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KÝ KẾT THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ NHÓM
DOANH NGHIỆP DU LỊCH MỞ RỘNG TẠI ĐÀ NẴNG

Nội dung chính

ĐỐI THOẠI NHÓM DOANH NGHIỆP DỆT MAY
TẠI KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
• Các cam kết lao động trong Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới CPTPP - Những
vấn đề Công đoàn cần quan tâm
• Ý kiến tham vấn cán bộ Công đoàn về một số nội dung của Bộ luật Lao động sửa đổi
• Hoạt động của Mạng lưới Cán bộ Tư vấn Pháp luật Công đoàn
• Hoạt động của Mạng lưới Công đoàn các Khu Công nghiệp
• Kinh nghiệm quốc tế: Hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở các nước và
quan sát tại Việt Nam
• Điểm tin hoạt động
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BÀI HỌC THÀNH CÔNG TỪ CÁC THÍ ĐIỂM
Ký kết Thỏa ước Lao động tập thể Nhóm doanh nghiệp mở rộng
Kết quả Nhóm Thí điểm Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng
Ngày 22/12/2018 Nhóm thí điểm Liên đoàn Lao động
(LĐLĐ) và Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng đã
hoàn tất thương lượng và ký kết thoả ước nhóm
doanh nghiệp mở rộng, tăng số lượng các doanh
nghiệp tham gia Thỏa ước nhóm từ 4 doanh nghiệp
với 750 NLĐ thành 10 doanh nghiệp với gần 2400 lao
động (trong đó 48% là lao động nữ) trong ngành du
lịch tại Đà Nẵng. Sự kiện này đánh dấu một bước phát
triển mới trong thực tiễn thương lượng và ký kết Thoả
ước Nhóm doanh nghiệp mở rộng tại Việt Nam.
Mục tiêu và nguyên tắc thực hiện của nhóm thí điểm thành phố Đà Nẵng
Nhóm thí điểm LĐLĐ TP Đà Nẵng đã từng triển khai thí điểm về thương lượng và ký kết thoả ước nhóm với 4
doanh nghiệp trong ngành du lịch vào năm 2016. Tính chất của Thoả ước nhóm 2018 nhằm mở rộng phạm vi
áp dụng của Thoả ước 2016.

Mục đích và nguyên tắc nhóm thí điểm đề ra để thực hiện mở rộng Thoả ước nhóm
Mục đích

Nguyên tắc thực hiện

• Nâng cao hiệu quả công đoàn cơ sở
(CĐCS) thông qua tăng cường hỗ trợ trực
tiếp của LĐLĐ thành phố và sự tham gia của
người lao động (NLĐ).

• Đảm bảo sự tham gia đông đảo và thực
chất của NLĐ các doanh nghiệp trong toàn
bộ quá trình từ khi khảo sát đến khi thương
lượng thỏa ước Nhóm.

• Nội dung thương lượng có nhiều điều khoản
có lợi hơn so với các bản TƯ LĐTT hiện nay
của các doanh nghiệp.

• Đàm phán từ tổ công đoàn, CĐCS và LĐLĐ
thành phố, khẳng định việc tổ chức thương
lượng thật, nội dung thật và thực hiện thật.

• Khắc phục tình hình biến động lao động và
bất ổn trong quan hệ lao động tại các doanh
nghiệp du lịch, dịch vụ; huy động sức mạnh
tập thể của NLĐ, CĐCS để thực hiện quá
trình thương lượng.

• Nội dung đề xuất thương lượng xuất phát
từ quá trình khảo sát, đối thoại, tư vấn pháp
luật cho NLĐ.

• Thí điểm hình thức ký kết TƯLĐTT khác
nhằm cung cấp cơ sở thực tiễn cho quá trình
sửa đổi Luật Lao động.
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• Nội dung thương lượng đảm bảo sự đồng
thuận từ phía người sử dụng lao động của
các doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện,
hoạt động kinh doanh.

