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Những nguyên tắc chung và hướng dẫn triển khai
hoạt động tuyển dụng đảm bảo công bằng 1
I. Phạm vi nguyên tắc chung và hướng dẫn triển khai
Mục đích của các nguyên tắc chung và hướng dẫn triển khai hoạt động tuyển dụng công bằng không mang tính ràng
buộc về pháp lý của ILO này (sau đây gọi là “những nguyên tắc và hướng dẫn”) nhằm thông tin về công việc mà ILO và
các tổ chức khác, các nhà lập pháp cũng như các đối tác xã hội đang và sẽ triển khai trong thời gian tới để thúc đẩy và
đảm bảo hoạt động tuyển dụng công bằng .
Những nguyên tắc và hướng dẫn này được xây dựng từ một số nguồn tài liệu. Nguồn tài liệu ban đầu chính là các tiêu
chuẩn lao động quốc tế và những công cụ có liên quan của ILO. Những nguồn tài liệu khác cũng như các thực tiễn điển
hình cũng được sử dụng để tham khảo. Tất các các nguồn tài liệu này đều được đề cập trong phần Phụ lục của tài liệu.
Những nguyên tắc và hướng dẫn này nhằm điều chỉnh hoạt động tuyển dụng đối với tất cả người lao động, gồm cả
lao động di cư, dù họ được người sử dụng lao động tuyển dụng trực tiếp hay thông qua trung gian, môi giới. Những
nguyên tắc và hướng dẫn này được áp dụng đối với hoạt động tuyển dụng trong nước hoặc xuyên biên giới, cũng như
việc tuyển dụng thông qua các tổ chức tuyển dụng việc làm tạm thời, và điều chỉnh tất các các khu vực trong nền kinh
tế. Việc triển khai những nguyên tắc và hướng dẫn này tại cấp quốc gia cần được tiến hành sau quá trình tham vấn
giữa các đối tác xã hội và chính phủ.
Có sự khác biệt giữa những nguyên tắc chung – với mục đích là định hướng công tác triển khai tại các cấp – và hướng
dẫn thực hiện – đề cập đến trách nhiệm của từng bộ phận cụ thể trong quá trình tuyển dụng và bao gồm cả sự can
thiệp có thể và công cụ về chính sách.

II. Khái niệm và thuật ngữ
Các khái niệm và thuật ngữ được sử dụng trong nguyên tắc chung và hướng dẫn thực hiện này gồm:
-

Thuật ngữ rà soát đặc biệt là quá trình thường quy tại doanh nghiệp nhằm xác định, ngăn ngừa, làm giảm
nhẹ và tìm hiểu nguyên nhân những tác động tiêu cực tới quyền con người từ những hoạt động của mình hoặc
nếu nó có thể trực tiếp liên quan tới hoạt động của mình, sản phẩm hoặc dịch vụ từ các mối quan hệ trong kinh
doanh của mình. Quá trình này cũng bao gồm việc đánh giá tác động trên thực tế và tác động có thể xảy ra về
nhân quyền, kết hợp và ứng phó sau khi phát hiện, giám sát việc giải quyết và thông tin về việc các tác động
đó được giải quyết như thế nào;

-

Thuật ngữ người sử dụng lao động để chỉ một người hoặc một thực thể có tuyển dụng người lao động hoặc
người làm công, trực tiếp hoặc gián tiếp;

-

Thuật ngữ doanh nghiệp để chỉ người sử dụng lao động, nhà tuyển dụng lao động không thuộc cơ quan
dịch vụ việc làm công, và các nhà cung cấp dịch vụ khác tham gia vào quá trình tuyển dụng;

-

Thuật ngữ nhà tuyển dụng lao động để chỉ cả các cơ quan dịch vụ việc làm công và cơ quan dịch vụ việc
làm tư nhân và các bên trung gian có cung cấp dịch vụ tuyển dụng và bố trí việc làm. Nhà tuyển dụng lao động
có thể tiến hành dịch vụ dưới nhiều hình thức, có thể là có lợi nhuận hoặc không có lợi nhuận, hoặc hoạt động
trong hoặc ngoài khung quy định pháp lý;

-

Thuật ngữ lao động di cư để chỉ một người di cư hoặc đã di cư tới một quốc gia mà người này không phải là
công dân đểtìm kiếm việc làm được trả công chứ không phải để tự tạo việc làm;

-

Thuật ngữ tuyển dụng bao gồm cả hoạt động quảng bá, cung cấp thông tin, tuyển chọn, đưa đi (vận chuyển),
bố trí việc làm và đối với lao động di cư, bao hàm cả việc trở về. Thuật ngữ này áp dụng cả với người tìm việc và
những người hiện đang có mối quan hệ việc làm;

-

Thuật ngữ chi phí tuyển dụng hoặc các chi phí khác có liên quan để chỉ bất kỳ một khoản phí hoặc chi
phí nào phát sinh trong quá trình tuyển dụng để người lao động có được việc làm hoặc được bố trí việc làm,
bất kể dưới hình thức nào, tại thời điểm nào hoặc địa điểm mà các khoản phí này được áp dụng và thu;

Hội đồng quản trị của ILO, Phiên họp 328 (Geneva 26/10-9/11 năm 2016), cho phép tổng giám đốc ban hành và phổ biến những nguyên tắc chung và hướng dẫn triển khai
hoạt động tuyển dụng đảm bảo công bằng được thông qua tại Cuộc họp chuyên gia về Tuyển dụng bình đẳng (Geneva, 5-7/9/2016)
1
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1.

Hoạt động tuyển dụng phải được tiến hành theo cách tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo các quyền con người được quốc tế
công nhận, bao gồm những nội dung được đề cập trong các tiêu chuẩn lao động quốc tế, và cụ thể là quyền tự do hiệp
hội và thương lượng tập thể, phòng ngừa, xóa bỏ lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và phân biệt đối xử về việc làm
và nghề nghiệp.

2.

Hoạt động tuyển dụng phải đáp ứng được các nhu cầu của thị trường lao động đã được thiết lập, chứ không phải là
phương tiện để loại trừ hoặc giảm bớt lực lượng lao động hiện tại, hạ thấp tiêu chuẩn lao động, tiền lương, điều kiện
làm việc hoặc làm suy yếu việc làm bền vững.

3.

Khung pháp lý và chính sách phù hợp về việc làm và tuyển dụng phải được áp dụng đối với tất cả người lao động, nhà
tuyển dụng lao động và người sử dụng lao động.

4.

Hoạt động tuyển dụng phải quan tâm các chính sách, thực tiễn thúc đẩy sự hiệu quả, minh bạch và bảo vệ người lao
động trong suốt quá trình tuyển dụng, như là việc công nhận lẫn nhau về tay nghề và trình độ của người lao động.

5.

Quy định về việc làm và các hoạt động tuyển dụng cần rõ ràng, minh bạch và được thực thi một cách hiệu quả. Cần tăng
cường vai trò của thanh tra lao động và việc sử dụng hệ thống đăng ký, cấp phép hoặc chứng thực được chuẩn hóa. Các
cơ quan chức năng cần có những biện pháp cụ thể để phòng ngừa sự lạm dụng, lừa đảo trong hoạt động tuyển dụng,
kể cả các hành vi sẽ dẫn tới lao động cưỡng bức hoặc buôn bán người.

6.

Hoạt động tuyển dụng qua biên giới cần tôn trọng quy định luật pháp quốc gia, hợp đồng lao động và thỏa ước tập thể
đang được áp dụng tại các nước phái cử, nước trung chuyển và nước tiếp nhận, các quyền con người được quốc tế công
nhận trong đó có các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc, cũng như các tiêu chuẩn lao động quốc tế khác có
liên quan. Những luật và tiêu chuẩn này cần được triển khai một cách hiệu quả.

7.

Không được thu phí hoặc các chi phí liên quan đến việc tuyển dụng từ người lao động hoặc người tìm việc hoặc nói cách

khác là người lao động không phải nộp phí tuyển dụng hoặc các chi phí khác liên quan đến việc tuyển dụng.
8.

Các điều khoản việc làm của người lao động phải được đề cập một cách phù hợp, kiểm chứng được và dễ hiểu và
được thể hiện trong hợp đồng bằng văn bản phù hợp với pháp luật, quy định trong nước, hợp đồng lao động và các
thỏa ước tập thể có thể áp dụng được. Những nội dung này phải rõ ràng và minh bạch, gồm các thông tin về địa
điểm làm việc của người lao động, yêu cầu và nhiệm vụ trong công việc mà họ được tuyển dụng. Đối với lao động
di cư, hợp đồng bằng văn bản cần được chuẩn bị bằng ngôn ngữ mà người lao động hiểu được, phải được gửi cho
người lao động trước khi họ xuất cảnh, có các biện pháp để ngăn ngừa việc thay đổi nội dung hợp đồng và đảm bảo
hợp đồng được thực hiện theo đúng nội dung đã cam kết.

9.

Sự đồng ý của người lao động với các điều khoản tuyển dụng và việc làm phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện
và không bị lừa dối, ép buộc.

10.

Người lao động phải được tiếp cận miễn phí, đầy đủ và chính xác các thông tin liên quan đến quyền và các điều kiện
tuyển dụng, việc làm.

11.

Quyền được tự do đi lại trong nước hoặc rời khỏi một nước của người lao động phải được tôn trọng. Không được thu
giữ, hủy hoại, hoặc cất giấu giấy tờ tùy thân và hợp đồng của người lao động.

12.

Người lao động được quyền chủ động chấm dứt việc làm và đối với lao động di cư, phải được tự do về nước. Lao động
di cư không cần phải được sự đồng ý của người sử dụng lao động hoặc bên tuyển dụng khi chuyển đổi nơi làm việc.

