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Báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Dự án NIRF 
/Nhật Bản và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm đánh giá kết quả và rút ra bài học 
từ Thí điểm Bầu trực tiếp Chủ tịch Công đoàn cơ sở tại Đại hội. Báo cáo do nhà nghiên 
cứu Phạm Thị Thu Lan thực hiện dựa trên thông tin tổng hợp từ khảo sát thực tiễn việc 
thực hiện thí điểm bầu trực tiếp CTCĐCS tại Đại hội trong Nhiệm kỳ XII Công đoàn Việt 
Nam (2018-2023). Thực chất việc thực hiện ở các địa phương và CĐCS không hoàn toàn 
dựa trên Hướng dẫn của TLĐLĐVN và Hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh/thành phố, mà có sự đa 
dạng, phong phú, cải tiến và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình địa phương. Đây là 
một dấu hiệu tích cực cho thấy sự năng động của cơ sở sẽ tạo ra những tác động giúp 
đổi mới từ dưới lên trên, từng bước đổi mới hệ thống CĐ Việt Nam sao cho phù hợp với 
tình hình mới.

Trên quan điểm nghiên cứu độc lập, báo cáo được xây dựng với mong muốn CĐVN 
đổi mới mạnh mẽ hơn để phù hợp với bối cảnh mới và đại diện hiệu quả hơn cho 
người lao động.

Thực tiễn bầu trực tiếp CTCĐCS tại đại hội rất đa dạng và phong phú, không có đúng hay 
sai, mà chỉ có sự khác nhau về cách làm cũng như nhận thức. Tác giả Báo cáo tôn trọng 
sự khác biệt, không đánh giá mà chỉ gợi ý những điểm cần cân nhắc để cải thiện khi thực 
hiện bầu trực tiếp CTCĐCS phù hợp với mục tiêu đổi mới của CĐ Việt Nam.

Trân trọng.

LỜI NÓI ĐẦU
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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
• Nghiên cứu tài liệu về bầu cử CĐ một số nước lâu năm trong nền kinh tế thị 

trường (Anh, Mỹ, Canada và Úc).

• Tổng quan các tài liệu báo cáo về thí điểm bầu trực tiếp của TLĐLĐVN và các địa 
phương.

• Khảo sát (theo thứ tự khảo sát):

_ Phỏng vấn cán bộ CĐ cấp trên cơ sở (90 người), CTCĐCS (27 người), UVBCH CĐCS 
(21 người), NLĐ (56 người) ở các doanh nghiệp thí điểm tại 6 tỉnh, bao gồm Bắc 
Giang, Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh.

_ Phỏng vấn sâu 28 cán bộ CĐ ở địa phương, cán bộ TLĐLĐVN, cán bộ dự án Khung 
khổ QHLĐ mới của ILO (NIRF), và các chuyên gia trong lĩnh vực QHLĐ.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA BẦU TRỰC TIẾP
CTCĐCS TẠI ĐẠI HỘI

Công đoàn (CĐ) là tổ chức của NLĐ, do NLĐ và vì NLĐ, vì vậy BCH CĐ và đặc biệt CTCĐCS 
phải do NLĐ trực tiếp bầu ra. Bầu trực tiếp CTCĐCS tại đại hội (sau đây gọi tắt là bầu trực 
tiếp) sẽ làm tăng tính chính danh và tính trách nhiệm của thủ lĩnh CĐ - những người được 
bầu trong con mắt của đoàn viên và NLĐ - những người bầu ra mình. 

Trong thực tiễn, ngay trước khi có hướng dẫn của TLĐLĐVN về thí điểm bầu trực tiếp, ở 
nhiều nơi NLĐ đã yêu cầu được bầu trực tiếp CTCĐCS vì thực tế cho thấy người có số phiếu 
cao trong bầu BCH nhưng không trúng vị trí CTCĐCS. Điều này cho thấy tầm quan trọng 
của bầu trực tiếp CTCĐCS xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn và việc ban hành hướng dẫn của 
TLĐLĐVN là kịp thời, đáp ứng yêu cầu từ công đoàn cơ sở và mong muốn của NLĐ. 

Kết quả khảo sát cho thấy đa số các đối tượng được khảo sát đều khẳng định tầm quan 
trọng và tính cần thiết của bầu trực tiếp CTCĐCS tại đại hội (96,4% NLĐ và 90,6% cán bộ 
CĐ các cấp). Không chỉ vậy, họ còn cho rằng cần bầu trực tiếp cả vị trí Phó CTCĐCS và 
người phụ trách tài chính của CĐ. 

PHẠM THỊ THU LAN
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•  “Bầu trực tiếp CTCĐCS quan trọng và cần thiết vì tính dân chủ, công bằng, tạo sự minh 
bạch, tin cậy cho hệ thống CĐ.”

•  “Bầu trực tiếp khách quan, đảm bảo sự công bằng, tôn trọng NLĐ.”

•  “Bầu trực tiếp tạo điều kiện để NLĐ chủ động và bầu ra đúng chủ tịch CĐCS mà NLĐ 
mong muốn. Đoàn viên có tiếng nói quan trọng trong việc lựa chọn CTCĐ.”

•  “Phương pháp này giúp đoàn viên trực tiếp thực hiện quyền giới thiệu người đại diện 
của mình; Phát huy quyền làm chủ của đoàn viên; Đoàn viên được bầu ra thủ lĩnh của 
mình.”

•  Bầu trực tiếp làm cho “dân chủ được phát huy rộng rãi; niềm tin của NLĐ đối với CTCĐCS 
nhiều hơn. Bầu trực tiếp để tìm ra được người thủ lĩnh CĐ dám đứng ra bảo vệ và đấu 
tranh cho lợi ích của công nhân.”

Ý kiến NLĐ và cán bộ CĐ các cấp

Thí điểm bầu trực tiếp giúp NLĐ nhìn thấy quyền của mình khi được giới thiệu người đại 
diện tham gia BCH và vào vị trí CTCĐCS. Tác động ban đầu ở những nơi đoàn viên được 
trực tiếp giới thiệu ứng viên tham gia BCH CĐ và trực tiếp bầu CTCĐCS cho thấy đây là 
quá trình nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên và NLĐ trong việc xây dựng 
tổ chức CĐ để đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ. Đồng thời, 
khi được bầu trực tiếp, uy tín của BCH và CTCĐCS trong đoàn viên và NLĐ cũng được 
nâng cao. Từ kết quả thí điểm, đã có cán bộ LĐLĐ tỉnh đề xuất với TLĐLĐVN xem xét bổ 
sung hình thức bầu trực tiếp CTCĐCS tại đại hội vào Điều lệ CĐVN và áp dụng mở rộng 
hình thức này cho tất cả các CĐCS tại doanh nghiệp. 



QUÁ TRÌNH BẦU TRỰC TIẾP: 3 GIAI ĐOẠN

Tập huấn, hướng 
dẫn về bầu trực 
tiếp:
•  Nội dung văn bản 

hướng dẫn của 
TLĐLĐVN.

•  Nội dung văn bản 
hướng dẫn của 
LĐLĐ tỉnh/thành 
phố và CĐ ngành 
trung ương.

• Công tác chuẩn bị 
cho đại hội (đề án 
nhân sự, thời gian, 
địa điểm đại hội, 
các thủ tục đại 
hội…)

• Các kỹ thuật trong 
tổ chức bầu cử (lấy 
giới thiệu, lấy ý 
kiến tín nhiệm, 
phương án bầu 
cử,...

• Xử lý tình huống 
nảy sinh.

• Các vấn đề khác.

Nội dung chính:
• Bầu nhân sự ủy 

viên BCH trước.
• Trên cơ sở danh 

sách BCH được 
bầu, đại hội giới 
thiệu nhân sự 
CTCĐCS đưa ra 
bầu.

• Hỏi NLĐ về đề cử 
và ứng cử khác 
(nếu có).

• Tổ chức bầu 
CTCĐCS.

• Có trường hợp, 
bầu BCH và bầu 
CTCĐCS được tiến 
hành đồng thời với 
hai phiếu bầu cùng 
lúc và người trúng 
vị trí CTCĐCS sẽ 
đương nhiên là ủy 
viên BCH CĐCS.

Bước 1: Dự kiến nhân sự khóa mới
• Cơ cấu BCH thường có đại diện công nhân khối văn phòng và khối quản 

lý, văn phòng và quản lý.
• Số lượng UVBCH dựa trên số lượng đoàn viên và theo hướng dẫn 132 

của TLĐLĐVN; Số lượng đưa vào danh sách bầu cử phải đảm bảo cơ 
cấu đại diện cho các bộ phận khác nhau, có nam/nữ và độ tuổi phù 
hợp.

• Tiêu chí UVBCH thường được chú trọng là người có đạo đức, uy tín để 
có tiếng nói với NLĐ và có ảnh hưởng ở công ty (về chuyên môn, vị trí) 
để có thể tương tác với NSDLĐ, nhất là người ở vị trí CTCĐCS.

• Đảm bảo các tiêu chuẩn ứng viên theo Hướng dẫn 134 của TLĐLĐVN.
• Số lượng đề nghị giới thiệu phải nhiều hơn số lượng BCH mới (số dư) 

ít nhất là 10% và không quy định đối với vị trí CTCĐCS. 

Bước 2: Thông báo và lấy giới thiệu của đoàn viên
• Nhân sự dự kiến của BCH đương nhiệm cho các vị trí UVBCH và 

CTCĐCS được đánh máy sẵn trong phiếu và ô trống để đoàn viên giới 
thiệu thêm.

• Hòm phiếu đặt tại những địa điểm thuận tiện với đoàn viên như nhà 
ăn, phòng công đoàn, cổng nơi ra vào chỗ làm việc,... để đoàn viên bỏ 
phiếu.

• Danh sách các ứng viên do BCH giới thiệu cùng với thông tin về ứng 
viên được dán tại nơi để hòm phiếu.

• Có đơn vị không lấy giới thiệu thêm, chỉ lấy giới thiệu trong danh sách 
dự kiến của BCH đương nhiệm.

Bước 3: Lấy tín nhiệm của đoàn viên
•  Theo cơ cấu và quy định số dư.
• Ở bước này, BCH đương nhiệm thường định hướng nhân sự phù 

hợp, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng người, nói chuyện 
trước với các ứng viên để họ biết công việc của BCH và tự rút khỏi 
danh sách nếu thấy không đủ khả năng... để đoàn viên tín nhiệm 
người phù hợp và có khả năng thực hiện nhiệm vụ khi trúng BCH sau 
Đại hội.

Bước 4: BCH đương nhiệm chốt danh sách bầu
• Dựa trên cơ cấu dự kiến (có số dư 10% đối với danh sách BCH).
• Với những ứng viên lấy tín nhiệm, nếu thấy kết quả đạt trên 50% thì 

đưa vào danh sách bầu (tiêu chí quá bán).
• Nếu số lượng được tín nhiệm quá bán nhiều hơn số lượng cơ cấu cho 

các bộ phận thì lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho bộ phận đó 
trong danh sách kết quả tín nhiệm.

• Thông báo lại cho đoàn viên qua tổ trưởng tổ CĐ để đoàn viên cho ý 
kiến lần cuối vào danh sách bầu. Một số hình thức thông báo tại tổ CĐ 
như sau: dán thông báo trên bảng tin; hoặc đưa cho NLĐ chuyền tay 
nhau xem.
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Giai đoạn 2: Trước đại hộiGiai đoạn 1: Chuẩn bị Giai đoạn 3: Trong đại hội

PHẠM THỊ THU LAN



Đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế, Việt Nam vừa phê chuẩn Công ước số 98 của ILO 
tháng 6/2019. Vì vậy, sự độc lập của CĐ với NSDLĐ là mối quan tâm hàng đầu của hệ 
thống CĐ hiện tại để thúc đẩy mô hình quan hệ lao động hiệu quả tại Việt Nam. 

TẦM QUAN TRỌNG SỰ ĐỘC LẬP CỦA CĐ
VỚI NSDLĐ

Điều 2, Công ước 98, ILO về thương lượng tập thể:

“Các tổ chức của NLĐ (và của NSDLĐ) phải được hưởng sự bảo vệ thích đáng chống 
lại mọi hành vi can thiệp của bên kia hoặc của những phái viên hay thành viên của 
bên kia trong quá trình thành lập, hoạt động hoặc điều hành hoạt động của mình.”

Công ước 98 đòi hỏi tính độc lập hoàn toàn của tổ chức NLĐ với NSDLĐ để thúc đẩy 
thương lượng tập thể. Trong trường hợp tổ chức được tài trợ bởi NSDLĐ, hoặc bị chi 
phối/điều khiển/thống lĩnh bởi NSDLĐ, hoặc có NLĐ là nhân viên cao cấp hoặc 
người có vị trí lãnh đạo hay có sự tin cậy của NSDLĐ tham gia thì không được coi là 
độc lập hoàn toàn, và như vậy có nghĩa là có vấn đề về áp dụng Điều 2 của Công ước 
98 (Bộ Tổng tập, 2006, đoạn 876).

Ý kiến NLĐ

 Nhân sự CĐ phải độc lập với NSDLĐ “vì có mâu thuẫn về mục tiêu và lợi ích giữa người 
“bán” sức lao động và người “mua” sức lao động. Nếu CTCĐCS là lãnh đạo doanh 
nghiệp rất dễ vô hiệu hóa hoạt động CĐ.”

 Nếu lãnh đạo CĐ không độc lập với NSDLĐ thì “thiếu tính nhất quán, dẫn đến những 
quyết định thiếu tính khách quan.”

 Lãnh đạo CĐ không thể đồng thời là lãnh đạo công ty vì “Lợi ích của người lãnh đạo 
công ty và NLĐ không tương đồng nhau, đôi khi mâu thuẫn nhau.”

 Nếu CTCĐCS đồng thời là lãnh đạo công ty thì “lợi ích của công nhân sẽ không được 
bảo đảm, CĐ sẽ hoạt động không tốt, nhiệm vụ của CĐ là không còn đúng nữa.”

 “CTCĐCS là đại diện phía NLĐ, lãnh đạo công ty là đại diện cho NSDLĐ, cho nên không 
thể đồng thời đại diện.”