Tin nổi bật
Bảng Thông tin – Doanh nghiệp tham gia Thỏa ước Nhóm ngành Du lịch tại Đà Nẵng năm 2018
STT

Doanh nghiệp

Khách sạn trực thuộc*

1i

Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Vitours

Thu Bồn Hotel
Bamboo Green 1 Hotel
Bamboo Green 2 Hotel
Bamboo Green 3 Hotel

263

2i

Công ty Cổ phần Khách sạn Saigontourane

Saigon Tourane Hotel

68

3i

Công ty Cổ phần Du lịch Phương Đông Việt

Orient Hotel

41

4

Công ty TNHH Du lịch - Thương mại Phú An Thịnh

Pullman

365

5ii

Công ty Cổ phần Khu Du lịch Bắc Mỹ An

Furama Resort

700

6ii

Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn

Thanh Bình Hotel

7ii

Công ty Cổ phần Khu Du lịch Biển Ngũ Hành Sơn

Hyatt Regency Danang Resort and Spa

600

8ii

Công ty TNHH MTV Taseco Ocean View

À la carte

221

9ii

Công ty Cổ phần quản lý đầu tư biển Tiên Sa

Tiên Sa Hotel

33

10ii

Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Kachiusa

Finger Hotel

27

i

Số lượng NLĐ

81

* Các doanh nghiệp tham gia thí điểm có một số đơn vị trực thuộc, như khách sạn, nhà hàng, tour du lịch, v.v... Bảng Thông tin chỉ cung cấp tên
Khách sạn trực thuộc doanh nghiệp. Lưu ý: Các điều khoản trong bản Thoả ước Nhóm được áp dụng đối với toàn bộ NLĐ trong Doanh nghiệp,
bao gồm cả các Khách sạn và các dịch vụ khác.
i
ii

Các doanh nghiệp tham gia Thoả ước Nhóm năm 2016 và 2018.
Các doanh nghiệp mới giam gia Thoả ước Nhóm năm 2018.

Nguồn: Số liệu do Nhóm thí điểm LĐLĐ thành phố Đà Nẵng cung cấp, tháng 01/2019

Quá trình triển khai

Các nguyên tắc nêu trên được nhóm thí điểm LĐLĐ TP Đà Nẵng áp dụng triệt để trong quá trình triển khai hoạt động, từ
chuẩn bị, thu thập ý kiến NLĐ về nội dung đề xuất, đến thương lượng riêng và chung với các chủ doanh nghiệp, nhằm đảm
bảo thương lượng được tiến hành thực chất và tự nguyện.

7 bước trong quá trình thương lượng thoả ước Nhóm 2018
Đánh giá và nghiên cứu chuyên sâu chất lượng các bản TƯLĐTT của từng doanh nghiệp
Lấy ý kiến của người lao động về Thoả ước nhóm 2016 và các nội dung dự kiến thương lượng
Dự thảo nội dung đưa vào TƯLĐTT chung của các doanh nghiệp tham gia thỏa ước nhóm
Tổ chức các buổi làm việc với Ban Chấp hành CĐCS của các doanh nghiệp
Tổ chức buổi làm việc với Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch TP Đà Nẵng, Hiệp hội Du lịch TP và
NSDLĐ của các doanh nghiệp tham gia thí điểm nhân rộng TƯLĐTT
Tổ chức hội thảo lấy ý kiến về việc thương lượng tập thể nhóm doanh nghiệp
Tổ chức các phiên thương lượng tập thể ở từng doanh nghiệp và thương lượng chung
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bảng Lương (Điều 7), v.v... Tuy không có
thay đổi, nhưng những nội dung này đều
mang tính ổn định, do nội dung tập trung
vào các vấn đề cốt lõi như tiền lương và
phúc lợi nhưng không sử dụng một con số
tăng cố định (theo VNĐ) mà nhóm thí điểm
thương lượng số phần trăm tăng một năm.

Kết quả của quá trình
thương lượng thoả ước Nhóm
Kết quả của Thoả ước Nhóm 2018 phần nào thể hiện được
sự bền vững của thương lượng nhóm, cụ thể qua bốn
phương diện.
Thứ nhất, mặc dù Thoả ước Nhóm 2016 đã hết hạn từ
tháng 01/2018, tới thời điểm khảo sát khoanh vùng doanh
nghiệp, các chế độ phúc lợi của NLĐ được quy định Thoả
ước Nhóm 2016 vẫn được người sử dụng lao động tự
nguyện duy trì, không có sự thay đổi.
Thứ hai, khi so sánh kết quả khảo sát giữa 16 doanh nghiệp
được khoanh vùng ban đầu, có thể thấy rõ sự khác biệt giữa
yêu cầu của NLĐ ở 4 doanh nghiệp đã tham gia Thoả ước
Nhóm 2016 và các doanh nghiệp khác. Ở 4 doanh nghiệp
đã tham gia Thoả ước Nhóm 2016, NLĐ hầu như đề xuất
giữ nguyên nội dung thoả ước và không đề xuất thêm, trong
khi đa số NLĐ tại 12 doanh nghiệp còn lại muốn thương
lượng về tiền lương, chế độ phúc lợi và có tâm lý so sánh
tiền lương, thưởng giữa các doanh nghiệp này.2
Thứ ba, điều dễ nhận thấy là nội dung của Thoả ước Nhóm
mở rộng 2018 cơ bản không thay đổi so với nội dung Thoả
ước Nhóm 2016, ví dụ như nội dung về Tiền lương Tối thiểu
(Điều 5), Quy định về Thử việc (Điều 6), Xây dựng Thang
1