13.

Người lao động, bất kể điều kiện và tình trạng cư trú tại một quốc gia, phải được tiếp cận miễn phí hoặc với chi phí
phải chăng với cơ chế khiếu nại và giải quyết tranh chấp khi bị lạm dụng quyền lợi trong quá trình tuyển dụng, và
được bồi thường kịp thời và phù hợp khi vụ việc phát sinh.
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IV.

Hướng dẫn triển khai
Hướng dẫn này được đưa ra để xác định trách nhiệm của các chính phủ, các cơ quan việc làm công và doanh nghiệp dịch vụ.

A. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHÍNH PHỦ
Phần
Phần này
này dành
dành cho
cho chính
chính phủ
phủ với
với vai
vai trò
trò đưa
đưa rara các
các quy
quy định.
định.
Chính
Chính phủ
phủ chịu
chịu trách
trách nhiệm
nhiệm hoàn
hoàn toàn
toàn trong
trong việc
việc thúc
thúc đẩy
đẩy hoạt
hoạt động
động tuyển
tuyển dụng
dụng công
công bằng,
bằng, kể
kể cả
cả với
với vai
vai trò
trò người
người sử
sử dụng
dụng lao
lao động
động cũng
cũng
như
với
vai
trò
đưa
ra
các
quy
định
về
tuyển
dụng,
kết
nối
và
bố
trí
việc
làm
thông
qua
các
hoạt
động
dịch
vụ
việc
làm
công.
Để
giảm
như với vai trò đưa ra các quy định về tuyển dụng, kết nối và bố trí việc làm thông qua các hoạt động dịch vụ việc làm công. Để giảm thiểu
thiểu
các
cáchành
hànhvivilạm
lạmdụng
dụngđối
đốivới
vớingười
ngườilao
laođộng,
động,cảcảlao
laođộng
độngtrong
trongnước
nướcvàvàlao
laođộng
độngnước
nướcngoài,
ngoài,trong
trongquá
quátrình
trìnhtuyển
tuyểndụng,
dụng,cần
cầnxóa
xóabỏbỏcác
cáclỗ
về luật
phápvàluật
quyvàđịnh
đảmcác
bảoquy
cácđịnh
quynày
địnhđược
này triển
đượckhai
triểnmột
khaicách
mộtđầy
cáchđủđầy
toàn diện.
lỗ hổng hổng
về pháp
quyvàđịnh
đảmvàbảo
và đủ
toànvàdiện.
1.

2.

Chính phủ có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và thực hiện đầy đủ các quyền con người đã được quốc tế công
nhận, bao gồm các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc, các tiêu chuẩn lao động quốc tế khác có
liên quan trong quá trình tuyển dụng. Nghĩa vụ này bao gồm việc tôn trọng, và bảo vệ, quyền tự do tổ
chức và thương lượng tập thể, phòng ngừa và xóa bỏ lao động cưỡng bức, lao động trẻ em và sự phân
biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp.
1.1.

Nghĩa vụ này được áp dụng đối với tất cả người lao động được tuyển dụng tới, trong và từ lãnh thổ hoặc thuộc
thẩm quyền của chính phủ.

1.2.

Chính phủ cần cân nhắc việc phê chuẩn và áp dụng các công cụ quốc tế có liên quan.

1.3.

Chính phủ cần tôn trọng quyền của người lao động, của người sử dụng lao động trong việc tổ chức và tiến hành
thương lượng tập thể, bao gồm liên quan đến việc tuyển dụng. Chính phủ cần tạo môi trường thuận lợi để mở rộng
phạm vi của thương lượng tập thể trong các ngành, và cho phép người lao động, gồm cả lao động di cư, được tổ
chức thành các nhóm/tổ chức để bảo vệ họ khỏi hành vi bóc lột trong hoặc xuất phát từ quá trình tuyển dụng.

Chính phủ cần bảo vệ người lao động khỏi những sự lạm dụng về nhân quyền trong quá trình tuyển dụng
do người sử dụng lao động, nhà tuyển dụng lao động và các doanh nghiệp khác gây ra.
2.1.

3.

Chính phủ nên áp dụng, rà soát và, nếu cần thiết, tăng cường pháp luật và các quy định quốc gia, và nên
xem xét xây dựng, thường xuyên rà soát và đánh giá các cam kết và chính sách tuyển dụng quốc gia với
sự tham gia của các tổ chức của người sử dụng lao động và tổ chức của người lao động.
3.1.

4.

Việc này áp dụng cụ thể trong luật lao động, di cư và hình sự và các biện pháp điều chỉnh liên quan đến hoạt động
tuyển dụng, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, nhằm giải quyết tất cả các khía cạnh liên quan đến hoạt động
tuyển dụng, bao gồm các hành vi gian lận và lạm dụng có thể dẫn đến nạn buôn người và các hình thức bóc lột
khác. Chính phủ các nước nên cân nhắc đưa ra một chính sách rõ ràng thể hiện mong muốn tất cả các doanh
nghiệp có trụ sở hoặc hoạt động trên lãnh thổ hoặc thẩm quyền của mình đều có trách nhiệm tôn trọng nhân
quyền, bao gồm quyền của người lao động và quy định tuyển dụng trong suốt quá trình hoạt động, kể cả trong các
chuỗi cung ứng. Họ nên đảm bảo sự tham gia của các tổ chức của người sử dụng lao động và tổ chức của người lao
động trong việc dự thảo, xây dựng thường xuyên rà soát các luật, quy định và chính sách có liên quan.

Các chính phủ cần đảm bảo rằng các luật và quy định có liên quan sẽ bao hàm tất cả các khía cạnh của quá trình
tuyển dụng, và áp dụng cho tất cả người lao động, đặc biệt là những người có hoàn cảnh dễ bị tổn thương.
4.1.
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Chính phủ cần bảo vệ người lao động khỏi các hành vi lạm dụng nhân quyền trong quá trình tuyển dụng trong
phạm vi lãnh thổ và/hoặc thẩm quyền của họ, bao gồm hành vi của các nhà tuyển dụng lao động và các doanh
nghiệp khác, người sử dụng lao động, các cơ quan tuyển dụng tư nhân cung cấp các dịch vụ bao gồm cả việc tuyển
dụng người lao động để cung cấp cho bên thứ ba (cơ quan tuyển dụng việc làm tạm thời), và các thỏa thuận hợp
đồng khác liên quan đến nhiều bên. Điều này đòi hỏi phải có các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, điều tra, xử
lý và khắc phục những hành vi lạm dụng thông qua việc ban hành chính sách, luật pháp, quy định và xét xử, và
thực hiện một cách hiệu quả, thường xuyên theo dõi để đảm bảo các quyền con người được tôn trọng.

Chính phủ các nước cần quy định trong chính sách pháp luật tất cả các giai đoạn của quá trình tuyển dụng và về
các bên và hoạt động có liên quan, kể cả việc quảng cáo, phổ biến thông tin, lựa chọn, vận chuyển, bố trí việc làm
và - đối với lao động di cư – là quy định đối với việc họ về nước.

5.

6.

7.

4.2.

Sau khi tham khảo ý kiến của các tổ chức của người lao động và tổ chức của người sử dụng lao động, và nếu phù
hợp, với các nhà tuyển dụng lao động, các cơ quan chính phủ cần có biện pháp để đảm bảo sự tuân thủ trong lĩnh
vực tuyển dụng với các luật và quy định có liên quan. Các biện pháp này phải bao gồm đăng ký với cơ quan nhà
nước, cấp giấy phép hoặc các hệ thống quản lý khác. Các hệ thống này phải hiệu quả, minh bạch và phải cho phép
người lao động và các bên có quan tâm kiểm chứng tính hợp pháp của các cơ quan tuyển dụng và các chấp thuận
tiếp nhận vào làm việc.

4.3.

Luật pháp phải được áp dụng cho hoạt động tuyển dụng và không chỉ đối với một số nhà tuyển dụng lao động mà
là đối với tất cả các nhà tuyển dụng, kể cả không thuộc phạm vi điều chỉnh của bất kỳ quy định luật pháp cụ thể
nào. Luật pháp và các quy định về việc tuyển dụng không chỉ áp dụng trong nền kinh tế chính thức, mà là áp dụng
cho hoạt động tuyển dụng trong tất cả các loại hình công việc.

4.4.

Các chính phủ cũng cần cân nhắc thông qua các thỏa thuận về công nhận lẫn nhau để tạo điều kiện cho việc công
nhận các bằng cấp, trình độ của nước khác, tránh tình trạng lãng phí chất xám và mai một tay nghề.

Chính phủ cần thực thi hiệu quả các luật và quy định có liên quan và yêu cầu tất cả các bên liên quan tới
quá trình tuyển dụng phải hoạt động theo quy định pháp luật.
5.1.

Chính phủ cần đảm bảo có một cơ quan thanh tra lao động hiệu quả và có đủ nguồn lực, được giao quyền và đào
tạo để điều tra và can thiệp ở tất cả các giai đoạn của quá trình tuyển dụng đối với tất cả người lao động và tất cả
các doanh nghiệp, giám sát và đánh giá hoạt động của tất cả các nhà tuyển dụng lao động.

5.2.

Chính phủ các nước cần thúc đẩy các kế hoạch nhằm đảm bảo người sử dụng lao động và nhà tuyển dụng phải
chịu trách nhiệm, cá nhân hoặc tập thể, trong việc tôn trọng quyền của người lao động trong quá trình tuyển dụng.
Kế hoạch này có thể bao gồm các đề xuất trong việc chia sẻ trách nhiệm cũng như thúc đẩy các hoạt động tuyển
dụng đảm bảo công bằng.

