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Mặc dù có những lợi ích không thể phủ nhận, toàn cầu hóa rõ ràng 
không mang tới một kỷ nguyên thịnh vượng mới cho tất cả mọi 
người. Đã có một số tiến bộ về phát triển và công nhận quyền: giảm 
nghèo cùng cực, gia tăng sự tham gia của phụ nữ trong thị trường lao 
động, phát triển hệ thống bảo trợ xã hội, tạo việc làm thỏa đáng 
trong khu vực tư nhân, v.v... Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu hóa 
ngày nay cũng dẫn đến những biến động xã hội lớn, bao gồm tỷ lệ 
thất nghiệp cao ở một số nơi trên thế giới, sự phân tán của người lao 
động và doanh nghiệp, và sự bất ổn về tài chính. �ị trường việc làm 
toàn cầu hiện đang bị xáo trộn.

Mặc dù có nhiều cuộc suy thoái, bao gồm cuộc khủng hoảng tài 
chính và kinh tế toàn cầu năm 2008, tổng số việc làm trên toàn thế 
giới năm 2016 là 3,2 tỷ (tăng gần 1 tỷ so với năm 1990), cho thấy xu 
hướng tích cực trong tạo việc làm. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở 
mức cao: năm 2017, vẫn còn khoảng 198 triệu người nỗ lực tìm việc 
trên khắp thế giới, 3/4 trong số họ đang sống ở các nền kinh tế mới 
nổi. Mức độ dễ bị tổn thương của việc làm cũng tăng lên (năm 2017 
gần 1,4 tỷ lao động tham gia các công việc dễ bị tổn thương - là 
những công việc ảnh hưởng đến 3/4 người lao động ở các nước đang 
phát triển), đồng thời bất bình đẳng thu nhập đã gia tăng đáng kể ở 
hầu hết các khu vực trên thế giới.2

Bất bình đẳng ngày càng sâu sắc dường như đang trở thành một 
trong những đặc điểm chính của thế giới hiện tại. Sự phân phối tiền 
lương ở cấp độ cá nhân cũng trở nên bất bình đẳng hơn, với khoảng 
cách ngày càng tăng giữa 10% cao nhất và 10% thấp nhất của thang 
lương. Trong thực tế, ngoại trừ Mỹ Latinh, tất cả các khu vực khác 
đều đã trải qua sự gia tăng tình trạng bất bình đẳng thu nhập, kèm 
theo sự sụt giảm tỷ lệ thu nhập từ lao động. Sự bất bình đẳng không 
chỉ dẫn đến giảm năng suất, mà còn dẫn đến nghèo đói, bất ổn xã hội 
và thậm chí là xung đột. Chính vì lý do này mà cộng đồng quốc tế đã 
nhận ra nhu cầu cần tiếp tục thiết lập các luật chơi cơ bản để đảm 
bảo rằng toàn cầu hóa sẽ mang lại cho mọi người cơ hội như nhau để 
đạt được sự thịnh vượng. 
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LỜI NÓI ĐẦU

Luật chơi: Giới thiệu về các hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn của Tổ chức 
Lao động Quốc tế trình bày ngắn gọn về chính sách tiêu chuẩn của ILO nhằm 
thúc đẩy sự hiểu biết và tự chủ của các đối tác ba bên truyền thống của ILO, 
cũng như hệ thống của Liên hợp quốc, các độc giả không phải là chuyên gia 
và công chúng nói chung. Trong phần đầu tiên, ấn phẩm gợi nhắc những lý 
do cơ bản và lợi ích của các hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn của ILO ở cả 
cấp quốc gia cũng như trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Tiếp đó, nội 
dung của các tiêu chuẩn lao động quốc tế được trình bày theo từng chủ đề 
trong phần thứ hai. Phần thứ ba mô tả cơ chế giám sát việc áp dụng các tiêu 
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xuất bản lần đầu năm 2005 và sửa đổi gần đây nhất năm 2014. Tài liệu được 
thường xuyên cập nhật cho thấy tính năng động trong chính sách tiêu chuẩn 
của ILO. Phiên bản mới năm 2019 này ra đời trùng với thời điểm kỷ niệm 100 
năm thành lập ILO với những cập nhật về tiến triển gần đây. Những tiến triển 
này bao gồm các công cụ mới được thông qua, sự ra đời của Sáng kiến 100 
năm về Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế nhằm tăng cường hệ thống giám sát 
cũng như thiết lập Cơ chế Rà soát tiêu chuẩn. Phiên bản này cũng đặt ra viễn 
cảnh về sự đóng góp thiết yếu của các tiêu chuẩn lao động quốc tế vào 
Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững đã được các quốc gia 
thành viên Liên hợp quốc thông qua năm 2015 và phản ánh tổng quát hơn về 
tương lai việc làm. Ấn bản này, do Eric Gravel thuộc Cục Tiêu chuẩn Lao 
động Quốc tế biên tập, góp phần thúc đẩy hành động của ILO liên quan đến 
tiêu chuẩn và phổ biến thông tin rộng rãi hơn về nhiệm vụ của ILO liên quan 
đến tiêu chuẩn. 

Mặc dù có những lợi ích không thể phủ nhận, toàn cầu hóa rõ ràng 
không mang tới một kỷ nguyên thịnh vượng mới cho tất cả mọi 
người. Đã có một số tiến bộ về phát triển và công nhận quyền: giảm 
nghèo cùng cực, gia tăng sự tham gia của phụ nữ trong thị trường lao 
động, phát triển hệ thống bảo trợ xã hội, tạo việc làm thỏa đáng 
trong khu vực tư nhân, v.v... Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu hóa 
ngày nay cũng dẫn đến những biến động xã hội lớn, bao gồm tỷ lệ 
thất nghiệp cao ở một số nơi trên thế giới, sự phân tán của người lao 
động và doanh nghiệp, và sự bất ổn về tài chính. �ị trường việc làm 
toàn cầu hiện đang bị xáo trộn.

Mặc dù có nhiều cuộc suy thoái, bao gồm cuộc khủng hoảng tài 
chính và kinh tế toàn cầu năm 2008, tổng số việc làm trên toàn thế 
giới năm 2016 là 3,2 tỷ (tăng gần 1 tỷ so với năm 1990), cho thấy xu 
hướng tích cực trong tạo việc làm. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở 
mức cao: năm 2017, vẫn còn khoảng 198 triệu người nỗ lực tìm việc 
trên khắp thế giới, 3/4 trong số họ đang sống ở các nền kinh tế mới 
nổi. Mức độ dễ bị tổn thương của việc làm cũng tăng lên (năm 2017 
gần 1,4 tỷ lao động tham gia các công việc dễ bị tổn thương - là 
những công việc ảnh hưởng đến 3/4 người lao động ở các nước đang 
phát triển), đồng thời bất bình đẳng thu nhập đã gia tăng đáng kể ở 
hầu hết các khu vực trên thế giới.2

Bất bình đẳng ngày càng sâu sắc dường như đang trở thành một 
trong những đặc điểm chính của thế giới hiện tại. Sự phân phối tiền 
lương ở cấp độ cá nhân cũng trở nên bất bình đẳng hơn, với khoảng 
cách ngày càng tăng giữa 10% cao nhất và 10% thấp nhất của thang 
lương. Trong thực tế, ngoại trừ Mỹ Latinh, tất cả các khu vực khác 
đều đã trải qua sự gia tăng tình trạng bất bình đẳng thu nhập, kèm 
theo sự sụt giảm tỷ lệ thu nhập từ lao động. Sự bất bình đẳng không 
chỉ dẫn đến giảm năng suất, mà còn dẫn đến nghèo đói, bất ổn xã hội 
và thậm chí là xung đột. Chính vì lý do này mà cộng đồng quốc tế đã 
nhận ra nhu cầu cần tiếp tục thiết lập các luật chơi cơ bản để đảm 
bảo rằng toàn cầu hóa sẽ mang lại cho mọi người cơ hội như nhau để 
đạt được sự thịnh vượng. 
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Mặc dù có nhiều cuộc suy thoái, bao gồm cuộc khủng hoảng tài 
chính và kinh tế toàn cầu năm 2008, tổng số việc làm trên toàn thế 
giới năm 2016 là 3,2 tỷ (tăng gần 1 tỷ so với năm 1990), cho thấy xu 
hướng tích cực trong tạo việc làm. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở 
mức cao: năm 2017, vẫn còn khoảng 198 triệu người nỗ lực tìm việc 
trên khắp thế giới, 3/4 trong số họ đang sống ở các nền kinh tế mới 
nổi. Mức độ dễ bị tổn thương của việc làm cũng tăng lên (năm 2017 
gần 1,4 tỷ lao động tham gia các công việc dễ bị tổn thương - là 
những công việc ảnh hưởng đến 3/4 người lao động ở các nước đang 
phát triển), đồng thời bất bình đẳng thu nhập đã gia tăng đáng kể ở 
hầu hết các khu vực trên thế giới.2

Bất bình đẳng ngày càng sâu sắc dường như đang trở thành một 
trong những đặc điểm chính của thế giới hiện tại. Sự phân phối tiền 
lương ở cấp độ cá nhân cũng trở nên bất bình đẳng hơn, với khoảng 
cách ngày càng tăng giữa 10% cao nhất và 10% thấp nhất của thang 
lương. Trong thực tế, ngoại trừ Mỹ Latinh, tất cả các khu vực khác 
đều đã trải qua sự gia tăng tình trạng bất bình đẳng thu nhập, kèm 
theo sự sụt giảm tỷ lệ thu nhập từ lao động. Sự bất bình đẳng không 
chỉ dẫn đến giảm năng suất, mà còn dẫn đến nghèo đói, bất ổn xã hội 
và thậm chí là xung đột. Chính vì lý do này mà cộng đồng quốc tế đã 
nhận ra nhu cầu cần tiếp tục thiết lập các luật chơi cơ bản để đảm 
bảo rằng toàn cầu hóa sẽ mang lại cho mọi người cơ hội như nhau để 
đạt được sự thịnh vượng. 
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Guy Ryder, Tổng Giám đốc ILO, 2016

Nhiệm vụ của ILO là phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn cho 
tất cả mọi người trong thế giới việc làm […..] để hiểu rõ và lường 
trước các yếu tố biến thiên hiện có dẫn đến sự thay đổi; và sẵn 
sàng ứng phó nhanh chóng đối với các sự cố và thách thức 
không thể dự đoán một cách hợp lý. […..] sẽ không thể tưởng 
tượng được làm thế nào ILO có thể thực hiện thành công công 
cuộc tìm kiếm công bằng xã hội của mình nếu không tiếp tục 
tiếp cận với những người dễ bị tổn thương nhất. […..] ILO […..] sẽ 
được đánh giá đúng dựa trên những gì chúng tôi làm cho những 
nhóm yếu thế nhất và thiệt thòi nhất, cho những người nghèo, 
không có việc làm, không có cơ hội, triển vọng hay hy vọng, cho 
những người bị từ chối các quyền cơ bản và không có tự do.1

ừ năm 1919, Tổ chức Lao động Quốc tế đã thiết lập và phát triển 
một hệ thống tiêu chuẩn lao động quốc tế nhằm thúc đẩy các cơ 

hội cho phụ nữ và nam giới có được việc làm thỏa đáng và năng suất 
trong điều kiện tự do, công bằng, an toàn và nhân phẩm. Trong nền 
kinh tế toàn cầu hoá ngày nay, các tiêu chuẩn lao động quốc tế là 
một cấu phần thiết yếu của khung pháp luật quốc tế để bảo đảm rằng 
sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu sẽ mang lại lợi ích cho tất cả 
mọi người.

Mặc dù có những lợi ích không thể phủ nhận, toàn cầu hóa rõ ràng 
không mang tới một kỷ nguyên thịnh vượng mới cho tất cả mọi 
người. Đã có một số tiến bộ về phát triển và công nhận quyền: giảm 
nghèo cùng cực, gia tăng sự tham gia của phụ nữ trong thị trường lao 
động, phát triển hệ thống bảo trợ xã hội, tạo việc làm thỏa đáng 
trong khu vực tư nhân, v.v... Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu hóa 
ngày nay cũng dẫn đến những biến động xã hội lớn, bao gồm tỷ lệ 
thất nghiệp cao ở một số nơi trên thế giới, sự phân tán của người lao 
động và doanh nghiệp, và sự bất ổn về tài chính. �ị trường việc làm 
toàn cầu hiện đang bị xáo trộn.

T

Mặc dù có nhiều cuộc suy thoái, bao gồm cuộc khủng hoảng tài 
chính và kinh tế toàn cầu năm 2008, tổng số việc làm trên toàn thế 
giới năm 2016 là 3,2 tỷ (tăng gần 1 tỷ so với năm 1990), cho thấy xu 
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gần 1,4 tỷ lao động tham gia các công việc dễ bị tổn thương - là 
những công việc ảnh hưởng đến 3/4 người lao động ở các nước đang 
phát triển), đồng thời bất bình đẳng thu nhập đã gia tăng đáng kể ở 
hầu hết các khu vực trên thế giới.2

Bất bình đẳng ngày càng sâu sắc dường như đang trở thành một 
trong những đặc điểm chính của thế giới hiện tại. Sự phân phối tiền 
lương ở cấp độ cá nhân cũng trở nên bất bình đẳng hơn, với khoảng 
cách ngày càng tăng giữa 10% cao nhất và 10% thấp nhất của thang 
lương. Trong thực tế, ngoại trừ Mỹ Latinh, tất cả các khu vực khác 
đều đã trải qua sự gia tăng tình trạng bất bình đẳng thu nhập, kèm 
theo sự sụt giảm tỷ lệ thu nhập từ lao động. Sự bất bình đẳng không 
chỉ dẫn đến giảm năng suất, mà còn dẫn đến nghèo đói, bất ổn xã hội 
và thậm chí là xung đột. Chính vì lý do này mà cộng đồng quốc tế đã 
nhận ra nhu cầu cần tiếp tục thiết lập các luật chơi cơ bản để đảm 
bảo rằng toàn cầu hóa sẽ mang lại cho mọi người cơ hội như nhau để 
đạt được sự thịnh vượng. 
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Tiến tới toàn cầu hóa công bằng

KIẾN TẠO NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU 
VỚI CÔNG BẰNG XÃ HỘI

TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ: LUẬT CHƠI CHO NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU

Khát vọng công bằng xã hội, qua đó tất cả người lao động nam hay 
nữ đều có thể mưu cầu tự do và - dựa trên sự bình đẳng cơ hội - việc 
chia sẻ công bằng những phúc lợi vật chất mà họ đã góp phần tạo ra, 
luôn là một khát vọng lớn lao trong thời đại ngày nay cũng như 
trước đây khi ILO được thành lập vào năm 1919. Nhân kỷ niệm 100 
năm thành lập ILO (1919-2019), tầm quan trọng của việc đạt được 
công bằng xã hội càng trở nên cấp bách hơn, với sự gia tăng bất bình 
đẳng và loại trừ xã hội - là mối đe dọa đối với sự gắn kết xã hội, tăng 
trưởng kinh tế và tiến bộ loài người. Với sự thay đổi khí hậu, thay 
đổi nhân khẩu học, phát triển công nghệ và toàn cầu hóa nói chung, 
chúng ta đang chứng kiến một thế giới việc làm đang thay đổi với tốc 
độ và quy mô chưa từng có. Làm thế nào để giải quyết những thách 
thức này nhằm mang lại khả năng đạt được công bằng xã hội trong 
một thế giới việc làm phức tạp hơn bao giờ hết?

Mặc dù có những lợi ích không thể phủ nhận, toàn cầu hóa rõ ràng 
không mang tới một kỷ nguyên thịnh vượng mới cho tất cả mọi 
người. Đã có một số tiến bộ về phát triển và công nhận quyền: giảm 
nghèo cùng cực, gia tăng sự tham gia của phụ nữ trong thị trường lao 
động, phát triển hệ thống bảo trợ xã hội, tạo việc làm thỏa đáng 
trong khu vực tư nhân, v.v... Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu hóa 
ngày nay cũng dẫn đến những biến động xã hội lớn, bao gồm tỷ lệ 
thất nghiệp cao ở một số nơi trên thế giới, sự phân tán của người lao 
động và doanh nghiệp, và sự bất ổn về tài chính. �ị trường việc làm 
toàn cầu hiện đang bị xáo trộn.

Đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế toàn cầu trong những năm 
gần đây có lẽ là toàn cầu hóa. Nhờ có các công nghệ mới, con người, 
vốn và hàng hoá đang di chuyển giữa các nước một cách nhanh 
chóng hơn bao giờ hết, tạo nên một mạng lưới kinh tế toàn cầu phụ 
thuộc lẫn nhau, tác động đến hầu như tất cả mọi người trên hành 
tinh này. Toàn cầu hóa ngày nay có nghĩa là quốc tế hóa trong sản 
xuất, tài chính, thương mại cũng như di cư.

Liệu quá trình toàn cầu hóa hiện nay sẽ thúc đẩy thịnh vượng hay 
đang làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng và bất công? Vấn đề này 
vẫn đang được tranh luận sôi nổi. ILO luôn chiếm một vị trí nổi bật 
trong cuộc tranh luận này với sứ mệnh thúc đẩy toàn cầu hóa công 
bằng và bình đẳng hơn. Tuyên bố ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn 
cầu hóa Công bằng (xem phần 3 bên dưới) mà đã được chính phủ, 
người lao động và người sử dụng lao động thông qua vào tháng 6 năm 
2008, được thiết kế để tăng cường năng lực của ILO nhằm thúc đẩy 
Chương trình Việc làm �ỏa đáng và khích lệ sự ứng phó hiệu quả 
đối với những thách thức ngày càng tăng của toàn cầu hóa. Chương 
trình Việc làm Bền vững - dựa trên bốn trụ cột (thúc đẩy việc làm, 
bảo trợ xã hội, các quyền cơ bản trong lao động và đối thoại xã hội) - 
nhắm tới nhiều thách thức mà ILO đã phải đối mặt khi mới được 
thành lập và nhằm mục đích tạo điều kiện cho mọi người có được 
việc làm thỏa đáng thông qua thúc đẩy đối thoại xã hội, bảo trợ xã hội 
và tạo việc làm, cũng như tôn trọng các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Toàn cầu hóa chắc chắn đã gây ra những biến động trong các cơ sở 
sản xuất trên thế giới, với những ảnh hưởng quan trọng đến doanh 

nghiệp và việc làm. Các chuỗi cung ứng toàn cầu tạo ra 1/5 tổng số 
việc làm trên toàn thế giới. Chúng tạo ra việc làm và mở ra triển 
vọng tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quan 
hệ việc làm và tốc độ sản xuất có thể ảnh hưởng tiêu cực đến điều 
kiện làm việc. Ví dụ, sau vụ hỏa hoạn tại các nhà máy ở Pakistan và 
Bangladesh năm 2012 và sự cố sập tòa nhà Rana Plaza năm 2013 
khiến hơn 1.500 người thiệt mạng, một lần nữa lại dấy lên hồi 
chuông cảnh tỉnh, đặc biệt là về việc thiếu giám sát và quản trị tốt ở 
cấp địa phương, và kêu gọi hành động ở cấp toàn cầu. Một thách 
thức đối với các tác nhân trong thế giới việc làm là cải thiện việc 
quản trị chuỗi cung ứng và đảm bảo tôn trọng các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế, đặc biệt là các quyền cơ bản. Chính trong bối cảnh đó, 
Phiên họp thứ 105 của Hội nghị Lao động Quốc tế đã thông qua một 
nghị quyết liên quan đến “việc làm thỏa đáng trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu”.

Một khía cạnh khác mang tính biểu tượng của nền kinh tế hiện thời 
chính là tài chính hóa thương mại, trong đó chú trọng đến lợi 
nhuận hơn là ảnh hưởng bất lợi của khoản đầu tư thực sự. Nếu 
không có quy định phù hợp, việc tài chính hóa như vậy sẽ làm tăng 
sự biến động và dễ bị tổn thương của nền kinh tế và thị trường lao 
động thông qua việc tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn và gây tác 
động có hại đến việc phân phối lại, gây hậu quả cho tạo việc làm, 
năng suất và sự bền vững của doanh nghiệp. Những lý do của cuộc 
khủng hoảng tài chính và kinh tế năm 2008, và tác động tàn phá của 
nó đối với nền kinh tế, đều đã được biết đến. Trong đó phải kể đến 
nguyên do từ những thiếu sót trong quản trị và điều tiết thị trường 
tài chính. Tuy nhiên, không biết liệu những bài học này đã thực sự 
được chú ý hay chưa.

Mặc dù có nhiều cuộc suy thoái, bao gồm cuộc khủng hoảng tài 
chính và kinh tế toàn cầu năm 2008, tổng số việc làm trên toàn thế 
giới năm 2016 là 3,2 tỷ (tăng gần 1 tỷ so với năm 1990), cho thấy xu 
hướng tích cực trong tạo việc làm. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở 
mức cao: năm 2017, vẫn còn khoảng 198 triệu người nỗ lực tìm việc 
trên khắp thế giới, 3/4 trong số họ đang sống ở các nền kinh tế mới 
nổi. Mức độ dễ bị tổn thương của việc làm cũng tăng lên (năm 2017 
gần 1,4 tỷ lao động tham gia các công việc dễ bị tổn thương - là 
những công việc ảnh hưởng đến 3/4 người lao động ở các nước đang 
phát triển), đồng thời bất bình đẳng thu nhập đã gia tăng đáng kể ở 
hầu hết các khu vực trên thế giới.2

Bất bình đẳng ngày càng sâu sắc dường như đang trở thành một 
trong những đặc điểm chính của thế giới hiện tại. Sự phân phối tiền 
lương ở cấp độ cá nhân cũng trở nên bất bình đẳng hơn, với khoảng 
cách ngày càng tăng giữa 10% cao nhất và 10% thấp nhất của thang 
lương. Trong thực tế, ngoại trừ Mỹ Latinh, tất cả các khu vực khác 
đều đã trải qua sự gia tăng tình trạng bất bình đẳng thu nhập, kèm 
theo sự sụt giảm tỷ lệ thu nhập từ lao động. Sự bất bình đẳng không 
chỉ dẫn đến giảm năng suất, mà còn dẫn đến nghèo đói, bất ổn xã hội 
và thậm chí là xung đột. Chính vì lý do này mà cộng đồng quốc tế đã 
nhận ra nhu cầu cần tiếp tục thiết lập các luật chơi cơ bản để đảm 
bảo rằng toàn cầu hóa sẽ mang lại cho mọi người cơ hội như nhau để 
đạt được sự thịnh vượng. 
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Sự mong manh của thế giới việc làm.

Mặc dù có những lợi ích không thể phủ nhận, toàn cầu hóa rõ ràng 
không mang tới một kỷ nguyên thịnh vượng mới cho tất cả mọi 
người. Đã có một số tiến bộ về phát triển và công nhận quyền: giảm 
nghèo cùng cực, gia tăng sự tham gia của phụ nữ trong thị trường lao 
động, phát triển hệ thống bảo trợ xã hội, tạo việc làm thỏa đáng 
trong khu vực tư nhân, v.v... Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu hóa 
ngày nay cũng dẫn đến những biến động xã hội lớn, bao gồm tỷ lệ 
thất nghiệp cao ở một số nơi trên thế giới, sự phân tán của người lao 
động và doanh nghiệp, và sự bất ổn về tài chính. �ị trường việc làm 
toàn cầu hiện đang bị xáo trộn.

Đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế toàn cầu trong những năm 
gần đây có lẽ là toàn cầu hóa. Nhờ có các công nghệ mới, con người, 
vốn và hàng hoá đang di chuyển giữa các nước một cách nhanh 
chóng hơn bao giờ hết, tạo nên một mạng lưới kinh tế toàn cầu phụ 
thuộc lẫn nhau, tác động đến hầu như tất cả mọi người trên hành 
tinh này. Toàn cầu hóa ngày nay có nghĩa là quốc tế hóa trong sản 
xuất, tài chính, thương mại cũng như di cư.

Liệu quá trình toàn cầu hóa hiện nay sẽ thúc đẩy thịnh vượng hay 
đang làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng và bất công? Vấn đề này 
vẫn đang được tranh luận sôi nổi. ILO luôn chiếm một vị trí nổi bật 
trong cuộc tranh luận này với sứ mệnh thúc đẩy toàn cầu hóa công 
bằng và bình đẳng hơn. Tuyên bố ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn 
cầu hóa Công bằng (xem phần 3 bên dưới) mà đã được chính phủ, 
người lao động và người sử dụng lao động thông qua vào tháng 6 năm 
2008, được thiết kế để tăng cường năng lực của ILO nhằm thúc đẩy 
Chương trình Việc làm �ỏa đáng và khích lệ sự ứng phó hiệu quả 
đối với những thách thức ngày càng tăng của toàn cầu hóa. Chương 
trình Việc làm Bền vững - dựa trên bốn trụ cột (thúc đẩy việc làm, 
bảo trợ xã hội, các quyền cơ bản trong lao động và đối thoại xã hội) - 
nhắm tới nhiều thách thức mà ILO đã phải đối mặt khi mới được 
thành lập và nhằm mục đích tạo điều kiện cho mọi người có được 
việc làm thỏa đáng thông qua thúc đẩy đối thoại xã hội, bảo trợ xã hội 
và tạo việc làm, cũng như tôn trọng các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Toàn cầu hóa chắc chắn đã gây ra những biến động trong các cơ sở 
sản xuất trên thế giới, với những ảnh hưởng quan trọng đến doanh 

nghiệp và việc làm. Các chuỗi cung ứng toàn cầu tạo ra 1/5 tổng số 
việc làm trên toàn thế giới. Chúng tạo ra việc làm và mở ra triển 
vọng tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quan 
hệ việc làm và tốc độ sản xuất có thể ảnh hưởng tiêu cực đến điều 
kiện làm việc. Ví dụ, sau vụ hỏa hoạn tại các nhà máy ở Pakistan và 
Bangladesh năm 2012 và sự cố sập tòa nhà Rana Plaza năm 2013 
khiến hơn 1.500 người thiệt mạng, một lần nữa lại dấy lên hồi 
chuông cảnh tỉnh, đặc biệt là về việc thiếu giám sát và quản trị tốt ở 
cấp địa phương, và kêu gọi hành động ở cấp toàn cầu. Một thách 
thức đối với các tác nhân trong thế giới việc làm là cải thiện việc 
quản trị chuỗi cung ứng và đảm bảo tôn trọng các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế, đặc biệt là các quyền cơ bản. Chính trong bối cảnh đó, 
Phiên họp thứ 105 của Hội nghị Lao động Quốc tế đã thông qua một 
nghị quyết liên quan đến “việc làm thỏa đáng trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu”.

Một khía cạnh khác mang tính biểu tượng của nền kinh tế hiện thời 
chính là tài chính hóa thương mại, trong đó chú trọng đến lợi 
nhuận hơn là ảnh hưởng bất lợi của khoản đầu tư thực sự. Nếu 
không có quy định phù hợp, việc tài chính hóa như vậy sẽ làm tăng 
sự biến động và dễ bị tổn thương của nền kinh tế và thị trường lao 
động thông qua việc tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn và gây tác 
động có hại đến việc phân phối lại, gây hậu quả cho tạo việc làm, 
năng suất và sự bền vững của doanh nghiệp. Những lý do của cuộc 
khủng hoảng tài chính và kinh tế năm 2008, và tác động tàn phá của 
nó đối với nền kinh tế, đều đã được biết đến. Trong đó phải kể đến 
nguyên do từ những thiếu sót trong quản trị và điều tiết thị trường 
tài chính. Tuy nhiên, không biết liệu những bài học này đã thực sự 
được chú ý hay chưa.

Mặc dù có nhiều cuộc suy thoái, bao gồm cuộc khủng hoảng tài 
chính và kinh tế toàn cầu năm 2008, tổng số việc làm trên toàn thế 
giới năm 2016 là 3,2 tỷ (tăng gần 1 tỷ so với năm 1990), cho thấy xu 
hướng tích cực trong tạo việc làm. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở 
mức cao: năm 2017, vẫn còn khoảng 198 triệu người nỗ lực tìm việc 
trên khắp thế giới, 3/4 trong số họ đang sống ở các nền kinh tế mới 
nổi. Mức độ dễ bị tổn thương của việc làm cũng tăng lên (năm 2017 
gần 1,4 tỷ lao động tham gia các công việc dễ bị tổn thương - là 
những công việc ảnh hưởng đến 3/4 người lao động ở các nước đang 
phát triển), đồng thời bất bình đẳng thu nhập đã gia tăng đáng kể ở 
hầu hết các khu vực trên thế giới.2

Bất bình đẳng ngày càng sâu sắc dường như đang trở thành một 
trong những đặc điểm chính của thế giới hiện tại. Sự phân phối tiền 
lương ở cấp độ cá nhân cũng trở nên bất bình đẳng hơn, với khoảng 
cách ngày càng tăng giữa 10% cao nhất và 10% thấp nhất của thang 
lương. Trong thực tế, ngoại trừ Mỹ Latinh, tất cả các khu vực khác 
đều đã trải qua sự gia tăng tình trạng bất bình đẳng thu nhập, kèm 
theo sự sụt giảm tỷ lệ thu nhập từ lao động. Sự bất bình đẳng không 
chỉ dẫn đến giảm năng suất, mà còn dẫn đến nghèo đói, bất ổn xã hội 
và thậm chí là xung đột. Chính vì lý do này mà cộng đồng quốc tế đã 
nhận ra nhu cầu cần tiếp tục thiết lập các luật chơi cơ bản để đảm 
bảo rằng toàn cầu hóa sẽ mang lại cho mọi người cơ hội như nhau để 
đạt được sự thịnh vượng. 
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Tương lai Việc làm đang bị đe dọa

TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ: LUẬT CHƠI CHO NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU

Từ những năm 1980, một loạt các biến động trên toàn cầu đã làm 
thay đổi sâu sắc việc làm và tuyển dụng: toàn cầu hóa thương mại 
tăng tốc, thay đổi công nghệ, tăng tỷ lệ hoạt động của phụ nữ, sự 
phân mảnh của chuỗi giá trị và hợp đồng phụ, nhu cầu thay đổi, khát 
vọng cá nhân, kỹ năng của người lao động, v.v... Nhưng ngày nay, 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tăng trưởng dân số và chuyển đổi 
công nghệ, các thách thức mới đã xuất hiện đối với mọi người, đặc 
biệt đối với thế giới việc làm, bao gồm: đa dạng hóa các loại việc làm, 
sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số - đặc biệt là các nền tảng số, 
mối quan hệ mới với ý nghĩa của việc làm, và sự cân bằng giữa công 
việc và cuộc sống cá nhân.

Mặc dù có những lợi ích không thể phủ nhận, toàn cầu hóa rõ ràng 
không mang tới một kỷ nguyên thịnh vượng mới cho tất cả mọi 
người. Đã có một số tiến bộ về phát triển và công nhận quyền: giảm 
nghèo cùng cực, gia tăng sự tham gia của phụ nữ trong thị trường lao 
động, phát triển hệ thống bảo trợ xã hội, tạo việc làm thỏa đáng 
trong khu vực tư nhân, v.v... Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu hóa 
ngày nay cũng dẫn đến những biến động xã hội lớn, bao gồm tỷ lệ 
thất nghiệp cao ở một số nơi trên thế giới, sự phân tán của người lao 
động và doanh nghiệp, và sự bất ổn về tài chính. �ị trường việc làm 
toàn cầu hiện đang bị xáo trộn.

Mặc dù có nhiều cuộc suy thoái, bao gồm cuộc khủng hoảng tài 
chính và kinh tế toàn cầu năm 2008, tổng số việc làm trên toàn thế 
giới năm 2016 là 3,2 tỷ (tăng gần 1 tỷ so với năm 1990), cho thấy xu 
hướng tích cực trong tạo việc làm. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở 
mức cao: năm 2017, vẫn còn khoảng 198 triệu người nỗ lực tìm việc 
trên khắp thế giới, 3/4 trong số họ đang sống ở các nền kinh tế mới 
nổi. Mức độ dễ bị tổn thương của việc làm cũng tăng lên (năm 2017 
gần 1,4 tỷ lao động tham gia các công việc dễ bị tổn thương - là 
những công việc ảnh hưởng đến 3/4 người lao động ở các nước đang 
phát triển), đồng thời bất bình đẳng thu nhập đã gia tăng đáng kể ở 
hầu hết các khu vực trên thế giới.2

Bất bình đẳng ngày càng sâu sắc dường như đang trở thành một 
trong những đặc điểm chính của thế giới hiện tại. Sự phân phối tiền 
lương ở cấp độ cá nhân cũng trở nên bất bình đẳng hơn, với khoảng 
cách ngày càng tăng giữa 10% cao nhất và 10% thấp nhất của thang 
lương. Trong thực tế, ngoại trừ Mỹ Latinh, tất cả các khu vực khác 
đều đã trải qua sự gia tăng tình trạng bất bình đẳng thu nhập, kèm 
theo sự sụt giảm tỷ lệ thu nhập từ lao động. Sự bất bình đẳng không 
chỉ dẫn đến giảm năng suất, mà còn dẫn đến nghèo đói, bất ổn xã hội 
và thậm chí là xung đột. Chính vì lý do này mà cộng đồng quốc tế đã 
nhận ra nhu cầu cần tiếp tục thiết lập các luật chơi cơ bản để đảm 
bảo rằng toàn cầu hóa sẽ mang lại cho mọi người cơ hội như nhau để 
đạt được sự thịnh vượng. 
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Sự chuyển đổi năng lượng là một cơ hội?

Một trong những tranh luận điển hình nhất liên quan đến tương lai 
việc làm là ở vấn đề liệu những tiến bộ công nghệ sẽ làm giảm hay 
tạo thêm việc làm? ILO hiểu rất rõ về những cuộc tranh luận này. 
Chúng đã lặp đi lặp lại trong suốt thế kỷ 20 với nhiều hình thức khác 
nhau. Tuy nhiên, cuộc tranh luận đang có chiều hướng mới trong kỷ 
nguyên robot hóa và trí tuệ nhân tạo. Vượt ra khỏi phạm vi những 
kịch bản bi quan và lạc quan, thách thức thực sự đối với tiến bộ kỹ 
thuật công nghệ là việc xác định làm thế nào - trong bối cảnh chuyển 
tiếp này - có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động để giúp 
họ thích nghi với công việc mới (cả về thể chất và kỹ năng) vì đây có 
thể sẽ là một quá trình liên tục và năng động trong suốt sự nghiệp 
của mỗi người.

Để hiểu và ứng phó hiệu quả đối với những thách thức mới này, ILO 
đã phát động “Sáng kiến Tương lai Việc làm”, và vào tháng 8 năm 
2017 đã thành lập Ủy ban Toàn cầu về Tương lai Việc làm. Sáu nhóm 
chuyên đề - tập trung vào các vấn đề chính cần được xem xét để công 
việc trong tương lai sẽ đem lại an ninh, bình đẳng và thịnh vượng - 
bao gồm: vai trò của công việc đối với các cá nhân và xã hội; sự bất 
bình đẳng phổ biến đối với phụ nữ trong thế giới việc làm ở cấp độ 
toàn cầu; công nghệ để phát triển xã hội, môi trường và kinh tế; phát 
triển kỹ năng suốt đời; mô hình mới về tăng trưởng bao trùm; và 
quản trị công việc trong tương lai. Ủy ban Toàn cầu về Tương lai 
Việc làm đã đưa ra báo cáo vào tháng 1 năm 2019. 

Hành động chống biến đổi khí hậu hiện đang là một ưu tiên trong 
chương trình nghị sự quốc tế, với mục tiêu dài hạn của Hiệp định 
Paris 2015 là ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu xuống dưới 2°C 
so với thời kì tiền Cách mạng công nghiệp. �ách thức đối với ILO 
là ứng phó với những hậu quả gây ra đối với thế giới việc làm - nơi 
mọi người bắt đầu cảm nhận được những tác động tiêu cực: xáo trộn 
thương mại, hủy hoại nơi làm việc và tác động của nó đối với phương 
tiện sinh sống của cá nhân. Tổng cộng 1,2 tỷ việc làm hiện đang phụ 
thuộc trực tiếp vào việc quản lý hiệu quả và khả năng duy trì môi 
trường lành mạnh.3 Tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu đối với 
doanh nghiệp và người lao động, thị trường lao động, thu nhập, bảo 
trợ xã hội và nghèo đói hàm ý rằng giảm thiểu biến đổi khí hậu và 
thích nghi là một yếu tố quan trọng của nhiệm vụ và hành động của 
ILO. Việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh chắc chắn sẽ dẫn đến 
mất việc làm trong một số lĩnh vực nhất định, nhưng những thiệt hại 
này sẽ được bù đắp nhiều hơn bởi các cơ hội việc làm mới, với điều 

Mặc dù có những lợi ích không thể phủ nhận, toàn cầu hóa rõ ràng 
không mang tới một kỷ nguyên thịnh vượng mới cho tất cả mọi 
người. Đã có một số tiến bộ về phát triển và công nhận quyền: giảm 
nghèo cùng cực, gia tăng sự tham gia của phụ nữ trong thị trường lao 
động, phát triển hệ thống bảo trợ xã hội, tạo việc làm thỏa đáng 
trong khu vực tư nhân, v.v... Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu hóa 
ngày nay cũng dẫn đến những biến động xã hội lớn, bao gồm tỷ lệ 
thất nghiệp cao ở một số nơi trên thế giới, sự phân tán của người lao 
động và doanh nghiệp, và sự bất ổn về tài chính. �ị trường việc làm 
toàn cầu hiện đang bị xáo trộn.

kiện các chính sách được áp dụng có lợi cho việc làm thỏa đáng và 
có lợi cho việc bố trí lại lao động.

Mặc dù có nhiều cuộc suy thoái, bao gồm cuộc khủng hoảng tài 
chính và kinh tế toàn cầu năm 2008, tổng số việc làm trên toàn thế 
giới năm 2016 là 3,2 tỷ (tăng gần 1 tỷ so với năm 1990), cho thấy xu 
hướng tích cực trong tạo việc làm. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở 
mức cao: năm 2017, vẫn còn khoảng 198 triệu người nỗ lực tìm việc 
trên khắp thế giới, 3/4 trong số họ đang sống ở các nền kinh tế mới 
nổi. Mức độ dễ bị tổn thương của việc làm cũng tăng lên (năm 2017 
gần 1,4 tỷ lao động tham gia các công việc dễ bị tổn thương - là 
những công việc ảnh hưởng đến 3/4 người lao động ở các nước đang 
phát triển), đồng thời bất bình đẳng thu nhập đã gia tăng đáng kể ở 
hầu hết các khu vực trên thế giới.2

Bất bình đẳng ngày càng sâu sắc dường như đang trở thành một 
trong những đặc điểm chính của thế giới hiện tại. Sự phân phối tiền 
lương ở cấp độ cá nhân cũng trở nên bất bình đẳng hơn, với khoảng 
cách ngày càng tăng giữa 10% cao nhất và 10% thấp nhất của thang 
lương. Trong thực tế, ngoại trừ Mỹ Latinh, tất cả các khu vực khác 
đều đã trải qua sự gia tăng tình trạng bất bình đẳng thu nhập, kèm 
theo sự sụt giảm tỷ lệ thu nhập từ lao động. Sự bất bình đẳng không 
chỉ dẫn đến giảm năng suất, mà còn dẫn đến nghèo đói, bất ổn xã hội 
và thậm chí là xung đột. Chính vì lý do này mà cộng đồng quốc tế đã 
nhận ra nhu cầu cần tiếp tục thiết lập các luật chơi cơ bản để đảm 
bảo rằng toàn cầu hóa sẽ mang lại cho mọi người cơ hội như nhau để 
đạt được sự thịnh vượng. 
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Vai trò ngày càng quan trọng của các tiêu chuẩn lao động quốc tế

Hành động chống biến đổi khí hậu hiện đang là một ưu tiên trong 
chương trình nghị sự quốc tế, với mục tiêu dài hạn của Hiệp định 
Paris 2015 là ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu xuống dưới 2°C 
so với thời kì tiền Cách mạng công nghiệp. �ách thức đối với ILO 
là ứng phó với những hậu quả gây ra đối với thế giới việc làm - nơi 
mọi người bắt đầu cảm nhận được những tác động tiêu cực: xáo trộn 
thương mại, hủy hoại nơi làm việc và tác động của nó đối với phương 
tiện sinh sống của cá nhân. Tổng cộng 1,2 tỷ việc làm hiện đang phụ 
thuộc trực tiếp vào việc quản lý hiệu quả và khả năng duy trì môi 
trường lành mạnh.3 Tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu đối với 
doanh nghiệp và người lao động, thị trường lao động, thu nhập, bảo 
trợ xã hội và nghèo đói hàm ý rằng giảm thiểu biến đổi khí hậu và 
thích nghi là một yếu tố quan trọng của nhiệm vụ và hành động của 
ILO. Việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh chắc chắn sẽ dẫn đến 
mất việc làm trong một số lĩnh vực nhất định, nhưng những thiệt hại 
này sẽ được bù đắp nhiều hơn bởi các cơ hội việc làm mới, với điều 

Điều quan trọng cần nhớ lại là, nhằm đưa những thách thức hiện tại 
vào một bức tranh toàn cảnh, năm 1919 các quốc gia tham gia ký 
Hòa ước Véc-xai đã thành lập nên Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) 
để ghi nhận thực tế rằng “các điều kiện lao động hiện tại hàm chứa 
những bất công, nặng nhọc và thiếu thốn đối với rất nhiều người có 
thể dẫn đến sự bất ổn tới mức có thể làm tổn hại tới hoà bình và sự 
hài hoà của thế giới”. Để giải quyết vấn đề này, tổ chức vừa mới ra 
đời này đã thiết lập nên một hệ thống tiêu chuẩn lao động quốc tế - 
các Công ước và Khuyến nghị quốc tế, do đại diện của các chính phủ, 
của người lao động và người sử dụng lao động khắp thế giới soạn 
thảo nên - điều chỉnh tất cả các vấn đề liên quan tới lao động. Điều 
mà những người sáng lập ILO nhận ra từ năm 1919 là nền kinh tế 
toàn cầu cần có luật chơi rõ ràng để bảo đảm rằng sự phát triển kinh 
tế sẽ diễn ra song hành cùng với công bằng xã hội, thịnh vượng và 
hoà bình cho tất cả mọi người. Nguyên tắc này vẫn còn nguyên vẹn 
tính phù hợp: trong tương lai, thậm chí còn hơn cả ngày nay, tiêu 
chuẩn lao động sẽ vẫn là nguồn gắn kết xã hội và ổn định kinh tế 
trong thời đại có những thay đổi lớn ảnh hưởng đến công việc.

Các tiêu chuẩn lao động quốc tế cũng được xây dựng để cung cấp 
một hệ thống công cụ toàn cầu về chính sách lao động và xã hội, 
được hỗ trợ bởi một hệ thống giám sát để giải quyết tất cả các loại 
vấn đề phát sinh trong quá trình áp dụng ở cấp quốc gia. Chúng là 
thành phần hợp pháp của chiến lược ILO nhằm quản lý toàn cầu 
hóa, thúc đẩy phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo 
mọi người đều có thể làm việc an toàn và được tôn trọng nhân phẩm. 
Tuyên bố về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng của ILO 
nhấn mạnh rằng để đạt được các mục tiêu của ILO trong bối cảnh 
toàn cầu hóa, ILO phải “thúc đẩy chính sách thiết lập tiêu chuẩn của 
mình như một nền tảng cho các hoạt động của ILO bằng cách tăng 
cường sự phù hợp của chính sách này trong thế giới việc làm, và đảm 
bảo các tiêu chuẩn đóng vai trò như một phương tiện hữu ích để đạt 
được các mục tiêu theo Điều lệ của Tổ chức".

Những thách thức của toàn cầu hoá đã làm cho các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế trở nên phù hợp hơn bao giờ hết. Ngày nay chúng đem 
lại những lợi ích gì?

Mặc dù có những lợi ích không thể phủ nhận, toàn cầu hóa rõ ràng 
không mang tới một kỷ nguyên thịnh vượng mới cho tất cả mọi 
người. Đã có một số tiến bộ về phát triển và công nhận quyền: giảm 
nghèo cùng cực, gia tăng sự tham gia của phụ nữ trong thị trường lao 
động, phát triển hệ thống bảo trợ xã hội, tạo việc làm thỏa đáng 
trong khu vực tư nhân, v.v... Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu hóa 
ngày nay cũng dẫn đến những biến động xã hội lớn, bao gồm tỷ lệ 
thất nghiệp cao ở một số nơi trên thế giới, sự phân tán của người lao 
động và doanh nghiệp, và sự bất ổn về tài chính. �ị trường việc làm 
toàn cầu hiện đang bị xáo trộn.

kiện các chính sách được áp dụng có lợi cho việc làm thỏa đáng và 
có lợi cho việc bố trí lại lao động.

Mặc dù có nhiều cuộc suy thoái, bao gồm cuộc khủng hoảng tài 
chính và kinh tế toàn cầu năm 2008, tổng số việc làm trên toàn thế 
giới năm 2016 là 3,2 tỷ (tăng gần 1 tỷ so với năm 1990), cho thấy xu 
hướng tích cực trong tạo việc làm. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở 
mức cao: năm 2017, vẫn còn khoảng 198 triệu người nỗ lực tìm việc 
trên khắp thế giới, 3/4 trong số họ đang sống ở các nền kinh tế mới 
nổi. Mức độ dễ bị tổn thương của việc làm cũng tăng lên (năm 2017 
gần 1,4 tỷ lao động tham gia các công việc dễ bị tổn thương - là 
những công việc ảnh hưởng đến 3/4 người lao động ở các nước đang 
phát triển), đồng thời bất bình đẳng thu nhập đã gia tăng đáng kể ở 
hầu hết các khu vực trên thế giới.2

Bất bình đẳng ngày càng sâu sắc dường như đang trở thành một 
trong những đặc điểm chính của thế giới hiện tại. Sự phân phối tiền 
lương ở cấp độ cá nhân cũng trở nên bất bình đẳng hơn, với khoảng 
cách ngày càng tăng giữa 10% cao nhất và 10% thấp nhất của thang 
lương. Trong thực tế, ngoại trừ Mỹ Latinh, tất cả các khu vực khác 
đều đã trải qua sự gia tăng tình trạng bất bình đẳng thu nhập, kèm 
theo sự sụt giảm tỷ lệ thu nhập từ lao động. Sự bất bình đẳng không 
chỉ dẫn đến giảm năng suất, mà còn dẫn đến nghèo đói, bất ổn xã hội 
và thậm chí là xung đột. Chính vì lý do này mà cộng đồng quốc tế đã 
nhận ra nhu cầu cần tiếp tục thiết lập các luật chơi cơ bản để đảm 
bảo rằng toàn cầu hóa sẽ mang lại cho mọi người cơ hội như nhau để 
đạt được sự thịnh vượng. 
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Con đường dẫn tới việc làm đầy đủ, năng suất và thỏa đáng cho
tất cả mọi người: Các mục tiêu 2030.

Tiêu chuẩn lao động quốc tế đầu tiên và trước hết là vì sự phát triển 
của con người. Trong Tuyên bố Philađenphia năm 1944, cộng đồng 
quốc tế đã thừa nhận “lao động không phải là hàng hoá”. �ực vậy, 
lao động không phải là một sản phẩm vô tri vô giác giống như quả 
táo hay chiếc tivi, có thể mặc cả để có lợi nhuận cao nhất hoặc để có 
giá thấp nhất. Lao động là một phần cuộc sống hàng ngày của mọi 
con người và nó là yếu tố thiết yếu để tạo nên nhân phẩm, hạnh phúc 
và sự phát triển của con người. Sự phát triển kinh tế phải bao gồm 
tạo việc làm và điều kiện lao động trong đó con người có thể làm việc 
tự do, an toàn và được tôn trọng nhân phẩm. Nói một cách ngắn 
gọn, phát triển kinh tế không phải vì bản thân nó mà để cải thiện 
cuộc sống của con người; tiêu chuẩn lao động quốc tế - vì thế - cần 
tiếp tục chú trọng vào việc cải thiện cuộc sống và nhân phẩm của 
nam giới và phụ nữ.

Việc làm thỏa đáng khôi phục khát vọng của con người liên quan 
đến công việc. Nó mang đến sự tiếp cận công việc năng suất và được 
trả công xứng đáng, an toàn tại nơi làm việc và bảo trợ xã hội cho gia 
đình, triển vọng tốt hơn cho phát triển cá nhân và hòa nhập xã hội, 
quyền tự do để các cá nhân đưa ra yêu sách của mình, tổ chức và 
tham gia vào các quyết định ảnh hưởng cuộc sống của họ, và bình 
đẳng về cơ hội và đối xử cho tất cả nam giới và phụ nữ.

Việc làm thỏa đáng không chỉ đơn thuần là một mục tiêu mà còn là 
một phương tiện để đạt được các chỉ tiêu cụ thể của chương trình 
quốc tế mới về phát triển bền vững. Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc 
vào tháng 9 năm 2015, việc làm thỏa đáng và bốn trụ cột của Chương 
trình Việc làm thỏa đáng - tạo việc làm, bảo trợ xã hội, quyền trong 
lao động và đối thoại xã hội - đã trở thành những yếu tố trung tâm 
của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Mục tiêu 
8 của Chương trình nghị sự 2030 kêu gọi thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế liên tục, bao trùm và bền vững, việc làm đầy đủ và năng suất, và 
việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi người. Hơn nữa, các yếu tố chính 
của việc làm thỏa đáng được kết hợp rộng rãi vào các chỉ tiêu của 
nhiều Mục tiêu trong số 16 Mục tiêu của tầm nhìn phát triển mới của 
Liên hợp quốc.

Mặc dù có những lợi ích không thể phủ nhận, toàn cầu hóa rõ ràng 
không mang tới một kỷ nguyên thịnh vượng mới cho tất cả mọi 
người. Đã có một số tiến bộ về phát triển và công nhận quyền: giảm 
nghèo cùng cực, gia tăng sự tham gia của phụ nữ trong thị trường lao 
động, phát triển hệ thống bảo trợ xã hội, tạo việc làm thỏa đáng 
trong khu vực tư nhân, v.v... Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu hóa 
ngày nay cũng dẫn đến những biến động xã hội lớn, bao gồm tỷ lệ 
thất nghiệp cao ở một số nơi trên thế giới, sự phân tán của người lao 
động và doanh nghiệp, và sự bất ổn về tài chính. �ị trường việc làm 
toàn cầu hiện đang bị xáo trộn.

Mặc dù có nhiều cuộc suy thoái, bao gồm cuộc khủng hoảng tài 
chính và kinh tế toàn cầu năm 2008, tổng số việc làm trên toàn thế 
giới năm 2016 là 3,2 tỷ (tăng gần 1 tỷ so với năm 1990), cho thấy xu 
hướng tích cực trong tạo việc làm. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở 
mức cao: năm 2017, vẫn còn khoảng 198 triệu người nỗ lực tìm việc 
trên khắp thế giới, 3/4 trong số họ đang sống ở các nền kinh tế mới 
nổi. Mức độ dễ bị tổn thương của việc làm cũng tăng lên (năm 2017 
gần 1,4 tỷ lao động tham gia các công việc dễ bị tổn thương - là 
những công việc ảnh hưởng đến 3/4 người lao động ở các nước đang 
phát triển), đồng thời bất bình đẳng thu nhập đã gia tăng đáng kể ở 
hầu hết các khu vực trên thế giới.2

Bất bình đẳng ngày càng sâu sắc dường như đang trở thành một 
trong những đặc điểm chính của thế giới hiện tại. Sự phân phối tiền 
lương ở cấp độ cá nhân cũng trở nên bất bình đẳng hơn, với khoảng 
cách ngày càng tăng giữa 10% cao nhất và 10% thấp nhất của thang 
lương. Trong thực tế, ngoại trừ Mỹ Latinh, tất cả các khu vực khác 
đều đã trải qua sự gia tăng tình trạng bất bình đẳng thu nhập, kèm 
theo sự sụt giảm tỷ lệ thu nhập từ lao động. Sự bất bình đẳng không 
chỉ dẫn đến giảm năng suất, mà còn dẫn đến nghèo đói, bất ổn xã hội 
và thậm chí là xung đột. Chính vì lý do này mà cộng đồng quốc tế đã 
nhận ra nhu cầu cần tiếp tục thiết lập các luật chơi cơ bản để đảm 
bảo rằng toàn cầu hóa sẽ mang lại cho mọi người cơ hội như nhau để 
đạt được sự thịnh vượng. 
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Một khung khổ pháp luật quốc tế để toàn cầu hoá công bằng và 
bền vững 

Một sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người

Một công cụ cải thiện hiệu quả kinh tế

Để đạt được mục tiêu việc làm thỏa đáng trong nền kinh tế toàn cầu 
hóa, đòi hỏi phải có hành động ở cấp quốc tế. Cộng đồng thế giới 
đang phần nào đáp lại thách thức này bằng cách xây dựng các công 
cụ pháp luật quốc tế về thương mại, tài chính, môi trường, nhân 
quyền và lao động. ILO đóng góp cho khung khổ pháp luật này bằng 
cách chi tiết hoá và thúc đẩy các tiêu chuẩn lao động quốc tế nhằm 
bảo đảm rằng tăng trưởng kinh tế và phát triển diễn ra song hành 
cùng với tạo việc làm phù hợp. Cơ chế ba bên đặc trưng của ILO đảm 
bảo rằng những tiêu chuẩn này được các chính phủ, người lao động 
và người sử dụng lao động hậu thuẫn như nhau. Vì vậy, các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế đặt ra các tiêu chuẩn xã hội tối thiểu cơ bản 
- mà đã được sự đồng thuận của tất cả các đối tác trong nền kinh tế 
toàn cầu.

Khung khổ pháp luật quốc tế về các tiêu chuẩn xã hội bảo đảm một 
sân chơi bình đẳng trong nền kinh tế toàn cầu. Nó giúp các chính 
phủ và người sử dụng lao động tránh được sự cám dỗ của việc hạ 
thấp tiêu chuẩn lao động với suy nghĩ rằng điều này sẽ tạo cho họ có 
lợi thế cạnh tranh trong thương mại quốc tế. Xét về lâu dài, thực tiễn 
này không mang lại lợi ích cho ai cả. Việc hạ thấp tiêu chuẩn lao 
động có thể khuyến khích mức lương thấp phổ biến tràn lan, trình 
độ tay nghề thấp và các ngành nghề có tốc độ thay thế công nhân cao 
và ngăn cản đất nước phát triển việc làm một cách bền vững hơn với 
đội ngũ lao động có tay nghề cao, đồng thời nó cũng làm cho các đối 
tác thương mại khó khăn hơn trong việc phát triển nền kinh tế của 
họ theo hướng đi lên. Vì rằng tiêu chuẩn lao động quốc tế là tiêu 
chuẩn tối thiểu do các chính phủ và các đối tác xã hội thông qua, do 
đó sẽ có lợi cho tất cả mọi người nếu những quy tắc này được áp 
dụng khắp mọi nơi, để những người chưa thực thi những tiêu chuẩn 
này trên thực tế sẽ không làm ảnh hưởng tới nỗ lực của những người 
đang thực hiện chúng.

Các tiêu chuẩn lao động quốc tế đôi khi được coi là khá tốn kém và 
vì vậy chúng cản trở sự phát triển kinh tế. Ngày càng nhiều nghiên 
cứu chỉ ra rằng việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế thường 
mang lại sự cải thiện về năng suất và hiệu quả kinh tế. 

Mặc dù có những lợi ích không thể phủ nhận, toàn cầu hóa rõ ràng 
không mang tới một kỷ nguyên thịnh vượng mới cho tất cả mọi 
người. Đã có một số tiến bộ về phát triển và công nhận quyền: giảm 
nghèo cùng cực, gia tăng sự tham gia của phụ nữ trong thị trường lao 
động, phát triển hệ thống bảo trợ xã hội, tạo việc làm thỏa đáng 
trong khu vực tư nhân, v.v... Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu hóa 
ngày nay cũng dẫn đến những biến động xã hội lớn, bao gồm tỷ lệ 
thất nghiệp cao ở một số nơi trên thế giới, sự phân tán của người lao 
động và doanh nghiệp, và sự bất ổn về tài chính. �ị trường việc làm 
toàn cầu hiện đang bị xáo trộn.

Mặc dù có nhiều cuộc suy thoái, bao gồm cuộc khủng hoảng tài 
chính và kinh tế toàn cầu năm 2008, tổng số việc làm trên toàn thế 
giới năm 2016 là 3,2 tỷ (tăng gần 1 tỷ so với năm 1990), cho thấy xu 
hướng tích cực trong tạo việc làm. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở 
mức cao: năm 2017, vẫn còn khoảng 198 triệu người nỗ lực tìm việc 
trên khắp thế giới, 3/4 trong số họ đang sống ở các nền kinh tế mới 
nổi. Mức độ dễ bị tổn thương của việc làm cũng tăng lên (năm 2017 
gần 1,4 tỷ lao động tham gia các công việc dễ bị tổn thương - là 
những công việc ảnh hưởng đến 3/4 người lao động ở các nước đang 
phát triển), đồng thời bất bình đẳng thu nhập đã gia tăng đáng kể ở 
hầu hết các khu vực trên thế giới.2

Bất bình đẳng ngày càng sâu sắc dường như đang trở thành một 
trong những đặc điểm chính của thế giới hiện tại. Sự phân phối tiền 
lương ở cấp độ cá nhân cũng trở nên bất bình đẳng hơn, với khoảng 
cách ngày càng tăng giữa 10% cao nhất và 10% thấp nhất của thang 
lương. Trong thực tế, ngoại trừ Mỹ Latinh, tất cả các khu vực khác 
đều đã trải qua sự gia tăng tình trạng bất bình đẳng thu nhập, kèm 
theo sự sụt giảm tỷ lệ thu nhập từ lao động. Sự bất bình đẳng không 
chỉ dẫn đến giảm năng suất, mà còn dẫn đến nghèo đói, bất ổn xã hội 
và thậm chí là xung đột. Chính vì lý do này mà cộng đồng quốc tế đã 
nhận ra nhu cầu cần tiếp tục thiết lập các luật chơi cơ bản để đảm 
bảo rằng toàn cầu hóa sẽ mang lại cho mọi người cơ hội như nhau để 
đạt được sự thịnh vượng. 
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Lưới chắn an toàn khi xảy ra khủng hoảng kinh tế

Các tiêu chuẩn về mức lương tối thiểu và thời giờ làm việc cũng như 
sự tôn trọng quyền bình đẳng có thể chuyển hoá thành sự hài lòng 
lớn hơn và hiệu suất công việc được cải thiện đối với người lao động, 
và nhân lực ít biến động hơn. Việc đầu tư vào dạy nghề cũng có thể 
đem lại kết quả là có đội ngũ lao động được đào tạo tốt hơn và trình 
độ làm việc cao hơn. Các tiêu chuẩn an toàn có thể làm giảm các vụ 
tai nạn và giảm bớt chi phí chăm sóc sức khoẻ. Bảo hộ việc làm có 
thể khuyến khích người lao động dám mạo hiểm và sáng tạo. Bảo trợ 
xã hội như các chế độ thất nghiệp và các chính sách thị trường lao 
động tích cực có thể tạo điều kiện cho thị trường lao động trở nên 
linh hoạt hơn; làm cho quá trình tự do hoá và tư nhân hoá trở nên 
bền vững hơn và dễ chấp nhận hơn đối với công chúng. Tự do liên 
kết và thương lượng tập thể có thể mang lại sự tham vấn và hợp tác 
tốt hơn giữa chủ và thợ, từ đó giảm bớt số lượng các cuộc tranh chấp 
lao động tốn kém và củng cố ổn định xã hội.

Những tác động có lợi của các tiêu chuẩn lao động cũng không bị các 
nhà đầu tư nước ngoài bỏ qua. Các nghiên cứu đã cho thấy trong số 
những tiêu chuẩn lựa chọn nước để đầu tư, các nhà đầu tư nước 
ngoài xếp chất lượng của lực lượng lao động và sự ổn định chính trị 
và xã hội cao hơn chi phí lao động thấp. Đồng thời, có rất ít bằng 
chứng cho thấy rằng các quốc gia không tôn trọng tiêu chuẩn lao 
động có lợi thế cạnh tranh cao hơn trong nền kinh tế toàn cầu. Tiêu 
chuẩn lao động quốc tế không chỉ ứng phó với những thay đổi trong 
thế giới việc làm để bảo vệ người lao động, mà còn tính đến nhu cầu 
của các doanh nghiệp bền vững.

Ngay cả các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh với đội 
ngũ lao động có tay nghề cao cũng có thể gặp phải những cuộc suy 
thoái kinh tế không lường trước được. Cuộc khủng hoảng tài chính 
Châu Á năm 1997, bong bóng dotcom năm 2000 và khủng hoảng tài 
chính - kinh tế năm 2008 cho thấy hàng chục năm tăng trưởng kinh 
tế đã bị phá huỷ như thế nào bởi sự mất giá đồng tiền và sự tụt dốc 
nghiêm trọng của giá cả thị trường. Ví dụ, trong cuộc khủng hoảng 
châu Á năm 1997 cũng như cuộc khủng hoảng 2008, thất nghiệp tăng 
nhanh tại nhiều nước bị tác động. Tác động thảm kịch của cuộc 
khủng hoảng đối với người lao động lại càng trở nên trầm trọng hơn 
bởi yếu tố bảo trợ xã hội. Nhiều nước bị khủng hoảng mà không có 
hệ thống bảo trợ xã hội - nhất là bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm 
y tế, trong khi các chính sách thị trường lao động tích cực và đối 
thoại xã hội cũng yếu kém.

Mặc dù có những lợi ích không thể phủ nhận, toàn cầu hóa rõ ràng 
không mang tới một kỷ nguyên thịnh vượng mới cho tất cả mọi 
người. Đã có một số tiến bộ về phát triển và công nhận quyền: giảm 
nghèo cùng cực, gia tăng sự tham gia của phụ nữ trong thị trường lao 
động, phát triển hệ thống bảo trợ xã hội, tạo việc làm thỏa đáng 
trong khu vực tư nhân, v.v... Tuy nhiên, nền kinh tế toàn cầu hóa 
ngày nay cũng dẫn đến những biến động xã hội lớn, bao gồm tỷ lệ 
thất nghiệp cao ở một số nơi trên thế giới, sự phân tán của người lao 
động và doanh nghiệp, và sự bất ổn về tài chính. �ị trường việc làm 
toàn cầu hiện đang bị xáo trộn.

Mặc dù có nhiều cuộc suy thoái, bao gồm cuộc khủng hoảng tài 
chính và kinh tế toàn cầu năm 2008, tổng số việc làm trên toàn thế 
giới năm 2016 là 3,2 tỷ (tăng gần 1 tỷ so với năm 1990), cho thấy xu 
hướng tích cực trong tạo việc làm. Nhưng tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở 
mức cao: năm 2017, vẫn còn khoảng 198 triệu người nỗ lực tìm việc 
trên khắp thế giới, 3/4 trong số họ đang sống ở các nền kinh tế mới 
nổi. Mức độ dễ bị tổn thương của việc làm cũng tăng lên (năm 2017 
gần 1,4 tỷ lao động tham gia các công việc dễ bị tổn thương - là 
những công việc ảnh hưởng đến 3/4 người lao động ở các nước đang 
phát triển), đồng thời bất bình đẳng thu nhập đã gia tăng đáng kể ở 
hầu hết các khu vực trên thế giới.2

Bất bình đẳng ngày càng sâu sắc dường như đang trở thành một 
trong những đặc điểm chính của thế giới hiện tại. Sự phân phối tiền 
lương ở cấp độ cá nhân cũng trở nên bất bình đẳng hơn, với khoảng 
cách ngày càng tăng giữa 10% cao nhất và 10% thấp nhất của thang 
lương. Trong thực tế, ngoại trừ Mỹ Latinh, tất cả các khu vực khác 
đều đã trải qua sự gia tăng tình trạng bất bình đẳng thu nhập, kèm 
theo sự sụt giảm tỷ lệ thu nhập từ lao động. Sự bất bình đẳng không 
chỉ dẫn đến giảm năng suất, mà còn dẫn đến nghèo đói, bất ổn xã hội 
và thậm chí là xung đột. Chính vì lý do này mà cộng đồng quốc tế đã 
nhận ra nhu cầu cần tiếp tục thiết lập các luật chơi cơ bản để đảm 
bảo rằng toàn cầu hóa sẽ mang lại cho mọi người cơ hội như nhau để 
đạt được sự thịnh vượng. 



TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ: LUẬT CHƠI CHO NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU
16

Chiến lược giảm nghèo

Việc áp dụng một phương pháp cân bằng các mục tiêu kinh tế vĩ mô 
và việc làm, đồng thời tính đến các tác động xã hội, có thể giúp giải 
quyết những thách thức này.

Phát triển kinh tế luôn luôn phụ thuộc vào việc chấp thuận luật chơi. 
Pháp luật và các thiết chế thực thi pháp luật bảo đảm quyền tài sản, 
cưỡng chế thi hành hợp đồng, tôn trọng quy trình và bảo vệ chống 
lại tội phạm - đó là tất cả các yếu tố pháp lý của một nền quản trị tốt 
mà nếu không có chúng thì không thể vận hành một nền kinh tế. 
Một thị trường được điều tiết bằng một bộ quy tắc và các thiết chế 
công bằng sẽ có hiệu quả hơn và mang lại lợi ích cho tất cả mọi 
người. �ị trường lao động cũng không có gì khác. Các hành vi lao 
động công bằng được quy định trong các tiêu chuẩn lao động quốc 
tế và được áp dụng thông qua hệ thống pháp luật quốc gia đảm bảo 
một thị trường lao động hữu hiệu và ổn định cho cả người lao động 
và người sử dụng lao động.

Ở nhiều nền kinh tế đang phát triển và trong thời kỳ quá độ, một bộ 
phận lớn lực lượng lao động đang làm việc trong khu vực phi chính 
thức. Hơn thế nữa, những quốc gia này thường thiếu khả năng đảm 
bảo công bằng xã hội một cách hữu hiệu. Vì thế, các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế có thể là công cụ hữu hiệu trong những hoàn cảnh như 
vậy. Hầu hết các tiêu chuẩn ILO được áp dụng cho tất cả mọi người 
lao động, chứ không phải chỉ đối với những người làm việc có hợp 
đồng lao động chính thức. Một số tiêu chuẩn tập trung vào một số 
lĩnh vực của nền kinh tế phi chính thức, chẳng hạn như các tiêu 
chuẩn liên quan tới lao động giúp việc gia đình, lao động di cư và lao 
động nông thôn, người bản địa và bộ tộc. Việc tăng cường quyền tự 
do hiệp hội, mở rộng bảo trợ xã hội, cải thiện an toàn và sức khoẻ 
nghề nghiệp, phát triển dạy nghề và những biện pháp khác theo yêu 
cầu của các tiêu chuẩn lao động quốc tế đã chứng minh là rất hiệu 
quả trong việc giảm đói nghèo và đưa người lao động vào nền kinh 
tế chính thức. Hơn nữa, các tiêu chuẩn lao động quốc tế kêu gọi phải 
thành lập các tổ chức và cơ chế để thực thi quyền lao động. Kết hợp 
với một loạt các quyền và quy tắc đã được xác định, các thiết chế 
thực thi pháp luật có thể giúp chính thức hoá nền kinh tế và tạo bầu 
không khí tin tưởng và trật tự - một yếu tố vô cùng cần thiết đối với 
tăng trưởng kinh tế và phát triển.4
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Tổng hợp kinh nghiệm và tri thức quốc tế

Giới thiệu về Tổ chức Lao động Quốc tế 

Tiêu chuẩn lao động quốc tế là kết quả thảo luận giữa các chính phủ, 
người lao động và người sử dụng lao động, có tham vấn ý kiến của 
các chuyên gia khắp thế giới. Chúng thể hiện sự đồng thuận quốc tế 
về cách thức giải quyết các vấn đề lao động cụ thể ở cấp toàn cầu và 
tập hợp kiến thức và kinh nghiệm từ mọi góc trên hành tinh. Các 
chính phủ, các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao 
động, các tổ chức quốc tế, các công ty đa quốc gia và các tổ chức phi 
chính phủ có thể hưởng lợi từ kho tri thức này bằng cách lồng ghép 
các tiêu chuẩn này vào các chính sách, mục tiêu hành động và các 
hoạt động hàng ngày của mình. Tính chất pháp lý của các tiêu chuẩn 
này cho phép áp dụng chúng một cách trực tiếp trong các hệ thống 
pháp luật và quản lý ở cấp quốc gia và, với tư cách là một bộ phận 
của tập hợp luật quốc tế, chúng có thể mang lại sự hội nhập lớn hơn 
của cộng đồng quốc tế.

Tổ chức Lao động Quốc tế được thành lập năm 1919 và trở thành một cơ 

quan chuyên môn của Liên hợp quốc vào năm 1946. Hiện tại tổ chức này có 

187 quốc gia thành viên. ILO có một cơ cấu rất đặc trưng - đó là cơ cấu “ba 

bên” tập hợp đại diện của các chính phủ, người lao động và người sử dụng lao 

động lại với nhau trên cơ sở bình đẳng để giải quyết các vấn đề liên quan tới 

chính sách lao động và xã hội. Các chính sách lớn của ILO được thông qua tại 

Hội nghị Lao động Quốc tế họp mỗi năm một lần với sự có mặt của tất cả các 

thành viên. Hội nghị cũng thông qua các tiêu chuẩn lao động quốc tế mới và 

kế hoạch công tác và ngân sách của ILO.

Giữa hai kỳ Hội nghị, ILO được điều hành bởi Hội đồng Quản trị gồm 28 thành 

viên đại diện cho chính phủ, 14 thành viên đại diện cho người lao động và 14 

thành viên đại diện cho người sử dụng lao động. Ban thư ký của ILO chính là 

Văn phòng Lao động Quốc tế, đóng trụ sở chính tại Giơ ne vơ, Thụy Sĩ và có 

các văn phòng đại diện tại trên 40 quốc gia. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày 

thành lập, năm 1969 ILO đã được trao tặng giải Nô-ben về Hoà bình. Tổng 

Giám đốc đương nhiệm của ILO là ông Guy Ryder, mới tái cử năm 2017 cho 

nhiệm kỳ 5 năm lần hai. Năm 2019, ILO kỷ niệm 100 năm thành lập.
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Các Công ước cơ bản

TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ LÀ GÌ?

Tiêu chuẩn lao động quốc tế là các văn bản pháp luật do các đối tác 
ba bên của ILO (chính phủ, người lao động và người sử dụng lao 
động) soạn thảo và thông qua, quy định các nguyên tắc và quyền cơ 
bản tại nơi làm việc. Các tiêu chuẩn này có thể tồn tại dưới dạng 
Công ước - mang tính ràng buộc pháp lý của điều ước quốc tế mà các 
quốc gia thành viên có thể phê chuẩn, hoặc là dưới dạng Khuyến 
nghị - là những hướng dẫn không mang tính ràng buộc. Trong nhiều 
trường hợp, Công ước quy định các nguyên tắc cơ bản mà các quốc 
gia phê chuẩn phải thực hiện, còn Khuyến nghị đi kèm thì bổ sung 
cho Công ước đó bằng những hướng dẫn chi tiết về cách thức áp 
dụng Công ước như thế nào. Khuyến nghị cũng có thể mang tính độc 
lập, nghĩa là không gắn với bất kỳ một Công ước nào.

Các Công ước và Khuyến nghị do đại diện của các chính phủ, người 
lao động và người sử dụng lao động soạn thảo và thông qua tại Hội 
nghị Lao động Quốc tế thường niên. Mỗi khi một tiêu chuẩn được 
thông qua, theo Điều 19(6) của Điều lệ ILO, các quốc gia thành viên 
phải trình tiêu chuẩn đó cho nhà chức trách có thẩm quyền của đất 
nước mình (thông thường là Quốc hội) để xem xét. Đối với trường 
hợp Công ước, điều này ngụ ý xem xét để phê chuẩn. Nếu Công ước 
được phê chuẩn thì thông thường Công ước sẽ có hiệu lực đối với 
quốc gia đó sau 01 năm kể từ ngày phê chuẩn. Các quốc gia phê 
chuẩn Công ước cam kết áp dụng Công ước vào luật pháp và thực 
tiễn quốc gia và báo cáo định kỳ về việc áp dụng. ILO sẽ cung cấp hỗ 
trợ kỹ thuật nếu cần thiết. Ngoài ra, các thủ tục phản kháng và khiếu 
kiện có thể được áp dụng đối với các nước vi phạm Công ước mà họ 
đã phê chuẩn (xem phần 3).

Hội đồng Quản trị của ILO đã xác định 8 Công ước “cơ bản”, điều 
chỉnh các vấn đề được coi là các nguyên tắc và quyền cơ bản trong 
lao động: tự do hiệp hội và thừa nhận thực sự quyền thương lượng 
tập thể; xoá bỏ mọi hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc; xóa 
bỏ lao động trẻ em một cách hiệu quả; xoá bỏ sự phân biệt đối xử 
trong việc làm và nghề nghiệp. Những nguyên tắc này cũng được đề 
cập đến trong Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong 
Lao động (năm 1998) của ILO (xem Phần 3). Tính đến ngày 1 tháng 
1 năm 2019, đã có 1.376 lượt phê chuẩn các Công ước này, đạt 92% 
tổng số tối đa số lượt phê chuẩn. Vào thời điểm đó, vẫn cần thêm 121 
lượt phê chuẩn để đáp ứng mục tiêu phê chuẩn phổ quát tất cả các 
Công ước cơ bản.
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Tám Công ước cơ bản là:

•
•
•
•
•
•

•
•

Các Công ước quản trị (ưu tiên)

• Công ước về �anh tra Lao động, năm 1947 (số 81)
(và Nghị định thư bổ sung năm 1995)

• Công ước về �anh tra Lao động (Nông nghiệp), năm 1969 (số 129)
• Công ước về �am vấn Ba bên (Tiêu chuẩn lao động quốc tế), 

năm 1976 (số 144)
• Công ước về Chính sách Việc làm, năm 1964 (số 122)

Hội đồng Quản trị của ILO cũng xác định 4 Công ước khác thuộc 
nhóm quản trị (hay còn gọi là “ưu tiên”), và vì vậy khuyến khích các 
quốc gia thành viên phê chuẩn bởi vì chúng có tầm quan trọng đối 
với hoạt động của hệ thống tiêu chuẩn lao động quốc tế. Tuyên bố 
của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng, và trong 
các Hành động Tiếp theo của Tuyên bố này, nhấn mạnh ý nghĩa của 
các Công ước này từ quan điểm quản trị.

Bốn Công ước quản trị là:

Công ước về Tự do Liên kết và Bảo vệ Quyền Tổ chức, năm 1948 (Số 87)
Công ước về Quyền tổ chức và �ương lượng Tập thể, năm 1949 (Số 98)
Công ước về Lao động Cưỡng bức, năm 1930 (Số 29)
Công ước về Xoá bỏ Lao động Cưỡng bức, năm 1957 (Số 105)
Công ước về Độ tuổi Tối thiểu, năm 1973 (Số 138)
Công ước về các Hình thức Lao động Trẻ em Tồi tệ Nhất, năm 1999 
(Số 182)
Công ước về Trả công Bình đẳng, năm 1951 (Số 100)
Công ước về Phân biệt đối xử (Việc làm và Nghề nghiệp), năm 1958 
(Số 111)
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CÁC TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ 
ĐƯỢC THIẾT LẬP NHƯ THẾ NÀO?

Các tiêu chuẩn lao động quốc tế được hình thành từ mối quan tâm 
ngày càng tăng của quốc tế về việc phải có biện pháp về từng vấn đề 
cụ thể nào đó, chẳng hạn việc bảo vệ thai sản cho phụ nữ đang làm 
việc, hoặc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho lao động nông 
nghiệp.Việc xây dựng tiêu chuẩn lao động quốc tế là một quá trình 
đặc trưng với sự tham gia của đại diện các chính phủ, người lao 
động, người sử dụng lao động từ khắp nơi trên thế giới. Bước đầu 
tiên, Hội đồng Quản trị đồng ý đưa một vấn đề vào Chương trình 
nghị sự của Hội nghị Lao động Quốc tế sắp tới. Văn phòng Lao động 
Quốc tế chuẩn bị một bản báo cáo phân tích luật pháp và thực tiễn 
của các quốc gia thành viên liên quan tới vấn đề nói trên. Bản báo 
cáo này được gửi cho các quốc gia thành viên, các tổ chức của người 
lao động và người sử dụng lao động để có ý kiến và sau đó được thảo 
luận tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Sau đó, một báo cáo thứ hai sẽ 
được Văn phòng Lao động Quốc tế chuẩn bị kèm theo Dự thảo văn 
kiện để thảo luận tiếp và sau đó trình ra thảo luận tại kỳ họp tiếp 
theo của Hội nghị Lao động Quốc tế, tại đó Dự thảo văn kiện được 
bổ sung, nếu cần thiết, và trình ra Hội nghị để thông qua. Cơ chế 
“thảo luận hai vòng” này tạo điều kiện cho các đại biểu tham dự Hội 
nghị có đủ thời gian xem xét và cho ý kiến vào Dự thảo văn kiện. Để 
được thông qua, văn kiện tiêu chuẩn lao động quốc tế cần hội đủ 2/3 
số phiếu tán thành.
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NSDLĐ NLĐ
CP

NSDLĐ NLĐ

CP

XÁC ĐỊNH 
VẤN ĐỀ

THẢO LUẬN LẦN 1 CÁC KẾT LUẬN
DO VĂN PHÒNG LAO ĐỘNG

QUỐC TẾ ĐỀ XUẤT TẠI
HỘI NGHỊ LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

THẢO LUẬN LẦN 2 CÁC KẾT LUẬN
DO VĂN PHÒNG LAO ĐỘNG

QUỐC TẾ ĐỀ XUẤT TẠI
HỘI NGHỊ LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Quy trình thông qua một tiêu chuẩn lao động quốc tế

Ai là người thông qua các tiêu chuẩn lao động quốc tế?
Hội nghị Lao động Quốc tế tập hợp đoàn đại biểu của tất cả các quốc gia 

thành viên ILO. Mỗi đoàn đại biểu gồm:

2 đại biểu của chính phủ

1 đại biểu của người sử dụng lao động

1 đại biểu của người lao động

Mỗi đại biểu của chính phủ, người lao động và người sử dụng lao

động có 01 phiếu bầu tại phiên họp toàn thể.

HỘI ĐỒNG 
QUẢN TRỊ ĐƯA 

RA VẤN ĐỀ
TRONG CHƯƠNG 
TRÌNH NGHỊ SỰ 
CỦA HỘI NGHỊ 

LAO ĐỘNG 
QUỐC TẾ

VĂN PHÒNG LAO 
ĐỘNG QUỐC TẾ 
CHUẨN BỊ BÁO CÁO 
VỀ LUẬT PHÁP VÀ 
THỰC TIỄN KÈM THEO 
PHIẾU HỎI VỀ NỘI 
DUNG CỦA VĂN KIỆN 
MỚI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT

VĂN PHÒNG LAO 
ĐỘNG QUỐC TẾ 
SOẠN THẢO BÁO 
CÁO TÓM TẮT 
CÁC Ý KIẾN THẢO 
LUẬN VÀ DỰ THẢO 
VĂN KIỆN

BÁO CÁO ĐƯỢC 
GỬI CHO CÁC 
CHÍNH PHỦ, 
NLĐ VÀ NSDLĐ 
ĐỂ LẤY Ý KIẾN

VĂN PHÒNG 
LAO ĐỘNG 
QUỐC TẾ 
CHUẨN BỊ VĂN 
KIỆN SỬA ĐỔI 
BỔ SUNG

VĂN KIỆN 
ĐƯỢC HỘI 
NGHỊ THÔNG 
QUA BẰNG ĐA 
SỐ 2/3 SỐ 
PHIẾU TÁN 
THÀNH

BÁO CÁO ĐƯỢC 
GỬI CHO CÁC 
CHÍNH PHỦ, CÁC 
TỔ CHỨC CỦA NLĐ 
VÀ NSDLĐ ĐỂ LẤY 
Ý KIẾN

VĂN PHÒNG LAO 
ĐỘNG QUỐC TẾ 
PHÂN TÍCH CÁC Ý 
KIẾN BÌNH LUẬN 
VÀ CHUẨN BỊ CÁC 
KẾT LUẬN
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Phê chuẩn các Công ước và Nghị định thư

Tính phổ quát và tính linh hoạt

Các quốc gia thành viên ILO phải trình bất kỳ Công ước hoặc Nghị 
định thư nào được thông qua tại Hội nghị Lao động Quốc tế, cho cơ 
quan có thẩm quyền của đất nước mình để ban hành các quy định 
pháp luật phù hợp hoặc có hành động khác, bao gồm cả việc phê 
chuẩn. Một Công ước hoặc Nghị định thư đã thông qua thường có 
hiệu lực sau 12 tháng kể từ ngày nó được 2 quốc gia thành viên phê 
chuẩn. Việc phê chuẩn là một thủ tục chính thức khi một quốc gia 
thành viên chấp nhận Công ước với tư cách là một văn kiện ràng 
buộc về mặt pháp lý. Một khi đã phê chuẩn Công ước thì quốc gia 
thành viên sẽ là đối tượng của hệ thống giám sát thường xuyên của 
ILO, chịu trách nhiệm đảm bảo Công ước được áp dụng. Để tìm hiểu 
kỹ hơn về hệ thống giám sát của ILO, xem phần 3 của tài liệu này.

Các tiêu chuẩn được thông qua khi có 2/3 số phiếu tán thành từ các 
đối tác ba bên của ILO và chính vì vậy chúng thể hiện các nguyên tắc 
đã được công nhận phổ biến trên toàn cầu. Đồng thời, chúng cũng 
phản ánh một thực tế là các quốc gia khác nhau có nền văn hoá và 
lịch sử, hệ thống pháp luật đa dạng cũng như trình độ phát triển 
khác nhau. Trên thực tế, hầu hết các tiêu chuẩn được thiết lập theo 
một cách thức làm cho chúng đủ linh hoạt để có thể chuyển hoá vào 
luật pháp và thực hành quốc gia, có tính toán phù hợp tới những 
khác biệt giữa các hệ thống này. �í dụ, các tiêu chuẩn về tiền lương 
tối thiểu không đòi hỏi các quốc gia thành viên phải quy định một 
mức tiền lương tối thiểu cụ thể mà thiết lập một hệ thống và cơ chế 
để ấn định các mức lương tối thiểu phù hợp với trình độ phát triển 
kinh tế của mình. Các tiêu chuẩn khác được gọi là “các điều khoản 
linh hoạt” cho phép các quốc gia thành viên quy định các tiêu chuẩn 
tạm thời thấp hơn mức đã được xác định trong tiêu chuẩn, cho phép 
loại trừ một số nhóm lao động khỏi phạm vi áp dụng của Công ước 
hoặc cho phép áp dụng một số phần nhất định của Công ước. Các 
nước phê chuẩn thường được yêu cầu tuyên bố với Tổng Giám đốc 
ILO về việc họ sẽ thực hiện bất kỳ phương án linh hoạt nào cho phép 
và chỉ được phép vận dụng các điều khoản linh hoạt này sau khi đã 
có tham vấn với các đối tác xã hội. Tuy nhiên, không được phép bảo 
lưu các Công ước của ILO.