 CTCĐCS không thể là lãnh đạo công ty vì “không thể vừa là người thực hiện vừa là 
người giám sát được.”

 CĐ phải độc lập với NSDLĐ. “CTCĐ là người đại diện cho NLĐ, còn lãnh đạo công ty là 
đại diện cho NSDLĐ. Nếu NLĐ và NSDLĐ có mâu thuẫn cần giải quyết thì thiết nghĩ sẽ 
không được giải quyết thỏa đáng, hợp lý.”

 “Nếu CTCĐCS là người quản lý sẽ dễ dẫn đến có khuynh hướng nghiêng về phía 
NSDLĐ.”
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Hiện nay ở Việt Nam, một thực trạng đang diễn ra phổ biến chính là việc CTCĐCS là 
người của phòng nhân sự. Nếu CTCĐCS là trưởng hoặc phó phòng nhân sự, thì CĐ sẽ 
không độc lập với NSDLĐ. Ngay cả khi CTCĐCS là nhân viên phòng nhân sự, thì CĐ cũng 
không độc lập với NSDLĐ vì nhân viên phòng nhân sự chịu sự chỉ đạo, điều hành và 
thừa lệnh của Trưởng phòng nhân sự trong các công việc họ làm liên quan tới NLĐ. 

Vì vậy, dù muốn hay không, tất cả các vị trí lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp, dù ở cấp 
cao hay cấp thấp, khi tham gia BCH CĐ đều sẽ chi phối và tác động tới hoạt động CĐ bằng 
cách này hay cách khác, dù ít hay nhiều. 

Nếu CĐ không độc lập với NSDLĐ, đặc biệt nếu CTCĐCS đồng thời giữ vị trí quản lý trong 
doanh nghiệp thì CĐ không thể thay đổi được mô hình hoạt động. Hiện tại, CĐCS trong 
cả nước chủ yếu hoạt động theo mô hình Quản trị nhân lực (QTNL). Muốn thực sự đại 
diện cho NLĐ trong nền kinh tế thị trường để thúc đẩy đối thoại và thương lượng tập thể 
thực chất, CĐ cần chuyển sang mô hình Quan hệ lao động (QHLĐ) trong hoạt động CĐ. 

Nếu CTCĐ là trưởng bộ phận sản xuất, trưởng phòng kinh doanh, tổ trưởng, chuyền 
trưởng hay tổ phó, chuyền phó,… hay bất kỳ vị trí lãnh đạo sản xuất kinh doanh nào, họ đều 
chịu sự chỉ đạo điều hành của giám đốc công ty. Khi có vấn đề phát sinh giữa NSDLĐ và 
NLĐ liên quan tới việc làm và quan hệ lao động, CTCĐCS sẽ gặp khó khăn trong việc thực 

Chức năng phòng nhân sự

• Tham mưu cho NSDLĐ công tác tổ chức: thành lập phòng, ban, ban hành chính 
sách mới, bỏ chính sách cũ và công tác nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, chế 
độ chính sách NLĐ, tăng lương, tăng giảm phụ cấp, kiểm điểm, kỷ luật, ký và thanh 
lý hợp đồng lao động, cách chức, sa thải,… theo luật và quy định của công ty.

• Tuyên truyền, giáo dục chế độ chính sách, cơ chế công ty.

• Giáo dục tư tưởng, nắm tư tưởng NLĐ và thông tin lại cho NSDLĐ.

Tổng Giám đốc phụ trách toàn bộ. Trưởng phòng nhân sự thừa hành những việc 
thuộc chức năng được phân công nêu trên.

1  Ý kiến của nhiều cán bộ công đoàn.

PHẠM THỊ THU LAN

“Em là người làm thuê, bảo vệ 
NLĐ nhưng phải đứng về 
phía công ty”, ý kiến một 
CTCĐCS.

hiện vai trò đại diện, bảo vệ và nói lên tiếng nói của 
NLĐ vì cùng lúc phải thực hiện nhiệm vụ CĐ và tuân 
thủ các chỉ thị của giám đốc hay ban lãnh đạo công ty 
mà họ không dám trái lệnh. Do vậy, đây cũng là lý do 
CĐ được miêu tả là “cánh tay nối dài”1 của doanh 
nghiệp.
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Yêu cầu Mô hình Quan hệ lao động (QHLĐ)
Mô hình của nền kinh tế thị trường

Mô hình Quản trị nhân lực 
(QTNL) - Mô hình của nền kinh 
tế kế hoạch tập trung

Tính độc lập và tự 
chủ CĐ

Vị thế của CĐ

Vị trí của CĐ

Vai trò CĐ

Phương pháp 
hoạt động của CĐ

CĐ giành tín 
nhiệm của NLĐ

Vũ khí của công 
đoàn

Độc lập và tự chủ với NSDLĐ (nhân 
sự, tài chính, hoạt động...)

Bình đẳng với NSDLĐ nhờ dựa trên 
sức mạnh của tổ chức và sức 
mạnh tập thể của đoàn viên

Là một bên trong quan hệ hai bên 
với NSDLĐ, đại diện cho NLĐ trước 
NSDLĐ

Đại diện cho NLĐ

Tham gia xây dựng pháp luật và 
quy định thông qua đối thoại và 
thương lượng tập thể trên cơ sở 
bình đẳng

Nhờ vị thế bình đẳng của CĐ với 
NSDLĐ, bằng khả năng tập hợp, 
quy tụ NLĐ cùng nhau hành động 
để cải thiện quyền lợi và vị thế của 
mình; nhờ sự tôn trọng của NSDLĐ 
dành cho CĐ

CĐ sử dụng được vũ khí đình công 
và chỉ sử dụng là giải pháp cuối 
cùng để thương lượng tập thể và 
thúc đẩy QHLĐ (chỉ sử dụng quyền 
này khi cần thiết). Chưa cần tổ 
chức đình công, chỉ cần NSDLĐ 
biết CĐ có khả năng tổ chức đình 
công là đã đủ để NSDLĐ phải lắng 
nghe, đối thoại và thương lượng

Người giữ các vị trí quản lý, kể cả 
tổ trưởng, tổ phó tổ sản xuất, 
nhân viên phòng nhân sự tham 
gia BCH CĐ

Ở thế yếu so với NSDLĐ do hoạt 
động dựa vào vị thế cá nhân 
CTCĐCS

Là bên thứ ba, đứng giữa NSDLĐ 
và NLĐ, cầu nối giữa NLĐ và 
NSDLĐ

“Cánh tay nối dài” của NSDLĐ

Hoạt động dựa trên pháp luật, 
quy định có sẵn và đề xuất cao 
hơn dựa vào “lòng tốt” của NSDLĐ 
(bản chất xin-cho)

Bằng cái tâm, tình cảm của CBCĐ 
thông qua các hoạt động quan tâm 
tới đời sống NLĐ như thăm, hỏi, 
hiếu, hỉ đề xuất/xin công ty cải 
thiện chế độ, phúc lợi để chăm lo 
cho NLĐ và kết quả tùy thuộc vào 
khả năng đáp ứng của công ty

CĐ không bao giờ sử dụng được 
vũ khí đình công (không tổ chức 
được NLĐ đình công khi cần) và 
sẽ luôn luôn là đình công tự 
phát của NLĐ; khi đó, CĐ đứng ra 
giải quyết theo mô hình quản trị 
nhân lực

SỰ KHÁC NHAU GIỮA HAI MÔ HÌNH
HOẠT ĐỘNG CĐ
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Việt Nam bước vào nền kinh tế thị trường hơn 30 năm nhưng hoạt động CĐ vẫn tư duy 
theo Mô hình QTNL. Mặc dù nhiều cán bộ CĐ và NLĐ nhận thức rất rõ tại sao CTCĐCS 
không nên là người lãnh đạo/quản lý của doanh nghiệp, song nhận thức này mới chỉ 
dừng ở nhận thức chứ chưa được thực hiện trong thực tiễn.

Mục tiêu bầu cử của CĐ Việt Nam là lựa chọn CTCĐCS vừa được sự tín nhiệm của NLĐ, 
vừa được sự ủng hộ, hợp tác của NSDLĐ. Điều này không sai nhưng có hai cách tư duy về 
sự ủng hộ, hợp tác của NSDLĐ đối với tổ chức CĐ:

Mô hình Quan hệ lao động (QHLĐ)
Mô hình của nền kinh tế thị trường

Mô hình Quản trị nhân lực (QTNL) 
- Mô hình của nền kinh tế kế hoạch
tập trung

Hợp tác, ủng hộ dựa trên sự bình đẳng 
theo mô hình Quan hệ lao động

CĐ tạo nên thế bình đẳng cho mình dựa 
trên sức mạnh và tình đoàn kết của NLĐ

CTCĐCS lên tiếng thay mặt cho tổ chức

Hợp tác, ủng hộ theo kiểu “cánh tay nối 
dài” của NSDLĐ thực hiện mô hình “Quản 
trị nhân lực”

CĐ không có vị thế bình đẳng với NSDLĐ

CTCĐCS lên tiếng dựa trên vị thế cá nhân

Cả hai mô hình QTNL và QHLĐ đều đưa đến sự ủng hộ, hợp tác của NSDLĐ đối với tổ chức 
CĐ theo hai cách khác nhau. Quan niệm sai lầm phổ biến trong hệ thống CĐ hiện tại là 
“CĐCS độc lập với NSDLĐ thì không được sự ủng hộ, hợp tác của NSDLĐ”. Theo mô hình 
QHLĐ, độc lập không có nghĩa là đối đầu. Độc lập là để thực hiện đối thoại và thương 
lượng tập thể với NSDLĐ một cách thực chất. Hành động tập thể và đình công cũng 
không có nghĩa là đối đầu, mà tạo ra vị thế bình đẳng cho CĐ đối thoại và thương lượng 
với NSDLĐ. NSDLĐ biết CĐ có khả năng tổ chức hành động tập thể và đình công nghĩa là 
CĐ có được vị thế thương lượng. Cán bộ CĐ cần hiểu đúng để hành động đúng. 

PHẠM THỊ THU LAN
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HAI MỐI QUAN TÂM CHÍNH TRONG BẦU CỬ CĐ

Quy trình bầu trực tiếp hiện tại có một số điểm quan ngại ảnh hưởng tới 
tính độc lập và tự chủ của CĐ:
• Xây dựng cơ cấu BCH và dự kiến nhân sự BCH theo Mô hình QTNL
Theo hướng dẫn của TLĐLĐVN, xây dựng cơ cấu BCH khóa mới phải “đảm bảo tính 
đại diện của đoàn viên theo các lĩnh vực”2, theo đó LĐLĐ tỉnh hướng dẫn và CĐCS 
áp dụng xây dựng Đề án tổ chức Đại hội với cơ cấu BCH khóa mới thường bao gồm 
đại diện công nhân, văn phòng và quản lý (tức là bao gồm cả lao động trực tiếp và 
gián tiếp). Trên cơ sở cơ cấu được thông qua, CĐCS dự kiến nhân sự BCH khóa mới. 
Như vậy, ngay từ bước đầu tiên của quy trình bầu cử đã làm cho nhân sự lãnh đạo 
CĐ không độc lập với NSDLĐ. 
Thậm chí, trong thực tiễn ở nhiều doanh nghiệp, nếu công nhân trực tiếp được 
bầu vào BCH CĐ thì sau đó được thăng chức vào vị trí tổ trưởng để CĐ hoạt động 
theo Mô hình QTNL. Nếu không, họ hầu như không có vai trò quyết định gì trong 
BCH ngoài việc thực hiện vai trò thăm hỏi, ma chay, hiếu hỉ ở bộ phận mình phụ 
trách và nắm bắt tâm tư nguyện vọng NLĐ để phản ánh lại với CTCĐCS.
• Tiêu chí lựa chọn UVBCH và CTCĐCS cần giỏi chuyên môn (có bằng cấp chuyên môn, 
lý luận chính trị…), có vị trí trong công ty để có thể tương tác và có tiếng nói với ban lãnh 
đạo công ty. 
Tư duy này khá phổ biến trong cán bộ CĐ và cả NLĐ.

Đảm bảo tính độc lập và tự chủ của CĐ

2  Hướng dẫn 134/HD-TLĐ ngày 7/2/2017 của TLĐLĐVN.

Ý kiến cán bộ CĐ:

• “Với NLĐ không khó, nói với họ, họ hiểu thì được lòng rất dễ. Quan trọng là CTCĐ có 
tiếng nói với hội đồng quản trị và lãnh đạo công ty, nếu không thì CĐ không hoạt 
động được.”

• “Người được bầu không có trình độ, không có kỹ năng thương lượng, đàm phán hiểu 
biết về an toàn vệ sinh lao động, với giám đốc nước ngoài không nói được ngoại 
ngữ,… thì không làm được.”

• “Hai lý do công nhân không làm được CTCĐ: một, phải là người tiếp cận sát, gần hội 
đồng quản trị, nắm bắt được tâm lý của họ, nếu không đề xuất không hợp lý thì không 
đạt được; hai, nếu ở trong ban lãnh đạo, tiếng nói với ban lãnh đạo mới hiệu quả”. 
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• Định hướng nhân sự dựa trên tư duy hoạt động CĐ theo Mô hình QTNL. 

Định hướng nhân sự diễn ra khá phổ biến trong bầu cử CĐ để đảm bảo tính tập 
trung trong phiếu bầu và lựa chọn người phù hợp. Định hướng có thể được thực 
hiện ở những bước khác nhau như: lấy giới thiệu, lấy ý kiến tín nhiệm, phát biểu 
quán triệt tại đại hội, gặp và trao đổi với các ứng viên về công việc CĐ và nếu ứng 
viên nhận thấy không thể đảm nhiệm được công việc, họ sẽ tự rút…

Với tư duy quản trị nhân lực, BCH CĐ đương nhiệm tiến hành định hướng nhân sự 
bầu hướng tới chọn người phù hợp với Mô hình QTNL, kế thừa phương thức hoạt 
động CĐ của BCH CĐ đương nhiệm. Mô hình QTNL cần có người giữ vị trí quản lý 
tham gia BCH CĐ. 

• Sau khi chốt danh sách nhân sự, xin ý kiến/thăm dò/tham khảo NSDLĐ về 
danh sách nhân sự trước khi đưa ra đại hội.

