người đứng về phía người lao động, đảm bảo quyền và lợi ích của đoàn 

viên trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp.  

➢ Quy định về quản lý tài chính nghiệp đoàn 

Tài chính là vấn đề nhạy cảm, rất dễ bị lợi dụng thành công cụ để thao túng 

và điều khiển hoạt động của nghiệp đoàn. Việc có một số quy định đối với tài 

chính của nghiệp đoàn nhằm giám sát việc quản trị nội bộ của công đoàn có thể 

là hữu ích nếu nó chỉ được dùng nhằm ngăn ngừa sự lạm dụng và để bảo vệ 

chính đoàn viên của công đoàn trước những yếu kém trong việc quản lý tài 

chính của công đoàn. Tuy nhiên, nguyên tắc vẫn phải đảm bảo nghiệp đoàn 

được tự chủ tự quản trong vấn đề tài chính của tổ chức, trong khuôn khổ cho 

phép của luật pháp. Vì vậy, việc kiểm soát của cơ quan công quyền đối với tài 

chính công đoàn thường thường không nên quá sâu và không được vượt quá 

nghĩa vụ gửi báo cáo định kỳ. Bên cạnh đó, nên để chính các đoàn viên nghiệp 

đoàn kiểm soát tài chính của tổ chức thông qua quy định thu, chi tài chính của 

nghiệp đoàn phải được theo dõi, lưu trữ và hàng năm phải công khai cho các 

đoàn viên nghiệp đoàn được biết.  

➢ Quy định về quản lý hỗ trợ kỹ thuật từ bên ngoài doanh nghiệp 

Như đã trình bày trong mục 3.3.2, một trong những quy định cần đưa ra là 

quyền tiếp nhận sự hỗ trợ từ bên ngoài của nghiệp đoàn để đảm bảo tổ chức đại 

diện người lao động hoạt động hiệu quả trong quan hệ lao động. Tuy nhiên, biện 

pháp này cũng dễ bị lợi dụng nhằm thao túng hoạt động của nghiệp đoàn. Vì vậy 

yêu cầu đặt ra là phải xác định được cơ chế để quản lý được sự hỗ trợ từ bên 

ngoài để giúp nghiệp đoàn hoạt động hiệu quả và đúng mục tiêu. Việc quản lý 

này dựa trên việc quản lý 3 yếu tố: loại hình hỗ trợ, loại hình tổ chức bên ngoài 

được thực hiện hỗ trợ và các hoạt động hỗ trợ được phép thực hiện. Pháp luật 

cần quy định chỉ những tổ chức đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam mới 

được phép cung cấp hỗ trợ kỹ thuật; các tổ chức này chỉ được phép hỗ trợ kỹ 

thuật hoặc đào tạo, không được phép cung cấp các hỗ trợ khác; loại hình được 

phép là hỗ trợ kỹ thuật và chỉ được phép khu trú trong ba nội dung: (i) tìm hiểu 

pháp luật lao động của Việt Nam, (ii) tìm hiểu các quy định pháp luật Việt Nam 

về việc thành lập và gia nhập tổ chức của người lao động, (iii) đào tạo về đối 

thoại, thương lượng, đình công theo quy định của pháp luật; đặc biệt, các tổ 

chức hỗ trợ chỉ được hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo, không được trực tiếp tham gia 

vào các hoạt động trên. 

Những quy định pháp luật đề xuất trên đây thực tế chỉ là những đề xuất ban 

đầu để góp phần đảm bảo sự ra đời, hoạt động hiệu quả và đúng mục tiêu của tổ 
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chức đại diện người lao động bên cạnh công đoàn. Khi nghiệp đoàn thực sự ra 

đời, yêu cầu quản lý nhà nước đối với tổ chức này sẽ trở nên khó khăn hơn, 

nhiều vấn đề mới sẽ nảy sinh mà luật pháp chưa thể lường trước được. Vì vậy 

song song với quá trình ra đời và hoạt động thực tế của nghiệp đoàn, các quy 

định của pháp luật cũng sẽ cần được không ngừng sửa đổi và bổ sung để phù 

hợp với tình hình thực tiễn.  

3.4. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC CÁC CẤP ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐẠI 

DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG BÊN CẠNH CÔNG ĐOÀN  

3.4.1. Đổi mới bộ máy quản lý Nhà nước về Quan hệ lao động và Công đoàn 

Bộ máy quản lý Nhà nước về quan hệ lao động cần đảm bảo thực hiện các 

nhiệm vụ: tiếp nhận đăng ký của các tổ chức của người lao động, đảm bảo 

quyền đình công của người lao động theo pháp luật và đảm bảo quyền thương 

lượng của người lao động theo pháp luật. Cụ thể như sau: 

a) Thành lập Cục QHLĐ thuộc Bộ LĐ-TB&XH và điều chỉnh chức năng 

nhiệm vụ phòng chuyên môn thuộc Sở LĐ-TB&XH 

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương và đơn vị thuộc Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội, được thành lập dựa trên 3 căn cứ chính: (i) QHLĐ rất 