Các chính phủ cần có biện pháp để loại bỏ việc thu phí tuyển dụng và các chi phí có liên quan từ người lao
động và người tìm việc.
6.1.

Các biện pháp này nên nhằm mục đích đặc biệt để ngăn ngừa các hành vi gian lận của các nhà tuyển dụng lao
động, lạm dụng đối với người lao động tình trạng ràng buộc bởi nợ nần và các hình thức cưỡng ép khác về kinh tế.
Các chính phủ cũng cần có biện pháp để phòng ngừa và/hoặc ngăn chặn việc mồi chài và thu tiền bất hợp pháp
từ người lao động để đổi lấy hợp đồng lao động.

6.2.

Người sử dụng lao động, nhà nước hoặc tư nhân, hoặc các bên trung gian, chứ không phải người lao động, phải
chịu chi phí tuyển dụng. Mức và tính chất của các khoản phí, ví dụ như chi phí mà người sử dụng lao động trả cho
bên tuyển dụng lao động, phải được thông tin rõ ràng, minh bạch đối với những người trả tiền.

Chính phủ cần có các biện pháp để đảm bảo hợp đồng lao động có nội dung rõ ràng, minh bạch và được
tôn trọng.
7.1.

Các chính phủ cần có các biện pháp đảm bảo rằng các hợp đồng bằng văn bản về việc làm được cung cấp cho
người lao động trong đó nêu rõ công việc sẽ được thực hiện và các điều kiện việc làm, kể cả các thông tin trong
thỏa ước tập thể. Hợp đồng (hoặc một bản sao hợp pháp) phải được thể hiện bằng ngôn ngữ của người lao động
hoặc ngôn ngữ mà người lao động có thể hiểu được, và các thông tin cần thiết phải được cung cấp một cách rõ
ràng và đầy đủ, tạo điều kiện để người lao động có sự đồng ý một cách tự do với đầy đủ thông tin được cung cấp.
Đối với lao động di cư, các hợp đồng này phải được gửi cho họ trước khi xuất cảnh với đủ thời gian để họ có thể đọc
và hiểu được. Không được thay thế hợp đồng và hợp đồng phải được đảm bảo thực hiện tại nước tiếp nhận. Trong
khi tôn trọng bảo mật và bảo vệ dữ liệu cá nhân, các chính phủ có thể xem xét việc áp dụng công nghệ thông tin
để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

7.2.

Nếu không có hợp đồng bằng văn bản, các chính phủ có trách nhiệm đảm bảo các quyền của người lao động được
tôn trọng, phù hợp với luật pháp và quy định hiện hành.
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8.

9.

Các chính phủ nên tiến hành các bước để đảm bảo rằng người lao động có thể tiếp cận với cơ chế khiếu
nại và các cơ chế giải quyết tranh chấp khác để xử lý các cáo buộc lạm dụng và các hành vi gian lận trong
tuyển dụng mà không sợ bị trả đũa như đưa vào danh sách đen, giam giữ hoặc trục xuất, bất kể tình
trạng cư trú hoặc pháp lý của họ tại nước tiếp nhận và các biện pháp khắc phục phù hợp và hiệu quả khi
xảy ra các hành vi lạm dụng.
8.1.

Chính phủ cần tiến hành các bước để đảm bảo có các cơ chế giải quyết khiếu nại và các tranh chấp khác mà người
lao động có thể tiếp cận một cách nhanh chóng với chi phí hợp lý. Chính phủ cần thực hiện các bước thích hợp để
đảm bảo, thông qua các biện pháp hành chính, pháp lý, lập pháp hoặc các biện pháp khác, nếu lạm dụng liên
quan đến tuyển dụng xảy ra trên lãnh thổ và/hoặc trong thẩm quyền của họ, những người bị ảnh hưởng có thể
tiếp cận với các biện pháp can thiệp hiệu quả, có thể bao gồm, nhưng không nhất thiết phải giới hạn, với việc được
bồi thường trong thời gian điều tra hoặc giải quyết khiếu nại, tranh chấp, người có trách nhiệm giải quyết khiếu
nại hoặc người khiếu nại cần được bảo vệ, và người lao động di cư phải được tiếp cận với các thủ tục cần thiết một
cách hiệu quả và kịp thời. Chính phủ cũng cần đảm bảo các cơ chế này có thể được tiếp cận qua biên giới sau khi
người lao động di cư đã về nước.

8.2.

Để đạt được mục đích này, chính phủ cần thúc đẩy chính sách nhằm xác định và loại bỏ các rào cản đối với việc
tiếp cận có hiệu quả và kịp thời với các cơ chế khiếu nại và các cơ chế giải quyết tranh chấp khác như các thủ tục
hành chính phức tạp, chi phí không hợp lý, sợ bị phân biệt đối xử hoặc bị trả thù và đối với lao động di cư, sợ bị
giam giữ và trục xuất.

Các chính phủ nên thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan chính phủ, các tổ chức của người lao động và tổ chức
của người sử dụng lao động và đại diện của nhà tuyển dụng.
9.1.

10.

Chính phủ cần đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ, ngành, các cơ quan và các tổ chức công cộng khác giám sát
việc tuyển dụng và các hoạt động dịch vụ, nhận thức và tuân thủ các nghĩa vụ về nhân quyền khi thực hiện chức
trách của mình.

Các chính phủ cần đảm bảo hoạt động tuyển dụng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động đã được hình thành.
10.1. Chính phủ các nước cần đánh giá nhu cầu của thị trường lao động và đảm bảo sự kết hợp chặt chẽ giữa tuyển
dụng lao động, di cư, việc làm và các chính sách khác trong nước, thấy rõ tác động về mặt xã hội và kinh tế của
tuyển dụng lao động và di cư, và thúc đẩy việc làm bền vững cho tất cả mọi người.

11.

Chính phủ các nước cần nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải thực hiện tuyển dụng công bằng trong
cả khu vực công và tư và người lao động có thể tiếp cận với thông tin một cách miễn phí, đầy đủ và chính
xác về quyền, điều kiện tuyển dụng và việc làm của họ.
11.1. Các nỗ lực nâng cao nhận thức cần được thực hiện thông qua các hoạt động giáo dục và đào tạo đối với người sử
dụng lao động, người lao động và nhà tuyển dụng, gồm cả nhu cầu về tầm quan trọng phải quan tâm đúng mức
tới nhân quyền và các thực tiễn tốt để ghi nhận, ngăn ngừa và loại bỏ các hành vi tuyển dụng gian lận và lừa đảo.
Một số biện pháp nâng cao nhận thức có thể bao gồm:
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a)

Xây dựng và duy trì các trang web chính phủ có chứa thông tin liên quan đến các chính sách tuyển dụng công bằng,
pháp luật, quy định và quy trình liên quan;

b)

Xây dựng, cung cấp trực tiếp và/hoặc trực tuyến hướng dẫn "cách thức thực hiện” đối với hoạt động tuyển dụng
công bằng;

c)

Công bố dịch vụ công trên đài phát thanh, truyền hình;

d)

Hội thảo trên web (webinars) hoặc các nỗ lực tiếp cận tại cộng đồng khác;

e)

Khuyến khích người sử dụng lao động, các tổ chức của người lao động, các nhà tuyển dụng lao động và các nhóm
xã hội dân sự có trách nhiệm tiếp cận với người lao động;

f)

Hợp tác với ILO (ILO) và các tổ chức đại diện cho đa số người lao động và người sử dụng lao động để cung cấp
chương trình giáo dục và đào tạo và/ hoặc thực hiện các chiến dịch nâng cao nhận thức;

g)

Thu thập và công khai rộng rãi thông tin thị trường lao động sẵn có để người lao động, người sử dụng lao động và
các nhà tuyển dụng lao động có đủ thông tin khi đưa ra quyết định; và

h)

Bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi xuất cảnh và sau khi nhập cảnh.

Trong trường hợp tuyển dụng lao động di cư, các quốc gia nên cân nhắc việc đào tạo về quyền của người lao động và tuyển
dụng công bằng cho người có ý định di cư.
11.2. Các biện pháp này sẽ giúp đảm bảo rằng người lao động được tiếp cận với thông tin miễn phí, đầy đủ, dễ hiểu và
chính xác bao gồm, nhưng không giới hạn, các yêu cầu về việc tiếp nhận, điều kiện sinh hoạt và việc làm, các
quyền và pháp luật lao động.
12.

Các chính phủ cần tôn trọng nhân quyền và thúc đẩy tuyển dụng công bằng trong các tình huống xung
đột và khủng hoảng.
12.1. Chính phủ cần đảm bảo các doanh nghiệp, cơ quan và các chương trình trợ giúp quốc tế hoạt động trong các tình
huống xung đột và khủng hoảng không được liên quan đến vi phạm nhân quyền và lạm dụng về tuyển dụng.

13.