Trong khi các đối tác ba bên của ILO là những người sử dụng chính 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế, thì nhiều đối tác khác cũng nhận 
thấy các tiêu chuẩn này là những công cụ hữu ích. �ật vậy, nhiều 
tác nhân mới đang sử dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế và do đó 
góp phần phổ biến những tiêu chuẩn này ở cấp quốc tế.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) - thúc đẩy các hành vi 
có trách nhiệm, bao phủ rộng và bền vững tại nơi làm việc
ILO định nghĩa CSR là cách thức mà doanh nghiệp cân nhắc tác 
động của hoạt động của họ đối với xã hội và khẳng định các nguyên 
tắc và giá trị của họ, cả về phương pháp và quy trình nội bộ cũng như 
trong sự tương tác với các chủ thể khác. Người tiêu dùng ngày càng 
quan tâm tới khía cạnh đạo đức của các sản phẩm và từ đó đã dẫn 
đến việc các công ty đa quốc gia thông qua các nguyên tắc ứng xử tự 
nguyện để giám sát điều kiện lao động tại các địa điểm sản xuất và 
trong những chuỗi cung ứng của mình. Phần đông trong số 500 công 
ty hàng đầu ở Mỹ và Anh quốc đã thông qua nguyên tắc ứng xử dưới 
một dạng nào đó, trong đó có rất nhiều nguyên tắc ứng xử tham 
khảo các tiêu chuẩn của ILO. Mặc dù những nguyên tắc ứng xử này 
không thay thế cho các văn kiện quốc tế mang tính ràng buộc, nhưng 
chúng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phổ biến các nguyên tắc 

chứa đựng trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế. 

ILO có thể đóng một vai trò quan trọng trong CSR thông qua hai tài 
liệu tham chiếu chính: Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc và 
Quyền Cơ bản trong Lao động (1998) và Tuyên bố Ba bên về các 
Nguyên tắc Liên quan đến Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách 
xã hội (“Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa quốc gia”) - mà phiên bản 
sửa đổi đã được Hội đồng Quản trị thông qua vào năm 2017 để đáp 
ứng với thực tiễn kinh tế mới, đặc biệt là sự gia tăng đầu tư và 
thương mại liên quốc gia, và sự tăng trưởng trong các chuỗi cung 
ứng toàn cầu. Bản sửa đổi này đã củng cố Tuyên bố về Doanh nghiệp 
Đa quốc gia thông qua việc đưa vào các nguyên tắc giải quyết những 
khía cạnh cụ thể của việc làm thỏa đáng như bảo hiểm xã hội, lao 
động cưỡng bức, chuyển từ nền kinh tế phi chính thức sang kinh tế 
chính thức, tiền lương, tiếp cận phương án khắc phục và bồi thường 
dành cho nạn nhân. Nó cũng bao gồm hướng dẫn về quy trình “điều 
tra” việc đạt được việc làm thỏa đáng, tạo công việc bền vững, doanh 
nghiệp bền vững, tăng trưởng bao phủ rộng hơn và tăng cường chia 
sẻ lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài - mà có liên quan đặc biệt 
đến việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 8. Ngoài ra, 
nhiều sáng kiến thúc đẩy hành vi bao phủ rộng, có trách nhiệm và 
bền vững của doanh nghiệp cũng tham chiếu các công cụ của ILO, 
bao gồm các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền Con 
người: thực hiện Khung pháp lý “Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc phục” 
của Liên hợp quốc, Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc và Hướng dẫn 
của OECD dành cho doanh nghiệp đa quốc gia.

Năm 2009, ILO đã ra mắt Bộ phận Trợ giúp cung cấp cho các đối tác 
ba bên và doanh nghiệp thông tin, hỗ trợ, dịch vụ giới thiệu và tư 
vấn dễ tiếp cận về CSR và việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động để 
giúp cho các thực hành của doanh nghiệp trở nên phù hợp với các 
tiêu chuẩn lao động quốc tế.5

Các tổ chức quốc tế khác
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
nhấn mạnh rằng các tổ chức quốc tế và khu vực khác với nhiệm vụ 
trong các lĩnh vực liên quan chặt chẽ có thể có những đóng góp quan 
trọng, đặc biệt thông qua các mục tiêu của Chương trình Việc làm 
�ỏa đáng. Các tổ chức quốc tế khác cũng thường sử dụng tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong các hoạt động của mình. Các báo cáo 
về việc áp dụng tiêu chuẩn lao động quốc tế được trình thường 

xuyên cho các cơ quan nhân quyền của LHQ và các cơ quan quốc tế 
khác. Các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng �ế giới (WB) và 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Phát triển Châu 
Phi (AfDB) đã lồng ghép một số tiêu chuẩn lao động vào một số các 
hoạt động của mình. Ví dụ, năm 2013, AfDB đưa vào chính sách bảo 
vệ môi trường và xã hội của mình một biện pháp bảo vệ đối với điều 
kiện lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Biện pháp bảo vệ số 
5), đưa ra các yêu cầu của AfDB đối với bên đi vay và khách hàng có 
tham chiếu rõ ràng đến các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO. Để 
làm như vậy, AfDB đã tham gia cùng với nhóm các nhà tài trợ quốc 
tế khác mà cũng đã áp dụng cách tiếp cận tương tự trong chính sách 
bảo vệ hoặc các tài liệu chiến lược khác của họ, bao gồm: Báo cáo 
Chiến lược Giảm nghèo của WB và Tiêu chuẩn Hiệu suất số 2 của Tập 
đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) (thuộc nhóm WB), trong đó công nhận 
rằng theo đuổi tăng trưởng kinh tế thông qua tạo việc làm cũng phải 
tuân thủ việc bảo vệ các quyền cơ bản của người lao động. Hơn nữa, 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế có tác động trực tiếp đến các lĩnh vực 
toàn cầu hóa như vận tải hàng hải. Các tiêu chuẩn này không chỉ được 
sử dụng để thiết kế luật hàng hải quốc gia ở các nước thành viên, mà 
còn là tài liệu tham khảo cho việc kiểm tra tàu ở các quốc gia có cảng, 
và có ảnh hưởng trực tiếp đến các quy định và quy tắc của các tổ chức 
quốc tế khác, ví dụ như Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

Các Hiệp định thương mại tự do (FTA)
Ngày càng nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa 
phương, cũng như các thỏa thuận hội nhập kinh tế khu vực, bao gồm 
các điều khoản xã hội và lao động liên quan đến quyền của người lao 
động. �ật vậy, số lượng hiệp định thương mại tự do với điều khoản 
lao động đã tăng đáng kể trong hai thập kỷ qua: 70 hiệp định thương 
mại có điều khoản lao động năm 2016 so với 58 năm 2013, 21 năm 
2005 và 4 năm 1995.6 Các hiệp định thương mại tự do ngày càng 
tham chiếu nhiều hơn đến các công cụ ILO trong các điều khoản về 
lao động, đặc biệt là Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản 
trong Lao động (1998), và những hiệp định gần đây của Liên minh 
châu Âu cũng tham chiếu các Công ước của ILO. Từ năm 2013, 80% 
các hiệp định có hiệu lực đều bao gồm các điều khoản đó, bắt đầu từ 
các hiệp định liên quan đến Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. 
Tuy nhiên, những điều khoản như vậy đã xuất hiện từ rất sớm. Ví 
dụ, trong bối cảnh Liên minh châu Âu, cơ chế ưu đãi đặc biệt cho 
phát triển bền vững và quản trị tốt (Cơ chế ưu đãi thuế quan phổ 
cập/GSP+) cung cấp lợi ích bổ sung cho các quốc gia thực hiện một 
số tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quyền con người và lao động. Kể 
từ khi Hiệp định �ương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được ký kết 

năm 1992 và được bổ sung vào năm 1994 bởi Hiệp định Hợp tác Lao 
động Bắc Mỹ (NAALC) (hiệp định này đã được đàm phán lại hoàn 
toàn vào tháng 10 năm 2018), một số hiệp định thương mại tự do đã 
được ký kết giữa Hoa Kỳ với các quốc gia như Chile, Jordan, Hàn 
Quốc, Ma rốc, Singapo và các nước Trung Mỹ. Trong các hiệp định 
này, các quốc gia ký kết đều tái khẳng định cam kết của họ đối với 
ILO, đặc biệt là sẽ tôn trọng và thúc đẩy Tuyên bố của ILO về các 
Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động. Gần đây, hiệp định 
thương mại tự do giữa Nhật Bản và Liên minh châu Âu, được ký vào 
năm 2017, có tham chiếu đến Chương trình Việc làm �ỏa đáng và 
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
(2008) như là tiêu chuẩn ràng buộc với các bên, để các bên nỗ lực 
phê chuẩn 8 Công ước cơ bản của ILO. Hiệp định cũng có các điều 
khoản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tham chiếu đến 
Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa Quốc gia.

Xã hội dân sự
Các nhóm vận động chính sách và các tổ chức phi chính phủ dựa 
trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế để kêu gọi thay đổi chính sách, 
luật pháp hoặc thực tiễn.
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Cập nhật tiêu chuẩn lao động quốc tế

Cơ chế Rà soát Tiêu chuẩn (SRM)

• 

• 

• 

• 

• 

Hiện tại đã có 189 Công ước và 205 Khuyến nghị, trong đó có một số 
ban hành từ năm 1919. Có thể hiểu rằng một vài trong số những văn 
kiện này không còn phù hợp với nhu cầu ngày nay. Để giải quyết vấn 
đề này, ILO đã thông qua các Công ước sửa đổi để thay thế cho các 
Công ước đã lỗi thời, hoặc các Nghị định thư bổ sung các quy định 
mới vào các Công ước cũ. 

SRM là một cơ chế không thể thiếu trong chính sách tiêu chuẩn của 
ILO nhằm đảm bảo ILO có một cơ quan tiêu chuẩn rõ ràng, mạnh 
mẽ và cập nhật để đáp ứng các thay đổi của thế giới việc làm, nhằm 
mục đích bảo vệ người lao động và có tính đến nhu cầu của các 
doanh nghiệp bền vững.

SRM được Hội đồng Quản trị thành lập vào tháng 11 năm 2011, 
nhưng bắt đầu hoạt động sau đó - vào năm 2015, dựa trên hai quyết 
định:

Quyết định của Hội đồng Quản trị vào tháng 3 năm 2015 về việc 
thành lập một Nhóm Làm việc Ba bên trực thuộc SRM gồm 32 thành 
viên (16 đại diện Chính phủ, tám đại diện người sử dụng lao động và 
8 đại diện người lao động).
Quyết định được đưa ra vào tháng 11 năm 2015 phê duyệt điều 
khoản tham chiếu của Nhóm Làm việc Ba bên thuộc SRM. 

Nhóm Làm việc Ba bên thuộc SRM được giao rà soát các tiêu chuẩn 
lao động quốc tế của ILO, nhằm đưa ra các khuyến nghị cho Hội 
đồng Quản trị về:

tình trạng của các tiêu chuẩn được kiểm tra, bao gồm các tiêu chuẩn 
cập nhật, các tiêu chuẩn cần sửa đổi và các tiêu chuẩn lỗi thời;
đánh giá các khoảng trống trong phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn, 
bao gồm những lĩnh vực cần tiêu chuẩn mới; và
đề xuất hành động tiếp theo một cách thực tiễn và có giới hạn về mặt 
thời gian.

Trong khi các đối tác ba bên của ILO là những người sử dụng chính 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế, thì nhiều đối tác khác cũng nhận 
thấy các tiêu chuẩn này là những công cụ hữu ích. �ật vậy, nhiều 
tác nhân mới đang sử dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế và do đó 
góp phần phổ biến những tiêu chuẩn này ở cấp quốc tế.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) - thúc đẩy các hành vi 
có trách nhiệm, bao phủ rộng và bền vững tại nơi làm việc
ILO định nghĩa CSR là cách thức mà doanh nghiệp cân nhắc tác 
động của hoạt động của họ đối với xã hội và khẳng định các nguyên 
tắc và giá trị của họ, cả về phương pháp và quy trình nội bộ cũng như 
trong sự tương tác với các chủ thể khác. Người tiêu dùng ngày càng 
quan tâm tới khía cạnh đạo đức của các sản phẩm và từ đó đã dẫn 
đến việc các công ty đa quốc gia thông qua các nguyên tắc ứng xử tự 
nguyện để giám sát điều kiện lao động tại các địa điểm sản xuất và 
trong những chuỗi cung ứng của mình. Phần đông trong số 500 công 
ty hàng đầu ở Mỹ và Anh quốc đã thông qua nguyên tắc ứng xử dưới 
một dạng nào đó, trong đó có rất nhiều nguyên tắc ứng xử tham 
khảo các tiêu chuẩn của ILO. Mặc dù những nguyên tắc ứng xử này 
không thay thế cho các văn kiện quốc tế mang tính ràng buộc, nhưng 
chúng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phổ biến các nguyên tắc 

chứa đựng trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế. 

ILO có thể đóng một vai trò quan trọng trong CSR thông qua hai tài 
liệu tham chiếu chính: Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc và 
Quyền Cơ bản trong Lao động (1998) và Tuyên bố Ba bên về các 
Nguyên tắc Liên quan đến Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách 
xã hội (“Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa quốc gia”) - mà phiên bản 
sửa đổi đã được Hội đồng Quản trị thông qua vào năm 2017 để đáp 
ứng với thực tiễn kinh tế mới, đặc biệt là sự gia tăng đầu tư và 
thương mại liên quốc gia, và sự tăng trưởng trong các chuỗi cung 
ứng toàn cầu. Bản sửa đổi này đã củng cố Tuyên bố về Doanh nghiệp 
Đa quốc gia thông qua việc đưa vào các nguyên tắc giải quyết những 
khía cạnh cụ thể của việc làm thỏa đáng như bảo hiểm xã hội, lao 
động cưỡng bức, chuyển từ nền kinh tế phi chính thức sang kinh tế 
chính thức, tiền lương, tiếp cận phương án khắc phục và bồi thường 
dành cho nạn nhân. Nó cũng bao gồm hướng dẫn về quy trình “điều 
tra” việc đạt được việc làm thỏa đáng, tạo công việc bền vững, doanh 
nghiệp bền vững, tăng trưởng bao phủ rộng hơn và tăng cường chia 
sẻ lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài - mà có liên quan đặc biệt 
đến việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 8. Ngoài ra, 
nhiều sáng kiến thúc đẩy hành vi bao phủ rộng, có trách nhiệm và 
bền vững của doanh nghiệp cũng tham chiếu các công cụ của ILO, 
bao gồm các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền Con 
người: thực hiện Khung pháp lý “Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc phục” 
của Liên hợp quốc, Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc và Hướng dẫn 
của OECD dành cho doanh nghiệp đa quốc gia.

Năm 2009, ILO đã ra mắt Bộ phận Trợ giúp cung cấp cho các đối tác 
ba bên và doanh nghiệp thông tin, hỗ trợ, dịch vụ giới thiệu và tư 
vấn dễ tiếp cận về CSR và việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động để 
giúp cho các thực hành của doanh nghiệp trở nên phù hợp với các 
tiêu chuẩn lao động quốc tế.5

Các tổ chức quốc tế khác
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
nhấn mạnh rằng các tổ chức quốc tế và khu vực khác với nhiệm vụ 
trong các lĩnh vực liên quan chặt chẽ có thể có những đóng góp quan 
trọng, đặc biệt thông qua các mục tiêu của Chương trình Việc làm 
�ỏa đáng. Các tổ chức quốc tế khác cũng thường sử dụng tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong các hoạt động của mình. Các báo cáo 
về việc áp dụng tiêu chuẩn lao động quốc tế được trình thường 

xuyên cho các cơ quan nhân quyền của LHQ và các cơ quan quốc tế 
khác. Các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng �ế giới (WB) và 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Phát triển Châu 
Phi (AfDB) đã lồng ghép một số tiêu chuẩn lao động vào một số các 
hoạt động của mình. Ví dụ, năm 2013, AfDB đưa vào chính sách bảo 
vệ môi trường và xã hội của mình một biện pháp bảo vệ đối với điều 
kiện lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Biện pháp bảo vệ số 
5), đưa ra các yêu cầu của AfDB đối với bên đi vay và khách hàng có 
tham chiếu rõ ràng đến các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO. Để 
làm như vậy, AfDB đã tham gia cùng với nhóm các nhà tài trợ quốc 
tế khác mà cũng đã áp dụng cách tiếp cận tương tự trong chính sách 
bảo vệ hoặc các tài liệu chiến lược khác của họ, bao gồm: Báo cáo 
Chiến lược Giảm nghèo của WB và Tiêu chuẩn Hiệu suất số 2 của Tập 
đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) (thuộc nhóm WB), trong đó công nhận 
rằng theo đuổi tăng trưởng kinh tế thông qua tạo việc làm cũng phải 
tuân thủ việc bảo vệ các quyền cơ bản của người lao động. Hơn nữa, 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế có tác động trực tiếp đến các lĩnh vực 
toàn cầu hóa như vận tải hàng hải. Các tiêu chuẩn này không chỉ được 
sử dụng để thiết kế luật hàng hải quốc gia ở các nước thành viên, mà 
còn là tài liệu tham khảo cho việc kiểm tra tàu ở các quốc gia có cảng, 
và có ảnh hưởng trực tiếp đến các quy định và quy tắc của các tổ chức 
quốc tế khác, ví dụ như Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

Các Hiệp định thương mại tự do (FTA)
Ngày càng nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa 
phương, cũng như các thỏa thuận hội nhập kinh tế khu vực, bao gồm 
các điều khoản xã hội và lao động liên quan đến quyền của người lao 
động. �ật vậy, số lượng hiệp định thương mại tự do với điều khoản 
lao động đã tăng đáng kể trong hai thập kỷ qua: 70 hiệp định thương 
mại có điều khoản lao động năm 2016 so với 58 năm 2013, 21 năm 
2005 và 4 năm 1995.6 Các hiệp định thương mại tự do ngày càng 
tham chiếu nhiều hơn đến các công cụ ILO trong các điều khoản về 
lao động, đặc biệt là Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản 
trong Lao động (1998), và những hiệp định gần đây của Liên minh 
châu Âu cũng tham chiếu các Công ước của ILO. Từ năm 2013, 80% 
các hiệp định có hiệu lực đều bao gồm các điều khoản đó, bắt đầu từ 
các hiệp định liên quan đến Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. 
Tuy nhiên, những điều khoản như vậy đã xuất hiện từ rất sớm. Ví 
dụ, trong bối cảnh Liên minh châu Âu, cơ chế ưu đãi đặc biệt cho 
phát triển bền vững và quản trị tốt (Cơ chế ưu đãi thuế quan phổ 
cập/GSP+) cung cấp lợi ích bổ sung cho các quốc gia thực hiện một 
số tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quyền con người và lao động. Kể 
từ khi Hiệp định �ương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được ký kết 

năm 1992 và được bổ sung vào năm 1994 bởi Hiệp định Hợp tác Lao 
động Bắc Mỹ (NAALC) (hiệp định này đã được đàm phán lại hoàn 
toàn vào tháng 10 năm 2018), một số hiệp định thương mại tự do đã 
được ký kết giữa Hoa Kỳ với các quốc gia như Chile, Jordan, Hàn 
Quốc, Ma rốc, Singapo và các nước Trung Mỹ. Trong các hiệp định 
này, các quốc gia ký kết đều tái khẳng định cam kết của họ đối với 
ILO, đặc biệt là sẽ tôn trọng và thúc đẩy Tuyên bố của ILO về các 
Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động. Gần đây, hiệp định 
thương mại tự do giữa Nhật Bản và Liên minh châu Âu, được ký vào 
năm 2017, có tham chiếu đến Chương trình Việc làm �ỏa đáng và 
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
(2008) như là tiêu chuẩn ràng buộc với các bên, để các bên nỗ lực 
phê chuẩn 8 Công ước cơ bản của ILO. Hiệp định cũng có các điều 
khoản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tham chiếu đến 
Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa Quốc gia.

Xã hội dân sự
Các nhóm vận động chính sách và các tổ chức phi chính phủ dựa 
trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế để kêu gọi thay đổi chính sách, 
luật pháp hoặc thực tiễn.
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Nhóm Làm việc Ba bên thuộc SRM mỗi năm họp một lần và rà soát 
các công cụ khác nhau dựa trên cách tiếp cận theo chủ đề. Song song 
với việc thiết lập SRM, việc Công cụ Sửa đổi Điều lệ của ILO 1997 
chính thức có hiệu lực đã củng cố những nỗ lực của ILO để đảm bảo 
rằng Tổ chức này có một cơ quan tiêu chuẩn lao động quốc tế rõ 
ràng và cập nhật có thể đóng vai trò như một điểm tham chiếu toàn 
cầu. Khi Công cụ Sửa đổi Điều lệ của ILO có hiệu lực, Hội nghị Lao 
động Quốc tế được phép - với 2/3 số phiếu tán thành và theo khuyến 
nghị của Hội đồng Quản trị - bãi bỏ một Công ước có hiệu lực nếu 
Công ước đó đã mất đi mục đích của mình hoặc nó không còn là một 
công cụ hữu hiệu để đạt được các mục tiêu của ILO nữa. Tại Phiên 
họp vào tháng 6 năm 2017, Hội nghị đã tổ chức cuộc thảo luận đầu 
tiên sau khi Công cụ Sửa đổi Điều lệ ILO có hiệu lực, xem xét và 
quyết định bãi bỏ 2 Công ước lao động quốc tế. Tại Phiên họp vào 
tháng 6 năm 2018, Hội nghị đã quyết định bãi bỏ 6 Công ước khác và 
rút 3 Khuyến nghị. Ngoài ra, dựa trên hoạt động của SRM, Hội đồng 
Quản trị đã quyết định đưa một mục vào chương trình nghị sự của 
Hội nghị Lao động Quốc tế năm 2021 liên quan khả năng sẽ có một 
tiêu chuẩn mới về tập nghề để lấp đầy khoảng trống trong lĩnh 
vực/chủ đề này ở cấp quốc tế.

Trong khi các đối tác ba bên của ILO là những người sử dụng chính 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế, thì nhiều đối tác khác cũng nhận 
thấy các tiêu chuẩn này là những công cụ hữu ích. �ật vậy, nhiều 
tác nhân mới đang sử dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế và do đó 
góp phần phổ biến những tiêu chuẩn này ở cấp quốc tế.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) - thúc đẩy các hành vi 
có trách nhiệm, bao phủ rộng và bền vững tại nơi làm việc
ILO định nghĩa CSR là cách thức mà doanh nghiệp cân nhắc tác 
động của hoạt động của họ đối với xã hội và khẳng định các nguyên 
tắc và giá trị của họ, cả về phương pháp và quy trình nội bộ cũng như 
trong sự tương tác với các chủ thể khác. Người tiêu dùng ngày càng 
quan tâm tới khía cạnh đạo đức của các sản phẩm và từ đó đã dẫn 
đến việc các công ty đa quốc gia thông qua các nguyên tắc ứng xử tự 
nguyện để giám sát điều kiện lao động tại các địa điểm sản xuất và 
trong những chuỗi cung ứng của mình. Phần đông trong số 500 công 
ty hàng đầu ở Mỹ và Anh quốc đã thông qua nguyên tắc ứng xử dưới 
một dạng nào đó, trong đó có rất nhiều nguyên tắc ứng xử tham 
khảo các tiêu chuẩn của ILO. Mặc dù những nguyên tắc ứng xử này 
không thay thế cho các văn kiện quốc tế mang tính ràng buộc, nhưng 
chúng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phổ biến các nguyên tắc 

chứa đựng trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế. 

ILO có thể đóng một vai trò quan trọng trong CSR thông qua hai tài 
liệu tham chiếu chính: Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc và 
Quyền Cơ bản trong Lao động (1998) và Tuyên bố Ba bên về các 
Nguyên tắc Liên quan đến Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách 
xã hội (“Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa quốc gia”) - mà phiên bản 
sửa đổi đã được Hội đồng Quản trị thông qua vào năm 2017 để đáp 
ứng với thực tiễn kinh tế mới, đặc biệt là sự gia tăng đầu tư và 
thương mại liên quốc gia, và sự tăng trưởng trong các chuỗi cung 
ứng toàn cầu. Bản sửa đổi này đã củng cố Tuyên bố về Doanh nghiệp 
Đa quốc gia thông qua việc đưa vào các nguyên tắc giải quyết những 
khía cạnh cụ thể của việc làm thỏa đáng như bảo hiểm xã hội, lao 
động cưỡng bức, chuyển từ nền kinh tế phi chính thức sang kinh tế 
chính thức, tiền lương, tiếp cận phương án khắc phục và bồi thường 
dành cho nạn nhân. Nó cũng bao gồm hướng dẫn về quy trình “điều 
tra” việc đạt được việc làm thỏa đáng, tạo công việc bền vững, doanh 
nghiệp bền vững, tăng trưởng bao phủ rộng hơn và tăng cường chia 
sẻ lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài - mà có liên quan đặc biệt 
đến việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 8. Ngoài ra, 
nhiều sáng kiến thúc đẩy hành vi bao phủ rộng, có trách nhiệm và 
bền vững của doanh nghiệp cũng tham chiếu các công cụ của ILO, 
bao gồm các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền Con 
người: thực hiện Khung pháp lý “Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc phục” 
của Liên hợp quốc, Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc và Hướng dẫn 
của OECD dành cho doanh nghiệp đa quốc gia.

Năm 2009, ILO đã ra mắt Bộ phận Trợ giúp cung cấp cho các đối tác 
ba bên và doanh nghiệp thông tin, hỗ trợ, dịch vụ giới thiệu và tư 
vấn dễ tiếp cận về CSR và việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động để 
giúp cho các thực hành của doanh nghiệp trở nên phù hợp với các 
tiêu chuẩn lao động quốc tế.5

Các tổ chức quốc tế khác
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
nhấn mạnh rằng các tổ chức quốc tế và khu vực khác với nhiệm vụ 
trong các lĩnh vực liên quan chặt chẽ có thể có những đóng góp quan 
trọng, đặc biệt thông qua các mục tiêu của Chương trình Việc làm 
�ỏa đáng. Các tổ chức quốc tế khác cũng thường sử dụng tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong các hoạt động của mình. Các báo cáo 
về việc áp dụng tiêu chuẩn lao động quốc tế được trình thường 

xuyên cho các cơ quan nhân quyền của LHQ và các cơ quan quốc tế 
khác. Các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng �ế giới (WB) và 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Phát triển Châu 
Phi (AfDB) đã lồng ghép một số tiêu chuẩn lao động vào một số các 
hoạt động của mình. Ví dụ, năm 2013, AfDB đưa vào chính sách bảo 
vệ môi trường và xã hội của mình một biện pháp bảo vệ đối với điều 
kiện lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Biện pháp bảo vệ số 
5), đưa ra các yêu cầu của AfDB đối với bên đi vay và khách hàng có 
tham chiếu rõ ràng đến các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO. Để 
làm như vậy, AfDB đã tham gia cùng với nhóm các nhà tài trợ quốc 
tế khác mà cũng đã áp dụng cách tiếp cận tương tự trong chính sách 
bảo vệ hoặc các tài liệu chiến lược khác của họ, bao gồm: Báo cáo 
Chiến lược Giảm nghèo của WB và Tiêu chuẩn Hiệu suất số 2 của Tập 
đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) (thuộc nhóm WB), trong đó công nhận 
rằng theo đuổi tăng trưởng kinh tế thông qua tạo việc làm cũng phải 
tuân thủ việc bảo vệ các quyền cơ bản của người lao động. Hơn nữa, 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế có tác động trực tiếp đến các lĩnh vực 
toàn cầu hóa như vận tải hàng hải. Các tiêu chuẩn này không chỉ được 
sử dụng để thiết kế luật hàng hải quốc gia ở các nước thành viên, mà 
còn là tài liệu tham khảo cho việc kiểm tra tàu ở các quốc gia có cảng, 
và có ảnh hưởng trực tiếp đến các quy định và quy tắc của các tổ chức 
quốc tế khác, ví dụ như Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

Các Hiệp định thương mại tự do (FTA)
Ngày càng nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa 
phương, cũng như các thỏa thuận hội nhập kinh tế khu vực, bao gồm 
các điều khoản xã hội và lao động liên quan đến quyền của người lao 
động. �ật vậy, số lượng hiệp định thương mại tự do với điều khoản 
lao động đã tăng đáng kể trong hai thập kỷ qua: 70 hiệp định thương 
mại có điều khoản lao động năm 2016 so với 58 năm 2013, 21 năm 
2005 và 4 năm 1995.6 Các hiệp định thương mại tự do ngày càng 
tham chiếu nhiều hơn đến các công cụ ILO trong các điều khoản về 
lao động, đặc biệt là Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản 
trong Lao động (1998), và những hiệp định gần đây của Liên minh 
châu Âu cũng tham chiếu các Công ước của ILO. Từ năm 2013, 80% 
các hiệp định có hiệu lực đều bao gồm các điều khoản đó, bắt đầu từ 
các hiệp định liên quan đến Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. 
Tuy nhiên, những điều khoản như vậy đã xuất hiện từ rất sớm. Ví 
dụ, trong bối cảnh Liên minh châu Âu, cơ chế ưu đãi đặc biệt cho 
phát triển bền vững và quản trị tốt (Cơ chế ưu đãi thuế quan phổ 
cập/GSP+) cung cấp lợi ích bổ sung cho các quốc gia thực hiện một 
số tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quyền con người và lao động. Kể 
từ khi Hiệp định �ương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được ký kết 

năm 1992 và được bổ sung vào năm 1994 bởi Hiệp định Hợp tác Lao 
động Bắc Mỹ (NAALC) (hiệp định này đã được đàm phán lại hoàn 
toàn vào tháng 10 năm 2018), một số hiệp định thương mại tự do đã 
được ký kết giữa Hoa Kỳ với các quốc gia như Chile, Jordan, Hàn 
Quốc, Ma rốc, Singapo và các nước Trung Mỹ. Trong các hiệp định 
này, các quốc gia ký kết đều tái khẳng định cam kết của họ đối với 
ILO, đặc biệt là sẽ tôn trọng và thúc đẩy Tuyên bố của ILO về các 
Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động. Gần đây, hiệp định 
thương mại tự do giữa Nhật Bản và Liên minh châu Âu, được ký vào 
năm 2017, có tham chiếu đến Chương trình Việc làm �ỏa đáng và 
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
(2008) như là tiêu chuẩn ràng buộc với các bên, để các bên nỗ lực 
phê chuẩn 8 Công ước cơ bản của ILO. Hiệp định cũng có các điều 
khoản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tham chiếu đến 
Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa Quốc gia.

Xã hội dân sự
Các nhóm vận động chính sách và các tổ chức phi chính phủ dựa 
trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế để kêu gọi thay đổi chính sách, 
luật pháp hoặc thực tiễn.
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Mô hình và mục tiêu của luật lao động

Luật quốc tế áp dụng tại cấp quốc gia

TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐƯỢC ÁP DỤNG 
NHƯ THẾ NÀO?

Tiêu chuẩn lao động quốc tế là công cụ chủ yếu để các chính phủ, với 
sự tham vấn người lao động và người sử dụng lao động, dựa vào để 
soạn thảo và thực hiện luật lao động và chính sách xã hội phù hợp 
với các chuẩn mực đã được quốc tế thừa nhận. Đối với nhiều quốc 
gia thành viên quá trình này bắt đầu bằng một quyết định xem xét 
phê chuẩn Công ước ILO. Các nước thường trải qua một giai đoạn 
xem xét và, nếu cần, sửa đổi luật pháp và chính sách của mình để đạt 
được sự tuân thủ với văn kiện mà họ muốn phê chuẩn. Tiêu chuẩn 
lao động quốc tế, vì vậy, đóng vai trò như là mục tiêu để hài hoà luật 
pháp và thực hành quốc gia trong một lĩnh vực nào đó; việc phê 
chuẩn trên thực tế có thể diễn ra sau đó trên con đường thực hiện 
tiêu chuẩn đó. Một số nước quyết định không phê chuẩn Công ước 
nhưng lại nội luật hoá tiêu chuẩn đó vào luật pháp của mình. Những 
nước đó đã sử dụng các tiêu chuẩn của ILO như hình mẫu để soạn 
thảo luật và chính sách của mình. Tuy nhiên, các nước khác lại phê 
chuẩn Công ước ILO một cách tương đối nhanh và sau đó triển khai 
các hoạt động để đưa luật và thực hành quốc gia vào khuôn phép 
tuân thủ. Ý kiến bình luận của cơ quan giám sát của ILO và những 
hỗ trợ kỹ thuật (xem phần 3) có thể hướng dẫn cho họ trong quá 
trình này. Đối với những nước như vậy, việc phê chuẩn là bước đầu 
tiên trên con đường thực hiện một tiêu chuẩn.

Tại nhiều nước, các điều ước quốc tế đã được phê chuẩn mặc nhiên 
sẽ được áp dụng ở cấp quốc gia. Vì vậy, toà án của họ có thể áp dụng 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế để xét xử các vụ việc mà luật quốc 
gia điều chỉnh chưa hết hoặc chưa điều chỉnh, hoặc dựa vào các định 
nghĩa nêu trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế như “lao động 
cưỡng bức” hoặc “phân biệt đối xử”. Bên cạnh các sáng kiến tự 
nguyện và các quy tắc không theo luật định, hệ thống pháp luật là 
một trong những phương tiện thông qua đó các tiêu chuẩn quốc tế 
được phổ biến. Việc các tòa án cao nhất của một số quốc gia nào đó 
sử dụng các tiêu chuẩn này - theo quan sát của ILO trong hơn một 
thập kỷ qua - chứng tỏ sự chấp nhận và sử dụng ngày càng tăng 
những tiêu chuẩn này ở cấp quốc gia. �eo cách này, các hệ thống 
quy định lao động quốc gia và quốc tế bổ trợ lẫn nhau. Các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế dường như là một điểm tham chiếu phổ biến 
cho ngày càng nhiều chủ thể ở cấp quốc tế, do đó nó củng cố pháp 

luật lao động quốc tế, trở thành một nguồn tham khảo quan trọng để 
sử dụng trong quá trình tố cáo sự bất bình đẳng trong thế giới việc 
làm và trong quy định về quan hệ lao động, điều kiện làm việc và 
tranh chấp - như được phản ánh thông qua sự tôn trọng ngày càng 
tăng đối với các giá trị được ILO bảo vệ.

Trong khi các đối tác ba bên của ILO là những người sử dụng chính 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế, thì nhiều đối tác khác cũng nhận 
thấy các tiêu chuẩn này là những công cụ hữu ích. �ật vậy, nhiều 
tác nhân mới đang sử dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế và do đó 
góp phần phổ biến những tiêu chuẩn này ở cấp quốc tế.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) - thúc đẩy các hành vi 
có trách nhiệm, bao phủ rộng và bền vững tại nơi làm việc
ILO định nghĩa CSR là cách thức mà doanh nghiệp cân nhắc tác 
động của hoạt động của họ đối với xã hội và khẳng định các nguyên 
tắc và giá trị của họ, cả về phương pháp và quy trình nội bộ cũng như 
trong sự tương tác với các chủ thể khác. Người tiêu dùng ngày càng 
quan tâm tới khía cạnh đạo đức của các sản phẩm và từ đó đã dẫn 
đến việc các công ty đa quốc gia thông qua các nguyên tắc ứng xử tự 
nguyện để giám sát điều kiện lao động tại các địa điểm sản xuất và 
trong những chuỗi cung ứng của mình. Phần đông trong số 500 công 
ty hàng đầu ở Mỹ và Anh quốc đã thông qua nguyên tắc ứng xử dưới 
một dạng nào đó, trong đó có rất nhiều nguyên tắc ứng xử tham 
khảo các tiêu chuẩn của ILO. Mặc dù những nguyên tắc ứng xử này 
không thay thế cho các văn kiện quốc tế mang tính ràng buộc, nhưng 
chúng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phổ biến các nguyên tắc 

chứa đựng trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế. 

ILO có thể đóng một vai trò quan trọng trong CSR thông qua hai tài 
liệu tham chiếu chính: Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc và 
Quyền Cơ bản trong Lao động (1998) và Tuyên bố Ba bên về các 
Nguyên tắc Liên quan đến Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách 
xã hội (“Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa quốc gia”) - mà phiên bản 
sửa đổi đã được Hội đồng Quản trị thông qua vào năm 2017 để đáp 
ứng với thực tiễn kinh tế mới, đặc biệt là sự gia tăng đầu tư và 
thương mại liên quốc gia, và sự tăng trưởng trong các chuỗi cung 
ứng toàn cầu. Bản sửa đổi này đã củng cố Tuyên bố về Doanh nghiệp 
Đa quốc gia thông qua việc đưa vào các nguyên tắc giải quyết những 
khía cạnh cụ thể của việc làm thỏa đáng như bảo hiểm xã hội, lao 
động cưỡng bức, chuyển từ nền kinh tế phi chính thức sang kinh tế 
chính thức, tiền lương, tiếp cận phương án khắc phục và bồi thường 
dành cho nạn nhân. Nó cũng bao gồm hướng dẫn về quy trình “điều 
tra” việc đạt được việc làm thỏa đáng, tạo công việc bền vững, doanh 
nghiệp bền vững, tăng trưởng bao phủ rộng hơn và tăng cường chia 
sẻ lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài - mà có liên quan đặc biệt 
đến việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 8. Ngoài ra, 
nhiều sáng kiến thúc đẩy hành vi bao phủ rộng, có trách nhiệm và 
bền vững của doanh nghiệp cũng tham chiếu các công cụ của ILO, 
bao gồm các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền Con 
người: thực hiện Khung pháp lý “Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc phục” 
của Liên hợp quốc, Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc và Hướng dẫn 
của OECD dành cho doanh nghiệp đa quốc gia.

Năm 2009, ILO đã ra mắt Bộ phận Trợ giúp cung cấp cho các đối tác 
ba bên và doanh nghiệp thông tin, hỗ trợ, dịch vụ giới thiệu và tư 
vấn dễ tiếp cận về CSR và việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động để 
giúp cho các thực hành của doanh nghiệp trở nên phù hợp với các 
tiêu chuẩn lao động quốc tế.5

Các tổ chức quốc tế khác
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
nhấn mạnh rằng các tổ chức quốc tế và khu vực khác với nhiệm vụ 
trong các lĩnh vực liên quan chặt chẽ có thể có những đóng góp quan 
trọng, đặc biệt thông qua các mục tiêu của Chương trình Việc làm 
�ỏa đáng. Các tổ chức quốc tế khác cũng thường sử dụng tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong các hoạt động của mình. Các báo cáo 
về việc áp dụng tiêu chuẩn lao động quốc tế được trình thường 

xuyên cho các cơ quan nhân quyền của LHQ và các cơ quan quốc tế 
khác. Các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng �ế giới (WB) và 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Phát triển Châu 
Phi (AfDB) đã lồng ghép một số tiêu chuẩn lao động vào một số các 
hoạt động của mình. Ví dụ, năm 2013, AfDB đưa vào chính sách bảo 
vệ môi trường và xã hội của mình một biện pháp bảo vệ đối với điều 
kiện lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Biện pháp bảo vệ số 
5), đưa ra các yêu cầu của AfDB đối với bên đi vay và khách hàng có 
tham chiếu rõ ràng đến các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO. Để 
làm như vậy, AfDB đã tham gia cùng với nhóm các nhà tài trợ quốc 
tế khác mà cũng đã áp dụng cách tiếp cận tương tự trong chính sách 
bảo vệ hoặc các tài liệu chiến lược khác của họ, bao gồm: Báo cáo 
Chiến lược Giảm nghèo của WB và Tiêu chuẩn Hiệu suất số 2 của Tập 
đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) (thuộc nhóm WB), trong đó công nhận 
rằng theo đuổi tăng trưởng kinh tế thông qua tạo việc làm cũng phải 
tuân thủ việc bảo vệ các quyền cơ bản của người lao động. Hơn nữa, 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế có tác động trực tiếp đến các lĩnh vực 
toàn cầu hóa như vận tải hàng hải. Các tiêu chuẩn này không chỉ được 
sử dụng để thiết kế luật hàng hải quốc gia ở các nước thành viên, mà 
còn là tài liệu tham khảo cho việc kiểm tra tàu ở các quốc gia có cảng, 
và có ảnh hưởng trực tiếp đến các quy định và quy tắc của các tổ chức 
quốc tế khác, ví dụ như Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

Các Hiệp định thương mại tự do (FTA)
Ngày càng nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa 
phương, cũng như các thỏa thuận hội nhập kinh tế khu vực, bao gồm 
các điều khoản xã hội và lao động liên quan đến quyền của người lao 
động. �ật vậy, số lượng hiệp định thương mại tự do với điều khoản 
lao động đã tăng đáng kể trong hai thập kỷ qua: 70 hiệp định thương 
mại có điều khoản lao động năm 2016 so với 58 năm 2013, 21 năm 
2005 và 4 năm 1995.6 Các hiệp định thương mại tự do ngày càng 
tham chiếu nhiều hơn đến các công cụ ILO trong các điều khoản về 
lao động, đặc biệt là Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản 
trong Lao động (1998), và những hiệp định gần đây của Liên minh 
châu Âu cũng tham chiếu các Công ước của ILO. Từ năm 2013, 80% 
các hiệp định có hiệu lực đều bao gồm các điều khoản đó, bắt đầu từ 
các hiệp định liên quan đến Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. 
Tuy nhiên, những điều khoản như vậy đã xuất hiện từ rất sớm. Ví 
dụ, trong bối cảnh Liên minh châu Âu, cơ chế ưu đãi đặc biệt cho 
phát triển bền vững và quản trị tốt (Cơ chế ưu đãi thuế quan phổ 
cập/GSP+) cung cấp lợi ích bổ sung cho các quốc gia thực hiện một 
số tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quyền con người và lao động. Kể 
từ khi Hiệp định �ương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được ký kết 

năm 1992 và được bổ sung vào năm 1994 bởi Hiệp định Hợp tác Lao 
động Bắc Mỹ (NAALC) (hiệp định này đã được đàm phán lại hoàn 
toàn vào tháng 10 năm 2018), một số hiệp định thương mại tự do đã 
được ký kết giữa Hoa Kỳ với các quốc gia như Chile, Jordan, Hàn 
Quốc, Ma rốc, Singapo và các nước Trung Mỹ. Trong các hiệp định 
này, các quốc gia ký kết đều tái khẳng định cam kết của họ đối với 
ILO, đặc biệt là sẽ tôn trọng và thúc đẩy Tuyên bố của ILO về các 
Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động. Gần đây, hiệp định 
thương mại tự do giữa Nhật Bản và Liên minh châu Âu, được ký vào 
năm 2017, có tham chiếu đến Chương trình Việc làm �ỏa đáng và 
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
(2008) như là tiêu chuẩn ràng buộc với các bên, để các bên nỗ lực 
phê chuẩn 8 Công ước cơ bản của ILO. Hiệp định cũng có các điều 
khoản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tham chiếu đến 
Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa Quốc gia.

Xã hội dân sự
Các nhóm vận động chính sách và các tổ chức phi chính phủ dựa 
trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế để kêu gọi thay đổi chính sách, 
luật pháp hoặc thực tiễn.
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Các hướng dẫn cho chính sách xã hội  

Các lĩnh vực tác động khác

Tại nhiều nước, các điều ước quốc tế đã được phê chuẩn mặc nhiên 
sẽ được áp dụng ở cấp quốc gia. Vì vậy, toà án của họ có thể áp dụng 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế để xét xử các vụ việc mà luật quốc 
gia điều chỉnh chưa hết hoặc chưa điều chỉnh, hoặc dựa vào các định 
nghĩa nêu trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế như “lao động 
cưỡng bức” hoặc “phân biệt đối xử”. Bên cạnh các sáng kiến tự 
nguyện và các quy tắc không theo luật định, hệ thống pháp luật là 
một trong những phương tiện thông qua đó các tiêu chuẩn quốc tế 
được phổ biến. Việc các tòa án cao nhất của một số quốc gia nào đó 
sử dụng các tiêu chuẩn này - theo quan sát của ILO trong hơn một 
thập kỷ qua - chứng tỏ sự chấp nhận và sử dụng ngày càng tăng 
những tiêu chuẩn này ở cấp quốc gia. �eo cách này, các hệ thống 
quy định lao động quốc gia và quốc tế bổ trợ lẫn nhau. Các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế dường như là một điểm tham chiếu phổ biến 
cho ngày càng nhiều chủ thể ở cấp quốc tế, do đó nó củng cố pháp 

luật lao động quốc tế, trở thành một nguồn tham khảo quan trọng để 
sử dụng trong quá trình tố cáo sự bất bình đẳng trong thế giới việc 
làm và trong quy định về quan hệ lao động, điều kiện làm việc và 
tranh chấp - như được phản ánh thông qua sự tôn trọng ngày càng 
tăng đối với các giá trị được ILO bảo vệ.

Ngoài việc làm cơ sở cho xây dựng luật, các tiêu chuẩn lao động quốc 
tế còn có thể hướng dẫn việc xây dựng các chính sách quốc gia và địa 
phương, như các chính sách về tuyển dụng, việc làm, và gia đình. 
Các tiêu chuẩn lao động quốc tế cũng có thể được sử dụng để cải tiến 
các cơ cấu hành chính khác nhau như quản lý lao động, thanh tra lao 
động, quản lý bảo hiểm xã hội, dịch vụ việc làm, v.v... Các tiêu chuẩn 
lao động quốc tế cũng có thể là nguồn tham khảo về quan hệ lao 
động tốt dành cho các cơ quan giải quyết tranh chấp lao động, và là 
hình mẫu về thoả ước lao động tập thể.

Trong khi các đối tác ba bên của ILO là những người sử dụng chính 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế, thì nhiều đối tác khác cũng nhận 
thấy các tiêu chuẩn này là những công cụ hữu ích. �ật vậy, nhiều 
tác nhân mới đang sử dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế và do đó 
góp phần phổ biến những tiêu chuẩn này ở cấp quốc tế.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) - thúc đẩy các hành vi 
có trách nhiệm, bao phủ rộng và bền vững tại nơi làm việc
ILO định nghĩa CSR là cách thức mà doanh nghiệp cân nhắc tác 
động của hoạt động của họ đối với xã hội và khẳng định các nguyên 
tắc và giá trị của họ, cả về phương pháp và quy trình nội bộ cũng như 
trong sự tương tác với các chủ thể khác. Người tiêu dùng ngày càng 
quan tâm tới khía cạnh đạo đức của các sản phẩm và từ đó đã dẫn 
đến việc các công ty đa quốc gia thông qua các nguyên tắc ứng xử tự 
nguyện để giám sát điều kiện lao động tại các địa điểm sản xuất và 
trong những chuỗi cung ứng của mình. Phần đông trong số 500 công 
ty hàng đầu ở Mỹ và Anh quốc đã thông qua nguyên tắc ứng xử dưới 
một dạng nào đó, trong đó có rất nhiều nguyên tắc ứng xử tham 
khảo các tiêu chuẩn của ILO. Mặc dù những nguyên tắc ứng xử này 
không thay thế cho các văn kiện quốc tế mang tính ràng buộc, nhưng 
chúng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phổ biến các nguyên tắc 
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chứa đựng trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế. 

ILO có thể đóng một vai trò quan trọng trong CSR thông qua hai tài 
liệu tham chiếu chính: Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc và 
Quyền Cơ bản trong Lao động (1998) và Tuyên bố Ba bên về các 
Nguyên tắc Liên quan đến Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách 
xã hội (“Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa quốc gia”) - mà phiên bản 
sửa đổi đã được Hội đồng Quản trị thông qua vào năm 2017 để đáp 
ứng với thực tiễn kinh tế mới, đặc biệt là sự gia tăng đầu tư và 
thương mại liên quốc gia, và sự tăng trưởng trong các chuỗi cung 
ứng toàn cầu. Bản sửa đổi này đã củng cố Tuyên bố về Doanh nghiệp 
Đa quốc gia thông qua việc đưa vào các nguyên tắc giải quyết những 
khía cạnh cụ thể của việc làm thỏa đáng như bảo hiểm xã hội, lao 
động cưỡng bức, chuyển từ nền kinh tế phi chính thức sang kinh tế 
chính thức, tiền lương, tiếp cận phương án khắc phục và bồi thường 
dành cho nạn nhân. Nó cũng bao gồm hướng dẫn về quy trình “điều 
tra” việc đạt được việc làm thỏa đáng, tạo công việc bền vững, doanh 
nghiệp bền vững, tăng trưởng bao phủ rộng hơn và tăng cường chia 
sẻ lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài - mà có liên quan đặc biệt 
đến việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 8. Ngoài ra, 
nhiều sáng kiến thúc đẩy hành vi bao phủ rộng, có trách nhiệm và 
bền vững của doanh nghiệp cũng tham chiếu các công cụ của ILO, 
bao gồm các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền Con 
người: thực hiện Khung pháp lý “Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc phục” 
của Liên hợp quốc, Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc và Hướng dẫn 
của OECD dành cho doanh nghiệp đa quốc gia.

Năm 2009, ILO đã ra mắt Bộ phận Trợ giúp cung cấp cho các đối tác 
ba bên và doanh nghiệp thông tin, hỗ trợ, dịch vụ giới thiệu và tư 
vấn dễ tiếp cận về CSR và việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động để 
giúp cho các thực hành của doanh nghiệp trở nên phù hợp với các 
tiêu chuẩn lao động quốc tế.5

Các tổ chức quốc tế khác
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
nhấn mạnh rằng các tổ chức quốc tế và khu vực khác với nhiệm vụ 
trong các lĩnh vực liên quan chặt chẽ có thể có những đóng góp quan 
trọng, đặc biệt thông qua các mục tiêu của Chương trình Việc làm 
�ỏa đáng. Các tổ chức quốc tế khác cũng thường sử dụng tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong các hoạt động của mình. Các báo cáo 
về việc áp dụng tiêu chuẩn lao động quốc tế được trình thường 

xuyên cho các cơ quan nhân quyền của LHQ và các cơ quan quốc tế 
khác. Các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng �ế giới (WB) và 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Phát triển Châu 
Phi (AfDB) đã lồng ghép một số tiêu chuẩn lao động vào một số các 
hoạt động của mình. Ví dụ, năm 2013, AfDB đưa vào chính sách bảo 
vệ môi trường và xã hội của mình một biện pháp bảo vệ đối với điều 
kiện lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Biện pháp bảo vệ số 
5), đưa ra các yêu cầu của AfDB đối với bên đi vay và khách hàng có 
tham chiếu rõ ràng đến các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO. Để 
làm như vậy, AfDB đã tham gia cùng với nhóm các nhà tài trợ quốc 
tế khác mà cũng đã áp dụng cách tiếp cận tương tự trong chính sách 
bảo vệ hoặc các tài liệu chiến lược khác của họ, bao gồm: Báo cáo 
Chiến lược Giảm nghèo của WB và Tiêu chuẩn Hiệu suất số 2 của Tập 
đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) (thuộc nhóm WB), trong đó công nhận 
rằng theo đuổi tăng trưởng kinh tế thông qua tạo việc làm cũng phải 
tuân thủ việc bảo vệ các quyền cơ bản của người lao động. Hơn nữa, 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế có tác động trực tiếp đến các lĩnh vực 
toàn cầu hóa như vận tải hàng hải. Các tiêu chuẩn này không chỉ được 
sử dụng để thiết kế luật hàng hải quốc gia ở các nước thành viên, mà 
còn là tài liệu tham khảo cho việc kiểm tra tàu ở các quốc gia có cảng, 
và có ảnh hưởng trực tiếp đến các quy định và quy tắc của các tổ chức 
quốc tế khác, ví dụ như Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

Các Hiệp định thương mại tự do (FTA)
Ngày càng nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa 
phương, cũng như các thỏa thuận hội nhập kinh tế khu vực, bao gồm 
các điều khoản xã hội và lao động liên quan đến quyền của người lao 
động. �ật vậy, số lượng hiệp định thương mại tự do với điều khoản 
lao động đã tăng đáng kể trong hai thập kỷ qua: 70 hiệp định thương 
mại có điều khoản lao động năm 2016 so với 58 năm 2013, 21 năm 
2005 và 4 năm 1995.6 Các hiệp định thương mại tự do ngày càng 
tham chiếu nhiều hơn đến các công cụ ILO trong các điều khoản về 
lao động, đặc biệt là Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản 
trong Lao động (1998), và những hiệp định gần đây của Liên minh 
châu Âu cũng tham chiếu các Công ước của ILO. Từ năm 2013, 80% 
các hiệp định có hiệu lực đều bao gồm các điều khoản đó, bắt đầu từ 
các hiệp định liên quan đến Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. 
Tuy nhiên, những điều khoản như vậy đã xuất hiện từ rất sớm. Ví 
dụ, trong bối cảnh Liên minh châu Âu, cơ chế ưu đãi đặc biệt cho 
phát triển bền vững và quản trị tốt (Cơ chế ưu đãi thuế quan phổ 
cập/GSP+) cung cấp lợi ích bổ sung cho các quốc gia thực hiện một 
số tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quyền con người và lao động. Kể 
từ khi Hiệp định �ương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được ký kết 

năm 1992 và được bổ sung vào năm 1994 bởi Hiệp định Hợp tác Lao 
động Bắc Mỹ (NAALC) (hiệp định này đã được đàm phán lại hoàn 
toàn vào tháng 10 năm 2018), một số hiệp định thương mại tự do đã 
được ký kết giữa Hoa Kỳ với các quốc gia như Chile, Jordan, Hàn 
Quốc, Ma rốc, Singapo và các nước Trung Mỹ. Trong các hiệp định 
này, các quốc gia ký kết đều tái khẳng định cam kết của họ đối với 
ILO, đặc biệt là sẽ tôn trọng và thúc đẩy Tuyên bố của ILO về các 
Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động. Gần đây, hiệp định 
thương mại tự do giữa Nhật Bản và Liên minh châu Âu, được ký vào 
năm 2017, có tham chiếu đến Chương trình Việc làm �ỏa đáng và 
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
(2008) như là tiêu chuẩn ràng buộc với các bên, để các bên nỗ lực 
phê chuẩn 8 Công ước cơ bản của ILO. Hiệp định cũng có các điều 
khoản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tham chiếu đến 
Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa Quốc gia.

Xã hội dân sự
Các nhóm vận động chính sách và các tổ chức phi chính phủ dựa 
trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế để kêu gọi thay đổi chính sách, 
luật pháp hoặc thực tiễn.
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Trong khi các đối tác ba bên của ILO là những người sử dụng chính 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế, thì nhiều đối tác khác cũng nhận 
thấy các tiêu chuẩn này là những công cụ hữu ích. �ật vậy, nhiều 
tác nhân mới đang sử dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế và do đó 
góp phần phổ biến những tiêu chuẩn này ở cấp quốc tế.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) - thúc đẩy các hành vi 
có trách nhiệm, bao phủ rộng và bền vững tại nơi làm việc
ILO định nghĩa CSR là cách thức mà doanh nghiệp cân nhắc tác 
động của hoạt động của họ đối với xã hội và khẳng định các nguyên 
tắc và giá trị của họ, cả về phương pháp và quy trình nội bộ cũng như 
trong sự tương tác với các chủ thể khác. Người tiêu dùng ngày càng 
quan tâm tới khía cạnh đạo đức của các sản phẩm và từ đó đã dẫn 
đến việc các công ty đa quốc gia thông qua các nguyên tắc ứng xử tự 
nguyện để giám sát điều kiện lao động tại các địa điểm sản xuất và 
trong những chuỗi cung ứng của mình. Phần đông trong số 500 công 
ty hàng đầu ở Mỹ và Anh quốc đã thông qua nguyên tắc ứng xử dưới 
một dạng nào đó, trong đó có rất nhiều nguyên tắc ứng xử tham 
khảo các tiêu chuẩn của ILO. Mặc dù những nguyên tắc ứng xử này 
không thay thế cho các văn kiện quốc tế mang tính ràng buộc, nhưng 
chúng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phổ biến các nguyên tắc 

chứa đựng trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế. 

ILO có thể đóng một vai trò quan trọng trong CSR thông qua hai tài 
liệu tham chiếu chính: Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc và 
Quyền Cơ bản trong Lao động (1998) và Tuyên bố Ba bên về các 
Nguyên tắc Liên quan đến Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách 
xã hội (“Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa quốc gia”) - mà phiên bản 
sửa đổi đã được Hội đồng Quản trị thông qua vào năm 2017 để đáp 
ứng với thực tiễn kinh tế mới, đặc biệt là sự gia tăng đầu tư và 
thương mại liên quốc gia, và sự tăng trưởng trong các chuỗi cung 
ứng toàn cầu. Bản sửa đổi này đã củng cố Tuyên bố về Doanh nghiệp 
Đa quốc gia thông qua việc đưa vào các nguyên tắc giải quyết những 
khía cạnh cụ thể của việc làm thỏa đáng như bảo hiểm xã hội, lao 
động cưỡng bức, chuyển từ nền kinh tế phi chính thức sang kinh tế 
chính thức, tiền lương, tiếp cận phương án khắc phục và bồi thường 
dành cho nạn nhân. Nó cũng bao gồm hướng dẫn về quy trình “điều 
tra” việc đạt được việc làm thỏa đáng, tạo công việc bền vững, doanh 
nghiệp bền vững, tăng trưởng bao phủ rộng hơn và tăng cường chia 
sẻ lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài - mà có liên quan đặc biệt 
đến việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 8. Ngoài ra, 
nhiều sáng kiến thúc đẩy hành vi bao phủ rộng, có trách nhiệm và 
bền vững của doanh nghiệp cũng tham chiếu các công cụ của ILO, 
bao gồm các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền Con 
người: thực hiện Khung pháp lý “Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc phục” 
của Liên hợp quốc, Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc và Hướng dẫn 
của OECD dành cho doanh nghiệp đa quốc gia.

Năm 2009, ILO đã ra mắt Bộ phận Trợ giúp cung cấp cho các đối tác 
ba bên và doanh nghiệp thông tin, hỗ trợ, dịch vụ giới thiệu và tư 
vấn dễ tiếp cận về CSR và việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động để 
giúp cho các thực hành của doanh nghiệp trở nên phù hợp với các 
tiêu chuẩn lao động quốc tế.5

Các tổ chức quốc tế khác
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
nhấn mạnh rằng các tổ chức quốc tế và khu vực khác với nhiệm vụ 
trong các lĩnh vực liên quan chặt chẽ có thể có những đóng góp quan 
trọng, đặc biệt thông qua các mục tiêu của Chương trình Việc làm 
�ỏa đáng. Các tổ chức quốc tế khác cũng thường sử dụng tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong các hoạt động của mình. Các báo cáo 
về việc áp dụng tiêu chuẩn lao động quốc tế được trình thường 

xuyên cho các cơ quan nhân quyền của LHQ và các cơ quan quốc tế 
khác. Các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng �ế giới (WB) và 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Phát triển Châu 
Phi (AfDB) đã lồng ghép một số tiêu chuẩn lao động vào một số các 
hoạt động của mình. Ví dụ, năm 2013, AfDB đưa vào chính sách bảo 
vệ môi trường và xã hội của mình một biện pháp bảo vệ đối với điều 
kiện lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Biện pháp bảo vệ số 
5), đưa ra các yêu cầu của AfDB đối với bên đi vay và khách hàng có 
tham chiếu rõ ràng đến các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO. Để 
làm như vậy, AfDB đã tham gia cùng với nhóm các nhà tài trợ quốc 
tế khác mà cũng đã áp dụng cách tiếp cận tương tự trong chính sách 
bảo vệ hoặc các tài liệu chiến lược khác của họ, bao gồm: Báo cáo 
Chiến lược Giảm nghèo của WB và Tiêu chuẩn Hiệu suất số 2 của Tập 
đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) (thuộc nhóm WB), trong đó công nhận 
rằng theo đuổi tăng trưởng kinh tế thông qua tạo việc làm cũng phải 
tuân thủ việc bảo vệ các quyền cơ bản của người lao động. Hơn nữa, 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế có tác động trực tiếp đến các lĩnh vực 
toàn cầu hóa như vận tải hàng hải. Các tiêu chuẩn này không chỉ được 
sử dụng để thiết kế luật hàng hải quốc gia ở các nước thành viên, mà 
còn là tài liệu tham khảo cho việc kiểm tra tàu ở các quốc gia có cảng, 
và có ảnh hưởng trực tiếp đến các quy định và quy tắc của các tổ chức 
quốc tế khác, ví dụ như Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

Các Hiệp định thương mại tự do (FTA)
Ngày càng nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa 
phương, cũng như các thỏa thuận hội nhập kinh tế khu vực, bao gồm 
các điều khoản xã hội và lao động liên quan đến quyền của người lao 
động. �ật vậy, số lượng hiệp định thương mại tự do với điều khoản 
lao động đã tăng đáng kể trong hai thập kỷ qua: 70 hiệp định thương 
mại có điều khoản lao động năm 2016 so với 58 năm 2013, 21 năm 
2005 và 4 năm 1995.6 Các hiệp định thương mại tự do ngày càng 
tham chiếu nhiều hơn đến các công cụ ILO trong các điều khoản về 
lao động, đặc biệt là Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản 
trong Lao động (1998), và những hiệp định gần đây của Liên minh 
châu Âu cũng tham chiếu các Công ước của ILO. Từ năm 2013, 80% 
các hiệp định có hiệu lực đều bao gồm các điều khoản đó, bắt đầu từ 
các hiệp định liên quan đến Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. 
Tuy nhiên, những điều khoản như vậy đã xuất hiện từ rất sớm. Ví 
dụ, trong bối cảnh Liên minh châu Âu, cơ chế ưu đãi đặc biệt cho 
phát triển bền vững và quản trị tốt (Cơ chế ưu đãi thuế quan phổ 
cập/GSP+) cung cấp lợi ích bổ sung cho các quốc gia thực hiện một 
số tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quyền con người và lao động. Kể 
từ khi Hiệp định �ương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được ký kết 

năm 1992 và được bổ sung vào năm 1994 bởi Hiệp định Hợp tác Lao 
động Bắc Mỹ (NAALC) (hiệp định này đã được đàm phán lại hoàn 
toàn vào tháng 10 năm 2018), một số hiệp định thương mại tự do đã 
được ký kết giữa Hoa Kỳ với các quốc gia như Chile, Jordan, Hàn 
Quốc, Ma rốc, Singapo và các nước Trung Mỹ. Trong các hiệp định 
này, các quốc gia ký kết đều tái khẳng định cam kết của họ đối với 
ILO, đặc biệt là sẽ tôn trọng và thúc đẩy Tuyên bố của ILO về các 
Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động. Gần đây, hiệp định 
thương mại tự do giữa Nhật Bản và Liên minh châu Âu, được ký vào 
năm 2017, có tham chiếu đến Chương trình Việc làm �ỏa đáng và 
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
(2008) như là tiêu chuẩn ràng buộc với các bên, để các bên nỗ lực 
phê chuẩn 8 Công ước cơ bản của ILO. Hiệp định cũng có các điều 
khoản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tham chiếu đến 
Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa Quốc gia.

Xã hội dân sự
Các nhóm vận động chính sách và các tổ chức phi chính phủ dựa 
trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế để kêu gọi thay đổi chính sách, 
luật pháp hoặc thực tiễn.



TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ: LUẬT CHƠI CHO NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU

Trong khi các đối tác ba bên của ILO là những người sử dụng chính 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế, thì nhiều đối tác khác cũng nhận 
thấy các tiêu chuẩn này là những công cụ hữu ích. �ật vậy, nhiều 
tác nhân mới đang sử dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế và do đó 
góp phần phổ biến những tiêu chuẩn này ở cấp quốc tế.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) - thúc đẩy các hành vi 
có trách nhiệm, bao phủ rộng và bền vững tại nơi làm việc
ILO định nghĩa CSR là cách thức mà doanh nghiệp cân nhắc tác 
động của hoạt động của họ đối với xã hội và khẳng định các nguyên 
tắc và giá trị của họ, cả về phương pháp và quy trình nội bộ cũng như 
trong sự tương tác với các chủ thể khác. Người tiêu dùng ngày càng 
quan tâm tới khía cạnh đạo đức của các sản phẩm và từ đó đã dẫn 
đến việc các công ty đa quốc gia thông qua các nguyên tắc ứng xử tự 
nguyện để giám sát điều kiện lao động tại các địa điểm sản xuất và 
trong những chuỗi cung ứng của mình. Phần đông trong số 500 công 
ty hàng đầu ở Mỹ và Anh quốc đã thông qua nguyên tắc ứng xử dưới 
một dạng nào đó, trong đó có rất nhiều nguyên tắc ứng xử tham 
khảo các tiêu chuẩn của ILO. Mặc dù những nguyên tắc ứng xử này 
không thay thế cho các văn kiện quốc tế mang tính ràng buộc, nhưng 
chúng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phổ biến các nguyên tắc 

Công ước về Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền tổ chức, năm 1948 
(số 87)
Công ước cơ bản này quy định người lao động và người sử dụng lao 
động có quyền thành lập và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn 
của chính họ mà không cần phải có sự cho phép nào trước. Các tổ 
chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
thành lập một cách tự do và không bị giải thể hoặc đình chỉ hoạt 
động bởi bất kỳ nhà chức trách hành chính nào, và các tổ chức đó 
được quyền thành lập và gia nhập các liên đoàn, tổng liên đoàn mà 
những liên đoàn, tổng liên đoàn đó có thể gia nhập làm thành viên 
của các tổ chức quốc tế của người lao động và của người sử dụng 
lao động.

Công ước về Quyền Tổ chức và �ương lượng tập thể, năm 1949 
Công ước cơ bản này quy định rằng người lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại các hành vi phân biệt đối xử 
mang tính chất chống công đoàn, bao gồm cả các yêu cầu người lao 
động không được gia nhập công đoàn hoặc phải từ bỏ công đoàn để 
được nhận vào làm việc hoặc sa thải người lao động vì lý do là đoàn 
viên công đoàn hoặc vì tham gia vào các hoạt động công đoàn. Các 
tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại bất kỳ hành vi can thiệp nội bộ 

chứa đựng trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế. 

ILO có thể đóng một vai trò quan trọng trong CSR thông qua hai tài 
liệu tham chiếu chính: Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc và 
Quyền Cơ bản trong Lao động (1998) và Tuyên bố Ba bên về các 
Nguyên tắc Liên quan đến Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách 
xã hội (“Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa quốc gia”) - mà phiên bản 
sửa đổi đã được Hội đồng Quản trị thông qua vào năm 2017 để đáp 
ứng với thực tiễn kinh tế mới, đặc biệt là sự gia tăng đầu tư và 
thương mại liên quốc gia, và sự tăng trưởng trong các chuỗi cung 
ứng toàn cầu. Bản sửa đổi này đã củng cố Tuyên bố về Doanh nghiệp 
Đa quốc gia thông qua việc đưa vào các nguyên tắc giải quyết những 
khía cạnh cụ thể của việc làm thỏa đáng như bảo hiểm xã hội, lao 
động cưỡng bức, chuyển từ nền kinh tế phi chính thức sang kinh tế 
chính thức, tiền lương, tiếp cận phương án khắc phục và bồi thường 
dành cho nạn nhân. Nó cũng bao gồm hướng dẫn về quy trình “điều 
tra” việc đạt được việc làm thỏa đáng, tạo công việc bền vững, doanh 
nghiệp bền vững, tăng trưởng bao phủ rộng hơn và tăng cường chia 
sẻ lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài - mà có liên quan đặc biệt 
đến việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 8. Ngoài ra, 
nhiều sáng kiến thúc đẩy hành vi bao phủ rộng, có trách nhiệm và 
bền vững của doanh nghiệp cũng tham chiếu các công cụ của ILO, 
bao gồm các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền Con 
người: thực hiện Khung pháp lý “Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc phục” 
của Liên hợp quốc, Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc và Hướng dẫn 
của OECD dành cho doanh nghiệp đa quốc gia.

Năm 2009, ILO đã ra mắt Bộ phận Trợ giúp cung cấp cho các đối tác 
ba bên và doanh nghiệp thông tin, hỗ trợ, dịch vụ giới thiệu và tư 
vấn dễ tiếp cận về CSR và việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động để 
giúp cho các thực hành của doanh nghiệp trở nên phù hợp với các 
tiêu chuẩn lao động quốc tế.5

Các tổ chức quốc tế khác
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
nhấn mạnh rằng các tổ chức quốc tế và khu vực khác với nhiệm vụ 
trong các lĩnh vực liên quan chặt chẽ có thể có những đóng góp quan 
trọng, đặc biệt thông qua các mục tiêu của Chương trình Việc làm 
�ỏa đáng. Các tổ chức quốc tế khác cũng thường sử dụng tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong các hoạt động của mình. Các báo cáo 
về việc áp dụng tiêu chuẩn lao động quốc tế được trình thường 
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xuyên cho các cơ quan nhân quyền của LHQ và các cơ quan quốc tế 
khác. Các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng �ế giới (WB) và 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Phát triển Châu 
Phi (AfDB) đã lồng ghép một số tiêu chuẩn lao động vào một số các 
hoạt động của mình. Ví dụ, năm 2013, AfDB đưa vào chính sách bảo 
vệ môi trường và xã hội của mình một biện pháp bảo vệ đối với điều 
kiện lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Biện pháp bảo vệ số 
5), đưa ra các yêu cầu của AfDB đối với bên đi vay và khách hàng có 
tham chiếu rõ ràng đến các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO. Để 
làm như vậy, AfDB đã tham gia cùng với nhóm các nhà tài trợ quốc 
tế khác mà cũng đã áp dụng cách tiếp cận tương tự trong chính sách 
bảo vệ hoặc các tài liệu chiến lược khác của họ, bao gồm: Báo cáo 
Chiến lược Giảm nghèo của WB và Tiêu chuẩn Hiệu suất số 2 của Tập 
đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) (thuộc nhóm WB), trong đó công nhận 
rằng theo đuổi tăng trưởng kinh tế thông qua tạo việc làm cũng phải 
tuân thủ việc bảo vệ các quyền cơ bản của người lao động. Hơn nữa, 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế có tác động trực tiếp đến các lĩnh vực 
toàn cầu hóa như vận tải hàng hải. Các tiêu chuẩn này không chỉ được 
sử dụng để thiết kế luật hàng hải quốc gia ở các nước thành viên, mà 
còn là tài liệu tham khảo cho việc kiểm tra tàu ở các quốc gia có cảng, 
và có ảnh hưởng trực tiếp đến các quy định và quy tắc của các tổ chức 
quốc tế khác, ví dụ như Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

Các Hiệp định thương mại tự do (FTA)
Ngày càng nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa 
phương, cũng như các thỏa thuận hội nhập kinh tế khu vực, bao gồm 
các điều khoản xã hội và lao động liên quan đến quyền của người lao 
động. �ật vậy, số lượng hiệp định thương mại tự do với điều khoản 
lao động đã tăng đáng kể trong hai thập kỷ qua: 70 hiệp định thương 
mại có điều khoản lao động năm 2016 so với 58 năm 2013, 21 năm 
2005 và 4 năm 1995.6 Các hiệp định thương mại tự do ngày càng 
tham chiếu nhiều hơn đến các công cụ ILO trong các điều khoản về 
lao động, đặc biệt là Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản 
trong Lao động (1998), và những hiệp định gần đây của Liên minh 
châu Âu cũng tham chiếu các Công ước của ILO. Từ năm 2013, 80% 
các hiệp định có hiệu lực đều bao gồm các điều khoản đó, bắt đầu từ 
các hiệp định liên quan đến Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. 
Tuy nhiên, những điều khoản như vậy đã xuất hiện từ rất sớm. Ví 
dụ, trong bối cảnh Liên minh châu Âu, cơ chế ưu đãi đặc biệt cho 
phát triển bền vững và quản trị tốt (Cơ chế ưu đãi thuế quan phổ 
cập/GSP+) cung cấp lợi ích bổ sung cho các quốc gia thực hiện một 
số tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quyền con người và lao động. Kể 
từ khi Hiệp định �ương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được ký kết 

năm 1992 và được bổ sung vào năm 1994 bởi Hiệp định Hợp tác Lao 
động Bắc Mỹ (NAALC) (hiệp định này đã được đàm phán lại hoàn 
toàn vào tháng 10 năm 2018), một số hiệp định thương mại tự do đã 
được ký kết giữa Hoa Kỳ với các quốc gia như Chile, Jordan, Hàn 
Quốc, Ma rốc, Singapo và các nước Trung Mỹ. Trong các hiệp định 
này, các quốc gia ký kết đều tái khẳng định cam kết của họ đối với 
ILO, đặc biệt là sẽ tôn trọng và thúc đẩy Tuyên bố của ILO về các 
Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động. Gần đây, hiệp định 
thương mại tự do giữa Nhật Bản và Liên minh châu Âu, được ký vào 
năm 2017, có tham chiếu đến Chương trình Việc làm �ỏa đáng và 
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
(2008) như là tiêu chuẩn ràng buộc với các bên, để các bên nỗ lực 
phê chuẩn 8 Công ước cơ bản của ILO. Hiệp định cũng có các điều 
khoản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tham chiếu đến 
Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa Quốc gia.

Xã hội dân sự
Các nhóm vận động chính sách và các tổ chức phi chính phủ dựa 
trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế để kêu gọi thay đổi chính sách, 
luật pháp hoặc thực tiễn.

nào của một trong hai bên, đặc biệt là việc thành lập tổ chức công 
đoàn dưới sự chi phối của người sử dụng lao động hoặc của tổ chức 
của người sử dụng lao động, hoặc sự hỗ trợ cho tổ chức công đoàn 
về tài chính hoặc các phương thức khác với mục đích đặt tổ chức 
của người lao động dưới sự kiểm soát của người sử dụng lao động 
hoặc của tổ chức người sử dụng lao động. Công ước cũng coi quyền 
thương lượng tập thể là một quyền thiêng liêng (xem thêm phần 
�ương lượng tập thể).



Trong khi các đối tác ba bên của ILO là những người sử dụng chính 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế, thì nhiều đối tác khác cũng nhận 
thấy các tiêu chuẩn này là những công cụ hữu ích. �ật vậy, nhiều 
tác nhân mới đang sử dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế và do đó 
góp phần phổ biến những tiêu chuẩn này ở cấp quốc tế.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) - thúc đẩy các hành vi 
có trách nhiệm, bao phủ rộng và bền vững tại nơi làm việc
ILO định nghĩa CSR là cách thức mà doanh nghiệp cân nhắc tác 
động của hoạt động của họ đối với xã hội và khẳng định các nguyên 
tắc và giá trị của họ, cả về phương pháp và quy trình nội bộ cũng như 
trong sự tương tác với các chủ thể khác. Người tiêu dùng ngày càng 
quan tâm tới khía cạnh đạo đức của các sản phẩm và từ đó đã dẫn 
đến việc các công ty đa quốc gia thông qua các nguyên tắc ứng xử tự 
nguyện để giám sát điều kiện lao động tại các địa điểm sản xuất và 
trong những chuỗi cung ứng của mình. Phần đông trong số 500 công 
ty hàng đầu ở Mỹ và Anh quốc đã thông qua nguyên tắc ứng xử dưới 
một dạng nào đó, trong đó có rất nhiều nguyên tắc ứng xử tham 
khảo các tiêu chuẩn của ILO. Mặc dù những nguyên tắc ứng xử này 
không thay thế cho các văn kiện quốc tế mang tính ràng buộc, nhưng 
chúng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phổ biến các nguyên tắc 

Công ước về Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền tổ chức, năm 1948 
(số 87)
Công ước cơ bản này quy định người lao động và người sử dụng lao 
động có quyền thành lập và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn 
của chính họ mà không cần phải có sự cho phép nào trước. Các tổ 
chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
thành lập một cách tự do và không bị giải thể hoặc đình chỉ hoạt 
động bởi bất kỳ nhà chức trách hành chính nào, và các tổ chức đó 
được quyền thành lập và gia nhập các liên đoàn, tổng liên đoàn mà 
những liên đoàn, tổng liên đoàn đó có thể gia nhập làm thành viên 
của các tổ chức quốc tế của người lao động và của người sử dụng 
lao động.

Công ước về Quyền Tổ chức và �ương lượng tập thể, năm 1949 
Công ước cơ bản này quy định rằng người lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại các hành vi phân biệt đối xử 
mang tính chất chống công đoàn, bao gồm cả các yêu cầu người lao 
động không được gia nhập công đoàn hoặc phải từ bỏ công đoàn để 
được nhận vào làm việc hoặc sa thải người lao động vì lý do là đoàn 
viên công đoàn hoặc vì tham gia vào các hoạt động công đoàn. Các 
tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại bất kỳ hành vi can thiệp nội bộ 

chứa đựng trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế. 

ILO có thể đóng một vai trò quan trọng trong CSR thông qua hai tài 
liệu tham chiếu chính: Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc và 
Quyền Cơ bản trong Lao động (1998) và Tuyên bố Ba bên về các 
Nguyên tắc Liên quan đến Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách 
xã hội (“Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa quốc gia”) - mà phiên bản 
sửa đổi đã được Hội đồng Quản trị thông qua vào năm 2017 để đáp 
ứng với thực tiễn kinh tế mới, đặc biệt là sự gia tăng đầu tư và 
thương mại liên quốc gia, và sự tăng trưởng trong các chuỗi cung 
ứng toàn cầu. Bản sửa đổi này đã củng cố Tuyên bố về Doanh nghiệp 
Đa quốc gia thông qua việc đưa vào các nguyên tắc giải quyết những 
khía cạnh cụ thể của việc làm thỏa đáng như bảo hiểm xã hội, lao 
động cưỡng bức, chuyển từ nền kinh tế phi chính thức sang kinh tế 
chính thức, tiền lương, tiếp cận phương án khắc phục và bồi thường 
dành cho nạn nhân. Nó cũng bao gồm hướng dẫn về quy trình “điều 
tra” việc đạt được việc làm thỏa đáng, tạo công việc bền vững, doanh 
nghiệp bền vững, tăng trưởng bao phủ rộng hơn và tăng cường chia 
sẻ lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài - mà có liên quan đặc biệt 
đến việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 8. Ngoài ra, 
nhiều sáng kiến thúc đẩy hành vi bao phủ rộng, có trách nhiệm và 
bền vững của doanh nghiệp cũng tham chiếu các công cụ của ILO, 
bao gồm các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền Con 
người: thực hiện Khung pháp lý “Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc phục” 
của Liên hợp quốc, Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc và Hướng dẫn 
của OECD dành cho doanh nghiệp đa quốc gia.

Năm 2009, ILO đã ra mắt Bộ phận Trợ giúp cung cấp cho các đối tác 
ba bên và doanh nghiệp thông tin, hỗ trợ, dịch vụ giới thiệu và tư 
vấn dễ tiếp cận về CSR và việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động để 
giúp cho các thực hành của doanh nghiệp trở nên phù hợp với các 
tiêu chuẩn lao động quốc tế.5

Các tổ chức quốc tế khác
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
nhấn mạnh rằng các tổ chức quốc tế và khu vực khác với nhiệm vụ 
trong các lĩnh vực liên quan chặt chẽ có thể có những đóng góp quan 
trọng, đặc biệt thông qua các mục tiêu của Chương trình Việc làm 
�ỏa đáng. Các tổ chức quốc tế khác cũng thường sử dụng tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong các hoạt động của mình. Các báo cáo 
về việc áp dụng tiêu chuẩn lao động quốc tế được trình thường 
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Vai trò của các tổ chức đại diện người lao động và người sử dụng 
lao động

xuyên cho các cơ quan nhân quyền của LHQ và các cơ quan quốc tế 
khác. Các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng �ế giới (WB) và 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Phát triển Châu 
Phi (AfDB) đã lồng ghép một số tiêu chuẩn lao động vào một số các 
hoạt động của mình. Ví dụ, năm 2013, AfDB đưa vào chính sách bảo 
vệ môi trường và xã hội của mình một biện pháp bảo vệ đối với điều 
kiện lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Biện pháp bảo vệ số 
5), đưa ra các yêu cầu của AfDB đối với bên đi vay và khách hàng có 
tham chiếu rõ ràng đến các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO. Để 
làm như vậy, AfDB đã tham gia cùng với nhóm các nhà tài trợ quốc 
tế khác mà cũng đã áp dụng cách tiếp cận tương tự trong chính sách 
bảo vệ hoặc các tài liệu chiến lược khác của họ, bao gồm: Báo cáo 
Chiến lược Giảm nghèo của WB và Tiêu chuẩn Hiệu suất số 2 của Tập 
đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) (thuộc nhóm WB), trong đó công nhận 
rằng theo đuổi tăng trưởng kinh tế thông qua tạo việc làm cũng phải 
tuân thủ việc bảo vệ các quyền cơ bản của người lao động. Hơn nữa, 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế có tác động trực tiếp đến các lĩnh vực 
toàn cầu hóa như vận tải hàng hải. Các tiêu chuẩn này không chỉ được 
sử dụng để thiết kế luật hàng hải quốc gia ở các nước thành viên, mà 
còn là tài liệu tham khảo cho việc kiểm tra tàu ở các quốc gia có cảng, 
và có ảnh hưởng trực tiếp đến các quy định và quy tắc của các tổ chức 
quốc tế khác, ví dụ như Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

Các Hiệp định thương mại tự do (FTA)
Ngày càng nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa 
phương, cũng như các thỏa thuận hội nhập kinh tế khu vực, bao gồm 
các điều khoản xã hội và lao động liên quan đến quyền của người lao 
động. �ật vậy, số lượng hiệp định thương mại tự do với điều khoản 
lao động đã tăng đáng kể trong hai thập kỷ qua: 70 hiệp định thương 
mại có điều khoản lao động năm 2016 so với 58 năm 2013, 21 năm 
2005 và 4 năm 1995.6 Các hiệp định thương mại tự do ngày càng 
tham chiếu nhiều hơn đến các công cụ ILO trong các điều khoản về 
lao động, đặc biệt là Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản 
trong Lao động (1998), và những hiệp định gần đây của Liên minh 
châu Âu cũng tham chiếu các Công ước của ILO. Từ năm 2013, 80% 
các hiệp định có hiệu lực đều bao gồm các điều khoản đó, bắt đầu từ 
các hiệp định liên quan đến Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. 
Tuy nhiên, những điều khoản như vậy đã xuất hiện từ rất sớm. Ví 
dụ, trong bối cảnh Liên minh châu Âu, cơ chế ưu đãi đặc biệt cho 
phát triển bền vững và quản trị tốt (Cơ chế ưu đãi thuế quan phổ 
cập/GSP+) cung cấp lợi ích bổ sung cho các quốc gia thực hiện một 
số tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quyền con người và lao động. Kể 
từ khi Hiệp định �ương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được ký kết 

năm 1992 và được bổ sung vào năm 1994 bởi Hiệp định Hợp tác Lao 
động Bắc Mỹ (NAALC) (hiệp định này đã được đàm phán lại hoàn 
toàn vào tháng 10 năm 2018), một số hiệp định thương mại tự do đã 
được ký kết giữa Hoa Kỳ với các quốc gia như Chile, Jordan, Hàn 
Quốc, Ma rốc, Singapo và các nước Trung Mỹ. Trong các hiệp định 
này, các quốc gia ký kết đều tái khẳng định cam kết của họ đối với 
ILO, đặc biệt là sẽ tôn trọng và thúc đẩy Tuyên bố của ILO về các 
Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động. Gần đây, hiệp định 
thương mại tự do giữa Nhật Bản và Liên minh châu Âu, được ký vào 
năm 2017, có tham chiếu đến Chương trình Việc làm �ỏa đáng và 
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
(2008) như là tiêu chuẩn ràng buộc với các bên, để các bên nỗ lực 
phê chuẩn 8 Công ước cơ bản của ILO. Hiệp định cũng có các điều 
khoản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tham chiếu đến 
Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa Quốc gia.