“Nếu không trình báo qua Ban Giám đốc 
về danh sách bầu thì không tốt. Hoạt 
động CĐ công ty muốn biết và tham dự. 
Từ trước tới nay làm việc gì CĐ cũng 
thông báo, nay không thông báo thì 
không hay. Công ty muốn phối hợp với CĐ 
cho hiệu quả. CĐ là đại diện cho công 
nhân, muốn phát huy tốt, tất nhiên phải 
liên hệ chặt chẽ doanh nghiệp, nắm bắt 
tư tưởng công nhân, phản ánh đúng lúc, 
kịp thời,” ý kiến một chủ doanh nghiệp 
đầu tư nước ngoài. 

Ý kiến NLĐ:

 “Công nhân trực tiếp không có trình độ, không thể đàm phán với giám đốc, nên là 
người giữ vị trí quản lý thì tốt hơn.”

 “Công nhân trình độ học vấn không đáp ứng được. Cách giao tiếp, vẫn câu nói đấy, 
nhưng bọn em nói ra không đem lại kết quả. Bọn em không dám lên gặp giám đốc, 
nhìn thấy sếp run không nói được.”

Cách làm này nằm trong hướng dẫn 
của TLĐLĐVN và LĐLĐ tỉnh và được áp 
dụng trong tất cả các thí điểm. Giải 
thích của CĐCS: “Việc này không phải là 
để xin ý kiến NSDLĐ phê duyệt danh 
sách bầu mà để tạo thuận lợi cho CĐCS 
hoạt động sau này”. Tuy nhiên, cách 
làm này, dù muốn hay không, cũng tạo 
cơ hội cho sự can thiệp của NSDLĐ vào 
bầu cử CĐ, đặc biệt trong trường hợp 
nhân sự bầu do NLĐ ủng hộ và giới 
thiệu không được lòng NSDLĐ. 

Thực tiễn cách làm này là xuất phát từ 
mong muốn của NSDLĐ. 

PHẠM THỊ THU LAN
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Phẩm chất cần thiết đối với thủ lĩnh CĐ hoạt động trong nền kinh tế thị trường: 
tổng hợp kinh nghiệm của phong trào CĐ quốc tế

• Khả năng giao tiếp với NLĐ để tập hợp, thiết lập mạng lưới trong công nhân, xây 
dựng sức mạnh tổ chức và cùng nhau hành động;

• Khả năng trình bày rõ ràng các mục tiêu, chiến lược hành động của CĐ và phân 
công người thực hiện hướng tới mục tiêu chung;

• Khả năng huy động nguồn lực và sự ủng hộ, hỗ trợ từ bên ngoài tổ chức CĐ.

Ngoài ra, các kiến thức cần thiết, nhưng không đòi hỏi quá sâu vì có thể tìm kiếm 
sự trợ giúp bên ngoài CĐ thông qua tư vấn, đào tạo, hướng dẫn, hỗ trợ,… bao 
gồm:

• Kiến thức và kỹ năng về đối thoại, thương lượng tập thể;

• Kiến thức và kỹ năng về giải quyết vấn đề đoàn viên và tranh chấp lao động;

• Kiến thức pháp luật liên quan;

• Kiển thức và kỹ năng quản lý tài chính CĐ;

• Các nội dung hoạt động khác của CĐ.
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Quy trình bầu trực tiếp hiện tại có một số điểm có thể ảnh hưởng tới nguyên 
tắc của tổ chức CĐ:
•  Xây dựng cơ cấu từ trên xuống hạn chế sự tham gia của NLĐ

CĐ là tổ chức của NLĐ, do NLĐ tự nguyện lập ra và bầu ra người lãnh đạo của 
mình. Hướng dẫn bầu trực tiếp và thực tiễn bầu trực tiếp áp dụng cách: BCH 
đương nhiệm hoặc tiểu ban nhân sự do CTCĐCS đương nhiệm làm trưởng tiểu 
ban xây dựng cơ cấu BCH khóa mới về số lượng, độ bao phủ các bộ phận trực 
tiếp, gián tiếp, người dân tộc…, tỷ lệ nữ, độ tuổi, v.v…; sau đó, dự kiến nhân sự 
và gửi danh sách đó xuống tổ lấy ý kiến NLĐ (NLĐ có thể giới thiệu thêm). Nếu 
có nhiều ứng viên, BCH đương nhiệm định hướng để các bộ phận tín nhiệm 
theo cơ cấu dự kiến. Đây là cách xây dựng cơ cấu từ trên xuống. 

Thực tiễn cho thấy, tại Đại hội, không có trường hợp nào NLĐ phản đối cơ cấu do 
BCH khóa cũ đưa ra (phê duyệt cơ cấu tại đại hội bằng biểu quyết giơ tay); cũng 
không thấy trường hợp nào NLĐ ứng cử tại đại hội và rất ít trường hợp NLĐ đề cử. 
Cơ cấu BCH khóa mới do BCH khóa cũ đưa ra là xuất phát từ quan điểm của BCH 
khóa cũ và chưa chắc phản ánh ý muốn của NLĐ. Thực tiễn cho thấy rất nhiều 
doanh nghiệp đông lao động, nhưng tỷ lệ ủy viên BCH là NLĐ trực tiếp chiếm tỷ lệ 
rất thấp, chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/6 hay 1/7 so với lao động gián tiếp/quản lý, thậm 
chí không có người nào, trong khi tỷ lệ lao động trực tiếp so với lao động gián tiếp 
lại ngược lại. Nhiều trường hợp, NLĐ giới thiệu ứng viên nhiều hơn so với cơ cấu 
đưa ra, nhưng họ được định hướng rút bớt theo đúng cơ cấu. Việc xây dựng cơ 
cấu BCH từ trên xuống như vậy hạn chế sự tham gia của NLĐ, vì vậy, nên do NLĐ 
quyết định để tăng cường vai trò làm chủ của NLĐ đối với tổ chức CĐ. 

Đảm bảo nguyên tắc của tổ chức CĐ “của NLĐ, do NLĐ
và vì NLĐ”

•  Số dư ít trong danh sách bầu

Kết quả khảo sát cho thấy thông thường số 
lượng ứng viên trong danh sách bầu không 
quá dư so với số lượng sẽ bầu, thường chỉ 
dư 1 hoặc 2 người để tập trung số phiếu. Ở 
những nơi NLĐ giới thiệu nhiều hơn so với 
số dư dự kiến, BCH sẽ tổ chức lấy ý kiến tín 
nhiệm để chọn người có số phiếu từ trên 
xuống, đủ số lượng theo số dư dự kiến. 
Nhiều CĐCS cho rằng không nên có số dư là 
tốt nhất vì việc trượt BCH sẽ thường bị nhắc 
đến sau này. 

 “Không nên có số dư là tốt nhất 
vì người bị rớt, bầu không đạt thì 
bị tai tiếng, dù họ vào danh sách 
bầu là tốt hơn tất cả những 
người khác rồi, nhưng vẫn bị kêu 
là bầu BCH không đạt. Nhận thức 
ở mình như vậy”, ý kiến một 
CTCĐCS và nhiều cán bộ CĐCS 
chung quan điểm này. 

PHẠM THỊ THU LAN



• Tư duy chọn CTCĐCS hành động đơn phương dựa trên vị thế cá nhân thay 
vì dựa trên tập thể NLĐ

Hiện tại, tư duy lựa chọn CTCĐCS hay thủ lĩnh CĐ của đa số cán bộ CĐ các cấp và 
đoàn viên CĐ đều dựa trên hai điểm sau:

Thứ nhất, “năng lực và vị trí cá nhân” của CTCĐ, nghĩa là CTCĐ phải là người có 
năng lực, am hiểu pháp luật, có bản lĩnh, dám nói, dám làm, ở vị trí có thể lên 
tiếng cho NLĐ, bảo vệ quyền lợi của NLĐ.

Thứ hai, cái “tâm” của CTCĐCS, nghĩa là CTCĐ dù ở vị trí công việc nào thì cũng 
phải nghĩ tới NLĐ, quan tâm và chăm lo cho NLĐ.

Tư duy lựa chọn CTCĐ dựa trên “năng lực, vị trí cá nhân và có tâm” dẫn tới CTCĐ 
là người đứng ngoài đoàn viên và NLĐ, không cùng chia sẻ các vấn đề với NLĐ 
trong mối quan hệ với NSDLĐ. CTCĐ hành động bằng vị trí, năng lực cá nhân và 
có tâm với NLĐ sẽ là người hành động đơn độc bằng khả năng cá nhân của mình, 
bằng mối quan hệ của mình với NSDLĐ, và với cái tâm dành cho NLĐ để đề xuất 
NSDLĐ đáp ứng nguyện vọng của NLĐ. CTCĐ hành động như vậy không tạo ra 
một mối quan hệ bình đẳng giữa tổ chức CĐ và NSDLĐ, mà đó sẽ luôn luôn là 
mối quan hệ không tương xứng và không bao giờ có QHLĐ thực chất và bình 
đẳng. Tư duy này cần thay đổi. CTCĐ cần phải là người hành động dựa trên sức 
mạnh của tổ chức, của tập thể thay vì thế mạnh của cá nhân; lấy sức mạnh của 
tập thể, sự đoàn kết của NLĐ làm đòn bẩy cho các đề xuất và buộc NSDLĐ phải 
tôn trọng, lắng nghe và hợp tác. 

• Định hướng nhân sự trong bầu cử có thể làm chệch hướng lựa chọn thủ 
lĩnh của NLĐ

Định hướng nhân sự để NLĐ lựa chọn và bầu đúng người là cách làm tốt, nhưng 
nếu không có quan điểm rõ ràng về việc này sẽ đưa tới kết quả tùy thuộc vào 
mục đích của người thực hiện định hướng. Nếu người định hướng là người quản 
lý và muốn ủng hộ ứng viên nhất định nào đó, họ sẽ định hướng nhân sự cho 
mục đích đó. Nếu người định hướng là chủ tịch CĐ đứng về phía công nhân và 
muốn cải thiện cuộc sống của NLĐ, họ sẽ định hướng nhân sự theo hướng đó. 
Nếu CĐ hoạt động theo Mô hình QTNL, định hướng nhân sự sẽ hướng NLĐ bầu 
người phù hợp với mô hình đó; ngược lại, nếu theo Mô hình QHLĐ, định hướng 
nhân sự sẽ giúp phát triển hoạt động CĐ theo mô hình này sau đại hội. 
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Số dư ít là quan ngại vì nếu NLĐ muốn đề cử và ứng cử nhưng bị hạn chế bởi giới 
hạn số người đề cử và ứng cử, hoặc bị cản trở về tâm lý và nỗi sợ, điều này sẽ cản 
trở họ lựa chọn người đại diện thực sự cho mình.
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Mong đợi của NSDLĐ về vai trò CĐ ở cơ sở

• ”CĐ phải hài hòa, đứng về phía công nhân cũng không được, đứng về phía doanh 
nghiệp cũng không được.”

• “Vai trò CĐ là dung hòa mối quan hệ giữa NSDLĐ và NLĐ. Điều này là quan trọng. 
Không thể bảo vệ NLĐ mà gây mâu thuẫn cho NSDLĐ.”

• “Trách nhiệm của CĐ phải vận động NLĐ làm tốt để tốt cho doanh nghiệp.”

• “Chăm lo bảo vệ nhiều là không ổn mà CĐ đồng hành cùng doanh nghiệp vì việc 
làm, đời sống và sự ổn định của doanh nghiệp.”

• “CĐ cũng là gia đình với công ty. CĐ đứng giữa công nhân và công ty, cân đối cho 
hai bên cân bằng. Chủ tịch CĐ phải làm sao để giữa Công nhân và công ty tin tưởng 
lẫn nhau. Chủ tịch CĐ phải làm được điều đó.”

• “CĐ và công ty không phải là hai cơ thể, là một cơ thể, là chân và tay thôi, hợp tác 
nhau thì thành công, không hợp tác thì không thành công; cố gắng hiểu nhau.”

Do sợ bị phân biệt đối xử nên khi được bầu là CTCĐCS, nắm được mong muốn 
của NSDLĐ, bản thân CTCĐCS cũng thường tự đặt mình vào vị trí không đứng về 
bên NLĐ mà đứng giữa hai bên để tồn tại. 

 “NLĐ muốn lợi ích tăng. NSDLĐ muốn tối đa lợi nhuận. CTCĐCS ngồi giữa cán cân 
đó. Bản thân ăn lương của doanh nghiệp nên cần xử lý hài hòa quan hệ để không 
mất việc. Người khôn không muốn làm (CTCĐ) vì khó. Ở FDI, nếu xung phong (làm 
CTCĐ) thì ít người muốn làm, vì đều lường trước áp lực, nên không muốn”, ý kiến 
CTCĐCS một doanh nghiệp điện tử.

Hiện tại, CĐ hoạt động theo Mô hình QTNL nên việc định hướng sẽ làm chệch 
hướng lựa chọn thủ lĩnh NLĐ để hoạt động CĐ trong nền kinh tế thị trường.

• Mong muốn của NSDLĐ là “CĐ cần giữ vai trò cầu nối giữa NSDLĐ và NLĐ” 
đưa đến kết quả bầu cử là biến CĐ trở thành bên thứ ba trong quan hệ giữa 
NLĐ và NSDLĐ

PHẠM THỊ THU LAN
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• “Không quan tâm vì đều có sự chuẩn 
bị, quán triệt; đã có ý kiến định hướng 
trước rồi; CĐ nói rằng nhân sự đã lấy ý 
kiến trước rồi, thống nhất rồi, đã có 
thông báo phê duyệt của cấp trên”, ý 
kiến một nhóm công nhân.

• “Có lấy thêm phiếu giới thiệu chủ tịch 
bầu tại đại hội nhưng không ai giới 
thiệu thêm và đều biểu quyết ủng hộ 
giới thiệu của Đại hội. NLĐ sợ ông chủ, 
sợ bị chuyển,” một cán bộ CĐ nói.