Cuối cùng, tính bền vững trong năng lực và
cam kết của các bên tham gia Thoả ước
Nhóm. Nhóm thí điểm LĐLĐ thể hiện vai
trò điều phối mũi nhọn trong quá trình
thương lượng, từ việc kết nối, tổ chức Tổ
Thương lượng ở các CĐCS và liên kết NLĐ,
đến tìm đối tác tương ứng để thương
lượng. Đồng thời, phía bên người sử dụng
lao động, sau khi nhận thấy kết quả tương
đối ổn định sau 2 năm thực hiện Thoả ước
Nhóm 2016, đã sẵn sàng và thiện chí hơn
trong việc cùng nhau xây dựng khung chung trong ngành.
Vai trò và cam kết mạnh mẽ từ Hiệp hội Du lịch thành phố
trong việc mong muốn áp dụng rộng hơn nữa Thoả ước
Nhóm 2018 là một yếu tố cho thấy quan hệ lao động
trong khu vực ngành dịch vụ ở Đà Nẵng đang ngày càng
phát triển.
Ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành
phố Đà Nẵng: “Hiệp hội sẽ hợp tác chặt chẽ cùng với
Liên đoàn Lao động thành phố để tuyên truyền, vận
động các Doanh nghiệp du lịch tham gia Thỏa ước
Nhóm, cố gắng đưa số lượng doanh nghiệp tham gia
TƯ nhóm trong năm 2019 lên 50 doanh nghiệp.”

Thoả ước Nhóm mở rộng 2018 đánh dấu bước tiến mới về
quy mô doanh nghiệp với sự tham gia của các doanh nghiệp
sở hữu những khu nghỉ dưỡng và khách sạn chất lượng cao
với đông lao động. Với những tín hiệu tích cực từ Thoả ước
Nhóm mở rộng 2018 cùng với cam kết của các đối tác thương
lượng, Thoả ước Nhóm 2018 có tiềm năng trở thành một
khung thỏa thuận cấp ngành ở địa phương và hướng tới tham
khảo cho toàn quốc, góp phần xây dựng một nền tảng quan
trọng cho quan hệ lao động của ngành này tại không chỉ Đà
Nẵng mà có khả năng nhân rộng ra các địa phương khác.

Báo cáo của Nhóm thí điểm LĐLĐ thành phố Đà Nẵng về Kết quả triển khai Hoạt động Thí điểm tại các doanh nghiệp du lịch dịch vụ để nhân
rộng Thoả ước Lao động Tập thể Nhóm, tháng 12/2018.
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Đối thoại Nhóm doanh nghiệp tại
Khu chế xuất Linh Trung,
TP. Hồ Chí Minh
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam (TLĐLĐVN) và Dự án ILO/NIRF - Cấu phần Nhật
Bản, chương trình thí điểm về Đối thoại nhóm doanh nghiệp
được triển khai tại ba nhóm thí điểm, gồm: (i) nhóm thí
điểm Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh (Nhóm doanh
nghiệp dệt may tại Khu Chế xuất (KCX) Linh Trung); (ii)
nhóm thí điểm Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương (Nhóm
doanh nghiệp ngành gỗ tại thị xã Tân Uyên); và (iii) nhóm thí
điểm Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai (Nhóm doanh
nghiệp ngành gỗ tại Khu công nghiệp Tam Phước).