Xã hội dân sự
Các nhóm vận động chính sách và các tổ chức phi chính phủ dựa 
trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế để kêu gọi thay đổi chính sách, 
luật pháp hoặc thực tiễn.

Các tổ chức đại diện cho người lao động và người sử dụng lao động 
đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tiêu chuẩn lao động quốc tế. 
Họ không chỉ là người sử dụng hệ thống này mà còn là các bên đối 
tác của ILO tham gia vào việc chọn chủ đề cho các tiêu chuẩn mới 
của ILO và trong việc soạn thảo văn bản và bỏ phiếu để Hội nghị Lao 
động Quốc tế quyết định thông qua hay không thông qua một tiêu 
chuẩn mới được dự thảo. Nếu một Công ước được thông qua, người 
lao động và người sử dụng lao động có thể khuyến khích chính phủ 
phê chuẩn nó. Công ước đó được phê chuẩn, chính phủ phải định kỳ 
báo cáo cho ILO về cách thức áp dụng Công ước đó trong luật pháp 
và thực hành. Báo cáo của Chính phủ phải được gửi cho các tổ chức 
đại diện của người lao động và người sử dụng lao động, và các tổ 
chức này có thể có ý kiến bình luận về các báo cáo đó. Các tổ chức 
của người lao động và người sử dụng lao động cũng có thể cung cấp 
thông tin liên quan trực tiếp cho ILO theo Điều 23(2) của Điều lệ 
ILO. Họ có thể khởi xướng sự phản kháng về những vi phạm Công 
ước ILO theo trình tự thủ tục quy định tại Điều 24 của Điều lệ ILO. 
Là những đối tác ba bên của ILO, họ cũng tham gia vào các ủy ban 

ba bên được thành lập để kiểm tra đơn phản kháng. Các đại biểu của 
người lao động và người sử dụng lao động tại Hội nghị Lao động 
Quốc tế cũng có thể nộp đơn khiếu kiện đối với các quốc gia thành 
viên theo quy định tại Điều 26 của Điều lệ ILO. Nếu một quốc gia 
thành viên đã phê chuẩn Công ước về �am khảo Ý kiến Ba bên 
(Tiêu chuẩn lao động quốc tế) số 144, năm 1976 - Công ước đã được 
145 quốc gia thành viên phê chuẩn tính đến ngày 01/01/2019, thì 
quốc gia đó có nghĩa vụ phải tổ chức tham vấn ba bên cấp quốc gia 
về Công ước mới được đề xuất sẽ được thảo luận tại Hội nghị, về việc 
đệ trình các văn kiện đó cho nhà chức trách có thẩm quyền, về các 
báo cáo liên quan tới những Công ước đã phê chuẩn, về các biện 
pháp liên quan tới những Công ước và Khuyến nghị chưa được phê 
chuẩn, và các đề xuất về bãi ước Công ước.

nào của một trong hai bên, đặc biệt là việc thành lập tổ chức công 
đoàn dưới sự chi phối của người sử dụng lao động hoặc của tổ chức 
của người sử dụng lao động, hoặc sự hỗ trợ cho tổ chức công đoàn 
về tài chính hoặc các phương thức khác với mục đích đặt tổ chức 
của người lao động dưới sự kiểm soát của người sử dụng lao động 
hoặc của tổ chức người sử dụng lao động. Công ước cũng coi quyền 
thương lượng tập thể là một quyền thiêng liêng (xem thêm phần 
�ương lượng tập thể).



TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ: LUẬT CHƠI CHO NỀN KINH TẾ TOÀN CẦU

Trong khi các đối tác ba bên của ILO là những người sử dụng chính 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế, thì nhiều đối tác khác cũng nhận 
thấy các tiêu chuẩn này là những công cụ hữu ích. �ật vậy, nhiều 
tác nhân mới đang sử dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế và do đó 
góp phần phổ biến những tiêu chuẩn này ở cấp quốc tế.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) - thúc đẩy các hành vi 
có trách nhiệm, bao phủ rộng và bền vững tại nơi làm việc
ILO định nghĩa CSR là cách thức mà doanh nghiệp cân nhắc tác 
động của hoạt động của họ đối với xã hội và khẳng định các nguyên 
tắc và giá trị của họ, cả về phương pháp và quy trình nội bộ cũng như 
trong sự tương tác với các chủ thể khác. Người tiêu dùng ngày càng 
quan tâm tới khía cạnh đạo đức của các sản phẩm và từ đó đã dẫn 
đến việc các công ty đa quốc gia thông qua các nguyên tắc ứng xử tự 
nguyện để giám sát điều kiện lao động tại các địa điểm sản xuất và 
trong những chuỗi cung ứng của mình. Phần đông trong số 500 công 
ty hàng đầu ở Mỹ và Anh quốc đã thông qua nguyên tắc ứng xử dưới 
một dạng nào đó, trong đó có rất nhiều nguyên tắc ứng xử tham 
khảo các tiêu chuẩn của ILO. Mặc dù những nguyên tắc ứng xử này 
không thay thế cho các văn kiện quốc tế mang tính ràng buộc, nhưng 
chúng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phổ biến các nguyên tắc 

Công ước về Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền tổ chức, năm 1948 
(số 87)
Công ước cơ bản này quy định người lao động và người sử dụng lao 
động có quyền thành lập và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn 
của chính họ mà không cần phải có sự cho phép nào trước. Các tổ 
chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
thành lập một cách tự do và không bị giải thể hoặc đình chỉ hoạt 
động bởi bất kỳ nhà chức trách hành chính nào, và các tổ chức đó 
được quyền thành lập và gia nhập các liên đoàn, tổng liên đoàn mà 
những liên đoàn, tổng liên đoàn đó có thể gia nhập làm thành viên 
của các tổ chức quốc tế của người lao động và của người sử dụng 
lao động.

Công ước về Quyền Tổ chức và �ương lượng tập thể, năm 1949 
Công ước cơ bản này quy định rằng người lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại các hành vi phân biệt đối xử 
mang tính chất chống công đoàn, bao gồm cả các yêu cầu người lao 
động không được gia nhập công đoàn hoặc phải từ bỏ công đoàn để 
được nhận vào làm việc hoặc sa thải người lao động vì lý do là đoàn 
viên công đoàn hoặc vì tham gia vào các hoạt động công đoàn. Các 
tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại bất kỳ hành vi can thiệp nội bộ 

chứa đựng trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế. 

ILO có thể đóng một vai trò quan trọng trong CSR thông qua hai tài 
liệu tham chiếu chính: Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc và 
Quyền Cơ bản trong Lao động (1998) và Tuyên bố Ba bên về các 
Nguyên tắc Liên quan đến Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách 
xã hội (“Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa quốc gia”) - mà phiên bản 
sửa đổi đã được Hội đồng Quản trị thông qua vào năm 2017 để đáp 
ứng với thực tiễn kinh tế mới, đặc biệt là sự gia tăng đầu tư và 
thương mại liên quốc gia, và sự tăng trưởng trong các chuỗi cung 
ứng toàn cầu. Bản sửa đổi này đã củng cố Tuyên bố về Doanh nghiệp 
Đa quốc gia thông qua việc đưa vào các nguyên tắc giải quyết những 
khía cạnh cụ thể của việc làm thỏa đáng như bảo hiểm xã hội, lao 
động cưỡng bức, chuyển từ nền kinh tế phi chính thức sang kinh tế 
chính thức, tiền lương, tiếp cận phương án khắc phục và bồi thường 
dành cho nạn nhân. Nó cũng bao gồm hướng dẫn về quy trình “điều 
tra” việc đạt được việc làm thỏa đáng, tạo công việc bền vững, doanh 
nghiệp bền vững, tăng trưởng bao phủ rộng hơn và tăng cường chia 
sẻ lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài - mà có liên quan đặc biệt 
đến việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 8. Ngoài ra, 
nhiều sáng kiến thúc đẩy hành vi bao phủ rộng, có trách nhiệm và 
bền vững của doanh nghiệp cũng tham chiếu các công cụ của ILO, 
bao gồm các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền Con 
người: thực hiện Khung pháp lý “Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc phục” 
của Liên hợp quốc, Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc và Hướng dẫn 
của OECD dành cho doanh nghiệp đa quốc gia.

Năm 2009, ILO đã ra mắt Bộ phận Trợ giúp cung cấp cho các đối tác 
ba bên và doanh nghiệp thông tin, hỗ trợ, dịch vụ giới thiệu và tư 
vấn dễ tiếp cận về CSR và việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động để 
giúp cho các thực hành của doanh nghiệp trở nên phù hợp với các 
tiêu chuẩn lao động quốc tế.5

Các tổ chức quốc tế khác
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
nhấn mạnh rằng các tổ chức quốc tế và khu vực khác với nhiệm vụ 
trong các lĩnh vực liên quan chặt chẽ có thể có những đóng góp quan 
trọng, đặc biệt thông qua các mục tiêu của Chương trình Việc làm 
�ỏa đáng. Các tổ chức quốc tế khác cũng thường sử dụng tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong các hoạt động của mình. Các báo cáo 
về việc áp dụng tiêu chuẩn lao động quốc tế được trình thường 
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xuyên cho các cơ quan nhân quyền của LHQ và các cơ quan quốc tế 
khác. Các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng �ế giới (WB) và 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Phát triển Châu 
Phi (AfDB) đã lồng ghép một số tiêu chuẩn lao động vào một số các 
hoạt động của mình. Ví dụ, năm 2013, AfDB đưa vào chính sách bảo 
vệ môi trường và xã hội của mình một biện pháp bảo vệ đối với điều 
kiện lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Biện pháp bảo vệ số 
5), đưa ra các yêu cầu của AfDB đối với bên đi vay và khách hàng có 
tham chiếu rõ ràng đến các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO. Để 
làm như vậy, AfDB đã tham gia cùng với nhóm các nhà tài trợ quốc 
tế khác mà cũng đã áp dụng cách tiếp cận tương tự trong chính sách 
bảo vệ hoặc các tài liệu chiến lược khác của họ, bao gồm: Báo cáo 
Chiến lược Giảm nghèo của WB và Tiêu chuẩn Hiệu suất số 2 của Tập 
đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) (thuộc nhóm WB), trong đó công nhận 
rằng theo đuổi tăng trưởng kinh tế thông qua tạo việc làm cũng phải 
tuân thủ việc bảo vệ các quyền cơ bản của người lao động. Hơn nữa, 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế có tác động trực tiếp đến các lĩnh vực 
toàn cầu hóa như vận tải hàng hải. Các tiêu chuẩn này không chỉ được 
sử dụng để thiết kế luật hàng hải quốc gia ở các nước thành viên, mà 
còn là tài liệu tham khảo cho việc kiểm tra tàu ở các quốc gia có cảng, 
và có ảnh hưởng trực tiếp đến các quy định và quy tắc của các tổ chức 
quốc tế khác, ví dụ như Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

Các Hiệp định thương mại tự do (FTA)
Ngày càng nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa 
phương, cũng như các thỏa thuận hội nhập kinh tế khu vực, bao gồm 
các điều khoản xã hội và lao động liên quan đến quyền của người lao 
động. �ật vậy, số lượng hiệp định thương mại tự do với điều khoản 
lao động đã tăng đáng kể trong hai thập kỷ qua: 70 hiệp định thương 
mại có điều khoản lao động năm 2016 so với 58 năm 2013, 21 năm 
2005 và 4 năm 1995.6 Các hiệp định thương mại tự do ngày càng 
tham chiếu nhiều hơn đến các công cụ ILO trong các điều khoản về 
lao động, đặc biệt là Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản 
trong Lao động (1998), và những hiệp định gần đây của Liên minh 
châu Âu cũng tham chiếu các Công ước của ILO. Từ năm 2013, 80% 
các hiệp định có hiệu lực đều bao gồm các điều khoản đó, bắt đầu từ 
các hiệp định liên quan đến Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. 
Tuy nhiên, những điều khoản như vậy đã xuất hiện từ rất sớm. Ví 
dụ, trong bối cảnh Liên minh châu Âu, cơ chế ưu đãi đặc biệt cho 
phát triển bền vững và quản trị tốt (Cơ chế ưu đãi thuế quan phổ 
cập/GSP+) cung cấp lợi ích bổ sung cho các quốc gia thực hiện một 
số tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quyền con người và lao động. Kể 
từ khi Hiệp định �ương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được ký kết 

năm 1992 và được bổ sung vào năm 1994 bởi Hiệp định Hợp tác Lao 
động Bắc Mỹ (NAALC) (hiệp định này đã được đàm phán lại hoàn 
toàn vào tháng 10 năm 2018), một số hiệp định thương mại tự do đã 
được ký kết giữa Hoa Kỳ với các quốc gia như Chile, Jordan, Hàn 
Quốc, Ma rốc, Singapo và các nước Trung Mỹ. Trong các hiệp định 
này, các quốc gia ký kết đều tái khẳng định cam kết của họ đối với 
ILO, đặc biệt là sẽ tôn trọng và thúc đẩy Tuyên bố của ILO về các 
Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động. Gần đây, hiệp định 
thương mại tự do giữa Nhật Bản và Liên minh châu Âu, được ký vào 
năm 2017, có tham chiếu đến Chương trình Việc làm �ỏa đáng và 
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
(2008) như là tiêu chuẩn ràng buộc với các bên, để các bên nỗ lực 
phê chuẩn 8 Công ước cơ bản của ILO. Hiệp định cũng có các điều 
khoản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tham chiếu đến 
Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa Quốc gia.

Xã hội dân sự
Các nhóm vận động chính sách và các tổ chức phi chính phủ dựa 
trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế để kêu gọi thay đổi chính sách, 
luật pháp hoặc thực tiễn.

Các tổ chức đại diện cho người lao động và người sử dụng lao động 
đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tiêu chuẩn lao động quốc tế. 
Họ không chỉ là người sử dụng hệ thống này mà còn là các bên đối 
tác của ILO tham gia vào việc chọn chủ đề cho các tiêu chuẩn mới 
của ILO và trong việc soạn thảo văn bản và bỏ phiếu để Hội nghị Lao 
động Quốc tế quyết định thông qua hay không thông qua một tiêu 
chuẩn mới được dự thảo. Nếu một Công ước được thông qua, người 
lao động và người sử dụng lao động có thể khuyến khích chính phủ 
phê chuẩn nó. Công ước đó được phê chuẩn, chính phủ phải định kỳ 
báo cáo cho ILO về cách thức áp dụng Công ước đó trong luật pháp 
và thực hành. Báo cáo của Chính phủ phải được gửi cho các tổ chức 
đại diện của người lao động và người sử dụng lao động, và các tổ 
chức này có thể có ý kiến bình luận về các báo cáo đó. Các tổ chức 
của người lao động và người sử dụng lao động cũng có thể cung cấp 
thông tin liên quan trực tiếp cho ILO theo Điều 23(2) của Điều lệ 
ILO. Họ có thể khởi xướng sự phản kháng về những vi phạm Công 
ước ILO theo trình tự thủ tục quy định tại Điều 24 của Điều lệ ILO. 
Là những đối tác ba bên của ILO, họ cũng tham gia vào các ủy ban 

ba bên được thành lập để kiểm tra đơn phản kháng. Các đại biểu của 
người lao động và người sử dụng lao động tại Hội nghị Lao động 
Quốc tế cũng có thể nộp đơn khiếu kiện đối với các quốc gia thành 
viên theo quy định tại Điều 26 của Điều lệ ILO. Nếu một quốc gia 
thành viên đã phê chuẩn Công ước về �am khảo Ý kiến Ba bên 
(Tiêu chuẩn lao động quốc tế) số 144, năm 1976 - Công ước đã được 
145 quốc gia thành viên phê chuẩn tính đến ngày 01/01/2019, thì 
quốc gia đó có nghĩa vụ phải tổ chức tham vấn ba bên cấp quốc gia 
về Công ước mới được đề xuất sẽ được thảo luận tại Hội nghị, về việc 
đệ trình các văn kiện đó cho nhà chức trách có thẩm quyền, về các 
báo cáo liên quan tới những Công ước đã phê chuẩn, về các biện 
pháp liên quan tới những Công ước và Khuyến nghị chưa được phê 
chuẩn, và các đề xuất về bãi ước Công ước.

nào của một trong hai bên, đặc biệt là việc thành lập tổ chức công 
đoàn dưới sự chi phối của người sử dụng lao động hoặc của tổ chức 
của người sử dụng lao động, hoặc sự hỗ trợ cho tổ chức công đoàn 
về tài chính hoặc các phương thức khác với mục đích đặt tổ chức 
của người lao động dưới sự kiểm soát của người sử dụng lao động 
hoặc của tổ chức người sử dụng lao động. Công ước cũng coi quyền 
thương lượng tập thể là một quyền thiêng liêng (xem thêm phần 
�ương lượng tập thể).



Trong khi các đối tác ba bên của ILO là những người sử dụng chính 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế, thì nhiều đối tác khác cũng nhận 
thấy các tiêu chuẩn này là những công cụ hữu ích. �ật vậy, nhiều 
tác nhân mới đang sử dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế và do đó 
góp phần phổ biến những tiêu chuẩn này ở cấp quốc tế.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) - thúc đẩy các hành vi 
có trách nhiệm, bao phủ rộng và bền vững tại nơi làm việc
ILO định nghĩa CSR là cách thức mà doanh nghiệp cân nhắc tác 
động của hoạt động của họ đối với xã hội và khẳng định các nguyên 
tắc và giá trị của họ, cả về phương pháp và quy trình nội bộ cũng như 
trong sự tương tác với các chủ thể khác. Người tiêu dùng ngày càng 
quan tâm tới khía cạnh đạo đức của các sản phẩm và từ đó đã dẫn 
đến việc các công ty đa quốc gia thông qua các nguyên tắc ứng xử tự 
nguyện để giám sát điều kiện lao động tại các địa điểm sản xuất và 
trong những chuỗi cung ứng của mình. Phần đông trong số 500 công 
ty hàng đầu ở Mỹ và Anh quốc đã thông qua nguyên tắc ứng xử dưới 
một dạng nào đó, trong đó có rất nhiều nguyên tắc ứng xử tham 
khảo các tiêu chuẩn của ILO. Mặc dù những nguyên tắc ứng xử này 
không thay thế cho các văn kiện quốc tế mang tính ràng buộc, nhưng 
chúng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phổ biến các nguyên tắc 

Công ước về Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền tổ chức, năm 1948 
(số 87)
Công ước cơ bản này quy định người lao động và người sử dụng lao 
động có quyền thành lập và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn 
của chính họ mà không cần phải có sự cho phép nào trước. Các tổ 
chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
thành lập một cách tự do và không bị giải thể hoặc đình chỉ hoạt 
động bởi bất kỳ nhà chức trách hành chính nào, và các tổ chức đó 
được quyền thành lập và gia nhập các liên đoàn, tổng liên đoàn mà 
những liên đoàn, tổng liên đoàn đó có thể gia nhập làm thành viên 
của các tổ chức quốc tế của người lao động và của người sử dụng 
lao động.

Công ước về Quyền Tổ chức và �ương lượng tập thể, năm 1949 
Công ước cơ bản này quy định rằng người lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại các hành vi phân biệt đối xử 
mang tính chất chống công đoàn, bao gồm cả các yêu cầu người lao 
động không được gia nhập công đoàn hoặc phải từ bỏ công đoàn để 
được nhận vào làm việc hoặc sa thải người lao động vì lý do là đoàn 
viên công đoàn hoặc vì tham gia vào các hoạt động công đoàn. Các 
tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại bất kỳ hành vi can thiệp nội bộ 

chứa đựng trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế. 

ILO có thể đóng một vai trò quan trọng trong CSR thông qua hai tài 
liệu tham chiếu chính: Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc và 
Quyền Cơ bản trong Lao động (1998) và Tuyên bố Ba bên về các 
Nguyên tắc Liên quan đến Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách 
xã hội (“Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa quốc gia”) - mà phiên bản 
sửa đổi đã được Hội đồng Quản trị thông qua vào năm 2017 để đáp 
ứng với thực tiễn kinh tế mới, đặc biệt là sự gia tăng đầu tư và 
thương mại liên quốc gia, và sự tăng trưởng trong các chuỗi cung 
ứng toàn cầu. Bản sửa đổi này đã củng cố Tuyên bố về Doanh nghiệp 
Đa quốc gia thông qua việc đưa vào các nguyên tắc giải quyết những 
khía cạnh cụ thể của việc làm thỏa đáng như bảo hiểm xã hội, lao 
động cưỡng bức, chuyển từ nền kinh tế phi chính thức sang kinh tế 
chính thức, tiền lương, tiếp cận phương án khắc phục và bồi thường 
dành cho nạn nhân. Nó cũng bao gồm hướng dẫn về quy trình “điều 
tra” việc đạt được việc làm thỏa đáng, tạo công việc bền vững, doanh 
nghiệp bền vững, tăng trưởng bao phủ rộng hơn và tăng cường chia 
sẻ lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài - mà có liên quan đặc biệt 
đến việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 8. Ngoài ra, 
nhiều sáng kiến thúc đẩy hành vi bao phủ rộng, có trách nhiệm và 
bền vững của doanh nghiệp cũng tham chiếu các công cụ của ILO, 
bao gồm các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền Con 
người: thực hiện Khung pháp lý “Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc phục” 
của Liên hợp quốc, Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc và Hướng dẫn 
của OECD dành cho doanh nghiệp đa quốc gia.

Năm 2009, ILO đã ra mắt Bộ phận Trợ giúp cung cấp cho các đối tác 
ba bên và doanh nghiệp thông tin, hỗ trợ, dịch vụ giới thiệu và tư 
vấn dễ tiếp cận về CSR và việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động để 
giúp cho các thực hành của doanh nghiệp trở nên phù hợp với các 
tiêu chuẩn lao động quốc tế.5

Các tổ chức quốc tế khác
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
nhấn mạnh rằng các tổ chức quốc tế và khu vực khác với nhiệm vụ 
trong các lĩnh vực liên quan chặt chẽ có thể có những đóng góp quan 
trọng, đặc biệt thông qua các mục tiêu của Chương trình Việc làm 
�ỏa đáng. Các tổ chức quốc tế khác cũng thường sử dụng tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong các hoạt động của mình. Các báo cáo 
về việc áp dụng tiêu chuẩn lao động quốc tế được trình thường 
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CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG
QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH

xuyên cho các cơ quan nhân quyền của LHQ và các cơ quan quốc tế 
khác. Các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng �ế giới (WB) và 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Phát triển Châu 
Phi (AfDB) đã lồng ghép một số tiêu chuẩn lao động vào một số các 
hoạt động của mình. Ví dụ, năm 2013, AfDB đưa vào chính sách bảo 
vệ môi trường và xã hội của mình một biện pháp bảo vệ đối với điều 
kiện lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Biện pháp bảo vệ số 
5), đưa ra các yêu cầu của AfDB đối với bên đi vay và khách hàng có 
tham chiếu rõ ràng đến các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO. Để 
làm như vậy, AfDB đã tham gia cùng với nhóm các nhà tài trợ quốc 
tế khác mà cũng đã áp dụng cách tiếp cận tương tự trong chính sách 
bảo vệ hoặc các tài liệu chiến lược khác của họ, bao gồm: Báo cáo 
Chiến lược Giảm nghèo của WB và Tiêu chuẩn Hiệu suất số 2 của Tập 
đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) (thuộc nhóm WB), trong đó công nhận 
rằng theo đuổi tăng trưởng kinh tế thông qua tạo việc làm cũng phải 
tuân thủ việc bảo vệ các quyền cơ bản của người lao động. Hơn nữa, 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế có tác động trực tiếp đến các lĩnh vực 
toàn cầu hóa như vận tải hàng hải. Các tiêu chuẩn này không chỉ được 
sử dụng để thiết kế luật hàng hải quốc gia ở các nước thành viên, mà 
còn là tài liệu tham khảo cho việc kiểm tra tàu ở các quốc gia có cảng, 
và có ảnh hưởng trực tiếp đến các quy định và quy tắc của các tổ chức 
quốc tế khác, ví dụ như Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

Các Hiệp định thương mại tự do (FTA)
Ngày càng nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa 
phương, cũng như các thỏa thuận hội nhập kinh tế khu vực, bao gồm 
các điều khoản xã hội và lao động liên quan đến quyền của người lao 
động. �ật vậy, số lượng hiệp định thương mại tự do với điều khoản 
lao động đã tăng đáng kể trong hai thập kỷ qua: 70 hiệp định thương 
mại có điều khoản lao động năm 2016 so với 58 năm 2013, 21 năm 
2005 và 4 năm 1995.6 Các hiệp định thương mại tự do ngày càng 
tham chiếu nhiều hơn đến các công cụ ILO trong các điều khoản về 
lao động, đặc biệt là Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản 
trong Lao động (1998), và những hiệp định gần đây của Liên minh 
châu Âu cũng tham chiếu các Công ước của ILO. Từ năm 2013, 80% 
các hiệp định có hiệu lực đều bao gồm các điều khoản đó, bắt đầu từ 
các hiệp định liên quan đến Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. 
Tuy nhiên, những điều khoản như vậy đã xuất hiện từ rất sớm. Ví 
dụ, trong bối cảnh Liên minh châu Âu, cơ chế ưu đãi đặc biệt cho 
phát triển bền vững và quản trị tốt (Cơ chế ưu đãi thuế quan phổ 
cập/GSP+) cung cấp lợi ích bổ sung cho các quốc gia thực hiện một 
số tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quyền con người và lao động. Kể 
từ khi Hiệp định �ương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được ký kết 

năm 1992 và được bổ sung vào năm 1994 bởi Hiệp định Hợp tác Lao 
động Bắc Mỹ (NAALC) (hiệp định này đã được đàm phán lại hoàn 
toàn vào tháng 10 năm 2018), một số hiệp định thương mại tự do đã 
được ký kết giữa Hoa Kỳ với các quốc gia như Chile, Jordan, Hàn 
Quốc, Ma rốc, Singapo và các nước Trung Mỹ. Trong các hiệp định 
này, các quốc gia ký kết đều tái khẳng định cam kết của họ đối với 
ILO, đặc biệt là sẽ tôn trọng và thúc đẩy Tuyên bố của ILO về các 
Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động. Gần đây, hiệp định 
thương mại tự do giữa Nhật Bản và Liên minh châu Âu, được ký vào 
năm 2017, có tham chiếu đến Chương trình Việc làm �ỏa đáng và 
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
(2008) như là tiêu chuẩn ràng buộc với các bên, để các bên nỗ lực 
phê chuẩn 8 Công ước cơ bản của ILO. Hiệp định cũng có các điều 
khoản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tham chiếu đến 
Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa Quốc gia.

Xã hội dân sự
Các nhóm vận động chính sách và các tổ chức phi chính phủ dựa 
trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế để kêu gọi thay đổi chính sách, 
luật pháp hoặc thực tiễn.

nào của một trong hai bên, đặc biệt là việc thành lập tổ chức công 
đoàn dưới sự chi phối của người sử dụng lao động hoặc của tổ chức 
của người sử dụng lao động, hoặc sự hỗ trợ cho tổ chức công đoàn 
về tài chính hoặc các phương thức khác với mục đích đặt tổ chức 
của người lao động dưới sự kiểm soát của người sử dụng lao động 
hoặc của tổ chức người sử dụng lao động. Công ước cũng coi quyền 
thương lượng tập thể là một quyền thiêng liêng (xem thêm phần 
�ương lượng tập thể).



CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 

Trong khi các đối tác ba bên của ILO là những người sử dụng chính 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế, thì nhiều đối tác khác cũng nhận 
thấy các tiêu chuẩn này là những công cụ hữu ích. �ật vậy, nhiều 
tác nhân mới đang sử dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế và do đó 
góp phần phổ biến những tiêu chuẩn này ở cấp quốc tế.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) - thúc đẩy các hành vi 
có trách nhiệm, bao phủ rộng và bền vững tại nơi làm việc
ILO định nghĩa CSR là cách thức mà doanh nghiệp cân nhắc tác 
động của hoạt động của họ đối với xã hội và khẳng định các nguyên 
tắc và giá trị của họ, cả về phương pháp và quy trình nội bộ cũng như 
trong sự tương tác với các chủ thể khác. Người tiêu dùng ngày càng 
quan tâm tới khía cạnh đạo đức của các sản phẩm và từ đó đã dẫn 
đến việc các công ty đa quốc gia thông qua các nguyên tắc ứng xử tự 
nguyện để giám sát điều kiện lao động tại các địa điểm sản xuất và 
trong những chuỗi cung ứng của mình. Phần đông trong số 500 công 
ty hàng đầu ở Mỹ và Anh quốc đã thông qua nguyên tắc ứng xử dưới 
một dạng nào đó, trong đó có rất nhiều nguyên tắc ứng xử tham 
khảo các tiêu chuẩn của ILO. Mặc dù những nguyên tắc ứng xử này 
không thay thế cho các văn kiện quốc tế mang tính ràng buộc, nhưng 
chúng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phổ biến các nguyên tắc 

iêu chuẩn lao động quốc tế đáp ứng các nhu cầu và thách thức 
ngày càng tăng mà người lao động và người sử dụng lao động 

đang phải đối mặt trong nền kinh tế toàn cầu. Phần này của cuốn 
sách trình bày những vấn đề mà tiêu chuẩn lao động quốc tế điều 
chỉnh và giới thiệu một số Công ước và Khuyến nghị liên quan. Phần 
này cũng giải thích những vấn đề nào hiện nay đang tồn tại trong 
từng lĩnh vực và cách thức tiêu chuẩn lao động quốc tế đang giúp 
đưa ra những giải pháp. Cuối cùng, một số ví dụ được phân tích để 
minh hoạ cho việc áp dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế hoặc cho 
việc đóng góp tích cực của các nguyên tắc chứa đựng trong các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế đối với từng trường hợp cụ thể.

Phần này tóm tắt một số Công ước và Khuyến nghị ILO liên quan. 
Việc tóm tắt nhằm mục đích thông tin và không thay thế việc tham 
vấn các văn bản pháp lý chính thức. Các Công ước và Khuyến nghị 
khác không được tóm tắt ở đây mặc dù nhiều trong số đó cũng phù 
hợp và còn hiệu lực. Có thể tham khảo Danh mục toàn bộ các tiêu 
chuẩn của ILO theo chủ đề và theo tình trạng hiệu lực tại trang web: 
www.ilo.org/normes. Các ví dụ được lựa chọn để minh hoạ chứ 
không phải nhằm làm nổi bật một quốc gia hoặc trường hợp riêng 
biệt nào.

Công ước về Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền tổ chức, năm 1948 
(số 87)
Công ước cơ bản này quy định người lao động và người sử dụng lao 
động có quyền thành lập và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn 
của chính họ mà không cần phải có sự cho phép nào trước. Các tổ 
chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
thành lập một cách tự do và không bị giải thể hoặc đình chỉ hoạt 
động bởi bất kỳ nhà chức trách hành chính nào, và các tổ chức đó 
được quyền thành lập và gia nhập các liên đoàn, tổng liên đoàn mà 
những liên đoàn, tổng liên đoàn đó có thể gia nhập làm thành viên 
của các tổ chức quốc tế của người lao động và của người sử dụng 
lao động.

Công ước về Quyền Tổ chức và �ương lượng tập thể, năm 1949 
Công ước cơ bản này quy định rằng người lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại các hành vi phân biệt đối xử 
mang tính chất chống công đoàn, bao gồm cả các yêu cầu người lao 
động không được gia nhập công đoàn hoặc phải từ bỏ công đoàn để 
được nhận vào làm việc hoặc sa thải người lao động vì lý do là đoàn 
viên công đoàn hoặc vì tham gia vào các hoạt động công đoàn. Các 
tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại bất kỳ hành vi can thiệp nội bộ 

chứa đựng trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế. 

ILO có thể đóng một vai trò quan trọng trong CSR thông qua hai tài 
liệu tham chiếu chính: Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc và 
Quyền Cơ bản trong Lao động (1998) và Tuyên bố Ba bên về các 
Nguyên tắc Liên quan đến Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách 
xã hội (“Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa quốc gia”) - mà phiên bản 
sửa đổi đã được Hội đồng Quản trị thông qua vào năm 2017 để đáp 
ứng với thực tiễn kinh tế mới, đặc biệt là sự gia tăng đầu tư và 
thương mại liên quốc gia, và sự tăng trưởng trong các chuỗi cung 
ứng toàn cầu. Bản sửa đổi này đã củng cố Tuyên bố về Doanh nghiệp 
Đa quốc gia thông qua việc đưa vào các nguyên tắc giải quyết những 
khía cạnh cụ thể của việc làm thỏa đáng như bảo hiểm xã hội, lao 
động cưỡng bức, chuyển từ nền kinh tế phi chính thức sang kinh tế 
chính thức, tiền lương, tiếp cận phương án khắc phục và bồi thường 
dành cho nạn nhân. Nó cũng bao gồm hướng dẫn về quy trình “điều 
tra” việc đạt được việc làm thỏa đáng, tạo công việc bền vững, doanh 
nghiệp bền vững, tăng trưởng bao phủ rộng hơn và tăng cường chia 
sẻ lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài - mà có liên quan đặc biệt 
đến việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 8. Ngoài ra, 
nhiều sáng kiến thúc đẩy hành vi bao phủ rộng, có trách nhiệm và 
bền vững của doanh nghiệp cũng tham chiếu các công cụ của ILO, 
bao gồm các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền Con 
người: thực hiện Khung pháp lý “Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc phục” 
của Liên hợp quốc, Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc và Hướng dẫn 
của OECD dành cho doanh nghiệp đa quốc gia.

Năm 2009, ILO đã ra mắt Bộ phận Trợ giúp cung cấp cho các đối tác 
ba bên và doanh nghiệp thông tin, hỗ trợ, dịch vụ giới thiệu và tư 
vấn dễ tiếp cận về CSR và việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động để 
giúp cho các thực hành của doanh nghiệp trở nên phù hợp với các 
tiêu chuẩn lao động quốc tế.5

Các tổ chức quốc tế khác
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
nhấn mạnh rằng các tổ chức quốc tế và khu vực khác với nhiệm vụ 
trong các lĩnh vực liên quan chặt chẽ có thể có những đóng góp quan 
trọng, đặc biệt thông qua các mục tiêu của Chương trình Việc làm 
�ỏa đáng. Các tổ chức quốc tế khác cũng thường sử dụng tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong các hoạt động của mình. Các báo cáo 
về việc áp dụng tiêu chuẩn lao động quốc tế được trình thường 
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xuyên cho các cơ quan nhân quyền của LHQ và các cơ quan quốc tế 
khác. Các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng �ế giới (WB) và 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Phát triển Châu 
Phi (AfDB) đã lồng ghép một số tiêu chuẩn lao động vào một số các 
hoạt động của mình. Ví dụ, năm 2013, AfDB đưa vào chính sách bảo 
vệ môi trường và xã hội của mình một biện pháp bảo vệ đối với điều 
kiện lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Biện pháp bảo vệ số 
5), đưa ra các yêu cầu của AfDB đối với bên đi vay và khách hàng có 
tham chiếu rõ ràng đến các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO. Để 
làm như vậy, AfDB đã tham gia cùng với nhóm các nhà tài trợ quốc 
tế khác mà cũng đã áp dụng cách tiếp cận tương tự trong chính sách 
bảo vệ hoặc các tài liệu chiến lược khác của họ, bao gồm: Báo cáo 
Chiến lược Giảm nghèo của WB và Tiêu chuẩn Hiệu suất số 2 của Tập 
đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) (thuộc nhóm WB), trong đó công nhận 
rằng theo đuổi tăng trưởng kinh tế thông qua tạo việc làm cũng phải 
tuân thủ việc bảo vệ các quyền cơ bản của người lao động. Hơn nữa, 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế có tác động trực tiếp đến các lĩnh vực 
toàn cầu hóa như vận tải hàng hải. Các tiêu chuẩn này không chỉ được 
sử dụng để thiết kế luật hàng hải quốc gia ở các nước thành viên, mà 
còn là tài liệu tham khảo cho việc kiểm tra tàu ở các quốc gia có cảng, 
và có ảnh hưởng trực tiếp đến các quy định và quy tắc của các tổ chức 
quốc tế khác, ví dụ như Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

Các Hiệp định thương mại tự do (FTA)
Ngày càng nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa 
phương, cũng như các thỏa thuận hội nhập kinh tế khu vực, bao gồm 
các điều khoản xã hội và lao động liên quan đến quyền của người lao 
động. �ật vậy, số lượng hiệp định thương mại tự do với điều khoản 
lao động đã tăng đáng kể trong hai thập kỷ qua: 70 hiệp định thương 
mại có điều khoản lao động năm 2016 so với 58 năm 2013, 21 năm 
2005 và 4 năm 1995.6 Các hiệp định thương mại tự do ngày càng 
tham chiếu nhiều hơn đến các công cụ ILO trong các điều khoản về 
lao động, đặc biệt là Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản 
trong Lao động (1998), và những hiệp định gần đây của Liên minh 
châu Âu cũng tham chiếu các Công ước của ILO. Từ năm 2013, 80% 
các hiệp định có hiệu lực đều bao gồm các điều khoản đó, bắt đầu từ 
các hiệp định liên quan đến Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. 
Tuy nhiên, những điều khoản như vậy đã xuất hiện từ rất sớm. Ví 
dụ, trong bối cảnh Liên minh châu Âu, cơ chế ưu đãi đặc biệt cho 
phát triển bền vững và quản trị tốt (Cơ chế ưu đãi thuế quan phổ 
cập/GSP+) cung cấp lợi ích bổ sung cho các quốc gia thực hiện một 
số tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quyền con người và lao động. Kể 
từ khi Hiệp định �ương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được ký kết 

năm 1992 và được bổ sung vào năm 1994 bởi Hiệp định Hợp tác Lao 
động Bắc Mỹ (NAALC) (hiệp định này đã được đàm phán lại hoàn 
toàn vào tháng 10 năm 2018), một số hiệp định thương mại tự do đã 
được ký kết giữa Hoa Kỳ với các quốc gia như Chile, Jordan, Hàn 
Quốc, Ma rốc, Singapo và các nước Trung Mỹ. Trong các hiệp định 
này, các quốc gia ký kết đều tái khẳng định cam kết của họ đối với 
ILO, đặc biệt là sẽ tôn trọng và thúc đẩy Tuyên bố của ILO về các 
Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động. Gần đây, hiệp định 
thương mại tự do giữa Nhật Bản và Liên minh châu Âu, được ký vào 
năm 2017, có tham chiếu đến Chương trình Việc làm �ỏa đáng và 
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
(2008) như là tiêu chuẩn ràng buộc với các bên, để các bên nỗ lực 
phê chuẩn 8 Công ước cơ bản của ILO. Hiệp định cũng có các điều 
khoản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tham chiếu đến 
Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa Quốc gia.

Xã hội dân sự
Các nhóm vận động chính sách và các tổ chức phi chính phủ dựa 
trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế để kêu gọi thay đổi chính sách, 
luật pháp hoặc thực tiễn.

T

nào của một trong hai bên, đặc biệt là việc thành lập tổ chức công 
đoàn dưới sự chi phối của người sử dụng lao động hoặc của tổ chức 
của người sử dụng lao động, hoặc sự hỗ trợ cho tổ chức công đoàn 
về tài chính hoặc các phương thức khác với mục đích đặt tổ chức 
của người lao động dưới sự kiểm soát của người sử dụng lao động 
hoặc của tổ chức người sử dụng lao động. Công ước cũng coi quyền 
thương lượng tập thể là một quyền thiêng liêng (xem thêm phần 
�ương lượng tập thể).



Trong khi các đối tác ba bên của ILO là những người sử dụng chính 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế, thì nhiều đối tác khác cũng nhận 
thấy các tiêu chuẩn này là những công cụ hữu ích. �ật vậy, nhiều 
tác nhân mới đang sử dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế và do đó 
góp phần phổ biến những tiêu chuẩn này ở cấp quốc tế.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) - thúc đẩy các hành vi 
có trách nhiệm, bao phủ rộng và bền vững tại nơi làm việc
ILO định nghĩa CSR là cách thức mà doanh nghiệp cân nhắc tác 
động của hoạt động của họ đối với xã hội và khẳng định các nguyên 
tắc và giá trị của họ, cả về phương pháp và quy trình nội bộ cũng như 
trong sự tương tác với các chủ thể khác. Người tiêu dùng ngày càng 
quan tâm tới khía cạnh đạo đức của các sản phẩm và từ đó đã dẫn 
đến việc các công ty đa quốc gia thông qua các nguyên tắc ứng xử tự 
nguyện để giám sát điều kiện lao động tại các địa điểm sản xuất và 
trong những chuỗi cung ứng của mình. Phần đông trong số 500 công 
ty hàng đầu ở Mỹ và Anh quốc đã thông qua nguyên tắc ứng xử dưới 
một dạng nào đó, trong đó có rất nhiều nguyên tắc ứng xử tham 
khảo các tiêu chuẩn của ILO. Mặc dù những nguyên tắc ứng xử này 
không thay thế cho các văn kiện quốc tế mang tính ràng buộc, nhưng 
chúng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phổ biến các nguyên tắc 

Nguyên tắc tự do hiệp hội là trọng tâm các giá trị của ILO: nó được 
phản ánh trong Điều lệ ILO (1919), trong Tuyên bố Philađenphia 
của ILO (1944) và trong Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc và 
Quyền Cơ bản trong Lao động (1998). Đây cũng là quyền đã nêu 
trong Tuyên ngôn Toàn cầu về Quyền Con người (1948). Quyền tổ 
chức và thành lập tổ chức của người lao động và người sử dụng lao 
động là điều kiện tiên quyết để có được thương lượng tập thể và đối 
thoại xã hội lành mạnh. Tuy nhiên, vẫn còn các thách thức trong 
việc áp dụng những nguyên tắc này: tại một số nước, một số nhóm 
người lao động (chẳng hạn như công chức, lao động trên biển, lao 
động trong các khu chế xuất) đang bị tước bỏ quyền hiệp hội, các tổ 
chức của người lao động và người sử dụng lao động đang bị đình chỉ 
hoạt động hoặc bị can thiệp một cách bất hợp pháp và trong một số 
trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, cán bộ công đoàn bị bắt hoặc bị 
giết. Các tiêu chuẩn của ILO, cùng với hoạt động của Ủy ban Tự do 
hiệp hội và các cơ chế giám sát khác của ILO (xem phần 3) đã góp 
phần giải quyết những khó khăn này và đảm bảo rằng những quyền 
cơ bản của con người được tôn trọng khắp thế giới.

Công ước về Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền tổ chức, năm 1948 
(số 87)
Công ước cơ bản này quy định người lao động và người sử dụng lao 
động có quyền thành lập và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn 
của chính họ mà không cần phải có sự cho phép nào trước. Các tổ 
chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
thành lập một cách tự do và không bị giải thể hoặc đình chỉ hoạt 
động bởi bất kỳ nhà chức trách hành chính nào, và các tổ chức đó 
được quyền thành lập và gia nhập các liên đoàn, tổng liên đoàn mà 
những liên đoàn, tổng liên đoàn đó có thể gia nhập làm thành viên 
của các tổ chức quốc tế của người lao động và của người sử dụng 
lao động.

Công ước về Quyền Tổ chức và �ương lượng tập thể, năm 1949 
Công ước cơ bản này quy định rằng người lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại các hành vi phân biệt đối xử 
mang tính chất chống công đoàn, bao gồm cả các yêu cầu người lao 
động không được gia nhập công đoàn hoặc phải từ bỏ công đoàn để 
được nhận vào làm việc hoặc sa thải người lao động vì lý do là đoàn 
viên công đoàn hoặc vì tham gia vào các hoạt động công đoàn. Các 
tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại bất kỳ hành vi can thiệp nội bộ 

chứa đựng trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế. 

ILO có thể đóng một vai trò quan trọng trong CSR thông qua hai tài 
liệu tham chiếu chính: Tuyên bố của ILO về các Nguyên tắc và 
Quyền Cơ bản trong Lao động (1998) và Tuyên bố Ba bên về các 
Nguyên tắc Liên quan đến Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách 
xã hội (“Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa quốc gia”) - mà phiên bản 
sửa đổi đã được Hội đồng Quản trị thông qua vào năm 2017 để đáp 
ứng với thực tiễn kinh tế mới, đặc biệt là sự gia tăng đầu tư và 
thương mại liên quốc gia, và sự tăng trưởng trong các chuỗi cung 
ứng toàn cầu. Bản sửa đổi này đã củng cố Tuyên bố về Doanh nghiệp 
Đa quốc gia thông qua việc đưa vào các nguyên tắc giải quyết những 
khía cạnh cụ thể của việc làm thỏa đáng như bảo hiểm xã hội, lao 
động cưỡng bức, chuyển từ nền kinh tế phi chính thức sang kinh tế 
chính thức, tiền lương, tiếp cận phương án khắc phục và bồi thường 
dành cho nạn nhân. Nó cũng bao gồm hướng dẫn về quy trình “điều 
tra” việc đạt được việc làm thỏa đáng, tạo công việc bền vững, doanh 
nghiệp bền vững, tăng trưởng bao phủ rộng hơn và tăng cường chia 
sẻ lợi ích của đầu tư trực tiếp nước ngoài - mà có liên quan đặc biệt 
đến việc đạt được mục tiêu phát triển bền vững (SDG) số 8. Ngoài ra, 
nhiều sáng kiến thúc đẩy hành vi bao phủ rộng, có trách nhiệm và 
bền vững của doanh nghiệp cũng tham chiếu các công cụ của ILO, 
bao gồm các Nguyên tắc Hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền Con 
người: thực hiện Khung pháp lý “Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc phục” 
của Liên hợp quốc, Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc và Hướng dẫn 
của OECD dành cho doanh nghiệp đa quốc gia.

Năm 2009, ILO đã ra mắt Bộ phận Trợ giúp cung cấp cho các đối tác 
ba bên và doanh nghiệp thông tin, hỗ trợ, dịch vụ giới thiệu và tư 
vấn dễ tiếp cận về CSR và việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động để 
giúp cho các thực hành của doanh nghiệp trở nên phù hợp với các 
tiêu chuẩn lao động quốc tế.5

Các tổ chức quốc tế khác
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
nhấn mạnh rằng các tổ chức quốc tế và khu vực khác với nhiệm vụ 
trong các lĩnh vực liên quan chặt chẽ có thể có những đóng góp quan 
trọng, đặc biệt thông qua các mục tiêu của Chương trình Việc làm 
�ỏa đáng. Các tổ chức quốc tế khác cũng thường sử dụng tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong các hoạt động của mình. Các báo cáo 
về việc áp dụng tiêu chuẩn lao động quốc tế được trình thường 
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xuyên cho các cơ quan nhân quyền của LHQ và các cơ quan quốc tế 
khác. Các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng �ế giới (WB) và 
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Ngân hàng Phát triển Châu 
Phi (AfDB) đã lồng ghép một số tiêu chuẩn lao động vào một số các 
hoạt động của mình. Ví dụ, năm 2013, AfDB đưa vào chính sách bảo 
vệ môi trường và xã hội của mình một biện pháp bảo vệ đối với điều 
kiện lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (Biện pháp bảo vệ số 
5), đưa ra các yêu cầu của AfDB đối với bên đi vay và khách hàng có 
tham chiếu rõ ràng đến các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO. Để 
làm như vậy, AfDB đã tham gia cùng với nhóm các nhà tài trợ quốc 
tế khác mà cũng đã áp dụng cách tiếp cận tương tự trong chính sách 
bảo vệ hoặc các tài liệu chiến lược khác của họ, bao gồm: Báo cáo 
Chiến lược Giảm nghèo của WB và Tiêu chuẩn Hiệu suất số 2 của Tập 
đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) (thuộc nhóm WB), trong đó công nhận 
rằng theo đuổi tăng trưởng kinh tế thông qua tạo việc làm cũng phải 
tuân thủ việc bảo vệ các quyền cơ bản của người lao động. Hơn nữa, 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế có tác động trực tiếp đến các lĩnh vực 
toàn cầu hóa như vận tải hàng hải. Các tiêu chuẩn này không chỉ được 
sử dụng để thiết kế luật hàng hải quốc gia ở các nước thành viên, mà 
còn là tài liệu tham khảo cho việc kiểm tra tàu ở các quốc gia có cảng, 
và có ảnh hưởng trực tiếp đến các quy định và quy tắc của các tổ chức 
quốc tế khác, ví dụ như Tổ chức Hàng hải Quốc tế.

Các Hiệp định thương mại tự do (FTA)
Ngày càng nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa 
phương, cũng như các thỏa thuận hội nhập kinh tế khu vực, bao gồm 
các điều khoản xã hội và lao động liên quan đến quyền của người lao 
động. �ật vậy, số lượng hiệp định thương mại tự do với điều khoản 
lao động đã tăng đáng kể trong hai thập kỷ qua: 70 hiệp định thương 
mại có điều khoản lao động năm 2016 so với 58 năm 2013, 21 năm 
2005 và 4 năm 1995.6 Các hiệp định thương mại tự do ngày càng 
tham chiếu nhiều hơn đến các công cụ ILO trong các điều khoản về 
lao động, đặc biệt là Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản 
trong Lao động (1998), và những hiệp định gần đây của Liên minh 
châu Âu cũng tham chiếu các Công ước của ILO. Từ năm 2013, 80% 
các hiệp định có hiệu lực đều bao gồm các điều khoản đó, bắt đầu từ 
các hiệp định liên quan đến Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. 
Tuy nhiên, những điều khoản như vậy đã xuất hiện từ rất sớm. Ví 
dụ, trong bối cảnh Liên minh châu Âu, cơ chế ưu đãi đặc biệt cho 
phát triển bền vững và quản trị tốt (Cơ chế ưu đãi thuế quan phổ 
cập/GSP+) cung cấp lợi ích bổ sung cho các quốc gia thực hiện một 
số tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quyền con người và lao động. Kể 
từ khi Hiệp định �ương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được ký kết 

năm 1992 và được bổ sung vào năm 1994 bởi Hiệp định Hợp tác Lao 
động Bắc Mỹ (NAALC) (hiệp định này đã được đàm phán lại hoàn 
toàn vào tháng 10 năm 2018), một số hiệp định thương mại tự do đã 
được ký kết giữa Hoa Kỳ với các quốc gia như Chile, Jordan, Hàn 
Quốc, Ma rốc, Singapo và các nước Trung Mỹ. Trong các hiệp định 
này, các quốc gia ký kết đều tái khẳng định cam kết của họ đối với 
ILO, đặc biệt là sẽ tôn trọng và thúc đẩy Tuyên bố của ILO về các 
Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động. Gần đây, hiệp định 
thương mại tự do giữa Nhật Bản và Liên minh châu Âu, được ký vào 
năm 2017, có tham chiếu đến Chương trình Việc làm �ỏa đáng và 
Tuyên bố của ILO về Bình đẳng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng 
(2008) như là tiêu chuẩn ràng buộc với các bên, để các bên nỗ lực 
phê chuẩn 8 Công ước cơ bản của ILO. Hiệp định cũng có các điều 
khoản về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tham chiếu đến 
Tuyên bố về Doanh nghiệp Đa Quốc gia.

Xã hội dân sự
Các nhóm vận động chính sách và các tổ chức phi chính phủ dựa 
trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế để kêu gọi thay đổi chính sách, 
luật pháp hoặc thực tiễn.

nào của một trong hai bên, đặc biệt là việc thành lập tổ chức công 
đoàn dưới sự chi phối của người sử dụng lao động hoặc của tổ chức 
của người sử dụng lao động, hoặc sự hỗ trợ cho tổ chức công đoàn 
về tài chính hoặc các phương thức khác với mục đích đặt tổ chức 
của người lao động dưới sự kiểm soát của người sử dụng lao động 
hoặc của tổ chức người sử dụng lao động. Công ước cũng coi quyền 
thương lượng tập thể là một quyền thiêng liêng (xem thêm phần 
�ương lượng tập thể).



CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 

Công ước về Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền tổ chức, năm 1948 
(số 87)
Công ước cơ bản này quy định người lao động và người sử dụng lao 
động có quyền thành lập và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn 
của chính họ mà không cần phải có sự cho phép nào trước. Các tổ 
chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
thành lập một cách tự do và không bị giải thể hoặc đình chỉ hoạt 
động bởi bất kỳ nhà chức trách hành chính nào, và các tổ chức đó 
được quyền thành lập và gia nhập các liên đoàn, tổng liên đoàn mà 
những liên đoàn, tổng liên đoàn đó có thể gia nhập làm thành viên 
của các tổ chức quốc tế của người lao động và của người sử dụng 
lao động.

Công ước về Quyền Tổ chức và �ương lượng tập thể, năm 1949 
Công ước cơ bản này quy định rằng người lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại các hành vi phân biệt đối xử 
mang tính chất chống công đoàn, bao gồm cả các yêu cầu người lao 
động không được gia nhập công đoàn hoặc phải từ bỏ công đoàn để 
được nhận vào làm việc hoặc sa thải người lao động vì lý do là đoàn 
viên công đoàn hoặc vì tham gia vào các hoạt động công đoàn. Các 
tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại bất kỳ hành vi can thiệp nội bộ 

Công ước về Đại diện Người lao động, năm 1971 (số 135)
Đại diện người lao động tại doanh nghiệp được hưởng sự bảo vệ hữu 
hiệu chống lại bất kỳ hành vi nào làm tổn hại tới họ, kể cả việc sa thải 
- dựa trên tư cách và hoạt động của họ đại diện cho người lao động 
hoặc dựa vào tư cách công đoàn viên hoặc tham gia các hoạt động 
công đoàn, một khi hoạt động đó của họ là phù hợp với pháp luật 
hiện hành hoặc thoả ước tập thể hoặc các quy định khác mà các bên 
đã thoả thuận. Phải có cơ sở vật chất phù hợp tại doanh nghiệp dành 
cho đại diện của người lao động để họ có thể thực hiện các chức 
năng của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Công ước về Tổ chức của Người lao động Nông thôn, năm 1975 
(số 141)
Tất cả các nhóm người lao động nông thôn, dù họ là người làm công 
ăn lương hay là tự tạo việc làm, đều được quyền thành lập và - tuỳ 
theo quy tắc của tổ chức liên quan - gia nhập các tổ chức theo sự lựa 
chọn của chính mình mà không cần sự cho phép trước. Các nguyên 
tắc tự do hiệp hội cũng được tôn trọng đầy đủ; các tổ chức của lao 
động nông thôn phải được quyền độc lập và tự nguyện về tính chất 
và không bị bất kỳ một sự can thiệp, ép buộc hoặc trấn áp nào. Các 
chính sách quốc gia phải tạo điều kiện cho việc thành lập và phát 
triển - trên cơ sở tự nguyện - của các tổ chức mạnh và độc lập của lao 
động nông thôn như là một phương thức hữu hiệu đảm bảo sự tham 
gia của những người lao động này vào quá trình phát triển kinh tế - 
xã hội.

Công ước về Quan hệ Lao động (Dịch vụ công), năm 1978 (số 151) 
Người lao động trong khu vực công, theo định nghĩa của Công ước 
này, phải được hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại các hành vi phân 

nào của một trong hai bên, đặc biệt là việc thành lập tổ chức công 
đoàn dưới sự chi phối của người sử dụng lao động hoặc của tổ chức 
của người sử dụng lao động, hoặc sự hỗ trợ cho tổ chức công đoàn 
về tài chính hoặc các phương thức khác với mục đích đặt tổ chức 
của người lao động dưới sự kiểm soát của người sử dụng lao động 
hoặc của tổ chức người sử dụng lao động. Công ước cũng coi quyền 
thương lượng tập thể là một quyền thiêng liêng (xem thêm phần 
�ương lượng tập thể).
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biệt đối xử mang tính chất chống công đoàn khi liên quan tới việc 
thuê mướn họ và các tổ chức của họ phải được hưởng quyền độc lập 
hoàn toàn đối với các cơ quan công quyền cũng như sự bảo vệ thoả 
đáng chống lại bất kỳ hành vi can thiệp nội bộ nào của cơ quan công 
quyền vào việc thành lập, hoạt động hoặc quản lý các tổ chức đó 
(xem thêm phần �ương lượng tập thể).



Công ước về Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền tổ chức, năm 1948 
(số 87)
Công ước cơ bản này quy định người lao động và người sử dụng lao 
động có quyền thành lập và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn 
của chính họ mà không cần phải có sự cho phép nào trước. Các tổ 
chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
thành lập một cách tự do và không bị giải thể hoặc đình chỉ hoạt 
động bởi bất kỳ nhà chức trách hành chính nào, và các tổ chức đó 
được quyền thành lập và gia nhập các liên đoàn, tổng liên đoàn mà 
những liên đoàn, tổng liên đoàn đó có thể gia nhập làm thành viên 
của các tổ chức quốc tế của người lao động và của người sử dụng 
lao động.

Công ước về Quyền Tổ chức và �ương lượng tập thể, năm 1949 
Công ước cơ bản này quy định rằng người lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại các hành vi phân biệt đối xử 
mang tính chất chống công đoàn, bao gồm cả các yêu cầu người lao 
động không được gia nhập công đoàn hoặc phải từ bỏ công đoàn để 
được nhận vào làm việc hoặc sa thải người lao động vì lý do là đoàn 
viên công đoàn hoặc vì tham gia vào các hoạt động công đoàn. Các 
tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại bất kỳ hành vi can thiệp nội bộ 

Công ước về Đại diện Người lao động, năm 1971 (số 135)
Đại diện người lao động tại doanh nghiệp được hưởng sự bảo vệ hữu 
hiệu chống lại bất kỳ hành vi nào làm tổn hại tới họ, kể cả việc sa thải 
- dựa trên tư cách và hoạt động của họ đại diện cho người lao động 
hoặc dựa vào tư cách công đoàn viên hoặc tham gia các hoạt động 
công đoàn, một khi hoạt động đó của họ là phù hợp với pháp luật 
hiện hành hoặc thoả ước tập thể hoặc các quy định khác mà các bên 
đã thoả thuận. Phải có cơ sở vật chất phù hợp tại doanh nghiệp dành 
cho đại diện của người lao động để họ có thể thực hiện các chức 
năng của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. 

Công ước về Tổ chức của Người lao động Nông thôn, năm 1975 
(số 141)
Tất cả các nhóm người lao động nông thôn, dù họ là người làm công 
ăn lương hay là tự tạo việc làm, đều được quyền thành lập và - tuỳ 
theo quy tắc của tổ chức liên quan - gia nhập các tổ chức theo sự lựa 
chọn của chính mình mà không cần sự cho phép trước. Các nguyên 
tắc tự do hiệp hội cũng được tôn trọng đầy đủ; các tổ chức của lao 
động nông thôn phải được quyền độc lập và tự nguyện về tính chất 
và không bị bất kỳ một sự can thiệp, ép buộc hoặc trấn áp nào. Các 
chính sách quốc gia phải tạo điều kiện cho việc thành lập và phát 
triển - trên cơ sở tự nguyện - của các tổ chức mạnh và độc lập của lao 
động nông thôn như là một phương thức hữu hiệu đảm bảo sự tham 
gia của những người lao động này vào quá trình phát triển kinh tế - 
xã hội.

Công ước về Quan hệ Lao động (Dịch vụ công), năm 1978 (số 151) 
Người lao động trong khu vực công, theo định nghĩa của Công ước 
này, phải được hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại các hành vi phân 

nào của một trong hai bên, đặc biệt là việc thành lập tổ chức công 
đoàn dưới sự chi phối của người sử dụng lao động hoặc của tổ chức 
của người sử dụng lao động, hoặc sự hỗ trợ cho tổ chức công đoàn 
về tài chính hoặc các phương thức khác với mục đích đặt tổ chức 
của người lao động dưới sự kiểm soát của người sử dụng lao động 
hoặc của tổ chức người sử dụng lao động. Công ước cũng coi quyền 
thương lượng tập thể là một quyền thiêng liêng (xem thêm phần 
�ương lượng tập thể).
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Mặc dầu tự do hiệp hội được thừa nhận là một quyền cơ bản tại nơi làm 
việc, các công đoàn và thành viên của mình vẫn phải chịu những vi 
phạm nghiêm trọng về quyền của họ. Trong ấn phẩm hàng đầu gần đây 
về vi phạm quyền công đoàn (2017), Liên đoàn Công đoàn Quốc tế 
(ITUC) ước tính công đoàn viên bị bạo lực ở 59 trên 139 quốc gia (có dữ 
liệu về những trường hợp này). Năm 2017, công đoàn viên đã bị sát hại 
ở 11 quốc gia sau: Bangladesh, Brazil, Colombia, Guatemala, Honduras, 
Ý, Mauritania, Mexico, Peru, Phillippin và Cộng hòa Bolivar Venezuela. 
Cũng trong năm 2017, quyền tự do thể hiện và tự do hiệp hội đã bị hạn 
chế nghiêm trọng ở 50 quốc gia. Ngoài ra, tại 84 quốc gia, một số nhóm 
người lao động không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật lao động. 
Năm 2014, ITUC đưa vào áp dụng Chỉ số Quyền Toàn cầu để xếp hạng 
139 quốc gia so với 97 chỉ số được quốc tế công nhận nhằm đánh giá 
xem ở những nước nào quyền của người lao động được bảo vệ tốt nhất 
trong pháp luật và thực tiễn. Theo bảng xếp hạng này, tại 46 quốc gia 
(con số năm 2014 là 32 quốc gia), quyền công đoàn không được đảm 
bảo, ví dụ do thiếu quy định pháp luật và người lao động phải đối mặt với 
các hành vi lao động không công bằng. Tự do hiệp hội không chỉ là vấn 
đề của người lao động. Người sử dụng lao động cũng gửi đơn khiếu kiện 
tới Ủy ban Tự do hiệp hội của ILO về sự can thiệp bất hợp pháp vào hoạt 
động của tổ chức đại diện cho họ.

biệt đối xử mang tính chất chống công đoàn khi liên quan tới việc 
thuê mướn họ và các tổ chức của họ phải được hưởng quyền độc lập 
hoàn toàn đối với các cơ quan công quyền cũng như sự bảo vệ thoả 
đáng chống lại bất kỳ hành vi can thiệp nội bộ nào của cơ quan công 
quyền vào việc thành lập, hoạt động hoặc quản lý các tổ chức đó 
(xem thêm phần �ương lượng tập thể).



CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 

Công ước về Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền tổ chức, năm 1948 
(số 87)
Công ước cơ bản này quy định người lao động và người sử dụng lao 
động có quyền thành lập và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn 
của chính họ mà không cần phải có sự cho phép nào trước. Các tổ 
chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
thành lập một cách tự do và không bị giải thể hoặc đình chỉ hoạt 
động bởi bất kỳ nhà chức trách hành chính nào, và các tổ chức đó 
được quyền thành lập và gia nhập các liên đoàn, tổng liên đoàn mà 
những liên đoàn, tổng liên đoàn đó có thể gia nhập làm thành viên 
của các tổ chức quốc tế của người lao động và của người sử dụng 
lao động.

Công ước về Quyền Tổ chức và �ương lượng tập thể, năm 1949 
Công ước cơ bản này quy định rằng người lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại các hành vi phân biệt đối xử 
mang tính chất chống công đoàn, bao gồm cả các yêu cầu người lao 
động không được gia nhập công đoàn hoặc phải từ bỏ công đoàn để 
được nhận vào làm việc hoặc sa thải người lao động vì lý do là đoàn 
viên công đoàn hoặc vì tham gia vào các hoạt động công đoàn. Các 
tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại bất kỳ hành vi can thiệp nội bộ 

Tự do hiệp hội bảo đảm cho người lao động và người sử dụng lao 
động có thể liên kết lại để đàm phán mối quan hệ lao động một cách 
hiệu quả hơn. Kết hợp quyền tự do hiệp hội mạnh với thực tiễn 
thương lượng tập thể đúng đắn sẽ bảo đảm rằng người lao động và 
người sử dụng lao động có tiếng nói bình đẳng trong thương lượng 
và rằng kết quả sẽ công bằng và hợp tình hợp lý. �ương lượng tập 
thể cho phép hai bên đàm phán về quan hệ việc làm công bằng và 
ngăn ngừa các tranh chấp lao động tốn kém. �ực vậy, một số nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng các nước có thương lượng tập thể được điều phối 
tốt thì thường có ít sự bất bình đẳng hơn trong tiền công, tỷ lệ thất 
nghiệp thấp hơn và ít dai dẳng hơn, và các cuộc đình công sẽ ít hơn 
và ngắn hơn so với các nước nơi thương lượng tập thể chưa phát 
triển mạnh. �ực tiễn thương lượng tập thể tốt đôi khi là yếu tố cho 
phép một số quốc gia vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính. Các tiêu 
chuẩn của ILO thúc đẩy thương lượng tập thể và giúp bảo đảm rằng 
quan hệ lao động tốt mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Công ước về Quyền Tổ chức và �ương lượng Tập thể, năm 1949 
(số 98)
Công ước cơ bản này quy định rằng các biện pháp thích hợp với 
điều kiện quốc gia phải được tiến hành, bất kỳ khi nào cần thiết, để 
khuyến khích và xúc tiến sự phát triển và sử dụng đầy đủ bộ máy 
thương lượng tự nguyện giữa các tổ chức của người lao động và của 
người sử dụng lao động, nhằm điều chỉnh các điều kiện thuê mướn 
lao động thông qua các thoả ước tập thể (xem thêm phần Tự do 
hiệp hội).

Công ước về Quan hệ lao động (Dịch vụ công), năm 1978 (số 151) 
Công ước này thúc đẩy thương lượng tập thể cho những người lao 
động trong các ngành dịch vụ công cũng như các phương pháp 
khác cho phép đại diện người lao động trong dịch vụ công tham gia 
vào việc quyết định điều kiện làm việc của họ. Nó cũng quy định 
rằng các tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua thương lượng 
giữa các bên hoặc thông qua một cơ chế độc lập, không thiên vị 
như hoà giải hoặc trọng tài.

Công ước về �ương lượng tập thể, năm 1981 (số 154)
Công ước này định nghĩa thương lượng tập thể và kêu gọi thúc đẩy 
thương lượng tập thể trong tất cả các ngành hoạt động kinh tế, kể 
cả dịch vụ công.

nào của một trong hai bên, đặc biệt là việc thành lập tổ chức công 
đoàn dưới sự chi phối của người sử dụng lao động hoặc của tổ chức 
của người sử dụng lao động, hoặc sự hỗ trợ cho tổ chức công đoàn 
về tài chính hoặc các phương thức khác với mục đích đặt tổ chức 
của người lao động dưới sự kiểm soát của người sử dụng lao động 
hoặc của tổ chức người sử dụng lao động. Công ước cũng coi quyền 
thương lượng tập thể là một quyền thiêng liêng (xem thêm phần 
�ương lượng tập thể).
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Công ước về Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền tổ chức, năm 1948 
(số 87)
Công ước cơ bản này quy định người lao động và người sử dụng lao 
động có quyền thành lập và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn 
của chính họ mà không cần phải có sự cho phép nào trước. Các tổ 
chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
thành lập một cách tự do và không bị giải thể hoặc đình chỉ hoạt 
động bởi bất kỳ nhà chức trách hành chính nào, và các tổ chức đó 
được quyền thành lập và gia nhập các liên đoàn, tổng liên đoàn mà 
những liên đoàn, tổng liên đoàn đó có thể gia nhập làm thành viên 
của các tổ chức quốc tế của người lao động và của người sử dụng 
lao động.

Công ước về Quyền Tổ chức và �ương lượng tập thể, năm 1949 
Công ước cơ bản này quy định rằng người lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại các hành vi phân biệt đối xử 
mang tính chất chống công đoàn, bao gồm cả các yêu cầu người lao 
động không được gia nhập công đoàn hoặc phải từ bỏ công đoàn để 
được nhận vào làm việc hoặc sa thải người lao động vì lý do là đoàn 
viên công đoàn hoặc vì tham gia vào các hoạt động công đoàn. Các 
tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại bất kỳ hành vi can thiệp nội bộ 

nào của một trong hai bên, đặc biệt là việc thành lập tổ chức công 
đoàn dưới sự chi phối của người sử dụng lao động hoặc của tổ chức 
của người sử dụng lao động, hoặc sự hỗ trợ cho tổ chức công đoàn 
về tài chính hoặc các phương thức khác với mục đích đặt tổ chức 
của người lao động dưới sự kiểm soát của người sử dụng lao động 
hoặc của tổ chức người sử dụng lao động. Công ước cũng coi quyền 
thương lượng tập thể là một quyền thiêng liêng (xem thêm phần 
�ương lượng tập thể).
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Thương lượng tập thể trong ngành may mặc ở Jordan8

Có khoảng 65.000 người lao động đang làm việc trong lĩnh vực may 
mặc ở Jordan, ba phần tư trong số họ là người lao động di cư, chủ yếu 
đến từ Nam Á và Đông Nam Á. Sau một loạt các tranh chấp tập thể liên 
quan đến điều kiện sống và điều kiện làm việc, một thỏa ước tập thể 
ngành đã được ký kết vào tháng 5 năm 2013. Thỏa ước chung có giá trị 
hai năm này - là thỏa ước đầu tiên thuộc loại này được ký kết ở Jordan, 
quốc gia đã phê chuẩn Công ước 98 - đánh dấu bước tiến quan trọng 
trong việc sử dụng thương lượng tập thể tự nguyện để xác định điều 
kiện làm việc trong lĩnh vực may mặc. Thỏa ước tập thể đó đã được sửa 
đổi và gia hạn hai lần, lần đầu tiên vào năm 2015 và sau đó vào năm 
2017. Được ký kết giữa hai hiệp hội người sử dụng lao động (Hiệp hội 
Dệt, May và Phụ kiện Jordan (JGATE) và Hiệp hội các Chủ Nhà máy, 
Xưởng và Hàng may mặc) với Công đoàn ngành Dệt may, Hiệp định đã 
dẫn đến những thay đổi quan trọng và hữu hình trong lĩnh vực may mặc, 
bao gồm: áp dụng tiền thưởng thâm niên, hài hòa các điều kiện làm việc 
và tuyển dụng quan trọng (tiền lương, lợi ích bảo hiểm xã hội và trả công 
cho làm việc ngoài giờ) giữa người lao động di cư và công dân Jordan, 
và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp. Việc đưa vào thỏa ước các 
điều khoản cho phép công đoàn có thể tiếp cận các nhà máy và ký túc 
xá của công nhân đã tạo điều kiện cho việc thành lập các ủy ban người 
lao động, bầu ra lãnh đạo và giáo dục, thông tin cho người lao động về 
quyền và trách nhiệm của họ. Là một thỏa ước ngành, phạm vi áp dụng 
của nó bao gồm tất cả người lao động và doanh nghiệp trong ngành 
may mặc.9



CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 

Công ước về Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền tổ chức, năm 1948 
(số 87)
Công ước cơ bản này quy định người lao động và người sử dụng lao 
động có quyền thành lập và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn 
của chính họ mà không cần phải có sự cho phép nào trước. Các tổ 
chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
thành lập một cách tự do và không bị giải thể hoặc đình chỉ hoạt 
động bởi bất kỳ nhà chức trách hành chính nào, và các tổ chức đó 
được quyền thành lập và gia nhập các liên đoàn, tổng liên đoàn mà 
những liên đoàn, tổng liên đoàn đó có thể gia nhập làm thành viên 
của các tổ chức quốc tế của người lao động và của người sử dụng 
lao động.

Công ước về Quyền Tổ chức và �ương lượng tập thể, năm 1949 
Công ước cơ bản này quy định rằng người lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại các hành vi phân biệt đối xử 
mang tính chất chống công đoàn, bao gồm cả các yêu cầu người lao 
động không được gia nhập công đoàn hoặc phải từ bỏ công đoàn để 
được nhận vào làm việc hoặc sa thải người lao động vì lý do là đoàn 
viên công đoàn hoặc vì tham gia vào các hoạt động công đoàn. Các 
tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại bất kỳ hành vi can thiệp nội bộ 

nào của một trong hai bên, đặc biệt là việc thành lập tổ chức công 
đoàn dưới sự chi phối của người sử dụng lao động hoặc của tổ chức 
của người sử dụng lao động, hoặc sự hỗ trợ cho tổ chức công đoàn 
về tài chính hoặc các phương thức khác với mục đích đặt tổ chức 
của người lao động dưới sự kiểm soát của người sử dụng lao động 
hoặc của tổ chức người sử dụng lao động. Công ước cũng coi quyền 
thương lượng tập thể là một quyền thiêng liêng (xem thêm phần 
�ương lượng tập thể).
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Quyền hiệp hội (trong ngành nông nghiệp) và tổ chức của lao động 
nông thôn: lao động nông thôn có cơ hội lên tiếng
Năm 2015, Khảo sát chung do Ủy ban Chuyên gia tiến hành tập trung 
vào Công ước về Quyền Hiệp hội (Nông nghiệp), năm 1921 (số 11), 
Công ước về Tổ chức của Lao động Nông thôn (số 141) và Khuyến nghị, 
năm 1975 (số 149). Khi quyết định dành cuộc Khảo sát Chung tập trung 
vào các văn kiện này, ILO muốn gợi nhắc rằng lao động nông nghiệp 
thường bị từ chối quyền tổ chức và thương lượng tập thể, và lao động 
nông thôn đặc biệt dễ bị tổn thương, vì họ được pháp luật bảo vệ không 
đầy đủ và tiếp cận hạn chế với bộ máy cho phép hành động tập thể. 
Mặc dù tầm quan trọng của nông nghiệp và kinh tế nông thôn là rõ ràng 
ở cấp toàn cầu, nhưng có rất ít thông tin đáng tin cậy và có thể so sánh 
(đặc biệt là số liệu phân tách theo tuổi và giới tính) về bản chất, tầm 
quan trọng về mặt kinh tế, tình hình hiện tại và phạm vi thực sự của 
ngành này. Cụ thể, các định nghĩa về kinh tế nông thôn, nông nghiệp, lao 
động nông thôn/nông nghiệp khác nhau đáng kể giữa các quốc gia, do 
vậy, việc so sánh giữa các quốc gia thường không đáng tin cậy lắm. 
Theo số liệu của ILO, khoảng 40% dân số trong độ tuổi lao động sống ở 
khu vực nông thôn, với sự khác biệt khá lớn giữa các quốc gia.

Hầu hết những người lao động này không tham gia vào các công việc 
được trả lương trong nền kinh tế chính thức, mà tự làm công việc của 
mình hoặc tham gia vào các công việc gia đình không được trả lương, 
ví dụ như trong nông nghiệp - đặc biệt là nông nghiệp tự cung tự cấp. Ở 
khu vực nông thôn, công việc phi chính thức chiếm 82,1% tổng số việc 
làm nông thôn và 96% việc làm nông nghiệp. Nếu đem so sánh, thì chỉ 
có 24,5% người lao động ở khu vực thành thị tham gia vào công việc phi 
chính thức. Cứ 10 người lao động nghèo sống với dưới 1,25 đô la 
Mỹ/ngày thì có tới gần 8 người trong số họ sống ở khu vực nông thôn. 
Điều này cho thấy hầu hết các công việc ở khu vực nông thôn không 
đảm bảo đủ thu nhập cho người lao động để nuôi sống gia đình, trong 
khi mức thù lao của lao động làm công ăn lương thường thấp hơn ở 
thành thị. Cuối cùng, có ít hơn 20% lao động nông nghiệp được tiếp cận 
với dịch vụ bảo trợ xã hội cơ bản.



Công ước về Tự do Hiệp hội và Bảo vệ Quyền tổ chức, năm 1948 
(số 87)
Công ước cơ bản này quy định người lao động và người sử dụng lao 
động có quyền thành lập và gia nhập các tổ chức theo sự lựa chọn 
của chính họ mà không cần phải có sự cho phép nào trước. Các tổ 
chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
thành lập một cách tự do và không bị giải thể hoặc đình chỉ hoạt 
động bởi bất kỳ nhà chức trách hành chính nào, và các tổ chức đó 
được quyền thành lập và gia nhập các liên đoàn, tổng liên đoàn mà 
những liên đoàn, tổng liên đoàn đó có thể gia nhập làm thành viên 
của các tổ chức quốc tế của người lao động và của người sử dụng 
lao động.

Công ước về Quyền Tổ chức và �ương lượng tập thể, năm 1949 
Công ước cơ bản này quy định rằng người lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại các hành vi phân biệt đối xử 
mang tính chất chống công đoàn, bao gồm cả các yêu cầu người lao 
động không được gia nhập công đoàn hoặc phải từ bỏ công đoàn để 
được nhận vào làm việc hoặc sa thải người lao động vì lý do là đoàn 
viên công đoàn hoặc vì tham gia vào các hoạt động công đoàn. Các 
tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động được quyền 
hưởng sự bảo vệ thoả đáng chống lại bất kỳ hành vi can thiệp nội bộ 

Mặc dù lao động cưỡng bức bị toàn nhân loại lên án, ILO ước tính 
rằng vẫn có tới 24,9 triệu người trên khắp thế giới vẫn đang bị cưỡng 
bức lao động. Trong tổng số nạn nhân của lao động cưỡng bức, 20,8 
triệu (83%) bị bóc lột bởi các cá nhân hoặc doanh nghiệp trong nền 
kinh tế tư nhân; 4,1 triệu (17%) còn lại thuộc các hình thức lao động 
cưỡng bức do Nhà nước áp đặt. Trong số những người bị các cá nhân 
hoặc doanh nghiệp tư nhân khai thác, 8 triệu (29%) là nạn nhân của 
bóc lột tình dục và 12 triệu (64%) bị bóc lột sức lao động. Lao động 
cưỡng bức trong nền kinh tế tư nhân tạo ra 150 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận 
bất hợp pháp mỗi năm: hai phần ba trong tổng số ước tính này 
(tương đương 99 tỷ đô la Mỹ) đến từ bóc lột tình dục thương mại, 
trong khi 51 tỷ đô la Mỹ còn lại là do bóc lột kinh tế từ công việc giúp 
việc gia đình, nông nghiệp và các hoạt động kinh tế khác.10

Dấu tích của chế độ nô lệ vẫn được tìm thấy tại một số vùng của châu 
Phi, trong khi lao động cưỡng bức dưới những hình thức tuyển mộ 
ép buộc vẫn hiện diện tại nhiều nước châu Mỹ La tinh, tại một phần 
của Caribê và nhiều nơi khác nữa. Tại nhiều nước, lao động giúp việc 
nhà bị rơi vào bẫy lao động cưỡng bức và trong rất nhiều trường hợp 
họ không dám bỏ chủ sử dụng lao động để trở về nhà do bị đe doạ 
hoặc bị bạo hành. Lao động do lệ thuộc vì nợ vẫn tồn tại dai dẳng ở 
Nam Á nơi hàng triệu nam giới, phụ nữ và trẻ em đang bị trói buộc 
vào công việc hiện tại vì vòng xoáy nợ nần. Ở châu Âu và Bắc Mỹ, 
ngày càng nhiều phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bọn buôn bán 
người - những kẻ đã bán họ vào chốn cưỡng bức mại dâm hoặc các 
cơ sở bóc lột nhân công tàn tệ. Cuối cùng, lao động cưỡng bức vẫn 
đang được áp dụng làm hình phạt đối với những người dám bày tỏ 
quan điểm chính trị.

Đối với rất nhiều chính phủ khắp thế giới việc xoá bỏ lao động 
cưỡng bức vẫn là một thách thức quan trọng trong thế kỷ 21. Không 
chỉ bởi vì lao động cưỡng bức vi phạm nghiêm trọng quyền cơ bản 
của con người mà nó còn là nguyên nhân dẫn đến đói nghèo và cản 
trở phát triển kinh tế. Các tiêu chuẩn của ILO về lao động cưỡng 
bức, kết hợp với sự hỗ trợ kỹ thuật có trọng tâm, là những công cụ 
quốc tế chủ yếu để chống lại thảm cảnh này.

nào của một trong hai bên, đặc biệt là việc thành lập tổ chức công 
đoàn dưới sự chi phối của người sử dụng lao động hoặc của tổ chức 
của người sử dụng lao động, hoặc sự hỗ trợ cho tổ chức công đoàn 
về tài chính hoặc các phương thức khác với mục đích đặt tổ chức 
của người lao động dưới sự kiểm soát của người sử dụng lao động 
hoặc của tổ chức người sử dụng lao động. Công ước cũng coi quyền 
thương lượng tập thể là một quyền thiêng liêng (xem thêm phần 
�ương lượng tập thể).
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LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC



CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 

Công ước về Lao động cưỡng bức, năm 1930 (số 29)
Công ước cơ bản này nghiêm cấm tất cả các hình thức lao động 
cưỡng bức hoặc bắt buộc, được định nghĩa là “mọi công việc hoặc 
dịch vụ mà một người bị ép buộc phải làm dưới sự đe doạ của một 
hình phạt nào đó và bản thân người đó không tự nguyện làm”. 
Những trường hợp ngoại lệ được quy định là: công việc theo yêu cầu 
của nghĩa vụ quân sự, các nghĩa vụ dân sự bình thường, các công việc 
theo phán quyết của toà án (với điều kiện công việc hoặc dịch vụ đó 
được tiến hành dưới sự giám sát và kiểm tra của cơ quan công quyền 
và người thực hiện nó không bị thuê hoặc bị đặt dưới quyền sử dụng 
của cá nhân, công ty hoặc hiệp hội tư nhân), những công việc trong 
trường hợp khẩn cấp và những dịch vụ cộng đồng nhỏ do chính 
thành viên của cộng đồng đó thực hiện vì lợi ích trực tiếp của cộng 
đồng. Công ước cũng yêu cầu các hành vi cưỡng bức lao động bất 
hợp pháp phải bị trừng phạt như tội phạm hình sự và các quốc gia 
phê chuẩn Công ước này phải bảo đảm rằng các hình phạt quy định 
trong luật liên quan tới tội phạm này phải thích đáng và được thi 
hành nghiêm minh.

