
Việt Nam vừa phê chuẩn Công ước Lao
động Hàng hải, một bộ tiêu chuẩn quốc tế
quy định những quyền cơ bản ở nơi làm
việc của hơn 1,2 triệu thuyền viên trên thế
giới và trách nhiệm bảo vệ họ.

Bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2013, công
ước ra đời năm 2006 này nhằm mục đích
đem lại việc làm bền vững cho các thuyền
viên và đảm bảo lợi ích kinh tế một cách
công bằng cho các chủ tàu đủ tiêu chuẩn.

Việt Nam có khoảng 32.000 sỹ quan,
thuyền viên được cấp chứng chỉ, trong đó
có khoảng 27.000 người đang làm việc trên
đội tàu trong nước và các tàu nước ngoài.

Theo Cục Hàng Hải Việt Nam (Vinama-
rine), hiện tồn tại “sự mất cân đối trầm
trọng giữa cung và cầu” đối với thuyền viên,
nhất là các chức danh sỹ quan hàng hải
một phần do chính sách đãi ngộ không đủ
khuyến khích họ gắn bó với nghề. 

“Công việc của họ thực sự nguy hiểm và
mất thời gian đào tạo nhưng chế độ chính
sách coi họ như lao động phổ thông,”
Trưởng phòng Vận tải và Dịch vụ Hàng hải
của Vinamarine Trịnh Thế Cường cho biết.

Một số thuyền viên đã bị chủ tàu bỏ rơi
khi tàu bị bắt giữ trong khi Việt Nam chưa
có những quy định cụ thể về việc hồi
hương và các chế độ khác cho thuyền
viên trong trường hợp này. 

Việt Nam có khoảng 1.700 tàu với tổng
trọng tải 8,6 triệu DWT. Đội tàu mới vận
chuyển được khoảng 10% tổng lượng
hàng xuất khẩu của Việt Nam và gần 50%
hàng hóa nội địa.

Một dự án trị giá 4 triệu USD được khởi
động tại Hà Nội ngày 31/5 nhằm phát
triển quan hệ lao động tại Việt Nam, giúp
người sử dụng lao động và người lao động
hưởng lợi từ Bộ Luật Lao động và Luật
Công đoàn sửa đổi.

Dự án “Hỗ trợ phát triển quan hệ lao
động, cơ chế xác định tiền lương, năng
lực và các thể chế thực thi luật pháp lao
động ở Việt Nam” do ILO, Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cùng
các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện
trong vòng 4 năm với hỗ trợ tài chính từ
Chính phủ Hoa Kỳ.

Dự án ODA không hoàn lại nhằm mục
đích hỗ trợ Việt Nam triển khai thực hiện
hiệu quả pháp luật lao động mới, nâng
tầm ảnh hưởng của các tổ chức đại diện
cho người sử dụng lao động và người lao
động, thúc đẩy thương lượng tập thể và
đối thoại xã hội, xây dựng Luật tiền
lương tối thiểu và hoàn thiện hệ thống
xác lập tiền lương. 

“Pháp luật lao động mới tạo nền tảng
pháp lý vững chắc giúp Việt Nam cải thiện

quan hệ giữa người sử dụng lao động và
người lao động và giải quyết các vấn đề
dai dẳng ở nơi làm việc. Thế nhưng, làm
thế nào để triển khai luật hiệu quả là một
thử thách còn khó khăn hơn quá trình xây
lựng luật,” ông Gyorgy Sziraczki, Giám đốc
ILO tại Việt Nam, cho biết. 

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Minh
Huân nhận định quan hệ lao động được
cải thiện một cách thực chất, bảo vệ
quyền và lợi ích chính đáng của các bên
liên quan sẽ giúp tạo dựng một môi trường
đầu tư lành mạnh, góp phần thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.

Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn sửa
đổi (có hiệu lực từ 1/5/2013 và
1/1/2013) có những thay đổi quan trọng
liên quan tới quan hệ lao động: tăng
cường quyền của người lao động được
thành lập và gia nhập công đoàn; nâng
cao vai trò, trách nhiệm của công đoàn
cấp trên, cải thiện hiệu quả của đối thoại,
thương lượng tập thể; và tăng cường vai
trò trung gian, hòa giải của Chính phủ
nhằm giải quyết hiệu quả tranh chấp lao
động và ngăn ngừa đình công tự phát.