đa dạng, luôn biến động và thường có nhiều diễn biến mới, bất ngờ đòi hỏi cơ 

quan nhà nước phải nắm bắt và chỉ đạo kịp thời; (ii) Đối tượng quản lý và khách 

thể quản lý rõ ràng; và (iii) Cần có sự kết nối chặt chẽ trong công tác chỉ đạo và 

hỗ trợ từ cấp trung ương đến địa phương và cơ sở, giữa các địa phương với 

nhau. Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về lao động, quan hệ lao động, tiền lương theo 

quy định của pháp luật. 

➢ Về nhiệm vụ  

Cục QHLĐ là đơn vị nghiên cứu, xây dựng trình Bộ trưởng ban hành hoặc 

để Bộ trưởng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ban hành:  

+ Các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật về lao động, 

quan hệ lao động, tiền lương, đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức đại 

diện người lao động;  

+ Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm, dự án, đề án về 

lao động, quan hệ lao động, tiền lương và quản lý hoạt động của các tổ chức đại 

diện người lao động; 
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+ Đăng ký, quản lý hoạt động của các tổ chức đại diện người lao động theo 

quy định của pháp luật lao động; 

+ Quản lý hoạt động dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực lao động, quan 

hệ lao động và tiền lương. 

Bên cạnh đó, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương cũng là đơn vị tổ chức 

thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt, ban hành. Cục trực tiếp tham gia phổ biến chính sách, 

pháp luật về lao động, quan hệ lao động, tiền lương, đăng ký và quản lý hoạt 

động của các tổ chức đại diện người lao động; hướng dẫn và kiểm tra việc thực 

hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực được phân công; chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện công tác hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, đăng ký và quản lý hoạt 

động của các tổ chức đại diện người lao động.  

➢ Về cơ cấu, tổ chức 

Cục quan hệ lao động và tiền lương gồm Cục trưởng và một số Phó cục 

trưởng. Các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc gồm: Phòng Chính sách lao 

động; phòng Quan hệ lao động, phòng Tiền lương; Văn phòng và Trung tâm Hỗ 

trợ phát triển Quan hệ lao động.  

- Văn phòng: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, tổ chức 

cán bộ, hành chính, văn thư lưu trữ, tài chính kế toán, tổng hợp báo cáo và các 

nhiệm vụ tổng hợp khác 

- Phòng Chính sách lao động: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, 

xây dựng chính sách pháp luật về hợp đồng lao động, cho thuê lại lao động, kỷ 

luật lao động và trách nhiệm vật chất, chính sách lao động trong trường hợp sáp 

nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng  tài sản, 

giải thể, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; trong sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu 

quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; các chế độ chính sách riêng với lao 

động nữ, lao động là người cao tuổi, lao động là người khuyết tật, lao động chưa 

thành niên, lao động là người giúp việc gia đình, lao động làm việc trong lĩnh 

vực nghệ thuật, thể dục thể thao, lao động nhận công việc làm tại nhà và một số 

lao động khác theo quy định của pháp luật.    

- Phòng Quan hệ lao động: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, xây 

dựng chính sách pháp luật về đối thoại tại nơi làm việc, quy chế dân chủ cơ sở 

tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; giải quyết 

tranh chấp lao động cá nhân, tập thể và đình công; tổ chức và hoạt động của hội 
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đồng trọng tài lao động, hòa giải viên lao động; chính sách, giải pháp hỗ trợ xây 

dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao 

động và đình công. 

- Phòng Tiền lương: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng 

chính sách pháp luật về tiền lương tối thiểu, nguyên tắc xây dựng định mức lao 

động, thang lương, bảng lương, phụ cấp lương; tiền lương trong doanh nghiệp, 

cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao 

động theo hợp đồng lao động; tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với người 

lao động, người quản lý trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nhà nước; xác định chi phí lao động trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công 

ích; tiền lương đối với lao động là người nước ngoài và làm việc tại Việt Nam.  

- Phòng Quản lý các tổ chức đại diện: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

nghiên cứu, xây dựng chính sách pháp luật và tổ chức việc đăng ký, quản lý hoạt 

động của các tổ chức đại diện của người lao động, người sử dụng lao động: tiêu 

chuẩn, điều kiện thành lập; hồ sơ, thủ tục đăng ký, từ chối, thu hồi đăng ký hoạt 

động của các tổ chức đại diện người lao động; nguyên tắc tổ chức, hoạt động, tự 

do liên kết của các tổ chức đại diện người lao động; quyền, nghĩa vụ, trách 

nhiệm của các  tổ chức đại diện người lao động; điều lệ mẫu và giải quyết tranh 

chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động. Quản lý sự liên kết và mối quan 

hệ giữa các Tổ chức của NLĐ, giữa các tổ chức của NSDLĐ. 

- Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động: Là đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Cục, có chức năng phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về quan hệ lao 

động, lao động và tiền lương theo quy định của pháp luật lao động.  

Tại địa phương, mỗi Sở LĐ-TB&XH sẽ có một phòng chuyên môn chịu 

trách nhiệm quản lý về quan hệ lao động, lao động, tiền lương. Tùy vào tình 

hình biên chế của địa phương mà có thể để tồn tại 01 phòng độc lập hoặc ghép 

chung vào một phòng chuyên môn khác. 

b) Đổi mới hệ thống Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 

Từ khi thành lập tới nay, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vẫn là tổ chức 

duy nhất đại diện cho người lao động. Việc cho ra đời tổ chức đại diện người lao 

động bên cạnh tổ chức công đoàn có thể sẽ làm giảm số lượng lớn đoàn viên 

công đoàn và cũng không loại trừ khả năng tổ chức đại diện người lao động bên 

cạnh tổ chức công đoàn sẽ làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích 

của người lao động – cái mà hiện nay công đoàn còn đang yếu. Do đó, để có thể 
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thu hút được các đoàn viên, hệ thống Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam buộc 

phải tự nỗ lực và vượt qua các thách thức để thay đổi mình. Cụ thể là: 

Thứ nhất, nghiên cứu tổ chức lại hệ thống công đoàn Việt Nam theo hướng 

gọn nhẹ hơn về tổ chức và đơn giản hơn về các mối quan hệ giữa các cấp công 

đoàn. Trong đó cần chú trọng việc phát triển mạng lưới công đoàn ngành bởi 

công đoàn ngành có nhiều khả năng thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ 

quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.  

Thứ hai, phát triển số lượng đoàn viên công đoàn cần đi đôi với việc nâng 

cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. 

Thứ ba, cần tăng cường số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách cấp cơ sở 

đi đôi với việc có những cơ chế để bảo vệ họ khỏi sự trù úm, phân biệt đối xử 

của người sử dụng lao động. 

Thứ tư, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở bằng 

cách: đào tạo bài bản về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn 

chuyên trách; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn cho cán bộ công 

đoàn kiêm nhiệm. 

Thứ năm, nghiên cứu các giải pháp về tài chính để tự tạo ra nguồn ngân 

sách, tiến tới thoát khỏi sự lệ thuộc về kinh tế vào ngân sách của nhà nước và 

của người sử dụng lao động. 

Thứ sáu, loại bỏ tâm lý e ngại đổi mới vì cuộc sống luôn không ngừng vận 

động và phát triển, nếu chúng ta không thay đổi thì sẽ rất khó có thể thích nghi, 

đặc biệt là trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.  

3.4.2. Nghiên cứu sửa đổi Bộ luật lao động và các văn bản dưới luật 

Việc cho ra đời tổ chức của người lao động bên cạnh công đoàn sẽ kéo theo 

hàng loạt các nội dung trong Bộ luật lao động và các văn bản dưới luật thay đổi 

cả về nội dung và hình thức.  

Theo cam kết TPP, Việt Nam sẽ sửa đổi 7 điều trong Bộ luật Lao động, 11 

điều trong Luật Công đoàn và 5 Nghị định có liên quan. Tuy nhiên trên thực tế, 

do có sự liên quan giữa các Điều nên tổng số Điều cần sửa đổi, bổ sung trong Bộ 

luật lao động và số Nghị định cần sửa đổi sẽ lớn hơn con số trên rất nhiều lần. 

Đây thực sự là một thách thức lớn mang tính cách mạng đối với hệ thống luật 

pháp của Việt Nam.  

Về cơ bản, nội dung cần sửa đổi sẽ xoay quanh các vấn đề: 



89 

 

- Tiêu chuẩn và điều kiện thành lập tổ chức của người lao động 

- Cơ quan quản lý hoạt động của các tổ chức đó 

- Hồ sơ, thủ tục đăng ký, từ chối, thu hồi đăng ký hoạt động của các tổ chức 

đại diện người lao động 

- Nguyên tắc tổ chức, hoạt động, tự do liên kết của các tổ chức đại diện 

người lao động 

- Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các tổ chức đại diện người lao động 

- Điều lệ mẫu 

- Giải quyết tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động  

3.4.3. Xây dựng Đề án phát triển Quan hệ lao động, thí điểm tại nhiều 

tỉnh/thành phố 

Tại một số tỉnh/thành phố trọng điểm về kinh tế, tốc độ công nghiệp hóa – 

hiện đại hóa đang diễn biến rất nhanh, kéo theo những diễn biến phức tạp về tình 

hình quan hệ lao động ở từng địa phương. Từ thực tế trên, thực hiện Chỉ thị số 

22-CT/TW ngày 05 tháng 6 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn 

định và tiến bộ trong doanh nghiệp, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn 

bản số 4690/VPCP-KGVX ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Văn phòng Chính 

phủ, các địa phương cần khẩn trương xây dựng Đề án phát triển quan hệ lao 

động nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh 

nghiệp. Hiện nay đã có 06 tỉnh/thành phố xây dựng xong Đề án phát triển quan 

hệ lao động và đang trong quá trình triển khai là: Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, 