Công ước về Xoá bỏ Lao động Cưỡng bức, năm 1957 (số 105)
Công ước cơ bản này nghiêm cấm việc sử dụng lao động cưỡng bức 
như là công cụ để trấn áp chính trị hay giáo dục, hoặc trừng phạt vì 
suy nghĩ hoặc bày tỏ chính kiến hay quan điểm tư tưởng trái với các 
hệ thống chính trị, xã hội hoặc kinh tế đã được thiết lập; hoặc sử 
dụng như là một phương pháp huy động lao động vì mục đích phát 
triển kinh tế; là một hình thức kỷ luật lao động; là hình phạt vì đã 
tham gia đình công và như là một hình thức phân biệt đối xử về sắc 
tộc, xã hội, quốc gia hay tôn giáo. 

Trong khi hai văn kiện này nằm trong số những văn kiện được phê 
chuẩn nhiều nhất, hành vi lao động cưỡng bức dai dẳng trên quy mô 
lớn cho thấy sự tồn tại của những khoảng trống trong việc thực hiện 
các văn kiện nói trên. Điều này khiến Hội đồng Quản trị yêu cầu Hội 
nghị Lao động Quốc tế tổ chức một cuộc thảo luận vào tháng 6 năm 
2014 để tìm hiểu khả năng thông qua một công cụ bổ sung cho Công 
ước số 29. Kết quả là việc thông qua Nghị định thư 2014 bổ sung cho 
Công ước về Lao động Cưỡng bức năm 1930 và Khuyến nghị về Lao 
động Cưỡng bức (Biện pháp bổ sung), năm 2014 (Số 203).
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Các văn kiện liên quan của ILO Nghị định thư 2014 về lao động cưỡng bức là một công cụ ràng buộc 
về mặt pháp lý nhằm thúc đẩy các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ và 
bồi thường, và tăng cường nỗ lực để loại bỏ các hình thức nô lệ hiện 
đại. Nghị định thư có hiệu lực vào tháng 11 năm 2016 và tính đến 
ngày 30 tháng 11 năm 2018 đã có 27 quốc gia phê chuẩn Nghị định 
thư này.



Công ước về Lao động cưỡng bức, năm 1930 (số 29)
Công ước cơ bản này nghiêm cấm tất cả các hình thức lao động 
cưỡng bức hoặc bắt buộc, được định nghĩa là “mọi công việc hoặc 
dịch vụ mà một người bị ép buộc phải làm dưới sự đe doạ của một 
hình phạt nào đó và bản thân người đó không tự nguyện làm”. 
Những trường hợp ngoại lệ được quy định là: công việc theo yêu cầu 
của nghĩa vụ quân sự, các nghĩa vụ dân sự bình thường, các công việc 
theo phán quyết của toà án (với điều kiện công việc hoặc dịch vụ đó 
được tiến hành dưới sự giám sát và kiểm tra của cơ quan công quyền 
và người thực hiện nó không bị thuê hoặc bị đặt dưới quyền sử dụng 
của cá nhân, công ty hoặc hiệp hội tư nhân), những công việc trong 
trường hợp khẩn cấp và những dịch vụ cộng đồng nhỏ do chính 
thành viên của cộng đồng đó thực hiện vì lợi ích trực tiếp của cộng 
đồng. Công ước cũng yêu cầu các hành vi cưỡng bức lao động bất 
hợp pháp phải bị trừng phạt như tội phạm hình sự và các quốc gia 
phê chuẩn Công ước này phải bảo đảm rằng các hình phạt quy định 
trong luật liên quan tới tội phạm này phải thích đáng và được thi 
hành nghiêm minh.

Công ước về Xoá bỏ Lao động Cưỡng bức, năm 1957 (số 105)
Công ước cơ bản này nghiêm cấm việc sử dụng lao động cưỡng bức 
như là công cụ để trấn áp chính trị hay giáo dục, hoặc trừng phạt vì 
suy nghĩ hoặc bày tỏ chính kiến hay quan điểm tư tưởng trái với các 
hệ thống chính trị, xã hội hoặc kinh tế đã được thiết lập; hoặc sử 
dụng như là một phương pháp huy động lao động vì mục đích phát 
triển kinh tế; là một hình thức kỷ luật lao động; là hình phạt vì đã 
tham gia đình công và như là một hình thức phân biệt đối xử về sắc 
tộc, xã hội, quốc gia hay tôn giáo. 

Trong khi hai văn kiện này nằm trong số những văn kiện được phê 
chuẩn nhiều nhất, hành vi lao động cưỡng bức dai dẳng trên quy mô 
lớn cho thấy sự tồn tại của những khoảng trống trong việc thực hiện 
các văn kiện nói trên. Điều này khiến Hội đồng Quản trị yêu cầu Hội 
nghị Lao động Quốc tế tổ chức một cuộc thảo luận vào tháng 6 năm 
2014 để tìm hiểu khả năng thông qua một công cụ bổ sung cho Công 
ước số 29. Kết quả là việc thông qua Nghị định thư 2014 bổ sung cho 
Công ước về Lao động Cưỡng bức năm 1930 và Khuyến nghị về Lao 
động Cưỡng bức (Biện pháp bổ sung), năm 2014 (Số 203).
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Trong nhiều trường hợp, các cơ quan giám sát của ILO đã nhấn mạnh 
tầm quan trọng việc thông qua chiến lược quốc gia tổng thể chống lại 
lao động cưỡng bức nhằm đảm bảo rằng các cơ quan công quyền sẽ 
thực hiện những hành động toàn diện và cụ thể, đặc biệt là thanh tra lao 
động, thực thi pháp luật và các dịch vụ điều tra. Một chính sách quốc gia 
rõ ràng chống lại lao động cưỡng bức mang lại một điểm khởi đầu cơ 
bản cho hành động ngăn chặn và đàn áp lao động cưỡng bức và bảo vệ 
các nạn nhân của lao động cưỡng bức, đặc biệt chú trọng đến việc xác 
định các ngành nghề ưu tiên, nâng cao nhận thức cộng đồng, phát triển 
năng lực thể chế và điều phối, bảo vệ nạn nhân và đảm bảo quyền tiếp 
cận công lý và bồi thường của họ. Tất cả các khía cạnh này đều được đề 
cập trong Nghị định thư năm 2014 và các quốc gia đang bắt đầu báo 
cáo về các biện pháp được thực hiện trong các lĩnh vực khác nhau này. 
Ủy ban Chuyên gia đã lưu ý một số sáng kiến được triển khai ở nhiều 
quốc gia nhằm thực hiện một cách tiếp cận đa ngành có sự điều phối, 
đặc biệt là để chống lại nạn mua bán người, bao gồm:
- El Salvador đã thông qua một Đạo luật đặc biệt chống mua bán người 

(Nghị định số 824 ngày 16 tháng 10 năm 2014). Đạo luật bao gồm 
một định nghĩa rộng về tội mua bán người và quy định rằng chính sách 
quốc gia phòng chống mua bán người phải dựa trên các yếu tố chiến 
lược sau: phát hiện, ngăn chặn và trừng phạt tội phạm buôn người, hỗ 
trợ toàn diện và bảo vệ nạn nhân, khôi phục các quyền của họ, điều 
phối và hợp tác.

- Vương quốc Anh đã thông qua Đạo luật Nô lệ Hiện đại năm 2015, quy 
định các yếu tố cấu thành tội phạm nô lệ, phục dịch, lao động cưỡng 
bức và bắt buộc, và buôn bán người. Đạo luật cũng quy định việc bổ 
nhiệm một Ủy viên độc lập về Chống Nô lệ. Đạo luật củng cố quyền 
hạn của các cơ quan thực thi pháp luật bằng cách cho phép tòa án 
ban hành các lệnh cấm, tịch thu tài sản và đưa ra các lệnh bồi thường 
buộc người phạm tội phải bồi thường cho nạn nhân. Đạo luật cũng yêu 
cầu các doanh nghiệp hàng năm phải tuyên bố về các bước đã thực 
hiện để đảm bảo rằng chế độ nô lệ hiện đại không diễn ra trong tổ 
chức của họ hoặc trong chuỗi cung ứng của họ.

Nghị định thư 2014 về lao động cưỡng bức là một công cụ ràng buộc 
về mặt pháp lý nhằm thúc đẩy các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ và 
bồi thường, và tăng cường nỗ lực để loại bỏ các hình thức nô lệ hiện 
đại. Nghị định thư có hiệu lực vào tháng 11 năm 2016 và tính đến 
ngày 30 tháng 11 năm 2018 đã có 27 quốc gia phê chuẩn Nghị định 
thư này.
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Các văn kiện liên quan của ILO

LAO ĐỘNG TRẺ EM

Lao động trẻ em là sự vi phạm các quyền cơ bản của con người và đã 
được chứng minh là cản trở sự phát triển của trẻ em, có nguy cơ dẫn 
đến các tổn hại suốt đời về thể chất và tâm lý. Các bằng chứng cho 
thấy có mối liên hệ chặt chẽ giữa hộ đói nghèo với lao động trẻ em, và 
lao động trẻ em kéo dài tình trạng đói nghèo từ thế hệ này sang thế 
hệ khác vì nó ngăn trẻ em của các gia đình nghèo tới trường và hạn 
chế triển vọng vươn lên trong xã hội của các em. Việc đánh giá thấp 
nguồn vốn nhân lực đã dẫn đến mức tăng trưởng kinh tế và mức phát 
triển xã hội thấp. Khảo sát gần đây của ILO cho thấy việc xoá bỏ lao 
động trẻ em trong các nền kinh tế quá độ và đang phát triển có thể 
tạo ra lợi ích kinh tế cao hơn nhiều so với chi phí bỏ ra, chủ yếu là các 
chi phí liên quan tới đầu tư vào việc cải thiện các dịch vụ xã hội và 
giáo dục. Các tiêu chuẩn cơ bản của ILO về lao động trẻ em là hai cột 
trụ pháp lý quan trọng để đấu tranh chống lại vấn đề này.

Công ước về Độ tuổi Tối thiểu, năm 1973 (số 138)
Công ước cơ bản này quy định tuổi tối thiểu chung để được phép 
làm việc hoặc được tuyển dụng là 15 tuổi (13 tuổi đối với công việc 
nhẹ) và tuổi tối thiểu đối với các công việc nguy hiểm là 18 tuổi (16 
tuổi chỉ áp dụng cho một số điều kiện đặc biệt). Công ước này cho 
phép quy định ban đầu độ tuổi tối thiểu chung là 14 (12 tuổi đối với 
công việc nhẹ) tại những nơi mà nền kinh tế và cơ sở giáo dục chưa 
phát triển.

Công ước về các Hình thức Lao động Trẻ em Tồi tệ nhất, năm 1999 
(số 182)
Công ước cơ bản này định nghĩa trẻ em là người dưới 18 tuổi. Công 
ước yêu cầu các quốc gia phê chuẩn phải xoá bỏ các hình thức lao 
động trẻ em tồi tệ nhất, bao gồm: tất cả các hình thức nô lệ và các 
hành vi tương tự như nô lệ, như mua bán trẻ em, gán nợ và nông nô 
và lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, kể cả việc tuyển mộ trẻ em có 
tính chất cưỡng bức hoặc bắt buộc để phục vụ trong các cuộc xung 
đột vũ trang; mại dâm trẻ em và khiêu dâm trẻ em; sử dụng trẻ em 
trong các hoạt động phi pháp, đặc biệt như để sản xuất và buôn bán 
ma tuý; và những công việc có thể có hại cho sức khoẻ, an toàn và đạo 
đức của trẻ. Công ước yêu cầu các quốc gia phê chuẩn cung cấp sự hỗ 
trợ trực tiếp cần thiết và thích hợp để giải cứu trẻ em ra khỏi các hình 
thức lao động trẻ em tồi tệ nhất và để phục hồi và hoà nhập xã hội cho 
các em. Công ước cũng yêu cầu các quốc gia bảo đảm sự tiếp cận miễn 
phí dịch vụ giáo dục cơ bản và, nếu có thể và phù hợp, dịch vụ dạy 
nghề cho trẻ em.
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Thống kê theo vùng cho thấy vẫn còn:
72,1 triệu trẻ em lao động (5 - 17 tuổi) ở Châu Phi
62,1 triệu ở châu Á và Thái Bình Dương
10,7 triệu ở châu Mỹ
1,2 triệu ở các quốc gia Ả Rập
5,5 triệu ở châu Âu và Trung Á

ILO ước tính có khoảng 152 triệu trẻ đang tham gia lao động trẻ em, 
chiếm khoảng gần 10% tổng số trẻ em trên toàn thế giới. Khoảng 73 
triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 17 đang làm công việc nguy hiểm, 
trong đó 35,4 triệu trẻ từ 5 đến 14 tuổi và 37,1 triệu trẻ từ 14 đến 17 
tuổi. Lao động trẻ em phổ biến nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, 
chiếm 71% tổng số lao động trẻ em - tương đương khoảng 108 triệu 
trẻ. Trong khi vẫn còn nhiều việc phải làm, thì chúng ta cũng đã đạt 
được một số tiến bộ như: số lao động trẻ em giảm hơn một phần ba 
từ năm 2000 đến năm 2016, với mức giảm khoảng 94 triệu em.11

Cuộc chiến chống lại lao động trẻ em không chỉ giới hạn ở những 
quốc gia nghèo nhất. Trong khi tỷ lệ lao động trẻ em cao nhất ở các 
nước nghèo (19,4% trẻ em ở các nước thu nhập thấp tham gia lao 
động trẻ em, so với 8,5% ở các nước thu nhập trung bình thấp, 6,6% 
ở các nước thu nhập trung bình cao và 1,2% ở các nước thu nhập cao), 
thì các nước thu nhập trung bình có số lao động trẻ em lớn nhất.

Các ước tính mới nhất của ILO về tỷ lệ lao động trẻ em trên toàn cầu 
cho thấy các quốc gia thu nhập trung bình có tổng số 84 triệu lao 
động trẻ em, so với 65 triệu ở các quốc gia thu nhập thấp. Những số 
liệu thống kê này cho thấy rõ rằng, trong khi cần chú ý đặc biệt vào 
các nước nghèo, thì cuộc chiến chống lại lao động trẻ em sẽ không 
thể chiến thắng nếu chỉ tập trung vào các nước nghèo nhất.

Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2019, 171 quốc gia đã phê chuẩn 
Công ước 138 và 182 quốc gia đã phê chuẩn Công ước 182. Do 
đó, chỉ cần 5 nước phê chuẩn nữa để đạt được sự phê chuẩn phổ 
quát đối với Công ước 182.
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Tiêu chuẩn lao động trẻ em trên thực tiễn:
Hành động chống lại lao động trẻ em ở Uzbekistan và Brazil

Công ước số 182 tạo thành một cam kết xóa bỏ các hình thức lao động 
trẻ em tồi tệ nhất, bao gồm cả việc sử dụng trẻ em trong xung đột vũ 
trang. Năm 2008, Uzbekistan đã phê chuẩn Công ước số 182. Trong 
nhiều năm, cả Ủy ban Chuyên gia và Ủy ban Hội nghị về Áp dụng 
Tiêu chuẩn đã thu hút sự chú ý của các Chính phủ đối với tình trạng 
trẻ em bị cưỡng bức lao động trong những điều kiện nguy hiểm của 
ngành sản xuất sợi bông. Năm 2013, Chính phủ đã thông qua và triển 
khai một kế hoạch về các biện pháp bổ trợ việc thực hiện các Công 
ước 29 và 182. Năm 2015, Hội đồng Điều phối Quốc gia về Lao động 
Trẻ em đã thiết lập một cơ chế giám sát để tiếp nhận và điều tra các 
khiếu nại. Việc tuyển dụng học sinh dưới 18 tuổi để tham gia thu 
hoạch bông cũng bị Văn phòng Chính phủ nghiêm cấm trong cuộc 
họp vào tháng 6 năm 2016. Kết quả giám sát phối hợp và giám sát 
doanh nghiệp do ILO và Chính phủ Uzbekistan thực hiện kể từ năm 
2013 cho thấy có những tiến bộ đáng kể tiến tới áp dụng đầy đủ Công 
ước 182. Nói chung, không còn bất kỳ lao động trẻ em nào tham gia 
thu hoạch bông. Chính phủ Uzbekistan cũng đã cam kết duy trì sự 
cảnh giác đặc biệt liên quan đến trường hợp này. Công ước 182 hiện 
đã gần như đạt được sự phê chuẩn phổ quát, phản ánh sự đồng thuận 
mạnh mẽ về việc cần hành động khẩn cấp và ngay lập tức để xóa bỏ 
một số hình thức lao động trẻ em.

Kể từ khi phê chuẩn Công ước 182 vào năm 2000 và Công ước 138 vào 
năm 2001, Brazil đã có những bước tiến vượt bậc trong việc xóa bỏ 
lao động trẻ em. Tỷ lệ hoạt động kinh tế có sự tham gia của trẻ em 
trong độ tuổi từ 7 đến 17 tuổi đã giảm từ 19% (năm 1992) xuống 5% 
(năm 2015), trong khi đó, tỉ lệ đi học tăng từ 80% lên 95%.12 Kết quả 
này đạt được thông qua một cách tiếp cận có hệ thống và tích hợp bao 
gồm cải cách chính sách, chương trình hỗ trợ tiền mặt với điều kiện 
trẻ được tới trường và tăng cường cơ quan thanh tra lao động được 
trang bị và đào tạo, kể cả việc thành lập các nhóm thanh tra lưu động 
đặc biệt.
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Các văn kiện liên quan của ILO

CƠ HỘI BÌNH ĐẲNG VÀ ĐỐI XỬ BÌNH ĐẰNG

Không có xã hội nào không có sự phân biệt đối xử. �ật vậy, phân 
biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp là một hiện tượng phổ biến 
và không bao giờ chấm dứt. Hàng triệu phụ nữ và nam giới trên khắp 
thế giới đang bị tước bỏ quyền tiếp cận việc làm và dạy nghề, hưởng 
mức lương thấp hoặc đang bị hạn chế việc làm trong một số ngành 
nghề nhất định đơn giản chỉ vì giới tính, màu da, sắc tộc hoặc tín 
ngưỡng, mà không xem xét đến khả năng và trình độ tay nghề của họ. 
Ví dụ, tại nhiều nước phát triển, lao động nữ có thu nhập ít hơn 
20%-25% so với các đồng nghiệp nam làm công việc tương tự hoặc 
công việc có giá trị như nhau. Không bị phân biệt đối xử là một quyền 
cơ bản của con người và điều cốt yếu đối với người lao động là được 
lựa chọn việc làm một cách tự do, được phát huy đầy đủ tiềm năng 
của mình và hưởng các thành quả kinh tế một cách xứng đáng. Tạo sự 
bình đẳng tại nơi làm việc cũng mang lại lợi ích kinh tế. Người sử 
dụng lao động thực hiện bình đẳng sẽ có điều kiện tiếp cận nguồn lao 
động lớn hơn, đa dạng hơn và chất lượng hơn. Người lao động hưởng 
sự bình đẳng sẽ có điều kiện tiếp cận nhiều hơn đối với đào tạo, 
thường nhận được tiền công cao hơn và cải thiện chất lượng chung 
của lực lượng lao động. Lợi nhuận của nền kinh tế toàn cầu hoá sẽ 
được phân bổ một cách công bằng hơn trong xã hội có sự bình đẳng, 
dẫn đến ổn định xã hội lớn hơn và sự ủng hộ rộng rãi hơn của công 
chúng để tiếp tục phát triển kinh tế.13 Các tiêu chuẩn của ILO về bình 
đẳng cung cấp công cụ để xoá bỏ phân biệt đối xử trong tất cả các 
khía cạnh tại nơi làm việc và trong xã hội nói chung. Các tiêu chuẩn 
này cũng có thể làm cơ sở để áp dụng các chiến lược lồng ghép giới 
vào lĩnh vực lao động.

Công ước về Trả công Bình đẳng, năm 1951 (số 100)
Công ước cơ bản này yêu cầu các nước phê chuẩn bảo đảm áp dụng 
nguyên tắc trả công bình đẳng cho lao động nam và nữ cùng làm 
công việc có giá trị như nhau. �uật ngữ “trả công” được xác định 
theo nghĩa rộng bao gồm tiền công hoặc tiền lương thông thường, cơ 
bản hoặc tối thiểu và bất kỳ các khoản thù lao bổ sung nào trả trực 
tiếp hay gián tiếp, bằng tiền mặt hay bằng hiện vật, do người sử dụng 
lao động trả cho người lao động và xuất phát từ việc thuê mướn 
người lao động.



Lưu ý rằng nhiều quốc gia vẫn giữ các quy định pháp lý có phạm vi 
hẹp hơn so với nguyên tắc được quy định trong Công ước, vì họ 
không đưa ra định nghĩa cho khái niệm “công việc có giá trị ngang 
nhau”, và các quy định như vậy cản trở sự tiến bộ trong việc xóa bỏ 
phân biệt đối xử dựa trên giới, Ủy ban Chuyên gia một lần nữa kêu 
gọi chính phủ của các quốc gia đó thực hiện các bước cần thiết để 
sửa đổi luật pháp của họ.

Luật pháp cần không chỉ quy định mức thù lao bình đẳng nhau cho 
công việc ngang nhau, giống nhau hoặc tương tự như nhau, mà còn 
phải giải quyết các tình huống trong đó nam giới và phụ nữ thực 
hiện các công việc khác nhau, tuy nhiên có "giá trị ngang nhau". Để 
xác định xem hai công việc có giá trị như nhau hay không, cần áp 
dụng một số phương pháp để đo lường và so sánh giá trị tương đối 
của chúng có tính đến các yếu tố như kỹ năng, nỗ lực, trách nhiệm 
và kết quả làm việc. Tuy nhiên, Công ước không quy định một 
phương pháp cụ thể để đánh giá công việc một cách khách quan.
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Trong Khảo sát Chung năm 2012 về các Công ước cơ bản liên quan đến 
quyền trong lao động theo Tuyên bố 2008 của ILO về Bình đẳng Xã hội 
cho Toàn cầu hóa Công bằng, Ủy ban Chuyên gia đã nhắc lại các 
nguyên tắc đã được nêu trong Lưu ý Chung 2007 (của Ủy ban này) về 
Công ước Trả công Bình đẳng năm 1951 (số 100) liên quan đến khái 
niệm “công việc có giá trị ngang nhau”, và gợi nhắc rằng: “Trong khi tiền 
công bình đẳng trả cho nam giới và phụ nữ cho công việc có giá trị 
ngang nhau là một nguyên tắc được chấp nhận rộng rãi, thì phạm vi của 
khái niệm và việc áp dụng khái niệm này trên thực tiễn lại khó khăn hơn 
ở một số quốc gia. […] Ủy ban lưu ý rằng những khó khăn trong việc áp 
dụng Công ước trong luật pháp và trên thực tiễn đặc biệt là do sự thiếu 
hiểu biết về khái niệm “‘công việc có giá trị ngang nhau”. […] Khái niệm 
“công việc có giá trị ngang nhau” là trọng tâm của quyền cơ bản được 
trả công bình đẳng đối với nam giới và phụ nữ thực hiện công việc có giá 
trị ngang nhau, và thúc đẩy bình đẳng.”

Công ước về Quản lý Lao động, năm 1978 (số 150)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải bảo đảm, theo một cách thức 
phù hợp với các điều kiện quốc gia, một hệ thống quản lý lao động 
hoạt động hữu hiệu và có tổ chức trên lãnh thổ của mình, chức năng 
và nhiệm vụ của hệ thống đó được phối hợp tốt. Hệ thống quản lý 
lao động sẽ chịu trách nhiệm về việc xây dựng, thực hiện và giám sát 
các tiêu chuẩn lao động quốc gia; việc làm và phát triển nguồn nhân 
lực; khảo sát, nghiên cứu và thống kê về lao động; và hỗ trợ cho quan 
hệ lao động. Sự tham gia của người lao động và người sử dụng lao 
động cũng phải được bảo đảm. Cán bộ quản lý lao động phải có chức 
danh, công cụ thực tế và nguồn tài chính cần thiết để thực hiện hiệu 
quả nhiệm vụ của mình.

Công ước về �ống kê Lao động, năm 1985 (số 160)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải thường xuyên thu thập, tổng 
hợp và công bố các số liệu thống kê cơ bản về lao động và mở rộng 
dần các số liệu - tùy theo khả năng nguồn lực - về dân số tham gia 
lao động, việc làm, thất nghiệp, và thiếu việc làm (nếu có thể); cơ cấu 
và phân bổ dân số tham gia lao động; thu nhập bình quân và thời giờ 
làm việc (thời gian làm việc và thời gian được trả công thực tế), và - 
nếu phù hợp - thù lao theo giờ và thời giờ làm việc bình thường; cơ 

cấu và phân bổ tiền công, chi phi lao động; chỉ số giá tiêu dùng; mức 
chi tiêu hộ gia đình hoặc - nếu phù hợp - mức thu nhập gia đình; 
thương tích nghề nghiệp và nếu có thể, cả bệnh nghề nghiệp; và 
tranh chấp lao động.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 



Công ước về Phân biệt đối xử (Việc làm và Nghề nghiệp), năm 1958 
(số 111)
Công ước cơ bản này định nghĩa phân biệt đối xử là “bất kỳ sự phân 
biệt, loại trừ hoặc ưu ái nào dựa trên sắc tộc, màu da, giới tính, tôn 
giáo, quan điểm chính trị, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội làm vô hiệu 
hoặc tổn hại sự bình đẳng cơ hội hoặc đối xử trong việc làm và nghề 
nghiệp”. Công ước cũng quy định về khả năng mở rộng danh sách 
các căn cứ/cơ sở của sự phân biệt đối xử bị nghiêm cấm sau khi tham 
khảo ý kiến của tổ chức đại diện người sử dụng lao động và người lao 
động, và các cơ quan có liên quan. Trong những năm gần đây, luật 
pháp quốc gia đã nghiêm cấm một loạt các căn cứ/cơ sở của sự phân 
biệt đối xử, bao gồm tình trạng HIV thực sự hoặc giả định, tuổi tác, 
khuyết tật, xu hướng tình dục và bản dạng giới. Công ước cũng 
nghiêm cấm phân biệt đối xử trong tiếp cận giáo dục và đào tạo 
nghề, tiếp cận việc làm và một số ngành nghề cụ thể, cũng như các 
điều khoản và điều kiện tuyển dụng. Công ước yêu cầu các quốc gia 
phê chuẩn phải tuyên bố và theo đuổi một chính sách quốc gia được 
thiết kế để thúc đẩy - bằng những phương pháp phù hợp với điều 
kiện và thực tiễn quốc gia - sự bình đẳng về cơ hội và đối xử trong 
việc làm và nghề nghiệp, nhằm xoá bỏ bất kỳ sự phân biệt đối xử nào 
trong những lĩnh vực này. Chính sách này và các biện pháp được 
thông qua cần được đánh giá và rà soát liên tục để đảm bảo rằng 
chúng vẫn phù hợp và hiệu quả trong bối cảnh thay đổi thường 
xuyên.

Trong Khảo sát Chung năm 2012, Ủy ban Chuyên gia nhấn mạnh 
rằng “Công ước yêu cầu chính sách bình đẳng quốc gia phải có hiệu 
lực. Do đó, cần phải nêu rõ các chương trình nào đã hoặc sẽ được 
thiết lập, tất cả các luật/quy định và các biện pháp hành chính mang 
tính phân biệt đối xử đã bị bãi bỏ hoặc sửa đổi, các hành vi thiên vị 
và thái độ định kiến đã được xử lý và môi trường bình đẳng đã được 
thúc đẩy, cũng như hệ thống giám sát đã được áp dụng. Các biện 
pháp để giải quyết phân biệt đối xử, trong pháp luật và trên thực tế, 
cần phải cụ thể và có trọng tâm. Chúng nên đóng góp hiệu quả vào 
việc xóa bỏ phân biệt đối xử trực tiếp và gián tiếp và thúc đẩy bình 
đẳng về cơ hội và đối xử cho tất cả các nhóm người lao động, trong 
tất cả các khía cạnh của việc làm và nghề nghiệp và đối với tất cả các 
căn cứ/cơ sở mà Công ước đề cập. Có thể sẽ cần đối xử khác nhau với 
các nhóm khác nhau để loại bỏ sự phân biệt đối xử và để đạt được sự 
bình đẳng thực sự cho tất cả các nhóm được quy định trong Công 
ước.”
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Công ước về Người lao động có Trách nhiệm Gia đình, năm 1981 
(số 156)
Nhằm mục đích tạo nên sự bình đẳng thực sự về cơ hội và đối xử đối 
với lao động nam và nữ, Công ước này yêu cầu các quốc gia phê 
chuẩn đặt mục tiêu của chính sách quốc gia là tạo điều kiện thực thi 
quyền đó cho những người có trách nhiệm gia đình đang làm việc 
hoặc muốn làm việc, mà không bị phân biệt đối xử và, tuỳ theo mức 
độ có thể, không có xung đột giữa việc làm và trách nhiệm gia đình. 
Công ước này cũng yêu cầu các chính phủ tính đến nhu cầu của 
người lao động có trách nhiệm gia đình khi lập quy hoạch khu dân 
cư và xây dựng hoặc thúc đẩy các dịch vụ cộng đồng, công hoặc tư, 
ví dụ như các dịch vụ và tiện nghi chăm sóc trẻ em và gia đình.

Ngoài những tiêu chuẩn này, một loạt các tiêu chuẩn khác của ILO 
cũng đã đưa các quy định về bình đẳng liên quan đến những chủ đề 
mà chúng điều chỉnh.

Công ước về Quản lý Lao động, năm 1978 (số 150)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải bảo đảm, theo một cách thức 
phù hợp với các điều kiện quốc gia, một hệ thống quản lý lao động 
hoạt động hữu hiệu và có tổ chức trên lãnh thổ của mình, chức năng 
và nhiệm vụ của hệ thống đó được phối hợp tốt. Hệ thống quản lý 
lao động sẽ chịu trách nhiệm về việc xây dựng, thực hiện và giám sát 
các tiêu chuẩn lao động quốc gia; việc làm và phát triển nguồn nhân 
lực; khảo sát, nghiên cứu và thống kê về lao động; và hỗ trợ cho quan 
hệ lao động. Sự tham gia của người lao động và người sử dụng lao 
động cũng phải được bảo đảm. Cán bộ quản lý lao động phải có chức 
danh, công cụ thực tế và nguồn tài chính cần thiết để thực hiện hiệu 
quả nhiệm vụ của mình.

Công ước về �ống kê Lao động, năm 1985 (số 160)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải thường xuyên thu thập, tổng 
hợp và công bố các số liệu thống kê cơ bản về lao động và mở rộng 
dần các số liệu - tùy theo khả năng nguồn lực - về dân số tham gia 
lao động, việc làm, thất nghiệp, và thiếu việc làm (nếu có thể); cơ cấu 
và phân bổ dân số tham gia lao động; thu nhập bình quân và thời giờ 
làm việc (thời gian làm việc và thời gian được trả công thực tế), và - 
nếu phù hợp - thù lao theo giờ và thời giờ làm việc bình thường; cơ 

cấu và phân bổ tiền công, chi phi lao động; chỉ số giá tiêu dùng; mức 
chi tiêu hộ gia đình hoặc - nếu phù hợp - mức thu nhập gia đình; 
thương tích nghề nghiệp và nếu có thể, cả bệnh nghề nghiệp; và 
tranh chấp lao động.



Công ước về Phân biệt đối xử (Việc làm và Nghề nghiệp), năm 1958 
(số 111)
Công ước cơ bản này định nghĩa phân biệt đối xử là “bất kỳ sự phân 
biệt, loại trừ hoặc ưu ái nào dựa trên sắc tộc, màu da, giới tính, tôn 
giáo, quan điểm chính trị, nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội làm vô hiệu 
hoặc tổn hại sự bình đẳng cơ hội hoặc đối xử trong việc làm và nghề 
nghiệp”. Công ước cũng quy định về khả năng mở rộng danh sách 
các căn cứ/cơ sở của sự phân biệt đối xử bị nghiêm cấm sau khi tham 
khảo ý kiến của tổ chức đại diện người sử dụng lao động và người lao 
động, và các cơ quan có liên quan. Trong những năm gần đây, luật 
pháp quốc gia đã nghiêm cấm một loạt các căn cứ/cơ sở của sự phân 
biệt đối xử, bao gồm tình trạng HIV thực sự hoặc giả định, tuổi tác, 
khuyết tật, xu hướng tình dục và bản dạng giới. Công ước cũng 
nghiêm cấm phân biệt đối xử trong tiếp cận giáo dục và đào tạo 
nghề, tiếp cận việc làm và một số ngành nghề cụ thể, cũng như các 
điều khoản và điều kiện tuyển dụng. Công ước yêu cầu các quốc gia 
phê chuẩn phải tuyên bố và theo đuổi một chính sách quốc gia được 
thiết kế để thúc đẩy - bằng những phương pháp phù hợp với điều 
kiện và thực tiễn quốc gia - sự bình đẳng về cơ hội và đối xử trong 
việc làm và nghề nghiệp, nhằm xoá bỏ bất kỳ sự phân biệt đối xử nào 
trong những lĩnh vực này. Chính sách này và các biện pháp được 
thông qua cần được đánh giá và rà soát liên tục để đảm bảo rằng 
chúng vẫn phù hợp và hiệu quả trong bối cảnh thay đổi thường 
xuyên.

Trong Khảo sát Chung năm 2012, Ủy ban Chuyên gia nhấn mạnh 
rằng “Công ước yêu cầu chính sách bình đẳng quốc gia phải có hiệu 
lực. Do đó, cần phải nêu rõ các chương trình nào đã hoặc sẽ được 
thiết lập, tất cả các luật/quy định và các biện pháp hành chính mang 
tính phân biệt đối xử đã bị bãi bỏ hoặc sửa đổi, các hành vi thiên vị 
và thái độ định kiến đã được xử lý và môi trường bình đẳng đã được 
thúc đẩy, cũng như hệ thống giám sát đã được áp dụng. Các biện 
pháp để giải quyết phân biệt đối xử, trong pháp luật và trên thực tế, 
cần phải cụ thể và có trọng tâm. Chúng nên đóng góp hiệu quả vào 
việc xóa bỏ phân biệt đối xử trực tiếp và gián tiếp và thúc đẩy bình 
đẳng về cơ hội và đối xử cho tất cả các nhóm người lao động, trong 
tất cả các khía cạnh của việc làm và nghề nghiệp và đối với tất cả các 
căn cứ/cơ sở mà Công ước đề cập. Có thể sẽ cần đối xử khác nhau với 
các nhóm khác nhau để loại bỏ sự phân biệt đối xử và để đạt được sự 
bình đẳng thực sự cho tất cả các nhóm được quy định trong Công 
ước.”
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Công ước về Người lao động có Trách nhiệm Gia đình, năm 1981 
(số 156)
Nhằm mục đích tạo nên sự bình đẳng thực sự về cơ hội và đối xử đối 
với lao động nam và nữ, Công ước này yêu cầu các quốc gia phê 
chuẩn đặt mục tiêu của chính sách quốc gia là tạo điều kiện thực thi 
quyền đó cho những người có trách nhiệm gia đình đang làm việc 
hoặc muốn làm việc, mà không bị phân biệt đối xử và, tuỳ theo mức 
độ có thể, không có xung đột giữa việc làm và trách nhiệm gia đình. 
Công ước này cũng yêu cầu các chính phủ tính đến nhu cầu của 
người lao động có trách nhiệm gia đình khi lập quy hoạch khu dân 
cư và xây dựng hoặc thúc đẩy các dịch vụ cộng đồng, công hoặc tư, 
ví dụ như các dịch vụ và tiện nghi chăm sóc trẻ em và gia đình.

Ngoài những tiêu chuẩn này, một loạt các tiêu chuẩn khác của ILO 
cũng đã đưa các quy định về bình đẳng liên quan đến những chủ đề 
mà chúng điều chỉnh.

Công ước về Quản lý Lao động, năm 1978 (số 150)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải bảo đảm, theo một cách thức 
phù hợp với các điều kiện quốc gia, một hệ thống quản lý lao động 
hoạt động hữu hiệu và có tổ chức trên lãnh thổ của mình, chức năng 
và nhiệm vụ của hệ thống đó được phối hợp tốt. Hệ thống quản lý 
lao động sẽ chịu trách nhiệm về việc xây dựng, thực hiện và giám sát 
các tiêu chuẩn lao động quốc gia; việc làm và phát triển nguồn nhân 
lực; khảo sát, nghiên cứu và thống kê về lao động; và hỗ trợ cho quan 
hệ lao động. Sự tham gia của người lao động và người sử dụng lao 
động cũng phải được bảo đảm. Cán bộ quản lý lao động phải có chức 
danh, công cụ thực tế và nguồn tài chính cần thiết để thực hiện hiệu 
quả nhiệm vụ của mình.

Công ước về �ống kê Lao động, năm 1985 (số 160)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải thường xuyên thu thập, tổng 
hợp và công bố các số liệu thống kê cơ bản về lao động và mở rộng 
dần các số liệu - tùy theo khả năng nguồn lực - về dân số tham gia 
lao động, việc làm, thất nghiệp, và thiếu việc làm (nếu có thể); cơ cấu 
và phân bổ dân số tham gia lao động; thu nhập bình quân và thời giờ 
làm việc (thời gian làm việc và thời gian được trả công thực tế), và - 
nếu phù hợp - thù lao theo giờ và thời giờ làm việc bình thường; cơ 

cấu và phân bổ tiền công, chi phi lao động; chỉ số giá tiêu dùng; mức 
chi tiêu hộ gia đình hoặc - nếu phù hợp - mức thu nhập gia đình; 
thương tích nghề nghiệp và nếu có thể, cả bệnh nghề nghiệp; và 
tranh chấp lao động.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 
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THAM VẤN BA BÊN

ILO dựa trên nguyên tắc ba bên - đối thoại và hợp tác giữa chính 
phủ, người lao động và người sử dụng lao động - trong việc hình 
thành các tiêu chuẩn và chính sách liên quan tới các vấn đề lao động. 
Tiêu chuẩn lao động quốc tế được thiết lập và giám sát thông qua 
một cơ cấu ba bên tạo nên một tổ chức ILO đặc thù trong hệ thống 
Liên hợp quốc. Cách tiếp cận ba bên để thông qua các tiêu chuẩn bảo 
đảm rằng các tiêu chuẩn đó có được sự ủng hộ rộng rãi của tất cả các 
thành viên ILO.

Cơ chế ba bên trong các vấn đề liên quan tới các tiêu chuẩn của ILO 
cũng rất quan trọng ở cấp quốc gia. �ông qua các cuộc tham vấn ba 
bên thường xuyên, các chính phủ có thể đảm bảo rằng các tiêu chuẩn 
của ILO được thiết lập, áp dụng và giám sát với sự tham gia của 
người lao động và người sử dụng lao động. Các tiêu chuẩn ILO về cơ 
chế tham vấn ba bên đã tạo nên khuôn khổ pháp lý cho việc tham 
vấn ba bên hiệu quả ở cấp quốc gia. Những tham vấn như vậy có thể 
bảo đảm sự hợp tác lớn hơn giữa các đối tác xã hội và tăng cường 
nhận thức và sự tham gia vào các vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn lao 
động quốc tế, và có thể dẫn đến nền quản trị tốt hơn và đối thoại xã 
hội văn minh hơn về các vấn đề kinh tế, xã hội rộng hơn.

Do tầm quan trọng của cơ chế ba bên, ILO đã coi việc phê chuẩn và 
thực hiện Công ước về �am vấn Ba bên (Tiêu chuẩn lao động quốc 
tế), năm 1976 (số 144) là một ưu tiên. Tuyên bố 2008 về Bình đẳng 
Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng nhấn mạnh vai trò quan trọng 
của văn kiện này (cùng với các Công ước số 81, 122 và 129) từ quan 
điểm quản trị.

Công ước về Quản lý Lao động, năm 1978 (số 150)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải bảo đảm, theo một cách thức 
phù hợp với các điều kiện quốc gia, một hệ thống quản lý lao động 
hoạt động hữu hiệu và có tổ chức trên lãnh thổ của mình, chức năng 
và nhiệm vụ của hệ thống đó được phối hợp tốt. Hệ thống quản lý 
lao động sẽ chịu trách nhiệm về việc xây dựng, thực hiện và giám sát 
các tiêu chuẩn lao động quốc gia; việc làm và phát triển nguồn nhân 
lực; khảo sát, nghiên cứu và thống kê về lao động; và hỗ trợ cho quan 
hệ lao động. Sự tham gia của người lao động và người sử dụng lao 
động cũng phải được bảo đảm. Cán bộ quản lý lao động phải có chức 
danh, công cụ thực tế và nguồn tài chính cần thiết để thực hiện hiệu 
quả nhiệm vụ của mình.

Công ước về �ống kê Lao động, năm 1985 (số 160)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải thường xuyên thu thập, tổng 
hợp và công bố các số liệu thống kê cơ bản về lao động và mở rộng 
dần các số liệu - tùy theo khả năng nguồn lực - về dân số tham gia 
lao động, việc làm, thất nghiệp, và thiếu việc làm (nếu có thể); cơ cấu 
và phân bổ dân số tham gia lao động; thu nhập bình quân và thời giờ 
làm việc (thời gian làm việc và thời gian được trả công thực tế), và - 
nếu phù hợp - thù lao theo giờ và thời giờ làm việc bình thường; cơ 

cấu và phân bổ tiền công, chi phi lao động; chỉ số giá tiêu dùng; mức 
chi tiêu hộ gia đình hoặc - nếu phù hợp - mức thu nhập gia đình; 
thương tích nghề nghiệp và nếu có thể, cả bệnh nghề nghiệp; và 
tranh chấp lao động.
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Các tiêu chuẩn của ILO trong thực tế: đối thoại xã hội ở Tunisia, 
Djibouti và Phillippin 

Công ước về �am vấn Ba bên (Tiêu chuẩn lao động quốc tế) năm 
1976 (số 144)
Công ước quản trị này định nghĩa khái niệm “tổ chức đại diện” của 
người lao động và người sử dụng lao động và yêu cầu các quốc gia 
phê chuẩn vận hành các thủ tục đảm bảo sự tham vấn hiệu quả giữa 
đại diện của chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động về 
những vấn đề thuộc chương trình nghị sự của Hội nghị Lao động 
Quốc tế, về việc trình các tiêu chuẩn ILO mới được thông qua cho 
nhà chức trách có thẩm quyền, về việc xem xét lại các Công ước và 
Khuyến nghị chưa phê chuẩn, về báo cáo đối với các Công ước đã 
phê chuẩn và các đề xuất bãi ước đối với các Công ước đã phê chuẩn. 
Người lao động và người sử dụng lao động phải được quyền đại diện 
trên nguyên tắc ngang nhau tại bất kỳ cơ quan nào mà tại đó diễn ra 
tham vấn ba bên và các tham vấn này sẽ được tiến hành ít nhất mỗi 
năm một lần.

Công ước về Quản lý Lao động, năm 1978 (số 150)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải bảo đảm, theo một cách thức 
phù hợp với các điều kiện quốc gia, một hệ thống quản lý lao động 
hoạt động hữu hiệu và có tổ chức trên lãnh thổ của mình, chức năng 
và nhiệm vụ của hệ thống đó được phối hợp tốt. Hệ thống quản lý 
lao động sẽ chịu trách nhiệm về việc xây dựng, thực hiện và giám sát 
các tiêu chuẩn lao động quốc gia; việc làm và phát triển nguồn nhân 
lực; khảo sát, nghiên cứu và thống kê về lao động; và hỗ trợ cho quan 
hệ lao động. Sự tham gia của người lao động và người sử dụng lao 
động cũng phải được bảo đảm. Cán bộ quản lý lao động phải có chức 
danh, công cụ thực tế và nguồn tài chính cần thiết để thực hiện hiệu 
quả nhiệm vụ của mình.

Công ước về �ống kê Lao động, năm 1985 (số 160)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải thường xuyên thu thập, tổng 
hợp và công bố các số liệu thống kê cơ bản về lao động và mở rộng 
dần các số liệu - tùy theo khả năng nguồn lực - về dân số tham gia 
lao động, việc làm, thất nghiệp, và thiếu việc làm (nếu có thể); cơ cấu 
và phân bổ dân số tham gia lao động; thu nhập bình quân và thời giờ 
làm việc (thời gian làm việc và thời gian được trả công thực tế), và - 
nếu phù hợp - thù lao theo giờ và thời giờ làm việc bình thường; cơ 

Vào tháng 2 năm 2013, ngay sau khi thông qua Hiến pháp mới và chỉ 
hơn một năm sau khi ký hợp đồng xã hội giữa Chính phủ Tunisia, Liên 
đoàn Công nghiệp, Thương mại và Thủ công mỹ nghệ Tunisia (UTICA) 
và Tổng Liên đoàn Lao động Tunisia (UGTT), Tunisia trở thành quốc gia 
thành viên ILO thứ 136 phê chuẩn Công ước 144. Vài năm sau sự kiện 
“Mùa xuân Ả Rập”, sự phê chuẩn này đã báo trước sự khởi đầu của một 
kỷ nguyên mới về phát triển chủ nghĩa cộng sản và đối thoại xã hội như 
là một yếu tố chính của nền dân chủ trong nước. Sau các cuộc tham vấn 
ba bên vào năm 2016, các đối tác ba bên ở Djibouti đã nhất trí đưa ra 
quyết định phê chuẩn Công ước Lao động Hàng hải năm 2006 (MLC, 
2006) và Nghị định thư 2014 bổ sung Công ước về Lao động Cưỡng bức 
năm 1930. Cả hai đều được phê chuẩn năm 2018.
Tại Philippin, tham vấn ba bên rộng mở đã dẫn đến việc phê chuẩn Công 
ước về Quan hệ Lao động (Dịch vụ công) năm 1978 (số 151) vào năm 
2017.

cấu và phân bổ tiền công, chi phi lao động; chỉ số giá tiêu dùng; mức 
chi tiêu hộ gia đình hoặc - nếu phù hợp - mức thu nhập gia đình; 
thương tích nghề nghiệp và nếu có thể, cả bệnh nghề nghiệp; và 
tranh chấp lao động.
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QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Tiêu chuẩn lao động quốc tế thường được áp dụng thông qua luật 
pháp và chính sách quốc gia. Vì vậy, điều hết sức cần thiết là mỗi 
một nước phải duy trì một hệ thống quản lý lao động tin cậy và tích 
cực, chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh của việc hình thành và 
thực hiện các chính sách lao động quốc gia. Ngoài việc thúc đẩy hệ 
thống quản lý lao động dưới những hình thức khác nhau, các tiêu 
chuẩn ILO đồng thời còn thúc đẩy việc thu thập các số liệu thống kê, 
là thứ vô giá trong việc xác định nhu cầu và hình thành chính sách 
lao động, cả cấp quốc gia lẫn cấp quốc tế. Trong khi quản lý lao động 
tồn tại ở hầu hết các nước khắp thế giới, nhiều nước trong số đó 
đang đối mặt với những khó khăn về tài chính và vật chất. Việc cấp 
kinh phí thoả đáng cho các hệ thống quản lý lao động, vì thế, là cần 
thiết để duy trì và tăng cường công cụ phát triển quan trọng này.

Công ước về Quản lý Lao động, năm 1978 (số 150)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải bảo đảm, theo một cách thức 
phù hợp với các điều kiện quốc gia, một hệ thống quản lý lao động 
hoạt động hữu hiệu và có tổ chức trên lãnh thổ của mình, chức năng 
và nhiệm vụ của hệ thống đó được phối hợp tốt. Hệ thống quản lý 
lao động sẽ chịu trách nhiệm về việc xây dựng, thực hiện và giám sát 
các tiêu chuẩn lao động quốc gia; việc làm và phát triển nguồn nhân 
lực; khảo sát, nghiên cứu và thống kê về lao động; và hỗ trợ cho quan 
hệ lao động. Sự tham gia của người lao động và người sử dụng lao 
động cũng phải được bảo đảm. Cán bộ quản lý lao động phải có chức 
danh, công cụ thực tế và nguồn tài chính cần thiết để thực hiện hiệu 
quả nhiệm vụ của mình.

Công ước về �ống kê Lao động, năm 1985 (số 160)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải thường xuyên thu thập, tổng 
hợp và công bố các số liệu thống kê cơ bản về lao động và mở rộng 
dần các số liệu - tùy theo khả năng nguồn lực - về dân số tham gia 
lao động, việc làm, thất nghiệp, và thiếu việc làm (nếu có thể); cơ cấu 
và phân bổ dân số tham gia lao động; thu nhập bình quân và thời giờ 
làm việc (thời gian làm việc và thời gian được trả công thực tế), và - 
nếu phù hợp - thù lao theo giờ và thời giờ làm việc bình thường; cơ 

cấu và phân bổ tiền công, chi phi lao động; chỉ số giá tiêu dùng; mức 
chi tiêu hộ gia đình hoặc - nếu phù hợp - mức thu nhập gia đình; 
thương tích nghề nghiệp và nếu có thể, cả bệnh nghề nghiệp; và 
tranh chấp lao động.
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Công ước về Quản lý Lao động, năm 1978 (số 150)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải bảo đảm, theo một cách thức 
phù hợp với các điều kiện quốc gia, một hệ thống quản lý lao động 
hoạt động hữu hiệu và có tổ chức trên lãnh thổ của mình, chức năng 
và nhiệm vụ của hệ thống đó được phối hợp tốt. Hệ thống quản lý 
lao động sẽ chịu trách nhiệm về việc xây dựng, thực hiện và giám sát 
các tiêu chuẩn lao động quốc gia; việc làm và phát triển nguồn nhân 
lực; khảo sát, nghiên cứu và thống kê về lao động; và hỗ trợ cho quan 
hệ lao động. Sự tham gia của người lao động và người sử dụng lao 
động cũng phải được bảo đảm. Cán bộ quản lý lao động phải có chức 
danh, công cụ thực tế và nguồn tài chính cần thiết để thực hiện hiệu 
quả nhiệm vụ của mình.

Công ước về �ống kê Lao động, năm 1985 (số 160)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải thường xuyên thu thập, tổng 
hợp và công bố các số liệu thống kê cơ bản về lao động và mở rộng 
dần các số liệu - tùy theo khả năng nguồn lực - về dân số tham gia 
lao động, việc làm, thất nghiệp, và thiếu việc làm (nếu có thể); cơ cấu 
và phân bổ dân số tham gia lao động; thu nhập bình quân và thời giờ 
làm việc (thời gian làm việc và thời gian được trả công thực tế), và - 
nếu phù hợp - thù lao theo giờ và thời giờ làm việc bình thường; cơ 

cấu và phân bổ tiền công, chi phi lao động; chỉ số giá tiêu dùng; mức 
chi tiêu hộ gia đình hoặc - nếu phù hợp - mức thu nhập gia đình; 
thương tích nghề nghiệp và nếu có thể, cả bệnh nghề nghiệp; và 
tranh chấp lao động.

Năm 2003 Hội đồng quản trị của ILO đã thông qua Chương trình 
Việc làm Toàn cầu, trong đó đề ra 10 yếu tố cơ bản để xây dựng một 
chiến lược toàn cầu đẩy mạnh việc làm. Các yếu tố này bao gồm các 
chiến lược kinh tế như xúc tiến thương mại và đầu tư để tạo việc làm 
hữu ích và tiếp cận thị trường cho các nước đang phát triển, phát 

triển bền vững vì sinh kế lâu bền và lồng ghép chính sách kinh tế vĩ 
mô. Các yếu tố cơ bản khác bao gồm các chiến lược có sự hỗ trợ của 
tiêu chuẩn lao động quốc tế như thúc đẩy phát triển các hợp tác xã 
và doanh nghiệp vừa và nhỏ, giáo dục và dạy nghề, bảo trợ xã hội, an 
toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, bình đẳng và thương lượng 
tập thể.14 Hành động Tiếp theo của Tuyên bố 2008 về Bình đẳng Xã 
hội cho Toàn cầu hóa Công bằng bao gồm một kế hoạch thảo luận 
thường xuyên tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu 
được nêu trong Tuyên bố về cách tiếp cận tích hợp nhằm giúp các 
quốc gia thành viên đáp ứng các mục tiêu của ILO, đã có quyết định 
rằng một báo cáo định kỳ sẽ được Văn phòng chuẩn bị để thảo luận 
tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Vào tháng 11 năm 2008, Hội đồng 
Quản trị đã quyết định mục tiêu chiến lược đầu tiên sẽ được thảo 
luận như một nội dung định kỳ. Cho đến nay đã có hai cuộc thảo 
luận định kỳ của Hội nghị Lao động Quốc tế về mục tiêu chiến lược 
của việc làm. Cuộc thảo luận định kỳ đầu tiên được tổ chức vào năm 
2010 về “chính sách việc làm vì công bằng xã hội và toàn cầu hóa 
công bằng”. Cuộc thảo luận định kỳ thứ hai về việc làm được tổ chức 
vào năm 2014, khi Hội nghị thảo luận về “chính sách việc làm để 
phục hồi và phát triển bền vững”. Cuộc thảo luận định kỳ tiếp theo 
về việc làm sẽ là vào năm 2021.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 
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Các văn kiện liên quan của ILO

THANH TRA LAO ĐỘNG

Công ước về Quản lý Lao động, năm 1978 (số 150)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải bảo đảm, theo một cách thức 
phù hợp với các điều kiện quốc gia, một hệ thống quản lý lao động 
hoạt động hữu hiệu và có tổ chức trên lãnh thổ của mình, chức năng 
và nhiệm vụ của hệ thống đó được phối hợp tốt. Hệ thống quản lý 
lao động sẽ chịu trách nhiệm về việc xây dựng, thực hiện và giám sát 
các tiêu chuẩn lao động quốc gia; việc làm và phát triển nguồn nhân 
lực; khảo sát, nghiên cứu và thống kê về lao động; và hỗ trợ cho quan 
hệ lao động. Sự tham gia của người lao động và người sử dụng lao 
động cũng phải được bảo đảm. Cán bộ quản lý lao động phải có chức 
danh, công cụ thực tế và nguồn tài chính cần thiết để thực hiện hiệu 
quả nhiệm vụ của mình.

Công ước về �ống kê Lao động, năm 1985 (số 160)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải thường xuyên thu thập, tổng 
hợp và công bố các số liệu thống kê cơ bản về lao động và mở rộng 
dần các số liệu - tùy theo khả năng nguồn lực - về dân số tham gia 
lao động, việc làm, thất nghiệp, và thiếu việc làm (nếu có thể); cơ cấu 
và phân bổ dân số tham gia lao động; thu nhập bình quân và thời giờ 
làm việc (thời gian làm việc và thời gian được trả công thực tế), và - 
nếu phù hợp - thù lao theo giờ và thời giờ làm việc bình thường; cơ 

cấu và phân bổ tiền công, chi phi lao động; chỉ số giá tiêu dùng; mức 
chi tiêu hộ gia đình hoặc - nếu phù hợp - mức thu nhập gia đình; 
thương tích nghề nghiệp và nếu có thể, cả bệnh nghề nghiệp; và 
tranh chấp lao động.

Công ước về �anh tra lao động, năm 1947 (số 81)
Công ước quản trị này yêu cầu các nước phê chuẩn phải duy trì một 
hệ thống thanh tra lao động đối với nơi làm việc trong ngành công 
nghiệp và thương mại; các quốc gia cũng có thể đưa ra một số trường 
hợp ngoại lệ trong ngành khai thác mỏ và vận tải. Công ước đề ra 
một loạt các nguyên tắc về việc xác định các lĩnh vực điều chỉnh của 
luật pháp quốc gia về thanh tra lao động, về chức năng và tổ chức của 
hệ thống thanh tra, tiêu chuẩn tuyển dụng, địa vị pháp lý và các điều 
kiện dịch vụ của các thanh tra viên lao động, quyền hạn và nghĩa vụ 
của họ. Cơ quan thanh tra lao động phải công bố và gửi đến ILO một 
báo cáo thường niên cho thấy việc thực hiện các dịch vụ của họ đối 
với một số vấn đề.

Việc áp dụng đúng các quy định pháp luật lao động tuỳ thuộc vào 
hiệu quả của thanh tra lao động. Các thanh tra viên lao động kiểm 
tra, xem xét việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc gia tại nơi 
làm việc và tư vấn cho người sử dụng lao động và người lao động về 
cách thức thực hiện tốt hơn luật pháp quốc gia trong những vấn đề 
như thời giờ làm việc, tiền công, an toàn-sức khoẻ nghề nghiệp và 
lao động trẻ em. Ngoài ra, thanh tra lao động cũng thông báo cho các 
nhà chức trách quốc gia về những lỗ hổng và hạn chế trong luật pháp 
quốc gia. Họ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm rằng 
luật lao động được áp dụng bình đẳng đối với tất cả mọi người lao 
động và người sử dụng lao động. Bởi vì cộng đồng quốc tế thừa nhận 
tầm quan trọng của thanh tra lao động, nên ILO đã thúc đẩy phê 
chuẩn 2 Công ước về thanh tra lao động (số 81 và số 129) như là một 
ưu tiên. Tính đến ngày 01/01/2019, 146 quốc gia (gần 80% số quốc 
gia thành viên ILO) đã phê chuẩn Công ước về �anh tra lao động, 
năm 1947 (số 81) và 53 quốc gia đã phê chuẩn Công ước số 129.

Tuy vậy, các thách thức vẫn tồn tại ở các nước nơi hệ thống thanh tra 
lao động không được cấp kinh phí đầy đủ và không đủ biên chế, và 
vì vậy hệ thống đó không thể hoàn thành nhiệm vụ. Một số dự báo 
chỉ ra rằng tại các nước đang phát triển, công tác quản lý lao động 
được phân bổ dưới 1% ngân sách quốc gia, thanh tra lao động chỉ 
nhận được một phần nhỏ trong số đó. Các khảo sát khác cho thấy 
rằng các chi phí do tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, do nghỉ 
việc, do lạm dụng người lao động và xung đột lao động có thể còn 
cao hơn. �anh tra lao động có thể giúp ngăn ngừa những vấn đề đó 
và bằng cách đó nâng cao năng suất và sự phát triển kinh tế.

Năm 2003 Hội đồng quản trị của ILO đã thông qua Chương trình 
Việc làm Toàn cầu, trong đó đề ra 10 yếu tố cơ bản để xây dựng một 
chiến lược toàn cầu đẩy mạnh việc làm. Các yếu tố này bao gồm các 
chiến lược kinh tế như xúc tiến thương mại và đầu tư để tạo việc làm 
hữu ích và tiếp cận thị trường cho các nước đang phát triển, phát 

triển bền vững vì sinh kế lâu bền và lồng ghép chính sách kinh tế vĩ 
mô. Các yếu tố cơ bản khác bao gồm các chiến lược có sự hỗ trợ của 
tiêu chuẩn lao động quốc tế như thúc đẩy phát triển các hợp tác xã 
và doanh nghiệp vừa và nhỏ, giáo dục và dạy nghề, bảo trợ xã hội, an 
toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, bình đẳng và thương lượng 
tập thể.14 Hành động Tiếp theo của Tuyên bố 2008 về Bình đẳng Xã 
hội cho Toàn cầu hóa Công bằng bao gồm một kế hoạch thảo luận 
thường xuyên tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu 
được nêu trong Tuyên bố về cách tiếp cận tích hợp nhằm giúp các 
quốc gia thành viên đáp ứng các mục tiêu của ILO, đã có quyết định 
rằng một báo cáo định kỳ sẽ được Văn phòng chuẩn bị để thảo luận 
tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Vào tháng 11 năm 2008, Hội đồng 
Quản trị đã quyết định mục tiêu chiến lược đầu tiên sẽ được thảo 
luận như một nội dung định kỳ. Cho đến nay đã có hai cuộc thảo 
luận định kỳ của Hội nghị Lao động Quốc tế về mục tiêu chiến lược 
của việc làm. Cuộc thảo luận định kỳ đầu tiên được tổ chức vào năm 
2010 về “chính sách việc làm vì công bằng xã hội và toàn cầu hóa 
công bằng”. Cuộc thảo luận định kỳ thứ hai về việc làm được tổ chức 
vào năm 2014, khi Hội nghị thảo luận về “chính sách việc làm để 
phục hồi và phát triển bền vững”. Cuộc thảo luận định kỳ tiếp theo 
về việc làm sẽ là vào năm 2021.
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Công ước về Quản lý Lao động, năm 1978 (số 150)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải bảo đảm, theo một cách thức 
phù hợp với các điều kiện quốc gia, một hệ thống quản lý lao động 
hoạt động hữu hiệu và có tổ chức trên lãnh thổ của mình, chức năng 
và nhiệm vụ của hệ thống đó được phối hợp tốt. Hệ thống quản lý 
lao động sẽ chịu trách nhiệm về việc xây dựng, thực hiện và giám sát 
các tiêu chuẩn lao động quốc gia; việc làm và phát triển nguồn nhân 
lực; khảo sát, nghiên cứu và thống kê về lao động; và hỗ trợ cho quan 
hệ lao động. Sự tham gia của người lao động và người sử dụng lao 
động cũng phải được bảo đảm. Cán bộ quản lý lao động phải có chức 
danh, công cụ thực tế và nguồn tài chính cần thiết để thực hiện hiệu 
quả nhiệm vụ của mình.

Công ước về �ống kê Lao động, năm 1985 (số 160)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải thường xuyên thu thập, tổng 
hợp và công bố các số liệu thống kê cơ bản về lao động và mở rộng 
dần các số liệu - tùy theo khả năng nguồn lực - về dân số tham gia 
lao động, việc làm, thất nghiệp, và thiếu việc làm (nếu có thể); cơ cấu 
và phân bổ dân số tham gia lao động; thu nhập bình quân và thời giờ 
làm việc (thời gian làm việc và thời gian được trả công thực tế), và - 
nếu phù hợp - thù lao theo giờ và thời giờ làm việc bình thường; cơ 

cấu và phân bổ tiền công, chi phi lao động; chỉ số giá tiêu dùng; mức 
chi tiêu hộ gia đình hoặc - nếu phù hợp - mức thu nhập gia đình; 
thương tích nghề nghiệp và nếu có thể, cả bệnh nghề nghiệp; và 
tranh chấp lao động.

Nghị định thư năm 1995 về Công ước �anh tra lao động, năm 1947 
(số 81)
Mỗi quốc gia phê chuẩn Nghị định thư này sẽ mở rộng phạm vi áp 
dụng các điều khoản của Công ước �anh tra lao động, năm 1947 (số 
81) cho cả cơ sở lao động được coi là phi thương mại, nghĩa là không 
phải thuộc ngành công nghiệp và thương mại theo tinh thần của 
Công ước này. Công ước cũng cho phép các quốc gia phê chuẩn có 
những thu xếp đặc biệt để có thể tiến hành thanh tra một số lượng 
cụ thể các dịch vụ công.

Công ước về �anh tra lao động (Nông nghiệp) năm 1969 (số 129)
Công ước quản trị này, có nội dung tương tự như Công ước số 81, 
yêu cầu các quốc gia phê chuẩn phải thiết lập và duy trì một hệ 
thống thanh tra lao động trong ngành nông nghiệp. Phạm vi thanh 
tra lao động cũng có thể được mở rộng cho cả các chủ đất, những 
người ít khi thuê mướn người ngoài, người lĩnh canh (cấy rẽ) và các 
nhóm lao động nông nghiệp tương tự khác; những người tham gia 
vào một doanh nghiệp kinh tế tập thể như là những thành viên của 
một hợp tác xã; hoặc các thành viên gia đình của người điều hành 
một doanh nghiệp nông nghiệp, theo quy định của luật pháp và quy 
chế quốc gia.

Năm 2003 Hội đồng quản trị của ILO đã thông qua Chương trình 
Việc làm Toàn cầu, trong đó đề ra 10 yếu tố cơ bản để xây dựng một 
chiến lược toàn cầu đẩy mạnh việc làm. Các yếu tố này bao gồm các 
chiến lược kinh tế như xúc tiến thương mại và đầu tư để tạo việc làm 
hữu ích và tiếp cận thị trường cho các nước đang phát triển, phát 

triển bền vững vì sinh kế lâu bền và lồng ghép chính sách kinh tế vĩ 
mô. Các yếu tố cơ bản khác bao gồm các chiến lược có sự hỗ trợ của 
tiêu chuẩn lao động quốc tế như thúc đẩy phát triển các hợp tác xã 
và doanh nghiệp vừa và nhỏ, giáo dục và dạy nghề, bảo trợ xã hội, an 
toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, bình đẳng và thương lượng 
tập thể.14 Hành động Tiếp theo của Tuyên bố 2008 về Bình đẳng Xã 
hội cho Toàn cầu hóa Công bằng bao gồm một kế hoạch thảo luận 
thường xuyên tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu 
được nêu trong Tuyên bố về cách tiếp cận tích hợp nhằm giúp các 
quốc gia thành viên đáp ứng các mục tiêu của ILO, đã có quyết định 
rằng một báo cáo định kỳ sẽ được Văn phòng chuẩn bị để thảo luận 
tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Vào tháng 11 năm 2008, Hội đồng 
Quản trị đã quyết định mục tiêu chiến lược đầu tiên sẽ được thảo 
luận như một nội dung định kỳ. Cho đến nay đã có hai cuộc thảo 
luận định kỳ của Hội nghị Lao động Quốc tế về mục tiêu chiến lược 
của việc làm. Cuộc thảo luận định kỳ đầu tiên được tổ chức vào năm 
2010 về “chính sách việc làm vì công bằng xã hội và toàn cầu hóa 
công bằng”. Cuộc thảo luận định kỳ thứ hai về việc làm được tổ chức 
vào năm 2014, khi Hội nghị thảo luận về “chính sách việc làm để 
phục hồi và phát triển bền vững”. Cuộc thảo luận định kỳ tiếp theo 
về việc làm sẽ là vào năm 2021.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 
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Công ước về Quản lý Lao động, năm 1978 (số 150)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải bảo đảm, theo một cách thức 
phù hợp với các điều kiện quốc gia, một hệ thống quản lý lao động 
hoạt động hữu hiệu và có tổ chức trên lãnh thổ của mình, chức năng 
và nhiệm vụ của hệ thống đó được phối hợp tốt. Hệ thống quản lý 
lao động sẽ chịu trách nhiệm về việc xây dựng, thực hiện và giám sát 
các tiêu chuẩn lao động quốc gia; việc làm và phát triển nguồn nhân 
lực; khảo sát, nghiên cứu và thống kê về lao động; và hỗ trợ cho quan 
hệ lao động. Sự tham gia của người lao động và người sử dụng lao 
động cũng phải được bảo đảm. Cán bộ quản lý lao động phải có chức 
danh, công cụ thực tế và nguồn tài chính cần thiết để thực hiện hiệu 
quả nhiệm vụ của mình.

Công ước về �ống kê Lao động, năm 1985 (số 160)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải thường xuyên thu thập, tổng 
hợp và công bố các số liệu thống kê cơ bản về lao động và mở rộng 
dần các số liệu - tùy theo khả năng nguồn lực - về dân số tham gia 
lao động, việc làm, thất nghiệp, và thiếu việc làm (nếu có thể); cơ cấu 
và phân bổ dân số tham gia lao động; thu nhập bình quân và thời giờ 
làm việc (thời gian làm việc và thời gian được trả công thực tế), và - 
nếu phù hợp - thù lao theo giờ và thời giờ làm việc bình thường; cơ 

Thanh tra lao động và nền kinh tế phi chính thức

Xây dựng nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp cho các dịch vụ thanh tra 
lao động

cấu và phân bổ tiền công, chi phi lao động; chỉ số giá tiêu dùng; mức 
chi tiêu hộ gia đình hoặc - nếu phù hợp - mức thu nhập gia đình; 
thương tích nghề nghiệp và nếu có thể, cả bệnh nghề nghiệp; và 
tranh chấp lao động.

Nền kinh tế phi chính thức chiếm hơn một nửa lực lượng lao động toàn 
cầu và hơn 90% doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên toàn thế giới. Nó 
chứa đựng rất nhiều tình huống, người sử dụng lao động và người lao 
động - hầu hết trong số họ đang tham gia nền kinh tế tự cung tự cấp, 
đặc biệt là ở các nước đang phát triển, nơi mà sự bảo vệ theo quy định 
có thể không được áp dụng hợp pháp, hoặc có thể không được áp dụng 
trên thực tế đối với các đơn vị kinh tế phi chính thức và người lao động 
của họ. Nguồn lực khan hiếm của các cơ quan thanh tra và những 
thách thức đặc biệt liên quan đến nền kinh tế phi chính thức cũng có 
thể dẫn đến việc các chính phủ chỉ tập trung nỗ lực vào các doanh 
nghiệp chính thức. Vào tháng 6 năm 2015, các đối tác ba bên của ILO - 
với nhận thức rằng về quy mô, nền kinh tế phi chính thức dưới mọi hình 
thức là một trở ngại lớn đối với việc tôn trọng quyền của người lao động, 
bao gồm các nguyên tắc cơ bản và quyền tại nơi làm việc, bảo trợ xã 
hội, điều kiện làm việc thỏa đáng, phát triển toàn diện và tính ưu việt 
của luật pháp cũng như có tác động bất lợi đến sự phát triển của các 
doanh nghiệp bền vững, doanh thu công, hành động của Nhà nước, đặc 
biệt là liên quan đến chính sách kinh tế, xã hội và môi trường, cũng như 
sự vững chắc về thể chế và cạnh tranh công bằng trên thị trường quốc 
gia và quốc tế - tại Hội nghị Lao động quốc tế đã thông qua Khuyến 
nghị về Chuyển đổi từ nền Kinh tế Phi Chính thức sang Kinh tế Chính 
thức năm 2015 (số 204).

Tại Pháp, Nghị định ban hành Bộ luật về Đạo đức của Dịch vụ thanh tra 
Lao động Công có hiệu lực năm 2017. Bộ luật củng cố các quy tắc đạo 
đức nghề nghiệp áp dụng cho các thanh tra viên và đề cập cụ thể đến 
Công ước số 81 và 129. Bộ luật này nhắc lại các nguyên tắc và quy tắc 
đạo đức áp dụng cho bất kỳ công chức nào, cũng như các nguyên tắc 
và quy tắc quản lý thanh tra lao động theo bản chất của chức năng và 
quyền hạn của thanh tra lao động dựa trên các mục tiêu đảm bảo niềm 
tin của người dùng, củng cố tính hợp pháp của dịch vụ thanh tra, bảo vệ 
công dân, các dịch vụ công và công chức thực hiện dịch vụ công.

Năm 2003 Hội đồng quản trị của ILO đã thông qua Chương trình 
Việc làm Toàn cầu, trong đó đề ra 10 yếu tố cơ bản để xây dựng một 
chiến lược toàn cầu đẩy mạnh việc làm. Các yếu tố này bao gồm các 
chiến lược kinh tế như xúc tiến thương mại và đầu tư để tạo việc làm 
hữu ích và tiếp cận thị trường cho các nước đang phát triển, phát 

triển bền vững vì sinh kế lâu bền và lồng ghép chính sách kinh tế vĩ 
mô. Các yếu tố cơ bản khác bao gồm các chiến lược có sự hỗ trợ của 
tiêu chuẩn lao động quốc tế như thúc đẩy phát triển các hợp tác xã 
và doanh nghiệp vừa và nhỏ, giáo dục và dạy nghề, bảo trợ xã hội, an 
toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, bình đẳng và thương lượng 
tập thể.14 Hành động Tiếp theo của Tuyên bố 2008 về Bình đẳng Xã 
hội cho Toàn cầu hóa Công bằng bao gồm một kế hoạch thảo luận 
thường xuyên tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu 
được nêu trong Tuyên bố về cách tiếp cận tích hợp nhằm giúp các 
quốc gia thành viên đáp ứng các mục tiêu của ILO, đã có quyết định 
rằng một báo cáo định kỳ sẽ được Văn phòng chuẩn bị để thảo luận 
tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Vào tháng 11 năm 2008, Hội đồng 
Quản trị đã quyết định mục tiêu chiến lược đầu tiên sẽ được thảo 
luận như một nội dung định kỳ. Cho đến nay đã có hai cuộc thảo 
luận định kỳ của Hội nghị Lao động Quốc tế về mục tiêu chiến lược 
của việc làm. Cuộc thảo luận định kỳ đầu tiên được tổ chức vào năm 
2010 về “chính sách việc làm vì công bằng xã hội và toàn cầu hóa 
công bằng”. Cuộc thảo luận định kỳ thứ hai về việc làm được tổ chức 
vào năm 2014, khi Hội nghị thảo luận về “chính sách việc làm để 
phục hồi và phát triển bền vững”. Cuộc thảo luận định kỳ tiếp theo 
về việc làm sẽ là vào năm 2021.
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Các văn kiện liên quan của ILO

CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM

Công ước về Quản lý Lao động, năm 1978 (số 150)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải bảo đảm, theo một cách thức 
phù hợp với các điều kiện quốc gia, một hệ thống quản lý lao động 
hoạt động hữu hiệu và có tổ chức trên lãnh thổ của mình, chức năng 
và nhiệm vụ của hệ thống đó được phối hợp tốt. Hệ thống quản lý 
lao động sẽ chịu trách nhiệm về việc xây dựng, thực hiện và giám sát 
các tiêu chuẩn lao động quốc gia; việc làm và phát triển nguồn nhân 
lực; khảo sát, nghiên cứu và thống kê về lao động; và hỗ trợ cho quan 
hệ lao động. Sự tham gia của người lao động và người sử dụng lao 
động cũng phải được bảo đảm. Cán bộ quản lý lao động phải có chức 
danh, công cụ thực tế và nguồn tài chính cần thiết để thực hiện hiệu 
quả nhiệm vụ của mình.

Công ước về �ống kê Lao động, năm 1985 (số 160)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải thường xuyên thu thập, tổng 
hợp và công bố các số liệu thống kê cơ bản về lao động và mở rộng 
dần các số liệu - tùy theo khả năng nguồn lực - về dân số tham gia 
lao động, việc làm, thất nghiệp, và thiếu việc làm (nếu có thể); cơ cấu 
và phân bổ dân số tham gia lao động; thu nhập bình quân và thời giờ 
làm việc (thời gian làm việc và thời gian được trả công thực tế), và - 
nếu phù hợp - thù lao theo giờ và thời giờ làm việc bình thường; cơ 

cấu và phân bổ tiền công, chi phi lao động; chỉ số giá tiêu dùng; mức 
chi tiêu hộ gia đình hoặc - nếu phù hợp - mức thu nhập gia đình; 
thương tích nghề nghiệp và nếu có thể, cả bệnh nghề nghiệp; và 
tranh chấp lao động.

Đối với hầu hết mọi người, chìa khoá để thoát khỏi đói nghèo là có 
việc làm. Nhận thấy nếu việc xây dựng tiêu chuẩn lao động mà 
không đề cập giải quyết việc làm thì không có nghĩa lý gì, nên ILO 
đã dành một phần lớn chương trình của mình để tạo cơ hội nhiều 
hơn cho phụ nữ và nam giới có được việc làm và thu nhập phù hợp. 
Để đạt được mục tiêu này, ILO thúc đẩy các tiêu chuẩn quốc tế về 
chính sách việc làm, cùng với các chương trình hợp tác kỹ thuật, các 
tiêu chuẩn quốc tế này nhằm đạt được việc làm đầy đủ, hữu ích và 
được tự do lựa chọn. Không thể đạt mục tiêu này nếu chỉ dựa vào 
một chính sách đơn lẻ. Mỗi nước, dù đó là nước đang phát triển, đã 
phát triển hoặc đang trong thời kỳ quá độ, đều cần nghĩ ra các chính 
sách của chính mình để đạt được toàn dụng nhân lực. Các tiêu chuẩn 
của ILO về chính sách việc làm tạo ra khuôn khổ để thiết kế và thực 
hiện những chính sách như vậy, và bằng cách đó, bảo đảm sự tiếp 
cận tối đa đối với việc làm thỏa đáng.

Công ước về Chính sách Việc làm, năm 1964 (số 122)
Công ước ưu tiên này yêu cầu các quốc gia phê chuẩn phải tuyên bố 
và theo đuổi một chính sách tích cực để thúc đẩy việc làm đầy đủ, 
hữu ích và được tự do lựa chọn. Một chính sách như vậy sẽ hướng tới 
việc bảo đảm rằng có đủ việc làm cho tất cả mọi người muốn làm 
việc và đang tìm việc; rằng công việc đó là hữu ích và được tự do lựa 
chọn, rằng mỗi người lao động đều có mọi cơ hội để đáp ứng yêu 
cầu, để sử dụng kỹ năng và tài năng của mình trong một công việc 
mà người đó thấy phù hợp nhất, không phụ thuộc vào sắc tộc, màu 
da, giới tính, tôn giáo, quan điểm chính trị, nguồn gốc dân tộc và xã 
hội. Khuyến nghị về Chính sách việc làm (Quy định bổ sung) năm 
1984 (số 169) bổ sung thêm rằng các chính sách, kế hoạch và chương 
trình kinh tế và xã hội được thiết kế để thúc đẩy việc làm đầy đủ, 
năng suất và tự do lựa chọn việc làm nên nhằm mục đích đảm bảo 
cho mọi người lao động bình đẳng về cơ hội và đối xử trong tiếp cận 
việc làm, điều kiện làm việc, hướng nghiệp/đào tạo nghề và phát 
triển nghề nghiệp. Ngoài ra, trước những khó khăn mà một số nhóm 
yếu thế gặp phải khi tìm việc làm, Khuyến nghị kêu gọi các quốc gia 
áp dụng các biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả các nhóm 
người gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm lâu dài, ví dụ như phụ 
nữ, lao động trẻ, người khuyết tật, lao động lớn tuổi, lao động thất 
nghiệp dài hạn và lao động di cư hợp pháp trong lãnh thổ của họ. 

Chính sách này cũng phải tính đến các giai đoạn và trình độ phát 
triển kinh tế và mối quan hệ qua lại giữa các mục tiêu việc làm và 
mục tiêu kinh tế-xã hội, và sẽ được thực hiện bằng các phương pháp 
phù hợp với điều kiện và thông lệ quốc gia. Công ước cũng yêu cầu 
các quốc gia thành viên có biện pháp áp dụng chính sách việc làm có 
sự tham vấn ý kiến với đại diện người lao động và đại diện người sử 
dụng lao động, và đại diện của những người bị ảnh hưởng bởi biện 
pháp đã được thực hiện.

Khuyến nghị về Quan hệ Việc làm, năm 2006 (số 198)
Mục tiêu của Khuyến nghị này là để bảo vệ người lao động gặp khó 
khăn trong việc xác định có tồn tại mối quan hệ việc làm trong các 
tình huống mà các quyền và nghĩa vụ tương ứng của các bên liên 
quan không rõ ràng, hoặc ở những nơi có sự nỗ lực che giấu quan hệ 
việc làm, hoặc có những bất cập hoặc hạn chế trong khung pháp lý, 
hoặc trong việc diễn giải, áp dụng Công ước. Khuyến nghị yêu cầu 
áp dụng chính sách quốc gia để đảm bảo bảo vệ hiệu quả cho người 
lao động thực hiện công việc trong bối cảnh quan hệ việc làm.

Năm 2003 Hội đồng quản trị của ILO đã thông qua Chương trình 
Việc làm Toàn cầu, trong đó đề ra 10 yếu tố cơ bản để xây dựng một 
chiến lược toàn cầu đẩy mạnh việc làm. Các yếu tố này bao gồm các 
chiến lược kinh tế như xúc tiến thương mại và đầu tư để tạo việc làm 
hữu ích và tiếp cận thị trường cho các nước đang phát triển, phát 

triển bền vững vì sinh kế lâu bền và lồng ghép chính sách kinh tế vĩ 
mô. Các yếu tố cơ bản khác bao gồm các chiến lược có sự hỗ trợ của 
tiêu chuẩn lao động quốc tế như thúc đẩy phát triển các hợp tác xã 
và doanh nghiệp vừa và nhỏ, giáo dục và dạy nghề, bảo trợ xã hội, an 
toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, bình đẳng và thương lượng 
tập thể.14 Hành động Tiếp theo của Tuyên bố 2008 về Bình đẳng Xã 
hội cho Toàn cầu hóa Công bằng bao gồm một kế hoạch thảo luận 
thường xuyên tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu 
được nêu trong Tuyên bố về cách tiếp cận tích hợp nhằm giúp các 
quốc gia thành viên đáp ứng các mục tiêu của ILO, đã có quyết định 
rằng một báo cáo định kỳ sẽ được Văn phòng chuẩn bị để thảo luận 
tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Vào tháng 11 năm 2008, Hội đồng 
Quản trị đã quyết định mục tiêu chiến lược đầu tiên sẽ được thảo 
luận như một nội dung định kỳ. Cho đến nay đã có hai cuộc thảo 
luận định kỳ của Hội nghị Lao động Quốc tế về mục tiêu chiến lược 
của việc làm. Cuộc thảo luận định kỳ đầu tiên được tổ chức vào năm 
2010 về “chính sách việc làm vì công bằng xã hội và toàn cầu hóa 
công bằng”. Cuộc thảo luận định kỳ thứ hai về việc làm được tổ chức 
vào năm 2014, khi Hội nghị thảo luận về “chính sách việc làm để 
phục hồi và phát triển bền vững”. Cuộc thảo luận định kỳ tiếp theo 
về việc làm sẽ là vào năm 2021.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 
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Chương trình Việc làm toàn cầu và Hành động tiếp theo Tuyên 
bố 2008

Công ước về Quản lý Lao động, năm 1978 (số 150)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải bảo đảm, theo một cách thức 
phù hợp với các điều kiện quốc gia, một hệ thống quản lý lao động 
hoạt động hữu hiệu và có tổ chức trên lãnh thổ của mình, chức năng 
và nhiệm vụ của hệ thống đó được phối hợp tốt. Hệ thống quản lý 
lao động sẽ chịu trách nhiệm về việc xây dựng, thực hiện và giám sát 
các tiêu chuẩn lao động quốc gia; việc làm và phát triển nguồn nhân 
lực; khảo sát, nghiên cứu và thống kê về lao động; và hỗ trợ cho quan 
hệ lao động. Sự tham gia của người lao động và người sử dụng lao 
động cũng phải được bảo đảm. Cán bộ quản lý lao động phải có chức 
danh, công cụ thực tế và nguồn tài chính cần thiết để thực hiện hiệu 
quả nhiệm vụ của mình.

Công ước về �ống kê Lao động, năm 1985 (số 160)
Các nước phê chuẩn Công ước này phải thường xuyên thu thập, tổng 
hợp và công bố các số liệu thống kê cơ bản về lao động và mở rộng 
dần các số liệu - tùy theo khả năng nguồn lực - về dân số tham gia 
lao động, việc làm, thất nghiệp, và thiếu việc làm (nếu có thể); cơ cấu 
và phân bổ dân số tham gia lao động; thu nhập bình quân và thời giờ 
làm việc (thời gian làm việc và thời gian được trả công thực tế), và - 
nếu phù hợp - thù lao theo giờ và thời giờ làm việc bình thường; cơ 

cấu và phân bổ tiền công, chi phi lao động; chỉ số giá tiêu dùng; mức 
chi tiêu hộ gia đình hoặc - nếu phù hợp - mức thu nhập gia đình; 
thương tích nghề nghiệp và nếu có thể, cả bệnh nghề nghiệp; và 
tranh chấp lao động.