VN phê chuẩn Công ước 
Lao động Hàng hải, 

cam kết bảo vệ thuyền viên 
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giúp Việt Nam cải thiện quan hệ lao động
4 triệu USDDự án
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Nhiều doanh nghiệp phàn nàn về kỹ
năng của lao động và sự khập khiễng
giữa đào tạo với nhu cầu thực tế của
thị trường. Vấn đề này theo Ông
nghiêm trọng đến mức nào? Những
kỹ năng nào và trong lĩnh vực nào
người lao động Việt Nam còn thiếu
nhiều nhất?

Khảo sát gần đây của VCCI cho thấy
mặc dù có sự cải thiện nhất định về
mức độ hài lòng của người sử dụng
lao động với kỹ năng tay nghề của
người lao động, nhưng tỷ lệ này còn
rất thấp. Nhiều lao động đã qua đào
tạo tại các trường dạy nghề nhưng
chủ yếu chỉ được trang bị lý thuyết cơ
bản, còn kỹ năng thực hành chưa đạt
yêu cầu. Việc thiếu hụt nguồn lao
động có kỹ năng xảy ra ở tất cả các
lĩnh vực ngành nghề nhưng đáng báo
động nhất là ở các ngành sản xuất
công nghiệp và các ngành ứng dụng
kỹ thuật công nghệ cao. 

Vấn đề kỹ năng ảnh hưởng như thế
nào tới năng suất lao động và sức
cạnh tranh của doanh nghiệp?

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới
và Tổ chức Năng suất Châu Á, Việt
Nam là một trong những quốc gia có
năng suất lao động bình quân thấp
trong khu vực. Đây là một thách thức
rất lớn đối với các doanh nghiệp Việt
Nam. Việt Nam đã và đang hội nhập
vào nền kinh tế thế giới, nên nâng
cao khả năng cạnh tranh là yếu tố
sống còn của doanh nghiệp. Tuy
nhiên, báo cáo đánh giá thường niên
về năng lực cạnh tranh quốc gia của
Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho thấy
Việt Nam liên tục xuống hạng trong
3 năm qua. 

Việc thiết lập một cơ chế chính sách
cho phép doanh nghiệp tham gia vào
giáo dục và đào tạo nghề là một điểm
rất quan trọng. Ông có những khuyến
nghị gì về cơ chế chính sách đó?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc
thiếu hụt nguồn lao động có kỹ năng

tay nghề đáp ứng nhu cầu của thị
trường: thiếu hệ thống thông tin và
dự báo nhu cầu tay nghề của thị
trường lao động; công tác tuyên
truyền, hướng nghiệp cho thanh niên
chưa được chú trọng; các chương
trình đào tạo nghề thiếu cập nhật và
sát với yêu cầu thực tế. Để cải thiện
tình hình đó cần sự tham gia sâu
rộng của cộng đồng doanh nghiệp
trong hệ thống giáo dục và đào tạo
nghề. Bên cạnh các chính sách đẩy
mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo
dục đào tạo nghề và cho phép doanh
nghiệp tham gia vào lĩnh vực này, thì
cần phải thiết lập cơ chế để các
doanh nghiệp/tổ chức đại diện cho
cộng đồng doanh nghiệp có thể tham
gia vào quá trình xây dựng chính
sách và triển khai chương trình đào
tạo nghề. Điều này sẽ giúp tận dụng
nguồn lực và giúp hoạt động đào tạo

nghề sát với nhu cầu của thị trường
lao động. Chúng tôi đề xuất Luật dạy
nghề sửa đổi nên có quy định cụ thể
về vai trò và trách nhiệm của người
sử dụng lao động và tổ chức đại diện
người sử dụng lao động trong lĩnh vực
đào tạo nghề. 