TP HCM, Bình Dương, Bình Phước. Đề án xây dựng trên cơ sở pháp lý là các 

quy định Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; Quyết định số 1129/QĐ-TTg  ngày 18 tháng 8 năm 2008 

của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung Đề án tập trung  phân tích, đánh giá rõ thực 

trạng sự vận hành của các cấu phần trong hệ thống quan hệ lao động (gồm: các 

chủ thể quan hệ lao động; hoạt động đối thoại, thương lượng; tranh chấp lao 

động, đình công; các thiết chế; quản lý nhà nước; các yếu tố môi trường liên 

quan) tại địa phương, xác định rõ những vấn đề đặt ra, trên cơ sở đó tập trung 

vào tạo dựng và phát triển những cơ sở nền tảng của quan hệ lao động, đưa ra 

những giải pháp, hoạt động cụ thể để giải quyết những vấn đề trước mắt và 

chuẩn bị cơ sở cho việc phát triển quan hệ lao động bền vững, gắn với tiến trình 

phát triển kinh tế và hội nhập. 
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3.4.4. Nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà nước ở Trung ương và địa 

phương 

Quan hệ lao động là một phạm trù còn khá mới mẻ với nhiều người. Hơn 

nữa, khái niệm tổ chức của người lao động bên cạnh công đoàn trong quan hệ 

lao động chỉ mới được đề cập đến trong thời gian gần đây, khi Việt Nam gia 

nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Vì vậy, việc nâng cao 

năng lực của cán bộ quản lý nhà nước tại địa phương về quan hệ lao động và 

tổ chức của người lao động bên cạnh công đoàn là việc làm cần thiết và cấp 

bách. Mặc dù phát triển quan hệ lao động là mục tiêu hàng đầu của nhiều địa 

phương nhưng nhân lực đảm nhiệm công tác chuyên môn về quan hệ lao động 

chủ yếu là kiêm nhiệm, thiếu và yếu về kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Cụ 

thể như sau: 

- Nâng cao nhận thức về lao động, quan hệ lao động trong nền kinh tế thị 

trường và trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: Xây dựng nhận thức đúng 

đắn và thống nhất về lao động, thị trường lao động, pháp luật lao động và quan 

hệ lao động, trước hết từ các cơ quan hoạch định chính sách, cơ quan quản lý 

Nhà nước và các chủ thể có liên quan. Trên cơ sở đó, mới có thể tạo ra sự đồng 

thuận trong hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật và các thiết chế đồng bộ, 

phù hợp với điều kiện chính trị- kinh tế- xã hội ở nước ta. 

- Bổ sung kiến thức về vị trí, vai trò, thủ tục đăng ký và cơ chế quản lý hoạt 

động của các tổ chức đại diện người lao động. 

3.4.5. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về quan hệ lao động và công đoàn 

Để có được cái nhìn tổng quát về bức tranh quan hệ lao động Việt Nam, tạo 

cơ sở để đưa ra các chính sách nhằm thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định, 

phát triển và tạo điều kiện cho ra đời tổ chức mới đại diện cho người lao động 

bên cạnh công đoàn, việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về quan hệ lao động 

và công đoàn là việc làm rất cần thiết, cần phải tiến hành khẩn trương. Việc xây 

dựng hệ thống cơ sở dữ liệu này sẽ giúp rà soát, phân loại, đánh giá chi tiết các 

thông tin dữ liệu, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp với vấn đề đang quan 

tâm. Các bước thực hiện như sau: 

Bước 1: Rà soát, phân tích nội dung thông tin dữ liệu về quan hệ lao động 

và công đoàn 

Bước 2: Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu về quan hệ lao động và công đoàn 

Bước 3: Tạo lập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu về quan hệ lao động và công đoàn 
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Bước 4: Biên tập dữ liệu 

Bước 5: Kiểm tra và nghiệm thu 

3.4.6. Cung ứng dịch vụ công trong lao động và quan hệ lao động 

Ở góc độ quản lý nhà nước, dịch vụ công là những hoạt động của cơ quan 

nhà nước trong việc thực thi chức năng quản lý hành chính nhà nước và đảm bảo 

cung ứng hàng hóa công cộng phục vụ nhu cầu chung, thiết yếu của xã hội. Ở 

nước ta, Nhà nước tập trung nhiều hơn vào chức năng phục vụ xã hội mà không 

bao gồm chức năng công quyền, lập pháp, hành pháp, tư pháp, ngoại giao,…, 

nhà nước là chủ thể quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng. 