Công ước về Chính sách Việc làm, năm 1964 (số 122)
Công ước ưu tiên này yêu cầu các quốc gia phê chuẩn phải tuyên bố 
và theo đuổi một chính sách tích cực để thúc đẩy việc làm đầy đủ, 
hữu ích và được tự do lựa chọn. Một chính sách như vậy sẽ hướng tới 
việc bảo đảm rằng có đủ việc làm cho tất cả mọi người muốn làm 
việc và đang tìm việc; rằng công việc đó là hữu ích và được tự do lựa 
chọn, rằng mỗi người lao động đều có mọi cơ hội để đáp ứng yêu 
cầu, để sử dụng kỹ năng và tài năng của mình trong một công việc 
mà người đó thấy phù hợp nhất, không phụ thuộc vào sắc tộc, màu 
da, giới tính, tôn giáo, quan điểm chính trị, nguồn gốc dân tộc và xã 
hội. Khuyến nghị về Chính sách việc làm (Quy định bổ sung) năm 
1984 (số 169) bổ sung thêm rằng các chính sách, kế hoạch và chương 
trình kinh tế và xã hội được thiết kế để thúc đẩy việc làm đầy đủ, 
năng suất và tự do lựa chọn việc làm nên nhằm mục đích đảm bảo 
cho mọi người lao động bình đẳng về cơ hội và đối xử trong tiếp cận 
việc làm, điều kiện làm việc, hướng nghiệp/đào tạo nghề và phát 
triển nghề nghiệp. Ngoài ra, trước những khó khăn mà một số nhóm 
yếu thế gặp phải khi tìm việc làm, Khuyến nghị kêu gọi các quốc gia 
áp dụng các biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả các nhóm 
người gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm lâu dài, ví dụ như phụ 
nữ, lao động trẻ, người khuyết tật, lao động lớn tuổi, lao động thất 
nghiệp dài hạn và lao động di cư hợp pháp trong lãnh thổ của họ. 

Chính sách này cũng phải tính đến các giai đoạn và trình độ phát 
triển kinh tế và mối quan hệ qua lại giữa các mục tiêu việc làm và 
mục tiêu kinh tế-xã hội, và sẽ được thực hiện bằng các phương pháp 
phù hợp với điều kiện và thông lệ quốc gia. Công ước cũng yêu cầu 
các quốc gia thành viên có biện pháp áp dụng chính sách việc làm có 
sự tham vấn ý kiến với đại diện người lao động và đại diện người sử 
dụng lao động, và đại diện của những người bị ảnh hưởng bởi biện 
pháp đã được thực hiện.

Khuyến nghị về Quan hệ Việc làm, năm 2006 (số 198)
Mục tiêu của Khuyến nghị này là để bảo vệ người lao động gặp khó 
khăn trong việc xác định có tồn tại mối quan hệ việc làm trong các 
tình huống mà các quyền và nghĩa vụ tương ứng của các bên liên 
quan không rõ ràng, hoặc ở những nơi có sự nỗ lực che giấu quan hệ 
việc làm, hoặc có những bất cập hoặc hạn chế trong khung pháp lý, 
hoặc trong việc diễn giải, áp dụng Công ước. Khuyến nghị yêu cầu 
áp dụng chính sách quốc gia để đảm bảo bảo vệ hiệu quả cho người 
lao động thực hiện công việc trong bối cảnh quan hệ việc làm.

Năm 2003 Hội đồng quản trị của ILO đã thông qua Chương trình 
Việc làm Toàn cầu, trong đó đề ra 10 yếu tố cơ bản để xây dựng một 
chiến lược toàn cầu đẩy mạnh việc làm. Các yếu tố này bao gồm các 
chiến lược kinh tế như xúc tiến thương mại và đầu tư để tạo việc làm 
hữu ích và tiếp cận thị trường cho các nước đang phát triển, phát 

Vào tháng 6 năm 2017, các đối tác ba bên của ILO - nhận ra tầm quan 
trọng của tuyển dụng và việc làm thỏa đáng trong việc thúc đẩy hòa 
bình, ngăn chặn các tình huống khủng hoảng do xung đột và thảm họa, 
cho phép phục hồi và củng cố khả năng chống chịu và nhấn mạnh sự 
cần thiết phải tôn trọng mọi quyền của con người và pháp quyền, bao 
gồm tôn trọng các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và các 
tiêu chuẩn lao động liên quốc gia - Hội nghị Lao động Quốc tế đã thông 
qua Khuyến nghị về Tuyển dụng và Việc làm thỏa đáng để đảm bảo 
Hòa bình và Khả năng Phục hồi 2017 (số 205).

triển bền vững vì sinh kế lâu bền và lồng ghép chính sách kinh tế vĩ 
mô. Các yếu tố cơ bản khác bao gồm các chiến lược có sự hỗ trợ của 
tiêu chuẩn lao động quốc tế như thúc đẩy phát triển các hợp tác xã 
và doanh nghiệp vừa và nhỏ, giáo dục và dạy nghề, bảo trợ xã hội, an 
toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, bình đẳng và thương lượng 
tập thể.14 Hành động Tiếp theo của Tuyên bố 2008 về Bình đẳng Xã 
hội cho Toàn cầu hóa Công bằng bao gồm một kế hoạch thảo luận 
thường xuyên tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu 
được nêu trong Tuyên bố về cách tiếp cận tích hợp nhằm giúp các 
quốc gia thành viên đáp ứng các mục tiêu của ILO, đã có quyết định 
rằng một báo cáo định kỳ sẽ được Văn phòng chuẩn bị để thảo luận 
tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Vào tháng 11 năm 2008, Hội đồng 
Quản trị đã quyết định mục tiêu chiến lược đầu tiên sẽ được thảo 
luận như một nội dung định kỳ. Cho đến nay đã có hai cuộc thảo 
luận định kỳ của Hội nghị Lao động Quốc tế về mục tiêu chiến lược 
của việc làm. Cuộc thảo luận định kỳ đầu tiên được tổ chức vào năm 
2010 về “chính sách việc làm vì công bằng xã hội và toàn cầu hóa 
công bằng”. Cuộc thảo luận định kỳ thứ hai về việc làm được tổ chức 
vào năm 2014, khi Hội nghị thảo luận về “chính sách việc làm để 
phục hồi và phát triển bền vững”. Cuộc thảo luận định kỳ tiếp theo 
về việc làm sẽ là vào năm 2021.



Năm 2003 Hội đồng quản trị của ILO đã thông qua Chương trình 
Việc làm Toàn cầu, trong đó đề ra 10 yếu tố cơ bản để xây dựng một 
chiến lược toàn cầu đẩy mạnh việc làm. Các yếu tố này bao gồm các 
chiến lược kinh tế như xúc tiến thương mại và đầu tư để tạo việc làm 
hữu ích và tiếp cận thị trường cho các nước đang phát triển, phát 

triển bền vững vì sinh kế lâu bền và lồng ghép chính sách kinh tế vĩ 
mô. Các yếu tố cơ bản khác bao gồm các chiến lược có sự hỗ trợ của 
tiêu chuẩn lao động quốc tế như thúc đẩy phát triển các hợp tác xã 
và doanh nghiệp vừa và nhỏ, giáo dục và dạy nghề, bảo trợ xã hội, an 
toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, bình đẳng và thương lượng 
tập thể.14 Hành động Tiếp theo của Tuyên bố 2008 về Bình đẳng Xã 
hội cho Toàn cầu hóa Công bằng bao gồm một kế hoạch thảo luận 
thường xuyên tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu 
được nêu trong Tuyên bố về cách tiếp cận tích hợp nhằm giúp các 
quốc gia thành viên đáp ứng các mục tiêu của ILO, đã có quyết định 
rằng một báo cáo định kỳ sẽ được Văn phòng chuẩn bị để thảo luận 
tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Vào tháng 11 năm 2008, Hội đồng 
Quản trị đã quyết định mục tiêu chiến lược đầu tiên sẽ được thảo 
luận như một nội dung định kỳ. Cho đến nay đã có hai cuộc thảo 
luận định kỳ của Hội nghị Lao động Quốc tế về mục tiêu chiến lược 
của việc làm. Cuộc thảo luận định kỳ đầu tiên được tổ chức vào năm 
2010 về “chính sách việc làm vì công bằng xã hội và toàn cầu hóa 
công bằng”. Cuộc thảo luận định kỳ thứ hai về việc làm được tổ chức 
vào năm 2014, khi Hội nghị thảo luận về “chính sách việc làm để 
phục hồi và phát triển bền vững”. Cuộc thảo luận định kỳ tiếp theo 
về việc làm sẽ là vào năm 2021.
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Năm 2003 Hội đồng quản trị của ILO đã thông qua Chương trình 
Việc làm Toàn cầu, trong đó đề ra 10 yếu tố cơ bản để xây dựng một 
chiến lược toàn cầu đẩy mạnh việc làm. Các yếu tố này bao gồm các 
chiến lược kinh tế như xúc tiến thương mại và đầu tư để tạo việc làm 
hữu ích và tiếp cận thị trường cho các nước đang phát triển, phát 

triển bền vững vì sinh kế lâu bền và lồng ghép chính sách kinh tế vĩ 
mô. Các yếu tố cơ bản khác bao gồm các chiến lược có sự hỗ trợ của 
tiêu chuẩn lao động quốc tế như thúc đẩy phát triển các hợp tác xã 
và doanh nghiệp vừa và nhỏ, giáo dục và dạy nghề, bảo trợ xã hội, an 
toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, bình đẳng và thương lượng 
tập thể.14 Hành động Tiếp theo của Tuyên bố 2008 về Bình đẳng Xã 
hội cho Toàn cầu hóa Công bằng bao gồm một kế hoạch thảo luận 
thường xuyên tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu 
được nêu trong Tuyên bố về cách tiếp cận tích hợp nhằm giúp các 
quốc gia thành viên đáp ứng các mục tiêu của ILO, đã có quyết định 
rằng một báo cáo định kỳ sẽ được Văn phòng chuẩn bị để thảo luận 
tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Vào tháng 11 năm 2008, Hội đồng 
Quản trị đã quyết định mục tiêu chiến lược đầu tiên sẽ được thảo 
luận như một nội dung định kỳ. Cho đến nay đã có hai cuộc thảo 
luận định kỳ của Hội nghị Lao động Quốc tế về mục tiêu chiến lược 
của việc làm. Cuộc thảo luận định kỳ đầu tiên được tổ chức vào năm 
2010 về “chính sách việc làm vì công bằng xã hội và toàn cầu hóa 
công bằng”. Cuộc thảo luận định kỳ thứ hai về việc làm được tổ chức 
vào năm 2014, khi Hội nghị thảo luận về “chính sách việc làm để 
phục hồi và phát triển bền vững”. Cuộc thảo luận định kỳ tiếp theo 
về việc làm sẽ là vào năm 2021.

Công ước số 122 đề ra mục tiêu việc làm đầy đủ, hữu ích và được tự 
do lựa chọn; các văn kiện khác của ILO đề xuất các chiến lược để đạt 
được mục tiêu đó. Dịch vụ việc làm (công và tư), việc làm cho người 
khuyết tật, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hợp tác xã, tất cả đều góp 
phần tạo việc làm. Các tiêu chuẩn của ILO trong những lĩnh vực này 
hướng dẫn về việc sử dụng các công cụ này một cách hiệu quả để tạo 
việc làm.

Công ước về Dịch vụ Việc làm, năm 1948 (số 88)
Công ước yêu cầu các quốc gia phê chuẩn phải thiết lập và vận hành 
dịch vụ việc miễn phí, bao gồm một hệ thống quốc gia các văn phòng 
việc làm dưới sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia. Mối 
liên hệ chặt chẽ giữa Công ước số 88 và 122 có thể thấy rõ trong Điều 
1 (2) của Công ước 88, quy định rằng “nhiệm vụ thiết yếu của dịch vụ 
việc làm là phải đảm bảo - kết hợp (khi cần thiết) với các cơ quan công 
và tư nhân khác có liên quan - sự tổ chức tốt nhất có thể của thị 
trường việc làm, là một phần không thể thiếu của chương trình quốc 
gia nhằm đạt được và duy trì việc làm đầy đủ cũng như phát triển và 
sử dụng các nguồn lực năng suất”. Dịch vụ việc làm công phải hỗ trợ 
người lao động tìm việc làm phù hợp và hỗ trợ người sử dụng lao 
động tìm người lao động phù hợp. Công ước quy định việc áp dụng 
các biện pháp cụ thể để đáp ứng nhu cầu của một số nhóm người lao 
động, chẳng hạn như người khuyết tật và thanh niên.

Công ước về Phục hồi Chức năng Nghề nghiệp và Việc làm (Người 
khuyết tật), năm 1983 (số 159)
Công ước đề ra các nguyên tắc cho luật pháp quốc gia về phục hồi 
chức năng nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật và quy định 
việc xây dựng và đánh giá các tài liệu hướng nghiệp, dạy nghề, dịch 
vụ bố trí việc làm và giải quyết thất nghiệp cho người khuyết tật. 
Chính sách quốc gia cần nhắm tới việc đảm bảo rằng các biện pháp 
phục hồi chức năng nghề nghiệp phù hợp được cung cấp cho tất cả 
các nhóm người khuyết tật và thúc đẩy cơ hội việc làm cho người 
khuyết tật trong thị trường lao động mở. Chính sách này sẽ dựa trên 
nguyên tắc bình đẳng về cơ hội giữa người lao động khuyết tật và 
người lao động nói chung. Công ước cũng yêu cầu phải tham vấn các 
tổ chức đại diện của người sử dụng lao động và người lao động, và 
các tổ chức đại diện của và cho người khuyết tật.
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Công ước về Đại lý Dịch vụ Việc làm Tư nhân, năm 1999 (số 181)
Công ước yêu cầu các quốc gia phê chuẩn đảm bảo rằng các đại lý 
dịch vụ việc làm tư nhân tôn trọng các nguyên tắc không phân biệt 
đối xử; quy định sự hợp tác giữa dịch vụ việc làm công và tư, các 
nguyên tắc chung bảo vệ người tìm việc chống lại các hành vi trái 
luân thường đạo lý và không phù hợp, và bảo vệ người lao động trong 
các hợp đồng thầu phụ và người lao động được tuyển dụng từ nước 
ngoài. Công ước cũng áp dụng cho cả các đại lý việc làm thời vụ.

Khuyến nghị về Lao động lớn tuổi, năm 1980 (số 162)
Khuyến nghị rằng người lao động lớn tuổi phải được hưởng sự bình 
đẳng về cơ hội và đối xử trong việc làm, không bị phân biệt đối xử 
dựa trên tuổi tác của họ.

Khuyến nghị về Tạo việc làm trong các Doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
năm 1998 (số 189)
Khuyến nghị rằng các quốc gia thành viên cần thông qua các biện 
pháp phù hợp với điều kiện và thực tiễn quốc gia để xúc tiến các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa do tầm quan trọng của họ trong tạo việc 
làm và tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

Khuyến nghị về �úc đẩy Hợp tác xã, năm 2002 (số 193)
Mục tiêu của Khuyến nghị này nhằm thúc đẩy hợp tác xã, đặc biệt 
vai trò của họ trong tạo việc làm, huy động nguồn lực và phát triển 
đầu tư.



Năm 2003 Hội đồng quản trị của ILO đã thông qua Chương trình 
Việc làm Toàn cầu, trong đó đề ra 10 yếu tố cơ bản để xây dựng một 
chiến lược toàn cầu đẩy mạnh việc làm. Các yếu tố này bao gồm các 
chiến lược kinh tế như xúc tiến thương mại và đầu tư để tạo việc làm 
hữu ích và tiếp cận thị trường cho các nước đang phát triển, phát 

triển bền vững vì sinh kế lâu bền và lồng ghép chính sách kinh tế vĩ 
mô. Các yếu tố cơ bản khác bao gồm các chiến lược có sự hỗ trợ của 
tiêu chuẩn lao động quốc tế như thúc đẩy phát triển các hợp tác xã 
và doanh nghiệp vừa và nhỏ, giáo dục và dạy nghề, bảo trợ xã hội, an 
toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, bình đẳng và thương lượng 
tập thể.14 Hành động Tiếp theo của Tuyên bố 2008 về Bình đẳng Xã 
hội cho Toàn cầu hóa Công bằng bao gồm một kế hoạch thảo luận 
thường xuyên tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu 
được nêu trong Tuyên bố về cách tiếp cận tích hợp nhằm giúp các 
quốc gia thành viên đáp ứng các mục tiêu của ILO, đã có quyết định 
rằng một báo cáo định kỳ sẽ được Văn phòng chuẩn bị để thảo luận 
tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Vào tháng 11 năm 2008, Hội đồng 
Quản trị đã quyết định mục tiêu chiến lược đầu tiên sẽ được thảo 
luận như một nội dung định kỳ. Cho đến nay đã có hai cuộc thảo 
luận định kỳ của Hội nghị Lao động Quốc tế về mục tiêu chiến lược 
của việc làm. Cuộc thảo luận định kỳ đầu tiên được tổ chức vào năm 
2010 về “chính sách việc làm vì công bằng xã hội và toàn cầu hóa 
công bằng”. Cuộc thảo luận định kỳ thứ hai về việc làm được tổ chức 
vào năm 2014, khi Hội nghị thảo luận về “chính sách việc làm để 
phục hồi và phát triển bền vững”. Cuộc thảo luận định kỳ tiếp theo 
về việc làm sẽ là vào năm 2021.

Công ước về Dịch vụ Việc làm, năm 1948 (số 88)
Công ước yêu cầu các quốc gia phê chuẩn phải thiết lập và vận hành 
dịch vụ việc miễn phí, bao gồm một hệ thống quốc gia các văn phòng 
việc làm dưới sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền của quốc gia. Mối 
liên hệ chặt chẽ giữa Công ước số 88 và 122 có thể thấy rõ trong Điều 
1 (2) của Công ước 88, quy định rằng “nhiệm vụ thiết yếu của dịch vụ 
việc làm là phải đảm bảo - kết hợp (khi cần thiết) với các cơ quan công 
và tư nhân khác có liên quan - sự tổ chức tốt nhất có thể của thị 
trường việc làm, là một phần không thể thiếu của chương trình quốc 
gia nhằm đạt được và duy trì việc làm đầy đủ cũng như phát triển và 
sử dụng các nguồn lực năng suất”. Dịch vụ việc làm công phải hỗ trợ 
người lao động tìm việc làm phù hợp và hỗ trợ người sử dụng lao 
động tìm người lao động phù hợp. Công ước quy định việc áp dụng 
các biện pháp cụ thể để đáp ứng nhu cầu của một số nhóm người lao 
động, chẳng hạn như người khuyết tật và thanh niên.

Công ước về Phục hồi Chức năng Nghề nghiệp và Việc làm (Người 
khuyết tật), năm 1983 (số 159)
Công ước đề ra các nguyên tắc cho luật pháp quốc gia về phục hồi 
chức năng nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật và quy định 
việc xây dựng và đánh giá các tài liệu hướng nghiệp, dạy nghề, dịch 
vụ bố trí việc làm và giải quyết thất nghiệp cho người khuyết tật. 
Chính sách quốc gia cần nhắm tới việc đảm bảo rằng các biện pháp 
phục hồi chức năng nghề nghiệp phù hợp được cung cấp cho tất cả 
các nhóm người khuyết tật và thúc đẩy cơ hội việc làm cho người 
khuyết tật trong thị trường lao động mở. Chính sách này sẽ dựa trên 
nguyên tắc bình đẳng về cơ hội giữa người lao động khuyết tật và 
người lao động nói chung. Công ước cũng yêu cầu phải tham vấn các 
tổ chức đại diện của người sử dụng lao động và người lao động, và 
các tổ chức đại diện của và cho người khuyết tật.
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Công ước về Đại lý Dịch vụ Việc làm Tư nhân, năm 1999 (số 181)
Công ước yêu cầu các quốc gia phê chuẩn đảm bảo rằng các đại lý 
dịch vụ việc làm tư nhân tôn trọng các nguyên tắc không phân biệt 
đối xử; quy định sự hợp tác giữa dịch vụ việc làm công và tư, các 
nguyên tắc chung bảo vệ người tìm việc chống lại các hành vi trái 
luân thường đạo lý và không phù hợp, và bảo vệ người lao động trong 
các hợp đồng thầu phụ và người lao động được tuyển dụng từ nước 
ngoài. Công ước cũng áp dụng cho cả các đại lý việc làm thời vụ.

Khuyến nghị về Lao động lớn tuổi, năm 1980 (số 162)
Khuyến nghị rằng người lao động lớn tuổi phải được hưởng sự bình 
đẳng về cơ hội và đối xử trong việc làm, không bị phân biệt đối xử 
dựa trên tuổi tác của họ.

Khuyến nghị về Tạo việc làm trong các Doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
năm 1998 (số 189)
Khuyến nghị rằng các quốc gia thành viên cần thông qua các biện 
pháp phù hợp với điều kiện và thực tiễn quốc gia để xúc tiến các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa do tầm quan trọng của họ trong tạo việc 
làm và tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

Khuyến nghị về �úc đẩy Hợp tác xã, năm 2002 (số 193)
Mục tiêu của Khuyến nghị này nhằm thúc đẩy hợp tác xã, đặc biệt 
vai trò của họ trong tạo việc làm, huy động nguồn lực và phát triển 
đầu tư.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 



Năm 2003 Hội đồng quản trị của ILO đã thông qua Chương trình 
Việc làm Toàn cầu, trong đó đề ra 10 yếu tố cơ bản để xây dựng một 
chiến lược toàn cầu đẩy mạnh việc làm. Các yếu tố này bao gồm các 
chiến lược kinh tế như xúc tiến thương mại và đầu tư để tạo việc làm 
hữu ích và tiếp cận thị trường cho các nước đang phát triển, phát 

triển bền vững vì sinh kế lâu bền và lồng ghép chính sách kinh tế vĩ 
mô. Các yếu tố cơ bản khác bao gồm các chiến lược có sự hỗ trợ của 
tiêu chuẩn lao động quốc tế như thúc đẩy phát triển các hợp tác xã 
và doanh nghiệp vừa và nhỏ, giáo dục và dạy nghề, bảo trợ xã hội, an 
toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, bình đẳng và thương lượng 
tập thể.14 Hành động Tiếp theo của Tuyên bố 2008 về Bình đẳng Xã 
hội cho Toàn cầu hóa Công bằng bao gồm một kế hoạch thảo luận 
thường xuyên tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu 
được nêu trong Tuyên bố về cách tiếp cận tích hợp nhằm giúp các 
quốc gia thành viên đáp ứng các mục tiêu của ILO, đã có quyết định 
rằng một báo cáo định kỳ sẽ được Văn phòng chuẩn bị để thảo luận 
tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Vào tháng 11 năm 2008, Hội đồng 
Quản trị đã quyết định mục tiêu chiến lược đầu tiên sẽ được thảo 
luận như một nội dung định kỳ. Cho đến nay đã có hai cuộc thảo 
luận định kỳ của Hội nghị Lao động Quốc tế về mục tiêu chiến lược 
của việc làm. Cuộc thảo luận định kỳ đầu tiên được tổ chức vào năm 
2010 về “chính sách việc làm vì công bằng xã hội và toàn cầu hóa 
công bằng”. Cuộc thảo luận định kỳ thứ hai về việc làm được tổ chức 
vào năm 2014, khi Hội nghị thảo luận về “chính sách việc làm để 
phục hồi và phát triển bền vững”. Cuộc thảo luận định kỳ tiếp theo 
về việc làm sẽ là vào năm 2021.
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Đảm bảo việc làm cho lao động khuyết tật
Một số quốc gia phê chuẩn Công ước 159 đã thông qua chính sách và 
luật pháp quốc gia về phục hồi chức năng nghề nghiệp và việc làm cho 
người khuyết tật sau khi tham khảo ý kiến của các đối tác xã hội và các 
tổ chức đại diện người khuyết tật. Chẳng hạn, năm 2015, Ai-len đã 
thông qua một chiến lược việc làm chung cho người khuyết tật. Nhật 
Bản và Mông Cổ cũng đã thông qua luật pháp để loại bỏ sự phân biệt 
đối xử với người khuyết tật. Chương trình Workway của Ailen là dự án 
đầu tiên ở châu Âu áp dụng phương pháp hợp tác để giải quyết tỷ lệ thất 
nghiệp cao ở những người khuyết tật. Nó được thiết lập năm 2001 trong 
khuôn khổ Chương trình Thịnh vượng và Công bằng. Workway nhằm 
mục đích nâng cao nhận thức và thúc đẩy việc làm của người khuyết 
tật trong khu vực tư nhân. Để làm được như vậy, chương trình hoạt 
động thông qua các mạng lưới ba bên ở địa phương được thiết lập ở 
bốn khu vực của đất nước. Chương trình được đồng tài trợ bởi Chính 
phủ Ai-len và Ủy ban châu Âu. Hợp tác ba bên và đối thoại xã hội cũng 
là trọng tâm của những nỗ lực của Ai-len bằng cách thông qua quy định 
pháp luật cụ thể về khuyết tật và tạo ra một quỹ phục hồi chức năng 
nghề nghiệp (VIRK). Nguồn gốc của quy định pháp luật này quay trở lại 
các thỏa ước tập thể năm 2008, bao gồm các điều khoản về xây dựng 
các chương trình phục hồi chức năng mới cho những người lao động bị 
bệnh trong thời gian dài hoặc bị tai nạn dẫn đến giảm khả năng lao 
động. Quỹ VIRK cũng được thành lập để mang lại hiệu lực cho một thỏa 
thuận mà các đối tác xã hội đạt được liên quan đến sự đóng góp đặc 
biệt của các chủ sử dụng lao động.



Năm 2003 Hội đồng quản trị của ILO đã thông qua Chương trình 
Việc làm Toàn cầu, trong đó đề ra 10 yếu tố cơ bản để xây dựng một 
chiến lược toàn cầu đẩy mạnh việc làm. Các yếu tố này bao gồm các 
chiến lược kinh tế như xúc tiến thương mại và đầu tư để tạo việc làm 
hữu ích và tiếp cận thị trường cho các nước đang phát triển, phát 

triển bền vững vì sinh kế lâu bền và lồng ghép chính sách kinh tế vĩ 
mô. Các yếu tố cơ bản khác bao gồm các chiến lược có sự hỗ trợ của 
tiêu chuẩn lao động quốc tế như thúc đẩy phát triển các hợp tác xã 
và doanh nghiệp vừa và nhỏ, giáo dục và dạy nghề, bảo trợ xã hội, an 
toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, bình đẳng và thương lượng 
tập thể.14 Hành động Tiếp theo của Tuyên bố 2008 về Bình đẳng Xã 
hội cho Toàn cầu hóa Công bằng bao gồm một kế hoạch thảo luận 
thường xuyên tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu 
được nêu trong Tuyên bố về cách tiếp cận tích hợp nhằm giúp các 
quốc gia thành viên đáp ứng các mục tiêu của ILO, đã có quyết định 
rằng một báo cáo định kỳ sẽ được Văn phòng chuẩn bị để thảo luận 
tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Vào tháng 11 năm 2008, Hội đồng 
Quản trị đã quyết định mục tiêu chiến lược đầu tiên sẽ được thảo 
luận như một nội dung định kỳ. Cho đến nay đã có hai cuộc thảo 
luận định kỳ của Hội nghị Lao động Quốc tế về mục tiêu chiến lược 
của việc làm. Cuộc thảo luận định kỳ đầu tiên được tổ chức vào năm 
2010 về “chính sách việc làm vì công bằng xã hội và toàn cầu hóa 
công bằng”. Cuộc thảo luận định kỳ thứ hai về việc làm được tổ chức 
vào năm 2014, khi Hội nghị thảo luận về “chính sách việc làm để 
phục hồi và phát triển bền vững”. Cuộc thảo luận định kỳ tiếp theo 
về việc làm sẽ là vào năm 2021.
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Việc làm cho lao động trẻ: Thách thức và triển vọng
Năm 2012, cuộc thảo luận chung tại Hội nghị Lao động Quốc tế đã xem 
xét mức độ và đặc điểm của cuộc khủng hoảng việc làm cho lao động 
trẻ. Đặc biệt, nó xem xét mức độ thất nghiệp và thiếu việc làm cao, sự 
suy giảm chất lượng việc làm dành cho thanh niên, sự tách ra của thanh 
niên khỏi thị trường lao động và sự chuyển đổi chậm chạp và khó khăn 
tiến tới việc làm thỏa đáng. Sau cuộc thảo luận, một nghị quyết đã được 
thông qua kêu gọi hành động ngay lập tức, có trọng tâm và đổi mới để 
giải quyết cuộc khủng hoảng việc làm thanh niên. Nghị quyết công nhận 
rằng các tiêu chuẩn lao động quốc tế đóng một vai trò quan trọng trong 
việc bảo vệ quyền của lao động trẻ. Nó cũng bao gồm một phụ lục liệt 
kê các tiêu chuẩn lao động quốc tế liên quan đến việc làm và thanh niên. 
Dữ liệu trong Báo cáo Xu hướng Việc làm Toàn cầu 2017 xác nhận rằng 
những người trẻ tuổi có khả năng thất nghiệp cao gấp ba lần so với 
người trưởng thành. Và khi phụ nữ và nam giới trẻ tuổi tìm được việc 
làm, chất lượng công việc là một vấn đề đáng quan ngại, và những 
người trẻ tuổi có nguy cơ làm việc bấp bênh gấp đôi. Ủy ban chuyên gia 
đã nhấn mạnh rằng những thách thức mà người trẻ tuổi gặp phải trong 
tìm kiếm việc làm lâu dài thì lớn hơn đối với các nhóm bị thiếu hụt cơ hội 
việc làm tốt, bao gồm các nữ thanh niên - nhóm thường có tỷ lệ thất 
nghiệp cao hơn nam thanh niên, người trẻ tuổi khuyết tật và những 
nhóm khác. Tuy nhiên, Ủy ban Chuyên gia đã ghi nhận nỗ lực ở một số 
quốc gia thông qua các chính sách và chương trình để thúc đẩy việc 
làm cho thanh niên và tạo ra việc làm chất lượng.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 



Năm 2003 Hội đồng quản trị của ILO đã thông qua Chương trình 
Việc làm Toàn cầu, trong đó đề ra 10 yếu tố cơ bản để xây dựng một 
chiến lược toàn cầu đẩy mạnh việc làm. Các yếu tố này bao gồm các 
chiến lược kinh tế như xúc tiến thương mại và đầu tư để tạo việc làm 
hữu ích và tiếp cận thị trường cho các nước đang phát triển, phát 

Giáo dục và đào tạo là chìa khoá dẫn đến việc làm cho mọi người, vì 
nó cho phép họ tiếp cận việc làm thỏa đáng và thoát nghèo. Để cạnh 
tranh trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay, người lao động và người 
sử dụng lao động cần phải được đào tạo một cách bài bản về công 
nghệ thông tin và truyền thông, về các hình thức tổ chức sản xuất, 
kinh doanh mới, và cách thức vận hành của thị trường quốc tế. Xã 
hội nếu muốn đạt được sự toàn dụng nhân lực và tăng trưởng kinh 
tế bền vững cần phải đầu tư vào giáo dục và phát triển nguồn nhân 
lực. Bằng cách cung cấp giáo dục cơ sở, các kỹ năng làm việc cơ bản 
và cơ hội học tập suốt đời cho toàn bộ dân số của mình, các quốc gia 
có thể giúp cho người lao động bảo đảm duy trì và cải thiện khả năng 
tìm việc làm của mình, kết quả là tạo ra một lực lượng lao động lành 
nghề và hiệu quả hơn. Mặc dù vậy, vẫn còn tồn tại những khoảng 
trống trong giáo dục và trong tiếp cận công nghệ thông tin giữa các 
nước và ngay trong nội bộ các nước. Các tiêu chuẩn của ILO khuyến 
khích các nước phát triển những thực hành nhân lực tốt và xây dựng 
chính sách đào tạo mang lại lợi ích cho tất cả các đối tác xã hội. Do 
tầm quan trọng của vấn đề này, năm 2004, Hội nghị Lao động Quốc 
tế đã thông qua Khuyến nghị cập nhật về Phát triển Nguồn nhân lực 
(số 195), tập trung vào giáo dục, đào tạo và học tập suốt đời.

Công ước về Nghỉ đi học được hưởng lương, năm 1974 (số 140)
Công ước yêu cầu các quốc gia phê chuẩn phải thiết lập và áp dụng 
chính sách thúc đẩy, bằng các phương pháp thích hợp với điều kiện 
và thực tiễn quốc gia và theo từng giai đoạn nếu cần thiết, chế độ 
nghỉ phép có lương để tham gia các khoá đào tạo và giáo dục ở bất 
kỳ cấp nào về kiến thức chung, xã hội, dân sự và công đoàn.

Công ước về Phát triển Nguồn nhân lực năm 1975 (số 142)
Công ước yêu cầu các quốc gia phê chuẩn phải xây dựng các chính 
sách và các chương trình hướng nghiệp và dạy nghề, gắn với việc làm, 
đặc biệt là thông qua các dịch vụ việc làm của nhà nước. Để làm được 
điều này, các quốc gia phải tiếp tục xây dựng các hệ thống bổ sung 
cho giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, hướng nghiệp và dạy 
nghề và mở rộng dần các hệ thống đó dành cho thanh niên và người 
lớn, bao gồm cả các chương trình thích hợp cho người khuyết tật.

triển bền vững vì sinh kế lâu bền và lồng ghép chính sách kinh tế vĩ 
mô. Các yếu tố cơ bản khác bao gồm các chiến lược có sự hỗ trợ của 
tiêu chuẩn lao động quốc tế như thúc đẩy phát triển các hợp tác xã 
và doanh nghiệp vừa và nhỏ, giáo dục và dạy nghề, bảo trợ xã hội, an 
toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp, bình đẳng và thương lượng 
tập thể.14 Hành động Tiếp theo của Tuyên bố 2008 về Bình đẳng Xã 
hội cho Toàn cầu hóa Công bằng bao gồm một kế hoạch thảo luận 
thường xuyên tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Để đáp ứng yêu cầu 
được nêu trong Tuyên bố về cách tiếp cận tích hợp nhằm giúp các 
quốc gia thành viên đáp ứng các mục tiêu của ILO, đã có quyết định 
rằng một báo cáo định kỳ sẽ được Văn phòng chuẩn bị để thảo luận 
tại Hội nghị Lao động Quốc tế. Vào tháng 11 năm 2008, Hội đồng 
Quản trị đã quyết định mục tiêu chiến lược đầu tiên sẽ được thảo 
luận như một nội dung định kỳ. Cho đến nay đã có hai cuộc thảo 
luận định kỳ của Hội nghị Lao động Quốc tế về mục tiêu chiến lược 
của việc làm. Cuộc thảo luận định kỳ đầu tiên được tổ chức vào năm 
2010 về “chính sách việc làm vì công bằng xã hội và toàn cầu hóa 
công bằng”. Cuộc thảo luận định kỳ thứ hai về việc làm được tổ chức 
vào năm 2014, khi Hội nghị thảo luận về “chính sách việc làm để 
phục hồi và phát triển bền vững”. Cuộc thảo luận định kỳ tiếp theo 
về việc làm sẽ là vào năm 2021.
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Các văn kiện liên quan của ILO

HƯỚNG NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ



Bằng cách đầu tư vào nguồn nhân lực, các doanh nghiệp có thể nâng 
cao năng suất và cạnh tranh thành công hơn trên thị trường thế giới. 
Ví dụ, một khảo sát đã phát hiện ra rằng ở Đan Mạch, doanh nghiệp 
nào có sự kết hợp các sáng kiến sản xuất với việc đào tạo có chủ đích 
thì - theo báo cáo - có xu hướng tăng sản lượng, tăng việc làm và 
năng suất lao động cao hơn những công ty không thực hiện các biện 
pháp đó. Các khảo sát tại Đức, Italia, Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng có 
kết luận tương tự. Đào tạo không chỉ có ích cho cá nhân người lao 
động mà nhờ việc nâng cao năng suất và trình độ tay nghề của người 
đó, người sử dụng lao động cũng được hưởng lợi.15
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Giáo dục và dạy nghề trong thực tiễn

Khảo sát Chung năm 2010 về các văn kiện việc làm đề cập đến mối liên 
hệ quan trọng giữa Công ước 142 và Khuyến nghị 195 đi kèm, về đạt 
được việc làm đầy đủ và thỏa đáng và thực hiện quyền giáo dục cho tất 
cả mọi người. Khảo sát Chung cũng thừa nhận vai trò quan trọng của 
Công ước số 142 trong việc chống phân biệt đối xử. Ủy ban Chuyên gia 
nhận thấy rằng vấn đề thất nghiệp ngày càng gia tăng trong số những 
người lao động có trình độ học vấn, đặc biệt là những sinh viên trẻ tốt 
nghiệp đại học, đang gặp khó khăn ngày càng tăng trong việc tìm kiếm 
việc làm ổn định tương xứng với mức độ kỹ năng của họ. Đây là một vấn 
đề cho cả nền kinh tế thị trường tiên tiến và các nước đang phát triển. 
Ủy ban Chuyên gia đã khuyến khích các chính phủ xây dựng chính sách 
tạo việc làm và hướng nghiệp nhắm vào nhóm đối tượng thất nghiệp 
mới có trình độ này.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 



Việc chấm dứt quan hệ việc làm có lẽ là một tổn thương đối với 
người lao động và việc mất nguồn thu nhập có tác động trực tiếp tới 
cuộc sống gia đình họ. Do các nước ngày càng áp dụng tính linh hoạt 
trong tuyển dụng và do toàn cầu hoá đang làm mất sự ổn định của 
mô hình việc làm truyền thống, ngày càng có nhiều người lao động 
phải đối mặt với việc chấm dứt hợp đồng lao động không tự nguyện 
tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời nghề nghiệp của mình. 
Đồng thời, tính linh hoạt trong việc giảm biên chế và sa thải những 
người lao động không đạt yêu cầu là biện pháp cần thiết của người 
sử dụng lao động để duy trì hiệu quả của doanh nghiệp. Các tiêu 
chuẩn của ILO về chấm dứt việc làm đang tìm cách hài hoà hóa giữa 
quyền của người sử dụng lao động được phép sa thải người lao động 
khi có lý do xác đáng với việc bảo đảm rằng sự sa thải là công bằng 
và chỉ được sử dụng như là biện pháp cuối cùng, và rằng biện pháp 
này không gây tác động tiêu cực một cách bất hợp lý đối với người 
lao động.

Công ước về Chấm dứt Việc làm năm 1982 (số 158)
Văn kiện này đề ra nguyên tắc là không được chấm dứt việc làm của 
người lao động mà không có lý do xác đáng liên quan tới năng lực 
hoặc hành vi ứng xử của người lao động hoặc dựa trên yêu cầu 
nghiệp vụ của doanh nghiệp, tổ chức hoặc dịch vụ. Các lý do sa thải 
được coi là không xác đáng bao gồm: những lý do dựa vào tư cách 
công đoàn viên hoặc tham gia vào các hoạt động của công đoàn, đưa 
yêu sách chống lại người sử dụng lao động, sắc tộc, màu da, giới 
tính, tình trạng hôn nhân, trách nhiệm gia đình, mang thai, tôn giáo, 
quan điểm chính trị, nguồn gốc dân tộc và xã hội, nghỉ việc tạm thời 
do ốm đau, nghỉ thai sản. Nếu một cá nhân người lao động bị sa thải, 
người đó có quyền bảo vệ mình trước bất kỳ sự cáo buộc nào. Nếu đó 
là trường hợp sa thải tập thể thì các chính phủ phải khuyến khích 
người sử dụng lao động tham khảo ý kiến đại diện người lao động và 
xây dựng các phương án thay thế cho việc sa thải hàng loạt (ví dụ 
như tạm ngừng tuyển dụng nhân viên mới hoặc giảm thời gian làm 
việc). Công ước cũng điều chỉnh các vấn đề liên quan tới trợ cấp thôi 
việc, thời hạn báo trước, thủ tục kháng cáo đối với quyết định sa 
thải, bảo hiểm thất nghiệp và thông báo trước cho các nhà chức trách 
trong trường hợp sa thải hàng loạt.16
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Điều lệ của ILO, Tuyên bố Philadelphia, quy định “tất cả mọi người 
sinh ra, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng hoặc giới tính, đều có 
quyền mưu cầu phúc lợi vật chất và phát triển tinh thần trong điều 
kiện tự do và nhân phẩm, an toàn về kinh tế và cơ hội bình đẳng” và 
việc thực thi mục tiêu này “phải là trọng tâm của mọi chính sách quốc 
gia và quốc tế”. Chính sách xã hội được hình thành thông qua đối 
thoại giữa các đối tác xã hội đã tạo cơ hội tốt nhất để đạt được mục 
đích mà cộng đồng quốc tế đã nhất trí. Các tiêu chuẩn liên quan của 
ILO cung cấp một khuôn khổ cho việc xây dựng các chính sách xã 
hội đảm bảo phát triển kinh tế sẽ đem lại lợi ích cho tất cả những 
người tham gia. 

Công ước về Điều khoản lao động (Hợp đồng công), năm 1949 (số 94)
Công ước này nhằm đảm bảo sự tuân thủ các tiêu chuẩn lao động tối 
thiểu khi thực hiện các hợp đồng công.

Công ước về Chính sách Xã hội (Các mục đích và tiêu chuẩn cơ bản) 
năm 1962 (số 117)
Công ước đề ra nguyên tắc chung là tất cả các chính sách trước tiên phải 
hướng tới phúc lợi và phát triển của người dân và thúc đẩy mong muốn 
tiến bộ xã hội của họ. Hơn thế nữa, việc nâng cao mức sống được coi là 
mục tiêu thiết yếu trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tế. Công ước 
này cũng quy định thêm các yêu cầu liên quan tới lao động di cư, nguời 
sản xuất nông nghiệp, người sản xuất độc lập và người làm công ăn 
lương, cách xác định tiền công tối thiểu và trả công, không phân biệt đối 
xử, giáo dục và dạy nghề.
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Cùng với thời giờ làm việc, tiền lương là một trong những điều kiện 
làm việc ảnh hưởng trực tiếp và hữu hình nhất đến cuộc sống hàng 
ngày của người lao động. Mặc dù tiền lương là cần thiết để duy trì 
cuộc sống của người lao động và gia đình của họ, nhưng tại nhiều 
nơi trên thế giới việc tiếp cận tiền lương thoả đáng và thường xuyên 
vẫn chưa được đảm bảo.

�ật vậy, ở một số quốc gia, nợ lương tiếp tục là một vấn đề. Trong 
một số trường hợp, người lao động bị nợ lương mà không bao giờ 
được thanh toán do doanh nghiệp phá sản. Vấn đề cũng có thể phát 
sinh trong trường hợp một phần - đôi khi phần lớn - tiền lương được 
trả bằng hiện vật. Những tình huống đó đẩy người lao động rơi vào 
nghèo đói. Trong một số trường hợp nhất định, những hành vi này 
thậm chí có thể khiến họ có nguy cơ bị lệ thuộc vì nợ hoặc rơi vào 
lao động cưỡng bức.

Nguyên tắc cung cấp mức lương đủ sống đã được quy định trong 
Hòa ước Véc-xai. Sau sự giảm sức mua do hậu quả của cuộc khủng 
hoảng kinh tế năm 2008, ILO cho rằng điều quan trọng là nhấn 
mạnh mối liên hệ giữa việc ấn định mức lương tối thiểu và hành 
động chống đói nghèo. �eo đó, Hiệp ước Việc làm Toàn cầu, được 
Hội nghị Lao động Quốc tế thông qua năm 2009, xây dựng một số tài 
liệu tham khảo về mức lương tối thiểu như là một trong những 
phương tiện để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế quốc tế. Việc 
điều chỉnh tiền lương thường xuyên, có tham khảo ý kiến của các đối 
tác xã hội, được xác định trong Hiệp ước là một trong những biện 
pháp giảm bất bình đẳng, tăng nhu cầu và góp phần ổn định kinh tế.

Các tiêu chuẩn của ILO về tiền lương đề cập tới những vấn đề này 
bằng cách quy định trả lương thường xuyên, bảo vệ tiền lương trong 
trường hợp người sử dụng lao động bị phá sản và ấn định mức lương 
tối thiểu.
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Công ước về Bảo vệ Tiền lương, năm 1949 (số 95)
Tiền lương phải được trả một cách hợp lệ theo định kỳ; trong trường 
hợp một phần tiền lương được trả bằng hiện vật thì giá trị của những 
hiện vật đó phải công bằng và hợp lý. Người lao động được tự do sử 
dụng tiền lương của mình theo sự lựa chọn của họ. Trong trường 
hợp người sử dụng lao động bị phá sản, tiền lương sẽ là khoản thanh 
toán được ưu tiên hàng đầu khi phân chia tài sản thanh lý.

Công ước về Ấn định mức lương tối thiểu, năm 1970 (số 131)
Công ước yêu cầu các quốc gia phê chuẩn thiết lập một bộ máy ấn 
định tiền lương tối thiểu để quyết định, rà soát định kỳ và điều chỉnh 
mức lương tối thiểu đang có hiệu lực pháp luật.

Công ước về Bảo vệ yêu sách của người lao động, năm 1992 (số 173)
Công ước này quy định việc bảo vệ yêu sách về tiền lương của người lao 
động trong trường hợp người sử dụng lao động bị vỡ nợ hoặc phá sản, 
thông qua công cụ đặc quyền ưu tiên hoặc một tổ chức bảo lãnh.

Cũng liên quan:
Công ước về Trả công bình đẳng, năm 1951 (số 100)
Công ước này đề ra nguyên tắc trả công bình đẳng cho lao động nam 
và nữ cho một công việc có giá trị như nhau.
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Chính sách tiền lương và phát triển bền vững
Là một phần trong Chương trình Việc làm Thỏa đáng của mình, ILO 
khuyến khích các quốc gia thành viên áp dụng mức lương tối thiểu để 
giảm nghèo và bảo trợ xã hội cho người lao động. Việc áp dụng các 
chính sách tiền lương phù hợp cũng được xác định là một phương tiện 
để thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. SDG 
8 nhằm “thúc đẩy tăng trưởng kinh tế liên tục, toàn diện và bền vững, 
việc làm đầy đủ và năng suất cho tất cả mọi người”, nhấn mạnh vào việc 
đảm bảo trả công bình đẳng cho công việc có giá trị ngang nhau cho 
mọi người. SDG 10 nhằm “giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc 
gia” và chú trọng vào việc đạt được bình đẳng lớn hơn. ILO phân tích xu 
hướng tiền lương trên toàn thế giới và thường xuyên công bố Báo cáo 
tiền lương toàn cầu. Báo cáo năm 2016/17 cho thấy, sau cuộc khủng 
hoảng tài chính 2008-2009, mức tăng lương thực tế trên thế giới đã 
phục hồi trong năm 2010, nhưng sau đó đã chậm lại và thậm chí đã bị 
đảo ngược ở một số quốc gia. Một trong những kết luận của báo cáo là 
mức tăng lương trung bình đã giảm sau tăng trưởng năng suất lao động 
(giá trị trung bình của hàng hóa và dịch vụ do người lao động sản xuất). 
Báo cáo cũng lưu ý rằng trong những năm gần đây, một số quốc gia đã 
áp dụng hoặc tăng cường mức lương tối thiểu như một phương tiện để 
hỗ trợ người lao động được trả lương thấp và giảm bất bình đẳng tiền 
lương. Theo báo cáo, khi được ấn định ở mức phù hợp thì tiền lương tối 
thiểu có thể có tác dụng nâng cao thu nhập của người lao động được trả 
lương thấp, trong đó gồm nhiều phụ nữ, mà không có tác động tiêu cực 
đáng kể đến việc làm. Cuối cùng, báo cáo nhận thấy rằng việc đưa chính 
sách tiền lương vào chương trình nghị sự của các cuộc họp gần đây của 
G20 là một bước tiến tích cực và nhắc lại rằng G20 đã kêu gọi thiết lập 
các nguyên tắc của chính sách tiền lương bền vững để củng cố các thể 
chế và các chính sách thị trường lao động, bao gồm mức lương tối thiểu 
và thương lượng tập thể, để mức tăng lương phản ánh tốt hơn sự tăng 
năng suất.
Năm 2016, ILO đã xuất bản một Hướng dẫn chính sách tiền lương tối 
thiểu, trong đó mô tả sự đa dạng của các thực hành và xác định một số 
phương án khác nhau, dựa trên các ưu tiên và tình hình quốc gia. Hướng 
dẫn này không nhằm mục đích thúc đẩy một mô hình cụ thể nào mà nó 
nhấn mạnh các nguyên tắc thiết yếu và thực hành tốt để ấn định mức 
lương tối thiểu và cung cấp các ví dụ về ưu điểm và nhược điểm của các 
phương án khác nhau. Hướng dẫn được xuất bản sau khi tiến hành Khảo 
sát Chung về tiền lương tối thiểu (2014), trong đó Ủy ban Chuyên gia kết 
luận rằng các mục tiêu, nguyên tắc và phương pháp được đề ra trong 
Công ước số 131 vẫn phù hợp cho tới ngày nay giống như thời điểm 
năm 1970 khi Công ước được thông qua và được điều chỉnh theo các 
chính sách công nhằm mục đích dung hòa các mục tiêu phát triển kinh 
tế với các nguyên tắc công bằng xã hội. 



Việc quy định thời giờ làm việc là một trong những mối quan tâm 
lâu đời của pháp luật lao động. Ngay từ đầu thế kỷ 19 người ta đã 
thừa nhận rằng thời giờ làm việc quá mức gây nguy hiểm cho sức 
khoẻ của người lao động và gia đình họ. Một trong những Công ước 
đầu tiên mà ILO thông qua năm 1919 (xem dưới đây) đã quy định 
giới hạn số giờ làm việc. Ngày nay, các tiêu chuẩn của ILO về thời 
giờ làm việc đã tạo khuôn khổ cho việc điều chỉnh thời giờ làm việc, 
thời giờ nghỉ ngơi hàng ngày, hàng tuần và nghỉ lễ hàng năm. Những 
văn kiện đó bảo đảm năng suất lao động cao trong khi vẫn bảo vệ 
được sức khoẻ thể lực và trí lực của người lao động. Các tiêu chuẩn 
về việc làm bán thời gian ngày càng trở thành những công cụ quan 
trọng để giải quyết những vấn đề như tạo việc làm và thúc đẩy bình 
đẳng giữa nam và nữ.

Công ước về �ời giờ làm việc (Công nghiệp), năm 1919 (Số 1) 
Công ước về �ời giờ làm việc (�ương mại và Văn phòng), năm 1930 
(Số 30)
Hai công ước này quy định tiêu chuẩn chung là 48 giờ một tuần và tối đa 
8 giờ một ngày.
 
Công ước về Tuần 40 giờ, năm 1935 (số 47)
Khuyến nghị Rút ngắn Số giờ Làm việc, năm 1962 (số 116)
Các văn kiện này đề ra nguyên tắc tuần làm việc 40 giờ một tuần.

Công ước về Nghỉ ngơi hàng tuần (Công nghiệp), năm 1921 (số 14)
Công ước về Nghỉ ngơi hàng tuần (�ương mại và Văn phòng), năm 
1957 (số 106)
Các Công ước này quy định tiêu chuẩn chung là người lao động được 
hưởng thời gian nghỉ ngơi ít nhất là 24 giờ liên tục sau mỗi 7 ngày.

Công ước về Nghỉ phép Có lương, năm 1970 (số 132)
Mỗi người thuộc diện điều chỉnh của Công ước này sẽ được hưởng ít nhất 
3 tuần nghỉ phép hàng năm có hưởng lương cho mỗi năm làm việc.
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Công ước về Bảo vệ phóng xạ, năm 1960 (số 115)
Mục tiêu của Công ước là đề ra các yêu cầu cơ bản nhằm bảo vệ 
người lao động chống lại các nguy cơ do tiếp xúc với các nguồn 
phóng xạ. Các biện pháp bảo vệ phải thực hiện bao gồm việc hạn chế 
sự tiếp xúc của người lao động với các nguồn phóng xạ đang phát tán 
tới mức thấp nhất có thể, tránh bất kỳ sự tiếp xúc không cần thiết 
nào, cũng như giám sát nơi làm việc và sức khoẻ của người lao động. 
Công ước cũng đề cập tới những yêu cầu liên quan tới tình trạng 
khẩn cấp có thể phát sinh.

Công ước về Bệnh ung thư nghề nghiệp, năm 1974 (số 139) 
Văn kiện này nhằm thiết lập một cơ chế xây dựng chính sách phòng 
ngừa bệnh ung thư do tiếp xúc - trong một thời gian tương đối dài - 
với các chất hoá học và vật lý khác nhau có tại nơi làm việc. Vì mục 
đích này, các quốc gia có nghĩa vụ xác định định kỳ các chất có tác 
nhân gây ung thư mà việc tiếp xúc trong quá trình làm việc sẽ bị cấm 
hoặc sẽ bị quản lý, làm mọi cách để thay thế các chất đó bằng các 
chất không hoặc ít gây ung thư hơn, quy định chi tiết các biện pháp 
phòng chống và giám sát cũng như việc kiểm tra sức khỏe cần thiết 
cho những người lao động có tiếp xúc với các chất đó.

Công ước về Môi trường làm việc (Ô nhiễm không khí, tiếng ồn và 
độ rung) năm 1977 (số 148)
Công ước quy định rằng môi trường làm việc phải được giữ - càng 
nhiều càng tốt - sao cho không có các chất độc hại do ô nhiễm không 
khí, tiếng ồn và độ rung. Để đạt được điều này các biện pháp kỹ 
thuật phải được áp dụng đối với các doanh nghiệp hoặc quy trình 
sản xuất và nơi nào không thể làm được điều đó thì phải tiến hành 
các biện pháp bổ sung về cách thức tổ chức công việc.

Công ước về Amiăng, năm 1986 (số 162)
Công ước nhằm ngăn ngừa các tác động có hại, do tiếp xúc với 
amiăng, đối với sức khoẻ của người lao động bằng cách chỉ rõ các 
phương pháp và giải pháp kỹ thuật hợp lý và thực tiễn làm giảm sự 
tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng tới mức tối thiểu. Nhằm đạt mục 
đích này, Công ước nêu ra một loạt các biện pháp chi tiết khác nhau, 
chủ yếu để ngăn ngừa và kiểm tra các yếu tố độc hại đối với sức khoẻ 
do tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng, và bảo vệ người lao động chống 
lại những yếu tố độc hại đó.

Công ước về Hoá chất, năm 1990 (số 170)
Công ước quy định thông qua và thực hiện một chính sách nhất 
quán về an toàn trong sử dụng hoá chất tại nơi làm việc, bao gồm các 
khâu sản xuất, bốc dỡ, bảo quản và vận chuyển hoá chất cũng như 
việc loại bỏ và xử lý các chất thải hoá học, hoá chất thoát ra trong 
quá trình sản xuất và bảo dưỡng, sửa chữa và làm vệ sinh các thiết bị 
và đồ chứa hoá chất. Ngoài ra, Công ước còn quy định trách nhiệm 
riêng đối với các nhà cung cấp và các nước xuất khẩu hoá chất.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 
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Thời giờ làm việc trong thế kỷ 21
Trước tầm quan trọng của các vấn đề về thời giờ làm việc trong bối cảnh 
có những chuyển đổi hiện tại trong thế giới việc’ làm, Hội đồng Quản trị 
đã quyết định rằng Khảo sát Chung năm 2018 sẽ tập trung vào các văn 
kiện của ILO về thời giờ làm việc. Trong Khảo sát Chung rộng lớn này, Ủy 
ban Chuyên gia nhận thấy rằng, trong khi có những phương thức mới về 
thời gian làm việc, chẳng hạn như làm việc theo yêu cầu, làm việc từ xa 
và nền kinh tế phẳng có thể mang lại lợi thế cho cả người lao động và 
người sử dụng lao động, thì nó cũng đi kèm với một số nhược điểm, bao 
gồm tận dụng làm việc trong thời gian nghỉ ngơi, thời giờ làm việc không 
thể đoán trước, thu nhập không ổn định và căng thẳng liên quan đến 
nhu cầu phải làm việc liên tục. Do đó, điều quan trọng là các vấn đề này 
phải được điều chỉnh bởi luật pháp quốc gia, có tính đến nhu cầu của 
người lao động liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần, cân bằng 
giữa cuộc sống và công việc, và yêu cầu linh hoạt của doanh nghiệp. Ủy 
ban Chuyên gia cũng nhận thấy rằng, trong khi luật pháp quốc gia của 
các nước được rà soát hầu hết đều quy định giới hạn thời gian làm việc 
hàng tuần, thì giới hạn thời gian làm việc hàng ngày không được quy 
định rõ ở nhiều quốc gia và các trường hợp ngoại lệ cho phép làm việc 
quá số giờ theo luật định không phải lúc nào cũng được xác định rõ 
hoặc vượt xa những quy định trong các văn kiện của ILO. Ngoài ra, giới 
hạn về số giờ làm thêm được phép trong luật pháp và thực tiễn thường 
vượt quá các giới hạn hợp lý theo quy định của Công ước và số giờ làm 
thêm đó thường không được bù đắp về mặt tài chính hoặc nghỉ bù. Ủy 
ban Chuyên gia cũng lưu ý rằng, mặc dù nguyên tắc nghỉ ngơi hàng tuần 
được công nhận rộng rãi trong luật pháp quốc gia, nhưng vẫn có nhiều 
trường hợp phải truy đòi thực hiện các chương trình nghỉ hàng tuần và 
có xu hướng trả tiền cho công việc được thực hiện trong thời gian nghỉ 
hàng tuần thay vì cho nghỉ bù. Ủy ban lưu ý thêm rằng, trong khi nguyên 
tắc nghỉ lễ có lương được áp dụng rộng rãi, thì có xu hướng cho rằng thời 
gian nghỉ phép theo luật định là quá dài, dẫn đến việc trì hoãn và chia 
nghỉ phép hàng năm thành các đợt nhỏ, trái với mục đích đảm bảo rằng 
người lao động được hưởng một thời gian nghỉ phép đủ để nghỉ ngơi và 
phục hồi sau khi mệt mỏi. Cuối cùng, Ủy ban Chuyên gia lưu ý rằng luật 
pháp quốc gia ở nhiều nước chưa thiết lập các biện pháp bảo vệ liên 
quan đến công việc ban đêm.

Công ước về Bảo vệ phóng xạ, năm 1960 (số 115)
Mục tiêu của Công ước là đề ra các yêu cầu cơ bản nhằm bảo vệ 
người lao động chống lại các nguy cơ do tiếp xúc với các nguồn 
phóng xạ. Các biện pháp bảo vệ phải thực hiện bao gồm việc hạn chế 
sự tiếp xúc của người lao động với các nguồn phóng xạ đang phát tán 
tới mức thấp nhất có thể, tránh bất kỳ sự tiếp xúc không cần thiết 
nào, cũng như giám sát nơi làm việc và sức khoẻ của người lao động. 
Công ước cũng đề cập tới những yêu cầu liên quan tới tình trạng 
khẩn cấp có thể phát sinh.

Công ước về Bệnh ung thư nghề nghiệp, năm 1974 (số 139) 
Văn kiện này nhằm thiết lập một cơ chế xây dựng chính sách phòng 
ngừa bệnh ung thư do tiếp xúc - trong một thời gian tương đối dài - 
với các chất hoá học và vật lý khác nhau có tại nơi làm việc. Vì mục 
đích này, các quốc gia có nghĩa vụ xác định định kỳ các chất có tác 
nhân gây ung thư mà việc tiếp xúc trong quá trình làm việc sẽ bị cấm 
hoặc sẽ bị quản lý, làm mọi cách để thay thế các chất đó bằng các 
chất không hoặc ít gây ung thư hơn, quy định chi tiết các biện pháp 
phòng chống và giám sát cũng như việc kiểm tra sức khỏe cần thiết 
cho những người lao động có tiếp xúc với các chất đó.

Công ước về Môi trường làm việc (Ô nhiễm không khí, tiếng ồn và 
độ rung) năm 1977 (số 148)
Công ước quy định rằng môi trường làm việc phải được giữ - càng 
nhiều càng tốt - sao cho không có các chất độc hại do ô nhiễm không 
khí, tiếng ồn và độ rung. Để đạt được điều này các biện pháp kỹ 
thuật phải được áp dụng đối với các doanh nghiệp hoặc quy trình 
sản xuất và nơi nào không thể làm được điều đó thì phải tiến hành 
các biện pháp bổ sung về cách thức tổ chức công việc.

Công ước về Amiăng, năm 1986 (số 162)
Công ước nhằm ngăn ngừa các tác động có hại, do tiếp xúc với 
amiăng, đối với sức khoẻ của người lao động bằng cách chỉ rõ các 
phương pháp và giải pháp kỹ thuật hợp lý và thực tiễn làm giảm sự 
tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng tới mức tối thiểu. Nhằm đạt mục 
đích này, Công ước nêu ra một loạt các biện pháp chi tiết khác nhau, 
chủ yếu để ngăn ngừa và kiểm tra các yếu tố độc hại đối với sức khoẻ 
do tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng, và bảo vệ người lao động chống 
lại những yếu tố độc hại đó.

Công ước về Hoá chất, năm 1990 (số 170)
Công ước quy định thông qua và thực hiện một chính sách nhất 
quán về an toàn trong sử dụng hoá chất tại nơi làm việc, bao gồm các 
khâu sản xuất, bốc dỡ, bảo quản và vận chuyển hoá chất cũng như 
việc loại bỏ và xử lý các chất thải hoá học, hoá chất thoát ra trong 
quá trình sản xuất và bảo dưỡng, sửa chữa và làm vệ sinh các thiết bị 
và đồ chứa hoá chất. Ngoài ra, Công ước còn quy định trách nhiệm 
riêng đối với các nhà cung cấp và các nước xuất khẩu hoá chất.



Công ước về Làm việc ban đêm, năm 1990 (số 171)
Công ước yêu cầu các quốc gia phê chuẩn Công ước có biện pháp 
phù hợp với bản chất của công việc ban đêm, để bảo vệ người lao 
động làm việc ban đêm, bao gồm để bảo vệ sức khỏe của họ, hỗ trợ 
họ hoàn thành các trách nhiệm gia đình và xã hội, tạo cơ hội thăng 
tiến nghề nghiệp và đền bù xứng đáng cho họ. Đồng thời Công ước 
cũng yêu cầu phải có phương án thay thế công việc ban đêm cho phụ 
nữ trong và sau thời kỳ mang thai.

Công ước về Làm việc bán thời gian, năm 1994 (số 175)
Công ước yêu cầu các quốc gia phê chuẩn bảo đảm rằng người lao 
động bán thời gian cũng được hưởng quyền tổ chức, quyền thương 
lượng tập thể, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và được bảo vệ trước 
sự phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp như những người 
lao động toàn thời gian khác. Họ cũng phải được hưởng các chế độ 
tương đương liên quan đến bảo vệ thai sản, chấm dứt việc làm, các 
điều khoản và điều kiện làm việc khác.
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Công ước về Bảo vệ phóng xạ, năm 1960 (số 115)
Mục tiêu của Công ước là đề ra các yêu cầu cơ bản nhằm bảo vệ 
người lao động chống lại các nguy cơ do tiếp xúc với các nguồn 
phóng xạ. Các biện pháp bảo vệ phải thực hiện bao gồm việc hạn chế 
sự tiếp xúc của người lao động với các nguồn phóng xạ đang phát tán 
tới mức thấp nhất có thể, tránh bất kỳ sự tiếp xúc không cần thiết 
nào, cũng như giám sát nơi làm việc và sức khoẻ của người lao động. 
Công ước cũng đề cập tới những yêu cầu liên quan tới tình trạng 
khẩn cấp có thể phát sinh.

Công ước về Bệnh ung thư nghề nghiệp, năm 1974 (số 139) 
Văn kiện này nhằm thiết lập một cơ chế xây dựng chính sách phòng 
ngừa bệnh ung thư do tiếp xúc - trong một thời gian tương đối dài - 
với các chất hoá học và vật lý khác nhau có tại nơi làm việc. Vì mục 
đích này, các quốc gia có nghĩa vụ xác định định kỳ các chất có tác 
nhân gây ung thư mà việc tiếp xúc trong quá trình làm việc sẽ bị cấm 
hoặc sẽ bị quản lý, làm mọi cách để thay thế các chất đó bằng các 
chất không hoặc ít gây ung thư hơn, quy định chi tiết các biện pháp 
phòng chống và giám sát cũng như việc kiểm tra sức khỏe cần thiết 
cho những người lao động có tiếp xúc với các chất đó.

Công ước về Môi trường làm việc (Ô nhiễm không khí, tiếng ồn và 
độ rung) năm 1977 (số 148)
Công ước quy định rằng môi trường làm việc phải được giữ - càng 
nhiều càng tốt - sao cho không có các chất độc hại do ô nhiễm không 
khí, tiếng ồn và độ rung. Để đạt được điều này các biện pháp kỹ 
thuật phải được áp dụng đối với các doanh nghiệp hoặc quy trình 
sản xuất và nơi nào không thể làm được điều đó thì phải tiến hành 
các biện pháp bổ sung về cách thức tổ chức công việc.

Công ước về Amiăng, năm 1986 (số 162)
Công ước nhằm ngăn ngừa các tác động có hại, do tiếp xúc với 
amiăng, đối với sức khoẻ của người lao động bằng cách chỉ rõ các 
phương pháp và giải pháp kỹ thuật hợp lý và thực tiễn làm giảm sự 
tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng tới mức tối thiểu. Nhằm đạt mục 
đích này, Công ước nêu ra một loạt các biện pháp chi tiết khác nhau, 
chủ yếu để ngăn ngừa và kiểm tra các yếu tố độc hại đối với sức khoẻ 
do tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng, và bảo vệ người lao động chống 
lại những yếu tố độc hại đó.

Công ước về Hoá chất, năm 1990 (số 170)
Công ước quy định thông qua và thực hiện một chính sách nhất 
quán về an toàn trong sử dụng hoá chất tại nơi làm việc, bao gồm các 
khâu sản xuất, bốc dỡ, bảo quản và vận chuyển hoá chất cũng như 
việc loại bỏ và xử lý các chất thải hoá học, hoá chất thoát ra trong 
quá trình sản xuất và bảo dưỡng, sửa chữa và làm vệ sinh các thiết bị 
và đồ chứa hoá chất. Ngoài ra, Công ước còn quy định trách nhiệm 
riêng đối với các nhà cung cấp và các nước xuất khẩu hoá chất.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 



Điều lệ ILO đề ra nguyên tắc là người lao động phải được bảo vệ khi 
bị bệnh tật, đau ốm và tai nạn phát sinh từ việc làm. �ế nhưng đối 
với hàng triệu người lao động thì thực tế lại hoàn toàn khác. �eo 
ước tính gần đây nhất của ILO, 2,78 triệu ca tử vong liên quan đến 
công việc được ghi nhận hàng năm, trong đó 2,4 triệu ca có liên quan 
đến bệnh nghề nghiệp. Ngoài những đau khổ to lớn gây ra cho người 
lao động và gia đình của họ, các tổn thất kéo theo về kinh tế là không 
nhỏ đối với doanh nghiệp, quốc gia và toàn thế giới. Các thiệt hại vì 
bồi thường, mất ngày làm việc, sản xuất đình trệ, công đào tạo và 
phục hồi, cũng như chi phí chăm sóc sức khỏe, chiếm khoảng 3,94% 
GDP hàng năm của thế giới.17 Người sử dụng lao động phải đối mặt 
với việc lao động nghỉ hưu sớm tốn kém, mất nhân viên lành nghề, 
lao động vắng mặt và phí bảo hiểm cao. Dĩ nhiên, rất nhiều trong số 
những thảm kịch đó có thể phòng tránh được thông qua việc thực 
hiện các biện pháp phòng ngừa, báo cáo và thanh tra đúng đắn. Các 
tiêu chuẩn của ILO về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp cung cấp các 
công cụ thiết yếu cho các chính phủ, người lao động và người sử 
dụng lao động để thiết lập nên những thông lệ như vậy và đảm bảo 
sự an toàn tối đa tại nơi làm việc. 

ILO đã thông qua hơn 40 Công ước và Khuyến nghị về an toàn và sức 
khoẻ nghề nghiệp và hơn 40 bộ Quy tắc �ực hành. Hơn thế nữa, có 
tới gần một nửa các văn kiện của ILO liên quan trực tiếp hoặc gián 
tiếp tới các vấn đề an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp.

Công ước về Khung Chính sách �úc đẩy An toàn và Sức khỏe Nghề 
nghiệp, năm 2006 (số 187)
Là một công cụ đề ra khung chính sách thúc đẩy, Công ước này được 
thiết kế để cung cấp giải pháp rõ ràng và có hệ thống cho các vấn đề 
về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và để thúc đẩy việc công nhận 
các Công ước hiện có về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Công ước 
nhằm mục đích thiết lập và thực hiện các chính sách quốc gia nhất 
quán về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp thông qua đối thoại giữa 
chính phủ, các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao 
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Các văn kiện liên quan của ILO

Các nguyên tắc cơ bản về an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp

động, và nhằm thúc đẩy văn hóa phòng ngừa quốc gia về an toàn và 
sức khỏe. Nó có hiệu lực vào đầu năm 2008 và đã được gần 50 quốc 
gia thành viên phê chuẩn.

Công ước về An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp, năm 1981 (số 155) 
và Nghị định thư năm 2002.
Công ước yêu cầu thông qua một chính sách quốc gia nhất quán về 
an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp, cũng như hành động ở cấp chính 
phủ và trong phạm vi doanh nghiệp để thúc đẩy an toàn và sức khoẻ 
nghề nghiệp và cải thiện điều kiện làm việc. Chính sách này sẽ được 
xây dựng trên cơ sở xem xét các điều kiện và thực tiễn quốc gia. Nghị 
định thư kêu gọi thiết lập và định kỳ rà soát các yêu cầu và thủ tục 
để ghi nhận và thông báo tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, và 
công bố các số liệu thống kê hàng năm liên quan.

Công ước về Dịch vụ Sức khoẻ Nghề nghiệp, năm 1958 (số 161) 
Công ước yêu cầu thiết lập dịch vụ sức khoẻ nghề nghiệp cấp doanh 
nghiệp với các chức năng thiết yếu nhất được giao là phòng ngừa và 
chịu trách nhiệm tư vấn cho người sử dụng lao động, người lao động 
và đại diện của họ tại doanh nghiệp về việc duy trì một môi trường 
làm việc an toàn và lành mạnh.

Công ước về Bảo vệ phóng xạ, năm 1960 (số 115)
Mục tiêu của Công ước là đề ra các yêu cầu cơ bản nhằm bảo vệ 
người lao động chống lại các nguy cơ do tiếp xúc với các nguồn 
phóng xạ. Các biện pháp bảo vệ phải thực hiện bao gồm việc hạn chế 
sự tiếp xúc của người lao động với các nguồn phóng xạ đang phát tán 
tới mức thấp nhất có thể, tránh bất kỳ sự tiếp xúc không cần thiết 
nào, cũng như giám sát nơi làm việc và sức khoẻ của người lao động. 
Công ước cũng đề cập tới những yêu cầu liên quan tới tình trạng 
khẩn cấp có thể phát sinh.

Công ước về Bệnh ung thư nghề nghiệp, năm 1974 (số 139) 
Văn kiện này nhằm thiết lập một cơ chế xây dựng chính sách phòng 
ngừa bệnh ung thư do tiếp xúc - trong một thời gian tương đối dài - 
với các chất hoá học và vật lý khác nhau có tại nơi làm việc. Vì mục 
đích này, các quốc gia có nghĩa vụ xác định định kỳ các chất có tác 
nhân gây ung thư mà việc tiếp xúc trong quá trình làm việc sẽ bị cấm 
hoặc sẽ bị quản lý, làm mọi cách để thay thế các chất đó bằng các 
chất không hoặc ít gây ung thư hơn, quy định chi tiết các biện pháp 
phòng chống và giám sát cũng như việc kiểm tra sức khỏe cần thiết 
cho những người lao động có tiếp xúc với các chất đó.

Công ước về Môi trường làm việc (Ô nhiễm không khí, tiếng ồn và 
độ rung) năm 1977 (số 148)
Công ước quy định rằng môi trường làm việc phải được giữ - càng 
nhiều càng tốt - sao cho không có các chất độc hại do ô nhiễm không 
khí, tiếng ồn và độ rung. Để đạt được điều này các biện pháp kỹ 
thuật phải được áp dụng đối với các doanh nghiệp hoặc quy trình 
sản xuất và nơi nào không thể làm được điều đó thì phải tiến hành 
các biện pháp bổ sung về cách thức tổ chức công việc.

Công ước về Amiăng, năm 1986 (số 162)
Công ước nhằm ngăn ngừa các tác động có hại, do tiếp xúc với 
amiăng, đối với sức khoẻ của người lao động bằng cách chỉ rõ các 
phương pháp và giải pháp kỹ thuật hợp lý và thực tiễn làm giảm sự 
tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng tới mức tối thiểu. Nhằm đạt mục 
đích này, Công ước nêu ra một loạt các biện pháp chi tiết khác nhau, 
chủ yếu để ngăn ngừa và kiểm tra các yếu tố độc hại đối với sức khoẻ 
do tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng, và bảo vệ người lao động chống 
lại những yếu tố độc hại đó.

Công ước về Hoá chất, năm 1990 (số 170)
Công ước quy định thông qua và thực hiện một chính sách nhất 
quán về an toàn trong sử dụng hoá chất tại nơi làm việc, bao gồm các 
khâu sản xuất, bốc dỡ, bảo quản và vận chuyển hoá chất cũng như 
việc loại bỏ và xử lý các chất thải hoá học, hoá chất thoát ra trong 
quá trình sản xuất và bảo dưỡng, sửa chữa và làm vệ sinh các thiết bị 
và đồ chứa hoá chất. Ngoài ra, Công ước còn quy định trách nhiệm 
riêng đối với các nhà cung cấp và các nước xuất khẩu hoá chất.



Công ước về Khung Chính sách �úc đẩy An toàn và Sức khỏe Nghề 
nghiệp, năm 2006 (số 187)
Là một công cụ đề ra khung chính sách thúc đẩy, Công ước này được 
thiết kế để cung cấp giải pháp rõ ràng và có hệ thống cho các vấn đề 
về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và để thúc đẩy việc công nhận 
các Công ước hiện có về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Công ước 
nhằm mục đích thiết lập và thực hiện các chính sách quốc gia nhất 
quán về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp thông qua đối thoại giữa 
chính phủ, các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao 
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động, và nhằm thúc đẩy văn hóa phòng ngừa quốc gia về an toàn và 
sức khỏe. Nó có hiệu lực vào đầu năm 2008 và đã được gần 50 quốc 
gia thành viên phê chuẩn.

Công ước về An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp, năm 1981 (số 155) 
và Nghị định thư năm 2002.
Công ước yêu cầu thông qua một chính sách quốc gia nhất quán về 
an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp, cũng như hành động ở cấp chính 
phủ và trong phạm vi doanh nghiệp để thúc đẩy an toàn và sức khoẻ 
nghề nghiệp và cải thiện điều kiện làm việc. Chính sách này sẽ được 
xây dựng trên cơ sở xem xét các điều kiện và thực tiễn quốc gia. Nghị 
định thư kêu gọi thiết lập và định kỳ rà soát các yêu cầu và thủ tục 
để ghi nhận và thông báo tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, và 
công bố các số liệu thống kê hàng năm liên quan.

Công ước về Dịch vụ Sức khoẻ Nghề nghiệp, năm 1958 (số 161) 
Công ước yêu cầu thiết lập dịch vụ sức khoẻ nghề nghiệp cấp doanh 
nghiệp với các chức năng thiết yếu nhất được giao là phòng ngừa và 
chịu trách nhiệm tư vấn cho người sử dụng lao động, người lao động 
và đại diện của họ tại doanh nghiệp về việc duy trì một môi trường 
làm việc an toàn và lành mạnh.

Công ước về Vệ sinh lao động (�ương mại và Văn phòng), năm 
1964 (số 120)
Văn kiện này có mục tiêu bảo vệ sức khoẻ và phúc lợi của người lao 
động làm việc trong các cơ sở thương mại, các tổ chức và dịch vụ 
hành chính mà tại đó người lao động chủ yếu làm công việc văn 
phòng hoặc các dịch vụ liên quan, thông qua các biện pháp vệ sinh 
sơ đẳng để đáp ứng nhu cầu sức khoẻ tại nơi làm việc.

Công ước về An toàn và Sức khoẻ (Việc làm ở cảng), năm 1979 (số 
152) 
Xem mục người lao động tại cảng.

Công ước về An toàn và Sức khoẻ trong ngành Xây dựng, năm 1988 
(số 167)
Công ước này quy định các biện pháp kỹ thuật chi tiết mang tính 
phòng ngừa và bảo vệ có tính đến các yêu cầu đặc thù của ngành này. 
Những biện pháp này liên quan tới sự an toàn của nơi làm việc, của 
máy móc và thiết bị được sử dụng, làm việc ở trên cao và làm việc tại 
những nơi có khí nén.

Công ước về An toàn và Sức khoẻ trong Hầm mỏ, năm 1995 (số 
176)
Văn kiện này quy định các khía cạnh khác nhau về tính chất an toàn 
và sức khoẻ của những công việc trong hầm mỏ, bao gồm cả thanh 
tra, các công cụ lao động đặc biệt và các thiết bị bảo vệ đặc biệt cho 
người lao động. Công ước cũng mô tả các yêu cầu liên quan tới cứu 
hộ hầm mỏ.

Công ước về An toàn và Sức khoẻ trong Nông nghiệp, năm 2001 (số 
184)
Công ước này có mục tiêu ngăn ngừa các tai nạn và thương tật phát 
sinh từ, liên quan tới hoặc xảy ra trong quá trình thực hiện công việc 
nông nghiệp và lâm nghiệp. Để đạt được mục đích này, Công ước 
bao gồm các biện pháp liên quan tới an toàn máy móc và công thái 
học (éc-gô-nô-mi), cách thức bốc vác và vận chuyển nguyên vật liệu, 
quản lý tốt các loại hóa chất, di chuyển/làm việc với động vật, bảo vệ 
chống lại các rủi ro sinh học, các tiện nghi sinh hoạt và nghỉ ngơi.

Công ước về Bảo vệ phóng xạ, năm 1960 (số 115)
Mục tiêu của Công ước là đề ra các yêu cầu cơ bản nhằm bảo vệ 
người lao động chống lại các nguy cơ do tiếp xúc với các nguồn 
phóng xạ. Các biện pháp bảo vệ phải thực hiện bao gồm việc hạn chế 
sự tiếp xúc của người lao động với các nguồn phóng xạ đang phát tán 
tới mức thấp nhất có thể, tránh bất kỳ sự tiếp xúc không cần thiết 
nào, cũng như giám sát nơi làm việc và sức khoẻ của người lao động. 
Công ước cũng đề cập tới những yêu cầu liên quan tới tình trạng 
khẩn cấp có thể phát sinh.

Công ước về Bệnh ung thư nghề nghiệp, năm 1974 (số 139) 
Văn kiện này nhằm thiết lập một cơ chế xây dựng chính sách phòng 
ngừa bệnh ung thư do tiếp xúc - trong một thời gian tương đối dài - 
với các chất hoá học và vật lý khác nhau có tại nơi làm việc. Vì mục 
đích này, các quốc gia có nghĩa vụ xác định định kỳ các chất có tác 
nhân gây ung thư mà việc tiếp xúc trong quá trình làm việc sẽ bị cấm 
hoặc sẽ bị quản lý, làm mọi cách để thay thế các chất đó bằng các 
chất không hoặc ít gây ung thư hơn, quy định chi tiết các biện pháp 
phòng chống và giám sát cũng như việc kiểm tra sức khỏe cần thiết 
cho những người lao động có tiếp xúc với các chất đó.

Công ước về Môi trường làm việc (Ô nhiễm không khí, tiếng ồn và 
độ rung) năm 1977 (số 148)
Công ước quy định rằng môi trường làm việc phải được giữ - càng 
nhiều càng tốt - sao cho không có các chất độc hại do ô nhiễm không 
khí, tiếng ồn và độ rung. Để đạt được điều này các biện pháp kỹ 
thuật phải được áp dụng đối với các doanh nghiệp hoặc quy trình 
sản xuất và nơi nào không thể làm được điều đó thì phải tiến hành 
các biện pháp bổ sung về cách thức tổ chức công việc.

Công ước về Amiăng, năm 1986 (số 162)
Công ước nhằm ngăn ngừa các tác động có hại, do tiếp xúc với 
amiăng, đối với sức khoẻ của người lao động bằng cách chỉ rõ các 
phương pháp và giải pháp kỹ thuật hợp lý và thực tiễn làm giảm sự 
tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng tới mức tối thiểu. Nhằm đạt mục 
đích này, Công ước nêu ra một loạt các biện pháp chi tiết khác nhau, 
chủ yếu để ngăn ngừa và kiểm tra các yếu tố độc hại đối với sức khoẻ 
do tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng, và bảo vệ người lao động chống 
lại những yếu tố độc hại đó.

Công ước về Hoá chất, năm 1990 (số 170)
Công ước quy định thông qua và thực hiện một chính sách nhất 
quán về an toàn trong sử dụng hoá chất tại nơi làm việc, bao gồm các 
khâu sản xuất, bốc dỡ, bảo quản và vận chuyển hoá chất cũng như 
việc loại bỏ và xử lý các chất thải hoá học, hoá chất thoát ra trong 
quá trình sản xuất và bảo dưỡng, sửa chữa và làm vệ sinh các thiết bị 
và đồ chứa hoá chất. Ngoài ra, Công ước còn quy định trách nhiệm 
riêng đối với các nhà cung cấp và các nước xuất khẩu hoá chất.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 
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Công ước về Vệ sinh lao động (�ương mại và Văn phòng), năm 
1964 (số 120)
Văn kiện này có mục tiêu bảo vệ sức khoẻ và phúc lợi của người lao 
động làm việc trong các cơ sở thương mại, các tổ chức và dịch vụ 
hành chính mà tại đó người lao động chủ yếu làm công việc văn 
phòng hoặc các dịch vụ liên quan, thông qua các biện pháp vệ sinh 
sơ đẳng để đáp ứng nhu cầu sức khoẻ tại nơi làm việc.

Công ước về An toàn và Sức khoẻ (Việc làm ở cảng), năm 1979 (số 
152) 
Xem mục người lao động tại cảng.

Công ước về An toàn và Sức khoẻ trong ngành Xây dựng, năm 1988 
(số 167)
Công ước này quy định các biện pháp kỹ thuật chi tiết mang tính 
phòng ngừa và bảo vệ có tính đến các yêu cầu đặc thù của ngành này. 
Những biện pháp này liên quan tới sự an toàn của nơi làm việc, của 
máy móc và thiết bị được sử dụng, làm việc ở trên cao và làm việc tại 
những nơi có khí nén.