ILO đã và đang giúp Việt Nam phát
triển vấn đề kỹ năng để đưa giáo dục
đào tạo gần hơn với mục tiêu tăng
cường xuất khẩu,đa dạng hóa kinh
tế, tạo thêm nhiều việc làm và việc
làm tốt hơn. ILO có thể hỗ trợ VCCI
như thế nào trong lĩnh vực này trong
thời gian tới? 

Với kinh nghiệm quý báu và nguồn
lực của ILO, chúng tôi hy vọng trong
thời gian tới ILO sẽ hỗ trợ VCCI
nghiên cứu và tổng kết các sáng kiến,
thực hành tốt của các doanh nghiệp
trong việc đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực. Đồng thời, chúng ta có thể
chọn một số ngành thí điểm để triển
khai sâu rộng hơn các hoạt động phát
triển tay nghề cho người lao động.
Trên cơ sở đó, VCCI có thể đưa ra các
mô hình điển hình để chia sẻ với
cộng đồng doanh nghiệp và đóng góp
thực tiễn vào các văn bản pháp luật
và các chương trình đào tạo nghề.
Chúng tôi tin rằng những nỗ lực này
sẽ góp phần cải thiện chất lượng
nguồn nhân lực Việt Nam, tạo thêm
việc làm mới cho người lao động và
thúc đẩy sự phát triển bền vững của
các doanh nghiệp.

Nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(VCCI) năm nay, ILO Việt Nam trò chuyện với Chủ tịch Vũ Tiến Lộc về các vấn
đề kỹ năng tay nghề, năng suất lao động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

VCCI, Bộ LĐTBXH and ILO tổ
chức hội thảo quốc gia “Đáp ứng
nhu cầu về kỹ năng tay nghề
hôm nay và ngày mai” tại TP
HCM cuối tháng 4 nhằm bàn
thảo những thách thức và cơ hội
đối với phát triển kỹ năng, tay
nghề ở Việt Nam. Hơn 80 đại
biểu đại diện cho Chính phủ,
doanh nghiệp, các tổ chức của
người lao động và các đối tác
phát triển nhất trí cần thu hẹp
khoảng cách giữa giáo dục đào
tạo và nhu cầu thực tế và xem
xét các kinh nghiệm quốc tế
trong lĩnh vực này.

hôm nay
và ngày mai 

kỹ năng tay nghề 
Đáp ứng nhu cầu về 
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Thảm họa sập tòa nhà Rana ở
Bangladesh hồi tháng 5 khiến cả thế
giới tập trung sự chú ý tới điều kiện làm
việc trong các xưởng may trên toàn cầu.
Trong khi các thương hiệu thời trang
quốc tế đang khẩn trương đánh giá rủi
ro ở nơi sản xuất sản phẩm, các chính
phủ còn gánh nhiệm vụ khó khăn hơn
trong việc đảm bảo hệ thống luật pháp
và cơ chế thực thi đủ để đảm bảo
ATVSLĐ trong các nhà máy.  

Đồng thời, những thảm họa trong ngành
công nghiệp gần đây tại Bangladesh,
Pakistan và một số nơi khác cho thấy
vai trò quan trọng của đối thoại giữa
người lao động và cấp quản lý trong việc
ngăn chặn những thảm họa tương tự
xảy ra. Trong vụ sập tòa nhà Rana hay
cháy nhà máy Tazreen ở Bangladesh
làm hơn 100 người thiệt mạng hồi cuối
năm ngoái, công nhân đã cố gắng lên
tiếng về những nguy hiểm ở đây nhưng
không thể chống lại được các yêu sách
của các quản lý nhà máy. 