Thời gian tới, chúng ta phải sớm tách hoạt động dịch vụ công (lâu nay gọi là 

hoạt động sự nghiệp) ra khỏi hoạt động hành chính công quyền nhằm xóa bỏ cơ 

chế bao cấp, giảm tải cho bộ máy nhà nước, khai thác mọi nguồn lực tiềm tàng 

trong xã hội và nâng cao chất lượng của dịch vụ công.  

Trong lĩnh vực lao động và quan hệ lao động, cơ quan cung ứng dịch vụ 

công sẽ là Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động – trực thuộc Cục Quan 

hệ lao động và Tiền lương – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Cơ quan này 

sẽ trực tiếp tư vấn, tham mưu cho các đơn vị “đặt hàng” về các nội dung sau: 

- Tư vấn về việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, quan hệ lao 

động và tiền lương; 

- Tư vấn về các giải pháp, mô hình phát triển quan hệ lao động, hệ thống 

quản trị nhân sự và chính sách tiền lương của doanh nghiệp; 

- Tư vấn về xây dựng nội quy, quy chế của doanh nghiệp; 

- Tư vấn về đăng ký và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động bên 

cạnh công đoàn; 

- Tư vấn về xây dựng và thực hiện các dự án về quan hệ lao động tại 

doanh nghiệp; 

- Đào tạo nâng cao năng lực của các bên về lao động và quan hệ lao động 

tại doanh nghiệp. 
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3.5. ĐIỀU KIỆN VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

3.5.1. Điều kiện 

a) Phải đạt được quyết tâm và thống nhất ý chí đổi mới quan hệ lao động 

trong toàn thể hệ thống các cơ quan, ban ngành từ trung ương đến địa 

phương, đặc biệt là quyết tâm và ý chí của các cơ quan Đảng và Quốc hội 

Việc đổi mới hệ thống quan hệ lao động phù hợp với các cam kết quốc tế 

của Việt Nam cơ bản đã đạt được quyết tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và. 

Tuy nhiên để có thể thực hiện thành công thì cần có sự quyết tâm và thống nhất 

ý chí của toàn thể các cơ quan, ban ngành từ trung ương tới địa phương. Trong 

đó, đặc biệt là sự quyết tâm và ý chí thống nhất đổi mới của các cơ quan Đảng, 

Quốc hội. Chỉ khi đạt được điều kiện như vậy thì tiến trình đổi mới quan hệ lao 

động mới diễn ra một cách thực chất và hiệu quả. 

Để đạt được như vậy, trong giai đoạn trước mắt cần thực hiện một số giải 

pháp cụ thể sau: 

- Các Ban của Đảng, các Ủy ban của Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội cần 

phát huy vai trò tiên phong trong việc nghiên cứu, phê chuẩn và thúc đẩy thực 

hiện cam kết trong Hiệp định TPP. 

- Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan của Đảng, Quốc hội xây dựng 

và thực hiện chiến lược tuyên truyền để các cơ quan ở cấp địa phương, NLĐ và 

NSDLĐ hiểu được nhu cầu tất yếu và định hướng đổi mới QHLĐ ở Việt Nam, 

tránh để các tổ chức bên ngoài diễn giải sai chủ trương đổi mới QHLĐ. 

- TLĐLĐVN cần chủ động tham gia vào tiến trình đổi mới cũng như vận 

động đổi mới hệ thống QHLĐ ở Việt Nam, coi đây là cơ hội để cải thiện hình 

ảnh và thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho NLĐ tại nơi làm việc. Trước mắt, 

TLĐLĐVN cần thống nhất được quyết tâm và ý chí đổi mới trong chính hệ 

thống của mình. 

- Đảng bộ và chính quyền địa phương chủ động thực hiện các biện pháp 

tuyên truyền đối với doanh nghiệp, đối với NLĐ để người dân hiểu được chủ 

trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về đổi mới QHLĐ. 

b) Sự chủ động và mạnh dạn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trong 

đổi mới quan hệ lao động 

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là một mắt xích quan trọng trong tiến 

trình đổi mới quan hệ lao động ở Việt Nam. Việc cho phép thành lập tổ chức đại 
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diện người lao động bên cạnh tổ chức công đoàn sẽ làm giảm số lượng lớn đoàn 

viên trong hệ thống Tổng Liên đoàn. Chính điều này đã hình thành sự e ngại đổi 

mới trong tâm lý mọi người. 

Trong khi đó, TLĐLĐVN là một tổ chức chính trị - xã hội, có tiếng nói 

trọng lượng đối với các quan của Đảng, Quốc hội, và cơ quan nhà nước. Nếu 

TLĐLĐVN không chủ động và tích cực trong tiến trình đổi mới có thể dẫn tới 

các hệ quả sau: 

- Tư tưởng bảo thủ chi phối và trở thành sức cản đối với tiến trình đổi mới 

quan hệ lao động cũng như hội nhập quốc tế của Việt Nam, làm chậm và thậm 

chí mất thời cơ phát triển của đất nước. 