Chính phủ các nước cần đảm bảo các Hiệp định, thỏa thuận song phương và/hoặc thỏa thuận đa phương
về di cư lao động, gồm cả các cơ chế giám sát việc tuyển dụng lao động di cư, được phù hợp với các quyền
con người được quốc tế thừa nhận, bao gồm các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc, và các tiêu
chuẩn lao động quốc tế liên quan khác giữa các nước phái cử, nước trung chuyển và nước tiếp nhận được
thực hiện có hiệu quả.
13.1. Hiệp định song phương và/hoặc đa phương cần được xây dựng từ các tiêu chuẩn lao động quốc tế, các quyền khác
của con người được quốc tế công nhận, bao gồm các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc và các tiêu chuẩn
lao động quốc tế khác có liên quan và phải có các cơ chế cụ thể để đảm bảo sự phối hợp và hợp tác quốc tế, gồm
việc bảo hộ công dân và xóa bỏ các khoảng cách về quy định cũng như thực thi trong hoạt động tuyển dụng giữa
các nước. Các hiệp định/thỏa thuận này cần được soạn thảo, thông qua, xem xét và thực hiện với sự tham gia đầy
đủ của các đối tác xã hội và nên bao gồm việc thành lập các cơ chế giám sát, như các ủy ban ba bên trong khuôn
khổ của các hiệp định song phương và đa phương. Nội dụng và các điều khoản của những hiệp định/thỏa thuận
này cần được công bố rộng rãi và thông tin tới người lao động di cư.
13.2. Các hiệp định này phải được dựa trên những dữ liệu và thông tin đáng tin cậy được thu thập thông qua việc theo
dõi và đánh giá các thực tiễn trong hoạt động tuyển dụng, thị trường lao động và ý nghĩa xã hội, bao gồm cả dữ
liệu của các nước đưa lao động đi.

14.

Chính phủ các nước cần tiến hành các biện pháp để bảo vệ chống lại việc lạm dụng về tuyển dụng trong
lực lượng lao động và các chuỗi cung ứng và trong các doanh nghiệp do chính phủ sở hữu hoặc kiểm soát
hoặc các doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ đáng kể và hợp đồng từ các cơ quan chính phủ.
14.1. Chính phủ cần tăng cường sự tuân thủ những nguyên tắc và hướng dẫn này dưới góc độ người sử dụng lao động
và thông qua các giao dịch thương mại với doanh nghiệp. Chính phủ cần thực hiện giám sát đầy đủ khi tuyển dụng
lao động hoặc ký hợp đồng với doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động tuyển dụng. Chính phủ cần triển khai
các hoạt động tuyển dụng công bằng, nâng cao nhận thức và tôn trọng các nguyên tắc tuyển dụng công bằng về
lợi ích của doanh nghiệp, kể cả thông qua các hoạt động mua sắm hàng hóa.

17

B. TRÁCH NHIỆM CỦA DOANH NGHIỆP
VÀ CƠ QUAN DỊCH VỤ VIỆC LÀM CÔNG
Phần này không áp dụng cho các cơ quan chính phủ khi hoạt động với vai trò là cơ quan quản lý.
Các doanh nghiệp và các cơ quan dịch vụ việc làm công chịu trách nhiệm đặc biệt trong việc ngăn chặn việc tuyển
dụng không công bằng và mang tính lạm dụng.
15.

Doanh nghiệp và các cơ quan dịch vụ việc làm công cần phải tôn trọng nhân quyền khi tuyển dụng lao
động, bao gồm việc rà soát đặc biệt về nhân quyền trong quy trình tuyển dụng, và cần khắc phục, xử lý
tác động tiêu cực về nhân quyền có liên quan.
15.1. Tất cả các doanh nghiệp và cơ quan dịch vụ việc làm công cần tôn trọng nhân quyền trong quá trình tuyển dụng
tại bất cứ nơi nào họ hoạt động, không phụ thuộc vào khả năng và/hoặc sự sẵn sàng của các quốc gia để thực hiện
các nghĩa vụ nhân quyền của họ.
15.2. Các doanh nghiệp cần rà soát đặc biệt các hoạt động tuyển dụng của mình.
15.3. Khi họ không thực hiện tuyển dụng trực tiếp, doanh nghiệp chỉ nên tuyển dụng lao động thông qua các nhà tuyển
dụng lao động tuân thủ chặt chẽ quy định luật pháp, bao gồm các cơ quan tuyển dụng công và các cơ quan tuyển
dụng tư nhân. Trong trường hợp không thể xác minh một cách trực tiếp đạo đức của tất cả các bên tham gia liên
quan đến việc tuyển dụng, thì tối thiểu phải có nghĩa vụ theo hợp đồng yêu cầu các nhà tuyển dụng lao động làm
việc với các bên thứ ba hoạt động theo quy định của pháp luật cũng như các nguyên tắc và hướng dẫn này. Doanh
nghiệp cần phải có một quy trình, thủ tục đánh giá các bên liên quan đến quá trình tuyển dụng.
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15.4. Doanh nghiệp và cơ quan dịch vụ việc làm công phải tôn trọng các quyền con người được quốc tế thừa nhận, bao
gồm các tiêu chuẩn lao động quốc tế, đặc biệt là quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể, ngăn ngừa và xóa
bỏ lao động cưỡng bức, lao động trẻ em cũng như sự phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp trong quá trình
tuyển dụng.
15.5. Doanh nghiệp và cơ quan dịch vụ việc làm công không được có hành động trả đũa đối với người lao động hoặc
đưa họ vào danh sách đen, đặc biệt là những người báo tin về các vụ việc lạm dụng hoặc gian lận trong tuyển
dụng tại bất cứ đâu trong chuỗi cung ứng của họ và cần bảo vệ đặc biệt cho những người tố cáo trong quá trình
điều tra hoặc giải quyết tranh chấp.
16.

Doanh nghiệp và cơ quan dịch vụ việc làm công cần tiến hành việc tuyển dụng đáp ứng các nhu cầu của thị
trường lao động và đảm bảo hoạt động tuyển dụng không phải là biện pháp để thay thế hoặc giảm bớt lực
lượng lao động hiện có, giảm tiền công hoặc điều kiện làm việc hoặc làm suy yếu việc làm bền vững.

17.

Không được thu phí tuyển dụng hoặc các chi phí có liên quan từ lao động được tuyển dụng và người tìm
việc hay nói cách khác, lao động được tuyển dụng và người tìm việc không phải trả chi phí tuyển dụng và
các chi phí khác liên quan.
17.1. Người lao động và người tìm việc không phải trả bất kỳ khoản phí hoặc chi phí tuyển dụng liên quan nào cho
doanh nghiệp, đối tác kinh doanh hoặc cơ quan dịch vụ việc làm công để được tuyển dụng hoặc sắp xếp việc làm,
cũng như người lao động không phải trả chi phí thêm nào khác liên quan đến việc tuyển dụng.
17.2. Doanh nghiệp và cơ quan dịch vụ việc làm công cần thông tin về chính sách này qua việc hướng dẫn cũng như các
phương thức khác kể cả hợp đồng tới tất cả đối tác tiềm năng cũng như hiện tại và các bên liên quan. Doanh
nghiệp nên xác định xem các cơ quan tuyển dụng tư nhân và các nhà tuyển dụng lao động khác có thu phí tuyển
dụng hay các chi phí liên quan khác hay từ người lao động không và không nên tuyển dụng lao động qua các cơ
quan và các nhà cung cấp lao động khác có thu phí tuyển dụng hay các chi phí liên quan của người lao động.

18.

Doanh nghiệp và cơ quan dịch vụ việc làm công không được giữ hộ chiếu, hợp đồng hoặc giấy tờ tùy thân
khác của người lao động.
18.1. Doanh nghiệp và cơ quan dịch vụ việc làm công không được can thiệp, cản trở việc người lao động được tiếp cận
hoàn toàn và tự do với hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và giấy tờ về cư trú, kể cả hợp đồng lao động, và cần quan tâm
chu đáo tới tình hình của người lao động nước ngoài.

19.

Doanh nghiệp và các cơ quan dịch vụ việc làm công phải tôn trọng sự bảo mật thông tin của người lao
động và đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu liên quan đến người lao động.
19.1. Các doanh nghiệp không được lưu giữ, trong hồ sơ hoặc giấy tờ đăng ký, các dữ liệu cá nhân không bắt buộc trong
quá trình đánh giá năng lực của người lao động, gồm cả lao động di cư, đối với các công việc mà họ đang có hoặc có
thể được chấp thuận, hoặc không bắt buộc để hoàn thiện thủ tục đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Dữ liệu này
không được thông tin cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của người lao động.

20.

Doanh nghiệp có thể xây dựng kế hoạch nhằm thúc đẩy các tiêu chuẩn tuyển dụng chuyên nghiệp.
20.1. Các kế hoạch này phải được giám sát và đánh giá thường xuyên. Các sáng kiến của các ngành công nghiệp nên bổ
sung và nhất quán với các hoạt động thực thi pháp luật và các quy định của chính phủ về quá trình tuyển dụng

1.

NHÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
Trong hướng dẫn này, có sự phân biệt giữa các nhà tuyển dụng lao động hoạt động với tư cách trung gian để thu xếp
việc làm cho người lao động, kể cả những người tham gia chuỗi dịch vụ đa tầng của quá trình tuyển dụng , và các đơn vị
việc làm thuê lao động và đưa họ tới làm việc cho các doanh nghiệp sử dụng lao động.
21.

Các nhà tuyển dụng lao động phải tôn trọng các luật hiện hành cũng như các nguyên tắc và quyền cơ bản
tại nơi làm việc.
21.1. Các nhà tuyển dụng lao động cần có các chính sách và quy trình, bao gồm cả sự quan tâm đúng mực, đảm bảo
rằng các hoạt động tuyển dụng của họ được tiến hành theo cách thức tôn trọng nhân phẩm và tôn trọng người lao
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động, không để xảy ra việc sách nhiễu hoặc bất kỳ hình thức ép buộc hoặc hạ nhục hoặc đối xử vô nhân đạo với
người lao động. Nhà tuyển dụng lao động không được hạn chế sự đi lại, hoặc lạm dụng hoặc cho phép lạm dụng,
đối với những người lao động mà họ có trách nhiệm bảo vệ.
22.