Việt Nam có một hệ thống pháp luật vững
chắc về ATVSLĐ. Một số mối đe dọa
nghiêm trọng nhất đối với kết cấu các tòa
nhà như xây dựng trái phép hệ thống

phân xưởng nhiều tầng như ở các nước
khác hầu như không tồn tại. Vấn đề ở Việt
Nam là liệu các nhà máy có tuân thủ
nghiêm túc các quy định về ATVSLĐ hay
không. Số liệu mới nhất của Better Work
Việt Nam cho thấy một tỉ lệ cao các nhà
máy không chấp hành các quy định trong
việc dán nhãn, lưu trữ và tiếp xúc với hóa
chất độc hại, không chuẩn bị cho các tình
huống khẩn cấp, các dịch vụ về sức khỏe
và sơ cứu, và chưa hoàn chỉnh hệ thống
quản lý ATVSLĐ. Mặc dù một số nhà
máy có lúc đã có cải thiện đáng kể nhưng
rồi lại tụt lùi do thiếu quan tâm và cam
kết thường xuyên. Để có thể thay đổi về
lâu dài, cần có sự phối hợp của tất cả các
bên, đưa ATVSLĐ lên ưu tiên hàng đầu. 

Tuy nhiên Việt Nam đang tạo ra sự khác
biệt trên thị trường quốc tế vì không chỉ
dựa vào nguồn lao động giá rẻ. Theo Bộ
Luật Lao động mới, các doanh nghiệp
cần xây dựng một cơ chế đối thoại giữa
người lao động và người quản lý ít nhất 3
tháng một lần. Đây là một tiến bộ đáng
ghi nhận và cùng với một hệ thống luật
pháp chặt chẽ, sẽ tạo điều kiện cho người
lao động và người sử dụng lao động cùng
tìm ra những rủi ro tiềm tàng và kịp thời
ngăn chặn. 

        Thứ trưởng  LĐTBXH Phạm Minh Huân dẫn đầu đoàn Việt Nam tham
dự Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 102 tại Geneva từ 5-20/6 và phát
biểu tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng ngày 12/6. Cùng ngày, đoàn
đại biểu Việt Nam, bao gồm cả đại diện của VCCI, Liên minh Hợp tác xã và
Tổng Liên đoàn Lao động có cuộc họp với Tổng giám đốc ILO Guy Ryder. 

        Ngày 17/6, Bộ LĐTBXH và ILO khởi động một dự án mới nhằm cải
thiện hệ thống bảo hiểm xã hội trong bối cảnh những thay đổi lớn về cơ cấu
dân số ở Việt Nam và chỉ một phần năm lực lượng lao động có bảo hiểm.
Dự án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội ở Việt
Nam thông qua cải thiện khung pháp lý về bảo hiểm xã hội” sẽ hỗ trợ quá
trình cải cách Luật Bảo hiểm Xã hội, dự kiến được Quốc hội thông qua trong
năm tới.

        Chính phủ Việt Nam, các tổ chức của người lao động và người sử dụng
lao động đang nỗ lực lồng ghép Chương trình Quốc gia về Việc làm Bền vững
vào các dự án, chương trình của mình.  Bộ trưởng LĐTBXH Phạm Thị Hải
Chuyền, trưởng Ban chỉ đạo Chương trình, đã yêu cầu các ban ngành thực
hiện Chương trình được ký từ tháng 5/2012 này. Một loạt các khóa đào tạo
sẽ được tổ chức trên cả nước cho cán bộ lãnh đạo địa phương, công đoàn và
người sử dụng lao động.

        Việc chuẩn bị cho Chương trình Việc làm Thanh niên Nông thôn đang
tiến triển tốt sau chuyến đi thị sát thăm một số đối tác tiềm năng tại Phú Thọ
và thăm dò khả năng hợp tác với Cơ quan Hợp tác Phát triển Luxembourg nhằm
tăng cường đào tạo theo nhu cầu tại trường trung học nghề Bắc Kạn. 

q

q

q

q

Quản lý chương trình Better
Work Việt Nam Tara Ran-

garajan bình luận về an toàn
vệ sinh lao động (ATVSLĐ)

của ngành dệt may trong
nước sau khi thảm họa sập

nhà máy ở Bangladesh cướp
đi sinh mạng hơn 1.100

công nhân.