- Chính bản thân Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam không cải thiện được 

hình ảnh và nâng cao được vai trò đại diện và vai trò đoàn kết người lao động. 

Trong khi đó, sự liên kết và nhu cầu phát triển nhanh và khách quan. Điều này 

dần dần sẽ đẩy vai trò của các Ban chấp hành công đoàn cơ sở ra khỏi quan hệ 

lao động tại nơi làm việc. Xu hướng này, nếu kéo dài, sẽ là một quá trình tích 

lũy nguy cơ bất ổn cho xã hội.  

- Tình trạng đình công trái pháp luật sẽ tiếp tục diễn ra, thậm chí diễn ra 

nhiều và phức tạp hơn. Điều này, không chỉ gây bất ổn mà còn gián tiếp cản trở 

sự phát triển của nền kinh tế thị trường trong nước cũng như hiệu quả hội nhập 

quốc tế. 

- Việc thiếu những tổ chức đại diện thực sự của người lao động tại nơi làm 

việc là cho các mâu thuẫn xã hội phát triển nhanh và không được bộc lộ sớm, 

đồng thời tạo ra một khoảng trống để các tổ chức không chính thức lợi dụng vào 

các mục đích ngoài quan hệ lao động, không ngoại trừ việc lợi dụng gây bất ổn 

chính trị. 

c) Có đủ nguồn lực thực hiện, đặc biệt là sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, 

đặc biệt trong việc nâng cao năng lực của cán bộ quản lý nhà nước 

Bất kỳ một sự thay đổi nào cũng cần có những nguồn lực về tài chính, về 

con người và cả về cơ chế chính sách. Trong thời gian qua, việc thực hiện thí 

điểm Đề án phát triển quan hệ lao động tại 5 tỉnh/thành phố chưa có nhiều 

chuyển biến do thiếu nguồn lực, trong đó, đặc biệt là con người. Các địa phương 

không chủ động xây dựng cơ chế điều phối và thực hiện Đề án, chưa ưu tiên về 

con người và tài chính, còn có tâm lý ỷ lại, thụ động. Do đó, tình hình quan hệ 

lao động ở địa phương chưa có nhiều chuyển biến rõ rệt. 
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Chính vì vậy, thực hiện mục tiêu chung là quản lý tốt các tổ chức đại diện 

của người lao động bên cạnh công đoàn thì Nhà nước và cả chính quyền các địa 

phương cần có sự đầu tư nguồn lực thích đáng, đặc biệt cần có sự hỗ trợ của các 

tổ chức quốc tế cả về chuyên môn, nghiệp vụ và tài chính. Cụ thể là: 

- Về con người: Cần có một lãnh đạo cấp cao của địa phương được giao 

trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc đổi mới quan hệ lao động trong bối cảnh hội 

nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là quản lý nhà nước đối với các tổ chức đại diện 

của người lao động bên cạnh công đoàn. Đối với Sở LĐ-TB&XH, Phòng LĐ-

TB&XH cần đầu tư thích đáng cho việc đào tạo đội ngũ cán bộ làm về quan hệ 

lao động. Trong đó, ưu tiên đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực tham gia vào tiến 

trình đổi mới quan hệ lao động 

- Về cơ chế chính sách: Các địa phương, cụ thể là Sở LĐ-TB&XH giao 

trách nhiệm rõ ràng và đầy đủ cho một phòng chuyên môn thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về quan hệ lao động, cụ thể là quản lý tổ chức đại diện của 

người lao động bênh cạnh công đoàn, coi đây là một nhiệm vụ chính của phòng. 

Theo đó, cần có cơ chế đánh giá và ràng buộc trách nhiệm đối với việc đổi mới 

quan hệ lao động ở địa phương. Ngoài ra, lãnh đạo địa phương cần có sự quan 

tâm thực sự đến đổi mới quan hệ lao động, cho phép và khuyến khích các đơn vị 

cấp dưới được mạnh dạn thí điểm các biện pháp mới trong quản lý nhà nước về 

các tổ chức đại diện cho người lao động. 

- Về tài chính: Hiện nay, do nhận thức chưa rõ ràng nên việc đầu tư nguồn 

tài chính cho quan hệ lao động còn nhiều hạn chế, kể cả ở phương diện quản lý 

nhà nước và hỗ trợ phát triển quan hệ lao động. Hiện nay, nguồn tài chính đầu tư 

cho quan hệ lao động ở các địa phương mới chỉ dừng lại ở một vài hoạt động 

nhỏ lẻ như tập huấn ngắn hạn (1-2 ngày), hội nghị, hội thảo về quan hệ lao động. 