Khi tuyển dụng lao động ở một nước để làm việc ở một nước khác, họ phải tôn trọng nhân quyền, bao
gồm các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc, phù hợp với luật pháp quốc tế và luật pháp ở nước
phái cử, nước trung chuyển, nước tiếp nhận và các tiêu chuẩn lao động quốc tế.
22.1. Việc tuyển dụng qua các biên giới quốc tế phải tôn trọng các luật, quy định hiện hành, hợp đồng lao động và các
thoả ước tập thể đang áp dụng của các quốc gia phái cử, trung chuyển và tiếp nhận cũng như các quyền con người
được quốc tế công nhận, bao gồm các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc, và các tiêu chuẩn lao động
quốc tế liên quan. Những luật và tiêu chuẩn này phải được thực hiện có hiệu quả.

23.

Các nhà tuyển dụng lao động qua biên giới cần phải tôn trọng các thoả thuận di cư song phương hoặc đa
phương giữa các quốc gia liên quan để thúc đẩy nhân quyền, bao gồm quyền của người lao động.
23.1. Nhà tuyển dụng lao động phải bảo vệ quyền của người lao động phù hợp với các thỏa thuận song phương hoặc
đa phương theo đó việc tuyển dụng được thực hiện, đặc biệt là trong trường hợp pháp luật không bảo vệ đầy đủ
đối với người lao động tại một nước hoặc tại nước khác.

24.

Nhà tuyển dụng lao động phải đảm bảo các điều kiện làm việc và sinh hoạt đối với người lao động đúng
như những gì đã hứa và cam kết với họ.
24.1. Nhà tuyển dụng lao động phải đảm bảo rằng người lao động không bị lừa dối về điều kiện làm việc và sinh hoạt
của họ.
24.2. Nhà tuyển dụng lao động phải đảm bảo người lao động di cư có quan hệ lao động hợp pháp với người chủ sử dụng
lao động hợp pháp và xác thực tại quốc gia nơi công việc được thực hiện.

25.

Cơ quan tuyển dụng việc làm tạm thời và doanh nghiệp sử dụng lao động phải thống nhất phân công
trách nhiệm cụ thể để đảm bảo người lao động được bảo vệ đầy đủ.
25.1. Doanh nghiệp sử dụng lao động và cơ quan tuyển dụng việc làm tạm thời cần xác định, phù hợp với luật pháp,
trách nhiệm của họ là gì đối với các khía cạnh trong của mối quan hệ lao động và đảm bảo người lao động biết về
sự phân công trách nhiệm này. Trong mọi trường hợp, doanh nghiệp sử dụng lao động hoặc cơ quan tuyển dụng
việc làm tạm thời phải thực hiện những trách nhiệm đó.

2.

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
Có nhiều loại hình sử dụng lao động khác nhau liên quan đến hoạt động tuyển dụng và mỗi loại hình sử dụng lao động
phải có trách nhiệm phù hợp với đặc thù riêng của mình.
26.

Người sử dụng lao động phải đảm bảo hợp đồng lao động bằng văn bản được ký kết và có nội dung rõ
ràng mà người lao động có thể hiểu được
26.1. Các điều khoản và điều kiện về việc làm của người lao động cần được quy định một cách phù hợp, có thể kiểm
chứng và dễ hiểu, tốt nhất là thông qua các hợp đồng bằng văn bản phù hợp với luật pháp quốc gia, các quy định,
hợp đồng lao động và các thoả ước tập thể đang được áp dụng. Hợp đồng phải rõ ràng và minh bạch và phải thông
tin cho người lao động về vị trí, yêu cầu và nhiệm vụ của công việc mà họ đang được tuyển dụng. Đối với lao động
di cư, hợp đồng bằng văn bản phải bằng ngôn ngữ mà người lao động có thể hiểu và phải được gửi trước khi người
lao động xuất cảnh, phải có biện pháp phòng ngừa việc thay đổi nội dung hợp đồng và đảm bảo hợp đồng được
triển khai thực hiện.
26.2. Sự đồng ý của người lao động với đầy đủ thông tin về các điều khoản của hợp đồng phải được thực hiện trên cơ sở
họ không bị lừa dối hoặc ép buộc.

27.
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Người sử dụng lao động phải cung cấp hoặc tạo điều kiện để người lao động tiếp cận một cách hiệu quả
với cơ chế khiếu nại, giải quyết tranh chấp khi phát sinh các vụ việc bị cáo buộc lạm dụng trong quá trình
tuyển dụng cũng như có các biện pháp khắc phục phù hợp.

27.1. Việc tiếp cận cơ chế khiếu nại và giải quyết tranh chấp đối với người lao động cần sẵn có để hỗ trợ những người
lao động có thể bị đối xử lạm dụng trong quá trình tuyển dụng, và trong các trường hợp xảy ra sự lạm dụng, người
sử dụng lao động phải cung cấp hoặc tạo thuận lợi để người lao động tiếp cận các cơ chế giải quyết, hỗ trợ phù
hợp. Người sử dụng lao động không được can thiệp hoặc hạn chế nỗ lực của người lao động trong việc đòi hỏi thực
thi biện pháp đền bù thiệt hại kể cả thông qua hoặc không thông qua tòa án.
28.

Người sử dụng lao động phải cung cấp sự bảo vệ được quy định trong luật lao động và tiêu chuẩn lao
động quốc tế liên quan đến hoạt động tuyển dụng cho tất cả người lao động, bất kể tình trạng việc làm
của họ.
28.1. Người lao động có thể được tuyển dụng và sử dụng dưới nhiều mối quan hệ khác nhau nhưng những người sử
dụng lao động phải đảm bảo các nguyên tắc và hướng dẫn này được áp dụng cho tất cả người lao động được tuyển
dụng trong mọi tình huống.

29.

Người sử dụng lao động phải bảo đảm quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể của người lao động
được tôn trọng trong quá trình tuyển dụng.
29.1. Người sử dụng lao động phải đảm bảo quy trình tuyển dụng của họ không yêu cầu người tìm việc và/hoặc người
lao động, đặc biệt là lao động di cư, từ bỏ quyền tham gia và thành lập các tổ chức của người lao động và quyền
thương lượng tập thể.

30.

Người sử dụng lao động không được đề nghị các nhà tuyển dụng lao động hoặc các cơ quan tuyển dụng
việc làm tạm thời bố trí việc thay thế những người lao động tham gia đình công.
30.1. Việc sử dụng lao động khác để thay thế người lao động đang tham gia đình công có thể tạo ra rủi ro và ảnh hưởng
tới quyền được đình công của người lao động; đây là sự vi phạm nghiêm trọng về quyền tự do hiệp hội của người
lao động.

31.

Người sử dụng lao động phải tôn trọng quyền tự do của người lao động di cư được thay đổi nơi làm việc
hoặc trở về nước.
31.1. Người lao động di cư có thể chấm dứt hợp đồng, chuyển nơi làm việc hoặc rời khỏi đất nước nơi họ đang làm việc
nếu họ muốn vậy mà không cần phải có sự đồng ý chấp thuận của người sử dụng lao động, có tính đến bất kỳ
nghĩa vụ hợp đồng nào có thể áp dụng.
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Ph«n 2
ßfinh ngh‹a ph› tuy”n dÙng vµ c∏c chi ph›
c„ li™n quan
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ßfinh ngh‹a ph› tuy”n dÙng vµ c∏c chi ph› c„ li™n quan Æ≠Óc x©y d˘ng tı c∏c
ti™u chu»n lao ÆÈng quËc t’ vµ gæn vÌi Nh˜ng Nguy™n tæc Chung vµ H≠Ìng
d…n Tri”n khai Hoπt ÆÈng Tuy”n dÙng C´ng bªng cÒa ILO. ßfinh ngh‹a nµy
c´ng nhÀn nguy™n tæc rªng ng≠Íi lao ÆÈng sœ kh´ng ph∂i nÈp, tr˘c ti’p hay
gi∏n ti’p, toµn bÈ hay mÈt ph«n, b†t k˙ kho∂n ph› hay chi ph› nµo c„ li™n
quan Æ’n tuy”n dÙng.
ßfinh ngh‹a Æ≠Óc c®n c¯ tr™n k’t qu∂ nghi™n c¯u so s∏nh toµn c«u cÒa ILO
ph©n t›ch c∏c ch›nh s∏ch vµ luÀt quËc gia cÒa c∏c QuËc gia thµnh vi™n vµ
c∏c quy tæc vµ h≠Ìng d…n quËc t’ ÆËi vÌi ph› tuy”n dÙng vµ c∏c chi ph› c„
li™n quan. ßi“u nµy c„ xät Æ’n c∏c Æi“u ki÷n th˘c t’ vµ ng˜ c∂nh cÙ th” mµ
ng≠Íi lao ÆÈng, nhµ tuy”n dÙng lao ÆÈng, c∏c doanh nghi÷p vµ ng≠Íi sˆ
dÙng lao ÆÈng ÆËi m∆t.
ßfinh ngh‹a x∏c Æfinh c∏c kho∂n ph› vµ chi ph› li™n quan ÆËi vÌi c∏c th´ng l÷
tuy”n dÙng. Vi÷c x∏c Æfinh nµy hÁ trÓ cho qu∏ tr◊nh x©y d˘ng, gi∏m s∏t, tri”n
khai vµ th˘c thi c∏c luÀt, ch›nh s∏ch vµ bi÷n ph∏p nhªm b∂o v÷ quy“n lÓi cÒa
ng≠Íi lao ÆÈng, bao gÂm c∂ vi÷c kh´ng Æ≠Óc y™u c«u ng≠Íi lao ÆÈng chi tr∂
Æ” c„ Æ≠Óc vi÷c lµm. ßfinh ngh‹a cÚng nhªm hÁ trÓ vi÷c Æ≠a ra c∏c quy Æfinh
mang t›nh hi÷u qu∂ li™n quan Æ’n hoπt ÆÈng tuy”n dÙng, Æ∆c bi÷t lµ hoπt
ÆÈng cÒa c∏c Æ¨n vfi tuy”n dÙng c´ng vµ t≠, nhªm chËng lπi vi÷c b†t tu©n
thÒ , tπo ra s˘ minh bπch v“ tuy”n dÙng vµ t®ng c≠Íng vi÷c th˘c hi÷n ch¯c
n®ng cÒa thfi tr≠Íng lao ÆÈng.
NhÀn th†y rªng c∏c kho∂n chi ph› cho ng≠Íi lao ÆÈng Æ≠Óc tuy”n dÙng
quËc t’ c„ th” cao h¨n Æ∏ng k” so vÌi chi ph› cho ng≠Íi lao ÆÈng Æ≠Óc
tuy”n dÙng trong n≠Ìc do nh˜ng y’u tË bao gÂm s˘ thi’u nh†t qu∏n vµ
minh bπch v“ c∏c kho∂n tπo n™n chi ph› nµy trong bËi c∂nh kh∏c nhau cÒa
tıng quËc gia. H¨n n˜a, nh˜ng ng≠Íi lao ÆÈng Æ≠Óc tuy”n dÙng xuy™n bi™n
giÌi c„ th” c∂m th†y m◊nh Î vµo hoµn c∂nh Æ∆c bi÷t d‘ bfi tÊn th≠¨ng.
V◊ mÙc Æ›ch cÒa Æfinh ngh‹a v“ ph› tuy”n dÙng vµ c∏c chi ph› c„ li™n quan
nµy, c∏c Æfinh ngh‹a cÒa Nh˜ng Nguy™n tæc Chung vµ H≠Ìng d…n Tri”n khai
Hoπt ÆÈng Tuy”n dÙng C´ng bªng sœ Æ≠Óc ∏p dÙng. ThuÀt ng˜ ng≠Íi lao
ÆÈng bao gÂm c∂ ng≠Íi t◊m vi÷c .
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Định nghĩa phí tuyển dụng và các chi phí có liên quan được xây dựng từ các tiêu chuẩn lao động quốc
tế và gắn với Những Nguyên tắc Chung và Hướng dẫn Triển khai Hoạt động Tuyển dụng Công bằng
của ILO. Định nghĩa này công nhận nguyên tắc rằng người lao động sẽ không phải nộp, trực tiếp hay
gián tiếp, toàn bộ hay một phần, bất kỳ khoản phí hay chi phí nào có liên quan đến tuyển dụng.
Người sử dụng lao động, các công ty trực thuộc, nhà tuyển dụng lao động hay các bên thứ ba khác
cung cấp các dịch vụ liên quan đến tuyển dụng không được thu phí tuyển dụng hoặc các chi phí có liên
quan từ người lao động. Phí tuyển dụng hoặc các chi phí có liên quan không được thu trực tiếp hoặc
gián tiếp, như là thông qua việc giảm trừ tiền lương và các lợi ích.
Phí tuyển dụng và chi phí có liên quan xét theo định nghĩa này không dẫn đến việc phân biệt đối xử
trực tiếp hoặc gián tiếp đối với người lao động có quyền tự do dịch chuyển vì mục đích việc làm, trong
khuôn khổ hội nhập kinh tế khu vực.