• “Tại đại hội, rất ít người (tức công 
nhân trực tiếp) đứng ra ứng cử, đề cử; 
không ai dám, thứ nhất vì nếu đắc cử 
cũng chết với giám đốc, thứ hai là mặc 
cảm, đưa ra kiểu này chưa chắc trúng, 
nên người ta cũng xin rút. Người nào 
ứng cử, người đó phải rất đặc biệt. 10 
ông đưa ra đề cử thì 10 ông rút hết,” ý 
kiến một cán bộ CĐ. 

• Đề cử và ứng cử tại Đại hội bằng cách hỏi công khai thay vì bằng phiếu kín

CĐ là một tổ chức dân chủ của NLĐ. Nếu là tổ chức thực sự dân chủ của NLĐ, do 
NLĐ và vì NLĐ, thì trong bầu cử CĐ, đoàn viên sẽ muốn hành động để cải thiện 
quyền lợi của mình, và người có khả năng và nhiệt huyết sẽ sẵn sàng đứng ra 
ứng cử để tham gia lãnh đạo CĐ. Tuy nhiên, thực tiễn không có NLĐ trực tiếp nào 
đứng ra ứng cử tại đại hội mặc dù 41% NLĐ được hỏi trả lời họ sẵn sàng đứng ra 
ứng cử BCH CĐ và 14,3% trả lời sẵn sàng đứng ra ứng cử vị trí CTCĐCS. Lý do 
chính là vì hình thức lấy đề cử và ứng cử bằng cách hỏi công khai tại đại hội làm 
NLĐ cảm thấy e ngại và thiếu tin tưởng. 

• “Bầu đại diện” từ chối quyền của 
NLĐ được bầu thủ lĩnh của họ

“Bầu toàn thể” nghĩa là mỗi đoàn 
viên một phiếu bầu hay còn gọi là 
phổ thông đầu phiếu. “Bầu đại 
diện” nghĩa là một phiếu bầu do 
một người được cử thay mặt cho 
một nhóm đi dự đại hội và bỏ một 
phiếu thay mặt cho nhóm. Hiện tại 
,CĐ Việt Nam đang áp dụng “bầu 
đại diện” ở những nơi có từ 150 
đoàn viên trở nên.

Tuy nhiên, việc bầu đại diện đã 
không tính tới việc bảo đảm đại 
biểu đi dự đại hội sẽ bỏ lá phiếu 
thay mặt cho cả nhóm và phản ánh 
ý chí của nhóm. Trong nhiều 
trường hợp, họ có thể bỏ lá phiếu 
từ quan điểm cá nhân. Thực tiễn 
bầu đại diện cho thấy nhiều NLĐ 
không biết gì về bầu trực tiếp và 
không biết người được cử đại diện 
cho tổ mình tham dự đại hội bầu 
cho ai. 

Bầu trực tiếp sẽ không có nghĩa nếu mục tiêu bầu trực tiếp là lựa chọn CTCĐCS để tiếp 
tục Mô hình QTNL với CTCĐCS là người giữ vị trí lãnh đạo/quản lý trong doanh nghiệp. 
Với Mô hình QTNL, CTCĐCS được bầu, nếu là công nhân trực tiếp sản xuất sẽ không có vị 
thế cá nhân để ngồi nói chuyện, đối thoại và đàm phán với ban giám đốc công ty giống 

như CTCĐCS là người lãnh đạo của công ty. Vì vậy, bầu trực tiếp cần đi kèm với đổi mới phương 
thức hoạt động từ mô hình QTNL sang mô hình QHLĐ để CTCĐCS có thể lên tiếng và hành động 
dựa trên sức mạnh của tổ chức và với tư cách người đại diện cho tổ chức thay vì tư cách cá nhân. 
Chỉ khi có sức mạnh của tập thể NLĐ hậu thuẫn thì CTCĐCS là công nhân trực tiếp mới phát huy 
được vai trò của mình, mới có vị thế bình đẳng để đại diện cho NLĐ khi đối mặt với NSDLĐ và 
thực hiện đối thoại và thương lượng tập thể thực chất. Niềm tin ban đầu của NLĐ khi trực tiếp 
bầu CTCĐCS sẽ mất đi nếu sau bầu cử, CĐ không thay đổi phương thức hoạt động của mình. 
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Bầu trực tiếp sẽ không có nghĩa nếu mục tiêu bầu trực tiếp là lựa chọn CTCĐCS để tiếp 
tục Mô hình QTNL với CTCĐCS là người giữ vị trí lãnh đạo/quản lý trong doanh nghiệp. 
Với Mô hình QTNL, CTCĐCS được bầu, nếu là công nhân trực tiếp sản xuất sẽ không có vị 
thế cá nhân để ngồi nói chuyện, đối thoại và đàm phán với ban giám đốc công ty giống 

như CTCĐCS là người lãnh đạo của công ty. Vì vậy, bầu trực tiếp cần đi kèm với đổi mới phương 
thức hoạt động từ mô hình QTNL sang mô hình QHLĐ để CTCĐCS có thể lên tiếng và hành động 
dựa trên sức mạnh của tổ chức và với tư cách người đại diện cho tổ chức thay vì tư cách cá nhân. 
Chỉ khi có sức mạnh của tập thể NLĐ hậu thuẫn thì CTCĐCS là công nhân trực tiếp mới phát huy 
được vai trò của mình, mới có vị thế bình đẳng để đại diện cho NLĐ khi đối mặt với NSDLĐ và 
thực hiện đối thoại và thương lượng tập thể thực chất. Niềm tin ban đầu của NLĐ khi trực tiếp 
bầu CTCĐCS sẽ mất đi nếu sau bầu cử, CĐ không thay đổi phương thức hoạt động của mình. 

• CĐ cấp trên làm việc với NSDLĐ để đại hội thành công. Tư duy “đại hội thành 
công” chưa hướng tới CTCĐCS thực sự là thủ lĩnh của NLĐ

“Đại hội thành công” được hiểu là tỷ lệ bầu CTCĐCS đạt cao, 100% là tốt nhất, bầu 
một lần là xong và theo kế hoạch dự kiến nhân sự của BCH CĐ đương nhiệm. 
Nếu nhân sự dự kiến không trúng cử, đại hội bị xem là “thất bại”. 

Rất nhiều nỗ lực được thực hiện để “Đại hội thành công”, bao gồm:

• Lựa chọn đơn vị thí điểm có QHLĐ tốt, tập thể BCH đoàn kết và CĐCS dự đoán 
khả năng cao là bầu thành công theo phương án cơ cấu và nhân sự đưa ra; 

• Hướng dẫn và thực hành của CĐ các cấp trong quy trình bầu cử liên quan tới 
xây dựng cơ cấu BCH, dự kiến nhân sự BCH và nhân sự CTCĐCS, tỷ lệ số dư, lấy ý 
kiến giới thiệu và tín nhiệm theo cơ cấu, v,v… đều hướng tới mục đích phiếu bầu 
tập trung cho nhân sự được mong đợi;

• Tìm người theo tiêu chí đặt ra của BCH. Trường hợp không tìm được người đáp 
ứng cả hai tiêu chí vừa được NSDLĐ đồng thuận, vừa được NLĐ tín nhiệm cao, 
các biện pháp cần thiết được áp dụng bởi cả CĐCS và NSDLĐ như: đào tạo, tạo 
cơ hội tiếp xúc NLĐ, tạo điều kiện để người được lựa chọn thể hiện vai trò với 
NLĐ nhằm xây dựng sự uy tín và sự tín nhiệm của NLĐ hướng tới bầu cho người 
được lựa chọn;

• Định hướng NLĐ trong quá trình lấy giới thiệu, lấy ý kiến tín nhiệm và quán triệt 
tinh thần trước đại hội để thống nhất phiếu bầu;

• Sự hỗ trợ của CĐ cấp trên với CĐCS: làm việc trước với CĐCS để xây dựng đề án 
đại hội và chuẩn bị kỹ lưỡng; làm việc với NSDLĐ, cấp ủy (nếu có) để tìm kiếm sự 
ủng hộ cho “đại hội thành công”, xây dựng phương án, kế hoạch dự phòng để xử 
lý, giải quyết kịp thời các tình huống bầu cử có thể xảy ra.

Tư duy “Đại hội thành công” cần được thay đổi. “Đại hội thành công” phải được 
xem là lựa chọn được người thủ lĩnh CĐ được NLĐ thực sự tín nhiệm, có khả năng 
quy tụ và phát huy sức mạnh của tổ chức, độc lập với NSDLĐ để hướng tới mô hình 
QHLĐ với trọng tâm hoạt động chính là đối thoại và thương lượng tập thể để cải 
thiện quyền lợi NLĐ phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp. 

PHẠM THỊ THU LAN



BẦU CỬ
CÔNG ĐOÀN 

NỀN TẢNG QUAN TRỌNG CỦA TỔ CHỨC
ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG

18

Bầu trực tiếp sẽ không có nghĩa nếu mục tiêu bầu trực tiếp là lựa chọn CTCĐCS để tiếp 
tục Mô hình QTNL với CTCĐCS là người giữ vị trí lãnh đạo/quản lý trong doanh nghiệp. 
Với Mô hình QTNL, CTCĐCS được bầu, nếu là công nhân trực tiếp sản xuất sẽ không có vị 
thế cá nhân để ngồi nói chuyện, đối thoại và đàm phán với ban giám đốc công ty giống 

3 Xem Phạm Thị Thu Lan (2019), Thương lượng tập thể tại Việt Nam, NIRF, ILO.

như CTCĐCS là người lãnh đạo của công ty. Vì vậy, bầu trực tiếp cần đi kèm với đổi mới phương 
thức hoạt động từ mô hình QTNL sang mô hình QHLĐ để CTCĐCS có thể lên tiếng và hành động 
dựa trên sức mạnh của tổ chức và với tư cách người đại diện cho tổ chức thay vì tư cách cá nhân. 
Chỉ khi có sức mạnh của tập thể NLĐ hậu thuẫn thì CTCĐCS là công nhân trực tiếp mới phát huy 
được vai trò của mình, mới có vị thế bình đẳng để đại diện cho NLĐ khi đối mặt với NSDLĐ và 
thực hiện đối thoại và thương lượng tập thể thực chất. Niềm tin ban đầu của NLĐ khi trực tiếp 
bầu CTCĐCS sẽ mất đi nếu sau bầu cử, CĐ không thay đổi phương thức hoạt động của mình. 

CÁC HÀNH VI PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VÀ CAN THIỆP
THAO TÚNG BẦU CỬ CĐ
Phân biệt đối xử (PBĐX) và can thiệp thao túng (CTTT) bầu cử diễn ra khi NLĐ đề cử ứng 
viên bầu CTCĐCS mà NSDLĐ không muốn hoặc NSDLĐ muốn đưa người của họ vào danh 
sách bầu CTCĐCS. Vì vậy, NSDLĐ sẽ tìm các cách có thể để ngăn cản ứng viên do NLĐ đề 
cử hoặc bảo vệ ứng viên của mình trúng cử. Khi làm như vậy, thường NSDLĐ sẽ che giấu 
hành vi của mình, nhưng nếu hành vi của NSDLĐ bị phát hiện và bị NLĐ phản ứng, CĐ 
cấp trên sẽ xuống, và trong trường hợp này, thường NSDLĐ sẽ ngừng can thiệp. Tuy 
nhiên, PBĐX vẫn có thể diễn ra sau Đại hội và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CĐ của 
CTCĐCS, đặc biệt khi CTCĐCS đứng về phía NLĐ. Biểu hiện ở một tỉnh khảo sát, trong số 
các ứng viên được giới thiệu, số ứng viên giữ vị trí quản lý được giới thiệu gấp trên 4 lần 
so với số ứng viên là NLĐ trực tiếp, trong khi tỷ lệ khảo sát cho thấy 51,8% tổng số người 
trả lời bao gồm cả NLĐ, CTCĐCS, UV BCH CĐCS và cán bộ CĐ cấp trên cho rằng CTCĐCS 
không nên là người giữ vị trí quản lý.

Các hành vi PBĐX và CTTT được phát hiện:
• NSDLĐ giới thiệu ứng viên cho vị trí CTCĐCS và đưa vào danh sách bầu tại đại 

hội bất chấp sự không đồng ý của BCH đương nhiệm và CĐ cấp trên.
• Chi phối BCH đương nhiệm trong chuẩn bị nhân sự và thủ tục bầu cử đưa đến 

kết quả phiếu bầu theo ý muốn.
• Với ứng viên do NLĐ đề cử mà NSDLĐ không muốn thì NSDLĐ can thiệp để đưa 

ứng viên đó ra khỏi danh sách bầu cử bằng các cách khác nhau, ví dụ: cử quản 
lý vận động NLĐ ở các bộ phận khác không bầu cho ứng cử viên đó; không ký 
tiếp HĐLĐ với CTCĐCS đó sau khi hết nhiệm kỳ BCH lâm thời 1 năm trước khi tổ 
chức đại hội.

• Sử dụng cách tinh vi hơn như chuyển ứng viên đó sang vị trí lương cao hơn/quyền 
lợi cao hơn đi kèm thỏa thuận ứng viên tự rút khỏi danh sách bầu BCH.

Nếu không PBĐX được trước bầu cử, PBĐX sau đại hội sẽ diễn ra
• Sau bầu cử, nếu ứng viên đó trúng cử, sử dụng các hình thức ưu ái quyền lợi để 

“mua chuộc”. Trường hợp thất bại, vin vào quyền điều chuyển NLĐ do tình hình 
sản xuất kinh doanh trong thời hạn 60 ngày sang vị trí công việc không phù hợp; 
hoặc giải thể toàn bộ bộ phận có CTCĐCS với lý do yêu cầu của sản xuất kinh 
doanh và bố trí cho CTCĐCS sang vị trí công việc mới (không phù hợp).