Quá trình thực hiện thí điểm đối thoại nhóm doanh nghiệp
tại LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh

Lập kế hoạch
chiến lược - Khảo sát

Tập huấn cho
cán bộ
nhóm thí điểm
- Xây dựng kế
hoạch chi tiết

Đối thoại riêng
ở 6 doanh nghiệp
- Tổng hợp nội dung
đối thoại nhóm

Đối thoại nhóm
6 doanh nghiệp

Nguồn: Dựa trên báo cáo Tổng hợp của Nhóm thí điểm Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh

Ba địa phương này là khu vực phát triển kinh tế trọng điểm
phía Nam, thu hút nhiều dự án đầu tư sản xuất, kéo theo
nhu cầu về lao động lớn. Đây cũng là nơi có tình hình quan
hệ tương đối phức tạp, thường phát sinh tranh chấp lao
động và đình công. Việc khoanh vùng lựa chọn khu vực này
để thực hiện thí điểm đối thoại nhóm nhằm mục tiêu tìm
“điểm tác động” phù hợp và có khả năng lan toả nhất.
Thí điểm được khởi động từ tháng 03/2018 nhằm tiến hành
đối thoại nhóm doanh nghiệp trên một số khu vực của ba
tỉnh, thành phố trên để giải quyết những yêu cầu và nguyện
vọng của NLĐ tại địa bàn. Đến đầu tháng 01/2019, Nhóm
thí điểm LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công đối
thoại nhóm 6 doanh nghiệp ngành may tại KCX Linh Trung.
Thí điểm được thực hiện qua ba giai đoạn chính, trong đó có
hai giai đoạn đầu được áp dụng tương đối giống nhau cho
cả ba nhóm thí điểm, gồm: (1) Lên kế hoạch chiến lược thí
điểm, khảo sát; và (2) Tập huấn và bồi dưỡng kiến thức kỹ

năng cho các thành viên nhóm thí điểm và xây dựng kế
hoạch thực hiện chi tiết. Giai đoạn sau phụ thuộc vào tính
sáng tạo và khả năng linh hoạt của từng nhóm thí điểm phù
hợp với tình hình địa phương.
Đối với nhóm thí điểm LĐLĐ TP Hồ Chí Minh, giai đoạn sau
được thực hiện thông qua 2 bước: (1) hỗ trợ thúc đẩy đối
thoại tại nơi làm việc tại 6 doanh nghiệp, (2) trên cơ sở các
vấn đề từ đối thoại tại doanh nghiệp, tiếp tục phân tích, tổng
hợp nội dung chung để đối thoại nhóm 6 doanh nghiệp.
Qua 6 lần đối thoại riêng, nhóm thí điểm tập hợp được 4
nhóm nội dung chính: (1) Điều chỉnh tăng tiền lương tối
thiểu; (2) Tăng giá trị suất ăn ca; (3) Thời gian thông báo
nghỉ Tết Nguyên đán; và (4) Nội dung khác về nghỉ thêm 1
ngày Tết hưởng nguyên lương cho NLĐ có trên 5 năm thâm
niên tại doanh nghiệp và đưa nội dung này vào thoả ước lao
động tập thể của các doanh nghiệp.
Vì người lao động 5

Tin nổi bật

Đối thoại nhóm 6 doanh
nghiệp với các công đoàn cơ
sở được thực hiện vào ngày
05/01/2019 dưới sự chủ trì
của Nhóm Thí điểm LĐLĐ
TP Hồ Chí Minh. Kết quả đối
thoại là cam kết rõ ràng của
người sử dụng lao động tại
các doanh nghiệp này về 3
trên 4 nội dung dự kiến.

Nội dung cam kết của người sử dụng lao động
sau đối thoại nhóm 6 doanh nghiệp ngành may ở KCX Linh Trung2
(1) Thông báo Lịch nghỉ Tết
Nguyên đán hàng năm vào
ngày 15/10 âm lịch để NLĐ
chủ động sắp xếp về quê

(2) Tăng giá trị bữa ăn ca từ
15.000 lên 17.000 đồng và
đảm bảo chất lượng cũng như
an toàn vệ sinh thực phẩm –
thời gian áp dụng từ ngày
01/4/2019

Qua quá trình thực hiện thí điểm có thể nhận thấy sự thay
đổi trong nhận thức của người sử dụng lao động, từ tâm lý
ban đầu e ngại về sự phức tạp khi phải đối thoại chung cho
tới khi đồng thuận tham gia đối thoại. Kết quả đạt được từ
đối thoại nhóm được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định tình
hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp này. Đặc biệt
trong giai đoạn giáp Tết Nguyên đán khi vấn đề lương,
thưởng, ngày nghỉ và phúc lợi rất được quan tâm và cũng
dễ trở thành nguyên nhân gây bất đồng giữa doanh nghiệp
và NLĐ, dẫn tới bất ổn trong quan hệ lao động.
Hơn nữa việc đối thoại thành công tại khu vực KCX Linh
Trung có ý nghĩa đặc biệt, vì KCX Linh Trung là “cửa ngõ”
2