các khoản thanh toán cho các dịch vụ tuyển dụng do nhà tuyển dụng lao động cung cấp kể cả công
hoặc tư, để kết nối và ứng tuyển việc làm.
các khoản thanh toán được thực hiện trong trường hợp tuyển dụng người lao động để thực hiện công
việc cho một bên thứ ba;
các khoản thanh toán được thực hiện trong trường hợp người sử dụng lao động tuyển dụng trực tiếp;
hoặc
các khoản thanh toán cần thiết để bù đắp cho phí tuyển dụng từ người lao động.
Những khoản phí này có thể là một lần hoặc định kỳ nhằm trang trải cho các dịch vụ tuyển
dụng, giới thiệu và bố trí việc làm gồm việc quảng bá, phổ biến thông tin, thu xếp phỏng
vấn, nộp các giấy tờ để có được giấy phép của chính phủ, xác nhận ủy quyền, tổ chức đưa
đón và phương tiện đi lại, và bố trí việc làm.

Các khoản chi phí có liên quan là các chi phí gắn liền với việc tuyển dụng và bố trí việc làm trong
nước hoặc xuyên biên giới, có xét đến tính đa dạng nhất của các khoản chi phí liên quan đến tuyển
dụng quốc tế. Các khoản chi phí này được liệt kê dưới đây và có thể được áp dụng đối với tuyển
dụng trong nước và quốc tế. Phụ thuộc vào quá trình và hoàn cảnh tuyển dụng, các hạng mục chi
phí này có thể được chính phủ và các đối tác xã hội xây dựng cụ thể hơn tại cấp độ quốc gia. Công
nhận rằng, những người có thẩm quyền có sự linh hoạt trong việc xác định các ngoại lệ áp dụng
của mình, nhất quán với các tiêu chuẩn lao động quốc tế liên quan, thông qua các quy định quốc
gia, và sau khi tham vấn với đa phần các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động.
Những ngoại lệ đó được xem là phụ thuộc vào, nhưng không giới hạn, tới các điều kiện sau:
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vì lợi ích của người lao động; và
được giới hạn đối với nhóm lao động nhất định và các loại hình dịch vụ cụ thể; và
các chi phí có liên quan tương ứng được thông tin cho người lao động trước khi
công việc được chấp thuận.
Các khoản chi phí sau được xem là có liên quan tới quá trình tuyển dụng khi được người
sử dụng lao động, nhà tuyển dụng lao động hoặc một đơn vị đại diện của các bên đó đưa
ra; được yêu cầu để đảm bảo việc tiếp cận công việc hoặc bố trí công việc; hoặc được áp
dụng trong quá trình tuyển dụng:
Chi phí y tế: các khoản thanh toán cho các kiểm tra y tế, xét nghiệm hoặc tiêm chủng;
Chi phí bảo hiểm: các khoản chi phí nhằm bảo hiểm cho tính mạng, sức khỏe và an
toàn của người lao động, bao gồm việc tham gia các quỹ phúc lợi cho người di cư;
Chi phí kiểm tra kỹ năng và trình độ: chi phí để kiểm tra xác nhận sự thành thạo ngôn
ngữ, kỹ năng và trình độ của người lao động, cũng như kiểm tra kỹ năng trình độ, chứng
nhận theo nơi chốn cụ thể;
Chi phí đào tạo và giáo dục định hướng: các khoản chi phí cho việc đào tạo theo yêu
cầu, bao gồm định hướng tại nơi làm việc và giáo dục định hướng trước khi xuất cảnh
và ngay sau khi đến nước tiếp nhận cho người lao động mới được tuyển dụng;
Chi phí trang thiết bị: chi phí cho dụng cụ, đồng phục, thiết bị an toàn, và các thiết bị
khác cần thiết để thực hiện an toàn và hiệu quả các công việc được phân công;
Chi phí đi lại và nơi ở: các khoản chi phí phát sinh đối với việc đi lại, ở và sinh hoạt
trong nước hoặc xuyên biên giới trong quá trình tuyển dụng, bao gồm việc đào tạo,
phỏng vấn, các cuộc gặp lãnh sự, thay đổi nơi đến, và quay trở về hoặc hồi hương;
Chi phí hành chính: lệ phí ứng tuyển và dịch vụ chỉ với mục đích thực hiện các khâu
trong quá trình tuyển dụng. Các khoản chi phí này bao gồm phí đại diện và phí dịch vụ
để chuẩn bị, nhận hoặc chứng thực hợp đồng lao động, giấy tờ nhận dạng, hộ chiếu, thị
thực, điều tra lý lịch, thủ tục xuất cảnh và an ninh, dịch vụ ngân hàng và các giấy phép
lao động và cư trú của người lao động.
Việc liệt kê các khoản chi phí liên quan trong phần định nghĩa này là khái quát và không
toàn bộ. Các khoản chi phí có liên quan khác được đòi hỏi như điều kiện của tuyển dụng
cũng có thể bị cấm.
Các khoản chi phí này được quy định theo những phương thức nhằm tôn trọng nguyên tắc
bình đẳng giữa người lao động bản địa và lao động di cư.