• Cho ngồi không trong phòng một tuần và CTCĐCS nản tự xin nghỉ.
• Bố trí phòng CĐ quá gần phòng giám đốc/quản lý, không có cách âm, gây khó 

khăn cho CTCĐCS tiếp xúc với NLĐ.
• Luân chuyển thường xuyên nhiều công việc khác nhau (từ an toàn lao động đẩy 

qua quản lý, sang công việc không phải chuyên môn, giao thêm việc).
• Các hình thức PBĐX khác trong quá trình hoạt động CĐ.3
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Bầu trực tiếp sẽ không có nghĩa nếu mục tiêu bầu trực tiếp là lựa chọn CTCĐCS để tiếp 
tục Mô hình QTNL với CTCĐCS là người giữ vị trí lãnh đạo/quản lý trong doanh nghiệp. 
Với Mô hình QTNL, CTCĐCS được bầu, nếu là công nhân trực tiếp sản xuất sẽ không có vị 
thế cá nhân để ngồi nói chuyện, đối thoại và đàm phán với ban giám đốc công ty giống 

Đây là rào cản chính trong hoạt động CĐ ở Việt Nam nói chung. NLĐ ở Việt Nam hiện nay 
chưa quan tâm tới các quyền tạo ra quyền (enabling rights) như quyền bầu đại diện để 
thúc đẩy đối thoại và thương lượng tập thể, quyền thành lập tổ chức của mình, quyền 
tham gia vào các quyết định tại doanh nghiệp liên quan đến mình, v.v… mà chỉ quan tâm 
tới các quyền cụ thể như tiền lương, phụ cấp, trợ cấp,… và các điều kiện làm việc khác. 
NLĐ chưa nghĩ rằng họ cần hành động cho mong muốn của họ với tư cách tập thể mà 
thay vào đó, họ đang tư duy theo cách trình bày mong muốn của mình để người khác tìm 
cách giải quyết thay cho mình. Vì vậy họ chưa quan tâm tới bầu cử, xây dựng tổ chức và 
lựa chọn thủ lĩnh để cùng nhau hành động cho mong muốn của mình tại nơi làm việc.

Mặc dù bầu trực tiếp được áp dụng nhưng đa số NLĐ vẫn chưa thực sự quan tâm và chủ 
động trong quá trình bầu cử. Nhiều người thậm chí không biết bầu trực tiếp là gì. Họ chỉ 
cho ý kiến khi được hỏi tới hoặc giới thiệu nhân sự khi được phát phiếu. Ở nhiều nơi khi 
được thông báo về danh sách bầu cử, phần nhiều trường hợp, NLĐ không có ý kiến gì. 
Rất ít NLĐ và đoàn viên đề cử và ứng cử tham gia BCHCĐ hay vị trí CTCĐCS tại đại hội.

Ý kiến NLĐ:

  “CĐ chuẩn bị danh sách, gửi xuống tổ, lấy ý kiến công nhân. Công nhân không biết chính 
xác như thế nào, CĐ làm gì. Đọc xong là quên mất tiêu. Không có ý kiến gì thì người ta 
chọn. Không có phản hồi gì. Im lặng thì người ta làm. Nếu có ý kiến thì ghi vào. Thực tế 
không ai có ý kiến gì. Không tham gia bỏ phiếu và không biết ai tham gia bỏ phiếu“. 

 “Công nhân chuyền tay nhau xem danh sách BCH, có tổ khác dán trên bảng nhưng 
không ai lên xem vì không thấy liên quan đến mình; tổ em chuyền nhau xem. Nếu liên 
quan đến mình mới quan tâm. Sinh nhật không có quà phản ánh ngay nhưng bầu thì 
không ai quan tâm.”

 “Có tiêu chuẩn BCH trong công văn thông báo, nhưng không ai có ý kiến gì. Em cũng 
không nhớ (tiêu chuẩn như thế nào).”

 “Không nhớ là đã biểu quyết người tham dự đại hội hay người tham gia BCH. Chỉ biết tổ 
chức đại hội 2 ngày, 1 ngày trù bị một ngày chính thức.”

THÁCH THỨC LỚN TRONG BẦU CỬ CĐ: NLĐ CHƯA
THỰC SỰ QUAN TÂM TỚI LỰA CHỌN THỦ LĨNH CĐ

như CTCĐCS là người lãnh đạo của công ty. Vì vậy, bầu trực tiếp cần đi kèm với đổi mới phương 
thức hoạt động từ mô hình QTNL sang mô hình QHLĐ để CTCĐCS có thể lên tiếng và hành động 
dựa trên sức mạnh của tổ chức và với tư cách người đại diện cho tổ chức thay vì tư cách cá nhân. 
Chỉ khi có sức mạnh của tập thể NLĐ hậu thuẫn thì CTCĐCS là công nhân trực tiếp mới phát huy 
được vai trò của mình, mới có vị thế bình đẳng để đại diện cho NLĐ khi đối mặt với NSDLĐ và 
thực hiện đối thoại và thương lượng tập thể thực chất. Niềm tin ban đầu của NLĐ khi trực tiếp 
bầu CTCĐCS sẽ mất đi nếu sau bầu cử, CĐ không thay đổi phương thức hoạt động của mình. 

PHẠM THỊ THU LAN
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Mấu chốt của hoạt động CĐ chính là giáo dục đoàn viên và mọi sự kiện của CĐ đều phải 
được tận dụng là cơ hội giáo dục đoàn viên. Nội dung giáo dục đoàn viên bao gồm:

• Quyền và trách nhiệm của đoàn viên trong bầu cử CĐ; tư duy hoạt động CĐ trong nền 
kinh tế thị trường, chuyển từ tư duy hoạt động CĐ dựa vào NSDLĐ sang tư duy dựa vào 
đoàn viên; giáo dục đoàn viên để họ cùng với CĐ thực hiện mục tiêu hành động đề ra 
tại đại hội.

• Tình đoàn kết của đoàn viên và NLĐ trong tổ chức CĐ; xây dựng sức mạnh dựa trên 
tình đoàn kết để hỗ trợ CĐ hành động; và giáo dục vai trò của đoàn viên trong hoạt 
động CĐ và cùng chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động CĐ với thủ lĩnh của họ. 

• Tầm quan trọng và sự cần thiết của tính độc lập của CĐ với NSDLĐ để thúc đẩy đối 
thoại, thương lượng tập thể và các hoạt động đại diện, bảo vệ thực chất; giáo dục đoàn 
viên, NLĐ và cán bộ CĐ về sự thay đổi mô hình hoạt động CĐ từ Mô hình QTNL trong 
nền kinh tế kế hoạch tập trung sang Mô hình QHLĐ trong kinh tế thị trường. 

• Tiêu chí lựa chọn người thủ lĩnh CĐ có thể quy tụ mọi người, xây dựng và phát huy sức 
mạnh của tình đoàn kết trong tổ chức CĐ. 

• Các vấn đề mới mà đoàn viên và NLĐ phải đối mặt trong bối cảnh và môi trường thay 
đổi để cùng nhau tìm cách giải quyết.

Bầu trực tiếp sẽ không có nghĩa nếu mục tiêu bầu trực tiếp là lựa chọn CTCĐCS để tiếp 
tục Mô hình QTNL với CTCĐCS là người giữ vị trí lãnh đạo/quản lý trong doanh nghiệp. 
Với Mô hình QTNL, CTCĐCS được bầu, nếu là công nhân trực tiếp sản xuất sẽ không có vị 
thế cá nhân để ngồi nói chuyện, đối thoại và đàm phán với ban giám đốc công ty giống 

Trên cơ sở hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, các đơn vị thí điểm ở tỉnh Bình Dương thực hiện 
lấy phiếu giới thiệu nhân sự BCH và nhân sự CTCĐCS để bầu tại Đại hội, kết hợp với 
phiếu khảo sát nhu cầu của toàn thể đoàn viên và NLĐ. Cách làm này giúp đoàn viên 
và NLĐ nhận thức về việc giới thiệu người lãnh đạo CĐ đi liền với giải quyết các vấn 
đề của đoàn viên và NLĐ. Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu của đoàn viên và NLĐ, CĐCS 
xây dựng chương trình hành động cho nhiệm kỳ mới và đưa ra thảo luận tại đại hội. 
Các vấn đề được đoàn viên và NLĐ nêu trong khảo sát nhu cầu bao gồm:

Bài học 1: Bầu cử CĐ nên kết hợp là một cơ hội,
  một quá trình giáo dục đoàn viên và NLĐ

như CTCĐCS là người lãnh đạo của công ty. Vì vậy, bầu trực tiếp cần đi kèm với đổi mới phương 
thức hoạt động từ mô hình QTNL sang mô hình QHLĐ để CTCĐCS có thể lên tiếng và hành động 
dựa trên sức mạnh của tổ chức và với tư cách người đại diện cho tổ chức thay vì tư cách cá nhân. 
Chỉ khi có sức mạnh của tập thể NLĐ hậu thuẫn thì CTCĐCS là công nhân trực tiếp mới phát huy 
được vai trò của mình, mới có vị thế bình đẳng để đại diện cho NLĐ khi đối mặt với NSDLĐ và 
thực hiện đối thoại và thương lượng tập thể thực chất. Niềm tin ban đầu của NLĐ khi trực tiếp 
bầu CTCĐCS sẽ mất đi nếu sau bầu cử, CĐ không thay đổi phương thức hoạt động của mình. 

BÀI HỌC

KINH NGHIỆM

Kinh nghiệm hay từ cơ sở: Phát phiếu lấy ý kiến giới thiệu nhân sự BCH và nhân 
sự CTCĐCS kết hợp với khảo sát nhu cầu/kiến nghị của đoàn viên.

Kinh nghiệm hay từ cơ sở
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Bầu trực tiếp sẽ không có nghĩa nếu mục tiêu bầu trực tiếp là lựa chọn CTCĐCS để tiếp 
tục Mô hình QTNL với CTCĐCS là người giữ vị trí lãnh đạo/quản lý trong doanh nghiệp. 
Với Mô hình QTNL, CTCĐCS được bầu, nếu là công nhân trực tiếp sản xuất sẽ không có vị 
thế cá nhân để ngồi nói chuyện, đối thoại và đàm phán với ban giám đốc công ty giống 

• Xét thưởng Tết;
• Xét điều chỉnh trượt giá hàng năm;
• Xét điều chỉnh khung bảng lương;
• Thưởng mục tiêu và lợi nhuận;
• Điều chỉnh phụ cấp trách nhiệm;
• Tuyển thêm nhân viên y tế;
• Tổ chức ngày hội gia đình;
• Điều chỉnh tăng phí xuất ăn từ 26.000 đồng lên 30.000 đồng (chưa VAT);
• Thay đổi bếp ăn mới;
• Bố trí khu vực hút thuốc;
• Thiết lập quy trình cấp cứu và công ty tạm ứng viện phí trước bảo hiểm.

Bài học 2: Bầu cử CĐ nên là một cơ hội, một quá trình
 vận động thu hút và tập hợp NLĐ

Bài học 3:  Bầu trực tiếp cần đi kèm với đổi mới
   phương thức hoạt động của CĐ

như CTCĐCS là người lãnh đạo của công ty. Vì vậy, bầu trực tiếp cần đi kèm với đổi mới phương 
thức hoạt động từ mô hình QTNL sang mô hình QHLĐ để CTCĐCS có thể lên tiếng và hành động 
dựa trên sức mạnh của tổ chức và với tư cách người đại diện cho tổ chức thay vì tư cách cá nhân. 
Chỉ khi có sức mạnh của tập thể NLĐ hậu thuẫn thì CTCĐCS là công nhân trực tiếp mới phát huy 
được vai trò của mình, mới có vị thế bình đẳng để đại diện cho NLĐ khi đối mặt với NSDLĐ và 
thực hiện đối thoại và thương lượng tập thể thực chất. Niềm tin ban đầu của NLĐ khi trực tiếp 
bầu CTCĐCS sẽ mất đi nếu sau bầu cử, CĐ không thay đổi phương thức hoạt động của mình. 

Bộ luật Lao động sửa đổi của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa được Quốc 
hội thông qua ngày 20/11/2019, sẽ có hiệu lực vào năm 2021, cho phép thành lập các tổ 
chức đại diện người lao động (không trực thuộc TLĐLĐVN) tại doanh nghiệp. Trong bối 
cảnh này, việc vận động thu hút và tập hợp NLĐ tham gia CĐ trở nên quan trọng hơn bao 
giờ hết. Vì vậy, mọi hoạt động CĐ, trong đó có bầu cử CĐ đều phải được tận dụng là cơ hội 
để tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên. Thông qua bầu cử CĐ, thủ lĩnh CĐ tương 
lai tuyên truyền, vận động NLĐ với thông điệp bầu cử và cương lĩnh hành động của mình.

Trong bối cảnh có thể có nhiều tổ chức đại diện người lao động cùng tồn tại (Bộ luật Lao 
động 2019), việc phát biểu tại đại hội giống như vận động tranh cử giữa các ứng viên 
trong CĐ, và cả giữa CĐ với các tổ chức đại diện khác của NLĐ. Vì vậy, nếu đoàn viên thấy 
thuyết phục với phần trình bày của một ứng viên, thì họ sẽ bầu cho ứng viên đó và sự lan 
tỏa thông điệp của thủ lĩnh CĐ sẽ là một kênh để thu hút NLĐ tham gia tổ chức CĐ.

Nguồn lực của CĐ là khan hiếm, vì vậy mỗi hoạt động của CĐ đều phải được thiết kế để 
thực hiện cùng một lúc một vài mục tiêu cụ thể để hiệu quả nguồn lực.
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Bầu trực tiếp sẽ không có nghĩa nếu mục tiêu bầu trực tiếp là lựa chọn CTCĐCS để tiếp 
tục Mô hình QTNL với CTCĐCS là người giữ vị trí lãnh đạo/quản lý trong doanh nghiệp. 
Với Mô hình QTNL, CTCĐCS được bầu, nếu là công nhân trực tiếp sản xuất sẽ không có vị 
thế cá nhân để ngồi nói chuyện, đối thoại và đàm phán với ban giám đốc công ty giống 

Các nguyên tắc cơ bản để bầu cử CĐ được dân chủ, khách quan, chính trực và minh bạch 
rút ra từ kinh nghiệm bầu cử ở một số nước trên thế giới bao gồm: xây dựng tiêu chuẩn 
ứng viên từ dưới lên cùng với đoàn viên, thẩm tra tư cách đại biểu để đảm bảo sự độc lập 
của CĐ với NSDLĐ, giám sát bầu cử độc lập, tạo môi trường dân chủ cho việc giới thiệu 
đề cử và ứng cử tự do của đoàn viên, tạo cơ hội cho ứng viên phát biểu mục tiêu hành 
động của họ trước khi lấy phiếu bầu, cơ cấu BCH và vị trí CTCĐCS độc lập với NSDLĐ, 
không hạn chế về số dư danh sách bầu, v.v… Các nguyên tắc này cần được tuân thủ để 
bầu cử CĐ thực sự do NLĐ quyết định và lựa chọn được ban lãnh đạo và thủ lĩnh CĐ thực 
sự của NLĐ, do NLĐ và vì NLĐ. 