(3) Điều chỉnh tiền lương tối
thiểu vùng 2019 tăng từ
230.000 đến 290.000 đồng
(tương đương 5,8%) so với
mức hiện có

vào khu vực 3 tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và
Bình Dương với số lượng doanh nghiệp và NLĐ rất lớn.
Những diễn biến trong quan hệ lao động ở KCX Linh Trung
có thể xem là chỉ báo đối với quan hệ lao động trong cả
khu vực này. Do đó, những kết quả khả quan của đối thoại
nhóm tại KCX Linh Trung được đánh giá sẽ có tác động
cộng hưởng tích cực đến khu vực.
Để đạt được kết quả này, cần ghi nhận nỗ lực bền bỉ và
năng lực sáng tạo của nhóm thí điểm LĐLĐ TP Hồ Chí
Minh, sự hỗ trợ liên tục của Ban Tư vấn Kỹ thuật TLĐLĐVN
và Dự án ILO/NIRF - Cấu phần Nhật Bản cũng như những
kỹ năng đối thoại, thương lượng được các giảng viên quốc
tế và Tổng LĐLĐVN kịp thời cung cấp.

Báo cáo Tổng kết thực hiện Thí điểm tổ chức Đối thoại Nhóm Doanh nghiệp ngành May tại Khu Chế xuất Linh Trung.
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Nội dung cơ bản về lao động trong
Hiệp định Đối tác Toàn diện và
Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ Lao động
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Tiến trình từ TPP đến CPTPP
Thông tin chung
Ngày 12/11/2018, Quốc hội Việt Nam
đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương,
gọi tắt là CPTPP, với 469 đại biểu tán
thành (chiếm 96.7% tổng số đại biểu và
100% đại biểu có mặt). Sau khi được 6
quốc gia thông qua (gồm Australia,
Canada, Nhật Bản, Mexico, New
Zealand và Singapore), CPTPP đã đủ
điều kiện để có hiệu lực từ 30/12/ 2018.
Việt Nam đã trở thành nước thứ 7 phê
chuẩn hiệp định này.
CPTPP - hay còn gọi là TPP 11, có “tiền
thân” là Hiệp định đối tác xuyên TBD
(TPP) với quá trình đàm phán được khởi
động từ tháng 3 năm 2010. TPP là hiệp
định có sự tham gia của 12 quốc gia
bao gồm Australia, Brunei, Canada,
Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New
Zealand, Peru, Mỹ, Singapore và Việt
Nam. Trải qua gần 6 năm đàm phán, 12
nước đã kết thúc quá trình đàm phán và
lễ ký kết TPP diễn ra vào tháng 2/2016.
Tuy nhiên, khi Tổng thống Mỹ Donald
Trump lên nắm quyền, Mỹ tuyên bố rút
khỏi hiệp định TPP. Tháng 11/2017, 11
quốc gia còn lại quyết định đổi tên từ
TPP sang CPTPP. Đến tháng 3/2018,
các bên chính thức ký kết CPTPP.
Nội dung cơ bản về lao động trong
CPTPP
Đối với vấn đề lao động, có một số nét
giống và khác nhau giữa cam kết trong
CPTPP và TPP như sau: cam kết về lao
động của Việt Nam trong cả hai hiệp
định đều bao gồm cam kết chung trong
Chương 19 – Chương Lao động. Sự