Ngay cả các hoạt động như vậy cũng chỉ thực hiện được ở một số ít địa phương 

thuộc vùng kinh tế trọng điểm, nóng về quan hệ lao động. 

3.5.2. Lộ trình thực hiện 

Bước 1: Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý Nhà nước về tổ chức đại diện của 

người lao động bên cạnh công đoàn 

Tổ chức đại diện người lao động bên cạnh công đoàn là một phạm trù mới. 

Sự ra đời của tổ chức này sẽ dẫn tới việc đổi mới hầu hết các thiết chế, cơ chế về 

quan hệ lao động để phù hợp với nền kinh tế thị trường và đáp ứng các cam kết 

quốc tế.  
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Thực tế là các hoạt động nghiên cứu này đã được nhiều cơ quan triển khai, 

trong đó đặc biệt là Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động. Việc nghiên 

cứu về tổ chức đại diện của người lao động bên cạnh công đoàn được Trung tâm 

triển khai từ khá sớm, khi Việt Nam bắt đầu tiến trình đàm phán về Hiệp định 

Đối tác Xuyên Thái Bình Dương – TPP. 

Tiếp theo, chúng ta cần tiếp tục nghiên cứu và công bố rộng rãi kết quả để 

vừa nâng cao nhận thức của các bên vừa tham vấn ý kiến của các cơ quan, đối 

tác và nhóm lợi ích trong xã hội về các phương án xây dựng cơ chế quản lý nhà 

nước về tổ chức đại diện của người lao động bên cạnh công đoàn. 

Bước 2: Nghiên cứu rà soát Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn 

Thực tế việc nghiên cứu, rà soát Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn đã và 

đang tiếp tục được tiến hành. Mặt khác, ngay trong bản Kế hoạch song phương 

Việt Nam – Hoa Kỳ đã chỉ rõ Việt Nam sẽ sửa 7 điều của Bộ luật Lao động, 11 

điều của Luật Công đoàn và 5 Nghị định. Tuy nhiên đây chỉ là những cam kết 

sửa đổi tối thiểu, trên thực tế, những văn bản liên quan cần sửa đổi sẽ lớn hơn 

nhất nhiều.  

Bước 3: Nghiên cứu, đánh giá các phương án sửa đổi, bổ sung luật pháp 

về tổ chức đại diện người lao động bên cạnh công đoàn 

Để có được hướng đi đúng đắn trước khi sửa đổi luật, việc tham vấn các cơ 

quan hữu quan, tổ chức quốc tế cùng kinh nghiệm từ quốc gia có tổ chức đại 

diện cho người lao động nằm ngoài hệ thống Tổng Liên đoàn lao động Việt 

Nam là việc làm rất cần thiết. Đây là vấn đề nhạy cảm, chúng ta cần có những 

bước đi thận trọng và cực kỳ chắc chắn để đảm bảo không có bất cứ sai lầm nào 

xảy ra đối với toàn bộ hệ thống chính trị, tốc độ phát triển kinh tế đất nước.  

Bước 4: Tiến hành sửa đổi Bộ luật Lao động, Luật công đoàn và các văn 

bản dưới luật 

Sau khi đã có những nghiên cứu, đánh giá các phương án sửa đổi, bổ sung 

luật pháp, quá trình tiến hành sửa đổi Bộ luật lao động, Luật công đoàn và các 

văn bản dưới luật là khó khăn và mất nhiều thời gian, công sức nhất. Đây là tài 

liệu ảnh hưởng trực tiếp tới chính sách của từng doanh nghiệp nên phải được 

tiến hành cực kỳ chính xác, dễ hiểu. 

Bước 5: Thành lập Cục Quan hệ lao động trực thuộc Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội và các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tại các địa phương 
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Cục Quan hệ lao động trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là 

cơ quan quản lý nhà nước quản lý hoạt động của tổ chức đại diện người lao động 

bên cạnh công đoàn. Chúng ta có thể tiến hành các bước để thành lập Cục trước 

khi ban hành Bộ luật lao động mới. 

Bước 6: Tổ chức phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện thí điểm 

cách thức quản lý tổ chức đại diện của người lao động 

Sau khi ban hành được các văn bản pháp luật về tổ chức đại diện người 

lao động bên cạnh công đoàn, việc phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn thực 

hiện là việc làm hết sức cần thiết, bởi đây là vấn đề mới, chưa có tiền lệ. 

Công tác tổ chức phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện sẽ cần phải 

thực hiện thường xuyên, liên tục và theo một lộ trình cụ thể, giúp cán bộ quản 

lý địa phương nắm rõ ngọn ngành, hiểu sâu, thiểu thấu vấn đề và công việc 

chuyên môn. 