Bài học 4:  Cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của bầu cử
   để đảm bảo tính dân chủ, khách quan, chính trực
   và minh bạch trong bầu cử

như CTCĐCS là người lãnh đạo của công ty. Vì vậy, bầu trực tiếp cần đi kèm với đổi mới phương 
thức hoạt động từ mô hình QTNL sang mô hình QHLĐ để CTCĐCS có thể lên tiếng và hành động 
dựa trên sức mạnh của tổ chức và với tư cách người đại diện cho tổ chức thay vì tư cách cá nhân. 
Chỉ khi có sức mạnh của tập thể NLĐ hậu thuẫn thì CTCĐCS là công nhân trực tiếp mới phát huy 
được vai trò của mình, mới có vị thế bình đẳng để đại diện cho NLĐ khi đối mặt với NSDLĐ và 
thực hiện đối thoại và thương lượng tập thể thực chất. Niềm tin ban đầu của NLĐ khi trực tiếp 
bầu CTCĐCS sẽ mất đi nếu sau bầu cử, CĐ không thay đổi phương thức hoạt động của mình. 

Từ kinh nghiệm trên, TLĐLĐVN có thể nghiên cứu mô hình tổ chức 3 CĐCS trong một 
doanh nghiệp: một CĐCS của những NLĐ lao động trực tiếp (cổ xanh), một CĐCS của 
những NLĐ văn phòng (cổ trắng) và một CĐCS của những người giữ vị trí quản lý từ tổ 
trưởng tổ phó trở lên. Mô hình này sẽ góp phần thúc đẩy QHLĐ thay cho thực hành QTNL. 

Lịch sử CĐ ra đời là để đấu tranh bảo vệ quyền lợi NLĐ. Nguyên lý đấu tranh bảo vệ là 
những người trong cuộc cùng nhau liên kết để tạo sức mạnh đấu tranh hay “tự cứu”; 
không thể là người ngoài cuộc đấu tranh cho người trong cuộc. Nếu có áp bức bóc lột, 
CĐ đấu tranh để xóa bỏ áp bức, bóc lột, nhưng trong thời hòa bình, thì CĐ đấu tranh 
để chia sẻ công bằng chiếc bánh lợi nhuận mà NLĐ đóng góp tạo ra. Có hai phương 
pháp đấu tranh: (i) một là đấu tranh cách mạng, chiến đấu, đối đầu, thường áp dụng 
khi bị áp bức, bóc lột; (ii) hai là đấu tranh bằng đối thoại, thương lượng diễn ra trong 
thời kỳ hòa bình và chỉ có thể thực chất khi hai bên độc lập với nhau, không thể một 
người giữ hai vai. Dù là phương pháp nào thì muốn đấu tranh cũng cần phải là những 
người trong cuộc, có cùng vị trí, cùng hoàn cảnh, đối mặt với những vấn đề như nhau 
hay có nguy cơ đối mặt với những vấn đề như nhau trong mối quan hệ với bên kia. 
Người bên ngoài có thể lên tiếng cho những người trong cuộc nhưng điều này không 
có nghĩa là đấu tranh theo đúng nghĩa của từ “đấu tranh” gắn liền với sự ra đời của 
phong trào CĐ trên thế giới. 
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•  “Ứng viên cần phát biểu về mục tiêu hành 
động tại đại hội để cho các đoàn viên hiểu 
về con người vị chủ tịch mới và đường lối 
hoạt động có tốt và bảo vệ NLĐ không.” 

•  “Người đứng đầu tương lai cần có cam kết 
cá nhân đối với cộng đồng của mình.“

•  “Phải nêu chương trình hành động để NLĐ 
giám sát trong quá trình công tác sau đại 
hội.”

•  “Nêu rõ mục tiêu hành động, kế hoạch xây 
dựng và triển khai thực hiện, nêu những 
khó khăn, thách thức để tập thể đoàn viên 
chia sẻ và cùng đoàn kết cố gắng thực 
hiện.”

•  “Để NLĐ tin tưởng, để NLĐ có cơ sở lựa 
chọn; Thể hiện vai trò thủ lĩnh.”

•  “Vì đây cũng là dịp để NLĐ biết năng lực 
thực tế của thủ lĩnh tương lai.”

CĐCS Công ty Earth, Bình Dương: Sau khi 
lấy ý kiến giới thiệu của đoàn viên về ứng 
viên tham gia BCH khóa mới, lấy ý kiến tín 
nhiệm của NLĐ và chốt danh sách bầu theo 
cơ cấu đã định, BCH CĐ khóa đương nhiệm 
dán danh sách và lý lịch trích ngang các ứng 
viên cho NLĐ biết, đồng thời tổ chức một 
buổi gặp mặt NLĐ để các ứng viên trong 
danh sách bầu nói chuyện với NLĐ, tạo cơ 
hội NLĐ hiểu các ứng viên và lựa chọn bầu 
tại đại hội. Đồng thời, mỗi ứng viên quay clip 
giới thiệu về bản thân, có người đứng, người 
ngồi trong phòng hoặc ở ngoài sân. Clip 
được gửi trên group của công nhân và đồng 
thời chiếu tại Đại hội để NLĐ biết ứng viên, 
giúp cho việc lựa chọn bầu tại Đại hội.

CĐCS Công ty Full-In, Bình Dương: Là đơn 
vị thí điểm bầu trực tiếp, theo hướng dẫn, 
BCH đương nhiệm có thể giới thiệu người 
tham gia BCH CĐ khóa mới và lấy ý kiến NLĐ 
như cách làm của rất nhiều đơn vị thí điểm 
khác. Song, CĐCS ở đây đã “tháo gỡ”, “phá 
dỡ” toàn bộ BCH cũ và hoàn toàn để cho 
NLĐ tự giới thiệu nhân sự tham gia BCH và 
vị trí CTCĐCS khóa mới. CĐCS thành lập 1 đội 
quản lý phiếu trong công nhân gồm 8 
người, truyền đạt tới công nhân về việc giới 
thiệu người tham gia BCH khóa mới và để 
công nhân tự bỏ phiếu giới thiệu. Cách làm 
này giúp giảm sự “áp đặt ý chí” của BCH CĐ 
đương nhiệm đối với NLĐ về nhân sự tham 
gia BCH và vị trí CTCĐCS.

Kinh nghiệm hay từ cơ sở: họp “tiếp 
xúc cử tri”4 và chuẩn bị video clip giới 
thiệu bản thân của các ứng viên; “phá 

dỡ” BCH cũ và thành lập mới

Lý do ứng viên cần phát biểu tại Đại 
hội – Ý kiến NLĐ và cán bộ CĐ

Bầu trực tiếp sẽ không có nghĩa nếu mục tiêu bầu trực tiếp là lựa chọn CTCĐCS để tiếp 
tục Mô hình QTNL với CTCĐCS là người giữ vị trí lãnh đạo/quản lý trong doanh nghiệp. 
Với Mô hình QTNL, CTCĐCS được bầu, nếu là công nhân trực tiếp sản xuất sẽ không có vị 
thế cá nhân để ngồi nói chuyện, đối thoại và đàm phán với ban giám đốc công ty giống 

4   Thuật ngữ do CTCĐCS Công ty Earth sử dụng.

như CTCĐCS là người lãnh đạo của công ty. Vì vậy, bầu trực tiếp cần đi kèm với đổi mới phương 
thức hoạt động từ mô hình QTNL sang mô hình QHLĐ để CTCĐCS có thể lên tiếng và hành động 
dựa trên sức mạnh của tổ chức và với tư cách người đại diện cho tổ chức thay vì tư cách cá nhân. 
Chỉ khi có sức mạnh của tập thể NLĐ hậu thuẫn thì CTCĐCS là công nhân trực tiếp mới phát huy 
được vai trò của mình, mới có vị thế bình đẳng để đại diện cho NLĐ khi đối mặt với NSDLĐ và 
thực hiện đối thoại và thương lượng tập thể thực chất. Niềm tin ban đầu của NLĐ khi trực tiếp 
bầu CTCĐCS sẽ mất đi nếu sau bầu cử, CĐ không thay đổi phương thức hoạt động của mình. 

Kinh nghiệm hay từ cơ sở
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Bầu trực tiếp sẽ không có nghĩa nếu mục tiêu bầu trực tiếp là lựa chọn CTCĐCS để tiếp 
tục Mô hình QTNL với CTCĐCS là người giữ vị trí lãnh đạo/quản lý trong doanh nghiệp. 
Với Mô hình QTNL, CTCĐCS được bầu, nếu là công nhân trực tiếp sản xuất sẽ không có vị 
thế cá nhân để ngồi nói chuyện, đối thoại và đàm phán với ban giám đốc công ty giống 

Hiện tại, hoạt động CĐ ở cơ sở chủ yếu là các hoạt động thăm nom ốm đau, ma chay, hiếu 
hỉ,… và các hoạt động phong trào như văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... Vì vậy, việc 
lựa chọn CTCĐCS và cán bộ CĐ trong con mắt đoàn viên và NLĐ cũng phải là người có tố 
chất để thực hiện các hoạt động này. 

CĐ cần thay đổi nội dung hoạt động CĐ, chuyển từ các hoạt động thăm hỏi và phong trào 
sang hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể, đồng thời tập huấn NLĐ về việc chuyển 
hướng nội dung hoạt động CĐ để định hướng cho NLĐ lựa chọn cán bộ CĐ phù hợp. 

Bên cạnh đó, CĐ cần kết hợp đào tạo NLĐ đánh giá ứng viên dựa trên nội dung hoạt 
động CĐ đã được chuyển hướng, thông qua trình bày chương trình hành động của ứng 
viên, để NLĐ bầu ra đúng người đáp ứng được các mục tiêu hoạt động của CĐ trong thời 
kỳ mới. 

Bài học 5: Điều chỉnh mục tiêu và nội dung hoạt động CĐ
   và giáo dục NLĐ để định hình cho bầu cử CĐ đạt
   được tiêu chí lựa chọn đúng người, đúng việc

Phương thức hoạt động truyền thống của CĐ là phương thức cầu nối và xin-cho theo mô 
hình QTNL. CĐ cần thay đổi phương thức hoạt động CĐ sang mô hình QHLĐ và đào tạo 
cho CTCĐCS về cách tiếp cận đại diện cho NLĐ trong quan hệ với NSDLĐ thay thế cho 
cách tiếp cận cầu nối giữa NLĐ và NSDLĐ như hiện nay. Nếu không, CTCĐCS là công nhân 
trực tiếp sẽ không thể phát huy được vai trò của mình, có thể dẫn tới nản chí và xin thôi 
không làm CTCĐCS. Kết cục này sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của những NLĐ khác, dẫn tới 
không ai muốn làm CTCĐCS, nhất là khi chứng kiến các hành vi PBĐX và CTTT nhắm vào 
các CTCĐCS đi trước. 

CĐ cần đào tạo cho NLĐ và cán bộ CĐCS ngay từ bây giờ để chuẩn bị cho đại hội tới. Học 
tập là một quá trình, nên nếu đợi đến khi bầu CTCĐCS xong mới đào tạo thì không kịp.

Bài học 6: Công nhân trực tiếp khi được bầu vào vị trí
          CTCĐCS cần được đào tạo về cách tiếp cận
          đại diện trong thực hiện vai trò của mình

như CTCĐCS là người lãnh đạo của công ty. Vì vậy, bầu trực tiếp cần đi kèm với đổi mới phương 
thức hoạt động từ mô hình QTNL sang mô hình QHLĐ để CTCĐCS có thể lên tiếng và hành động 
dựa trên sức mạnh của tổ chức và với tư cách người đại diện cho tổ chức thay vì tư cách cá nhân. 
Chỉ khi có sức mạnh của tập thể NLĐ hậu thuẫn thì CTCĐCS là công nhân trực tiếp mới phát huy 
được vai trò của mình, mới có vị thế bình đẳng để đại diện cho NLĐ khi đối mặt với NSDLĐ và 
thực hiện đối thoại và thương lượng tập thể thực chất. Niềm tin ban đầu của NLĐ khi trực tiếp 
bầu CTCĐCS sẽ mất đi nếu sau bầu cử, CĐ không thay đổi phương thức hoạt động của mình. 

Ý kiến công nhân về lý do giới thiệu, tín nhiệm người cho vị trí UVBCH và CTCĐCS 

• “ Bình thường tích cực, năng động, hoạt bát, thường xuyên tham gia phong trào, tạo 
sân chơi cho thành viên trong tổ nên mọi người trong tổ giới thiệu. Thường xuyên hỏi 
thăm tình hình công nhân, lên tiếng, thắc mắc, góp ý công ty”.

• “Thấy chị T. năng nổ, hoạt bát, tích cực tham gia hoạt động, để ý công nhân hoàn cảnh 
khó khăn, hộ nghèo, hay đưa ra đề xuất cho CN, tham gia nhiệt tình các hoạt động 
sinh hoạt.”
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Bầu trực tiếp sẽ không có nghĩa nếu mục tiêu bầu trực tiếp là lựa chọn CTCĐCS để tiếp 
tục Mô hình QTNL với CTCĐCS là người giữ vị trí lãnh đạo/quản lý trong doanh nghiệp. 
Với Mô hình QTNL, CTCĐCS được bầu, nếu là công nhân trực tiếp sản xuất sẽ không có vị 
thế cá nhân để ngồi nói chuyện, đối thoại và đàm phán với ban giám đốc công ty giống 

Bài học 7: Kết hợp giữa chủ trương bầu trực tiếp với
          tư duy “từ dưới lên” trong triển khai chương
          trình bầu trực tiếp

như CTCĐCS là người lãnh đạo của công ty. Vì vậy, bầu trực tiếp cần đi kèm với đổi mới phương 
thức hoạt động từ mô hình QTNL sang mô hình QHLĐ để CTCĐCS có thể lên tiếng và hành động 
dựa trên sức mạnh của tổ chức và với tư cách người đại diện cho tổ chức thay vì tư cách cá nhân. 
Chỉ khi có sức mạnh của tập thể NLĐ hậu thuẫn thì CTCĐCS là công nhân trực tiếp mới phát huy 
được vai trò của mình, mới có vị thế bình đẳng để đại diện cho NLĐ khi đối mặt với NSDLĐ và 
thực hiện đối thoại và thương lượng tập thể thực chất. Niềm tin ban đầu của NLĐ khi trực tiếp 
bầu CTCĐCS sẽ mất đi nếu sau bầu cử, CĐ không thay đổi phương thức hoạt động của mình. 