Các khoản chi phí ngoài hợp đồng, không công khai, bị thổi phồng hoặc trái phép không
bao giờ là hợp pháp. Quy định chống hối lộ và chống tham nhũng sẽ được tuân thủ vào tất
cả các thời điểm, tại bất kỳ giai đoạn nào trong suốt quá trình tuyển dụng. Các ví dụ về các
khoản phí phi pháp đó bao gồm: hối lộ, quà tặng, tống tiền hoặc hoa hồng, phiếu nợ, các
khoản phí hoàn trả trái phép và thế chấp được đòi hỏi bởi bất kỳ đối tượng nào trong chuỗi
tuyển dụng.
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Phụ lục
Các nguồn tài liệu chính cho các nguyên tắc chung và
hướng dẫn hoạt động cho việc tuyển dụng công bằng
1. Hiện tại chưa có một hướng dẫn thống nhất về tuyển dụng công bằng về lợi ích, cho dù đã nhiều hướng dẫn dành cho các loại hình lao động cụ thể, cho doanh nghiệp hoạt
động trong các lĩnh vực cụ thể hoặc cho các mục đích khác. Một số có trong các tiêu chuẩn ràng buộc – đặc biệt là các Công ước về lao động - một số là những tiêu chuẩn
không mang tính rằng buộc như các Khuyến nghị và Tuyên bố của ILO và một số trong các kết luận của các cơ quan giám sát hiệp ước quốc tế hoặc hướng dẫn được ban
hành dưới nhiều hình thức khác nhau. Một số được đưa vào hướng dẫn được các tổ chức phi chính phủ thông qua.
2. Trong nhiều trường hợp, các yêu cầu hoặc hướng dẫn dành cho các mục đích cụ thể có khả năng áp dụng chung. Ví dụ, Công ước về Cơ quan Việc làm tư nhân, 1997 (số 181),
hoặc các tài liệu của ILO về lao động di cư (Công ước số 97, Công ước số 143, Khuyến nghị số 86 và Khuyến nghị số 151) bao gồm các yêu cầu về tuyển dụng công bằng, rất
hữu ích và cần thiết cho việc hướng dẫn ở phạm vi rộng hơn. Các ví dụ khác sẽ được đề cập ở phần dưới.
3. Trong hầu hết các trường hợp, hình thức các nguyên tắc được thể hiện trong hướng dẫn này không được trình bày đúng như trong nguồn tài liệu trích dẫn, hoặc việc đề cập
một nguyên tắc trong hướng dẫn được dựa trên một số cách thể hiện nguyên tắc từ các nguồn khác nhau, nhưng đã được viết lại cho phù hợp với mục đích của các nguyên
tắc này.
4. Bảng dưới đây đề cập đến các nguồn chính hoặc nguồn mà từ đó mỗi nguyên tắc được đề xuất hoặc hướng dẫn được rút ra. Các nguồn tài liệu khác cũng có thể có liên quan.
Ví dụ, để dễ dàng tham khảo, C97 để chỉ Công ước ILO số 97 và R203 chỉ ra các Khuyến nghị số 203 của ILO, và các tài liệu tham khảo khác cũng được thể hiện theo cách trình
bày này. Các tài liệu tham khảo đầy đủ được đề cập trong danh sách các chữ viết tắt bên dưới danh sách các nguồn trích dẫn tài liệu.
5. Danh sách các nguồn dưới đây cũng chưa phải là đầy đủ.
(Lưu ý rằng các chủ đề không có giá trị quy chuẩn - hoàn toàn với mục đích để hỗ trợ các nguyên tắc và hướng dẫn được đề xuất)
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Những nguyên tắc chung

Nguồn

1.

Tôn trọng các quyền con người được quốc tế ghi nhận
và các tiêu chuẩn lao động quốc tế khác

Tuyên bố của ILO về các nguyên tắc cơ bản và quyền tại nơi làm việc; C29, P29, C87, C98, C100, C105,
C111, C138, C182 và C181; MLC, 2006 (Điều III); Tuyên bố toàn cầu về Nhân quyền; Bộ công cụ cơ bản về
nhân quyền của LHQ;
Nguyên tắc căn bản và Nguyên tắc hướng dẫn của LHQ A1; Nguyên tắc Dhaka, Trụ cột 1; Nguyên tắc 6,
CIETT; IRIS Nguyên tắc cơ bản A; Bộ quy tắc ứng xử Verite, Công cụ 1

2.

Nhu cầu thị trường lao động và Việc làm bền vững

Tuyên bố của ILO về các nguyên tắc cơ bản và quyền tại nơi làm việc; R204 (đoạn 15 (e))

3.

Quy định trong chính sách pháp luật về tất cả các nội
dung liên quan đến quy trình tuyển dụng

C88, C181, P29 (Điều 2 (c) (i)); Nguyên tắc Dhaka 3; Sáng kiến tuyển dụng bình đẳng của ILO

4.

Thúc đẩy hiệu quả, sự minh bạch và bảo vệ người lao
động trong quá trình tuyển dụng, như là việc công
nhận lẫn nhau về kỹ năng và trình độ

C88, C181, R157 (đoạn 62), R169, C143 (Điều 14 (b))

5.

Tăng cường thực thi hiệu quả pháp luật

C81, C129, C150, C181; P29 và R203; C97 (Điều 3) và C143 (các Điều từ 2 – 6); CIETT Nguyên tắc 1

6.

Tuyển dụng qua biên giới liên quan đến khía cạnh
quyền con người

C88 (Điều 6 (b) (ii); C97, C143 và C181 (Điều 8); Nguyên tắc Dhaka; Nguyên tắc cơ bản A; CIETT Nguyên
tắc 1

7.

Nghiêm cấm việc thu phí từ người lao động

C97 (các Điều 7 (2) và Điều 4 của Phụ lục I và Phụ lục II); MLC, 2006 (Quy định 1.4(1) và Tiêu chuẩn
A1.4(5)); C181 (Điều 7); C88 (Điều 1); R203; IRIS Nguyên tắc cơ bản 1; CIETT Nguyên tắc 3; Bộ Quy tắc ứng
xử Verite Công cụ 1

8.

Hợp đồng với nội dung rõ ràng, minh bạch

C97 (Phụ lục I, Điều 5 và Phụ lục II, Điều 6); C189 (Điều 8 (1));
R86 (Phụ lục, đoạn 22); R188 (đoạn 5); R203 (đoạn 4 (e));
Nguyên tắc Dhaka 2 và 4; Nguyên tắc CIETT 4; Nguyên tắc cơ bản 3 IRIS; Bộ Quy tắc ứng xử Verite Công cụ 1

Những nguyên tắc chung

Nguồn

9.

Người di cư đồng ý với các điều khoản việc làm một
cách tự nguyện, không có sự ép buộc

R188 (đoạn 5); Nguyên tắc Dhaka 2; CIETT Nguyên tắc 4
Nguyên tắc cơ bản 3, IRIS; Bộ Quy tắc ứng xử Verite Công cụ 1

10.

Tiếp cận thông tin miễn phí, đầy đủ và chính xác

C88, C97 (các Điều 2 và 3); C181, C189 (Điều 7), R201, R86 (đoạn 5), R151 (đoạn 7(1) và 24) và R203
(đoạn 4 (e))

11.

Giấy tờ tùy thân, tự do đi lại

C143 (phần mở đầu, Điều 1 và 14 (a)); C189 (Điều 9(c)); Nguyên tắc Dhaka 4; Nguyên tắc cơ bản 2, IRIS;
Bộ Quy tắc ứng xử Verite Công cụ 1

12.

Chấm dứt hợp đồng và việc đồng ý chuyển nơi làm việc

C189 (các Điều 7 và 8) và R188 (đoạn 15)

13.

Tiếp cận cơ chế khiếu nại và giải quyết tranh chấp
phát sinh

C97 (Phụ lục 1, Điều 8 và Phụ lục II, Điều 13); C143 (Điều 5,6 và 9 (2)); R151 (các đoạn 32 – 34); C181 (các
Điều 10 và 14); C189 (Điều 16); P29 (Điều 4); MLC 2006 (Tiêu chuẩn A1.4 (7)); R203 (Đoạn 8(c)); Cột III,
Nguyên tắc Dhaka, Nguyên tắc 9; Nguyên tắc 10 CIETT; Nguyên tắc cơ bản 5, IRIS; Bộ Quy tắc ứng xử Verite
Công cụ 1

Hướng dẫn chung

Nguồn

A.

Trách nhiệm của chính phủ

1.

Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và áp dụng quyền con
người và các tiêu chuẩn lao động quốc tế có liên quan
khác

Tuyên bố ILO về Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc; C29, P29, C87, C98, C100, C111, C138 và
C182; C181; Tuyên bố toàn cầu về nhân quyền
ICCPR và ICESCR; Nguyên tắc cơ bản 2, Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên hiệp Quốc; Nguyên tắc 6, Nguyên
tắc Dhaka Trụ cột I

2.

Bảo vệ khỏi những sự lạm dụng về quyền con người
do các bên thứ ba gây ra

Tuyên bố MNE của ILO; Nguyên tắc hướng dẫn của LHQ

3.

Thông qua, rà soát và tăng cường pháp luật và quy
định trong nước và chính sách trong nước về tuyển
dụng công bằng

P29 (Đoạn 1(2)); C181 (Điều 13); R203; R204 (Đoạn 1(a), 4(h), 9); Nguyên tắc cơ bản 2 và Nguyên tắc
hoạt động 3(a), Các Nguyên tắc hướng dẫn củaLHQ; Nguyên tắc Dhaka Trụ cột I

4.

Đảm bảo tất cả quy định và pháp luật liên quan điều
chỉnh tất cả các khía cạnh của hoạt động tuyển dụng
và được áp dụng cho người lao động có hoàn cảnh
khó khăn, yếm thế

P29 (Đoạn 2(c)(i); Nguyên tắc Dhaka 3; C97, C111, C143, C169, C181 (Điều 8), C189, R204; CEDAW, ICERD

5.

Tăng cường thực thi pháp luật và quy định, đảm bảo
các nhà tuyển dụng lao động hoạt động trong khuôn
khổ pháp luật

C81, C88, C97 (Điều 3 của Phụ lục I và Phụ lục II), C129, C150 và C181 (các Điều 3 và 14); P29 và R203;
Nguyên tắc 1 CIETT; Nguyên tắc hoạt động 3(a), Nguyên tắc hướng dẫn của LHQ;

6.

Nghiêm cấm việc thu các khoản phí từ người lao
động

C97; MLC, 2006 (quy định 1.4(1) và Tiêu chuẩn A1.4(5)); C181 (Điều 7); C88 (Điều 1); R203; Nguyên tắc
cơ bản 1, IRIS; Nguyên tắc 3, CIETT; Bộ Quy tắc ứng xử Verite Công cụ 1

7.