Công ước về An toàn và Sức khoẻ trong Hầm mỏ, năm 1995 (số 
176)
Văn kiện này quy định các khía cạnh khác nhau về tính chất an toàn 
và sức khoẻ của những công việc trong hầm mỏ, bao gồm cả thanh 
tra, các công cụ lao động đặc biệt và các thiết bị bảo vệ đặc biệt cho 
người lao động. Công ước cũng mô tả các yêu cầu liên quan tới cứu 
hộ hầm mỏ.

Công ước về An toàn và Sức khoẻ trong Nông nghiệp, năm 2001 (số 
184)
Công ước này có mục tiêu ngăn ngừa các tai nạn và thương tật phát 
sinh từ, liên quan tới hoặc xảy ra trong quá trình thực hiện công việc 
nông nghiệp và lâm nghiệp. Để đạt được mục đích này, Công ước 
bao gồm các biện pháp liên quan tới an toàn máy móc và công thái 
học (éc-gô-nô-mi), cách thức bốc vác và vận chuyển nguyên vật liệu, 
quản lý tốt các loại hóa chất, di chuyển/làm việc với động vật, bảo vệ 
chống lại các rủi ro sinh học, các tiện nghi sinh hoạt và nghỉ ngơi.

Công ước về Bảo vệ phóng xạ, năm 1960 (số 115)
Mục tiêu của Công ước là đề ra các yêu cầu cơ bản nhằm bảo vệ 
người lao động chống lại các nguy cơ do tiếp xúc với các nguồn 
phóng xạ. Các biện pháp bảo vệ phải thực hiện bao gồm việc hạn chế 
sự tiếp xúc của người lao động với các nguồn phóng xạ đang phát tán 
tới mức thấp nhất có thể, tránh bất kỳ sự tiếp xúc không cần thiết 
nào, cũng như giám sát nơi làm việc và sức khoẻ của người lao động. 
Công ước cũng đề cập tới những yêu cầu liên quan tới tình trạng 
khẩn cấp có thể phát sinh.

Công ước về Bệnh ung thư nghề nghiệp, năm 1974 (số 139) 
Văn kiện này nhằm thiết lập một cơ chế xây dựng chính sách phòng 
ngừa bệnh ung thư do tiếp xúc - trong một thời gian tương đối dài - 
với các chất hoá học và vật lý khác nhau có tại nơi làm việc. Vì mục 
đích này, các quốc gia có nghĩa vụ xác định định kỳ các chất có tác 
nhân gây ung thư mà việc tiếp xúc trong quá trình làm việc sẽ bị cấm 
hoặc sẽ bị quản lý, làm mọi cách để thay thế các chất đó bằng các 
chất không hoặc ít gây ung thư hơn, quy định chi tiết các biện pháp 
phòng chống và giám sát cũng như việc kiểm tra sức khỏe cần thiết 
cho những người lao động có tiếp xúc với các chất đó.

Công ước về Môi trường làm việc (Ô nhiễm không khí, tiếng ồn và 
độ rung) năm 1977 (số 148)
Công ước quy định rằng môi trường làm việc phải được giữ - càng 
nhiều càng tốt - sao cho không có các chất độc hại do ô nhiễm không 
khí, tiếng ồn và độ rung. Để đạt được điều này các biện pháp kỹ 
thuật phải được áp dụng đối với các doanh nghiệp hoặc quy trình 
sản xuất và nơi nào không thể làm được điều đó thì phải tiến hành 
các biện pháp bổ sung về cách thức tổ chức công việc.

Công ước về Amiăng, năm 1986 (số 162)
Công ước nhằm ngăn ngừa các tác động có hại, do tiếp xúc với 
amiăng, đối với sức khoẻ của người lao động bằng cách chỉ rõ các 
phương pháp và giải pháp kỹ thuật hợp lý và thực tiễn làm giảm sự 
tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng tới mức tối thiểu. Nhằm đạt mục 
đích này, Công ước nêu ra một loạt các biện pháp chi tiết khác nhau, 
chủ yếu để ngăn ngừa và kiểm tra các yếu tố độc hại đối với sức khoẻ 
do tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng, và bảo vệ người lao động chống 
lại những yếu tố độc hại đó.

Công ước về Hoá chất, năm 1990 (số 170)
Công ước quy định thông qua và thực hiện một chính sách nhất 
quán về an toàn trong sử dụng hoá chất tại nơi làm việc, bao gồm các 
khâu sản xuất, bốc dỡ, bảo quản và vận chuyển hoá chất cũng như 
việc loại bỏ và xử lý các chất thải hoá học, hoá chất thoát ra trong 
quá trình sản xuất và bảo dưỡng, sửa chữa và làm vệ sinh các thiết bị 
và đồ chứa hoá chất. Ngoài ra, Công ước còn quy định trách nhiệm 
riêng đối với các nhà cung cấp và các nước xuất khẩu hoá chất.
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Công ước về Bảo vệ phóng xạ, năm 1960 (số 115)
Mục tiêu của Công ước là đề ra các yêu cầu cơ bản nhằm bảo vệ 
người lao động chống lại các nguy cơ do tiếp xúc với các nguồn 
phóng xạ. Các biện pháp bảo vệ phải thực hiện bao gồm việc hạn chế 
sự tiếp xúc của người lao động với các nguồn phóng xạ đang phát tán 
tới mức thấp nhất có thể, tránh bất kỳ sự tiếp xúc không cần thiết 
nào, cũng như giám sát nơi làm việc và sức khoẻ của người lao động. 
Công ước cũng đề cập tới những yêu cầu liên quan tới tình trạng 
khẩn cấp có thể phát sinh.

Công ước về Bệnh ung thư nghề nghiệp, năm 1974 (số 139) 
Văn kiện này nhằm thiết lập một cơ chế xây dựng chính sách phòng 
ngừa bệnh ung thư do tiếp xúc - trong một thời gian tương đối dài - 
với các chất hoá học và vật lý khác nhau có tại nơi làm việc. Vì mục 
đích này, các quốc gia có nghĩa vụ xác định định kỳ các chất có tác 
nhân gây ung thư mà việc tiếp xúc trong quá trình làm việc sẽ bị cấm 
hoặc sẽ bị quản lý, làm mọi cách để thay thế các chất đó bằng các 
chất không hoặc ít gây ung thư hơn, quy định chi tiết các biện pháp 
phòng chống và giám sát cũng như việc kiểm tra sức khỏe cần thiết 
cho những người lao động có tiếp xúc với các chất đó.

Công ước về Môi trường làm việc (Ô nhiễm không khí, tiếng ồn và 
độ rung) năm 1977 (số 148)
Công ước quy định rằng môi trường làm việc phải được giữ - càng 
nhiều càng tốt - sao cho không có các chất độc hại do ô nhiễm không 
khí, tiếng ồn và độ rung. Để đạt được điều này các biện pháp kỹ 
thuật phải được áp dụng đối với các doanh nghiệp hoặc quy trình 
sản xuất và nơi nào không thể làm được điều đó thì phải tiến hành 
các biện pháp bổ sung về cách thức tổ chức công việc.

Công ước về Amiăng, năm 1986 (số 162)
Công ước nhằm ngăn ngừa các tác động có hại, do tiếp xúc với 
amiăng, đối với sức khoẻ của người lao động bằng cách chỉ rõ các 
phương pháp và giải pháp kỹ thuật hợp lý và thực tiễn làm giảm sự 
tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng tới mức tối thiểu. Nhằm đạt mục 
đích này, Công ước nêu ra một loạt các biện pháp chi tiết khác nhau, 
chủ yếu để ngăn ngừa và kiểm tra các yếu tố độc hại đối với sức khoẻ 
do tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng, và bảo vệ người lao động chống 
lại những yếu tố độc hại đó.

Công ước về Hoá chất, năm 1990 (số 170)
Công ước quy định thông qua và thực hiện một chính sách nhất 
quán về an toàn trong sử dụng hoá chất tại nơi làm việc, bao gồm các 
khâu sản xuất, bốc dỡ, bảo quản và vận chuyển hoá chất cũng như 
việc loại bỏ và xử lý các chất thải hoá học, hoá chất thoát ra trong 
quá trình sản xuất và bảo dưỡng, sửa chữa và làm vệ sinh các thiết bị 
và đồ chứa hoá chất. Ngoài ra, Công ước còn quy định trách nhiệm 
riêng đối với các nhà cung cấp và các nước xuất khẩu hoá chất.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 
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Thực trạng an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Công ước về Bảo vệ phóng xạ, năm 1960 (số 115)
Mục tiêu của Công ước là đề ra các yêu cầu cơ bản nhằm bảo vệ 
người lao động chống lại các nguy cơ do tiếp xúc với các nguồn 
phóng xạ. Các biện pháp bảo vệ phải thực hiện bao gồm việc hạn chế 
sự tiếp xúc của người lao động với các nguồn phóng xạ đang phát tán 
tới mức thấp nhất có thể, tránh bất kỳ sự tiếp xúc không cần thiết 
nào, cũng như giám sát nơi làm việc và sức khoẻ của người lao động. 
Công ước cũng đề cập tới những yêu cầu liên quan tới tình trạng 
khẩn cấp có thể phát sinh.

Công ước về Bệnh ung thư nghề nghiệp, năm 1974 (số 139) 
Văn kiện này nhằm thiết lập một cơ chế xây dựng chính sách phòng 
ngừa bệnh ung thư do tiếp xúc - trong một thời gian tương đối dài - 
với các chất hoá học và vật lý khác nhau có tại nơi làm việc. Vì mục 
đích này, các quốc gia có nghĩa vụ xác định định kỳ các chất có tác 
nhân gây ung thư mà việc tiếp xúc trong quá trình làm việc sẽ bị cấm 
hoặc sẽ bị quản lý, làm mọi cách để thay thế các chất đó bằng các 
chất không hoặc ít gây ung thư hơn, quy định chi tiết các biện pháp 
phòng chống và giám sát cũng như việc kiểm tra sức khỏe cần thiết 
cho những người lao động có tiếp xúc với các chất đó.

Công ước về Môi trường làm việc (Ô nhiễm không khí, tiếng ồn và 
độ rung) năm 1977 (số 148)
Công ước quy định rằng môi trường làm việc phải được giữ - càng 
nhiều càng tốt - sao cho không có các chất độc hại do ô nhiễm không 
khí, tiếng ồn và độ rung. Để đạt được điều này các biện pháp kỹ 
thuật phải được áp dụng đối với các doanh nghiệp hoặc quy trình 
sản xuất và nơi nào không thể làm được điều đó thì phải tiến hành 
các biện pháp bổ sung về cách thức tổ chức công việc.

Công ước về Amiăng, năm 1986 (số 162)
Công ước nhằm ngăn ngừa các tác động có hại, do tiếp xúc với 
amiăng, đối với sức khoẻ của người lao động bằng cách chỉ rõ các 
phương pháp và giải pháp kỹ thuật hợp lý và thực tiễn làm giảm sự 
tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng tới mức tối thiểu. Nhằm đạt mục 
đích này, Công ước nêu ra một loạt các biện pháp chi tiết khác nhau, 
chủ yếu để ngăn ngừa và kiểm tra các yếu tố độc hại đối với sức khoẻ 
do tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng, và bảo vệ người lao động chống 
lại những yếu tố độc hại đó.

Công ước về Hoá chất, năm 1990 (số 170)
Công ước quy định thông qua và thực hiện một chính sách nhất 
quán về an toàn trong sử dụng hoá chất tại nơi làm việc, bao gồm các 
khâu sản xuất, bốc dỡ, bảo quản và vận chuyển hoá chất cũng như 
việc loại bỏ và xử lý các chất thải hoá học, hoá chất thoát ra trong 
quá trình sản xuất và bảo dưỡng, sửa chữa và làm vệ sinh các thiết bị 
và đồ chứa hoá chất. Ngoài ra, Công ước còn quy định trách nhiệm 
riêng đối với các nhà cung cấp và các nước xuất khẩu hoá chất.

Năm 2017, Ủy ban Chuyên gia đã công bố một cuộc Khảo sát Chung 
quan trọng về các văn kiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp liên quan 
đến khung chính sách thúc đẩy, ngành xây dựng, khai thác mỏ và nông 
nghiệp. Trong Khảo sát Chung, Ủy ban Chuyên gia lưu ý sự công nhận 
gần như toàn cầu về tầm quan trọng của việc đảm bảo các điều kiện an 
toàn và an ninh tại nơi làm việc nói chung và trong các ngành xây dựng, 
khai thác mỏ và nông nghiệp nói riêng. Tất cả các quốc gia thành viên 
đã báo cáo các biện pháp được thực hiện trong pháp luật hoặc trên thực 
tiễn để thúc đẩy an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và bảo vệ người lao 
động khỏi tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, và nhiều quốc gia đã 
báo cáo những biện pháp được thực hiện gần đây để tăng cường và 
củng cố nỗ lực trong vấn đề này.

An toàn và sức khỏe của lao động trẻ
Nhân Ngày Thế giới vì An toàn và Sức khỏe tại Nơi làm việc 2018, ILO đã 
thu hút sự chú ý về vấn đề an toàn và sức khỏe cho lao động trẻ. Hiện 
có 541 triệu lao động trẻ (15-24 tuổi) trên toàn cầu, bao gồm 37 triệu trẻ 
em đang tham gia lao động trẻ em nguy hiểm, chiếm hơn 15% lực lượng 
lao động của thế giới và có nguy cơ bị thương tích nghề nghiệp không 
gây tử vong cao hơn tới 40% so với lao động trưởng thành (trên 25 tuổi). 
Nhiều yếu tố có thể làm tăng tính dễ bị tổn thương của thanh thiếu niên 
đối với các rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bao gồm: họ đang 
trong giai đoạn phát triển về thể chất và tâm lý, thiếu kinh nghiệm làm 
việc và đào tạo, nhận thức hạn chế về các mối nguy liên quan đến công 
việc và yếu thế trong thương lượng. Do đó, họ thường chấp nhận những 
nhiệm vụ nguy hiểm hoặc các công việc với điều kiện làm việc kém. ILO 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết những thách thức này và 
cải thiện an toàn và sức khỏe cho lao động trẻ, không chỉ thúc đẩy việc 
làm thỏa đáng cho thanh thiếu niên mà còn liên kết những nỗ lực này để 
hành động để chống lại lao động trẻ em nguy hiểm và tất cả các hình 
thức lao động trẻ em khác.
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Quy tắc thực hành

Công ước về Bảo vệ phóng xạ, năm 1960 (số 115)
Mục tiêu của Công ước là đề ra các yêu cầu cơ bản nhằm bảo vệ 
người lao động chống lại các nguy cơ do tiếp xúc với các nguồn 
phóng xạ. Các biện pháp bảo vệ phải thực hiện bao gồm việc hạn chế 
sự tiếp xúc của người lao động với các nguồn phóng xạ đang phát tán 
tới mức thấp nhất có thể, tránh bất kỳ sự tiếp xúc không cần thiết 
nào, cũng như giám sát nơi làm việc và sức khoẻ của người lao động. 
Công ước cũng đề cập tới những yêu cầu liên quan tới tình trạng 
khẩn cấp có thể phát sinh.

Công ước về Bệnh ung thư nghề nghiệp, năm 1974 (số 139) 
Văn kiện này nhằm thiết lập một cơ chế xây dựng chính sách phòng 
ngừa bệnh ung thư do tiếp xúc - trong một thời gian tương đối dài - 
với các chất hoá học và vật lý khác nhau có tại nơi làm việc. Vì mục 
đích này, các quốc gia có nghĩa vụ xác định định kỳ các chất có tác 
nhân gây ung thư mà việc tiếp xúc trong quá trình làm việc sẽ bị cấm 
hoặc sẽ bị quản lý, làm mọi cách để thay thế các chất đó bằng các 
chất không hoặc ít gây ung thư hơn, quy định chi tiết các biện pháp 
phòng chống và giám sát cũng như việc kiểm tra sức khỏe cần thiết 
cho những người lao động có tiếp xúc với các chất đó.

Công ước về Môi trường làm việc (Ô nhiễm không khí, tiếng ồn và 
độ rung) năm 1977 (số 148)
Công ước quy định rằng môi trường làm việc phải được giữ - càng 
nhiều càng tốt - sao cho không có các chất độc hại do ô nhiễm không 
khí, tiếng ồn và độ rung. Để đạt được điều này các biện pháp kỹ 
thuật phải được áp dụng đối với các doanh nghiệp hoặc quy trình 
sản xuất và nơi nào không thể làm được điều đó thì phải tiến hành 
các biện pháp bổ sung về cách thức tổ chức công việc.

Công ước về Amiăng, năm 1986 (số 162)
Công ước nhằm ngăn ngừa các tác động có hại, do tiếp xúc với 
amiăng, đối với sức khoẻ của người lao động bằng cách chỉ rõ các 
phương pháp và giải pháp kỹ thuật hợp lý và thực tiễn làm giảm sự 
tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng tới mức tối thiểu. Nhằm đạt mục 
đích này, Công ước nêu ra một loạt các biện pháp chi tiết khác nhau, 
chủ yếu để ngăn ngừa và kiểm tra các yếu tố độc hại đối với sức khoẻ 
do tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng, và bảo vệ người lao động chống 
lại những yếu tố độc hại đó.

Công ước về Hoá chất, năm 1990 (số 170)
Công ước quy định thông qua và thực hiện một chính sách nhất 
quán về an toàn trong sử dụng hoá chất tại nơi làm việc, bao gồm các 
khâu sản xuất, bốc dỡ, bảo quản và vận chuyển hoá chất cũng như 
việc loại bỏ và xử lý các chất thải hoá học, hoá chất thoát ra trong 
quá trình sản xuất và bảo dưỡng, sửa chữa và làm vệ sinh các thiết bị 
và đồ chứa hoá chất. Ngoài ra, Công ước còn quy định trách nhiệm 
riêng đối với các nhà cung cấp và các nước xuất khẩu hoá chất.

Các quy tắc thực hành của ILO đề ra các nguyên tắc chỉ đạo thực tiễn 
cho các nhà chức trách công quyền, người lao động, người sử dụng 
lao động, doanh nghiệp và các cơ quan chuyên môn về bảo vệ an 
toàn và sức khoẻ nghề nghiệp (vd: Ban an toàn doanh nghiệp). Đây 
không phải là các văn kiện ràng buộc pháp lý và không nhằm thay 
thế các quy định của luật pháp và quy chế quốc gia hoặc các tiêu 
chuẩn đã được thừa nhận. Quy tắc thực hành cung cấp các hướng 
dẫn về an toàn và sức khoẻ tại nơi làm việc trong một số ngành kinh 
tế nhất định (vd: xây dựng, mỏ lộ thiên, mỏ than, công nghiệp gang 
thép, kim loại màu, nông nghiệp, đóng tàu và sửa chữa tàu thuỷ, lâm 
nghiệp) để bảo vệ người lao động trước một số yếu tố độc hại (vd: 
phóng xạ, tia laze, các tác nhân ảnh hưởng tới thị lực, hoá chất, 
amiăng, các chất phát tán trong không khí) và các biện pháp an toàn 
và sức khoẻ (vd: hệ thống quản lý an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp; 
hướng dẫn đạo đức để theo dõi sức khoẻ của người lao động; thống 
kê và báo cáo tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; bảo vệ dữ liệu 
cá nhân của người lao động; an toàn, sức khoẻ và điều kiện lao động 
quá trình chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển).

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 
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BẢO HIỂM XÃ HỘI

Công ước về Bảo vệ phóng xạ, năm 1960 (số 115)
Mục tiêu của Công ước là đề ra các yêu cầu cơ bản nhằm bảo vệ 
người lao động chống lại các nguy cơ do tiếp xúc với các nguồn 
phóng xạ. Các biện pháp bảo vệ phải thực hiện bao gồm việc hạn chế 
sự tiếp xúc của người lao động với các nguồn phóng xạ đang phát tán 
tới mức thấp nhất có thể, tránh bất kỳ sự tiếp xúc không cần thiết 
nào, cũng như giám sát nơi làm việc và sức khoẻ của người lao động. 
Công ước cũng đề cập tới những yêu cầu liên quan tới tình trạng 
khẩn cấp có thể phát sinh.

Công ước về Bệnh ung thư nghề nghiệp, năm 1974 (số 139) 
Văn kiện này nhằm thiết lập một cơ chế xây dựng chính sách phòng 
ngừa bệnh ung thư do tiếp xúc - trong một thời gian tương đối dài - 
với các chất hoá học và vật lý khác nhau có tại nơi làm việc. Vì mục 
đích này, các quốc gia có nghĩa vụ xác định định kỳ các chất có tác 
nhân gây ung thư mà việc tiếp xúc trong quá trình làm việc sẽ bị cấm 
hoặc sẽ bị quản lý, làm mọi cách để thay thế các chất đó bằng các 
chất không hoặc ít gây ung thư hơn, quy định chi tiết các biện pháp 
phòng chống và giám sát cũng như việc kiểm tra sức khỏe cần thiết 
cho những người lao động có tiếp xúc với các chất đó.

Công ước về Môi trường làm việc (Ô nhiễm không khí, tiếng ồn và 
độ rung) năm 1977 (số 148)
Công ước quy định rằng môi trường làm việc phải được giữ - càng 
nhiều càng tốt - sao cho không có các chất độc hại do ô nhiễm không 
khí, tiếng ồn và độ rung. Để đạt được điều này các biện pháp kỹ 
thuật phải được áp dụng đối với các doanh nghiệp hoặc quy trình 
sản xuất và nơi nào không thể làm được điều đó thì phải tiến hành 
các biện pháp bổ sung về cách thức tổ chức công việc.

Công ước về Amiăng, năm 1986 (số 162)
Công ước nhằm ngăn ngừa các tác động có hại, do tiếp xúc với 
amiăng, đối với sức khoẻ của người lao động bằng cách chỉ rõ các 
phương pháp và giải pháp kỹ thuật hợp lý và thực tiễn làm giảm sự 
tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng tới mức tối thiểu. Nhằm đạt mục 
đích này, Công ước nêu ra một loạt các biện pháp chi tiết khác nhau, 
chủ yếu để ngăn ngừa và kiểm tra các yếu tố độc hại đối với sức khoẻ 
do tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng, và bảo vệ người lao động chống 
lại những yếu tố độc hại đó.

Công ước về Hoá chất, năm 1990 (số 170)
Công ước quy định thông qua và thực hiện một chính sách nhất 
quán về an toàn trong sử dụng hoá chất tại nơi làm việc, bao gồm các 
khâu sản xuất, bốc dỡ, bảo quản và vận chuyển hoá chất cũng như 
việc loại bỏ và xử lý các chất thải hoá học, hoá chất thoát ra trong 
quá trình sản xuất và bảo dưỡng, sửa chữa và làm vệ sinh các thiết bị 
và đồ chứa hoá chất. Ngoài ra, Công ước còn quy định trách nhiệm 
riêng đối với các nhà cung cấp và các nước xuất khẩu hoá chất.

Bảo hiểm xã hội là quyền của con người nhằm đáp ứng nhu cầu 
chung được bảo vệ trước những rủi ro của cuộc sống và nhu cầu xã 
hội. Các hệ thống bảo hiểm xã hội hiệu quả đảm bảo an ninh thu 
nhập và bảo vệ sức khỏe, từ đó liên quan đến việc ngăn ngừa và giảm 
nghèo và bất bình đẳng, thúc đẩy hòa nhập xã hội và nhân phẩm. Các 
hệ thống bảo hiểm thực hiện điều đó thông qua việc cung cấp các gói 
lợi ích, bằng tiền hoặc hiện vật, nhằm đảm bảo quyền tiếp cận các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế, cũng như đảm bảo thu nhập trong 
suốt vòng đời, đặc biệt trong trường hợp bị bệnh, thất nghiệp, 
thương tích lao động, thai sản, trách nhiệm gia đình, khuyết tật, mất 
người trụ cột trong gia đình, cũng như trong thời gian nghỉ hưu và 
tuổi già. Do đó, các hệ thống bảo hiểm xã hội tạo thành một khoản 
đầu tư quan trọng cho sự thịnh vượng của người lao động và cộng 
đồng nói chung, và tạo điều kiện tiếp cận giáo dục và đào tạo nghề, 
dinh dưỡng và các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Liên quan đến các 
chính sách khác, bảo hiểm xã hội góp phần cải thiện năng suất và 
việc làm, và phát triển kinh tế. Đối với người sử dụng lao động và 
doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội giúp duy trì lực lượng lao động ổn 
định, có thể thích ứng với những thay đổi. Cuối cùng, nó củng cố sự 
gắn kết xã hội và do đó góp phần xây dựng hòa bình xã hội, xã hội 
hòa nhập và toàn cầu hóa công bằng bằng cách đảm bảo điều kiện 
sống tốt cho tất cả mọi người.

Các Công ước và Khuyến nghị tạo nên khung tiêu chuẩn của ILO về 
bảo hiểm xã hội có đặc điểm độc đáo: chúng đề ra các tiêu chuẩn bảo 
vệ tối thiểu để hướng dẫn việc phát triển các chương trình phúc lợi 
và hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia, dựa trên các thông lệ tốt từ 
mọi khu vực trên thế giới. Do đó, những tiêu chuẩn đó dựa trên 
nguyên tắc rằng không có một mô hình bảo hiểm xã hội duy nhất, và 
mỗi quốc gia phải tự phát triển mô hình bảo vệ cần thiết của mình. 
Với mục đích này, các tiêu chuẩn đưa ra một số lựa chọn và các điều 
khoản linh hoạt để dần đạt được mục tiêu bao phủ toàn dân và giải 
quyết những rủi ro xã hội thông qua các mức quyền lợi phù hợp. 
Chúng cũng hướng dẫn việc thiết kế, lập ngân sách, thực hiện, quản 
trị và đánh giá các chương trình và hệ thống bảo hiểm xã hội, theo 
cách tiếp cận dựa trên quyền. Trong một thế giới toàn cầu hóa, trong 
đó các cá nhân phải đối mặt với những rủi ro kinh tế lớn hơn, rõ 
ràng là một chính sách bảo trợ xã hội quan trọng của quốc gia có thể 
góp phần làm giảm bớt nhiều tác động tiêu cực của khủng hoảng. 
Chính vì lý do này mà Hội nghị Lao động Quốc tế đã thông qua một 

văn kiện mới vào năm 2012 - Khuyến nghị về Bảo trợ Xã hội (Số 
202). Hơn nữa, Khảo sát Chung năm 2019, tập trung vào bảo trợ xã 
hội toàn cầu để con người được sống trong nhân phẩm và sức khỏe, 
do Ủy ban Chuyên gia tiến hành, sẽ được các đối tác ba bên của ILO 
xem xét tại Hội nghị Lao động quốc tế năm 2019, bao gồm Khuyến 
nghị này.
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Các văn kiện liên quan của ILO

Công ước về Bảo vệ phóng xạ, năm 1960 (số 115)
Mục tiêu của Công ước là đề ra các yêu cầu cơ bản nhằm bảo vệ 
người lao động chống lại các nguy cơ do tiếp xúc với các nguồn 
phóng xạ. Các biện pháp bảo vệ phải thực hiện bao gồm việc hạn chế 
sự tiếp xúc của người lao động với các nguồn phóng xạ đang phát tán 
tới mức thấp nhất có thể, tránh bất kỳ sự tiếp xúc không cần thiết 
nào, cũng như giám sát nơi làm việc và sức khoẻ của người lao động. 
Công ước cũng đề cập tới những yêu cầu liên quan tới tình trạng 
khẩn cấp có thể phát sinh.

Công ước về Bệnh ung thư nghề nghiệp, năm 1974 (số 139) 
Văn kiện này nhằm thiết lập một cơ chế xây dựng chính sách phòng 
ngừa bệnh ung thư do tiếp xúc - trong một thời gian tương đối dài - 
với các chất hoá học và vật lý khác nhau có tại nơi làm việc. Vì mục 
đích này, các quốc gia có nghĩa vụ xác định định kỳ các chất có tác 
nhân gây ung thư mà việc tiếp xúc trong quá trình làm việc sẽ bị cấm 
hoặc sẽ bị quản lý, làm mọi cách để thay thế các chất đó bằng các 
chất không hoặc ít gây ung thư hơn, quy định chi tiết các biện pháp 
phòng chống và giám sát cũng như việc kiểm tra sức khỏe cần thiết 
cho những người lao động có tiếp xúc với các chất đó.

Công ước về Môi trường làm việc (Ô nhiễm không khí, tiếng ồn và 
độ rung) năm 1977 (số 148)
Công ước quy định rằng môi trường làm việc phải được giữ - càng 
nhiều càng tốt - sao cho không có các chất độc hại do ô nhiễm không 
khí, tiếng ồn và độ rung. Để đạt được điều này các biện pháp kỹ 
thuật phải được áp dụng đối với các doanh nghiệp hoặc quy trình 
sản xuất và nơi nào không thể làm được điều đó thì phải tiến hành 
các biện pháp bổ sung về cách thức tổ chức công việc.

Công ước về Amiăng, năm 1986 (số 162)
Công ước nhằm ngăn ngừa các tác động có hại, do tiếp xúc với 
amiăng, đối với sức khoẻ của người lao động bằng cách chỉ rõ các 
phương pháp và giải pháp kỹ thuật hợp lý và thực tiễn làm giảm sự 
tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng tới mức tối thiểu. Nhằm đạt mục 
đích này, Công ước nêu ra một loạt các biện pháp chi tiết khác nhau, 
chủ yếu để ngăn ngừa và kiểm tra các yếu tố độc hại đối với sức khoẻ 
do tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng, và bảo vệ người lao động chống 
lại những yếu tố độc hại đó.

Công ước về Hoá chất, năm 1990 (số 170)
Công ước quy định thông qua và thực hiện một chính sách nhất 
quán về an toàn trong sử dụng hoá chất tại nơi làm việc, bao gồm các 
khâu sản xuất, bốc dỡ, bảo quản và vận chuyển hoá chất cũng như 
việc loại bỏ và xử lý các chất thải hoá học, hoá chất thoát ra trong 
quá trình sản xuất và bảo dưỡng, sửa chữa và làm vệ sinh các thiết bị 
và đồ chứa hoá chất. Ngoài ra, Công ước còn quy định trách nhiệm 
riêng đối với các nhà cung cấp và các nước xuất khẩu hoá chất.

Bảo hiểm xã hội là quyền của con người nhằm đáp ứng nhu cầu 
chung được bảo vệ trước những rủi ro của cuộc sống và nhu cầu xã 
hội. Các hệ thống bảo hiểm xã hội hiệu quả đảm bảo an ninh thu 
nhập và bảo vệ sức khỏe, từ đó liên quan đến việc ngăn ngừa và giảm 
nghèo và bất bình đẳng, thúc đẩy hòa nhập xã hội và nhân phẩm. Các 
hệ thống bảo hiểm thực hiện điều đó thông qua việc cung cấp các gói 
lợi ích, bằng tiền hoặc hiện vật, nhằm đảm bảo quyền tiếp cận các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe và y tế, cũng như đảm bảo thu nhập trong 
suốt vòng đời, đặc biệt trong trường hợp bị bệnh, thất nghiệp, 
thương tích lao động, thai sản, trách nhiệm gia đình, khuyết tật, mất 
người trụ cột trong gia đình, cũng như trong thời gian nghỉ hưu và 
tuổi già. Do đó, các hệ thống bảo hiểm xã hội tạo thành một khoản 
đầu tư quan trọng cho sự thịnh vượng của người lao động và cộng 
đồng nói chung, và tạo điều kiện tiếp cận giáo dục và đào tạo nghề, 
dinh dưỡng và các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu. Liên quan đến các 
chính sách khác, bảo hiểm xã hội góp phần cải thiện năng suất và 
việc làm, và phát triển kinh tế. Đối với người sử dụng lao động và 
doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội giúp duy trì lực lượng lao động ổn 
định, có thể thích ứng với những thay đổi. Cuối cùng, nó củng cố sự 
gắn kết xã hội và do đó góp phần xây dựng hòa bình xã hội, xã hội 
hòa nhập và toàn cầu hóa công bằng bằng cách đảm bảo điều kiện 
sống tốt cho tất cả mọi người.

Các Công ước và Khuyến nghị tạo nên khung tiêu chuẩn của ILO về 
bảo hiểm xã hội có đặc điểm độc đáo: chúng đề ra các tiêu chuẩn bảo 
vệ tối thiểu để hướng dẫn việc phát triển các chương trình phúc lợi 
và hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia, dựa trên các thông lệ tốt từ 
mọi khu vực trên thế giới. Do đó, những tiêu chuẩn đó dựa trên 
nguyên tắc rằng không có một mô hình bảo hiểm xã hội duy nhất, và 
mỗi quốc gia phải tự phát triển mô hình bảo vệ cần thiết của mình. 
Với mục đích này, các tiêu chuẩn đưa ra một số lựa chọn và các điều 
khoản linh hoạt để dần đạt được mục tiêu bao phủ toàn dân và giải 
quyết những rủi ro xã hội thông qua các mức quyền lợi phù hợp. 
Chúng cũng hướng dẫn việc thiết kế, lập ngân sách, thực hiện, quản 
trị và đánh giá các chương trình và hệ thống bảo hiểm xã hội, theo 
cách tiếp cận dựa trên quyền. Trong một thế giới toàn cầu hóa, trong 
đó các cá nhân phải đối mặt với những rủi ro kinh tế lớn hơn, rõ 
ràng là một chính sách bảo trợ xã hội quan trọng của quốc gia có thể 
góp phần làm giảm bớt nhiều tác động tiêu cực của khủng hoảng. 
Chính vì lý do này mà Hội nghị Lao động Quốc tế đã thông qua một 

văn kiện mới vào năm 2012 - Khuyến nghị về Bảo trợ Xã hội (Số 
202). Hơn nữa, Khảo sát Chung năm 2019, tập trung vào bảo trợ xã 
hội toàn cầu để con người được sống trong nhân phẩm và sức khỏe, 
do Ủy ban Chuyên gia tiến hành, sẽ được các đối tác ba bên của ILO 
xem xét tại Hội nghị Lao động quốc tế năm 2019, bao gồm Khuyến 
nghị này.

Công ước về Bảo hiểm Xã hội (Các tiêu chuẩn tối thiểu), năm 1952 
(số 102)
Công ước này quy định các tiêu chuẩn tối thiểu về mức hưởng bảo 
hiểm xã hội và các điều kiện để được hưởng. Công ước bao gồm 9 
chế độ cơ bản của bảo hiểm xã hội, cụ thể là: y tế, ốm đau, thất 
nghiệp, tuổi già, thương tích lao động, gia đình, thai sản, thương tật 
và tử tuất. Để đảm bảo có thể áp dụng trong bối cảnh quốc gia, Công 
ước cho phép các quốc gia có thể phê chuẩn trước ít nhất 3 trong số 
9 chế độ và sau đó mở rộng dần sang các chế độ khác, bằng cách này 
giúp các quốc gia đạt được mục tiêu đề ra trong Công ước một cách 
từ từ. Mức hưởng tối thiểu có thể được xác định trên cơ sở tham 
chiếu mức tiền công tại quốc gia liên quan. Một số trường hợp ngoại 
lệ tạm thời cũng có thể được xem xét đối với những quốc gia mà nền 
kinh tế và cơ sở y tế còn kém phát triển, nhờ vậy họ có thể hạn chế 
phạm vi áp dụng của Công ước và đối tượng thụ hưởng.

Khuyến nghị về Sàn an sinh xã hội, năm 2012 (số 202)
Văn kiện này hướng dẫn việc áp dụng hoặc duy trì các sàn an sinh xã 
hội và triển khai các sàn an sinh xã hội như một phần của các chiến 
lược mở rộng mức độ bảo hiểm xã hội để bao phủ càng nhiều người 
càng tốt, theo hướng dẫn được nêu trong các tiêu chuẩn về bảo hiểm 
xã hội của ILO.

Công ước về Bình đẳng đối xử (Bảo hiểm xã hội), năm 1962 (số 118)
Công ước về Duy trì quyền bảo hiểm xã hội, năm 1982 (Số 157) 
Những văn kiện này quy định một số quyền và lợi ích bảo hiểm xã 
hội cho người lao động di cư - những người đang đối mặt với khả 
năng mất quyền hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội mà họ được 
hưởng ở đất nước quê hương họ.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 
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Công ước về Bảo vệ phóng xạ, năm 1960 (số 115)
Mục tiêu của Công ước là đề ra các yêu cầu cơ bản nhằm bảo vệ 
người lao động chống lại các nguy cơ do tiếp xúc với các nguồn 
phóng xạ. Các biện pháp bảo vệ phải thực hiện bao gồm việc hạn chế 
sự tiếp xúc của người lao động với các nguồn phóng xạ đang phát tán 
tới mức thấp nhất có thể, tránh bất kỳ sự tiếp xúc không cần thiết 
nào, cũng như giám sát nơi làm việc và sức khoẻ của người lao động. 
Công ước cũng đề cập tới những yêu cầu liên quan tới tình trạng 
khẩn cấp có thể phát sinh.

Công ước về Bệnh ung thư nghề nghiệp, năm 1974 (số 139) 
Văn kiện này nhằm thiết lập một cơ chế xây dựng chính sách phòng 
ngừa bệnh ung thư do tiếp xúc - trong một thời gian tương đối dài - 
với các chất hoá học và vật lý khác nhau có tại nơi làm việc. Vì mục 
đích này, các quốc gia có nghĩa vụ xác định định kỳ các chất có tác 
nhân gây ung thư mà việc tiếp xúc trong quá trình làm việc sẽ bị cấm 
hoặc sẽ bị quản lý, làm mọi cách để thay thế các chất đó bằng các 
chất không hoặc ít gây ung thư hơn, quy định chi tiết các biện pháp 
phòng chống và giám sát cũng như việc kiểm tra sức khỏe cần thiết 
cho những người lao động có tiếp xúc với các chất đó.

Công ước về Môi trường làm việc (Ô nhiễm không khí, tiếng ồn và 
độ rung) năm 1977 (số 148)
Công ước quy định rằng môi trường làm việc phải được giữ - càng 
nhiều càng tốt - sao cho không có các chất độc hại do ô nhiễm không 
khí, tiếng ồn và độ rung. Để đạt được điều này các biện pháp kỹ 
thuật phải được áp dụng đối với các doanh nghiệp hoặc quy trình 
sản xuất và nơi nào không thể làm được điều đó thì phải tiến hành 
các biện pháp bổ sung về cách thức tổ chức công việc.

Công ước về Amiăng, năm 1986 (số 162)
Công ước nhằm ngăn ngừa các tác động có hại, do tiếp xúc với 
amiăng, đối với sức khoẻ của người lao động bằng cách chỉ rõ các 
phương pháp và giải pháp kỹ thuật hợp lý và thực tiễn làm giảm sự 
tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng tới mức tối thiểu. Nhằm đạt mục 
đích này, Công ước nêu ra một loạt các biện pháp chi tiết khác nhau, 
chủ yếu để ngăn ngừa và kiểm tra các yếu tố độc hại đối với sức khoẻ 
do tiếp xúc nghề nghiệp với amiăng, và bảo vệ người lao động chống 
lại những yếu tố độc hại đó.

Công ước về Hoá chất, năm 1990 (số 170)
Công ước quy định thông qua và thực hiện một chính sách nhất 
quán về an toàn trong sử dụng hoá chất tại nơi làm việc, bao gồm các 
khâu sản xuất, bốc dỡ, bảo quản và vận chuyển hoá chất cũng như 
việc loại bỏ và xử lý các chất thải hoá học, hoá chất thoát ra trong 
quá trình sản xuất và bảo dưỡng, sửa chữa và làm vệ sinh các thiết bị 
và đồ chứa hoá chất. Ngoài ra, Công ước còn quy định trách nhiệm 
riêng đối với các nhà cung cấp và các nước xuất khẩu hoá chất.

Một thế hệ các Công ước tiếp theo đã mở rộng phạm vi bảo vệ của 
Công ước số 102. Trong khi quy định mức bảo vệ cao hơn, cả về 
phạm vi lẫn mức hưởng chế độ, những văn kiện này cho phép một số 
trường hợp ngoại lệ để đảm bảo tính linh hoạt. 

Các chế độ hưởng trợ cấp quy định tại Công ước số 102 và các Công 
ước tiếp theo được trình bày dưới đây. �ông tin này không bao gồm 
các quy định về thời gian và điều kiện hưởng các chế độ trợ cấp, 
những ngoại lệ mà các văn kiện này cho phép hoặc các mức hưởng 
chế độ cao hơn mà các Khuyến nghị liên quan đã quy định.18

Chăm sóc y tế
Công ước số 102 quy định về chăm sóc dự phòng, chăm sóc đa khoa 
(kể cả chăm sóc tại nhà), chăm sóc chuyên khoa, cấp thuốc thiết yếu 
theo đơn, chăm sóc trước, trong và sau khi sinh do bác sĩ hoặc hộ 
sinh có chuyên môn thực hiện, và nhập viện khi cần thiết.
Công ước số 130 quy định các chế độ giống như Công ước số 102, 
cộng thêm chăm sóc nha khoa và phục hồi chức năng y tế.

Trợ cấp ốm đau
Công ước số 102: quy định về chi trả định kỳ, tương ứng ít nhất 45% 
mức lương tham chiếu.
Công ước số 130: quy định về chi trả định kỳ, tương ứng ít nhất 60% 
mức lương tham chiếu. Công ước cũng quy định trợ cấp mai táng phí 
trong trường hợp đối tượng thụ hưởng tử vong.

Trợ cấp thất nghiệp
Công ước số 102: quy định về chi trả định kỳ, tương ứng ít nhất 45% 
mức lương tham chiếu.
Công ước số 168: quy định về chi trả định kỳ, tương ứng ít nhất 50% 
mức lương tham chiếu. Ngoài thời hạn ban đầu, có thể áp dụng các 
quy tắc đặc biệt để tính chế độ. Tuy nhiên, tổng trợ cấp mà người 
thất nghiệp có thể được hưởng phải đủ để đảm bảo điều kiện sống 
lành mạnh và phải tuân theo tiêu chuẩn quốc gia.
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Trợ cấp tuổi già
Công ước số 102: quy định về chi trả định kỳ, tương ứng ít nhất 40% 
mức lương tham chiếu. Các mức trợ cấp liên quan phải được xem xét 
sửa đổi khi có thay đổi đáng kể mức thu nhập chung và/hoặc giá sinh 
hoạt.
Công ước số 128: quy định về chi trả định kỳ, tương ứng ít nhất 45% 
mức lương tham chiếu. Điều kiện điều chỉnh mức trợ cấp giống như 
Công ước số 102.

Trợ cấp thương tích lao động
Công ước số 102: quy định về chăm sóc y tế, chi trả định kỳ, tương 
ứng ít nhất 50% mức lương tham chiếu trong trường hợp mất khả 
năng lao động hoặc thương tật vĩnh viễn. Trợ cấp cho người goá và 
con cái phụ thuộc trong trường hợp mất người nuôi dưỡng, với mức 
chi trả định kỳ tương ứng ít nhất 40% mức lương tham chiếu. Có thể 
chuyển đổi các khoản chi trả định kỳ thành chi trả một lần trong một 
số trường hợp. Trừ trường hợp mất khả năng lao động, nghĩa vụ xem 
xét sửa đổi mức chi trả định kỳ tuỳ thuộc vào những thay đổi đáng 
kể về giá sinh hoạt.
Công ước số 121: cũng tương tự như Công ước 102, cộng thêm một 
số hình thức chăm sóc tại nơi làm việc. Chi trả định kỳ, tương ứng ít 
nhất 60% mức lương tham chiếu trong trường hợp mất khả năng lao 
động hoặc thương tật vĩnh viễn, trợ cấp cho người goá, người khuyết 
tật và con cái phụ thuộc trong trường hợp mất người nuôi dưỡng với 
mức chi trả định kỳ tương ứng ít nhất 50% mức lương tham chiếu. 
Các quốc gia phê chuẩn có nghĩa vụ quy định chi tiết mức tối thiểu 
cho những khoản trợ cấp này, khả năng chuyển đổi chi trả định kỳ 
thành chi trả một lần trong một số trường hợp, và các trợ cấp bổ 
sung cho người khuyết tật phải có người thứ ba phục vụ.

Trợ cấp gia đình
Công ước số 102: quy định chi trả định kỳ hoặc cung cấp lương thực 
thực phẩm, quần áo, nhà ở, chế độ nghỉ dưỡng hoặc trợ giúp việc 
nhà, hoặc kết hợp tất cả những thứ ở trên.

Trợ cấp thai sản
Công ước số 102: quy định về chăm sóc y tế bao gồm ít nhất trước, 
trong và sau khi sinh do bác sĩ hoặc hộ sinh có chuyên môn thực 
hiện và nhập viện khi cần thiết, chi trả định kỳ tương ứng ít nhất 
45% mức lương tham chiếu.
Công ước số 183: quy định về quyền lợi y tế bao gồm chăm sóc trước, 
trong và sau khi sinh, nhập viện khi cần thiết; trợ cấp bằng tiền để 
đảm bảo cho người phụ nữ có thể giữ cho bản thân mình và con cái 
mình trong điều kiện khoẻ mạnh và mức sống phù hợp, tương ứng ít 
nhất 2/3 thu nhập trước đó hoặc một khoản tương đương.

Trợ cấp thương tật
Công ước số 102: quy định về chi trả định kỳ, tương ứng ít nhất 40% 
mức lương tham chiếu; các mức trợ cấp liên quan phải được điều 
chỉnh khi có sự thay đổi đáng kể về mức thu nhập chung và/hoặc về 
giá sinh hoạt.
Công ước số 128: quy định về chi trả định kỳ tương ứng ít nhất 50% 
mức lương tham chiếu; các mức trợ cấp liên quan phải được điều 
chỉnh khi có sự thay đổi đáng kể về mức thu nhập chung và/hoặc về 
giá sinh hoạt. Các quốc gia phê chuẩn có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ 
phục hồi chức năng và các biện pháp tiếp sau đó để bố trí việc làm 
phù hợp cho người khuyết tật.

Chế độ tử tuất
Công ước số 102: quy định về chi trả định kỳ, tương ứng ít nhất 40% 
mức lương tham chiếu; các mức trợ cấp liên quan phải được điều 
chỉnh khi có sự thay đổi đáng kể về mức thu nhập chung và/hoặc chi 
phí sinh hoạt.
Công ước số 128: quy định về chi trả định kỳ, tương ứng ít nhất 
45% mức lương tham chiếu; các mức trợ cấp phải được điều chỉnh 
khi có sự thay đổi đáng kể về mức thu nhập chung và/hoặc chi phí 
sinh hoạt.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 
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Trợ cấp tuổi già
Công ước số 102: quy định về chi trả định kỳ, tương ứng ít nhất 40% 
mức lương tham chiếu. Các mức trợ cấp liên quan phải được xem xét 
sửa đổi khi có thay đổi đáng kể mức thu nhập chung và/hoặc giá sinh 
hoạt.
Công ước số 128: quy định về chi trả định kỳ, tương ứng ít nhất 45% 
mức lương tham chiếu. Điều kiện điều chỉnh mức trợ cấp giống như 
Công ước số 102.

Trợ cấp thương tích lao động
Công ước số 102: quy định về chăm sóc y tế, chi trả định kỳ, tương 
ứng ít nhất 50% mức lương tham chiếu trong trường hợp mất khả 
năng lao động hoặc thương tật vĩnh viễn. Trợ cấp cho người goá và 
con cái phụ thuộc trong trường hợp mất người nuôi dưỡng, với mức 
chi trả định kỳ tương ứng ít nhất 40% mức lương tham chiếu. Có thể 
chuyển đổi các khoản chi trả định kỳ thành chi trả một lần trong một 
số trường hợp. Trừ trường hợp mất khả năng lao động, nghĩa vụ xem 
xét sửa đổi mức chi trả định kỳ tuỳ thuộc vào những thay đổi đáng 
kể về giá sinh hoạt.
Công ước số 121: cũng tương tự như Công ước 102, cộng thêm một 
số hình thức chăm sóc tại nơi làm việc. Chi trả định kỳ, tương ứng ít 
nhất 60% mức lương tham chiếu trong trường hợp mất khả năng lao 
động hoặc thương tật vĩnh viễn, trợ cấp cho người goá, người khuyết 
tật và con cái phụ thuộc trong trường hợp mất người nuôi dưỡng với 
mức chi trả định kỳ tương ứng ít nhất 50% mức lương tham chiếu. 
Các quốc gia phê chuẩn có nghĩa vụ quy định chi tiết mức tối thiểu 
cho những khoản trợ cấp này, khả năng chuyển đổi chi trả định kỳ 
thành chi trả một lần trong một số trường hợp, và các trợ cấp bổ 
sung cho người khuyết tật phải có người thứ ba phục vụ.

Trợ cấp gia đình
Công ước số 102: quy định chi trả định kỳ hoặc cung cấp lương thực 
thực phẩm, quần áo, nhà ở, chế độ nghỉ dưỡng hoặc trợ giúp việc 
nhà, hoặc kết hợp tất cả những thứ ở trên.

Trợ cấp thai sản
Công ước số 102: quy định về chăm sóc y tế bao gồm ít nhất trước, 
trong và sau khi sinh do bác sĩ hoặc hộ sinh có chuyên môn thực 
hiện và nhập viện khi cần thiết, chi trả định kỳ tương ứng ít nhất 
45% mức lương tham chiếu.
Công ước số 183: quy định về quyền lợi y tế bao gồm chăm sóc trước, 
trong và sau khi sinh, nhập viện khi cần thiết; trợ cấp bằng tiền để 
đảm bảo cho người phụ nữ có thể giữ cho bản thân mình và con cái 
mình trong điều kiện khoẻ mạnh và mức sống phù hợp, tương ứng ít 
nhất 2/3 thu nhập trước đó hoặc một khoản tương đương.

Trợ cấp thương tật
Công ước số 102: quy định về chi trả định kỳ, tương ứng ít nhất 40% 
mức lương tham chiếu; các mức trợ cấp liên quan phải được điều 
chỉnh khi có sự thay đổi đáng kể về mức thu nhập chung và/hoặc về 
giá sinh hoạt.
Công ước số 128: quy định về chi trả định kỳ tương ứng ít nhất 50% 
mức lương tham chiếu; các mức trợ cấp liên quan phải được điều 
chỉnh khi có sự thay đổi đáng kể về mức thu nhập chung và/hoặc về 
giá sinh hoạt. Các quốc gia phê chuẩn có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ 
phục hồi chức năng và các biện pháp tiếp sau đó để bố trí việc làm 
phù hợp cho người khuyết tật.

Chế độ tử tuất
Công ước số 102: quy định về chi trả định kỳ, tương ứng ít nhất 40% 
mức lương tham chiếu; các mức trợ cấp liên quan phải được điều 
chỉnh khi có sự thay đổi đáng kể về mức thu nhập chung và/hoặc chi 
phí sinh hoạt.
Công ước số 128: quy định về chi trả định kỳ, tương ứng ít nhất 
45% mức lương tham chiếu; các mức trợ cấp phải được điều chỉnh 
khi có sự thay đổi đáng kể về mức thu nhập chung và/hoặc chi phí 
sinh hoạt.



Chăm sóc gia đình là một mục tiêu hàng đầu của rất nhiều người lao 
động. Tương tự như vậy, mang thai và sinh đẻ là một thời kỳ đặc biệt 
dễ tổn thương của lao động nữ và gia đình họ. Các bà mẹ đang mang 
thai và các bà mẹ nuôi con nhỏ đòi hỏi một sự bảo vệ đặc biệt để 
tránh có hại cho sức khoẻ của họ hoặc của trẻ sơ sinh, và họ cần có 
thời gian thoả đáng để sinh nở, hồi phục, và chăm con. Đồng thời, 
họ cũng cần được bảo vệ để đảm bảo rằng họ sẽ không mất việc làm 
chỉ vì họ có thai hoặc nghỉ thai sản. Việc bảo vệ như vậy không chỉ 
đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng của phụ nữ đối với việc làm mà còn 
đảm bảo sự tiếp tục duy trì thu nhập cần thiết cho hạnh phúc của 
toàn thể gia đình. Việc bảo vệ sức khoẻ cho bà mẹ đang mang thai và 
bà mẹ nuôi con nhỏ và bảo vệ họ chống lại sự phân biệt đối xử là 
điều kiện tiên quyết để đạt được sự bình đẳng thực sự về cơ hội và 
đối xử giữa nam và nữ tại nơi làm việc và tạo điều kiện cho người lao 
động chăm sóc gia đình trong điều kiện an tâm về kinh tế.

Công ước về Bảo vệ thai sản, năm 2000 (số 183)
Công ước này là một trong những tiêu chuẩn lao động quốc tế cập 
nhật nhất về bảo vệ thai sản, mặc dù các văn kiện trước đó - Công 
ước về Bảo vệ thai sản, năm 1919 (số 3) và Công ước về Bảo vệ thai 
sản (Sửa đổi), năm 1952 (số 103) - vẫn còn hiệu lực tại một số nước. 

Công ước số 183 quy định chế độ trợ cấp thai sản 14 tuần cho phụ 
nữ thuộc diện điều chỉnh của Công ước. Những phụ nữ nghỉ thai sản 
sẽ được hưởng trợ cấp bằng tiền để đảm bảo duy trì bản thân và con 
cái trong những điều kiện tốt cho sức khỏe và mức sống phù hợp và 
mức trợ cấp này không được ít hơn 2/3 thu nhập trước đó hoặc một 
khoản tương đương. Công ước cũng yêu cầu các quốc gia phê chuẩn 
có biện pháp đảm bảo rằng người phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi 
con nhỏ không có nghĩa vụ làm những công việc được xác định là có 
hại cho sức khoẻ của mẹ hoặc con, và phải quy định sự bảo vệ chống 
lại sự phân biệt đối xử vì lý do thai sản. Công ước cũng nghiêm cấm 
người sử dụng lao động chấm dứt việc làm của người phụ nữ trong 
thời gian mang thai hoặc nghỉ thai sản, hoặc trong thời gian quay lại 
làm việc sau khi đẻ, trừ khi có những lý do không liên quan tới việc 
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mang thai, sinh con, sau khi sinh hoặc nuôi con nhỏ. Những phụ nữ 
quay lại làm việc phải được bố trí vào chính vị trí cũ hoặc vị trí được 
trả công tương đương. Công ước cũng quy định người phụ nữ có 
quyền nghỉ giải lao ít nhất một lần/ngày hoặc rút ngắn thời giờ làm 
việc để cho con bú.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 



Công ước về Bảo vệ thai sản, năm 2000 (số 183)
Công ước này là một trong những tiêu chuẩn lao động quốc tế cập 
nhật nhất về bảo vệ thai sản, mặc dù các văn kiện trước đó - Công 
ước về Bảo vệ thai sản, năm 1919 (số 3) và Công ước về Bảo vệ thai 
sản (Sửa đổi), năm 1952 (số 103) - vẫn còn hiệu lực tại một số nước. 

Công ước số 183 quy định chế độ trợ cấp thai sản 14 tuần cho phụ 
nữ thuộc diện điều chỉnh của Công ước. Những phụ nữ nghỉ thai sản 
sẽ được hưởng trợ cấp bằng tiền để đảm bảo duy trì bản thân và con 
cái trong những điều kiện tốt cho sức khỏe và mức sống phù hợp và 
mức trợ cấp này không được ít hơn 2/3 thu nhập trước đó hoặc một 
khoản tương đương. Công ước cũng yêu cầu các quốc gia phê chuẩn 
có biện pháp đảm bảo rằng người phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi 
con nhỏ không có nghĩa vụ làm những công việc được xác định là có 
hại cho sức khoẻ của mẹ hoặc con, và phải quy định sự bảo vệ chống 
lại sự phân biệt đối xử vì lý do thai sản. Công ước cũng nghiêm cấm 
người sử dụng lao động chấm dứt việc làm của người phụ nữ trong 
thời gian mang thai hoặc nghỉ thai sản, hoặc trong thời gian quay lại 
làm việc sau khi đẻ, trừ khi có những lý do không liên quan tới việc 
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mang thai, sinh con, sau khi sinh hoặc nuôi con nhỏ. Những phụ nữ 
quay lại làm việc phải được bố trí vào chính vị trí cũ hoặc vị trí được 
trả công tương đương. Công ước cũng quy định người phụ nữ có 
quyền nghỉ giải lao ít nhất một lần/ngày hoặc rút ngắn thời giờ làm 
việc để cho con bú.

Nghỉ thai sản: Các quốc gia tuân thủ tiêu chuẩn của ILO19

Trên toàn cầu, 52% các quốc gia được nghiên cứu (99 quốc gia) quy 
định thời gian nghỉ thai sản ít nhất là 14 tuần - theo tiêu chuẩn được thiết 
lập trong Công ước 183. Trong số đó, 48 quốc gia đáp ứng hoặc vượt 
quá 18 tuần nghỉ thai sản được đề xuất trong Khuyến nghị 191; 49 quốc 
gia quy định nghỉ phép từ 12 đến 13 tuần - ít hơn thời hạn quy định trong 
Công ước 183, nhưng phù hợp với mức quy định trong Công ước số 102 
và 103 (ít nhất 12 tuần). Chỉ 16% (30 quốc gia) quy định nghỉ thai sản ít 
hơn 12 tuần. Trong số 192 quốc gia có thông tin, hầu như tất cả (trừ 2 
quốc gia) đều chi trả quyền lợi thai sản bằng tiền cho phụ nữ trong thời 
gian nghỉ thai sản. Hai trường hợp ngoại lệ là Papua New Guinea và Hoa 
Kỳ, nơi quy định một số hình thức nghỉ thai sản, nhưng không có quy 
định pháp lý về việc cung cấp quyền lợi thai sản bằng tiền. Trên toàn 
cầu, có thông tin sẵn có về 38% (73 quốc gia) trong số 192 quốc gia 
cung cấp quyền lợi thai sản bằng tiền tương đương với ít nhất hai phần 
ba thu nhập cho ít nhất là 14 tuần. Trong khi đó, 14% (26 quốc gia) vượt 
xa tiêu chuẩn này bằng cách chi trả 100% thu nhập trước khi nghỉ thai 
sản cho ít nhất là 18 tuần. Tuy nhiên, tại 44% (84 quốc gia), nghỉ thai sản 
không được trả lương hoặc được trả lương ít hơn hai phần ba thu nhập 
trước khi nghỉ, hoặc được trả cho khoảng thời gian dưới 14 tuần.
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LAO ĐỘNG GIÚP VIỆC NHÀ

Lao động giúp việc nhà chiếm một phần đáng kể trong lực lượng lao 
động toàn cầu đang thực hiện công việc phi chính thức và là một 
trong những nhóm người lao động dễ bị tổn thương nhất. Họ làm 
việc cho các hộ gia đình tư nhân, thường không có hợp đồng lao 
động thực sự, không được khai báo và không thuộc phạm vi bảo vệ 
của luật lao động. Hiện tại có ít nhất 67 triệu lao động giúp việc nhà 
trên toàn thế giới, không bao gồm lao động giúp việc nhà là trẻ em, 
và con số này đang tăng lên đều đặn ở các nước phát triển và đang 
phát triển. 80% lao động giúp việc nhà là phụ nữ.

Điều kiện làm việc tồi tệ, bóc lột sức lao động và vi phạm quyền con 
người là những vấn đề lớn mà lao động giúp việc nhà phải đối mặt. 
Chỉ có 10% lao động giúp việc nhà được bảo vệ bởi pháp luật lao 
động ngang bằng như những người lao động khác. Ngược lại, có tới 
hơn một phần tư số lao động trong nhóm này bị loại trừ hoàn toàn 
ra khỏi phạm vi của luật lao động quốc gia. Lao động giúp việc nhà 
thường có mức lương rất thấp, giờ làm việc kéo dài, không có ngày 
nghỉ hàng tuần và đôi khi là nạn nhân của lạm dụng thể chất, tâm lý 
hoặc tình dục, hoặc hạn chế tự do di chuyển.

Công ước về Lao động giúp việc nhà, 2011 (số 189)
Công ước này, với Khuyến nghị số 201 đi kèm, quy định rằng lao 
động giúp việc nhà trên toàn thế giới thực hiện công việc chăm sóc 
cho các gia đình và hộ gia đình phải có các quyền lao động cơ bản 
giống như những người lao động khác: giờ làm việc hợp lý, thời gian 
nghỉ hàng tuần là ít nhất 24 giờ liên tục, giới hạn (ngưỡng) thanh 
toán bằng hiện vật, thông tin rõ ràng về các điều khoản và điều kiện 
làm việc của họ, cũng như sự tôn trọng các nguyên tắc và quyền cơ 
bản trong lao động, bao gồm quyền tự do hiệp hội và quyền thương 
lượng tập thể.
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Lao động giúp việc nhà thông qua các con số
Giúp việc nhà là một nguồn việc làm đáng kể, chiếm khoảng 1,7% tổng 
số việc làm trên toàn thế giới và 3,6% công việc làm công ăn lương. Dữ 
liệu về giúp việc nhà rất khó thu thập. ILO đã công bố những ước tính 
đầu tiên về giúp việc nhà vào năm 2013 (trong báo cáo về Lao động 
giúp việc nhà trên toàn thế giới). Phương pháp ước tính sau đó đã được 
điều chỉnh và sửa đổi vào năm 2016, và được công bố trong số liệu ước 
tính về lao động di cư trên toàn thế giới. Những tài liệu tham khảo quan 
trọng này còn có các hướng dẫn đi kèm về nghiên cứu định tính và định 
lượng về trẻ em giúp việc gia đình và phản ánh các phương tiện đo lường 
giá trị kinh tế và xã hội của giúp việc nhà.20

Tính đến ngày 1 tháng 1 năm 2019, 27 quốc gia đã phê chuẩn Công 
ước số 189, hầu hết trong số đó đã áp dụng các biện pháp để mang 
lại hiệu lực đối với các điều khoản của Công ước. Ví dụ, Costa Rica 
đã mở rộng việc tiếp cận bảo hiểm xã hội cho tất cả lao động giúp 
việc nhà. Các biện pháp cho phép thanh tra lao động trong lĩnh vực 
này đã được thực hiện ở một số quốc gia, trong khi vẫn duy trì sự tôn 
trọng đối với các hộ gia đình (Costa Rica, Uruguay). Ở các quốc gia 
khác, nơi mức lương tối thiểu được ấn định cho lao động giúp việc 
nhà thấp hơn mức lương tối thiểu quốc gia, các biện pháp đã được 
thực hiện để tăng mức lương và cho phép nhóm lao động này và gia 
đình họ sống một cuộc sống đàng hoàng (Argentina).



Tốc độ toàn cầu hoá kinh tế ngày càng lớn đã tạo ra số lao động di cư 
nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây. �ất nghiệp và đói nghèo 
tăng đang đẩy nhiều người lao động tại các nước đang phát triển đi 
tìm việc làm nơi khác. Ước tính 73% dân nhập cư là người lao động. 
Trong khi đó, các nước công nghiệp hóa lại đang có nhu cầu ngày 
càng tăng về lao động, đặc biệt là lao động không có trình độ tay 
nghề. Kết quả là, hàng triệu người lao động và gia đình họ phải đi 
sang các nước khác để tìm việc làm. Trong những năm gần đây, nhiều 
nỗ lực lớn đã được thực hiện để thu thập dữ liệu đáng tin cậy và có 
thể so sánh về lao động di cư. Tuy nhiên, theo ghi nhận của ILO và 
cộng đồng quốc tế, vẫn còn những khoảng trống đáng kể. Đáp lại, 
ILO đã công bố ước tính toàn cầu và khu vực về lao động di cư. �eo 
đó, hiện giờ có khoảng 244 triệu người di cư trên khắp thế giới, chiếm 
3,3% tổng dân số thế giới. Phụ nữ chiếm khoảng một nửa số người di 
cư.21 Lao động di cư đóng góp cho nền kinh tế của đất nước nơi họ 
làm việc và kiều hối mà họ gửi về cũng giúp phát triển kinh tế của quê 
hương họ.�ế nhưng, người lao động di cư thường được hưởng rất ít 
sự bảo vệ xã hội và dễ bị bóc lột và bị buôn bán người. Lao động di cư 
có tay nghề thì ít bị bóc lột hơn nhưng việc ra đi của họ lại tước đi của 
một số nước đang phát triển nguồn lao động quý giá cần cho sự phát 
triển kinh tế của chính các nước đó. Các tiêu chuẩn của ILO về di cư 
cung cấp các công cụ cho cả các nước gửi lao động và các nước nhận 
lao động để quản lý dòng người di cư và đảm bảo có sự bảo vệ thoả 
đáng cho nhóm lao động dễ bị tổn thương này.

Công ước về Di cư tìm việc làm (Sửa đổi), năm 1949 (số 97)
Công ước yêu cầu các quốc gia phê chuẩn tạo điều kiện thuận lợi cho 
hoạt động di cư quốc tế để tìm việc làm bằng cách thiết lập và duy trì 
một dịch vụ trợ giúp và thông tin miễn phí cho người lao động di cư 
và có biện pháp chống lại các tuyên truyền sai lệch liên quan tới 
nhập cảnh và xuất cảnh, gồm cả các quy định về dịch vụ y tế thích 
hợp cho người lao động di cư và việc chuyển/gửi thu nhập về và tiền 
tiết kiệm. Các quốc gia cần phải áp dụng sự đối xử không kém hơn 
so với công dân của nước mình trong một loạt các vấn đề, bao gồm 
điều kiện tuyển dụng, tự do hiệp hội và bảo hiểm xã hội.
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Các văn kiện liên quan của ILO

LAO ĐỘNG DI CƯ
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Công ước về Lao động di cư (Các điều khoản bổ sung), năm 1975 
(số 143)
Công ước quy định các biện pháp đấu tranh chống di cư bất chính và 
bất hợp pháp đồng thời quy định nghĩa vụ chung là tôn trọng các 
quyền con người cơ bản của người lao động di cư. Công ước cũng mở 
rộng quyền bình đẳng giữa người lao động di cư hợp pháp với người 
lao động bản địa ra ngoài phạm vi các quy định của Công ước số 97, 
để đảm bảo rằng bình đẳng cơ hội và đối xử trong việc làm và nghề 
nghiệp, bảo hiểm xã hội, công đoàn và các quyền văn hoá và tự do cá 
nhân và tập thể cho những người là lao động di cư hoặc thành viên 
của gia đình họ là hợp pháp trong lãnh thổ quốc gia phê chuẩn. Công 
ước kêu gọi các quốc gia phê chuẩn tạo điều kiện để tái đoàn tụ gia 
đình cho những người lao động di cư đang ngụ cư hợp pháp trên 
lãnh thổ của các nước đó.
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Người di cư trong thế giới việc làm ngày nay: xu hướng toàn cầu và 
khu vực
Mặc dù di cư là một khía cạnh quan trọng của cuộc tranh luận về tương 
lai việc làm, nhưng các yếu tố như thay đổi công nghệ, điều chỉnh quan 
hệ việc làm và sự xói mòn hợp đồng xã hội giữa Nhà nước và các chủ 
thể khác sẽ khiến công tác quản lý việc làm trở nên khó khăn hơn. Thật 
vậy, di cư vì mục đích việc làm ngày càng trở nên phức tạp và năng động 
trên toàn thế giới, cả trong và giữa các khu vực. Trên các tuyến di cư 
nhất định, ví dụ giữa châu Á và các quốc gia Ả Rập, hoặc trong khu vực 
Đông Nam Á, số lượng người di cư quốc tế, phần lớn trong số họ là người 
lao động, đã tăng gấp ba kể từ năm 1990. Di cư tạm thời để làm việc, 
đặc biệt là đối với lao động có tay nghề thấp, lớn hơn dòng người di cư 
lâu dài, tạo ra những thách thức thực sự liên quan đến quản trị, đặc biệt 
là làm thế nào để đảm bảo việc làm thỏa đáng và giảm chi phí di cư cho 
nhóm lao động di cư này.

Kể từ khi thành lập, ILO đã quan tâm đến việc làm thế nào có thể bảo vệ 
quyền của người lao động di cư, và đã áp dụng các biện pháp để giảm 
bớt sự bất ổn định và lạm dụng mà đôi khi lao động di cư phải gánh chịu, 
đồng thời có tính đến sự cân bằng phức tạp cần thiết về mặt xã hội, kinh 
tế và chính trị. Việc di cư vì mục đích việc làm về cơ bản kêu gọi hợp tác 
quốc tế để thúc đẩy cách tiếp cận dựa trên quyền. Trong Khảo sát 
Chung năm 2016 về các văn kiện liên quan đến người lao động di cư, Ủy 
ban Chuyên gia đã lưu ý rằng mục tiêu này vẫn phù hợp cho tới ngày nay 
giống như thời điểm năm 1949 và 1975 khi các văn kiện này được thông 
qua, ngay cả khi không dự đoán được xu hướng di cư hiện tại và một số 
chi tiết trong các điều khoản đã trở nên lỗi thời. Thông qua việc nhấn 
mạnh tiềm năng của các văn kiện trong việc đối phó với những thách 
thức di cư hiện tại của các quốc gia thành viên, cũng như bản chất linh 
hoạt vốn có của các văn kiện này, Ủy ban Chuyên gia khuyến khích ILO 
thực hiện một chiến dịch toàn diện để thúc đẩy việc triển khai và nhận 
thức hiệu quả về các Công ước số 97 và 143, cũng như việc thực hiện 
Khuyến nghị số 86 và 151, trong bối cảnh của Chương trình Di cư Công 
bằng. Về vấn đề này, Ủy ban Chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của 
các biện pháp đáp ứng nhu cầu của phụ nữ, cũng như các nhóm lao 
động di cư đặc biệt, ví dụ như dân tộc thiểu số và tôn giáo, dân cư nông 
thôn và bản địa, thanh thiếu niên, người khuyết tật và người sống chung 
với HIV/AIDS.
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Mặc dù di cư là một khía cạnh quan trọng của cuộc tranh luận về tương 
lai việc làm, nhưng các yếu tố như thay đổi công nghệ, điều chỉnh quan 
hệ việc làm và sự xói mòn hợp đồng xã hội giữa Nhà nước và các chủ 
thể khác sẽ khiến công tác quản lý việc làm trở nên khó khăn hơn. Thật 
vậy, di cư vì mục đích việc làm ngày càng trở nên phức tạp và năng động 
trên toàn thế giới, cả trong và giữa các khu vực. Trên các tuyến di cư 
nhất định, ví dụ giữa châu Á và các quốc gia Ả Rập, hoặc trong khu vực 
Đông Nam Á, số lượng người di cư quốc tế, phần lớn trong số họ là người 
lao động, đã tăng gấp ba kể từ năm 1990. Di cư tạm thời để làm việc, 
đặc biệt là đối với lao động có tay nghề thấp, lớn hơn dòng người di cư 
lâu dài, tạo ra những thách thức thực sự liên quan đến quản trị, đặc biệt 
là làm thế nào để đảm bảo việc làm thỏa đáng và giảm chi phí di cư cho 
nhóm lao động di cư này.

Kể từ khi thành lập, ILO đã quan tâm đến việc làm thế nào có thể bảo vệ 
quyền của người lao động di cư, và đã áp dụng các biện pháp để giảm 
bớt sự bất ổn định và lạm dụng mà đôi khi lao động di cư phải gánh chịu, 
đồng thời có tính đến sự cân bằng phức tạp cần thiết về mặt xã hội, kinh 
tế và chính trị. Việc di cư vì mục đích việc làm về cơ bản kêu gọi hợp tác 
quốc tế để thúc đẩy cách tiếp cận dựa trên quyền. Trong Khảo sát 
Chung năm 2016 về các văn kiện liên quan đến người lao động di cư, Ủy 
ban Chuyên gia đã lưu ý rằng mục tiêu này vẫn phù hợp cho tới ngày nay 
giống như thời điểm năm 1949 và 1975 khi các văn kiện này được thông 
qua, ngay cả khi không dự đoán được xu hướng di cư hiện tại và một số 
chi tiết trong các điều khoản đã trở nên lỗi thời. Thông qua việc nhấn 
mạnh tiềm năng của các văn kiện trong việc đối phó với những thách 
thức di cư hiện tại của các quốc gia thành viên, cũng như bản chất linh 
hoạt vốn có của các văn kiện này, Ủy ban Chuyên gia khuyến khích ILO 
thực hiện một chiến dịch toàn diện để thúc đẩy việc triển khai và nhận 
thức hiệu quả về các Công ước số 97 và 143, cũng như việc thực hiện 
Khuyến nghị số 86 và 151, trong bối cảnh của Chương trình Di cư Công 
bằng. Về vấn đề này, Ủy ban Chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của 
các biện pháp đáp ứng nhu cầu của phụ nữ, cũng như các nhóm lao 
động di cư đặc biệt, ví dụ như dân tộc thiểu số và tôn giáo, dân cư nông 
thôn và bản địa, thanh thiếu niên, người khuyết tật và người sống chung 
với HIV/AIDS.
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Khoảng 90% thương mại thế giới được thực hiện thông qua vận tải 
biển và sông, phụ thuộc vào các thuỷ thủ vận hành các con tàu. Do 
đó, thủy thủ là tác nhân rất cần thiết cho thương mại quốc tế và hệ 
thống kinh tế quốc tế. Cần nhấn mạnh rằng vận tải hàng hải là lĩnh 
vực thực sự toàn cầu hóa đầu tiên. Điều này có nghĩa là những thủy 
thủ thường từ nhiều quốc gia khác nhau cùng làm việc trên những 
con tàu đã được đăng ký hoặc “gắn cờ” ở một quốc gia khác và thuộc 
sở hữu của những chủ tàu đôi khi không cùng quốc tịch với tàu hoặc 
bất kỳ thủy thủ nào. �eo luật quốc tế, quốc gia nơi tàu được gắn cờ, 
hay nói cách khác là quốc gia có cờ treo trên tàu, là quốc gia chịu 
trách nhiệm quốc tế trong việc thiết lập và thực thi các biện pháp cần 
thiết để đảm bảo an toàn trên biển, đặc biệt là liên quan đến điều 
kiện làm việc, cho dù quốc tịch của thủy thủ hay chủ tàu là gì.

Trên những con tàu treo cờ của các quốc gia không thực thi quyền 
lực pháp lý và kiểm soát hiệu quả đối với các con tàu này theo đúng 
yêu cầu của luật pháp quốc tế, thủy thủ thường phải làm việc trong 
những điều kiện không thể chấp nhận được, gây bất lợi cho sức khỏe 
thể chất, tinh thần và sự an toàn của họ, cũng như sự an toàn của 
những con tàu mà họ làm việc Vì thủy thủ thường làm việc bên ngoài 
quốc gia của mình và chủ lao động của họ cũng thường không ở 
trong nước họ, nên các tiêu chuẩn quốc tế hiệu quả là rất cần thiết 
trong lĩnh vực này. Tất nhiên, các tiêu chuẩn này cũng phải được 
thực hiện ở cấp quốc gia, đặc biệt là các chính phủ có cơ quan đăng 
ký tàu và cho phép tàu treo cờ của quốc gia họ. Điều này đã được 
công nhận rộng rãi liên quan đến việc đảm bảo an toàn và an ninh 
của tàu và bảo vệ môi trường biển. Cũng cần nhấn mạnh rằng nhiều 
chủ tàu cung cấp cho thủy thủ trên tàu của họ điều kiện sống và làm 
việc tốt. Tuy nhiên, các quốc gia và chủ tàu này phải đối mặt với sự 
cạnh tranh không lành mạnh từ sự hạ giá của các chủ tàu khác vận 
hành những con tàu không đạt tiêu chuẩn.

Con tàu vừa là nhà vừa là nơi làm việc trong một thời gian dài; điều 
kiện làm việc và sinh hoạt vì vậy là hết sức quan trọng. Hơn nữa, 
thuỷ thủ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro nghề nghiệp đặc trưng. Họ 
phải chịu đựng các điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt và nguy cơ 
bị bỏ lại ở nước ngoài nếu chủ tàu gặp khó khăn về tài chính hoặc 
các khó khăn khác. Ngoài ra, những lo ngại hiện tại về tăng cường an 
ninh quốc gia và kiểm soát biên giới đã khiến thủy thủ gặp khó khăn 
trong việc thực hiện quyền lên bờ trong một thời gian ngắn vì sức 
khỏe thể chất và tinh thần của họ hoặc di chuyển để lên tàu hoặc rời 
tàu trong hành trình của mình.
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THUỶ THỦ



Để bảo vệ thuỷ thủ trên thế giới và sự đóng góp của họ vào thương 
mại quốc tế, ILO đã thông qua hơn 70 văn kiện (41 Công ước và các 
Khuyến nghị liên quan) tại các phiên họp chuyên về hàng hải của 
Hội nghị Lao động Quốc tế. Các tiêu chuẩn của ILO cho lĩnh vực này 
đã quy định những điều kiện tối thiểu để đảm bảo “việc làm thỏa 
đáng” và đề cập tới hầu như toàn bộ các khía cạnh của việc làm, bao 
gồm các yêu cầu tối thiểu để làm việc trên tầu (mức lương tối thiểu, 
chăm sóc y tế và đào tạo), các điều khoản về điều kiện làm việc như 
thời giờ làm việc và nghỉ ngơi, lương, nghỉ phép, hồi hương, nơi ăn 
ở, hạ tầng giải trí, thực phẩm, bảo vệ an toàn và sức khỏe nghề 
nghiệp, phúc lợi và bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, các tiêu chuẩn này 
cũng nhắm đến các vấn đề như lương hưu và tham chiếu một tài liệu 
về thủy thủ được quốc tế công nhận (tài liệu về nhận dạng thủy thủ) 
để hỗ trợ kiểm soát biên giới.

Hợp nhất các tiêu chuẩn hàng hải của ILO
Vào tháng 2 năm 2006, tại Phiên họp Hàng hải lần thứ 10, Phiên họp 
thứ 94 của Hội nghị Lao động Quốc tế đã thông qua Công ước về Lao 
động Hàng hải, 2006 (MLC, 2006). Công ước này sửa đổi và hợp nhất 
37 Công ước hiện hành và các Khuyến nghị liên quan. MLC 2006 có 
một định dạng mới với một số cập nhật, khi cần thiết, để phản ánh 
các điều kiện và ngôn ngữ hiện đại. �eo cách này, MLC 2006 quy 
định - bằng một công cụ duy nhất - quyền của 1,5 triệu thủy thủ trên 
thế giới phải được hưởng điều kiện làm việc thỏa đáng trong hầu hết 
mọi khía cạnh của điều kiện làm việc và sinh hoạt, bao gồm độ tuổi 
tối thiểu, thỏa thuận lao động, giờ làm việc và nghỉ ngơi, thanh toán 
tiền lương, nghỉ phép hàng năm, hồi hương, chăm sóc y tế trên tàu, 
sử dụng dịch vụ tuyển dụng và bố trí nhân sự, nơi ở, dịch vụ ăn 
uống, bảo vệ sức khỏe và an toàn, phòng ngừa tai nạn, và thủ tục 
khiếu nại cho thủy thủ.22

MLC 2006 áp dụng cho nhiều loại tàu hoạt động trên các hành trình 
quốc tế và quốc gia hoặc nội địa, ngoại trừ những tàu chỉ hoạt động 
trong nội thủy hoặc vùng biển trong phạm vi/liền kề với vùng biển 
khuất hoặc khu vực áp dụng các quy định cảng; người tham gia đánh bắt 
cá hoặc hoạt động tương tự; tàu kiểu truyền thống, chẳng hạn như 
thuyền buồm A-rập và thuyền mành; tàu chiến hoặc phụ trợ hải quân.

Để có hiệu lực, MLC 2006 cần có sự phê chuẩn của 30 quốc gia thành 
viên ILO, chiếm ít nhất 33% tổng trọng tải chở hàng toàn cầu. Vào 
ngày 20 tháng 8 năm 2012, cả hai điều kiện tiên quyết đều được thỏa 
mãn và Công ước bắt đầu có hiệu lực 12 tháng sau, vào ngày 20 tháng 
8 năm 2013.
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Các văn kiện liên quan của ILO
Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2018, Công ước đã được 90 quốc gia 
phê chuẩn - đại diện cho hơn 90% tổng trọng tải chở hàng toàn cầu 
- và đang tiếp tục được phê chuẩn nhanh chóng.

Để đảm bảo rằng Công ước này có tác động sâu rộng ở cấp quốc gia 
và để tiếp tục thúc đẩy việc phê chuẩn rộng rãi, ILO thực hiện một 
loạt các hoạt động xây dựng năng lực như hội thảo ba bên quốc gia, 
và đã xây dựng một số tài nguyên tham khảo, bao gồm một trang 
web về MLC 2006 chứa thông tin cập nhật về các hoạt động theo 
Công ước và một cơ sở dữ liệu chứa thông tin về mỗi quốc gia và 
hướng dẫn cụ thể về pháp luật và các biện pháp đã được thông qua 
để thực hiện. Ngoài ra, Học viện Lao động Hàng hải, có trụ sở tại 
Trung tâm Đào tạo Quốc tế của ILO ở Turin, tổ chức các hội thảo về 
Công ước, bao gồm các khóa đào tạo ngắn hạn cho thanh tra viên và 
giảng viên về thanh tra lao động hàng hải, hội thảo với các tổ chức 
quốc tế đại diện cho thủy thủ và chủ tàu, và hội thảo cho các luật sư.

�áng 6 năm 2013, Hội đồng Quản trị ILO đã thành lập Ủy ban Ba 
bên Đặc biệt (STC), được giao nhiệm vụ theo Điều XIII của MLC 
2006, để duy trì hoạt động của Công ước theo cơ chế rà soát liên tục. 
�eo Công ước, Ủy ban này có quyền xem xét và đề xuất Hội nghị 
Lao động quốc tế sửa đổi Bộ luật về Công ước, đồng thời đóng vai trò 
tư vấn quan trọng theo Điều VII đối với các nước không có các tổ 
chức quốc gia của chủ tàu hoặc thủy thủ để tham khảo ý kiến khi 
thực hiện MLC 2006. Ủy ban này đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào 
tháng 4 năm 2014, nhờ đó thông qua các sửa đổi rất quan trọng đối 
với Bộ luật để giải quyết vấn đề cung cấp sự bảo đảm tài chính nhanh 
chóng và hiệu quả để bồi thường cho thủy thủ trong trường hợp bị 
thương tích cá nhân lâu dài, tử vong và bị chủ tàu bỏ rơi. Các sửa đổi 
đã được Hội nghị Lao động Quốc tế phê duyệt vào tháng 6 năm 2014 
và có hiệu lực vào ngày 18 tháng 1 năm 2017. Hai sửa đổi nữa đối với 
Bộ luật về Công ước đã được thông qua vào năm 2016 và 2018. Các 
sửa đổi này nhằm đưa phòng chống quấy rối và bắt nạt vào các biện 
pháp an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và để ứng phó với tình trạng 
thủy thủ bị giam cầm do các hành vi cướp biển và cướp có vũ trang. 
Trong trường hợp này, thỏa thuận lao động sẽ được duy trì trong 
suốt thời gian bị giam cầm, tiền lương sẽ tiếp tục được trả và quyền 
hồi hương được duy trì. Những sửa đổi này sẽ có hiệu lực trong 
những năm tới.