CĐCS Công ty Earth, Bình Dương: Sau khi xây dựng Đề án đại hội và thông báo tới các tổ, 
xưởng bằng công văn, CĐCS gửi kèm phiếu giới thiệu nhân sự có dấu CĐ cho NLĐ để giới 
thiệu ứng viên tham gia BCHCĐ khóa mới và vị trí CTCĐCS. Số phiếu giới thiệu đủ cho mọi 
NLĐ trong công ty. 
Trong phiếu giới thiệu in sẵn danh sách nhân sự do BCH đương nhiệm dự kiến cùng với 
các ô trống để NLĐ giới thiệu thêm. Nếu NLĐ cũng giới thiệu nhân sự do BCH đương 
nhiệm giới thiệu thì đánh dấu vào ô có tên đã in sẵn trên phiếu và nếu giới thiệu thêm ứng 
viên mới thì viết vào ô trống. 
Thùng phiếu được đặt ở nơi thuận tiện như phòng CĐ, nhà ăn, xưởng sản xuất… để NLĐ bỏ 
phiếu. Sau 1 tuần, BCH CĐ đương nhiệm mở phiếu với chứng kiến của CĐ cấp trên cơ sở. 
CĐCS Công ty Full-In, Bình Dương: Trên cơ sở hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh về việc lấy phiếu 
giới thiệu rộng rãi của NLĐ về nhân sự tham gia BCHCĐ và nhân sự CTCĐCS, CĐCS đã đặt 
thùng phiếu ở xưởng, rồi đề nghị NLĐ tự lựa chọn và cử một nhóm phụ trách quản lý hòm 
phiếu. Sau một tuần, nhóm NLĐ phụ trách trực tiếp kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của đại 
diện các tổ, và BCH CĐ đương nhiệm, cùng với cán bộ LĐLĐ tỉnh xuống hướng dẫn và hỗ 
trợ kiểm phiếu.
Hai cách làm này tạo cơ hội cho mọi NLĐ được giới thiệu người tham gia BCH CĐ và tham gia 
vị trí CTCĐCS. Việc lấy ý kiến giới thiệu của đông đảo đoàn viên và kiểm phiếu của NLĐ tạo sự 
quan tâm của đoàn viên và NLĐ tới bầu cử và tạo không khí dân chủ cho đại hội CĐCS.

Kinh nghiệm hay từ cơ sở: thành lập tổ quản lý hòm phiếu và kiểm phiếu của NLĐ; 
lấy phiếu giới thiệu và tín nhiệm trực tiếp và rộng rãi từ đoàn viên.

Kinh nghiệm hay từ cơ sở

PHẠM THỊ THU LAN

Hiện tại, chương trình bầu trực tiếp đang được triển khai theo cách “từ trên xuống”, 
nghĩa là CĐ cấp trên chỉ đạo và yêu cầu cấp dưới thực hiện. Nhiều đơn vị còn có tâm lý e 
ngại, không muốn thực hiện, và nếu bị buộc phải làm thì sẽ thực hiện kiểu chiếu lệ, hình 
thức và không thực chất. Trong thực tế, đã có những doanh nghiệp mà ở đó NLĐ muốn 
bầu trực tiếp CTCĐCS ngay cả trước khi có hướng dẫn của TLĐ. Nếu hai điều này gặp 
nhau, sẽ đưa đến kết quả tốt. 

Tuy nhiên, ở phần đông trường hợp, NLĐ chưa quan tâm và không chú ý tới bầu trực tiếp 
CTCĐCS. Vì vậy, thay vì cách triển khai áp từ trên xuống, CĐ cấp trên nên tuyên truyền 
phổ biến nhận thức về chủ trương này cho NLĐ hiểu quyền của mình, đồng thời giáo dục, 
đào tạo NLĐ về tính chất, nội dung và cách thức bầu trực tiếp để họ yêu cầu quyền của 
mình được thực hiện. Lúc này, vai trò CĐ cấp trên là hỗ trợ, hướng dẫn và giúp đỡ NLĐ 
thực hiện quyền của mình thay vì chỉ đạo CĐCS thực hiện bầu trực tiếp. 

Nếu chương trình bầu trực tiếp được triển khai “từ dưới lên”, thì rất nhiều bước trong quy 
trình hiện nay có thể bãi bỏ, ví dụ: chuẩn bị cơ cấu nhân sự, xin ý kiến NSDLĐ, dự kiến số 
dư bầu... ; từ đó sẽ giảm tải lượng công việc, tiết kiệm thời gian cũng như tiết kiệm chi phí 
tổ chức đại hội. 



BẦU CỬ
CÔNG ĐOÀN 

NỀN TẢNG QUAN TRỌNG CỦA TỔ CHỨC
ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG
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Bầu trực tiếp sẽ không có nghĩa nếu mục tiêu bầu trực tiếp là lựa chọn CTCĐCS để tiếp 
tục Mô hình QTNL với CTCĐCS là người giữ vị trí lãnh đạo/quản lý trong doanh nghiệp. 
Với Mô hình QTNL, CTCĐCS được bầu, nếu là công nhân trực tiếp sản xuất sẽ không có vị 
thế cá nhân để ngồi nói chuyện, đối thoại và đàm phán với ban giám đốc công ty giống 

• Thay đổi tư duy về phương thức hoạt động CĐ từ dựa vào NSDLĐ sang dựa vào đoàn 
viên, và nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống CĐ về vai trò CĐ theo Mô hình QHLĐ. 

• Xem xét việc mở rộng bầu trực tiếp CTCĐCS tại đại hội trong nhiệm kỳ đại hội tới, áp 
dụng trước mắt trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp, hoặc thí điểm ở những đơn vị có 
QHLĐ không tốt. 

• Sửa đổi bổ sung Hướng dẫn về bầu trực tiếp, trong đó cân nhắc:
- Cơ cấu BCH và tiêu chuẩn tham gia BCH và vị trí CTCĐCS cần được thảo luận và xây 

dựng bởi đoàn viên để đoàn viên quyết định lựa chọn người như thế nào để đại diện 
cho họ và là thủ lĩnh của họ, và đồng thời qua đó, xây dựng vai trò và trách nhiệm của 
NLĐ trong tổ chức CĐ. Cơ cấu BCH và tiêu chuẩn ứng viên nên gắn với phương thức 
hoạt động CĐ là đại diện cho NLĐ thay cho phương thức cầu nối giữa NLĐ và NSDLĐ. 

- Không cơ cấu quản lý trong BCH CĐCS để đảm bảo tính độc lập và tự chủ của CĐ 
trong nền kinh tế thị trường nhằm thúc đẩy đối thoại và thương lượng tập thể thực 
chất và phù hợp với Công ước 98 của ILO mà Việt Nam vừa tham gia.

- Thực hiện thẩm tra tư cách đại biểu và giám sát bầu cử bởi đơn vị độc lập để bảo vệ sự 
độc lập của CĐ với NSDLĐ vì mục tiêu đối thoại và thương lượng tập thể thực chất.

- Chương trình nghị sự bầu cử có mục về ứng viên phát biểu mục tiêu hành động và 
thông điệp bầu cử của ứng viên trước khi tổ chức lấy phiếu bầu. Phát biểu tại đại 
hội về mục tiêu hành động cần được chuẩn bị và gửi trước cho đoàn viên. 

-  Hướng dẫn việc lấy ý kiến giới thiệu ứng viên CTCĐCS tại đại hội bằng hình thức bỏ 
phiếu kín thay vì hỏi công khai tại đại hội.

- Hướng dẫn quan điểm rõ ràng trong định hướng nhân sự bầu để hướng tới vai trò 
đại diện cho NLĐ của CĐ theo mô hình QHLĐ thay vì vai trò cầu nối giữa NLĐ và 
NSDLĐ theo mô hình QTNL.

- Tăng cường sự tham gia của NLĐ trong quá trình bầu cử thông qua các hoạt động 
ứng cử, đề cử, lấy ý kiến tín nhiệm, xây dựng tiêu chí bầu cử, thảo luận cách thức 
bầu cử, giám sát bầu cử, đánh giá bầu cử, v.v…

- Áp dụng rộng rãi phương thức bầu toàn thể (khác với đại hội toàn thể), một đoàn 
viên-một phiếu bầu bởi đoàn viên bằng cách trực tiếp bỏ phiếu kín. Đánh thứ tự 
phiếu bầu trong tổng số phiếu để hỗ trợ việc giám sát bầu cử và kiểm phiếu đảm 
bảo chính xác.

• Để phát huy sự năng động cho cơ sở, TLĐ chỉ nên hướng dẫn về nguyên tắc bầu trực 
tiếp, những điểm gì cần tuân thủ, và không nên quy định quy trình cứng với thứ tự 
các bước phải làm; cái này chỉ mang tính tư vấn, tham khảo, bởi vì quy định cứng làm 
khó cho cơ sở; nhiều cơ sở với văn hóa từ trên xuống không dám linh hoạt điều chỉnh. 

• Xây dựng phần mềm hỗ trợ bầu cử để hỗ trợ CĐCS trong quá trình bỏ phiếu và kiểm 
phiếu, đặc biệt ở những nơi đông đoàn viên và áp dụng phổ thông đầu phiếu, một 
đoàn viên - một phiếu bầu. 

• Xây dựng chiến lược bầu cử kết hợp thực hiện các mục tiêu khác của CĐ trong quá 
trình tổ chức bầu cử, ví dụ: giáo dục đoàn viên về CĐ, để họ hiểu họ chính là CĐ và 
cùng nhau xây dựng tình đoàn kết để tăng cường sức mạnh CĐ, thảo luận chiến lược 

như CTCĐCS là người lãnh đạo của công ty. Vì vậy, bầu trực tiếp cần đi kèm với đổi mới phương 
thức hoạt động từ mô hình QTNL sang mô hình QHLĐ để CTCĐCS có thể lên tiếng và hành động 
dựa trên sức mạnh của tổ chức và với tư cách người đại diện cho tổ chức thay vì tư cách cá nhân. 
Chỉ khi có sức mạnh của tập thể NLĐ hậu thuẫn thì CTCĐCS là công nhân trực tiếp mới phát huy 
được vai trò của mình, mới có vị thế bình đẳng để đại diện cho NLĐ khi đối mặt với NSDLĐ và 
thực hiện đối thoại và thương lượng tập thể thực chất. Niềm tin ban đầu của NLĐ khi trực tiếp 
bầu CTCĐCS sẽ mất đi nếu sau bầu cử, CĐ không thay đổi phương thức hoạt động của mình. 

KHUYẾN NGHỊ THỰC HIỆN BẦU TRỰC TIẾP HIỆU QUẢ
CĐ, tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên và các mục tiêu khác để sử dụng hiệu 
quả nguồn lực bầu cử. Việc trình bày mục tiêu hành động của ứng viên tại đại hội 
cũng là một hình thức của việc giáo dục đoàn viên này. 

• Xây dựng chương trình đào tạo tổng thể của CĐ, tập trung vào:
- Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và NLĐ về tầm quan trọng của bầu cử, quyền lợi 

và trách nhiệm của họ trong bầu cử CĐ, đặc biệt trong bầu trực tiếp để họ thấy bầu 
cử CĐ thực sự quan trọng và có ý nghĩa với họ. 

- Thay đổi nhận thức của NLĐ về vai trò CĐ, chuyển từ vai trò chính là chăm lo thăm 
hỏi, hiếu, hỉ và hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao sang vai trò chính 
là thúc đẩy đối thoại, thương lượng tập thể để thay đổi nhận thức của NLĐ và đoàn 
viên về việc lựa chọn. 

-  Giới thiệu và bầu người phù hợp với tính chất hoạt động CĐ mới; triển khai sớm kế 
hoạch này rộng rãi và nhanh chóng trong toàn hệ thống CĐ, chuẩn bị cho nhiệm kỳ 
đại hội tới.

- Đào tạo CTCĐCS và BCH về vai trò đại diện cho NLĐ trong quan hệ với NLDLĐ và 
cách thức thực hiện vai trò đại diện dựa trên sức mạnh của tổ chức để CTCĐCS là 
công nhân trực tiếp có thể đảm nhiệm được vai trò của mình (thay vì vai trò cầu nối 
như hiện nay). 

- Giáo dục cán bộ CĐ, đoàn viên và NLĐ về tầm quan trọng và sự cần thiết của tính 
độc lập của CĐ với NSDLĐ trong nền kinh tế thị trường để thúc đẩy đối thoại và 
thương lượng tập thể thực chất. 

• Xây dựng tài liệu hướng dẫn bầu cử dân chủ trong hệ thống CĐ dựa trên các nguyên tắc 
bầu cử đã được các nước áp dụng phổ biến như giám sát độc lập, phát biểu bầu cử tại đại 
hội, đề cử, ứng cử bằng bỏ phiếu kín, v.v… để áp dụng trong bầu cử CĐ ở Việt Nam. 

• Nghiên cứu mô hình tổ chức CĐ ở cơ sở theo hướng những NLĐ có chung mối quan 
tâm và vấn đề trong QHLĐ tham gia một CĐCS (người trong cuộc hành động “tự 
cứu”), nghĩa là cơ cấu tổ chức ở cơ sở với 3 CĐCS cùng trực thuộc TLĐLĐVN, bao gồm: 
một CĐCS dành cho công nhân lao động trực tiếp (cổ xanh), một CĐCS dành cho lao 
động văn phòng (cổ trắng) và một CĐCS dành cho người giữ vị trí quản lý từ tổ trưởng 
tổ phó trở lên. CĐ cấp trên cũng cần được cơ cấu lại cho phù hợp với điều chỉnh tổ 
chức ở cơ sở và xây dựng chiến lược riêng để hỗ trợ các loại hình CĐCS khác nhau. 