Bước 7: Thu thập thông tin, đánh giá và rút kinh nghiệm hoàn thiện cơ chế 

quản lý 

Thông tin về các hoạt động thí điểm cần công khai và phổ biến rộng rãi để 

các bên cùng biết, cùng quan sát và đánh giá. Trên cơ sở đó, các hoạt động phân 

tích, tổng kết và đánh giá được tiến hành minh bạch và thực chất. Đặc biệt là 

phải lấy được ý kiến tham vấn của nhiều bên đối tác xã hội có liên quan, trong 

đó có cả các tổ chức xã hội dân sự. 

Đây được coi là phép thử không chỉ đối với cơ quan nhà nước mà còn là 

biện pháp để phát hiện những kẽ hở hay thủ đoạn lợi dụng quan hệ lao động.  

Bước 8: Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện cơ chế quản lý tổ chức đại diện của 

người lao động phù hợp hơn với các cam kết quốc tế 

Các điều chỉnh nhỏ có thể thể tiến hành ngay nếu thuộc phạm vi quyền hạn 

của Bộ LĐ-TB&XH. Tuy nhiên, những điều chỉnh lớn về hệ thống cần tiến hành 

ít nhất từ năm 2021 – sau một thời gian đủ dài và định hình rõ hơn về một hệ 

thống QHLĐ mới. 
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KẾT LUẬN 

Chính sách đổi mới của Việt Nam đã tạo ra một môi trường kinh tế - xã hội 

thuận lợi cho công nghiệp hóa và phát triển kinh tế trong suốt 20 năm qua. Một 

trong những bước đi chiến lược của chúng ta là quá trình nỗ lực hội nhập sâu 

vào kinh tế thế giới. Việc gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương 

TPP nói chung và việc cho ra đời tổ chức đại diện người lao động bên cạnh công 

đoàn nói riêng là một bước đi mang tính cách mạng cho công cuộc phát triển 

quan hệ lao động hài hòa ở nước ta.  

Bằng việc sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu một cách khoa 

học, Đề tài cơ bản đã đạt được mục tiêu nghiên cứu. Một số kết luận chính được 

rút ra như sau: 

Kết luận thứ nhất: Việc cho phép thành lập tổ chức của người lao động 

không thuộc hệ thống Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và cho phép các tổ 

chức này đại diện cho người lao động để thương lượng tập thể, lãnh đạo đình 

công ở cấp doanh nghiệp là một bước tiến quan trọng trong tiến trình đổi mới 

quan hệ lao động ở Việt Nam, là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hội nhập sâu 

rộng với các quốc gia trên thế giới. 

Kết luận thứ hai: Quản lý nhà nước đối với tổ chức đại diện người lao động 

bên cạnh công đoàn bao gồm việc xây dựng khung khổ pháp luật điều chỉnh quy 

trình đăng ký và hoạt động của tổ chức này; tổ chức thực hiện; thanh tra, kiểm 

tra, giải quyết khiếu nại liên quan đến tổ chức đại diện của người lao động bên 

cạnh công đoàn. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay cần tập trung nhất vào việc 

hoàn thiện khung khổ pháp luật, mà cụ thể là nhanh chóng sửa đổi Bộ luật lao 

động hiện hành.  

Kết luận thứ ba: Quá trình sửa đổi luật pháp cần được thực hiện mạnh dạn 

(vượt qua những rào cản nội tại từ bên trong) nhưng vẫn cần đảm bảo không can 

thiệp quá sâu, chi tiết mà chỉ tạo khung khổ pháp lý để bảo vệ và hỗ trợ tổ chức 

đại diện của người lao động, đảm bảo tổ chức này hoạt động hiệu quả trong 

phạm vi quan hệ lao động, không bị lạm dụng thực hiện những hoạt động ngoài 

phạm vi quan hệ lao động. 

Kết luận thứ tư: Thực tế thành lập và hoạt động đã cho thấy Công đoàn 

Việt Nam tuy có nhiều ưu điểm, thuận lợi song cũng còn tồn tại rất nhiều những 

hạn chế cần phải được khắc phục. Sự ra đời của tổ chức đại diện người lao động 

bên cạnh công đoàn sẽ tạo tác động cần thiết để Công đoàn Việt Nam có những 

đổi mới tự thân một cách hiệu quả; qua đó đáp ứng tốt hơn nguyện vọng, quyền 
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lợi của người lao động cũng như góp phần tích cực và hiệu quả vào tiến trình ổn 

định quan hệ lao động cũng như xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn 

hiện nay.  

Kết luận thứ năm: Bước đầu quá trình thí điểm việc thành lập tổ chức của 

người lao động bên cạnh công đoàn chắc chắn sẽ gặp phải nhiều khó khăn và rào 

càn, đặc biệt liên quan tới vấn đề bất ổn chính trị do có một số tổ chức phản 

động lợi dụng cơ chế này để lôi kéo người lao động chống lại Nhà nước. Do 

vậy, chúng ta cần phải có quyết tâm cao và có sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ 

quan, ban, ngành để duy trì và vận hành tốt cơ chế này. 
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