Đảm bảo hợp đồng lao động được ký kết và tôn
trọng, có nội dung rõ ràng và minh bạch

C97 (Phụ lục 1, Điều 5 và Phụ lục II, Điều 6); C189 (Điều 8 (1)); R86 (Phụ lục, Đoạn 22); R188 (Đoạn 5);
các Nguyên tắc 2 và 4 Dhaka; Nguyên tắc 4 CIETT; Nguyên tắc cơ bản 3, IRIS; Bộ Quy tắc ứng xử Verite
Công cụ 1

8.

Sự sẵn có và hoạt động của cơ chế khiếu nại và giải
quyết khiếu nại, tranh chấp

C97 (Phụ lục I, Điều 8 và Phụ lục II, Điều 13); C143 (các Điều 5, 6 và 9 (2)); R151 (đoạn 32 – 34); C181
(các Điều 10 và 14); C189 (Điều 16); MLC, 2006 (Tiêu chuẩn A1.4(7)); R203 (đoạn 8 (c)); Trụ cột III,
Nguyên tắc 9, Nguyên tắc Dhaka; Nguyên tắc 10 CIETT; Nguyên tắc cơ bản 5, IRIS; Bộ Quy tắc ứng xử
Verite Công cụ 1

9.

Hợp tác giữa các cơ quan có liên quan của chính phủ,
các tổ chức của người lao động và tổ chức của người
sử dụng lao động cùng đại diện của tất cả các cơ
quan/đơn vị tuyển dụng

C181 (Điều 13) và R188 (Phần III); R203 (Đoạn 13 (a)); Nguyên tắc cơ bản 8, Nguyên tắc Hướng dẫn
của Liên hiệp Quốc

10.

Nhu cầu thị trường lao động và việc làm bền vững

Tuyên bố của ILO về Những nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc; R204 (đoạn 15(e))

11.

Nâng cao nhận thức về nhu cầu đối với hoạt động
tuyển dụng công bằng về lợi ích cũng như tiếp cận
thông tin miễn phí, đầy đủ và chính xác

C97 (Điều 2 và 3); R203 (đoạn 4)

12.

Tôn trọng quyền con người trong các trường hợp
khủng hoảng

13.

Ký kết và triển khai các thỏa thuận song phương/hoặc
thỏa thuận đa phương phù hợp với các quyền con
người được quốc tế công nhận cũng như các tiêu
chuẩn lao động quốc tế khác có liên quan

C97 (Phụ lục II, Điều 7); R86 (Phụ lục); Hội nghị Lao động quốc tế, Kỳ họp thứ 105, 2016, Báo cáo của Ủy ban
Việc làm và Công việc bền vững trong quá trình chuyển tiếp hướng tới Hòa bình; Nguyên tắc cơ bản 7, Nguyên
tắc hướng dẫn của LHQ
Tuyên bố của ILO về Những nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc; C88 (Điều 6(b)(ii) và (iii); C97
(Điều 3 (2), 7 (1) và 10); C143 (Điều 4 và 15); C181 (Điều 8 (2))
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Hướng dẫn chung

Nguồn

14.

Bảo vệ khỏi những hành vi lạm dụng trong hoạt động tuyển
dụng trong lực lượng lao động hoặc các chuỗi cung ứng

C94, Hội nghị Lao động quốc tế, Kỳ họp thứ 105, 2016, Báo cáo IV, Việc làm bền vững trong các chuỗi cung
ứng toàn cầu

B.

Trách nhiệm của các doanh nghiệp và cơ quan dịch vụ việc làm công

15.

Tôn trọng quyền con người

Tuyên bố của ILO về Những nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc; C181 (các Điều 3,4,11 và 12); C29
và P29, C87, C98, C100, C105, C111, C138, C182, Tuyên bố MNE của ILO (đoạn 8); Nguyên tắc cơ bản A2,
Nguyên tắc hướng dẫn của Liên hiệp quốc; Nguyên tắc Dhaka, Trụ cột II

16.

Nhu cầu thị trường lao động và việc làm bền vững

Tuyên bố của ILO về Những nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc; R204 (đoạn 15(e))

17.

Không thu phí tuyển dụng hoặc các chi phí có liên quan đối
với lao động được tuyển dụng và người tìm việc

C97 (Điều 7; Điều 4 của phần Phụ lục I và Phụ lục II); MLC, 2006 (Quy định 1.4(1) và Tiêu chuẩn A1.4(5)); C181
(Điều 7) và C88 (Điều 1); R203; Nguyên tắc cơ bản IRIS, Nguyên tắc 3, CIETT; Bộ Quy tắc ứng xử Verite Công cụ 1

18.

Doanh nghiệp không được thu giữ hộ chiếu, giấy tờ tùy
thân và hợp đồng của người lao động

C189 (Điều 9 (c)); Nguyên tắc Dhaka 4; Nguyên tắc cơ bản 2, IRIS; Bộ Quy tắc ứng xử Verite Công cụ 1

19.

Tôn trọng quyền riêng tư và đảm bảo việc bảo vệ dữ liệu
của người lao động

C181 (Điều 6); R188 (Đoạn 12(1)); Nguyên tắc cơ bản 4, IRIS

20.

Xây dựng kế hoạch hướng tới tiêu chuẩn tuyển dụng
chuyên nghiệp

C181, các Nguyên tắc CIETT

1.

Nhà tuyển dụng lao động

21.

Nhà tuyển dụng lao động phải tôn trọng các quy định
pháp luật, các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc

Tuyên bố của ILO về Những nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc; C181 (các Điều 3, 4, 11 và 12); C29
và P29, C87, C98, C100, C105, C111, C138, C182; Nguyên tắc 2 CIETT, Nguyên tắc cơ bản B, Nguyên tắc Dhaka

22.

Nhà tuyển dụng lao động phải tuân thủ pháp luật của
quốc gia phái cử, quốc gia quá cảnh và nước tiếp nhận

C181 (các Điều 3 và 8); Tuyên bố của ILO về Những nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc; MLC,
2006 (Điều III); Nguyên tắc CIETT 1 và 6; Nguyên tắc cơ bản A, IRIS; Bộ Quy tắc ứng xử Verite Công cụ 1;
Nguyên tắc cơ bản B, Nguyên tắc Dhaka

23.

Nhà tuyển dụng lao động xuyên quốc gia phải tôn trọng các
thỏa thuận di cư song phương và đa phương

C88, R83, C181 (Điều 8 (2)); C 189 (Điều 15 (1))

24.

Nhà tuyển dụng phải đảm bảo các điều kiện của công việc
và sinh hoạt như những gì đã hứa với người lao động trước
khi xuất cảnh

C189 (các Điều 7 và 8); R 188 (đoạn 5); Nguyên tắc 3, Bộ Quy tắc ứng xử CIETT

25.

Các tổ chức tuyển dụng việc làm tạm thời phải đảm bảo
các trách nhiệm của mình và trách nhiệm của doanh
nghiệp sử dụng lao động phải được quy định rõ ràng
nhằm đảm bảo sự bảo vệ đầy đủ đối với người lao động

C181 (các Điều 11(g) và 12); C97 và C143 và Công ước của Liên hiệp quốc về Lao động di cư; R188 (Đoạn
8 (a)); Nguyên tắc cơ bản B, Nguyên tắc Dhaka

2.

Người sử dụng lao động

26.

Người sử dụng lao động phải đảm bảo hợp đồng lao động
bằng văn bản được ký kết và hợp đồng có nội dung rõ
ràng, minh bạch và người lao động có thể hiểu được

C97 (Phụ lục 1, Điều 5 và Phụ lục II, Điều 6); C189 (Điều 8 (1)); R86 (Phụ lục, Điều 22); R188 (Đoạn 5);
Nguyên tắc Dhaka 2 và 4 và Phụ lục 2; Nguyên tắc 4 CIETT; Nguyên tắc cơ bản 3 IRIS; Bộ Quy tắc ứng xử
Verite Công cụ 1

27.

Tiếp cận hiệu quả các cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu
nại, các biện pháp bồi thường

C181 (các Điều 10, 13 và 14); C189 (Điều 16); P29 (Điều 4); MLC, 2006 (Tiêu chuẩn A1.4 (7)); R203
(đoạn 8 (c)); Trụ cột III, Nguyên tắc 9, Nguyên tắc Dhaka; Nguyên tắc 10 CIETT; Nguyên tắc cơ bản 5, IRIS;
Bộ Quy tắc ứng xử Verite Công cụ 1

28.

Người sử dụng lao động phải cung cấp cho tất cả người lao
động, bất kể tư cách pháp lý của họ trong công việc, sự bảo
vệ được quy định trong luật lao động và các tiêu chuẩn lao
động quốc tế

Tuyên bố của ILO về Những nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc; Bộ Quy tắc ứng xử IRIS; Nguyên
tắc cơ bản A; R198

29.

Người sử dụng lao động phải đảm bảo quyền tự do hiệp
hội và thương lượng tập thể của người lao động tuyển
dụng được tôn trọng

C87, C98 và C181 (các Điều 4, 11 và 12); Nguyên tắc Dhaka 6

30.

Người sử dụng lao động không được yêu cầu các đơn vị
tuyển dụng lao động hoặc các cơ quan tuyển dụng việc làm
tạm thời thay thế những người lao động tham gia đình công

C87 và C98 và Tuyên bố của ILO về Những nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc; C181 (Điều 4); R188
(Đoạn 6); Hướng dẫn về Quyết định và nguyên tắc của Ủy ban Tự do Hiệp hội, lần thứ 5 (sửa đổi), 2006,
các đoạn 632 và 633; Nguyên tắc CIETT 7; Nguyên tắc Dhaka 6

30.

Người sử dụng lao động phải tôn trọng quyền tự do của
lao động di cư được thay đổi nơi làm việc hoặc trở về nước
phái cử

C29, C189 (Điều 8 (4)); R188 (Đoạn 15); Nguyên tắc Dhaka 10
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