• Tiếp tục tham gia tích cực vào quá trình sửa đổi, bổ sung pháp luật lao động đồng thời 
giám sát thực thi pháp luật để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi PBĐX và CTTT hoạt 
động bầu cử, nói riêng, và hoạt động CĐ, nói chung.

VỚI TLĐLĐVN
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Bầu trực tiếp sẽ không có nghĩa nếu mục tiêu bầu trực tiếp là lựa chọn CTCĐCS để tiếp 
tục Mô hình QTNL với CTCĐCS là người giữ vị trí lãnh đạo/quản lý trong doanh nghiệp. 
Với Mô hình QTNL, CTCĐCS được bầu, nếu là công nhân trực tiếp sản xuất sẽ không có vị 
thế cá nhân để ngồi nói chuyện, đối thoại và đàm phán với ban giám đốc công ty giống 

• Thay đổi tư duy về phương thức hoạt động CĐ từ dựa vào NSDLĐ sang dựa vào đoàn 
viên, và nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống CĐ về vai trò CĐ theo Mô hình QHLĐ. 

• Xem xét việc mở rộng bầu trực tiếp CTCĐCS tại đại hội trong nhiệm kỳ đại hội tới, áp 
dụng trước mắt trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp, hoặc thí điểm ở những đơn vị có 
QHLĐ không tốt. 

• Sửa đổi bổ sung Hướng dẫn về bầu trực tiếp, trong đó cân nhắc:
- Cơ cấu BCH và tiêu chuẩn tham gia BCH và vị trí CTCĐCS cần được thảo luận và xây 

dựng bởi đoàn viên để đoàn viên quyết định lựa chọn người như thế nào để đại diện 
cho họ và là thủ lĩnh của họ, và đồng thời qua đó, xây dựng vai trò và trách nhiệm của 
NLĐ trong tổ chức CĐ. Cơ cấu BCH và tiêu chuẩn ứng viên nên gắn với phương thức 
hoạt động CĐ là đại diện cho NLĐ thay cho phương thức cầu nối giữa NLĐ và NSDLĐ. 

- Không cơ cấu quản lý trong BCH CĐCS để đảm bảo tính độc lập và tự chủ của CĐ 
trong nền kinh tế thị trường nhằm thúc đẩy đối thoại và thương lượng tập thể thực 
chất và phù hợp với Công ước 98 của ILO mà Việt Nam vừa tham gia.

- Thực hiện thẩm tra tư cách đại biểu và giám sát bầu cử bởi đơn vị độc lập để bảo vệ sự 
độc lập của CĐ với NSDLĐ vì mục tiêu đối thoại và thương lượng tập thể thực chất.

- Chương trình nghị sự bầu cử có mục về ứng viên phát biểu mục tiêu hành động và 
thông điệp bầu cử của ứng viên trước khi tổ chức lấy phiếu bầu. Phát biểu tại đại 
hội về mục tiêu hành động cần được chuẩn bị và gửi trước cho đoàn viên. 

-  Hướng dẫn việc lấy ý kiến giới thiệu ứng viên CTCĐCS tại đại hội bằng hình thức bỏ 
phiếu kín thay vì hỏi công khai tại đại hội.

- Hướng dẫn quan điểm rõ ràng trong định hướng nhân sự bầu để hướng tới vai trò 
đại diện cho NLĐ của CĐ theo mô hình QHLĐ thay vì vai trò cầu nối giữa NLĐ và 
NSDLĐ theo mô hình QTNL.

- Tăng cường sự tham gia của NLĐ trong quá trình bầu cử thông qua các hoạt động 
ứng cử, đề cử, lấy ý kiến tín nhiệm, xây dựng tiêu chí bầu cử, thảo luận cách thức 
bầu cử, giám sát bầu cử, đánh giá bầu cử, v.v…

- Áp dụng rộng rãi phương thức bầu toàn thể (khác với đại hội toàn thể), một đoàn 
viên-một phiếu bầu bởi đoàn viên bằng cách trực tiếp bỏ phiếu kín. Đánh thứ tự 
phiếu bầu trong tổng số phiếu để hỗ trợ việc giám sát bầu cử và kiểm phiếu đảm 
bảo chính xác.

• Để phát huy sự năng động cho cơ sở, TLĐ chỉ nên hướng dẫn về nguyên tắc bầu trực 
tiếp, những điểm gì cần tuân thủ, và không nên quy định quy trình cứng với thứ tự 
các bước phải làm; cái này chỉ mang tính tư vấn, tham khảo, bởi vì quy định cứng làm 
khó cho cơ sở; nhiều cơ sở với văn hóa từ trên xuống không dám linh hoạt điều chỉnh. 

• Xây dựng phần mềm hỗ trợ bầu cử để hỗ trợ CĐCS trong quá trình bỏ phiếu và kiểm 
phiếu, đặc biệt ở những nơi đông đoàn viên và áp dụng phổ thông đầu phiếu, một 
đoàn viên - một phiếu bầu. 

• Xây dựng chiến lược bầu cử kết hợp thực hiện các mục tiêu khác của CĐ trong quá 
trình tổ chức bầu cử, ví dụ: giáo dục đoàn viên về CĐ, để họ hiểu họ chính là CĐ và 
cùng nhau xây dựng tình đoàn kết để tăng cường sức mạnh CĐ, thảo luận chiến lược 

như CTCĐCS là người lãnh đạo của công ty. Vì vậy, bầu trực tiếp cần đi kèm với đổi mới phương 
thức hoạt động từ mô hình QTNL sang mô hình QHLĐ để CTCĐCS có thể lên tiếng và hành động 
dựa trên sức mạnh của tổ chức và với tư cách người đại diện cho tổ chức thay vì tư cách cá nhân. 
Chỉ khi có sức mạnh của tập thể NLĐ hậu thuẫn thì CTCĐCS là công nhân trực tiếp mới phát huy 
được vai trò của mình, mới có vị thế bình đẳng để đại diện cho NLĐ khi đối mặt với NSDLĐ và 
thực hiện đối thoại và thương lượng tập thể thực chất. Niềm tin ban đầu của NLĐ khi trực tiếp 
bầu CTCĐCS sẽ mất đi nếu sau bầu cử, CĐ không thay đổi phương thức hoạt động của mình. 

CĐ, tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên và các mục tiêu khác để sử dụng hiệu 
quả nguồn lực bầu cử. Việc trình bày mục tiêu hành động của ứng viên tại đại hội 
cũng là một hình thức của việc giáo dục đoàn viên này. 

• Xây dựng chương trình đào tạo tổng thể của CĐ, tập trung vào:
- Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và NLĐ về tầm quan trọng của bầu cử, quyền lợi 

và trách nhiệm của họ trong bầu cử CĐ, đặc biệt trong bầu trực tiếp để họ thấy bầu 
cử CĐ thực sự quan trọng và có ý nghĩa với họ. 

- Thay đổi nhận thức của NLĐ về vai trò CĐ, chuyển từ vai trò chính là chăm lo thăm 
hỏi, hiếu, hỉ và hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao sang vai trò chính 
là thúc đẩy đối thoại, thương lượng tập thể để thay đổi nhận thức của NLĐ và đoàn 
viên về việc lựa chọn. 

-  Giới thiệu và bầu người phù hợp với tính chất hoạt động CĐ mới; triển khai sớm kế 
hoạch này rộng rãi và nhanh chóng trong toàn hệ thống CĐ, chuẩn bị cho nhiệm kỳ 
đại hội tới.

- Đào tạo CTCĐCS và BCH về vai trò đại diện cho NLĐ trong quan hệ với NLDLĐ và 
cách thức thực hiện vai trò đại diện dựa trên sức mạnh của tổ chức để CTCĐCS là 
công nhân trực tiếp có thể đảm nhiệm được vai trò của mình (thay vì vai trò cầu nối 
như hiện nay). 

- Giáo dục cán bộ CĐ, đoàn viên và NLĐ về tầm quan trọng và sự cần thiết của tính 
độc lập của CĐ với NSDLĐ trong nền kinh tế thị trường để thúc đẩy đối thoại và 
thương lượng tập thể thực chất. 

• Xây dựng tài liệu hướng dẫn bầu cử dân chủ trong hệ thống CĐ dựa trên các nguyên tắc 
bầu cử đã được các nước áp dụng phổ biến như giám sát độc lập, phát biểu bầu cử tại đại 
hội, đề cử, ứng cử bằng bỏ phiếu kín, v.v… để áp dụng trong bầu cử CĐ ở Việt Nam. 

• Nghiên cứu mô hình tổ chức CĐ ở cơ sở theo hướng những NLĐ có chung mối quan 
tâm và vấn đề trong QHLĐ tham gia một CĐCS (người trong cuộc hành động “tự 
cứu”), nghĩa là cơ cấu tổ chức ở cơ sở với 3 CĐCS cùng trực thuộc TLĐLĐVN, bao gồm: 
một CĐCS dành cho công nhân lao động trực tiếp (cổ xanh), một CĐCS dành cho lao 
động văn phòng (cổ trắng) và một CĐCS dành cho người giữ vị trí quản lý từ tổ trưởng 
tổ phó trở lên. CĐ cấp trên cũng cần được cơ cấu lại cho phù hợp với điều chỉnh tổ 
chức ở cơ sở và xây dựng chiến lược riêng để hỗ trợ các loại hình CĐCS khác nhau. 

• Tiếp tục tham gia tích cực vào quá trình sửa đổi, bổ sung pháp luật lao động đồng thời 
giám sát thực thi pháp luật để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi PBĐX và CTTT hoạt 
động bầu cử, nói riêng, và hoạt động CĐ, nói chung.

• Chủ động tham gia và thực hiện có trách nhiệm các chương trình của TLĐLĐVN đề ra 
như đã nêu trong phần khuyến nghị với TLĐLĐVN nói trên; và trong quá trình thực 
hiện, cho ý kiến và đề xuất sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn.

• Tạo dựng môi trường biến bầu cử CĐ ở cấp cơ sở thành ngày hội của NLĐ để thu hút 
sự quan tâm, sự tham gia của NLĐ cùng nhau thảo luận về CĐ, về chiến lược xây dựng 
và phát triển tổ chức CĐ cùng với xây dựng trách nhiệm của NLĐ trong lựa chọn 
người thủ lĩnh thực hiện chiến lược của tổ chức. 

• Lựa chọn đơn vị có QHLĐ không tốt để thực hiện thí điểm bầu trực tiếp CTCĐCS tại đại hội, 
đưa đến việc lựa chọn CTCĐCS do NLĐ lựa chọn và quyết định để thay thế cho CTCĐCS cũ 
không phát huy được vai trò của mình, từ đó giúp cải thiện QHLĐ ở doanh nghiệp.

VỚI CĐ CẤP TRÊN CƠ SỞ 

PHẠM THỊ THU LAN
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• Để phát huy tính năng động của cơ sở, cần xem xét áp dụng các nguyên tắc cơ bản của bầu 
cử dân chủ trong bầu trực tiếp, bao gồm: xây dựng tiêu chuẩn ứng viên từ dưới lên cùng 
với đoàn viên, đảm bảo tính độc lập của CĐ với NSDLĐ, thực hiện giám sát bầu cử độc lập, 
tạo môi trường dân chủ cho việc đề cử và ứng cử của đoàn viên, tạo cơ hội cho ứng viên 
trình bày mục tiêu hành động và thông điệp bầu cử của họ trước khi lấy phiếu bầu…

• Xây dựng tinh thần làm chủ của đoàn viên đối với tổ chức CĐ, xây dựng môi trường dân 
chủ và tạo dựng văn hóa đề cử và ứng cử tham gia BCH và vị trí CTCĐCS của đoàn viên. 

• Giáo dục đoàn viên để họ thấy tầm quan trọng của bầu cử CĐ và trách nhiệm của họ 
trong xây dựng tổ chức CĐ thông qua bầu cử CĐ. 

• Kết hợp trong hoạt động bầu cử CĐ là các hoạt động giáo dục đoàn viên về mục tiêu và 
nội dung hoạt động CĐ, tư duy đại diện trong hoạt động CĐ, quyền và trách nhiệm của 
NLĐ trong CĐ, v.v.. và tất cả các hoạt động trên đều kết hợp thực hiện mục tiêu phát 
triển đoàn viên CĐ.

• Làm chủ tổ chức CĐ và làm chủ quá trình bầu cử CĐ bằng cách tham gia xây dựng 
tiêu chuẩn ứng viên BCH và CTCĐCS của mình, chủ động tham gia trong quá trình bầu 
cử và giám sát bầu cử, đề cử người phù hợp và sẵn sàng ứng cử nếu thấy có khả năng, 
khuyến khích những người có khả năng ứng cử.

• Đoàn viên giáo dục đoàn viên về vai trò và trách nhiệm của họ trong xây dựng CĐ và 
trong bầu cử CĐ. 

• Chất vấn và khiếu nại nếu thấy hoài nghi về bất kỳ yếu tố nào trong quá trình bầu cử 
có thể làm cho bầu cử CĐ không dân chủ, khách quan, minh bạch và chính trực. 

• Chất vấn và khiếu nại nếu thấy nghi ngờ về kết quả bầu cử CĐ.

Mọi đoàn viên 
đều có quyền 
bầu cử

Đoàn viên trực tiếp 
bầu không qua
 cấp đại diện.

ĐIỀU 1, LUẬT BẦU CỬ
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 

VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG
NHÂN DÂN, 2015.

Đoàn viên bầu ai,
không bầu ai đều được

đảm bảo bí mật.

Mọi đoàn viên đều có 
cơ hội ngang nhau 
tham gia bầu cử - 

một đoàn viên, 
một phiếu bầu.

Nguyên tắc
trực tiếp

Nguyên tắc
bỏ phiếu kin

Nguyên tắc
bình đẳng

Phổ thông
đầu phiếu

BỐN NGUYÊN TẮC NỀN TẢNG TRONG BẦU CỬ Ở VIỆT NAM VÀ CÓ THỂ ÁP DỤNG TRONG CĐ

VỚI CĐ CƠ SỞ

VỚI ĐOÀN VIÊN CĐ VÀ NLĐ
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