Hơn 3.600 công nhân tham gia chương trình Chạy bộ
vì An toàn Lao động do Better Work Việt Nam tổ chức
tại Bình Dương hôm 5/5 nhằm nâng cao nhận thức về
an toàn cháy nổ tại các nhà máy dệt may trong nước.

người lao động-quản lý 
doanh nghiệp đưa 

lên hàng đầu

ILO Việt Nam mời các nhà báo nộp tác
phẩm dự thi Giải thưởng Truyền thông
thường niên trị giá 3.500 USD với mục đích
nêu bật các vấn đề liên quan đến lao động
và việc làm trong nước.

Các tác phẩm dự thi có thể gửi về Vnmedi-
aaward@ilo.org trước ngày 30/11/2013.
Phóng viên báo viết, báo hình, báo mạng cũng
như nhà báo mạng xã hội có thể nộp các tác
phẩm của mình về các đề tài như điều kiện
lao động, việc làm cho thanh niên, kinh tế
không chính thức, phát triển doanh nghiệp bền
vững, kỹ năng và đào tạo, năng suất lao động,
rào cản về giới, phân biệt đối xử, bảo trợ xã
hội, lao động di cư, thanh tra lao động và pháp
luật lao động, kinh tế nông thôn, các nhóm dễ
bị tổn thương ở nơi làm việc.

Tác phẩm của Năm sẽ nhận chứng chỉ và
tiền mặt tương đương 2.000 USD; và một
giải thưởng đặc biệt trị giá 1.500 USD sẽ
được trao cho tác phẩm hay nhất về Bộ Luật
Lao động sửa đổi.

Giải thưởng Truyền thông
ILO Việt Nam lần đầu phát động 

Đối thoại 

an toàn



Bộ LĐTBXH và ILO kêu gọi sự chú ý đặc
biệt tới vấn đề lao động trẻ em làm thuê giúp
việc gia đình nhân Ngày Thế giới Phòng
Chống Lao động Trẻ em 12/6 năm nay.

Việt Nam chưa có con số thống kê chính
thức về trẻ em làm thuê giúp việc gia
đình, song Tổng điều tra Dân số và Nhà
ở gần đây cho thấy 7,1% lao động làm
thuê giúp việc gia đình ở Việt Nam dưới
18 tuổi. Một nghiên cứu về giúp việc gia
đình do Bộ LĐTBXH và ILO tiến hành
năm 2011 tại hai thành phố lớn nhất cả
nước – Hà Nội và TP HCM – cũng đã chỉ
ra rằng 17,3% lao động làm thuê giúp
việc gia đình được điều tra bắt đầu làm
công việc này khi họ dưới 18 tuổi.

“Các quan sát thực tế cho thấy số lượng trẻ
em làm thuê giúp việc gia đình có xu hướng
gia tăng do nhiều nguyên nhân: nhận thức
của gia đình và xã hội, tình trạng nghèo đói,
sự không tiếp tục con đường học tập hoặc
học nghề của trẻ em các gia đình nghèo dẫn
đến có rất ít lựa chọn cho công việc của các
em, nhu cầu người giúp việc để chăm sóc
người già và các công việc gia đình ở khu
vực đô thị tăng,” Thứ trưởng Bộ LĐTBXH
Doãn Mậu Diệp cho biết.

Bộ luật Lao động cho phép trẻ em từ đủ
15 tuổi trở lên có thể làm thuê giúp việc
gia đình nếu các công việc đó nhẹ nhàng,
phù hợp với lứa tuổi, thời gian làm việc
không vượt quá quy định của pháp luật,
không ảnh hưởng đến việc học tập; môi
trường làm việc và điều kiện lao động
không ảnh hưởng đến phát triển nhân
cách và sức khỏe của các em.

Tuy nhiên, theo Giám đốc quốc gia ILO tại
Việt Nam Gyorgy Sziraczki: “Vì bản chất
công việc này thường diễn ra trong một
không gian khép kín, người ngoài không
nhìn được, nên trẻ em làm thuê giúp việc
gia đình có nguy cơ cao trở thành nạn nhân
bị phân biệt đối xử, bóc lột và lạm dụng.”

Ông nhận định: “Đã đến lúc cần xác định
những yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy
hiểm trong trong công việc làm thuê giúp
việc gia đình và cấm trẻ em dưới 18 tuổi
làm những công việc đó!”