3/2010

Khởi động
đàm phán TPP

2/2016

Ký kết
TPP

khác nhau nằm ở cam kết riêng, trong
TPP là bao gồm cam kết song phương
với phía Mỹ còn trong CPTPP là Thư trao
đổi song phương với 10 nước còn lại.
Đối với cam kết chung trong Chương
19 – Lao động, các nước (trong đó có
Việt Nam) phải nội luật hóa và đảm
bảo triển khai trong thực tiễn những
quy định 4 quyền lao động cơ bản
trong Tuyên bố năm 1998 của Tổ chức
Lao động Quốc tế ILO bao gồm: 1) tự
do liên kết và thương lượng tập thể; 2)
xóa bỏ lao động cưỡng bức và bắt
buộc; 3) cấm sử dụng lao động trẻ em,
xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em
tồi tệ nhất và 4) xóa bỏ mọi hình thức
phân biệt đối xử trong lao động và
nghề nghiệp. Ngoài ra, các quốc gia
thành viên cũng cần quy định trong
luật pháp và thực hiện trong thực tiễn
những quy định về điều kiện làm việc
có thể chấp nhận được bao gồm lương
tối thiểu, giờ làm việc và an toàn sức
khỏe nghề nghiệp.
Nội dung cam kết riêng của Việt Nam
được thể hiện trong thư trao đổi của
Việt Nam với 10 nước gồm 4 đoạn:
• Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ

11/2017

Đổi tên thành
CPTPP

3/2018

Ký kết
CPTPP

nghĩa vụ trong Chương Lao động kể từ
ngày CPTPP có hiệu lực với Việt
Nam.
• Đối với vi phạm của Việt Nam (nếu
có) liên quan đến các cam kết chung
trong Chương lao động thì các nước
sẽ không áp dụng các biện pháp đình
chỉ các ưu đãi thương mại đối với Việt
Nam trong thời gian 3 năm kể từ khi
CPTPP có hiệu lực.
• Đối với vi phạm của Việt Nam (nếu
có) đối với quyền tự do liên kết và
thương lượng tập thể thì các nước sẽ
không áp dụng các biện pháp đình
chỉ các ưu đãi thương mại với Việt
Nam trong thời gian 5 năm kể từ ngày
CPTPP có hiệu lực.
• Trong khoảng thời gian từ khi CPTPP
có hiệu lực 5 năm đến trước khi
CPTPP có hiệu lực 7 năm, các vấn đề
liên quan tới vi phạm của Việt Nam
(nếu có) về tự do liên kết sẽ tiếp tục
được các bên rà soát trong khuôn
khổ Hội đồng Lao động theo điều
19.12.
Để có thể thực thi Chương Lao động,
các quốc gia thành viên cần thực hiện
một số sắp xếp về bộ máy như sau:
Vì người lao động 7
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• Đầu mối liên lạc quốc gia là một đơn
vị hoặc một cán bộ trong Bộ Lao
động của mỗi nước để giải quyết các
vấn đề liên quan đến Chương Lao
động trong vòng 90 ngày kể từ ngày
CPTPP có hiệu lực với nước đó. Đầu
mối liên lạc có nhiệm vụ tiếp nhận
thông tin, trao đổi với Đầu mối của
nước khác; hỗ trợ hội đồng Lao động,
tiếp nhận thông tin, đơn thư từ công

vấn đề nêu trong đơn thư đối với thương
mại và đầu tư giữa các bên.

chúng và thực hiện hợp tác song
phương hoặc đa phương.

tiến hành trong vòng 30 ngày kể từ
ngày nhận được yêu cầu. 3) Cơ chế
tham vấn là bước tiếp theo sẽ được tiến
hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày
nhận được yêu cầu tham vấn và các
bên có thể sử dụng tư vấn, chuyên gia
độc lập, thủ tục giảng hòa, hòa giải
hoặc trung gian, và 4) Bước cuối cùng
là cơ chế giải quyết tranh chấp của Hiệp
định và bước này có thể dẫn đến đình
chỉ ưu đãi thương mại hay trừng phạt
thương mại.

• Hội đồng lao động gồm đại diện cấp
Bộ hoặc cấp Cục/Vụ thay mặt cho Bộ
của các nước thành viên. Hội đồng
họp ngay trong vòng 01 năm kể từ khi
CPTPP có hiệu lực và sau đó là 02
năm/lần. Hội đồng có nhiệm vụ rà
soát, đánh giá việc thực hiện Chương
Lao động; rà soát báo cáo từ đầu mối
liên lạc của các nước; tạo điều kiện
cho sự tham gia của công chúng và
quyết định các vấn đề khác theo thỏa
thuận của các bên. Quyết định của
hội đồng được đưa ra theo nguyên
tắc đồng thuận.
Liên quan đến cơ chế thực thi Chương
Lao động trong CPTPP, các vấn đề phát
sinh có thể được xử lý qua 3 kênh: đơn
thư của công chúng, đối thoại mang
tính hợp tác và tham vấn. Trong đó, cá
nhân hoặc tổ chức có thể gửi đơn thư
tới đầu mối liên lạc do các nước thành
viên chỉ định. Điều kiện đối với đơn thư
là vấn đề phát sinh liên quan trực tiếp
đến Chương Lao động, không nặc danh
và giải thích được sự ảnh hưởng của