Bên cạnh đó, đã có nhiều sự cân nhắc đối với Công ước về Giấy tờ 
Tùy thân của �ủy thủ (Sửa đổi), 2003 (Số 185), nhằm hiện đại hóa 
các điều khoản của Công ước này và kết hợp với những tiến bộ đã đạt

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 



Để bảo vệ thuỷ thủ trên thế giới và sự đóng góp của họ vào thương 
mại quốc tế, ILO đã thông qua hơn 70 văn kiện (41 Công ước và các 
Khuyến nghị liên quan) tại các phiên họp chuyên về hàng hải của 
Hội nghị Lao động Quốc tế. Các tiêu chuẩn của ILO cho lĩnh vực này 
đã quy định những điều kiện tối thiểu để đảm bảo “việc làm thỏa 
đáng” và đề cập tới hầu như toàn bộ các khía cạnh của việc làm, bao 
gồm các yêu cầu tối thiểu để làm việc trên tầu (mức lương tối thiểu, 
chăm sóc y tế và đào tạo), các điều khoản về điều kiện làm việc như 
thời giờ làm việc và nghỉ ngơi, lương, nghỉ phép, hồi hương, nơi ăn 
ở, hạ tầng giải trí, thực phẩm, bảo vệ an toàn và sức khỏe nghề 
nghiệp, phúc lợi và bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, các tiêu chuẩn này 
cũng nhắm đến các vấn đề như lương hưu và tham chiếu một tài liệu 
về thủy thủ được quốc tế công nhận (tài liệu về nhận dạng thủy thủ) 
để hỗ trợ kiểm soát biên giới.

Hợp nhất các tiêu chuẩn hàng hải của ILO
Vào tháng 2 năm 2006, tại Phiên họp Hàng hải lần thứ 10, Phiên họp 
thứ 94 của Hội nghị Lao động Quốc tế đã thông qua Công ước về Lao 
động Hàng hải, 2006 (MLC, 2006). Công ước này sửa đổi và hợp nhất 
37 Công ước hiện hành và các Khuyến nghị liên quan. MLC 2006 có 
một định dạng mới với một số cập nhật, khi cần thiết, để phản ánh 
các điều kiện và ngôn ngữ hiện đại. �eo cách này, MLC 2006 quy 
định - bằng một công cụ duy nhất - quyền của 1,5 triệu thủy thủ trên 
thế giới phải được hưởng điều kiện làm việc thỏa đáng trong hầu hết 
mọi khía cạnh của điều kiện làm việc và sinh hoạt, bao gồm độ tuổi 
tối thiểu, thỏa thuận lao động, giờ làm việc và nghỉ ngơi, thanh toán 
tiền lương, nghỉ phép hàng năm, hồi hương, chăm sóc y tế trên tàu, 
sử dụng dịch vụ tuyển dụng và bố trí nhân sự, nơi ở, dịch vụ ăn 
uống, bảo vệ sức khỏe và an toàn, phòng ngừa tai nạn, và thủ tục 
khiếu nại cho thủy thủ.22

MLC 2006 áp dụng cho nhiều loại tàu hoạt động trên các hành trình 
quốc tế và quốc gia hoặc nội địa, ngoại trừ những tàu chỉ hoạt động 
trong nội thủy hoặc vùng biển trong phạm vi/liền kề với vùng biển 
khuất hoặc khu vực áp dụng các quy định cảng; người tham gia đánh bắt 
cá hoặc hoạt động tương tự; tàu kiểu truyền thống, chẳng hạn như 
thuyền buồm A-rập và thuyền mành; tàu chiến hoặc phụ trợ hải quân.

Để có hiệu lực, MLC 2006 cần có sự phê chuẩn của 30 quốc gia thành 
viên ILO, chiếm ít nhất 33% tổng trọng tải chở hàng toàn cầu. Vào 
ngày 20 tháng 8 năm 2012, cả hai điều kiện tiên quyết đều được thỏa 
mãn và Công ước bắt đầu có hiệu lực 12 tháng sau, vào ngày 20 tháng 
8 năm 2013.
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Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2018, Công ước đã được 90 quốc gia 
phê chuẩn - đại diện cho hơn 90% tổng trọng tải chở hàng toàn cầu 
- và đang tiếp tục được phê chuẩn nhanh chóng.

Để đảm bảo rằng Công ước này có tác động sâu rộng ở cấp quốc gia 
và để tiếp tục thúc đẩy việc phê chuẩn rộng rãi, ILO thực hiện một 
loạt các hoạt động xây dựng năng lực như hội thảo ba bên quốc gia, 
và đã xây dựng một số tài nguyên tham khảo, bao gồm một trang 
web về MLC 2006 chứa thông tin cập nhật về các hoạt động theo 
Công ước và một cơ sở dữ liệu chứa thông tin về mỗi quốc gia và 
hướng dẫn cụ thể về pháp luật và các biện pháp đã được thông qua 
để thực hiện. Ngoài ra, Học viện Lao động Hàng hải, có trụ sở tại 
Trung tâm Đào tạo Quốc tế của ILO ở Turin, tổ chức các hội thảo về 
Công ước, bao gồm các khóa đào tạo ngắn hạn cho thanh tra viên và 
giảng viên về thanh tra lao động hàng hải, hội thảo với các tổ chức 
quốc tế đại diện cho thủy thủ và chủ tàu, và hội thảo cho các luật sư.

�áng 6 năm 2013, Hội đồng Quản trị ILO đã thành lập Ủy ban Ba 
bên Đặc biệt (STC), được giao nhiệm vụ theo Điều XIII của MLC 
2006, để duy trì hoạt động của Công ước theo cơ chế rà soát liên tục. 
�eo Công ước, Ủy ban này có quyền xem xét và đề xuất Hội nghị 
Lao động quốc tế sửa đổi Bộ luật về Công ước, đồng thời đóng vai trò 
tư vấn quan trọng theo Điều VII đối với các nước không có các tổ 
chức quốc gia của chủ tàu hoặc thủy thủ để tham khảo ý kiến khi 
thực hiện MLC 2006. Ủy ban này đã tổ chức cuộc họp đầu tiên vào 
tháng 4 năm 2014, nhờ đó thông qua các sửa đổi rất quan trọng đối 
với Bộ luật để giải quyết vấn đề cung cấp sự bảo đảm tài chính nhanh 
chóng và hiệu quả để bồi thường cho thủy thủ trong trường hợp bị 
thương tích cá nhân lâu dài, tử vong và bị chủ tàu bỏ rơi. Các sửa đổi 
đã được Hội nghị Lao động Quốc tế phê duyệt vào tháng 6 năm 2014 
và có hiệu lực vào ngày 18 tháng 1 năm 2017. Hai sửa đổi nữa đối với 
Bộ luật về Công ước đã được thông qua vào năm 2016 và 2018. Các 
sửa đổi này nhằm đưa phòng chống quấy rối và bắt nạt vào các biện 
pháp an toàn và sức khỏe nghề nghiệp và để ứng phó với tình trạng 
thủy thủ bị giam cầm do các hành vi cướp biển và cướp có vũ trang. 
Trong trường hợp này, thỏa thuận lao động sẽ được duy trì trong 
suốt thời gian bị giam cầm, tiền lương sẽ tiếp tục được trả và quyền 
hồi hương được duy trì. Những sửa đổi này sẽ có hiệu lực trong 
những năm tới.

Bên cạnh đó, đã có nhiều sự cân nhắc đối với Công ước về Giấy tờ 
Tùy thân của �ủy thủ (Sửa đổi), 2003 (Số 185), nhằm hiện đại hóa 
các điều khoản của Công ước này và kết hợp với những tiến bộ đã đạt



được kể từ khi thông qua Công ước liên quan đến bảo đảm an ninh 
giấy tờ tủy thân. Các cuộc thảo luận đã dẫn đến việc thông qua 
những sửa đổi đối với các Phụ lục của Công ước, bắt đầu có hiệu lực 
vào ngày 8 tháng 6 năm 2017. Công ước đóng góp quan trọng cho an 
ninh vận tải hàng hải nhằm chống lại các mối đe dọa khủng bố, và 
đặc biệt là đáp ứng nhu cầu của những thủy thủ quá cảnh hoặc 
chuyển sang làm việc tại tàu khác hoặc hồi hương. Nó cũng tạo điều 
kiện cho việc rời bờ, rất cần thiết cho sức khỏe thể chất và tinh thần 
của thủy thủ - những người thường ở lại trên tàu của họ vài tháng 
trong mỗi lần ra khơi.

Cuối cùng, trong khuôn khổ Cơ chế Rà soát Tiêu chuẩn, vào tháng 4 
năm 2018 Ủy ban Ba bên Đặc biệt đã bắt đầu đánh giá mức độ phù 
hợp của các văn kiện hàng hải được thông qua trước MLC 2006. Mục 
tiêu là đảm bảo duy trì một hệ thống các tiêu chuẩn lao động hàng 
hải quốc tế mạnh mẽ và kịp thời, thích ứng với nhu cầu của thủy thủ 
để bảo vệ và đảm bảo các điều kiện cạnh tranh công bằng cho các 
chủ thể trong ngành vận tải hàng hải. Vào tháng 4 năm 2018, Ủy ban 
này đã nhấn mạnh vào sự cần thiết phải tập trung vào việc phê chuẩn 
MLC 2006 - đã được sửa đổi - là tài liệu tham chiếu được công nhận 
rộng rãi trong lĩnh vực giao thông hàng hải.
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Trong nhiều năm, nhiều nước đã thông qua hoặc sửa đổi pháp luật 
để đưa Công ước số 169 vào thực tiễn. Một loạt các nước Mỹ La tinh, 
bao gồm Cộng hòa Đa dân tộc Bolivia, Colombia, Mexico, 
Nicaragua, Peru và Cộng hòa Bolivar Venezuela đã thừa nhận trong 
hiến pháp của mình tính chất đa sắc tộc và đa văn hoá của dân cư. 
Một số quốc gia cũng đã có những bước đi để đảm bảo quyền tự 
quản, tham gia và tham vấn. �í dụ, năm 1987, Na Uy đã thành lập 
Sameting, một nghị viện của bộ tộc người Sami với quyền tham vấn 
và quyền (hạn chế) về hành chính. Đan Mạch cũng vậy, đã thành lập 
các cơ quan quyền lực với tên gọi “Greenland Home Rule” cho bộ 

tộc người Inuit ở Greenland để họ có thể tự quản nhiều vấn đề nội 
bộ của mình. Gần đây, vào ngày 30/8/2012, Cộng hòa Trung Phi đã 
trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên phê chuẩn Công ước số 169. 
Năm 2018, Luxembourg trở thành quốc gia thứ 23 phê chuẩn Công 
ước này.

Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ nạn nhân trở thành tác nhân 
thay đổi thông qua việc làm thỏa đáng
Trong một báo cáo mang tên Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ 
nạn nhân trở thành các tác nhân thay đổi thông qua việc làm thỏa 
đáng, ILO đã phân tích tình hình của người bản địa trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu. Báo cáo cho thấy người bản địa bị ảnh hưởng bởi 
biến đổi khí hậu theo những cách khác nhau, đồng thời bởi các 
chính sách hoặc hành động nhằm giải quyết biến đổi khí hậu. Đồng 
thời, báo cáo nhấn mạnh rằng, với tư cách là tác nhân thay đổi, 
người bản địa rất cần thiết cho sự thành công của các chính sách và 
biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là 
mô hình kinh tế bền vững và kiến thức truyền thống. Báo cáo nhấn 
mạnh tầm quan trọng của Chương trình Việc làm �ỏa đáng, bao 
gồm Công ước số 169 và Hướng dẫn của ILO về việc chuyển đổi công 
bằng sang các nền kinh tế và xã hội bền vững với môi trường cho tất 
cả mọi người, để trao quyền cho phụ nữ và nam giới bản địa, và đảm 
bảo rằng họ có thể trở thành các đối tác trong việc đạt được phát 
triển bền vững và hành động khí hậu mạnh mẽ.

Công ước số 169 và các hiệp ước hòa bình
Trong hai lần, việc phê chuẩn Công ước số 169 đã diễn ra như một 
yếu tố không thể thiếu của các hiệp ước hòa bình nhằm chấm dứt 
xung đột vũ trang nội bộ bắt nguồn từ việc loại trừ các cộng đồng 
bản địa. Vào tháng 12 năm 1996 �ỏa thuận Hòa bình chắc chắn và 
lâu dài đã chấm dứt 36 năm nội chiến tại Guatemala. �ỏa thuận 
năm 1996 đã hiệu lực hóa một số hiệp định trước đó mà đã được 
đàm phán trong khoảng thời gian 6 năm, ví dụ như �ỏa thuận về 
Bản sắc và Quyền của Người Bản địa, được ký ngày 31 tháng 3 năm 
1995 giữa Chính phủ và Liên đoàn Cách mạng Quốc gia Guatemala 
(URNG). Hiệp ước hòa bình tạo điều kiện cho Guatemala phê chuẩn 
Công ước số 169 vào ngày 5 tháng 6 năm 1996. Tại Nepal, sự chấm 
dứt chính thức cuộc xung đột vũ trang (được khởi xướng vào tháng 
2 năm 1996) đã diễn ra vào ngày 21 tháng 11 năm 2006 với việc ký 
kết Hiệp định Hòa bình Toàn diện giữa Chính phủ và Đảng Cộng 
sản Nepal (Maoist). Quá trình hòa bình bao gồm nhiều thỏa thuận 
khác nhau, trong đó bao gồm các điều khoản về phê chuẩn Công ước 
số 169, mà đã được Nepal phê chuẩn vào ngày 14 tháng 9 năm 2007.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 



Ước tính hơn 58 triệu người tham gia vào lĩnh vực đánh bắt và nuôi 
trồng thủy sản. Con số này bao gồm 37% làm việc toàn thời gian, 
23% làm việc bán thời gian và phần còn lại làm việc theo mùa vụ 
hoặc không xác định được tình trạng công việc. Hơn 15 triệu người 
làm việc toàn thời gian trên tàu cá. Đánh bắt cá liên quan đến làm 
việc nhiều giờ và vất vả trong môi trường biển thường mang đầy 
thách thức. Lao động đánh bắt cá có thể sử dụng các máy móc nguy 
hiểm loại đơn giản hoặc phức tạp để đánh bắt, phân loại và bảo quản 
cá. Ở nhiều nước, tỷ lệ thương tật và tử vong trong ngành đánh bắt 
cá cao hơn nhiều so với mức trung bình quốc gia của người lao động 
nói chung. Trong trường hợp bị thương hoặc bệnh tật trên biển, lao 
động đánh bắt cá có thể cách xa sự chăm sóc y tế chuyên nghiệp và 
phải dựa vào những người khác trên tàu để được chăm sóc y tế; dịch 
vụ sơ tán y tế cũng khác nhau đáng kể giữa các quốc gia và khu vực. 
Tàu cá có thể ở trên biển trong thời gian dài, hoạt động ở các ngư 
trường xa bờ. Lao động đánh bắt cá thường gặp khó khăn trong việc 
rời bờ ở cảng nước ngoài và vấn đề xin thị thực cho phép họ tham gia 
hoặc rời tàu ở nước ngoài. Mối quan hệ giữa chủ lao động (thường 
là chủ tàu cá) và người lao động rất đa dạng. Có hai loại hệ thống 
thanh toán chính trong ngành: lương cố định và lương theo sản 
lượng. Lương cố định là một mức cố định được trả cho mỗi kỳ thanh 
toán. Lương theo sản lượng nghĩa là lao động đánh bắt cá được trả 
một tỷ lệ phần trăm nhất định từ tổng doanh thu hoặc lợi nhuận của 
mỗi chuyến đánh bắt cá cụ thể. Đôi khi lao động đánh bắt cá có thể 
được trả một mức lương tối thiểu thấp, phần thù lao còn lại của họ 
được chi trả dựa trên sản lượng đánh bắt hoặc tiền thưởng (ví dụ, 
thưởng vì đã tìm ra nguồn cá). Ở nhiều quốc gia, những sự sắp xếp 
này khiến lao động đánh bắt cá được xếp vào nhóm “lao động tự 
làm”. Để đáp ứng nhu cầu của người lao động tham gia đánh bắt cá, 
ILO đã xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể để bảo vệ họ. Trước tầm quan 
trọng của ngành công nghiệp đánh bắt cá và những tiến triển đã diễn 
ra kể từ khi áp dụng tiêu chuẩn đánh bắt cá năm 1959 và 1966, và lưu 
ý rằng các tàu cá bị loại trừ khỏi Công ước về Lao động Hàng hải 
2006, tại Phiên họp thứ 97 Hội nghị Lao động Quốc tế đã thông qua 
Công ước về Công việc đánh bắt cá, năm 2007 (Số 188) và Khuyến 
nghị về Công việc đánh bắt cá, 2007 (Số 199), nhằm thiết lập các 
tiêu chuẩn toàn diện liên quan đến điều kiện sống và làm việc của lao 
động đánh bắt cá. Công ước số 188 có hiệu lực vào ngày 16 tháng 11 
năm 2017.
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Sau khi cân nhắc sự cần thiết phải sửa đổi các Công ước đã được Hội 
nghị Lao động Quốc tế thông qua liên quan đến ngành đánh bắt cá, 
cụ thể là Công ước về Độ tuổi tối thiểu (Lao động đánh bắt cá), năm 
1959 (Số 112), Công ước về Khám sức khỏe (Lao động đánh bắt cá), 
năm 1959 (Số 113), Công ước về các Điều khoản �ỏa thuận của Lao 
động Đánh bắt cá, năm 1959 (số 114) và Công ước về Chỗ ở của 
�uyền viên (Lao động đánh bắt cá), năm 1966 (số 126), Công ước 
số 188 đã cập nhật các văn kiện này và nhằm bảo vệ số lượng lao 
động đánh bắt cá lớn hơn trên thế giới, đặc biệt là những người làm 
việc trên các tàu nhỏ hơn. Mục tiêu của Công ước nhằm đảm bảo 
rằng lao động đánh bắt cá có điều kiện làm việc tốt trên tàu cá liên 
quan đến các yêu cầu tối thiểu để làm việc trên tàu; điều kiện phục 
vụ; chỗ ở và thức ăn; bảo vệ an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; chăm 
sóc y tế và bảo hiểm xã hội. Công ước áp dụng cho tất cả các hoạt 
động đánh bắt cá thương mại, ngoại trừ hoạt động đánh bắt cá mang 
tính chất tự cung tự cấp và giải trí; cho tất cả các tàu, bất kể quy mô 
như thế nào; và cho tất cả lao động đánh bắt cá, kể cả những người 
được trả công dựa trên sản lượng đánh bắt.

Trong số những cải tiến, Công ước mới:
tăng độ tuổi tối thiểu để làm việc trên tàu cá lên 16 tuổi;
điều chỉnh thời hạn hiệu lực tối đa của giấy chứng nhận sức khỏe 
thành 2 năm;
yêu cầu các quốc gia thông qua pháp luật về số thuyền viên tối thiểu 
và quy định thời gian nghỉ ngơi hàng ngày và hàng tuần tối thiểu cho 
các tàu ở trên biển trong hơn ba ngày;
quy định quyền hồi hương của lao động đánh bắt cá với chi phí do 
chủ tàu chi trả; và
cuối cùng, kết hợp các điều khoản kiểm soát của cảng vụ được mô 
phỏng theo những điều khoản áp dụng trong lĩnh vực hàng hải.

Trong nhiều năm, nhiều nước đã thông qua hoặc sửa đổi pháp luật 
để đưa Công ước số 169 vào thực tiễn. Một loạt các nước Mỹ La tinh, 
bao gồm Cộng hòa Đa dân tộc Bolivia, Colombia, Mexico, 
Nicaragua, Peru và Cộng hòa Bolivar Venezuela đã thừa nhận trong 
hiến pháp của mình tính chất đa sắc tộc và đa văn hoá của dân cư. 
Một số quốc gia cũng đã có những bước đi để đảm bảo quyền tự 
quản, tham gia và tham vấn. �í dụ, năm 1987, Na Uy đã thành lập 
Sameting, một nghị viện của bộ tộc người Sami với quyền tham vấn 
và quyền (hạn chế) về hành chính. Đan Mạch cũng vậy, đã thành lập 
các cơ quan quyền lực với tên gọi “Greenland Home Rule” cho bộ 

tộc người Inuit ở Greenland để họ có thể tự quản nhiều vấn đề nội 
bộ của mình. Gần đây, vào ngày 30/8/2012, Cộng hòa Trung Phi đã 
trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên phê chuẩn Công ước số 169. 
Năm 2018, Luxembourg trở thành quốc gia thứ 23 phê chuẩn Công 
ước này.

Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ nạn nhân trở thành tác nhân 
thay đổi thông qua việc làm thỏa đáng
Trong một báo cáo mang tên Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ 
nạn nhân trở thành các tác nhân thay đổi thông qua việc làm thỏa 
đáng, ILO đã phân tích tình hình của người bản địa trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu. Báo cáo cho thấy người bản địa bị ảnh hưởng bởi 
biến đổi khí hậu theo những cách khác nhau, đồng thời bởi các 
chính sách hoặc hành động nhằm giải quyết biến đổi khí hậu. Đồng 
thời, báo cáo nhấn mạnh rằng, với tư cách là tác nhân thay đổi, 
người bản địa rất cần thiết cho sự thành công của các chính sách và 
biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là 
mô hình kinh tế bền vững và kiến thức truyền thống. Báo cáo nhấn 
mạnh tầm quan trọng của Chương trình Việc làm �ỏa đáng, bao 
gồm Công ước số 169 và Hướng dẫn của ILO về việc chuyển đổi công 
bằng sang các nền kinh tế và xã hội bền vững với môi trường cho tất 
cả mọi người, để trao quyền cho phụ nữ và nam giới bản địa, và đảm 
bảo rằng họ có thể trở thành các đối tác trong việc đạt được phát 
triển bền vững và hành động khí hậu mạnh mẽ.

Công ước số 169 và các hiệp ước hòa bình
Trong hai lần, việc phê chuẩn Công ước số 169 đã diễn ra như một 
yếu tố không thể thiếu của các hiệp ước hòa bình nhằm chấm dứt 
xung đột vũ trang nội bộ bắt nguồn từ việc loại trừ các cộng đồng 
bản địa. Vào tháng 12 năm 1996 �ỏa thuận Hòa bình chắc chắn và 
lâu dài đã chấm dứt 36 năm nội chiến tại Guatemala. �ỏa thuận 
năm 1996 đã hiệu lực hóa một số hiệp định trước đó mà đã được 
đàm phán trong khoảng thời gian 6 năm, ví dụ như �ỏa thuận về 
Bản sắc và Quyền của Người Bản địa, được ký ngày 31 tháng 3 năm 
1995 giữa Chính phủ và Liên đoàn Cách mạng Quốc gia Guatemala 
(URNG). Hiệp ước hòa bình tạo điều kiện cho Guatemala phê chuẩn 
Công ước số 169 vào ngày 5 tháng 6 năm 1996. Tại Nepal, sự chấm 
dứt chính thức cuộc xung đột vũ trang (được khởi xướng vào tháng 
2 năm 1996) đã diễn ra vào ngày 21 tháng 11 năm 2006 với việc ký 
kết Hiệp định Hòa bình Toàn diện giữa Chính phủ và Đảng Cộng 
sản Nepal (Maoist). Quá trình hòa bình bao gồm nhiều thỏa thuận 
khác nhau, trong đó bao gồm các điều khoản về phê chuẩn Công ước 
số 169, mà đã được Nepal phê chuẩn vào ngày 14 tháng 9 năm 2007.



Ước tính hơn 58 triệu người tham gia vào lĩnh vực đánh bắt và nuôi 
trồng thủy sản. Con số này bao gồm 37% làm việc toàn thời gian, 
23% làm việc bán thời gian và phần còn lại làm việc theo mùa vụ 
hoặc không xác định được tình trạng công việc. Hơn 15 triệu người 
làm việc toàn thời gian trên tàu cá. Đánh bắt cá liên quan đến làm 
việc nhiều giờ và vất vả trong môi trường biển thường mang đầy 
thách thức. Lao động đánh bắt cá có thể sử dụng các máy móc nguy 
hiểm loại đơn giản hoặc phức tạp để đánh bắt, phân loại và bảo quản 
cá. Ở nhiều nước, tỷ lệ thương tật và tử vong trong ngành đánh bắt 
cá cao hơn nhiều so với mức trung bình quốc gia của người lao động 
nói chung. Trong trường hợp bị thương hoặc bệnh tật trên biển, lao 
động đánh bắt cá có thể cách xa sự chăm sóc y tế chuyên nghiệp và 
phải dựa vào những người khác trên tàu để được chăm sóc y tế; dịch 
vụ sơ tán y tế cũng khác nhau đáng kể giữa các quốc gia và khu vực. 
Tàu cá có thể ở trên biển trong thời gian dài, hoạt động ở các ngư 
trường xa bờ. Lao động đánh bắt cá thường gặp khó khăn trong việc 
rời bờ ở cảng nước ngoài và vấn đề xin thị thực cho phép họ tham gia 
hoặc rời tàu ở nước ngoài. Mối quan hệ giữa chủ lao động (thường 
là chủ tàu cá) và người lao động rất đa dạng. Có hai loại hệ thống 
thanh toán chính trong ngành: lương cố định và lương theo sản 
lượng. Lương cố định là một mức cố định được trả cho mỗi kỳ thanh 
toán. Lương theo sản lượng nghĩa là lao động đánh bắt cá được trả 
một tỷ lệ phần trăm nhất định từ tổng doanh thu hoặc lợi nhuận của 
mỗi chuyến đánh bắt cá cụ thể. Đôi khi lao động đánh bắt cá có thể 
được trả một mức lương tối thiểu thấp, phần thù lao còn lại của họ 
được chi trả dựa trên sản lượng đánh bắt hoặc tiền thưởng (ví dụ, 
thưởng vì đã tìm ra nguồn cá). Ở nhiều quốc gia, những sự sắp xếp 
này khiến lao động đánh bắt cá được xếp vào nhóm “lao động tự 
làm”. Để đáp ứng nhu cầu của người lao động tham gia đánh bắt cá, 
ILO đã xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể để bảo vệ họ. Trước tầm quan 
trọng của ngành công nghiệp đánh bắt cá và những tiến triển đã diễn 
ra kể từ khi áp dụng tiêu chuẩn đánh bắt cá năm 1959 và 1966, và lưu 
ý rằng các tàu cá bị loại trừ khỏi Công ước về Lao động Hàng hải 
2006, tại Phiên họp thứ 97 Hội nghị Lao động Quốc tế đã thông qua 
Công ước về Công việc đánh bắt cá, năm 2007 (Số 188) và Khuyến 
nghị về Công việc đánh bắt cá, 2007 (Số 199), nhằm thiết lập các 
tiêu chuẩn toàn diện liên quan đến điều kiện sống và làm việc của lao 
động đánh bắt cá. Công ước số 188 có hiệu lực vào ngày 16 tháng 11 
năm 2017.

Công ước về Chứng chỉ năng lực của lao động đánh bắt cá, năm 
1966 (Số 125)
Công ước yêu cầu các quốc gia phê chuẩn phải thiết lập các chuẩn 
năng lực để cấp chứng chỉ năng lực, trình độ cho chỉ huy tàu, phó 
thuyền trưởng và kỹ sư máy trưởng trên các tàu đánh bắt cá, tổ chức 
và giám sát việc kiểm tra sát hạch các ứng viên để đảm bảo rằng họ 
có đủ năng lực, trình độ cần thiết; đồng thời quy định tuổi tối thiểu 
và kinh nghiệm nghề nghiệp chuyên môn tối thiểu cho từng chức 
danh và năng lực cần thiết cho từng loại và từng bậc chứng chỉ mà 
để được cấp thì các ứng viên phải chứng minh trình độ của mình.
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Sau khi cân nhắc sự cần thiết phải sửa đổi các Công ước đã được Hội 
nghị Lao động Quốc tế thông qua liên quan đến ngành đánh bắt cá, 
cụ thể là Công ước về Độ tuổi tối thiểu (Lao động đánh bắt cá), năm 
1959 (Số 112), Công ước về Khám sức khỏe (Lao động đánh bắt cá), 
năm 1959 (Số 113), Công ước về các Điều khoản �ỏa thuận của Lao 
động Đánh bắt cá, năm 1959 (số 114) và Công ước về Chỗ ở của 
�uyền viên (Lao động đánh bắt cá), năm 1966 (số 126), Công ước 
số 188 đã cập nhật các văn kiện này và nhằm bảo vệ số lượng lao 
động đánh bắt cá lớn hơn trên thế giới, đặc biệt là những người làm 
việc trên các tàu nhỏ hơn. Mục tiêu của Công ước nhằm đảm bảo 
rằng lao động đánh bắt cá có điều kiện làm việc tốt trên tàu cá liên 
quan đến các yêu cầu tối thiểu để làm việc trên tàu; điều kiện phục 
vụ; chỗ ở và thức ăn; bảo vệ an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; chăm 
sóc y tế và bảo hiểm xã hội. Công ước áp dụng cho tất cả các hoạt 
động đánh bắt cá thương mại, ngoại trừ hoạt động đánh bắt cá mang 
tính chất tự cung tự cấp và giải trí; cho tất cả các tàu, bất kể quy mô 
như thế nào; và cho tất cả lao động đánh bắt cá, kể cả những người 
được trả công dựa trên sản lượng đánh bắt.

Trong số những cải tiến, Công ước mới:
tăng độ tuổi tối thiểu để làm việc trên tàu cá lên 16 tuổi;
điều chỉnh thời hạn hiệu lực tối đa của giấy chứng nhận sức khỏe 
thành 2 năm;
yêu cầu các quốc gia thông qua pháp luật về số thuyền viên tối thiểu 
và quy định thời gian nghỉ ngơi hàng ngày và hàng tuần tối thiểu cho 
các tàu ở trên biển trong hơn ba ngày;
quy định quyền hồi hương của lao động đánh bắt cá với chi phí do 
chủ tàu chi trả; và
cuối cùng, kết hợp các điều khoản kiểm soát của cảng vụ được mô 
phỏng theo những điều khoản áp dụng trong lĩnh vực hàng hải.

Trong nhiều năm, nhiều nước đã thông qua hoặc sửa đổi pháp luật 
để đưa Công ước số 169 vào thực tiễn. Một loạt các nước Mỹ La tinh, 
bao gồm Cộng hòa Đa dân tộc Bolivia, Colombia, Mexico, 
Nicaragua, Peru và Cộng hòa Bolivar Venezuela đã thừa nhận trong 
hiến pháp của mình tính chất đa sắc tộc và đa văn hoá của dân cư. 
Một số quốc gia cũng đã có những bước đi để đảm bảo quyền tự 
quản, tham gia và tham vấn. �í dụ, năm 1987, Na Uy đã thành lập 
Sameting, một nghị viện của bộ tộc người Sami với quyền tham vấn 
và quyền (hạn chế) về hành chính. Đan Mạch cũng vậy, đã thành lập 
các cơ quan quyền lực với tên gọi “Greenland Home Rule” cho bộ 

tộc người Inuit ở Greenland để họ có thể tự quản nhiều vấn đề nội 
bộ của mình. Gần đây, vào ngày 30/8/2012, Cộng hòa Trung Phi đã 
trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên phê chuẩn Công ước số 169. 
Năm 2018, Luxembourg trở thành quốc gia thứ 23 phê chuẩn Công 
ước này.

Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ nạn nhân trở thành tác nhân 
thay đổi thông qua việc làm thỏa đáng
Trong một báo cáo mang tên Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ 
nạn nhân trở thành các tác nhân thay đổi thông qua việc làm thỏa 
đáng, ILO đã phân tích tình hình của người bản địa trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu. Báo cáo cho thấy người bản địa bị ảnh hưởng bởi 
biến đổi khí hậu theo những cách khác nhau, đồng thời bởi các 
chính sách hoặc hành động nhằm giải quyết biến đổi khí hậu. Đồng 
thời, báo cáo nhấn mạnh rằng, với tư cách là tác nhân thay đổi, 
người bản địa rất cần thiết cho sự thành công của các chính sách và 
biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là 
mô hình kinh tế bền vững và kiến thức truyền thống. Báo cáo nhấn 
mạnh tầm quan trọng của Chương trình Việc làm �ỏa đáng, bao 
gồm Công ước số 169 và Hướng dẫn của ILO về việc chuyển đổi công 
bằng sang các nền kinh tế và xã hội bền vững với môi trường cho tất 
cả mọi người, để trao quyền cho phụ nữ và nam giới bản địa, và đảm 
bảo rằng họ có thể trở thành các đối tác trong việc đạt được phát 
triển bền vững và hành động khí hậu mạnh mẽ.

Công ước số 169 và các hiệp ước hòa bình
Trong hai lần, việc phê chuẩn Công ước số 169 đã diễn ra như một 
yếu tố không thể thiếu của các hiệp ước hòa bình nhằm chấm dứt 
xung đột vũ trang nội bộ bắt nguồn từ việc loại trừ các cộng đồng 
bản địa. Vào tháng 12 năm 1996 �ỏa thuận Hòa bình chắc chắn và 
lâu dài đã chấm dứt 36 năm nội chiến tại Guatemala. �ỏa thuận 
năm 1996 đã hiệu lực hóa một số hiệp định trước đó mà đã được 
đàm phán trong khoảng thời gian 6 năm, ví dụ như �ỏa thuận về 
Bản sắc và Quyền của Người Bản địa, được ký ngày 31 tháng 3 năm 
1995 giữa Chính phủ và Liên đoàn Cách mạng Quốc gia Guatemala 
(URNG). Hiệp ước hòa bình tạo điều kiện cho Guatemala phê chuẩn 
Công ước số 169 vào ngày 5 tháng 6 năm 1996. Tại Nepal, sự chấm 
dứt chính thức cuộc xung đột vũ trang (được khởi xướng vào tháng 
2 năm 1996) đã diễn ra vào ngày 21 tháng 11 năm 2006 với việc ký 
kết Hiệp định Hòa bình Toàn diện giữa Chính phủ và Đảng Cộng 
sản Nepal (Maoist). Quá trình hòa bình bao gồm nhiều thỏa thuận 
khác nhau, trong đó bao gồm các điều khoản về phê chuẩn Công ước 
số 169, mà đã được Nepal phê chuẩn vào ngày 14 tháng 9 năm 2007.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 
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LAO ĐỘNG CẢNG BIỂN

Đối với nhiều quốc gia, công nghiệp cảng biển ngày nay là đầu mối 
liên kết quan trọng trong mạng vận tải, đòi hỏi phải được thường 
xuyên nâng cấp để đáp ứng nhu cầu của thương mại quốc tế. Khối 
lượng vận chuyển ngày càng tăng, cơ sở hạ tầng càng trở nên hiện 
đại, việc sử dụng côngtennơ ngày càng phổ biến và cường độ vốn 
đầu tư cần có để phát triển các dịch vụ cảng biển, đã dẫn đến những 
cải cách sâu sắc trong lĩnh vực này. Đã từng có thời việc làm ở cảng 
chủ yếu dựa vào lao động thời vụ và tay nghề thấp, nhưng giờ đây nó 
đòi hỏi người lao động có trình độ tay nghề cao và ngày càng trở nên 
chuyên nghiệp hơn. Đồng thời, ngày càng tăng nhu cầu về lao động 
cảng biển có năng suất và làm việc theo ca, trong khi lực lượng lao 
động cảng biển lại đang giảm đi. Các nước đang phát triển đang gặp 
khó khăn trong việc cấp vốn cho việc phát triển các cảng biển ngày 
càng hiện đại. Các tiêu chuẩn của ILO giúp giải quyết các thách thức 
này bằng cách đề cập tới hai tính chất đặc biệt của lao động cảng 
biển: nhu cầu có sự bảo vệ đặc biệt do các mối nguy về an toàn và sức 
khoẻ mà lao động cảng biển phải đối mặt trong công việc của mình, 
và tác động của tiến bộ công nghệ và thương mại quốc tế đối với việc 
làm và tổ chức lao động tại cảng.

Công ước về Lao động cảng biển, năm 1973 (Số 137)
Công ước này đề cập tới các phương pháp mới của công việc cảng 
biển và tác động của chúng đối với việc làm và tổ chức lao động 
trong nghề này. Nó có hai mục tiêu: thứ nhất, bảo vệ cho lao động 
cảng biển trong cuộc đời nghề nghiệp của họ thông qua các biện 
pháp liên quan tới các điều kiện để họ tiếp cận và thực hiện công 
việc; và thứ hai, dự báo và quản lý theo cách thức tốt nhất có thể, 
thông qua các biện pháp thích hợp, sự biến đổi của công việc và lực 
lượng lao động cần cho công việc đó.

Công ước về An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp (Công việc cảng 
biển), năm 1979 (Số 152)
Công ước này yêu cầu các quốc gia phê chuẩn có biện pháp nhằm 
quy định và duy trì chỗ làm việc, thiết bị và phương pháp làm việc 
an toàn và không có nguy cơ gây tổn hại cho sức khoẻ; quy định và 
duy trì các phương tiện tiếp cận an toàn nơi làm việc; cung cấp thông 
tin, đào tạo và giám sát cần thiết để đảm bảo bảo vệ người lao động 
chống lại các nguy cơ tai nạn hoặc thương tổn sức khoẻ tại nơi làm 
việc; cung cấp cho người lao động các thiết bị phòng hộ cá nhân và 

trang phục và bất kỳ các thiết bị cứu hộ nào cần có; quy định và duy 
trì các phương tiện cấp cứu và cứu hộ thích hợp và thoả đáng; xây 
dựng và thiết lập quy trình đầy đủ cho trường hợp khẩn cấp có thể 
xảy ra.

Trong nhiều năm, nhiều nước đã thông qua hoặc sửa đổi pháp luật 
để đưa Công ước số 169 vào thực tiễn. Một loạt các nước Mỹ La tinh, 
bao gồm Cộng hòa Đa dân tộc Bolivia, Colombia, Mexico, 
Nicaragua, Peru và Cộng hòa Bolivar Venezuela đã thừa nhận trong 
hiến pháp của mình tính chất đa sắc tộc và đa văn hoá của dân cư. 
Một số quốc gia cũng đã có những bước đi để đảm bảo quyền tự 
quản, tham gia và tham vấn. �í dụ, năm 1987, Na Uy đã thành lập 
Sameting, một nghị viện của bộ tộc người Sami với quyền tham vấn 
và quyền (hạn chế) về hành chính. Đan Mạch cũng vậy, đã thành lập 
các cơ quan quyền lực với tên gọi “Greenland Home Rule” cho bộ 

tộc người Inuit ở Greenland để họ có thể tự quản nhiều vấn đề nội 
bộ của mình. Gần đây, vào ngày 30/8/2012, Cộng hòa Trung Phi đã 
trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên phê chuẩn Công ước số 169. 
Năm 2018, Luxembourg trở thành quốc gia thứ 23 phê chuẩn Công 
ước này.

Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ nạn nhân trở thành tác nhân 
thay đổi thông qua việc làm thỏa đáng
Trong một báo cáo mang tên Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ 
nạn nhân trở thành các tác nhân thay đổi thông qua việc làm thỏa 
đáng, ILO đã phân tích tình hình của người bản địa trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu. Báo cáo cho thấy người bản địa bị ảnh hưởng bởi 
biến đổi khí hậu theo những cách khác nhau, đồng thời bởi các 
chính sách hoặc hành động nhằm giải quyết biến đổi khí hậu. Đồng 
thời, báo cáo nhấn mạnh rằng, với tư cách là tác nhân thay đổi, 
người bản địa rất cần thiết cho sự thành công của các chính sách và 
biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là 
mô hình kinh tế bền vững và kiến thức truyền thống. Báo cáo nhấn 
mạnh tầm quan trọng của Chương trình Việc làm �ỏa đáng, bao 
gồm Công ước số 169 và Hướng dẫn của ILO về việc chuyển đổi công 
bằng sang các nền kinh tế và xã hội bền vững với môi trường cho tất 
cả mọi người, để trao quyền cho phụ nữ và nam giới bản địa, và đảm 
bảo rằng họ có thể trở thành các đối tác trong việc đạt được phát 
triển bền vững và hành động khí hậu mạnh mẽ.

Công ước số 169 và các hiệp ước hòa bình
Trong hai lần, việc phê chuẩn Công ước số 169 đã diễn ra như một 
yếu tố không thể thiếu của các hiệp ước hòa bình nhằm chấm dứt 
xung đột vũ trang nội bộ bắt nguồn từ việc loại trừ các cộng đồng 
bản địa. Vào tháng 12 năm 1996 �ỏa thuận Hòa bình chắc chắn và 
lâu dài đã chấm dứt 36 năm nội chiến tại Guatemala. �ỏa thuận 
năm 1996 đã hiệu lực hóa một số hiệp định trước đó mà đã được 
đàm phán trong khoảng thời gian 6 năm, ví dụ như �ỏa thuận về 
Bản sắc và Quyền của Người Bản địa, được ký ngày 31 tháng 3 năm 
1995 giữa Chính phủ và Liên đoàn Cách mạng Quốc gia Guatemala 
(URNG). Hiệp ước hòa bình tạo điều kiện cho Guatemala phê chuẩn 
Công ước số 169 vào ngày 5 tháng 6 năm 1996. Tại Nepal, sự chấm 
dứt chính thức cuộc xung đột vũ trang (được khởi xướng vào tháng 
2 năm 1996) đã diễn ra vào ngày 21 tháng 11 năm 2006 với việc ký 
kết Hiệp định Hòa bình Toàn diện giữa Chính phủ và Đảng Cộng 
sản Nepal (Maoist). Quá trình hòa bình bao gồm nhiều thỏa thuận 
khác nhau, trong đó bao gồm các điều khoản về phê chuẩn Công ước 
số 169, mà đã được Nepal phê chuẩn vào ngày 14 tháng 9 năm 2007.
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Công ước về Lao động cảng biển, năm 1973 (Số 137)
Công ước này đề cập tới các phương pháp mới của công việc cảng 
biển và tác động của chúng đối với việc làm và tổ chức lao động 
trong nghề này. Nó có hai mục tiêu: thứ nhất, bảo vệ cho lao động 
cảng biển trong cuộc đời nghề nghiệp của họ thông qua các biện 
pháp liên quan tới các điều kiện để họ tiếp cận và thực hiện công 
việc; và thứ hai, dự báo và quản lý theo cách thức tốt nhất có thể, 
thông qua các biện pháp thích hợp, sự biến đổi của công việc và lực 
lượng lao động cần cho công việc đó.

Công ước về An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp (Công việc cảng 
biển), năm 1979 (Số 152)
Công ước này yêu cầu các quốc gia phê chuẩn có biện pháp nhằm 
quy định và duy trì chỗ làm việc, thiết bị và phương pháp làm việc 
an toàn và không có nguy cơ gây tổn hại cho sức khoẻ; quy định và 
duy trì các phương tiện tiếp cận an toàn nơi làm việc; cung cấp thông 
tin, đào tạo và giám sát cần thiết để đảm bảo bảo vệ người lao động 
chống lại các nguy cơ tai nạn hoặc thương tổn sức khoẻ tại nơi làm 
việc; cung cấp cho người lao động các thiết bị phòng hộ cá nhân và 

trang phục và bất kỳ các thiết bị cứu hộ nào cần có; quy định và duy 
trì các phương tiện cấp cứu và cứu hộ thích hợp và thoả đáng; xây 
dựng và thiết lập quy trình đầy đủ cho trường hợp khẩn cấp có thể 
xảy ra.

Trong nhiều năm, nhiều nước đã thông qua hoặc sửa đổi pháp luật 
để đưa Công ước số 169 vào thực tiễn. Một loạt các nước Mỹ La tinh, 
bao gồm Cộng hòa Đa dân tộc Bolivia, Colombia, Mexico, 
Nicaragua, Peru và Cộng hòa Bolivar Venezuela đã thừa nhận trong 
hiến pháp của mình tính chất đa sắc tộc và đa văn hoá của dân cư. 
Một số quốc gia cũng đã có những bước đi để đảm bảo quyền tự 
quản, tham gia và tham vấn. �í dụ, năm 1987, Na Uy đã thành lập 
Sameting, một nghị viện của bộ tộc người Sami với quyền tham vấn 
và quyền (hạn chế) về hành chính. Đan Mạch cũng vậy, đã thành lập 
các cơ quan quyền lực với tên gọi “Greenland Home Rule” cho bộ 

tộc người Inuit ở Greenland để họ có thể tự quản nhiều vấn đề nội 
bộ của mình. Gần đây, vào ngày 30/8/2012, Cộng hòa Trung Phi đã 
trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên phê chuẩn Công ước số 169. 
Năm 2018, Luxembourg trở thành quốc gia thứ 23 phê chuẩn Công 
ước này.

Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ nạn nhân trở thành tác nhân 
thay đổi thông qua việc làm thỏa đáng
Trong một báo cáo mang tên Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ 
nạn nhân trở thành các tác nhân thay đổi thông qua việc làm thỏa 
đáng, ILO đã phân tích tình hình của người bản địa trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu. Báo cáo cho thấy người bản địa bị ảnh hưởng bởi 
biến đổi khí hậu theo những cách khác nhau, đồng thời bởi các 
chính sách hoặc hành động nhằm giải quyết biến đổi khí hậu. Đồng 
thời, báo cáo nhấn mạnh rằng, với tư cách là tác nhân thay đổi, 
người bản địa rất cần thiết cho sự thành công của các chính sách và 
biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là 
mô hình kinh tế bền vững và kiến thức truyền thống. Báo cáo nhấn 
mạnh tầm quan trọng của Chương trình Việc làm �ỏa đáng, bao 
gồm Công ước số 169 và Hướng dẫn của ILO về việc chuyển đổi công 
bằng sang các nền kinh tế và xã hội bền vững với môi trường cho tất 
cả mọi người, để trao quyền cho phụ nữ và nam giới bản địa, và đảm 
bảo rằng họ có thể trở thành các đối tác trong việc đạt được phát 
triển bền vững và hành động khí hậu mạnh mẽ.

Công ước số 169 và các hiệp ước hòa bình
Trong hai lần, việc phê chuẩn Công ước số 169 đã diễn ra như một 
yếu tố không thể thiếu của các hiệp ước hòa bình nhằm chấm dứt 
xung đột vũ trang nội bộ bắt nguồn từ việc loại trừ các cộng đồng 
bản địa. Vào tháng 12 năm 1996 �ỏa thuận Hòa bình chắc chắn và 
lâu dài đã chấm dứt 36 năm nội chiến tại Guatemala. �ỏa thuận 
năm 1996 đã hiệu lực hóa một số hiệp định trước đó mà đã được 
đàm phán trong khoảng thời gian 6 năm, ví dụ như �ỏa thuận về 
Bản sắc và Quyền của Người Bản địa, được ký ngày 31 tháng 3 năm 
1995 giữa Chính phủ và Liên đoàn Cách mạng Quốc gia Guatemala 
(URNG). Hiệp ước hòa bình tạo điều kiện cho Guatemala phê chuẩn 
Công ước số 169 vào ngày 5 tháng 6 năm 1996. Tại Nepal, sự chấm 
dứt chính thức cuộc xung đột vũ trang (được khởi xướng vào tháng 
2 năm 1996) đã diễn ra vào ngày 21 tháng 11 năm 2006 với việc ký 
kết Hiệp định Hòa bình Toàn diện giữa Chính phủ và Đảng Cộng 
sản Nepal (Maoist). Quá trình hòa bình bao gồm nhiều thỏa thuận 
khác nhau, trong đó bao gồm các điều khoản về phê chuẩn Công ước 
số 169, mà đã được Nepal phê chuẩn vào ngày 14 tháng 9 năm 2007.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 
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Các văn kiện liên quan của ILO

Quyền của người bản địa và bộ tộc trên thực tiễn

NGƯỜI BẢN ĐỊA VÀ BỘ TỘC

Người bản địa và bộ tộc có nền văn hoá, lối sống, truyền thống và tập 
tục riêng của họ. Rất tiếc là trong quá trình lịch sử, sự thiếu tôn 
trọng đối với văn hoá của người bản địa và bộ tộc đã dẫn đến nhiều 
trường hợp xung đột xã hội và đổ máu. Ngày nay, cộng đồng quốc tế 
đã chấp nhận nguyên tắc rằng nền văn hoá, lối sống, truyền thống và 
luật tục của người bản địa và bộ tộc là có giá trị và cần phải được tôn 
trọng và bảo vệ, rằng người bản địa và bộ tộc phải được tham gia vào 
quá trình ra quyết định tại đất nước mà họ đang sinh sống. Các tiêu 
chuẩn mới nhất của ILO về chủ đề này đã đề ra các nguyên tắc và quy 
định khuôn khổ để các chính phủ, các tổ chức của người bản địa và 
bộ tộc, các tổ chức phi chính phủ đảm bảo sự phát triển của các 
nhóm người liên quan, tôn trọng đầy đủ các nhu cầu và nguyện vọng 
của họ.

Công ước về Người bản địa và bộ tộc, năm 1989 (Số 169) và Công
ước cũ về Người bản địa và bộ tộc, năm 1957 (số 107)
Là các điều ước quốc tế duy nhất cho đến nay đề cập riêng đến quyền 
của người bản địa và bộ tộc. Công ước số 169 được coi là văn kiện 
cập nhật nhất và sửa đổi bổ sung cho Công ước số 107, quy định việc 
tham vấn và tham gia của người bản địa và bộ tộc đối với các chính 
sách và các chương trình có thể tác động tới họ. Công ước 169 bảo 
đảm việc thụ hưởng các quyền cơ bản và đề ra các chính sách chung 
liên quan tới phong tục, truyền thống của người bản địa và bộ tộc, 
quyền về đất đai, sử dụng nguồn tài nguyên phát hiện trên lãnh địa 
cổ, việc làm, dạy nghề, nghề truyền thống và công nghiệp nông thôn, 
bảo hiểm xã hội và y tế, giáo dục, giao lưu và liên lạc qua biên giới.

Trong nhiều năm, nhiều nước đã thông qua hoặc sửa đổi pháp luật 
để đưa Công ước số 169 vào thực tiễn. Một loạt các nước Mỹ La tinh, 
bao gồm Cộng hòa Đa dân tộc Bolivia, Colombia, Mexico, 
Nicaragua, Peru và Cộng hòa Bolivar Venezuela đã thừa nhận trong 
hiến pháp của mình tính chất đa sắc tộc và đa văn hoá của dân cư. 
Một số quốc gia cũng đã có những bước đi để đảm bảo quyền tự 
quản, tham gia và tham vấn. �í dụ, năm 1987, Na Uy đã thành lập 
Sameting, một nghị viện của bộ tộc người Sami với quyền tham vấn 
và quyền (hạn chế) về hành chính. Đan Mạch cũng vậy, đã thành lập 
các cơ quan quyền lực với tên gọi “Greenland Home Rule” cho bộ 

tộc người Inuit ở Greenland để họ có thể tự quản nhiều vấn đề nội 
bộ của mình. Gần đây, vào ngày 30/8/2012, Cộng hòa Trung Phi đã 
trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên phê chuẩn Công ước số 169. 
Năm 2018, Luxembourg trở thành quốc gia thứ 23 phê chuẩn Công 
ước này.

Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ nạn nhân trở thành tác nhân 
thay đổi thông qua việc làm thỏa đáng
Trong một báo cáo mang tên Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ 
nạn nhân trở thành các tác nhân thay đổi thông qua việc làm thỏa 
đáng, ILO đã phân tích tình hình của người bản địa trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu. Báo cáo cho thấy người bản địa bị ảnh hưởng bởi 
biến đổi khí hậu theo những cách khác nhau, đồng thời bởi các 
chính sách hoặc hành động nhằm giải quyết biến đổi khí hậu. Đồng 
thời, báo cáo nhấn mạnh rằng, với tư cách là tác nhân thay đổi, 
người bản địa rất cần thiết cho sự thành công của các chính sách và 
biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là 
mô hình kinh tế bền vững và kiến thức truyền thống. Báo cáo nhấn 
mạnh tầm quan trọng của Chương trình Việc làm �ỏa đáng, bao 
gồm Công ước số 169 và Hướng dẫn của ILO về việc chuyển đổi công 
bằng sang các nền kinh tế và xã hội bền vững với môi trường cho tất 
cả mọi người, để trao quyền cho phụ nữ và nam giới bản địa, và đảm 
bảo rằng họ có thể trở thành các đối tác trong việc đạt được phát 
triển bền vững và hành động khí hậu mạnh mẽ.

Công ước số 169 và các hiệp ước hòa bình
Trong hai lần, việc phê chuẩn Công ước số 169 đã diễn ra như một 
yếu tố không thể thiếu của các hiệp ước hòa bình nhằm chấm dứt 
xung đột vũ trang nội bộ bắt nguồn từ việc loại trừ các cộng đồng 
bản địa. Vào tháng 12 năm 1996 �ỏa thuận Hòa bình chắc chắn và 
lâu dài đã chấm dứt 36 năm nội chiến tại Guatemala. �ỏa thuận 
năm 1996 đã hiệu lực hóa một số hiệp định trước đó mà đã được 
đàm phán trong khoảng thời gian 6 năm, ví dụ như �ỏa thuận về 
Bản sắc và Quyền của Người Bản địa, được ký ngày 31 tháng 3 năm 
1995 giữa Chính phủ và Liên đoàn Cách mạng Quốc gia Guatemala 
(URNG). Hiệp ước hòa bình tạo điều kiện cho Guatemala phê chuẩn 
Công ước số 169 vào ngày 5 tháng 6 năm 1996. Tại Nepal, sự chấm 
dứt chính thức cuộc xung đột vũ trang (được khởi xướng vào tháng 
2 năm 1996) đã diễn ra vào ngày 21 tháng 11 năm 2006 với việc ký 
kết Hiệp định Hòa bình Toàn diện giữa Chính phủ và Đảng Cộng 
sản Nepal (Maoist). Quá trình hòa bình bao gồm nhiều thỏa thuận 
khác nhau, trong đó bao gồm các điều khoản về phê chuẩn Công ước 
số 169, mà đã được Nepal phê chuẩn vào ngày 14 tháng 9 năm 2007.
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Trong nhiều năm, nhiều nước đã thông qua hoặc sửa đổi pháp luật 
để đưa Công ước số 169 vào thực tiễn. Một loạt các nước Mỹ La tinh, 
bao gồm Cộng hòa Đa dân tộc Bolivia, Colombia, Mexico, 
Nicaragua, Peru và Cộng hòa Bolivar Venezuela đã thừa nhận trong 
hiến pháp của mình tính chất đa sắc tộc và đa văn hoá của dân cư. 
Một số quốc gia cũng đã có những bước đi để đảm bảo quyền tự 
quản, tham gia và tham vấn. �í dụ, năm 1987, Na Uy đã thành lập 
Sameting, một nghị viện của bộ tộc người Sami với quyền tham vấn 
và quyền (hạn chế) về hành chính. Đan Mạch cũng vậy, đã thành lập 
các cơ quan quyền lực với tên gọi “Greenland Home Rule” cho bộ 

tộc người Inuit ở Greenland để họ có thể tự quản nhiều vấn đề nội 
bộ của mình. Gần đây, vào ngày 30/8/2012, Cộng hòa Trung Phi đã 
trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên phê chuẩn Công ước số 169. 
Năm 2018, Luxembourg trở thành quốc gia thứ 23 phê chuẩn Công 
ước này.

Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ nạn nhân trở thành tác nhân 
thay đổi thông qua việc làm thỏa đáng
Trong một báo cáo mang tên Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ 
nạn nhân trở thành các tác nhân thay đổi thông qua việc làm thỏa 
đáng, ILO đã phân tích tình hình của người bản địa trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu. Báo cáo cho thấy người bản địa bị ảnh hưởng bởi 
biến đổi khí hậu theo những cách khác nhau, đồng thời bởi các 
chính sách hoặc hành động nhằm giải quyết biến đổi khí hậu. Đồng 
thời, báo cáo nhấn mạnh rằng, với tư cách là tác nhân thay đổi, 
người bản địa rất cần thiết cho sự thành công của các chính sách và 
biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là 
mô hình kinh tế bền vững và kiến thức truyền thống. Báo cáo nhấn 
mạnh tầm quan trọng của Chương trình Việc làm �ỏa đáng, bao 
gồm Công ước số 169 và Hướng dẫn của ILO về việc chuyển đổi công 
bằng sang các nền kinh tế và xã hội bền vững với môi trường cho tất 
cả mọi người, để trao quyền cho phụ nữ và nam giới bản địa, và đảm 
bảo rằng họ có thể trở thành các đối tác trong việc đạt được phát 
triển bền vững và hành động khí hậu mạnh mẽ.

Công ước số 169 và các hiệp ước hòa bình
Trong hai lần, việc phê chuẩn Công ước số 169 đã diễn ra như một 
yếu tố không thể thiếu của các hiệp ước hòa bình nhằm chấm dứt 
xung đột vũ trang nội bộ bắt nguồn từ việc loại trừ các cộng đồng 
bản địa. Vào tháng 12 năm 1996 �ỏa thuận Hòa bình chắc chắn và 
lâu dài đã chấm dứt 36 năm nội chiến tại Guatemala. �ỏa thuận 
năm 1996 đã hiệu lực hóa một số hiệp định trước đó mà đã được 
đàm phán trong khoảng thời gian 6 năm, ví dụ như �ỏa thuận về 
Bản sắc và Quyền của Người Bản địa, được ký ngày 31 tháng 3 năm 
1995 giữa Chính phủ và Liên đoàn Cách mạng Quốc gia Guatemala 
(URNG). Hiệp ước hòa bình tạo điều kiện cho Guatemala phê chuẩn 
Công ước số 169 vào ngày 5 tháng 6 năm 1996. Tại Nepal, sự chấm 
dứt chính thức cuộc xung đột vũ trang (được khởi xướng vào tháng 
2 năm 1996) đã diễn ra vào ngày 21 tháng 11 năm 2006 với việc ký 
kết Hiệp định Hòa bình Toàn diện giữa Chính phủ và Đảng Cộng 
sản Nepal (Maoist). Quá trình hòa bình bao gồm nhiều thỏa thuận 
khác nhau, trong đó bao gồm các điều khoản về phê chuẩn Công ước 
số 169, mà đã được Nepal phê chuẩn vào ngày 14 tháng 9 năm 2007.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 
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Các văn kiện liên quan của ILO

CÁC LOẠI LAO ĐỘNG ĐẶC THÙ KHÁC

Trong nhiều năm, nhiều nước đã thông qua hoặc sửa đổi pháp luật 
để đưa Công ước số 169 vào thực tiễn. Một loạt các nước Mỹ La tinh, 
bao gồm Cộng hòa Đa dân tộc Bolivia, Colombia, Mexico, 
Nicaragua, Peru và Cộng hòa Bolivar Venezuela đã thừa nhận trong 
hiến pháp của mình tính chất đa sắc tộc và đa văn hoá của dân cư. 
Một số quốc gia cũng đã có những bước đi để đảm bảo quyền tự 
quản, tham gia và tham vấn. �í dụ, năm 1987, Na Uy đã thành lập 
Sameting, một nghị viện của bộ tộc người Sami với quyền tham vấn 
và quyền (hạn chế) về hành chính. Đan Mạch cũng vậy, đã thành lập 
các cơ quan quyền lực với tên gọi “Greenland Home Rule” cho bộ 

tộc người Inuit ở Greenland để họ có thể tự quản nhiều vấn đề nội 
bộ của mình. Gần đây, vào ngày 30/8/2012, Cộng hòa Trung Phi đã 
trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên phê chuẩn Công ước số 169. 
Năm 2018, Luxembourg trở thành quốc gia thứ 23 phê chuẩn Công 
ước này.

Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ nạn nhân trở thành tác nhân 
thay đổi thông qua việc làm thỏa đáng
Trong một báo cáo mang tên Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ 
nạn nhân trở thành các tác nhân thay đổi thông qua việc làm thỏa 
đáng, ILO đã phân tích tình hình của người bản địa trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu. Báo cáo cho thấy người bản địa bị ảnh hưởng bởi 
biến đổi khí hậu theo những cách khác nhau, đồng thời bởi các 
chính sách hoặc hành động nhằm giải quyết biến đổi khí hậu. Đồng 
thời, báo cáo nhấn mạnh rằng, với tư cách là tác nhân thay đổi, 
người bản địa rất cần thiết cho sự thành công của các chính sách và 
biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là 
mô hình kinh tế bền vững và kiến thức truyền thống. Báo cáo nhấn 
mạnh tầm quan trọng của Chương trình Việc làm �ỏa đáng, bao 
gồm Công ước số 169 và Hướng dẫn của ILO về việc chuyển đổi công 
bằng sang các nền kinh tế và xã hội bền vững với môi trường cho tất 
cả mọi người, để trao quyền cho phụ nữ và nam giới bản địa, và đảm 
bảo rằng họ có thể trở thành các đối tác trong việc đạt được phát 
triển bền vững và hành động khí hậu mạnh mẽ.

Công ước số 169 và các hiệp ước hòa bình
Trong hai lần, việc phê chuẩn Công ước số 169 đã diễn ra như một 
yếu tố không thể thiếu của các hiệp ước hòa bình nhằm chấm dứt 
xung đột vũ trang nội bộ bắt nguồn từ việc loại trừ các cộng đồng 
bản địa. Vào tháng 12 năm 1996 �ỏa thuận Hòa bình chắc chắn và 
lâu dài đã chấm dứt 36 năm nội chiến tại Guatemala. �ỏa thuận 
năm 1996 đã hiệu lực hóa một số hiệp định trước đó mà đã được 
đàm phán trong khoảng thời gian 6 năm, ví dụ như �ỏa thuận về 
Bản sắc và Quyền của Người Bản địa, được ký ngày 31 tháng 3 năm 
1995 giữa Chính phủ và Liên đoàn Cách mạng Quốc gia Guatemala 
(URNG). Hiệp ước hòa bình tạo điều kiện cho Guatemala phê chuẩn 
Công ước số 169 vào ngày 5 tháng 6 năm 1996. Tại Nepal, sự chấm 
dứt chính thức cuộc xung đột vũ trang (được khởi xướng vào tháng 
2 năm 1996) đã diễn ra vào ngày 21 tháng 11 năm 2006 với việc ký 
kết Hiệp định Hòa bình Toàn diện giữa Chính phủ và Đảng Cộng 
sản Nepal (Maoist). Quá trình hòa bình bao gồm nhiều thỏa thuận 
khác nhau, trong đó bao gồm các điều khoản về phê chuẩn Công ước 
số 169, mà đã được Nepal phê chuẩn vào ngày 14 tháng 9 năm 2007.

Tiêu chuẩn lao động quốc tế trong hầu hết các trường hợp đều có giá 
trị phổ biến và áp dụng chung cho tất cả người lao động và tất cả các 
doanh nghiệp. Một số tiêu chuẩn nêu tại các phần trên điều chỉnh 
một số ngành nghề đặc thù, ví dụ như nghề thuỷ thủ. Cuối cùng, có 
một loạt các tiêu chuẩn đề cập tới các vấn đề liên quan tới việc làm 
trong một số ngành kinh tế đặc trưng (đồn điền, khách sạn, nhà 
hàng) hoặc liên quan tới những nhóm người lao động đặc thù (điều 
dưỡng, nội trợ).

Công ước về Đồn điền, năm 1958 (Số 110) và Nghị định thư năm 
1982
Đồn điền vẫn là một ngành kinh tế quan trọng tại nhiều nước đang 
phát triển. Các văn kiện này điều chỉnh việc tuyển dụng, thu nhận 
người lao động di cư và bảo vệ công nhân đồn điền về mặt hợp đồng 
lao động, tiền công, thời giờ làm việc, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ thai 
sản, đền bù tai nạn lao động, tự do hiệp hội, thanh tra lao động và 
nhà ở.

Công ước về Nhân viên Điều dưỡng, năm 1977 (số 149) 
Do dịch vụ y tế ngày càng phát triển, nhiều nước đang thiếu nhân 
viên điều dưỡng có trình độ chuyên môn. Nhiều nhân viên điều 
dưỡng là lao động di cư đang phải đối mặt với nhiều thách thức đặc 
biệt. Công ước này yêu cầu mỗi quốc gia phê chuẩn phải thông qua 
các biện pháp phù hợp với điều kiện quốc gia để đảm bảo cho nhân 
viên điều dưỡng có được sự giáo dục, đào tạo và điều kiện làm việc, 
kể cả triển vọng nghề nghiệp và đãi ngộ sao cho đủ thu hút các nhân 
viên này vào nghề và giữ được họ ở lại trong nghề. Các nhân viên 
điều dưỡng phải được hưởng các điều kiện ít nhất tương đương các 
lao động khác trong nước về thời giờ làm việc, nghỉ hàng tuần, nghỉ 
phép có lương, nghỉ đi học, nghỉ thai sản và bảo hiểm xã hội.

Công ước về Điều kiện lao động (Khách sạn và nhà hàng), năm 
1991 (số 172)
Khách sạn, nhà hàng và du lịch là một trong những ngành kinh tế có 
tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Đây cũng là một trong những 
ngành tạo ra nhiều việc làm nhất, nếu xét hệ số lao động cao và hiệu 
ứng số nhân đáng kể đối với việc làm trong các ngành liên quan 
khác. Tuy nhiên, ngành này thường được biết đến là cung cấp các 
điều kiện làm việc kém vì nhiều lý do: bản chất làm việc phân tán của 

ngành, với phần lớn các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ với tỷ 
lệ tham gia công đoàn thấp; mức lương thấp và yêu cầu kỹ năng thấp; 
làm việc theo ca, ban đêm và theo mùa vụ. Nhằm cải thiện điều kiện 
lao động cho những người lao động trong các khách sạn và nhà hàng 
và nâng lên bằng mức hiện hành trong các ngành nghề khác, Công 
ước này quy định thời giờ làm việc hợp lý, giờ làm thêm, thời gian 
nghỉ giải lao và nghỉ phép năm. Công ước cũng nghiêm cấm sự mua 
bán việc làm trong khách sạn và nhà hàng.

Công ước về Việc làm tại nhà, năm 1996 (Số 177)
Người lao động làm việc tại nhà đa số là phụ nữ, là nhóm lao động 
đặc biệt dễ bị tổn thương, xét về địa vị phi chính thức của họ, thiếu 
sự bảo vệ của pháp luật, tình trạng biệt lập và yếu thế của họ trong 
thương lượng. Mục tiêu của Công ước là thúc đẩy bình đẳng đối xử 
giữa người lao động tại nhà và những người làm công ăn lương khác, 
đặc biệt khi nói về tự do hiệp hội, chống phân biệt đối xử, an toàn và 
sức khoẻ nghề nghiệp, đãi ngộ, bảo hiểm xã hội, tiếp cận đào tạo, độ 
tuổi tối thiểu được tuyển dụng và bảo vệ thai sản.
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Trong nhiều năm, nhiều nước đã thông qua hoặc sửa đổi pháp luật 
để đưa Công ước số 169 vào thực tiễn. Một loạt các nước Mỹ La tinh, 
bao gồm Cộng hòa Đa dân tộc Bolivia, Colombia, Mexico, 
Nicaragua, Peru và Cộng hòa Bolivar Venezuela đã thừa nhận trong 
hiến pháp của mình tính chất đa sắc tộc và đa văn hoá của dân cư. 
Một số quốc gia cũng đã có những bước đi để đảm bảo quyền tự 
quản, tham gia và tham vấn. �í dụ, năm 1987, Na Uy đã thành lập 
Sameting, một nghị viện của bộ tộc người Sami với quyền tham vấn 
và quyền (hạn chế) về hành chính. Đan Mạch cũng vậy, đã thành lập 
các cơ quan quyền lực với tên gọi “Greenland Home Rule” cho bộ 

tộc người Inuit ở Greenland để họ có thể tự quản nhiều vấn đề nội 
bộ của mình. Gần đây, vào ngày 30/8/2012, Cộng hòa Trung Phi đã 
trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên phê chuẩn Công ước số 169. 
Năm 2018, Luxembourg trở thành quốc gia thứ 23 phê chuẩn Công 
ước này.

Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ nạn nhân trở thành tác nhân 
thay đổi thông qua việc làm thỏa đáng
Trong một báo cáo mang tên Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ 
nạn nhân trở thành các tác nhân thay đổi thông qua việc làm thỏa 
đáng, ILO đã phân tích tình hình của người bản địa trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu. Báo cáo cho thấy người bản địa bị ảnh hưởng bởi 
biến đổi khí hậu theo những cách khác nhau, đồng thời bởi các 
chính sách hoặc hành động nhằm giải quyết biến đổi khí hậu. Đồng 
thời, báo cáo nhấn mạnh rằng, với tư cách là tác nhân thay đổi, 
người bản địa rất cần thiết cho sự thành công của các chính sách và 
biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là 
mô hình kinh tế bền vững và kiến thức truyền thống. Báo cáo nhấn 
mạnh tầm quan trọng của Chương trình Việc làm �ỏa đáng, bao 
gồm Công ước số 169 và Hướng dẫn của ILO về việc chuyển đổi công 
bằng sang các nền kinh tế và xã hội bền vững với môi trường cho tất 
cả mọi người, để trao quyền cho phụ nữ và nam giới bản địa, và đảm 
bảo rằng họ có thể trở thành các đối tác trong việc đạt được phát 
triển bền vững và hành động khí hậu mạnh mẽ.

Công ước số 169 và các hiệp ước hòa bình
Trong hai lần, việc phê chuẩn Công ước số 169 đã diễn ra như một 
yếu tố không thể thiếu của các hiệp ước hòa bình nhằm chấm dứt 
xung đột vũ trang nội bộ bắt nguồn từ việc loại trừ các cộng đồng 
bản địa. Vào tháng 12 năm 1996 �ỏa thuận Hòa bình chắc chắn và 
lâu dài đã chấm dứt 36 năm nội chiến tại Guatemala. �ỏa thuận 
năm 1996 đã hiệu lực hóa một số hiệp định trước đó mà đã được 
đàm phán trong khoảng thời gian 6 năm, ví dụ như �ỏa thuận về 
Bản sắc và Quyền của Người Bản địa, được ký ngày 31 tháng 3 năm 
1995 giữa Chính phủ và Liên đoàn Cách mạng Quốc gia Guatemala 
(URNG). Hiệp ước hòa bình tạo điều kiện cho Guatemala phê chuẩn 
Công ước số 169 vào ngày 5 tháng 6 năm 1996. Tại Nepal, sự chấm 
dứt chính thức cuộc xung đột vũ trang (được khởi xướng vào tháng 
2 năm 1996) đã diễn ra vào ngày 21 tháng 11 năm 2006 với việc ký 
kết Hiệp định Hòa bình Toàn diện giữa Chính phủ và Đảng Cộng 
sản Nepal (Maoist). Quá trình hòa bình bao gồm nhiều thỏa thuận 
khác nhau, trong đó bao gồm các điều khoản về phê chuẩn Công ước 
số 169, mà đã được Nepal phê chuẩn vào ngày 14 tháng 9 năm 2007.

Công ước về Đồn điền, năm 1958 (Số 110) và Nghị định thư năm 
1982
Đồn điền vẫn là một ngành kinh tế quan trọng tại nhiều nước đang 
phát triển. Các văn kiện này điều chỉnh việc tuyển dụng, thu nhận 
người lao động di cư và bảo vệ công nhân đồn điền về mặt hợp đồng 
lao động, tiền công, thời giờ làm việc, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ thai 
sản, đền bù tai nạn lao động, tự do hiệp hội, thanh tra lao động và 
nhà ở.

Công ước về Nhân viên Điều dưỡng, năm 1977 (số 149) 
Do dịch vụ y tế ngày càng phát triển, nhiều nước đang thiếu nhân 
viên điều dưỡng có trình độ chuyên môn. Nhiều nhân viên điều 
dưỡng là lao động di cư đang phải đối mặt với nhiều thách thức đặc 
biệt. Công ước này yêu cầu mỗi quốc gia phê chuẩn phải thông qua 
các biện pháp phù hợp với điều kiện quốc gia để đảm bảo cho nhân 
viên điều dưỡng có được sự giáo dục, đào tạo và điều kiện làm việc, 
kể cả triển vọng nghề nghiệp và đãi ngộ sao cho đủ thu hút các nhân 
viên này vào nghề và giữ được họ ở lại trong nghề. Các nhân viên 
điều dưỡng phải được hưởng các điều kiện ít nhất tương đương các 
lao động khác trong nước về thời giờ làm việc, nghỉ hàng tuần, nghỉ 
phép có lương, nghỉ đi học, nghỉ thai sản và bảo hiểm xã hội.

Công ước về Điều kiện lao động (Khách sạn và nhà hàng), năm 
1991 (số 172)
Khách sạn, nhà hàng và du lịch là một trong những ngành kinh tế có 
tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Đây cũng là một trong những 
ngành tạo ra nhiều việc làm nhất, nếu xét hệ số lao động cao và hiệu 
ứng số nhân đáng kể đối với việc làm trong các ngành liên quan 
khác. Tuy nhiên, ngành này thường được biết đến là cung cấp các 
điều kiện làm việc kém vì nhiều lý do: bản chất làm việc phân tán của 

ngành, với phần lớn các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ với tỷ 
lệ tham gia công đoàn thấp; mức lương thấp và yêu cầu kỹ năng thấp; 
làm việc theo ca, ban đêm và theo mùa vụ. Nhằm cải thiện điều kiện 
lao động cho những người lao động trong các khách sạn và nhà hàng 
và nâng lên bằng mức hiện hành trong các ngành nghề khác, Công 
ước này quy định thời giờ làm việc hợp lý, giờ làm thêm, thời gian 
nghỉ giải lao và nghỉ phép năm. Công ước cũng nghiêm cấm sự mua 
bán việc làm trong khách sạn và nhà hàng.

Công ước về Việc làm tại nhà, năm 1996 (Số 177)
Người lao động làm việc tại nhà đa số là phụ nữ, là nhóm lao động 
đặc biệt dễ bị tổn thương, xét về địa vị phi chính thức của họ, thiếu 
sự bảo vệ của pháp luật, tình trạng biệt lập và yếu thế của họ trong 
thương lượng. Mục tiêu của Công ước là thúc đẩy bình đẳng đối xử 
giữa người lao động tại nhà và những người làm công ăn lương khác, 
đặc biệt khi nói về tự do hiệp hội, chống phân biệt đối xử, an toàn và 
sức khoẻ nghề nghiệp, đãi ngộ, bảo hiểm xã hội, tiếp cận đào tạo, độ 
tuổi tối thiểu được tuyển dụng và bảo vệ thai sản.

CÁC CHỦ ĐỀ MÀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ ĐIỀU CHỈNH 
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Điều kiện làm việc trong ngành y tế

Trong nhiều năm, nhiều nước đã thông qua hoặc sửa đổi pháp luật 
để đưa Công ước số 169 vào thực tiễn. Một loạt các nước Mỹ La tinh, 
bao gồm Cộng hòa Đa dân tộc Bolivia, Colombia, Mexico, 
Nicaragua, Peru và Cộng hòa Bolivar Venezuela đã thừa nhận trong 
hiến pháp của mình tính chất đa sắc tộc và đa văn hoá của dân cư. 
Một số quốc gia cũng đã có những bước đi để đảm bảo quyền tự 
quản, tham gia và tham vấn. �í dụ, năm 1987, Na Uy đã thành lập 
Sameting, một nghị viện của bộ tộc người Sami với quyền tham vấn 
và quyền (hạn chế) về hành chính. Đan Mạch cũng vậy, đã thành lập 
các cơ quan quyền lực với tên gọi “Greenland Home Rule” cho bộ 

tộc người Inuit ở Greenland để họ có thể tự quản nhiều vấn đề nội 
bộ của mình. Gần đây, vào ngày 30/8/2012, Cộng hòa Trung Phi đã 
trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên phê chuẩn Công ước số 169. 
Năm 2018, Luxembourg trở thành quốc gia thứ 23 phê chuẩn Công 
ước này.

Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ nạn nhân trở thành tác nhân 
thay đổi thông qua việc làm thỏa đáng
Trong một báo cáo mang tên Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ 
nạn nhân trở thành các tác nhân thay đổi thông qua việc làm thỏa 
đáng, ILO đã phân tích tình hình của người bản địa trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu. Báo cáo cho thấy người bản địa bị ảnh hưởng bởi 
biến đổi khí hậu theo những cách khác nhau, đồng thời bởi các 
chính sách hoặc hành động nhằm giải quyết biến đổi khí hậu. Đồng 
thời, báo cáo nhấn mạnh rằng, với tư cách là tác nhân thay đổi, 
người bản địa rất cần thiết cho sự thành công của các chính sách và 
biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là 
mô hình kinh tế bền vững và kiến thức truyền thống. Báo cáo nhấn 
mạnh tầm quan trọng của Chương trình Việc làm �ỏa đáng, bao 
gồm Công ước số 169 và Hướng dẫn của ILO về việc chuyển đổi công 
bằng sang các nền kinh tế và xã hội bền vững với môi trường cho tất 
cả mọi người, để trao quyền cho phụ nữ và nam giới bản địa, và đảm 
bảo rằng họ có thể trở thành các đối tác trong việc đạt được phát 
triển bền vững và hành động khí hậu mạnh mẽ.

Công ước số 169 và các hiệp ước hòa bình
Trong hai lần, việc phê chuẩn Công ước số 169 đã diễn ra như một 
yếu tố không thể thiếu của các hiệp ước hòa bình nhằm chấm dứt 
xung đột vũ trang nội bộ bắt nguồn từ việc loại trừ các cộng đồng 
bản địa. Vào tháng 12 năm 1996 �ỏa thuận Hòa bình chắc chắn và 
lâu dài đã chấm dứt 36 năm nội chiến tại Guatemala. �ỏa thuận 
năm 1996 đã hiệu lực hóa một số hiệp định trước đó mà đã được 
đàm phán trong khoảng thời gian 6 năm, ví dụ như �ỏa thuận về 
Bản sắc và Quyền của Người Bản địa, được ký ngày 31 tháng 3 năm 
1995 giữa Chính phủ và Liên đoàn Cách mạng Quốc gia Guatemala 
(URNG). Hiệp ước hòa bình tạo điều kiện cho Guatemala phê chuẩn 
Công ước số 169 vào ngày 5 tháng 6 năm 1996. Tại Nepal, sự chấm 
dứt chính thức cuộc xung đột vũ trang (được khởi xướng vào tháng 
2 năm 1996) đã diễn ra vào ngày 21 tháng 11 năm 2006 với việc ký 
kết Hiệp định Hòa bình Toàn diện giữa Chính phủ và Đảng Cộng 
sản Nepal (Maoist). Quá trình hòa bình bao gồm nhiều thỏa thuận 
khác nhau, trong đó bao gồm các điều khoản về phê chuẩn Công ước 
số 169, mà đã được Nepal phê chuẩn vào ngày 14 tháng 9 năm 2007.

Từ bóc lột tình dục đến việc làm trong ngành khách sạn23

Nghèo đói và thiếu việc làm khiến những người trẻ sống ở vùng ven biển 
Madagascar rơi vào bẫy bị bóc lột tình dục thương mại trẻ em. Những 
nỗ lực địa phương nhằm chống lại một trong những hình thức lao động 
trẻ em tồi tệ nhất đang được sự hỗ trợ của một dự án ILO. Từ năm 2014 
đến 2016, ILO - phối hợp với UNICEF - đã thiết lập một dự án cho phép 
những người trẻ tuổi rơi vào cạm bẫy này có thể rời bỏ nó để học được 
một nghề. Những người trẻ có liên quan chủ yếu là các cô gái, nhưng 
cũng có những chàng trai đã đóng vai trò là “người bảo kê”. Họ được đào 
tạo ba tháng về công việc khách sạn (bồi bàn, dọn dẹp, nấu ăn, nhân 
viên quầy bar), đây là một lĩnh vực mà người sử dụng lao động địa 
phương gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên lành nghề. Đào 
tạo lý thuyết đã được bổ sung bằng khóa thực tập ba tháng tại các 
doanh nghiệp, dẫn đến việc một số học viên được tuyển dụng. Một 
trong những người thụ hưởng chương trình, hiện 22 tuổi, giải thích rằng 
cô đã rơi vào bẫy bị bóc lột tình dục thương mại trong độ tuổi 15-20. Đến 
từ một gia đình nghèo có 5 đứa con, cô kể về sự nhọc nhằn của mình và 
việc gặp gỡ các khách hàng để kiếm được khoản tiền đáng hổ thẹn, mà 
bây giờ cô đã hoàn toàn từ bỏ. Sau khi được đào tạo, hiện giờ cô trở 
thành nhân viên phục vụ trong một nhà hàng của khách sạn. Cô nói 
rằng cô hạnh phúc và mơ ước trong một vài năm nữa, cô sẽ có thể mở 
một cửa hàng nhỏ của riêng mình bán thức ăn nhanh (mà ở địa phương 
hay gọi là “đồ ăn vặt”). 

Ngoài việc thúc đẩy bảo vệ sức khỏe xã hội cho tất cả người lao động, 
ILO hỗ trợ điều kiện làm việc tốt hơn cho nhân viên y tế thông qua các 
tiêu chuẩn lao động ngành và đối thoại xã hội. Sự thiếu hụt nhân viên y 
tế có trình độ diễn ra đồng thời với việc tuổi thọ được kéo dài, sự sử dụng 
ngày càng nhiều công nghệ y tế chuyên khoa, sự xuất hiện của các bệnh 
mới và kháng thuốc. Trong khi đó, bệnh viện và các cơ sở y tế khác hiếm 
khi được coi là nơi làm việc. Khi nhu cầu về các dịch vụ y tế tăng lên và 
sự thiếu hụt nhân viên y tế có trình độ trở nên nghiêm trọng hơn, điều 
kiện làm việc ngày càng xấu đi và chất lượng chăm sóc sức khỏe có thể 
bị ảnh hưởng. Tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế ở các nước nghèo nhất 
càng trở nên trầm trọng hơn bởi các nước giàu có hơn cung cấp điều 
kiện làm việc tốt hơn cho nhân viên y tế nhập cư. ILO đang hợp tác với 
WHO để giải quyết những thách thức này bằng cách công nhận cơ sở y 
tế là một môi trường làm việc đặc biệt và khuyến khích cải thiện điều 
kiện làm việc để nhân viên y tế được khích lệ và được hỗ trợ để cung cấp 
dịch vụ chăm sóc chất lượng cao trong cộng đồng của họ.
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ÁP DỤNG VÀ THÚC ĐẨY
TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

Trong nhiều năm, nhiều nước đã thông qua hoặc sửa đổi pháp luật 
để đưa Công ước số 169 vào thực tiễn. Một loạt các nước Mỹ La tinh, 
bao gồm Cộng hòa Đa dân tộc Bolivia, Colombia, Mexico, 
Nicaragua, Peru và Cộng hòa Bolivar Venezuela đã thừa nhận trong 
hiến pháp của mình tính chất đa sắc tộc và đa văn hoá của dân cư. 
Một số quốc gia cũng đã có những bước đi để đảm bảo quyền tự 
quản, tham gia và tham vấn. �í dụ, năm 1987, Na Uy đã thành lập 
Sameting, một nghị viện của bộ tộc người Sami với quyền tham vấn 
và quyền (hạn chế) về hành chính. Đan Mạch cũng vậy, đã thành lập 
các cơ quan quyền lực với tên gọi “Greenland Home Rule” cho bộ 

tộc người Inuit ở Greenland để họ có thể tự quản nhiều vấn đề nội 
bộ của mình. Gần đây, vào ngày 30/8/2012, Cộng hòa Trung Phi đã 
trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên phê chuẩn Công ước số 169. 
Năm 2018, Luxembourg trở thành quốc gia thứ 23 phê chuẩn Công 
ước này.

Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ nạn nhân trở thành tác nhân 
thay đổi thông qua việc làm thỏa đáng
Trong một báo cáo mang tên Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ 
nạn nhân trở thành các tác nhân thay đổi thông qua việc làm thỏa 
đáng, ILO đã phân tích tình hình của người bản địa trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu. Báo cáo cho thấy người bản địa bị ảnh hưởng bởi 
biến đổi khí hậu theo những cách khác nhau, đồng thời bởi các 
chính sách hoặc hành động nhằm giải quyết biến đổi khí hậu. Đồng 
thời, báo cáo nhấn mạnh rằng, với tư cách là tác nhân thay đổi, 
người bản địa rất cần thiết cho sự thành công của các chính sách và 
biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là 
mô hình kinh tế bền vững và kiến thức truyền thống. Báo cáo nhấn 
mạnh tầm quan trọng của Chương trình Việc làm �ỏa đáng, bao 
gồm Công ước số 169 và Hướng dẫn của ILO về việc chuyển đổi công 
bằng sang các nền kinh tế và xã hội bền vững với môi trường cho tất 
cả mọi người, để trao quyền cho phụ nữ và nam giới bản địa, và đảm 
bảo rằng họ có thể trở thành các đối tác trong việc đạt được phát 
triển bền vững và hành động khí hậu mạnh mẽ.

Công ước số 169 và các hiệp ước hòa bình
Trong hai lần, việc phê chuẩn Công ước số 169 đã diễn ra như một 
yếu tố không thể thiếu của các hiệp ước hòa bình nhằm chấm dứt 
xung đột vũ trang nội bộ bắt nguồn từ việc loại trừ các cộng đồng 
bản địa. Vào tháng 12 năm 1996 �ỏa thuận Hòa bình chắc chắn và 
lâu dài đã chấm dứt 36 năm nội chiến tại Guatemala. �ỏa thuận 
năm 1996 đã hiệu lực hóa một số hiệp định trước đó mà đã được 
đàm phán trong khoảng thời gian 6 năm, ví dụ như �ỏa thuận về 
Bản sắc và Quyền của Người Bản địa, được ký ngày 31 tháng 3 năm 
1995 giữa Chính phủ và Liên đoàn Cách mạng Quốc gia Guatemala 
(URNG). Hiệp ước hòa bình tạo điều kiện cho Guatemala phê chuẩn 
Công ước số 169 vào ngày 5 tháng 6 năm 1996. Tại Nepal, sự chấm 
dứt chính thức cuộc xung đột vũ trang (được khởi xướng vào tháng 
2 năm 1996) đã diễn ra vào ngày 21 tháng 11 năm 2006 với việc ký 
kết Hiệp định Hòa bình Toàn diện giữa Chính phủ và Đảng Cộng 
sản Nepal (Maoist). Quá trình hòa bình bao gồm nhiều thỏa thuận 
khác nhau, trong đó bao gồm các điều khoản về phê chuẩn Công ước 
số 169, mà đã được Nepal phê chuẩn vào ngày 14 tháng 9 năm 2007.
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Trong nhiều năm, nhiều nước đã thông qua hoặc sửa đổi pháp luật 
để đưa Công ước số 169 vào thực tiễn. Một loạt các nước Mỹ La tinh, 
bao gồm Cộng hòa Đa dân tộc Bolivia, Colombia, Mexico, 
Nicaragua, Peru và Cộng hòa Bolivar Venezuela đã thừa nhận trong 
hiến pháp của mình tính chất đa sắc tộc và đa văn hoá của dân cư. 
Một số quốc gia cũng đã có những bước đi để đảm bảo quyền tự 
quản, tham gia và tham vấn. �í dụ, năm 1987, Na Uy đã thành lập 
Sameting, một nghị viện của bộ tộc người Sami với quyền tham vấn 
và quyền (hạn chế) về hành chính. Đan Mạch cũng vậy, đã thành lập 
các cơ quan quyền lực với tên gọi “Greenland Home Rule” cho bộ 

tộc người Inuit ở Greenland để họ có thể tự quản nhiều vấn đề nội 
bộ của mình. Gần đây, vào ngày 30/8/2012, Cộng hòa Trung Phi đã 
trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên phê chuẩn Công ước số 169. 
Năm 2018, Luxembourg trở thành quốc gia thứ 23 phê chuẩn Công 
ước này.

Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ nạn nhân trở thành tác nhân 
thay đổi thông qua việc làm thỏa đáng
Trong một báo cáo mang tên Người bản địa và biến đổi khí hậu: Từ 
nạn nhân trở thành các tác nhân thay đổi thông qua việc làm thỏa 
đáng, ILO đã phân tích tình hình của người bản địa trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu. Báo cáo cho thấy người bản địa bị ảnh hưởng bởi 
biến đổi khí hậu theo những cách khác nhau, đồng thời bởi các 
chính sách hoặc hành động nhằm giải quyết biến đổi khí hậu. Đồng 
thời, báo cáo nhấn mạnh rằng, với tư cách là tác nhân thay đổi, 
người bản địa rất cần thiết cho sự thành công của các chính sách và 
biện pháp giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là 
mô hình kinh tế bền vững và kiến thức truyền thống. Báo cáo nhấn 
mạnh tầm quan trọng của Chương trình Việc làm �ỏa đáng, bao 
gồm Công ước số 169 và Hướng dẫn của ILO về việc chuyển đổi công 
bằng sang các nền kinh tế và xã hội bền vững với môi trường cho tất 
cả mọi người, để trao quyền cho phụ nữ và nam giới bản địa, và đảm 
bảo rằng họ có thể trở thành các đối tác trong việc đạt được phát 
triển bền vững và hành động khí hậu mạnh mẽ.

Công ước số 169 và các hiệp ước hòa bình
Trong hai lần, việc phê chuẩn Công ước số 169 đã diễn ra như một 
yếu tố không thể thiếu của các hiệp ước hòa bình nhằm chấm dứt 
xung đột vũ trang nội bộ bắt nguồn từ việc loại trừ các cộng đồng 
bản địa. Vào tháng 12 năm 1996 �ỏa thuận Hòa bình chắc chắn và 
lâu dài đã chấm dứt 36 năm nội chiến tại Guatemala. �ỏa thuận 
năm 1996 đã hiệu lực hóa một số hiệp định trước đó mà đã được 
đàm phán trong khoảng thời gian 6 năm, ví dụ như �ỏa thuận về 
Bản sắc và Quyền của Người Bản địa, được ký ngày 31 tháng 3 năm 
1995 giữa Chính phủ và Liên đoàn Cách mạng Quốc gia Guatemala 
(URNG). Hiệp ước hòa bình tạo điều kiện cho Guatemala phê chuẩn 
Công ước số 169 vào ngày 5 tháng 6 năm 1996. Tại Nepal, sự chấm 
dứt chính thức cuộc xung đột vũ trang (được khởi xướng vào tháng 
2 năm 1996) đã diễn ra vào ngày 21 tháng 11 năm 2006 với việc ký 
kết Hiệp định Hòa bình Toàn diện giữa Chính phủ và Đảng Cộng 
sản Nepal (Maoist). Quá trình hòa bình bao gồm nhiều thỏa thuận 
khác nhau, trong đó bao gồm các điều khoản về phê chuẩn Công ước 
số 169, mà đã được Nepal phê chuẩn vào ngày 14 tháng 9 năm 2007.

rong gần một thế kỷ qua, ILO đã có nhiều đóng góp cho quá 
trình đạt được bình đẳng xã hội trên hành tinh. Để làm được 

như vậy, ILO áp dụng một quy trình ra quyết định độc đáo với các 
thiết chế quản trị quốc tế. Giá trị của “cơ chế hợp tác ba bên” - 
nguyên tắc cốt lõi của hành động ILO - được công nhận rộng rãi và 
nguyên tắc này được coi là lý do khiến ILO tạo ra được tác động vô 
song trong việc đạt được các quyền tại nơi làm việc trên toàn thế 
giới. Tuy nhiên, mặc dù giai đoạn đầu trong quá trình bảo vệ pháp 
lý cho người lao động và người sử dụng lao động ở cấp quốc tế thực 
ra là việc áp dụng các tiêu chuẩn lao động, nhưng giám sát việc áp 
dụng các tiêu chuẩn này cũng không kém phần quan trọng. Hệ thống 
giám sát của ILO là một hệ thống đa chiều, và được tích hợp trong 
các tiêu chuẩn và nguyên tắc của Tổ chức. Trong số nhiều cơ chế 
giám sát của các tổ chức quốc tế và khu vực, hệ thống giám sát do 
ILO thành lập để thúc đẩy việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động 
được coi là một trong những hệ thống phát triển và hiệu quả nhất.

Các tiêu chuẩn lao động quốc tế trên thực tế được hỗ trợ bởi các cơ 
quan giám sát đặc biệt ở cấp quốc tế, giúp đảm bảo rằng các quốc gia 
thực hiện các Công ước mà họ phê chuẩn. ILO thường xuyên kiểm tra 
việc áp dụng các tiêu chuẩn ở các quốc gia thành viên và chỉ ra các 
lĩnh vực mà những tiêu chuẩn đó có thể được áp dụng tốt hơn. Nếu có 
bất kỳ vấn đề nào trong việc áp dụng các tiêu chuẩn, ILO tìm cách hỗ 
trợ các quốc gia thông qua đối thoại xã hội và hỗ trợ kỹ thuật.

T



Khi một quốc gia đã phê chuẩn một Công ước của ILO, thì quốc gia 
đó có nghĩa vụ báo cáo thường xuyên về các biện pháp đã tiến hành 
để thực hiện Công ước đó. Cứ 3 năm một lần các Chính phủ gửi báo 
cáo nêu chi tiết các bước mà họ đã thực hiện trong pháp luật và trong 
thực tế để áp dụng bất kỳ Công ước nào trong 8 Công ước cơ bản và 
4 Công ước quản trị của ILO mà họ đã phê chuẩn; đối với tất cả các 
Công ước khác, các báo cáo phải được nộp 6 năm một lần, trừ các 
Công ước đã được “gác lên tủ” (nghĩa là không phải giám sát định kỳ 
nữa). Các báo cáo về áp dụng Công ước có thể được yêu cầu nộp với 
định kỳ ngắn hơn. Các chính phủ phải gửi bản sao các báo cáo của 
mình cho các tổ chức đại diện của người lao động và của người sử 
dụng lao động. Các tổ chức này có thể bình luận về các báo cáo của 
chính phủ; họ cũng có thể gửi các ý kiến bình luận của mình về việc 
áp dụng Công ước trực tiếp cho ILO.

Ủy ban Chuyên gia được thành lập năm 1926 để kiểm tra các báo cáo 
ngày càng nhiều của các chính phủ về các Công ước đã phê chuẩn. 
Ngày nay, Ủy ban gồm 20 luật gia xuất sắc do Hội đồng Quản trị bổ 
nhiệm với nhiệm kỳ 3 năm (có thể tái nhiệm). Các chuyên gia này 
đến từ các khu vực địa lý khác nhau, với hệ thống pháp luật và văn 
hoá khác nhau. Vai trò của Ủy ban là đưa ra sự đánh giá kỹ thuật 
không thiên vị về việc áp dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế của 
một quốc gia thành viên.

Khi kiểm tra xem xét việc áp dụng tiêu chuẩn lao động quốc tế, Ủy 
ban các chuyên gia đưa ra 2 loại ý kiến bình luận: lưu ý và yêu cầu 
trực tiếp. Lưu ý là những bình luận về các câu hỏi cơ bản được nêu 
lên từ việc áp dụng một Công ước cụ thể nào đó của một quốc gia. 
Những lưu ý này được trình bày trong báo cáo hàng năm của Ủy ban 
Chuyên gia. Yêu cầu trực tiếp liên quan tới những câu hỏi mang tính 
kỹ thuật nhiều hơn hoặc yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Những 
yêu cầu trực tiếp này không được trình bày trong báo cáo của Ủy ban 
mà được gửi trực tiếp cho các chính phủ liên quan.24

Các báo cáo hàng năm của Ủy ban gồm 3 phần. Phần I là Báo cáo 
Chung, trong đó bao gồm các ý kiến bình luận về việc các quốc gia 
tuân thủ các nghĩa vụ theo Điều lệ; Phần II gồm các lưu ý về việc áp 
dụng các tiêu chuẩn lao động quốc tế, trong khi đó Phần III là Khảo 
sát Chung về một chủ đề cụ thể do Hội đồng Quản trị của ILO lựa 
chọn (xem phần dưới đây về Khảo sát Chung).
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Bản báo cáo hàng năm của Ủy ban Chuyên gia - thường được thông 
qua vào tháng 12 - được công bố vào tháng 2 của năm tiếp theo và 
được nộp lên Hội nghị Lao động Quốc tế vào tháng 6, sau đó được rà 
soát bởi Ủy ban Hội nghị về Áp dụng Tiêu chuẩn. Ủy ban thường 
trực của Hội nghị, hay còn gọi tắt là Ủy ban Hội nghị, bao gồm các 
đại diện của chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động. 
Ủy ban này xem xét bản báo cáo tại các phiên họp ba bên và chọn ra 
từ báo cáo đó một số lưu ý để thảo luận. Các chính phủ được đề cập 
đến trong những lưu ý này được mời đến để trả lời trước Ủy ban Hội 
nghị và cung cấp thông tin về vấn đề đang bàn luận. Trong rất nhiều 
trường hợp, Ủy ban Hội nghị rút ra kết luận yêu cầu các chính phủ 
tiến hành các biện pháp cụ thể để khắc phục tình hình hoặc chấp 
nhận phái đoàn của ILO đi kiểm tra hoặc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật. Kết 
quả thảo luận và kết luận về những vụ việc mà Ủy ban Hội nghị đã 
xem xét sẽ được công bố trong báo cáo của Ủy ban này. Những vụ 
việc đặc biệt quan tâm được nêu bật tại các đoạn riêng trong Báo cáo 
Chung của Ủy ban.
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Một số trường hợp tiến bộ trong việc áp dụng các Công ước và 
Khuyến nghị mà Ủy ban đã ghi nhận

Từ năm 1964, Ủy ban Chuyên gia đã ghi nhận nhiều trường hợp tiến 
bộ, với những thay đổi trong luật pháp và thực tiễn giúp áp dụng tốt 
hơn các Công ước đã phê chuẩn. �eo thống kê mới nhất, đã có hơn 
3.000 trường hợp tiến bộ (là những trường hợp mà Ủy ban thể hiện 
“sự hài lòng”) đã được ghi nhận.

Kể từ lần đầu tiên xác định “các trường hợp hài lòng” trong báo cáo 
của mình, Ủy ban Chuyên gia đã tiếp tục tuân theo các tiêu chí 
chung giống nhau. Ủy ban bày tỏ sự hài lòng trong các trường hợp, 
mà sau khi Ủy ban đưa ra ý kiến về một vấn đề cụ thể, chính phủ đã 
áp dụng các biện pháp thông qua việc áp dụng quy định mới, sửa đổi 
luật hiện hành hoặc thay đổi đáng kể trong chính sách hoặc thực 
hành quốc gia để tuân thủ đầy đủ hơn với nghĩa vụ được quy định 
trong các Công ước tương ứng. Để thể hiện sự hài lòng của mình, Ủy 
ban đã thông báo cho chính phủ và các đối tác xã hội biết họ cho 
rằng vấn đề cụ thể đó đã được giải quyết. Có 2 lý do của việc xác định 
các trường hợp hài lòng, bao gồm:

để thể hiện sự đánh giá cao của Ủy ban về hành động tích cực của các 
chính phủ nhằm đáp lại các bình luận của Ủy ban; và
để cung cấp ví dụ cho các chính phủ và đối tác xã hội khác cần giải 
quyết các vấn đề tương tự.

Tác động của hệ thống giám sát thường xuyên không chỉ giới hạn 
trong những trường hợp tiến bộ. Hàng năm Ủy ban Chuyên gia đều 
kiểm tra xem các quốc gia thành viên có thực hiện nghĩa vụ trình các 
văn kiện đã thông qua cho cơ quan lập pháp của mình để xem xét hay 
chưa. Ngay cả khi một nước quyết định không phê chuẩn một Công 
ước, thì cũng có thể lựa chọn điều chỉnh luật pháp của mình phù hợp 
với Công ước. Các quốc gia thành viên cũng thường xuyên rà soát 
các ý kiến bình luận của Ủy ban về việc áp dụng Công ước tại các 
nước khác và có thể sửa đổi, bổ sung luật pháp và thực tiễn của mình 
để tránh những vấn đề tương tự khi áp dụng Công ước và để thi đua 
với những điển hình tốt. Khi Công ước đã được phê chuẩn, Ủy ban 
thường gửi các yêu cầu trực tiếp tới các chính phủ, chỉ rõ những vấn 
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•

•

đề đã rất rõ ràng trong việc áp dụng một tiêu chuẩn và cho các nước 
liên quan một thời gian để đáp lại và giải quyết các vấn đề này trước 
khi bất kỳ một ý kiến bình luận nào được công bố. Sự can thiệp của 
Ủy ban đã tạo điều kiện cho đối thoại xã hội, yêu cầu các chính phủ 
xem xét lại việc áp dụng tiêu chuẩn và chia sẻ thông tin với các đối 
tác xã hội - những người cũng có thể cung cấp thông tin. Đối thoại 
xã hội tiếp theo có thể dẫn tới việc ngăn ngừa và giải quyết vấn đề. 

Các báo cáo của cả Ủy ban Chuyên gia lẫn Ủy ban Hội nghị được đưa 
lên mạng Internet để hàng triệu người tham khảo. Các chính phủ và 
các đối tác xã hội, vì vậy, có động lực lớn hơn để giải quyết các vấn 
đề trong áp dụng các tiêu chuẩn để tránh các chỉ trích của hai cơ 
quan này. Khi có yêu cầu của các quốc gia thành viên, ILO sẽ cung 
cấp hỗ trợ kỹ thuật thiết yếu trong việc soạn thảo và sửa đổi luật 
pháp quốc gia để đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn lao động quốc tế. 
Bằng cách này, các cơ quan giám sát đóng vai trò quan trọng trong 
việc ngăn ngừa vấn đề phát sinh trong khi áp dụng các tiêu chuẩn 
ngay từ đầu.
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Một số trường hợp tiến bộ trong việc áp dụng các Công ước và 
Khuyến nghị mà Ủy ban đã ghi nhận

Từ năm 1964, Ủy ban Chuyên gia đã ghi nhận nhiều trường hợp tiến 
bộ, với những thay đổi trong luật pháp và thực tiễn giúp áp dụng tốt 
hơn các Công ước đã phê chuẩn. �eo thống kê mới nhất, đã có hơn 
3.000 trường hợp tiến bộ (là những trường hợp mà Ủy ban thể hiện 
“sự hài lòng”) đã được ghi nhận.

Kể từ lần đầu tiên xác định “các trường hợp hài lòng” trong báo cáo 
của mình, Ủy ban Chuyên gia đã tiếp tục tuân theo các tiêu chí 
chung giống nhau. Ủy ban bày tỏ sự hài lòng trong các trường hợp, 
mà sau khi Ủy ban đưa ra ý kiến về một vấn đề cụ thể, chính phủ đã 
áp dụng các biện pháp thông qua việc áp dụng quy định mới, sửa đổi 
luật hiện hành hoặc thay đổi đáng kể trong chính sách hoặc thực 
hành quốc gia để tuân thủ đầy đủ hơn với nghĩa vụ được quy định 
trong các Công ước tương ứng. Để thể hiện sự hài lòng của mình, Ủy 
ban đã thông báo cho chính phủ và các đối tác xã hội biết họ cho 
rằng vấn đề cụ thể đó đã được giải quyết. Có 2 lý do của việc xác định 
các trường hợp hài lòng, bao gồm:

để thể hiện sự đánh giá cao của Ủy ban về hành động tích cực của các 
chính phủ nhằm đáp lại các bình luận của Ủy ban; và
để cung cấp ví dụ cho các chính phủ và đối tác xã hội khác cần giải 
quyết các vấn đề tương tự.

Tác động của hệ thống giám sát thường xuyên không chỉ giới hạn 
trong những trường hợp tiến bộ. Hàng năm Ủy ban Chuyên gia đều 
kiểm tra xem các quốc gia thành viên có thực hiện nghĩa vụ trình các 
văn kiện đã thông qua cho cơ quan lập pháp của mình để xem xét hay 
chưa. Ngay cả khi một nước quyết định không phê chuẩn một Công 
ước, thì cũng có thể lựa chọn điều chỉnh luật pháp của mình phù hợp 
với Công ước. Các quốc gia thành viên cũng thường xuyên rà soát 
các ý kiến bình luận của Ủy ban về việc áp dụng Công ước tại các 
nước khác và có thể sửa đổi, bổ sung luật pháp và thực tiễn của mình 
để tránh những vấn đề tương tự khi áp dụng Công ước và để thi đua 
với những điển hình tốt. Khi Công ước đã được phê chuẩn, Ủy ban 
thường gửi các yêu cầu trực tiếp tới các chính phủ, chỉ rõ những vấn 
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đề đã rất rõ ràng trong việc áp dụng một tiêu chuẩn và cho các nước 
liên quan một thời gian để đáp lại và giải quyết các vấn đề này trước 
khi bất kỳ một ý kiến bình luận nào được công bố. Sự can thiệp của 
Ủy ban đã tạo điều kiện cho đối thoại xã hội, yêu cầu các chính phủ 
xem xét lại việc áp dụng tiêu chuẩn và chia sẻ thông tin với các đối 
tác xã hội - những người cũng có thể cung cấp thông tin. Đối thoại 
xã hội tiếp theo có thể dẫn tới việc ngăn ngừa và giải quyết vấn đề. 

Các báo cáo của cả Ủy ban Chuyên gia lẫn Ủy ban Hội nghị được đưa 
lên mạng Internet để hàng triệu người tham khảo. Các chính phủ và 
các đối tác xã hội, vì vậy, có động lực lớn hơn để giải quyết các vấn 
đề trong áp dụng các tiêu chuẩn để tránh các chỉ trích của hai cơ 
quan này. Khi có yêu cầu của các quốc gia thành viên, ILO sẽ cung 
cấp hỗ trợ kỹ thuật thiết yếu trong việc soạn thảo và sửa đổi luật 
pháp quốc gia để đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn lao động quốc tế. 
Bằng cách này, các cơ quan giám sát đóng vai trò quan trọng trong 
việc ngăn ngừa vấn đề phát sinh trong khi áp dụng các tiêu chuẩn 
ngay từ đầu.
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PHẢN KHÁNG

Ai có thể nộp đơn phản kháng?23

�ủ tục phản kháng được quy định tại điều 24 và 25 của Điều lệ ILO, 
theo đó cho phép các hiệp hội nghề nghiệp của người lao động và 
người sử dụng lao động được quyền gửi tới Hội đồng Quản trị ILO 
đơn phản kháng của mình đối với bất kỳ quốc gia thành viên nào mà 
theo họ “đã không đảm bảo tôn trọng việc tuân thủ - trong phạm vi 
thẩm quyền của mình - một Công ước mà quốc gia thành viên đã phê 
chuẩn”. Một Ủy ban ba bên gồm 3 thành viên của Hội đồng Quản trị 
có thể được thành lập để xem xét đơn phản kháng đó cũng như ý kiến 
phản hồi của chính phủ liên quan. Báo cáo của Ủy ban này gửi cho 
Hội đồng Quản trị sẽ trình bày các khía cạnh pháp lý và thực tiễn của 
vụ việc này, xem xét các thông tin đã cung cấp và đưa ra kết luận cùng 
các khuyến nghị. Trước những năm 2000, trong trường hợp phản ứng 
của chính phủ không được coi là thỏa đáng, Hội đồng Quản trị có 
quyền công bố đơn phản kháng và ý kiến phản hồi của Hội đồng. 
Trong những năm gần đây, báo cáo của các ủy ban ba bên đã được 
cung cấp một cách có hệ thống cho công chúng trên trang web của 
ILO. Ngoài ra, nếu chính phủ không thực hiện các biện pháp cần 
thiết, Ủy ban Chuyên gia có thể được yêu cầu theo dõi vụ việc hoặc 
trong trường hợp nghiêm trọng nhất khi vụ việc có thể dẫn đến khiếu 
kiện, Hội đồng Quản trị có thể quyết định thành lập một Ủy ban Điều 
tra. Cuối cùng, những đơn phản kháng liên quan tới việc áp dụng 
Công ước số 87 và số 98 thường được chuyển cho Ủy ban Tự do Hiệp 
hội xem xét theo thủ tục thẩm tra đơn phản kháng.

Phản kháng theo Điều 24 và 25 của Điều lệ ILO có thể do các hiệp hội 
quốc gia và quốc tế của người lao động và người sử dụng lao động thực 
hiện. Các cá nhân không được phản kháng trực tiếp với ILO nhưng có thể 
chuyển các thông tin liên quan cho các tổ chức đại diện của mình nếu 
thấy thích hợp.
 

ÁP DỤNG VÀ THÚC ĐẨY: TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ



111

Thủ tục phản kháng

TỔ CHỨC CỦA 
NGƯỜI LAO ĐỘNG
HOẶC NGƯỜI SỬ
DỤNG LAO ĐỘNG 
NỘP ĐƠN PHẢN 
KHÁNG LÊN ILO

ILO THÔNG BÁO
CHO CHÍNH PHỦ
LIÊN QUAN VÀ 
TRÌNH ĐƠN PHẢN 
KHÁNG LÊN HỘI 
ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ GỬI

ĐƠN PHẢN KHÁNG
CHO ỦY BAN TỰ 

DO HIỆP HỘI

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ QUYẾT

ĐỊNH KHÔNG NHẬN
ĐƠN PHẢN KHÁNG

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ KẾT
LUẬN THÔNG 

QUA BÁO CÁO VÀ 
CHUYỂN VỤ VIỆC CHO

ỦY BAN CHUYÊN
GIA ĐỂ XỬ LÝ

TIẾP

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ YÊU CẦU
LẬP ỦY BAN ĐIỀU
TRA VỀ VỤ VIỆC 
THEO THỦ TỤC 

KHIẾU KIỆN

ỦY BAN BA BÊN
YÊU CẦU CHÍNH 
PHỦ BỔ SUNG 
THÔNG TIN VÀ 
NỘP BÁO CÁO
KÈM THEO CÁC
KẾT LUẬN VÀ 
KHUYẾN NGHỊ

HOẶC

HOẶC HOẶC

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ CHỈ
ĐỊNH ỦY BAN 

BA BÊN

Phản kháng trên thực tế
Năm 1955, Hy Lạp đã phê chuẩn Công ước �anh tra Lao động năm 
1947 (số 81). Năm 1994 nước này thông qua một đạo luật phân cấp 
thanh tra lao động và đặt nó trực thuộc cơ quan hành chính các tỉnh 
tự trị. Hiệp hội Công chức của Bộ Lao động Hy Lạp (FAMIT) sau đó 
đã đệ đơn phản kháng tới ILO cho rằng đạo luật đó trái với nguyên 
tắc của Công ước số 81 rằng thanh tra lao động phải đặt dưới sự giám 
sát và kiểm soát của chính quyền trung ương. Một Ủy ban ba bên 
được lập ra để xem xét vụ việc này đã chấp nhận sự phản kháng và 
yêu cầu chính phủ Hy Lạp sửa đổi pháp luật để đảm bảo tuân thủ 
Công ước. Năm 1998, chính phủ Hy Lạp đã thông qua luật mới đưa 
thanh tra lao động trở lại trực thuộc chính quyền trung ương. Cũng 
trong năm đó Ủy ban Chuyên gia đã khen ngợi chính phủ Hy Lạp về 
“sự quan tâm và những nỗ lực siêng năng” đã dành cho các khuyến 
nghị do Ủy ban ba bên đưa ra.
 



�ủ tục khiếu kiện được quy định từ điều 26 đến điều 34 của Điều lệ 
ILO. �eo các quy định này, việc khiếu kiện một quốc gia thành viên 
vì đã không tuân thủ Công ước đã phê chuẩn có thể được thực hiện 
bởi một quốc gia thành viên khác, một đại biểu tại Hội nghị Lao 
động Quốc tế, hoặc bởi chính Hội đồng Quản trị trong phạm vi 
quyền hạn của mình. Sau khi nhận được khiếu kiện, Hội đồng Quản 
trị có thể lập Ủy ban Điều tra, gồm 3 thành viên độc lập chịu trách 
nhiệm tiến hành điều tra đầy đủ về khiếu kiện, xem xét đánh giá tất 
cả các khía cạnh của vụ việc và đưa ra khuyến nghị về các biện pháp 
sẽ tiến hành để giải quyết vấn đề bị khiếu kiện. Ủy ban Điều tra là 
thủ tục điều tra cao nhất của ILO; nó thường được lập khi một quốc 
gia thành viên bị cáo buộc đã vi phạm liên tục và nghiêm trọng và 
nhiều lần từ chối giải quyết vấn đề. Cho tới nay, đã có 13 Ủy ban 
Điều tra được thành lập, gần đây nhất là vào tháng 3 năm 2018 do 
Hội đồng Quản trị thành lập sau khi có đơn khiếu kiện theo Điều 26 
đối với Chính phủ Cộng hòa Bolivar Venezuela.

Khi một nước từ chối thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Điều tra 
thì Hội đồng Quản trị có thể thực hiện biện pháp theo Điều 33 của 
Điều lệ ILO. Điều này quy định rằng “Trong trường hợp một nước 
thành viên không thực hiện những khuyến nghị được nêu trong báo 
cáo của Ủy ban Điều tra trong một thời hạn đã ấn định, hoặc được 
nêu trong quyết định của Toà án quốc tế, thì tuỳ theo từng trường 
hợp, Hội đồng Quản trị có thể đề nghị Hội nghị Lao động Quốc tế có 
những biện pháp được cho là thích hợp và thiết thực để bảo đảm các 
khuyến nghị được thi hành”. Điều 33 được áp dụng lần đầu tiên 
trong lịch sử ILO vào năm 2000, khi Hội đồng Quản trị đề nghị Hội 
nghị Lao động Quốc tế có biện pháp bắt buộc Myanma chấm dứt 
việc sử dụng lao động cưỡng bức. Khiếu kiện theo Điều 26 chống lại 
Myanma vì những vi phạm Công ước năm 1930 (số 29) về Lao động 
Cưỡng bức được đưa ra năm 1996 và kết luận của Ủy ban Điều tra là 
đã có việc sử dụng lao động cưỡng bức “một cách phổ biến và có hệ 
thống” tại quốc gia này.
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Khiếu kiện trên thực tế
Năm 1957, Ba Lan đã phê chuẩn Công ước về Tự do Hiệp hội và Bảo 
vệ Quyền Tổ chức năm 1948 (số 87) và Công ước về Quyền Tổ chức 
và �ương lượng Tập thể năm 1949 (số 98). Khi tình trạng thiết quân 
luật được ban bố vào năm 1981, chính phủ đã đình chỉ các hoạt động 
của Công đoàn Đoàn kết và giam giữ hoặc sa thải rất nhiều các thủ 
lĩnh và đoàn viên của tổ chức công đoàn này. Sau khi vụ việc được 
Ủy ban Tự do Hiệp hội xem xét, các đại biểu tại Hội nghị Lao động 
Quốc tế năm 1982 đã đưa khiếu kiện chống Ba Lan theo Điều 26 của 
Điều lệ ILO. Ủy ban Điều tra kết luận đã có sự vi phạm nghiêm trọng 
đối với cả hai Công ước. Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Điều tra, 
ILO và một loạt các nước và tổ chức đã gây sức ép đòi Ba Lan khôi 
phục lại tình hình và năm 1989 chính phủ Ba Lan đã phải trao tư 
cách hợp pháp cho Công đoàn Đoàn kết. Lech Walesa, thủ lĩnh của 
Công đoàn Đoàn kết và sau này là Tổng thống Ba Lan đã ghi nhận 
rằng “Ủy ban Điều tra do ILO thành lập sau khi chế độ thiết quân 
luật được áp đặt tại đất nước tôi đã có những đóng góp quan trọng 
đối với sự thay đổi mang lại dân chủ cho Ba Lan.”25
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHUYỂN KHIẾU KIỆN

LIÊN QUAN TỚI QUYỀN
TỰ DO HIỆP HỘI

TỚI ỦY BAN TỰ DO
HIỆP HỘI

 

QUỐC GIA 
THÀNH VIÊN HOẶC

ĐẠI BIỂU DỰ HỘI NGHỊ
LAO ĐỘNG QUỐC TẾ

HOẶC HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ KHỞI KIỆN

HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ CÓ THỂ
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Tự do hiệp hội và thương lượng tập thể nằm trong số các nguyên tắc 
cơ bản của ILO. Ngay sau khi thông qua Công ước số 87 và 98 về tự 
do hiệp hội và thương lượng tập thể, ILO đã rút ra kết luận là cần 
phải có thêm một thủ tục giám sát tiếp theo để đảm bảo sự tuân thủ 
nguyên tắc tự do hiệp hội tại các nước chưa phê chuẩn các Công ước 
liên quan này. Kết quả là, vào năm 1951, ILO đã thành lập Ủy ban Tự 
do Hiệp hội (CFA) để xem xét các khiếu kiện về vi phạm quyền tự do 
hiệp hội cho dù một nước đã phê chuẩn hay chưa phê chuẩn các 
Công ước liên quan. Các khiếu kiện đối với một quốc gia thành viên 
có thể do các tổ chức của người lao động hoặc người sử dụng lao 
động khởi xướng. CFA là một Ủy ban của Hội đồng Quản trị, gồm 
một chủ tịch độc lập và 3 đại diện của chính phủ, người lao động và 
người sử dụng lao động, mỗi bên cử một đại diện. Nếu Ủy ban quyết 
định tiếp nhận vụ kiện, nó sẽ thiết lập các chứng cứ thông qua đối 
thoại với chính phủ liên quan. Nếu Ủy ban phát hiện ra rằng đã có 
sự vi phạm các tiêu chuẩn hoặc nguyên tắc về tự do hiệp hội, nó sẽ 
làm báo cáo gửi Hội đồng Quản trị và đưa ra các khuyến nghị về cách 
thức khắc phục tình hình. Các chính phủ tiếp đó sẽ được yêu cầu báo 
cáo về việc thực hiện các khuyến nghị này của Ủy ban. Trong trường 
hợp nước đó đã phê chuẩn các tiêu chuẩn liên quan thì các khía cạnh 
pháp lý của vụ kiện sẽ được chuyển cho Ủy ban Chuyên gia. CFA 
cũng có thể chọn phương án đề xuất cử một phái đoàn “tiếp xúc trực 
tiếp” với chính phủ liên quan để giải quyết vấn đề một cách trực tiếp 
với các quan chức chính phủ và các đối tác xã hội thông qua một quá 
trình đối thoại. Trong gần 70 năm hoạt động CFA đã xem xét hơn 
3.300 vụ việc. Hơn 60 nước trên 5 châu lục đã thực hiện các khuyến 
nghị của Ủy ban và đã thông báo cho Ủy ban về những tiến triển tích 
cực liên quan tới tự do hiệp hội trong những thập kỷ gần đây.26
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Đoạn 14 của �ủ tục đặc biệt để kiểm tra các khiếu kiện cáo buộc sự 
vi phạm quyền tự do hiệp hội quy định rằng nhiệm vụ của Ủy ban Tự 
do Hiệp hội “bao gồm xác định xem có quy dịnh pháp luật hoặc 
thông lệ nào tuân thủ các nguyên tắc tự do hiệp hội và thương lượng 
tập thể hay không như được nêu trong các Công ước liên quan”. Hội 
đồng Quản trị đã thường xuyên phê duyệt nhiệm vụ này và năm 2009 
đã quyết định đưa nó vào Bản tóm tắt các quy tắc áp dụng cho Hội 
đồng Quản trị. Chức năng của Ủy ban Tự do Hiệp hội không phải là 
đưa ra những kết luận chung liên quan đến tình hình công đoàn ở 
các quốc gia cụ thể dựa trên các tuyên bố chung mơ hồ, mà chỉ đơn 
giản là đánh giá các cáo buộc cụ thể liên quan đến việc tuân thủ các 
nguyên tắc tự do hiệp hội. Mục tiêu của thủ tục khiếu kiện của Ủy 
ban Tự do Hiệp hội không phải là chỉ trích các chính phủ, mà để thu 
hút sự tham gia vào đối thoại ba bên mang tính xây dựng để thúc đẩy 
sự tôn trọng quyền công đoàn trong pháp luật và thực tiễn.

Để khiếu kiện lên Ủy ban, cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất 
định. Bên khiếu kiện phải chỉ rõ nơi nhận đơn khiếu kiện là Ủy ban 
Tự do Hiệp hội; đơn khiếu kiện phải được nộp bởi một tổ chức đại 
diện cho người sử dụng lao động hoặc cho người lao động; nó phải 
được lập thành văn bản và có chữ ký của đại diện cơ quan có quyền 
khiếu kiện. Các tổ chức phi chính phủ có tư cách tham vấn với ILO 
cũng có quyền nộp đơn khiếu kiện. Về bản chất, các cáo buộc trong 
đơn khiếu kiện không được mang tính chất chính trị thuần túy; chúng 
phải được trình bày rõ ràng và được hỗ trợ bởi bằng chứng. Không cần 
phải hoàn thành tất cả các thủ tục quốc gia, nhưng Ủy ban Tự do Hiệp 
hội có thể tính đến thực tế là một trường hợp đang được một cơ quan 
xét xử quốc gia xem xét. Ủy ban này họp 3 lần một năm vào tuần trước 
khi diễn ra các phiên họp của Hội đồng Quản trị.27
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Các cơ chế ba bên cấp quốc gia về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp 
liên quan đến tiêu chuẩn lao động quốc tế được ILO thúc đẩy

Trong nhiều năm, ILO đã thúc đẩy các cơ chế ba bên cấp quốc gia ở 
châu Mỹ Latinh để ngăn ngừa và giải quyết các tranh chấp liên quan 
đến tiêu chuẩn lao động quốc tế, và đặc biệt liên quan đến quyền tự do 
hiệp hội và thương lượng tập thể, theo yêu cầu của các chính phủ bị 
khiếu nại lên Ủy ban Tự do Hiệp hội. Các cơ quan giám sát của ILO đã 
lưu ý và/hoặc hỗ trợ việc sử dụng các cơ chế đó, và đã khuyến khích 
Văn phòng tiếp tục thúc đẩy sự phát triển phù hợp của chúng. Các cơ 
chế này đã được chứng minh là rất hữu ích trong việc ngăn chặn và giải 
quyết nhiều tranh chấp liên quan đến tự do hiệp hội, và đôi khi đã đưa ra 
một khuôn khổ cho việc ký kết các thỏa ước tập thể. Colombia và 
Panama đã lập ra một ủy ban tương tự với kết quả đáng khích lệ. Cộng 
hòa Dominica đã quyết định thiết lập một cơ chế bàn tròn với trách 
nhiệm phòng ngừa và xử lý thích hợp bất kỳ tranh chấp nào liên quan 
đến việc áp dụng các Công ước ILO đã được phê chuẩn nhằm tìm kiếm 
giải pháp và đạt được sự đồng thuận. Kinh nghiệm cho thấy các tiêu chí 
dưới đây dẫn đến hoạt động hiệu quả của các cơ quan đó:
_  Bộ Lao động phải phân bổ nguồn nhân lực và tài chính cần thiết cho 

việc điều phối hoạt động của cơ chế hòa giải, và có thể điều phối và 
mời các bộ/tổ chức công khác tham gia các cuộc họp được tổ chức 
để giải quyết các vụ việc đang được xem xét;

_  việc chấp nhận cơ chế hòa giải phải dựa trên thỏa thuận ba bên;
_  các tổ chức đại diện nhất cho người sử dụng lao động và người lao 

động cùng với chính phủ nên chỉ định một hòa giải viên thường trực 
quốc gia thường trực - người có được sự tín nhiệm của tất cả các bên;

_  các đề xuất và kết luận hòa giải được thông qua trong bối cảnh của 
thủ tục này phải dựa trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế có liên 
quan và có tính đến ý kiến của các cơ quan giám sát;

_  cần thiết lập một cơ chế theo dõi các thỏa thuận đã được thống nhất 
để củng cố niềm tin của các bên trong cơ chế;

_  thành viên của các cơ chế hòa giải cũng cần được đào tạo đặc biệt 
về tiêu chuẩn lao động quốc tế và hệ thống giám sát của ILO; và

_  thủ tục hòa giải phải miễn phí và không bắt buộc, và không được 
ngăn cản việc liên hệ với các cơ quan giám sát của ILO.

Rõ ràng là cộng đồng quốc tế đã tìm thấy trong các cơ chế này một 
công cụ khác để củng cố đối thoại xã hội. Thách thức là làm sao để 
“nhân rộng” các cơ quan này ra ngoài khu vực châu Mỹ Latinh. Sáng 
kiến này đáp ứng xu hướng hiện đại của quá trình tìm cách áp dụng đầy 
đủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

ÁP DỤNG VÀ THÚC ĐẨY: TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ



Tiêu chuẩn lao động quốc tế là các văn kiện phổ biến toàn cầu do 
cộng đồng quốc tế thông qua và phản ánh các giá trị và các nguyên 
tắc chung về những vấn đề liên quan tới việc làm. Trong khi các quốc 
gia thành viên có thể chọn phê chuẩn hay không phê chuẩn bất kỳ 
Công ước nào thì ILO cho rằng điều quan trọng là theo dõi sự phát 
triển tại tất cả các nước, cho dù đã phê chuẩn hay chưa phê chuẩn 
các Công ước đó. �eo Điều 19 của Điều lệ ILO, các nước thành viên 
phải báo cáo theo định kỳ - theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị - về 
các biện pháp mà họ đã tiến hành để đem lại hiệu lực cho bất kỳ điều 
khoản nào đó của Công ước hoặc Khuyến nghị nhất định nào đó, và 
nêu rõ bất kỳ trở ngại nào đã ngăn cản hoặc trì hoãn việc phê chuẩn 
một Công ước cụ thể.

Trên cơ sở Điều 19, hàng năm Ủy ban Chuyên gia đã công bố báo cáo 
Khảo sát Chung sâu sắc về luật pháp và thực hành tại các nước thành 
viên về một chủ đề do Hội đồng Quản trị lựa chọn. Những khảo sát 
như vậy được thực hiện chủ yếu trên cơ sở báo cáo nhận được từ các 
quốc gia thành viên và thông tin do các tổ chức của người lao động 
và người sử dụng lao động gửi tới. Chúng cho phép Ủy ban Chuyên 
gia xem xét đánh giá tác động của các Công ước và Khuyến nghị, 
phân tích những khó khăn mà các chính phủ đã nêu lên trong việc 
áp dụng các Công ước và các Khuyến nghị, và xác định cách thức để 
khắc phục những trở ngại này. 

Các cuộc Khảo sát Chung gần đây bao gồm:
2010 - Văn kiện về việc làm
2011 - Văn kiện về bảo hiểm xã hội
2012 - Các Công ước cơ bản
2013 - Quan hệ lao động (dịch vụ công) và thương lượng tập thể
2014 - Văn kiện về ấn định mức lương tối thiểu
2015 - Quyền hiệp hội (nông nghiệp) và tổ chức đại diện lao động 
nông thôn
2016 - Văn kiện về lao động di cư
2017 - Văn kiện về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp
2018 - Văn kiện về thời giờ làm việc
2019 - Khuyến nghị về Sàn Bảo trợ Xã hội (số 202)
(Sắp ban hành năm 2020) - Văn kiện liên quan đến mục tiêu chiến 
lược của việc làm
(Sắp ban hành năm 2021) - Văn kiện về nhân viên điều dưỡng và lao 
động giúp việc gia đình
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Khảo sát Chung (Điều 19, Điều lệ ILO)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

ÁP DỤNG CÔNG ƯỚC CHƯA PHÊ CHUẨN



ILO không chỉ giám sát việc áp dụng các Công ước đã phê chuẩn. Nó 
còn cung cấp các hình thức hỗ trợ kỹ thuật khác, trong đó các 
chuyên gia ILO hoặc các chuyên gia khác giúp các nước giải quyết 
những vấn đề trong luật pháp và thực tiễn để làm cho chúng phù hợp 
với các nghĩa vụ theo các văn kiện đã phê chuẩn. Các hình thức hỗ 
trợ kỹ thuật bao gồm các đoàn cố vấn và tiếp xúc trực tiếp, qua đó 
cán bộ ILO gặp các quan chức chính phủ để thảo luận những vấn đề 
về áp dụng các tiêu chuẩn với mục đích tìm ra giải pháp; và các hoạt 
động thúc đẩy, bao gồm hội thảo và tập huấn quốc gia với mục đích 
nâng cao nhận thức về các tiêu chuẩn, xây dựng năng lực cho các đối 
tác quốc gia và cung cấp tư vấn kỹ thuật về việc áp dụng các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế như thế nào để mang lại lợi ích cho tất cả 
mọi người. ILO cũng trợ giúp trong việc soạn thảo luật pháp quốc 
gia phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Rất nhiều các hoạt động trợ giúp kỹ thuật được thực hiện bởi các 
chuyên gia ILO về tiêu chuẩn lao động quốc tế, được bố trí làm việc 
tại các văn phòng ILO đóng trụ sở trên khắp thế giới. Các chuyên gia 
về tiêu chuẩn lao động quốc tế gặp gỡ các quan chức chính phủ, các 
tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động để cung cấp 
sự hỗ trợ khi chuẩn bị phê chuẩn các Công ước và thực hiện nghĩa 
vụ báo cáo, để thảo luận các giải pháp cho những vấn đề mà các cơ 
quan giám sát đã nêu ra, và để rà soát lại các dự thảo luật đảm bảo 
phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Các chuyên gia về tiêu 
chuẩn lao động quốc tế được bố trí tại:

Châu Phi: Cairo, Dakar, Pretoria, Yaoundé 
Châu Mỹ: Lima, San José, Santiago
Vùng Caribê: Port of Spain
Các nước Ả Rập: Beirut
Đông Á: Băng Cốc, Manila 
Nam Á: Niu Đê-li
Đông Âu và Trung Á: Bu-đa-pét, Matxcơva
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Mạng lưới chuyên gia toàn cầu về tiêu chuẩn lao động quốc tế

HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ ĐÀO TẠO

ÁP DỤNG VÀ THÚC ĐẨY: TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ



Trung tâm Đào tạo Quốc tế của ILO tại Turin (Ý) có nhiệm vụ đào 
tạo, giáo dục và nâng cao năng lực cho chính phủ, các tổ chức của 
người lao động và người sử dụng lao động cũng như các đối tác quốc 
gia và quốc tế khác nhằm thúc đẩy việc làm thỏa đáng và phát triển 
bền vững. Mỗi năm, Trung tâm tổ chức hơn 450 chương trình và dự 
án cho khoảng 12.000 người tham gia từ 190 quốc gia. Đặc biệt, 
Trung tâm cung cấp đào tạo về các tiêu chuẩn lao động quốc tế cho 
các quan chức chính phủ, người lao động, người sử dụng lao động, 
luật sư, thẩm phán và các chuyên gia giáo dục pháp luật cũng như 
các khoá đào tạo chuyên sâu về tiêu chuẩn lao động, cải tiến năng 
suất, phát triển doanh nghiệp, tiêu chuẩn lao động quốc tế và toàn 
cầu hoá, và các quyền của lao động nữ.

Trung tâm Turin cũng chủ trì tổ chức Khóa học Lao động Hàng hải 
- một chương trình gồm các khóa học chuyên ngành nhằm tăng 
cường năng lực của chính phủ, chủ tàu và thủy thủ trong việc áp 
dụng Công ước về Lao động Hàng hải, 2006.
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Trung tâm Đào tạo Quốc tế của ILO



Năm 1998 ILO đã đưa ra một biện pháp thúc đẩy đặc biệt để tăng 
cường việc áp dụng bốn nguyên tắc và các quyền gắn liền với chúng 
được coi là có vai trò cơ bản đối với công bằng xã hội. Bằng cách 
thông qua Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao 
động và các Hành động Tiếp theo, các quốc gia thành viên ILO thừa 
nhận nghĩa vụ phấn đấu để hiện thực hoá một số giá trị cơ bản vốn 
là thuộc tính của ILO, đó là tự do hiệp hội và thừa nhận thực sự 
quyền thương lượng tập thể; xoá bỏ tất cả mọi hình thức lao động 
cưỡng bức hoặc bắt buộc; xoá bỏ thực sự lao động trẻ em; xoá bỏ sự 
phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp. Nghĩa vụ này luôn 
tồn tại thường trực ngay cả khi các quốc gia thành viên chưa phê 
chuẩn 8 Công ước cơ bản chứa đựng các nguyên tắc này (bao gồm 
Nghị định thư năm 2014 bổ sung Công ước về Lao động Cưỡng bức). 
Đồng thời bản thân ILO cũng có nghĩa vụ cung cấp sự hỗ trợ cần 
thiết để đạt được các mục tiêu này. 

Ngoài ra, đoạn 5 của Tuyên bố nhấn mạnh rằng không nên sử dụng 
các tiêu chuẩn lao động cho mục đích bảo hộ mậu dịch, và không có 
nội dung nào trong Tuyên bố cũng như Hành động Tiếp theo sẽ 
được sử dụng cho mục đích đó. Ngoài ra, lợi thế so sánh của bất kỳ 
quốc gia nào sẽ không bị đưa vào nghi vấn bởi Tuyên bố và Hành 
động Tiếp theo.

Đồng thời, các Hành động Tiếp theo được thông qua là nhằm giúp 
xác định nhu cầu của các quốc gia để áp dụng tốt hơn các nguyên tắc 
và quyền cơ bản nêu trên. Các quốc gia thành viên phải gửi báo cáo 
hàng năm về tất cả các quyền cơ bản thuộc các Công ước tương ứng 
của ILO mà họ chưa phê chuẩn. Các báo cáo sẽ được Hội đồng Quản 
trị xem xét, những ý kiến bình luận của Hội đồng này sẽ được công 
bố trong phần “Giới thiệu” của Báo cáo hàng năm trong đó kiểm tra 
việc thực hiện các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động ở các 
nước liên quan, tập trung vào những tiến triển và xu hướng mới.

Tuyên bố và các Hành động Tiếp theo được thiết lập để thúc đẩy các 
nguyên tắc và quyền cơ bản mà nó hàm chứa và thúc đẩy việc phê 
chuẩn các Công ước cơ bản thông qua đối thoại và hỗ trợ kỹ thuật. 
Mục đích của Tuyên bố và các Hành động Tiếp theo không phải là 
tạo ra một bộ các tiêu chuẩn song song với những gì đã có; đúng 
hơn, nó nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên đạt được sự tôn trọng 
đầy đủ các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, bao gồm việc 
phê chuẩn tất cả các Công ước cơ bản cũng như Nghị định thư năm 
2014 bổ sung Công ước về Lao động Cưỡng bức. Một khi đã đạt được 
điều đó, tất cả các quốc gia thành viên sẽ nằm dưới sự giám sát 
thường xuyên của ILO đối với các Công ước cơ bản này.
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TUYÊN BỐ CỦA ILO VỀ CÁC NGUYÊN TẮC VÀ 
QUYỀN CƠ BẢN TRONG LAO ĐỘNG VÀ CÁC
HÀNH ĐỘNG TIẾP THEO

ÁP DỤNG VÀ THÚC ĐẨY: TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG QUỐC TẾ



Trong bối cảnh bất ổn lan rộng trong thế giới việc làm, từ bất ổn tài 
chính và suy thoái kinh tế đến thất nghiệp ngày càng tăng, tính chất 
không chính thức và bảo trợ xã hội không đầy đủ, vào tháng 6 năm 
2008, đại diện ba bên của ILO (chính phủ, người lao động và người 
sử dụng lao động) đã thông qua Tuyên bố về Bình đẳng Xã hội cho 
Toàn cầu hóa Công bằng, được thiết kế để tăng cường năng lực của 
ILO trong việc thúc đẩy Chương trình Việc làm �ỏa đáng và tạo ra 
sự ứng phó hiệu quả trước những thách thức ngày càng tăng của sự 
chuyển đổi thế giới việc làm trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đây là 
tuyên bố quan trọng thứ ba về các nguyên tắc và chính sách được 
Hội nghị Lao động Quốc tế thông qua kể từ Điều lệ ILO ra đời năm 
1919. Nó tiếp nối Tuyên bố Philadelphia năm 1944 và Tuyên bố về 
các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động năm 1998. Tuyên 
bố 2008 thể hiện tầm nhìn đương đại về nhiệm vụ của ILO trong kỷ 
nguyên toàn cầu hóa. Tất cả các quốc gia thành viên của ILO phải 
theo đuổi các chính sách dựa trên các mục tiêu chiến lược: việc làm, 
bảo trợ xã hội, đối thoại xã hội và quyền tại nơi làm việc. Đồng thời, 
Tuyên bố nhấn mạnh một cách tiếp cận toàn diện và tích hợp bằng 
cách nhận ra rằng các mục tiêu này là “không thể tách rời, liên kết 
và hỗ trợ lẫn nhau” và vai trò của các tiêu chuẩn lao động quốc tế 
như một phương tiện hữu hiệu để đạt được tất cả các mục tiêu trên.
 
Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy chính sách tiêu 
chuẩn ILO là nền tảng cho các hoạt động của ILO bằng cách tăng 
cường sự liên quan của nó với thế giới việc làm, cũng như đảm bảo 
vai trò của các tiêu chuẩn như một phương tiện hữu hiệu để đạt được 
các mục tiêu trong Điều lệ của ILO. Tuyên bố nêu rõ mỗi quốc gia 
thành viên phải xác định cách thức để đạt được các mục tiêu chiến 
lược của ILO dựa trên nghĩa vụ quốc tế hiện thời của mỗi quốc gia 
và các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, có tính đến nhiều 
yếu tố bao gồm cả những nguyên tắc và quy định của các tiêu chuẩn 
lao động quốc tế. Tuyên bố cũng nhắc lại rằng việc vi phạm các 
nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động không thể được viện dẫn 
hoặc sử dụng như một lợi thế so sánh hợp pháp và các tiêu chuẩn lao 
động không nên được sử dụng cho mục đích bảo hộ mậu dịch.
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TUYÊN BỐ CỦA ILO VỀ BÌNH ĐẲNG XÃ HỘI CHO 
TOÀN CẦU HÓA CÔNG BẰNG (2008)

Cuối cùng, Tuyên bố bao gồm một cơ chế theo dõi để đảm bảo các 
phương tiện mà ILO sẽ sử dụng để hỗ trợ các quốc gia thành viên 
trong nỗ lực thúc đẩy Chương trình Việc làm �ỏa đáng, bao gồm 
hoạt động rà soát các hành vi thể chế và quản trị của ILO; thảo luận 
thường xuyên của Hội nghị Lao động Quốc tế để đáp ứng với tình 
hình và nhu cầu của các quốc gia thành viên và để đánh giá kết quả 
của các hoạt động ILO; rà soát quốc gia tự nguyện, hỗ trợ kỹ thuật 
và dịch vụ tư vấn; và tăng cường năng lực nghiên cứu, thu thập và 
chia sẻ thông tin.



Trong bối cảnh bất ổn lan rộng trong thế giới việc làm, từ bất ổn tài 
chính và suy thoái kinh tế đến thất nghiệp ngày càng tăng, tính chất 
không chính thức và bảo trợ xã hội không đầy đủ, vào tháng 6 năm 
2008, đại diện ba bên của ILO (chính phủ, người lao động và người 
sử dụng lao động) đã thông qua Tuyên bố về Bình đẳng Xã hội cho 
Toàn cầu hóa Công bằng, được thiết kế để tăng cường năng lực của 
ILO trong việc thúc đẩy Chương trình Việc làm �ỏa đáng và tạo ra 
sự ứng phó hiệu quả trước những thách thức ngày càng tăng của sự 
chuyển đổi thế giới việc làm trong bối cảnh toàn cầu hóa. Đây là 
tuyên bố quan trọng thứ ba về các nguyên tắc và chính sách được 
Hội nghị Lao động Quốc tế thông qua kể từ Điều lệ ILO ra đời năm 
1919. Nó tiếp nối Tuyên bố Philadelphia năm 1944 và Tuyên bố về 
các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động năm 1998. Tuyên 
bố 2008 thể hiện tầm nhìn đương đại về nhiệm vụ của ILO trong kỷ 
nguyên toàn cầu hóa. Tất cả các quốc gia thành viên của ILO phải 
theo đuổi các chính sách dựa trên các mục tiêu chiến lược: việc làm, 
bảo trợ xã hội, đối thoại xã hội và quyền tại nơi làm việc. Đồng thời, 
Tuyên bố nhấn mạnh một cách tiếp cận toàn diện và tích hợp bằng 
cách nhận ra rằng các mục tiêu này là “không thể tách rời, liên kết 
và hỗ trợ lẫn nhau” và vai trò của các tiêu chuẩn lao động quốc tế 
như một phương tiện hữu hiệu để đạt được tất cả các mục tiêu trên.
 
Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy chính sách tiêu 
chuẩn ILO là nền tảng cho các hoạt động của ILO bằng cách tăng 
cường sự liên quan của nó với thế giới việc làm, cũng như đảm bảo 
vai trò của các tiêu chuẩn như một phương tiện hữu hiệu để đạt được 
các mục tiêu trong Điều lệ của ILO. Tuyên bố nêu rõ mỗi quốc gia 
thành viên phải xác định cách thức để đạt được các mục tiêu chiến 
lược của ILO dựa trên nghĩa vụ quốc tế hiện thời của mỗi quốc gia 
và các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, có tính đến nhiều 
yếu tố bao gồm cả những nguyên tắc và quy định của các tiêu chuẩn 
lao động quốc tế. Tuyên bố cũng nhắc lại rằng việc vi phạm các 
nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động không thể được viện dẫn 
hoặc sử dụng như một lợi thế so sánh hợp pháp và các tiêu chuẩn lao 
động không nên được sử dụng cho mục đích bảo hộ mậu dịch.
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Cuối cùng, Tuyên bố bao gồm một cơ chế theo dõi để đảm bảo các 
phương tiện mà ILO sẽ sử dụng để hỗ trợ các quốc gia thành viên 
trong nỗ lực thúc đẩy Chương trình Việc làm �ỏa đáng, bao gồm 
hoạt động rà soát các hành vi thể chế và quản trị của ILO; thảo luận 
thường xuyên của Hội nghị Lao động Quốc tế để đáp ứng với tình 
hình và nhu cầu của các quốc gia thành viên và để đánh giá kết quả 
của các hoạt động ILO; rà soát quốc gia tự nguyện, hỗ trợ kỹ thuật 
và dịch vụ tư vấn; và tăng cường năng lực nghiên cứu, thu thập và 
chia sẻ thông tin.
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SÁNG KIẾN 100 NĂM VỀ TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG 
QUỐC TẾ

Sáng kiến về Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế là một trong bảy Sáng 
kiến 100 năm được triển khai nhân kỷ niệm 100 năm thành lập ILO 
vào năm 2019. 
Sáng kiến này có mục tiêu kép:
nhằm tăng cường sự phù hợp của các tiêu chuẩn lao động quốc tế 
thông qua cơ chế rà soát tiêu chuẩn; và
nhằm củng cố sự nhất trí ba bên về một hệ thống giám sát có thẩm 
quyền. 

1. Cơ chế rà soát tiêu chuẩn (SRM)
SRM là một cơ chế nội bộ của Chính sách Tiêu chuẩn ILO nhằm đảm 
bảo rằng ILO có một cơ quan phụ trách tiêu chuẩn lao động quốc tế 
rõ ràng, mạnh mẽ và cập nhật, đáp ứng các mô hình thay đổi của thế 
giới việc làm, nhằm mục đích bảo vệ người lao động và có tính đến 
nhu cầu của các doanh nghiệp bền vững (xem phần 1 “Cập nhật tiêu 
chuẩn lao động quốc tế”).

2. Sự đồng lòng nhất trí ba bên về một hệ thống giám sát có thẩm 
quyền
Việc triển khai hệ thống này bắt đầu từ một yêu cầu của Hội đồng 
Quản trị vào tháng 3 năm 2015 đề nghị Chủ tịch Ủy ban Chuyên gia 
và Chủ tịch Ủy ban Tự do Hiệp hội cùng nhau chuẩn bị một báo cáo 
về mối quan hệ qua lại, chức năng và khả năng cải thiện các thủ tục 
giám sát khác nhau liên quan đến các Điều 22, 23, 24 và 26 của Điều 
lệ ILO và cơ chế khiếu nại về tự do hiệp hội.

Tại phiên họp tháng 3 năm 2017, Hội đồng Quản trị đã thông qua 
một kế hoạch làm việc và khung thời gian để tăng cường hệ thống 
giám sát, bao gồm mười đề xuất được nhóm lại theo bốn lĩnh vực 
trọng tâm. Mười đề xuất tập trung vào các chủ đề khác nhau, chẳng 
hạn như: mối quan hệ giữa các cơ quan giám sát ILO, hợp lý hóa 
công tác báo cáo, chia sẻ thông tin với các tổ chức và sự chắc chắn về 
mặt pháp lý. Kế hoạch làm việc hiện đang được triển khai.

Sáng kiến Tiêu chuẩn đang dẫn đường cho chính sách hiện hành về 
tiêu chuẩn lao động quốc tế. Chính sách này nhằm tăng cường vai 
trò của các tiêu chuẩn lao động quốc tế trong việc cải thiện mục tiêu 
chính của ILO về tăng cường công bằng xã hội thông qua thúc đẩy 
việc làm thỏa đáng. Để đạt được mục tiêu này, Chính sách Tiêu 
chuẩn cần cung cấp thông tin cho các nỗ lực nhằm:
đạt được tầm nhìn lớn hơn về tiêu chuẩn lao động quốc tế; và
tiếp cận với các đối tác ba bên thông qua hỗ trợ kỹ thuật, hợp tác kỹ 
thuật và nâng cao năng lực.

•

•

•

•
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hư đã cố gắng trình bày trong cuốn sách này, tiêu chuẩn lao 
động quốc tế là các công cụ quan trọng để bảo đảm rằng nền 

kinh tế toàn cầu mang lại lợi ích và cơ hội cho tất cả mọi người. Từ 
tự do hiệp hội đến bảo hiểm xã hội, từ đấu tranh chống lại lao động 
trẻ em đến thúc đẩy dạy nghề, tiêu chuẩn lao động quốc tế đều quy 
định các điều kiện làm việc phù hợp và nhân phẩm và các lợi ích 
kinh tế liên quan ở cấp quốc gia cũng như cấp doanh nghiệp. Hệ 
thống giám sát là để đảm bảo các nước tôn trọng các nghĩa vụ của họ 
theo các quy định của Công ước mà họ đã phê chuẩn và các nghĩa vụ 
theo Điều lệ ILO nói chung. 

Hệ thống các tiêu chuẩn lao động quốc tế tiếp tục lớn mạnh và phát 
triển để đáp ứng các nhu cầu của thế giới hiện nay. Đã có rất nhiều 
trường hợp tiến bộ mà tiêu chuẩn lao động quốc tế có phần đóng góp 
trong đó. Tuy nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm. Trong khi hệ 
thống tiêu chuẩn lao động quốc tế là công cụ chủ yếu đối với các 
chính phủ, các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động 
thì đông đảo công chúng cũng có thể có vai trò nhất định. Các cá 
nhân, các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp và các nhà hoạt động 
xã hội có thể nâng cao nhận thức về hệ thống tiêu chuẩn lao động 
quốc tế, khuyến khích các chính phủ của mình phê chuẩn các Công 
ước và làm việc với các tổ chức của người lao động và người sử dụng 
lao động thích hợp để xác định những vấn đề trong quá trình áp 
dụng các tiêu chuẩn. Hy vọng rằng việc giới thiệu tóm tắt các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế này sẽ không chỉ tăng thêm sức mạnh cho 
các đối tác ba bên của ILO mà còn cho phép toàn xã hội sử dụng 
công cụ quyền lực này để phát triển. 

Các trang tiếp theo sẽ trình bày tổng quan một số các văn kiện quan 
trọng nhất và các nguồn thông tin để tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn lao 
động quốc tế.
 

Nelson Mandela, Chủ tịch Đại hội đồng Dân tộc Nam Phi, 199428

“Chúng ta không thể phát triển bằng cách hy sinh công bằng xã 
hội. Chúng ta không thể cạnh tranh mà không có một mặt bằng 
các tiêu chuẩn con người cơ bản. Nếu điều này là đúng trong xã 
hội chúng ta thì nó cũng đúng cho toàn thế giới”.
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Các Công ước và Khuyến nghị

Hiến chương ILO

Báo cáo của Ủy ban Chuyên gia về áp dụng Công ước và Khuyến 
nghị
Báo cáo hàng năm bao gồm:
Báo cáo chung: ý kiến bình luận về sự tuân thủ nghĩa vụ báo cáo của 
các quốc gia thành viên, các trường hợp tiến bộ, mối quan hệ giữa 
tiêu chuẩn lao động quốc tế với các hệ thống đa phương (Báo cáo III 
- Phần 1A).
Lưu ý: ý kiến bình luận về việc áp dụng các Công ước tại các quốc gia 
thành viên đã phê chuẩn (Báo cáo III - Phần 1A).
Khảo sát Chung: xem xét luật pháp và thực hành trong một số lĩnh 
vực cụ thể, tại một số quốc gia thành viên đã hoặc chưa phê chuẩn 
các Công ước liên quan (Báo cáo III - Phần 1B).
Tài liệu thông tin về việc phê chuẩn và các hoạt động liên quan tới 
các tiêu chuẩn. (Báo cáo III (Phần 2).

Báo cáo của Ủy ban Hội nghị về việc Áp dụng các Tiêu chuẩn
Báo cáo bao gồm:
Báo cáo chung
Xem xét một số trường hợp riêng biệt
Được trình bày trong Biên bản tạm thời của Hội nghị Lao động Quốc 
tế và được công bố trong Biên bản lưu của Hội nghị này.

Báo cáo của Ủy ban Tự do Hiệp hội
Công bố một năm ba lần dưới hình thức tài liệu của Hội đồng Quản 
trị và trong Bản tin chính thức của ILO.

Báo cáo của các ủy ban được thành lập để xem xét các phản kháng 
(điều 24)
Được công bố trong các tài liệu của Hội đồng Quản trị.

Báo cáo của Ủy ban Điều tra (điều 26)
Được công bố trong các tài liệu của Hội đồng Quản trị và trong Bản 
tin chính thức của ILO.

Tất cả các văn bản trên đều có sẵn trong cơ sở dữ liệu NORMLEX, 
có thể truy cập tại: www.ilo.org/normlex 
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CÁC CƠ QUAN VÀ TÀI LIỆU CHỦ YẾU CỦA ILO

Các tài liệu của Hội đồng Quản trị, bao gồm các tài liệu của Bộ phận 
Các Vấn đề Pháp luật và Tiêu chuẩn lao động quốc tế, có thể truy cập 
tại:www.ilo.org/gb/lang--en/index.htm

Các tài liệu của Hội nghị Lao động Quốc tế, bao gồm các báo cáo 
chuẩn bị để thông qua Công ước và Khuyến nghị, có thể truy cập tại: 
www.ilo.org/ilc/ILCSession/lang--eng/index.htm 

Các tài liệu thuộc Kế hoạch Hành động tiếp theo Tuyên bố về các 
Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động
Có thể truy cập tại: www.ilo.org/declaration/follow-up/annualre-
view/annualreports/lang--en/index.htm

Các tài liệu của ILO có sẵn tại các văn phòng ILO và các thư viện lưu 
trữ của ILO.

1 ILO, Tuyên bố tầm nhìn từ Guy Ryder-Tổng giám đốc ILO, Geneva, 2016.
2 ILO, Việc làm trên thế giới và Triển vọng xã hội: Xu hướng 2018, Geneva, 2018.
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2018; Viện Nghiên cứu Lao động Quốc tế (IILS), Báo cáo về �ế giới Việc làm 2013: 
Chỉnh sửa kết cấu kinh tế và xã hội, Geneva, ILO, 2013.

4 ILO, Chuyển đổi từ nền kinh tế phi chính thức sang nền kinh tế chính thức, Báo cáo 
V(2), Hội nghị Lao động Quốc tế, Phiên họp thứ 103, Geneva, 2014.
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6 IILS, Khía cạnh xã hội của các hiệp định thương mại tự do, ILO, 2013; xem thêm, C. 
Doumbia-Henry và E. Gravel, “Hiệp định thương mại tự do và quyền lao động: 
Những tiến triển gần đây”, Tạp chí Lao động Quốc tế, Tập. 145 (số 3), trang 
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7 Liên đoàn Công đoàn Quốc tế (ITUC), Khảo sát hàng năm về vi phạm quyền công 
đoàn, Brussels, 2017.

8 ILO và Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), Báo cáo thường niên dự án Việc làm Tốt 
hơn của Jordan 2017: Đánh giá về ngành và sự tuân thủ.

9 Tóm tắt dựa trên T. El-Rayyes, �ương lượng tập thể nhóm doanh nghiệp ở Jordan: 
Trường hợp của ngành may mặc (sắp công bố).

10 ILO, Ước tính toàn cầu về chế độ nô lệ hiện đại: Lao động cưỡng bức và hôn nhân 
cưỡng ép, Geneva, 2017.

11 ILO, Ước tính toàn cầu về lao động trẻ em: Kết quả và xu hướng, 2012-2016, Geneva, 
2017.

12 Hiểu về công việc của trẻ em, Tìm hiểu thành công của Brazil trong việc giảm lao 
động trẻ em: Bằng chứng thực nghiệm và bài học chính sách, Rome, 2011.

13 M. Oelz, S. Olney và M. Tomei, Trả lương bình đẳng: Hướng dẫn cơ bản, Geneva, 
ILO, 2013.

14 ILO, Rà soát các yếu tố cốt lõi của Chương trình Việc làm Toàn cầu, GB.286/ESP/1 
(rev), Hội đồng Quản trị, Phiên họp thứ 286, Geneva, tháng 3 năm 2013.

15 ILO, Báo cáo cuối cùng: Học tập và đào tạo để phục vụ công việc trong xã hội tri 
thức, Báo cáo IV (1), Hội nghị Lao động Quốc tế, Geneva, Phiên họp thứ 91, 2003, 
tr. 4 ; xem thêm, Ngân hàng �ế giới, Báo cáo Phát triển �ế giới 2005: Môi trường 
đầu tư tốt hơn cho mọi người, Washington DC, trang 137-40.

16 ILO, Báo cáo cuối cùng: Cuộc họp chuyên gia ba bên để tìm hiểu khả năng chấm dứt 
Công ước Việc làm, năm 1982 (số 158) và chấm dứt Khuyến nghị Việc làm, 1982 (số 
166), Geneva, ngày 18 tháng 4 năm 2011, có sẵn tại: https://www.ilo.org/wcm-
sp5/groups/public/---ed_norm/---relcon-
f/documents/meetingdocument/wcms_165165.pdf; và Báo cáo và kết quả của cuộc 
họp chuyên gia ba bên để tìm hiểu khả năng chấm dứt Công ước Việc làm, năm 
1982 (số 158) và chấm dứt Khuyến nghị Việc làm, 1982 (số 166), Hội đồng Quản 
trị, Phiên họp thứ 312, tháng 11 năm 2011, GB.312/LILS/6.

17 Xem trang web của Ngày �ế giới vì An toàn và Sức khỏe tại Nơi làm việc 2018, tại: 
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htmlm

18 R. Silva và M. Humblet, Tiêu chuẩn cho thế kỷ 21: Bảo hiểm xã hội, Geneva, ILO, 
2002.

19 ILO, Báo cáo Bảo trợ Xã hội �ế giới: Bảo trợ xã hội phổ cập để đạt được các Mục 
tiêu phát triển bền vững, 2017-2019, Geneva, 2017, trang 27 và tiếp theo, và Phụ lục 
IV, Bảng B.5.

20 ILO, Ước tính toàn cầu của ILO về lao động di cư và lao động giúp việc nhà nhập cư: 
Kết quả và phương pháp luận, Geneva, 2015.

21 ILO, Giải quyết các thách thức quản trị trong bối cảnh di cư lao động đang thay 
đổi, Báo cáo IV, Hội nghị Lao động Quốc tế, Phiên họp thứ 106, Geneva, 2017.

22 Xem: https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-conven-
tion/lang--en/index.htm

23 Xem trang web của Cục Hoạt động Ngành của ILO (SECTOR), khách sạn, dịch vụ 
ăn uống và du lịch, tại: https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/ho-
tels-catering-tourism/lang--en/ index.htm

24 ILO, Sổ tay về các thủ tục liên quan đến Công ước và Khuyến nghị lao động quốc 
tế, phiên bản sửa đổi, Geneva, 2012.

25 ILO, �úc đẩy điều kiện làm việc tốt hơn: Hướng dẫn về hệ thống tiêu chuẩn lao 
động quốc tế, Văn phòng ILO, Washington, DC, 2003, tr. 29.

26 E. Gravel, I. Duplessis và B. Gernigon, Ủy ban Tự do Hiệp hội: Tác động của Ủy ban 
này trong hơn 50 năm qua, Geneva, ILO, 2001.

27 ILO, Tự do hiệp hội: Tập hợp các quyết định của Ủy ban Tự do Hiệp hội, tái bản lần 
thứ sáu, Geneva, 2018, có tại: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ 
public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_632659.pdf

28 N. Mandela: “Cuộc chiến không ngừng vì công bằng xã hội”, trong Tầm nhìn tương 
lai về công bằng xã hội, Bài viết nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ILO. (Geneva, 
ILO,1994), trang 184.

CÁC NGUỒN LỰC



Các Công ước và Khuyến nghị

Hiến chương ILO

Báo cáo của Ủy ban Chuyên gia về áp dụng Công ước và Khuyến 
nghị
Báo cáo hàng năm bao gồm:
Báo cáo chung: ý kiến bình luận về sự tuân thủ nghĩa vụ báo cáo của 
các quốc gia thành viên, các trường hợp tiến bộ, mối quan hệ giữa 
tiêu chuẩn lao động quốc tế với các hệ thống đa phương (Báo cáo III 
- Phần 1A).
Lưu ý: ý kiến bình luận về việc áp dụng các Công ước tại các quốc gia 
thành viên đã phê chuẩn (Báo cáo III - Phần 1A).
Khảo sát Chung: xem xét luật pháp và thực hành trong một số lĩnh 
vực cụ thể, tại một số quốc gia thành viên đã hoặc chưa phê chuẩn 
các Công ước liên quan (Báo cáo III - Phần 1B).
Tài liệu thông tin về việc phê chuẩn và các hoạt động liên quan tới 
các tiêu chuẩn. (Báo cáo III (Phần 2).

Báo cáo của Ủy ban Hội nghị về việc Áp dụng các Tiêu chuẩn
Báo cáo bao gồm:
Báo cáo chung
Xem xét một số trường hợp riêng biệt
Được trình bày trong Biên bản tạm thời của Hội nghị Lao động Quốc 
tế và được công bố trong Biên bản lưu của Hội nghị này.

Báo cáo của Ủy ban Tự do Hiệp hội
Công bố một năm ba lần dưới hình thức tài liệu của Hội đồng Quản 
trị và trong Bản tin chính thức của ILO.

Báo cáo của các ủy ban được thành lập để xem xét các phản kháng 
(điều 24)
Được công bố trong các tài liệu của Hội đồng Quản trị.

Báo cáo của Ủy ban Điều tra (điều 26)
Được công bố trong các tài liệu của Hội đồng Quản trị và trong Bản 
tin chính thức của ILO.

Tất cả các văn bản trên đều có sẵn trong cơ sở dữ liệu NORMLEX, 
có thể truy cập tại: www.ilo.org/normlex 
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Các ấn phẩm chọn lọc
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Các tài liệu của Hội đồng Quản trị, bao gồm các tài liệu của Bộ phận 
Các Vấn đề Pháp luật và Tiêu chuẩn lao động quốc tế, có thể truy cập 
tại:www.ilo.org/gb/lang--en/index.htm

Các tài liệu của Hội nghị Lao động Quốc tế, bao gồm các báo cáo 
chuẩn bị để thông qua Công ước và Khuyến nghị, có thể truy cập tại: 
www.ilo.org/ilc/ILCSession/lang--eng/index.htm 

Các tài liệu thuộc Kế hoạch Hành động tiếp theo Tuyên bố về các 
Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao động
Có thể truy cập tại: www.ilo.org/declaration/follow-up/annualre-
view/annualreports/lang--en/index.htm

Các tài liệu của ILO có sẵn tại các văn phòng ILO và các thư viện lưu 
trữ của ILO.
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Những tiến triển gần đây”, Tạp chí Lao động Quốc tế, Tập. 145 (số 3), trang 
185-206.

7 Liên đoàn Công đoàn Quốc tế (ITUC), Khảo sát hàng năm về vi phạm quyền công 
đoàn, Brussels, 2017.

8 ILO và Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), Báo cáo thường niên dự án Việc làm Tốt 
hơn của Jordan 2017: Đánh giá về ngành và sự tuân thủ.

9 Tóm tắt dựa trên T. El-Rayyes, �ương lượng tập thể nhóm doanh nghiệp ở Jordan: 
Trường hợp của ngành may mặc (sắp công bố).

10 ILO, Ước tính toàn cầu về chế độ nô lệ hiện đại: Lao động cưỡng bức và hôn nhân 
cưỡng ép, Geneva, 2017.

11 ILO, Ước tính toàn cầu về lao động trẻ em: Kết quả và xu hướng, 2012-2016, Geneva, 
2017.

12 Hiểu về công việc của trẻ em, Tìm hiểu thành công của Brazil trong việc giảm lao 
động trẻ em: Bằng chứng thực nghiệm và bài học chính sách, Rome, 2011.

13 M. Oelz, S. Olney và M. Tomei, Trả lương bình đẳng: Hướng dẫn cơ bản, Geneva, 
ILO, 2013.

14 ILO, Rà soát các yếu tố cốt lõi của Chương trình Việc làm Toàn cầu, GB.286/ESP/1 
(rev), Hội đồng Quản trị, Phiên họp thứ 286, Geneva, tháng 3 năm 2013.

15 ILO, Báo cáo cuối cùng: Học tập và đào tạo để phục vụ công việc trong xã hội tri 
thức, Báo cáo IV (1), Hội nghị Lao động Quốc tế, Geneva, Phiên họp thứ 91, 2003, 
tr. 4 ; xem thêm, Ngân hàng �ế giới, Báo cáo Phát triển �ế giới 2005: Môi trường 
đầu tư tốt hơn cho mọi người, Washington DC, trang 137-40.

16 ILO, Báo cáo cuối cùng: Cuộc họp chuyên gia ba bên để tìm hiểu khả năng chấm dứt 
Công ước Việc làm, năm 1982 (số 158) và chấm dứt Khuyến nghị Việc làm, 1982 (số 
166), Geneva, ngày 18 tháng 4 năm 2011, có sẵn tại: https://www.ilo.org/wcm-
sp5/groups/public/---ed_norm/---relcon-
f/documents/meetingdocument/wcms_165165.pdf; và Báo cáo và kết quả của cuộc 
họp chuyên gia ba bên để tìm hiểu khả năng chấm dứt Công ước Việc làm, năm 
1982 (số 158) và chấm dứt Khuyến nghị Việc làm, 1982 (số 166), Hội đồng Quản 
trị, Phiên họp thứ 312, tháng 11 năm 2011, GB.312/LILS/6.

17 Xem trang web của Ngày �ế giới vì An toàn và Sức khỏe tại Nơi làm việc 2018, tại: 
https://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang--en/index.htmlm

18 R. Silva và M. Humblet, Tiêu chuẩn cho thế kỷ 21: Bảo hiểm xã hội, Geneva, ILO, 
2002.

19 ILO, Báo cáo Bảo trợ Xã hội �ế giới: Bảo trợ xã hội phổ cập để đạt được các Mục 
tiêu phát triển bền vững, 2017-2019, Geneva, 2017, trang 27 và tiếp theo, và Phụ lục 
IV, Bảng B.5.

20 ILO, Ước tính toàn cầu của ILO về lao động di cư và lao động giúp việc nhà nhập cư: 
Kết quả và phương pháp luận, Geneva, 2015.

21 ILO, Giải quyết các thách thức quản trị trong bối cảnh di cư lao động đang thay 
đổi, Báo cáo IV, Hội nghị Lao động Quốc tế, Phiên họp thứ 106, Geneva, 2017.

22 Xem: https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-conven-
tion/lang--en/index.htm

Một số ấn phẩm về các chủ đề khác nhau, được điều chỉnh bởi các 
tiêu chuẩn lao động quốc tế và hệ thống giám sát ILO, được đăng tải 
trên trang web của ILO về tiêu chuẩn lao động quốc tế. Những ấn 
phẩm này bao gồm các chủ đề sau, trong số nhiều chủ đề khác:

Văn kiện chung về các tiêu chuẩn lao động quốc tế
Các hoạt động thiết lập tiêu chuẩn và hệ thống giám sát của ILO 
Tự do Hiệp hội và �ương lượng Tập thể
Lao động trẻ em và lao động cưỡng bức
�ủy thủ và lao động hàng hải
Bảo vệ thai sản
Nền kinh tế phi chính thức
�ương mại và quyền của người lao động
Quản lý và thanh tra lao động
Đối xử bình đẳng

23 Xem trang web của Cục Hoạt động Ngành của ILO (SECTOR), khách sạn, dịch vụ 
ăn uống và du lịch, tại: https://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/ho-
tels-catering-tourism/lang--en/ index.htm

24 ILO, Sổ tay về các thủ tục liên quan đến Công ước và Khuyến nghị lao động quốc 
tế, phiên bản sửa đổi, Geneva, 2012.

25 ILO, �úc đẩy điều kiện làm việc tốt hơn: Hướng dẫn về hệ thống tiêu chuẩn lao 
động quốc tế, Văn phòng ILO, Washington, DC, 2003, tr. 29.

26 E. Gravel, I. Duplessis và B. Gernigon, Ủy ban Tự do Hiệp hội: Tác động của Ủy ban 
này trong hơn 50 năm qua, Geneva, ILO, 2001.

27 ILO, Tự do hiệp hội: Tập hợp các quyết định của Ủy ban Tự do Hiệp hội, tái bản lần 
thứ sáu, Geneva, 2018, có tại: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ 
public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_632659.pdf

28 N. Mandela: “Cuộc chiến không ngừng vì công bằng xã hội”, trong Tầm nhìn tương 
lai về công bằng xã hội, Bài viết nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ILO. (Geneva, 
ILO,1994), trang 184.
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Xem trang web về tiêu chuẩn lao động, mục “Ấn phẩm” tại địa chỉ 
sau: 
www.ilo.org/global/stiterias/inatures-resource-and-publica-
tions/publications/lang--en/index.htm
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