Với sự hợp tác của ILO, Việt Nam đang
triển khai nhiều chương trình, dự án, điều
tra tình hình và nguyên nhân dẫn tới lao
động trẻ em, xây dựng Chương trình quốc
gia xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em
tồi tệ nhất từ phòng ngừa, can thiệp sớm,
giải cứu các em khỏi các công việc nặng
nhọc, độc hại, nguy hiểm, hỗ trợ các em
tái hòa nhập cộng đồng.

Đại diện cho nhà tài trợ quốc tế chính trong
cuộc đấu tranh phòng, chống lao động trẻ
em tại Việt Nam, Đại sứ Tây Ban Nha Al-
fonso Tena tin tưởng rằng “một giải pháp
quan trọng nhằm ngăn ngừa và xóa bỏ
những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất,
đặc biệt là lao động trẻ em làm thuê giúp
việc gia đình là thông qua các hoạt động
nâng cao nhận thức, thay đổi cái nhìn của
xã hội về vấn đề này.”

ILO ước tính có khoảng 15,5 triệu trẻ em
trên khắp thế giới làm thuê giúp việc gia
đình được trả lương hoặc không được trả
lương tại nhà của một bên thứ ba, tức
chủ sử dụng lao động. Phần đông trong
số đó là các em gái, và hơn một nửa
được phát hiện đang phải làm những
công việc giúp việc gia đình nặng nhọc,
độc hại, nguy hiểm.

Năm 2011, ILO thông qua bộ tiêu chuẩn
quốc tế mới (Công ước 189) thúc đẩy
việc làm bền vững cho lao động giúp việc
gia đình và cung cấp những hướng dẫn
cụ thể giúp ngăn ngừa lao động trẻ em
trong lĩnh vực này..

04 Bản Tin ILO

!
Với sự hỗ trợ của ILO, Nhà hát Tuổi trẻ ra mắt vở kịch
“Mẹ ơi, con đã lớn” ngày 11/6 tại Hà Nội nhằm thay đổi
thái độ của xã hội chấp nhận lao động trẻ em làm thuê
giúp việc gia đình ở Việt Nam. Vở kịch do đạo diễn Sĩ
Tiến dàn dựng, miêu tả số phận của một em gái giúp
việc gia đình phải bỏ học để làm việc ở thành phố. 

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:
Văn phòng ILO tại Việt Nam
48-50 Nguyễn Thái Học, Hà Nội

ĐT: +84 4 3 734 0902
Email: hanoi@ilo.org
www.ilo.org/hanoi Ảnh sử dụng trong ấn phẩm này ©ILO

ILO là một phần của Một Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

•      Hội thảo chia xẻ thông tin về
Luật Lao động mới của Better Work
Việt Nam, TP HCM (1/7), Bình
Dương (4/7), Đồng Nai (5/7)
•      Thảo luận bàn tròn của người
sử dụng lao động về mô hình Hội
động Lương Quốc gia, Hà Nội, 2/7
•      Họp đối tác của Dự án chung
về Khuyết tật của Liên Hợp Quốc,
3/7
•      Hội thảo chia xẻ sáng kiến
thúc đẩy các chuỗi giá trị du lịch

Quảng Nam, Quảng Nam, 5/7
•      Hội thảo chia xẻ giữa các bên liên
quan của dự án phòng chống lao động
trẻ em, Nha Trang, 11-12/7
•      Đào tạo cho các nhà báo về Bộ
Luật Lao động sửa đổi và phòng chống
quấy rối tình dục ở nơi làm việc, Đà
Nẵng, tháng 7
•      Ra mắt Hội đồng Lương Quốc gia
Việt Nam, tháng 7
•      Hội thảo đánh giá tài chính
chương trình cải cách Luật Bảo hiểm
Xã hội, Hà Nội, 20 và 22/8
•    Hội thảo về khảo sát lương, tháng 8

làm thuê giúp việc gia đình 
Không có lao động trẻ em 
Ngày Thế giới Phòng Chống Lao động Trẻ em 12/6/2013: 