Khi có bất đồng phát sinh, có 4 bước để
giải quyết: 1) Nơi tiếp nhận đơn thư có
thể trao đổi, làm rõ thông tin và phải thụ
lý, trả lời bằng văn bản cho bên đệ đơn.
2) Cơ chế đối thoại mang tính hợp tác
có thể do một bên đề xuất bất cứ lúc
nào và bất cứ vấn đề gì liên quan đến
Chương Lao động và đối thoại sẽ

Việt Nam cần làm gì để thực hiện cam
kết về lao động trong CPTPP?
Để thực thi các cam kết lao động
trong CPTPP, chính phủ các nước
thành viên cần:
• Ban hành/sửa đổi hệ thống pháp luật
lao động phù hợp với cam kết.
• Thực hiện các sắp xếp về thiết chế
như đầu mối liên lạc, hội đồng lao
động…
• Thực hiện các hoạt động thực thi bao
gồm: hợp tác, trao đổi thông tin, đối
thoại, tham vấn, xử lý tranh chấp…
• Thực hiện những nội dung phát sinh

Thực tiễn thực hiện các cam kết
lao động trong hiệp định thương
mại tự do ở một số nước trên thế
giới cho thấy đơn thư khiếu kiện
thường xuất phát từ việc vi phạm
các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ
bản ở doanh nghiệp. Có thể có 2
nguyên nhân: 1) doanh nghiệp vi
phạm pháp luật lao động trong
nước; 2) doanh nghiệp tuân thủ
pháp luật lao động trong nước
nhưng pháp luật trong nước chưa
đảm bảo tương thích tiêu chuẩn lao
động quốc tế. Sau đó, nếu việc xử
lý tranh chấp dẫn đến việc ban
hành một Kế hoạch hành động để
khắc phục vi phạm thì chính phủ
cũng là chủ thể chịu trách nhiệm
thực hiện Kế hoạch đó, bằng cách
tăng cường việc tuân thủ hoặc sửa
đổi pháp luật.
từ tranh chấp (ví dụ: kế hoạch hành
động).
Nhà nước Việt Nam đang nỗ lực để nội
luật hóa các tiêu chuẩn lao động quốc
tế và các cam kết của Điều ước quốc tế
mà Việt Nam là thành viên. Việt Nam
đang tiến hành sửa đổi Bộ luật Lao
động, trong đó, vấn đề tổ chức đại diện
của người lao động tại cơ sở nằm ngoài
hệ thống Công đoàn thuộc Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam đang được
nghiên cứu để quy định trong dự thảo
Bộ luật Lao động (sửa đổi).
Bộ luật Lao động sửa đổi nói trên dự
kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào
năm 2019.

Các kênh xử lý bất đồng

Công chúng
gửi đơn thư đến
Đầu mối liên lạc
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Trao đổi, làm rõ
thông tin, thụ lý
và xử lý vấn đề

Đối thoại
lao động mang
tính hợp tác

Tham vấn
lao động

Cơ chế giải quyết
tranh chấp, có thể
dẫn đến trừng
phạt thương mại
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Ý kiến tham vấn cán bộ Công đoàn
về một số nội dung của Bộ luật
Lao động Sửa đổi
Lê Đình Quảng
Phó Ban Quan hệ Lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Qua các hội thảo tham vấn cán
bộ công đoàn các cấp về Dự
thảo Bộ luật Lao động (sửa
đổi), nhiều ý kiến của đại diện
tổ chức công đoàn đã được
ghi nhận. Dưới đây là tóm tắt
một số nội dung tham gia góp
ý của các đại biểu tại các hội
thảo được Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam (TLĐLĐVN) tổ
chức.

Đối với các nội dung sửa đổi bổ sung
trong dự thảo Bộ luật Lao động, đa số
các ý kiến đồng thuận và thống nhất 5
nguyên tắc sửa đổi được Ban Soạn
thảo Bộ luật Lao động Sửa đổi đưa ra.
Tổ chức Công đoàn Việt Nam đưa ra
đề nghị và nhấn mạnh quan điểm:
không làm suy giảm hoặc mất đi
quyền lợi của người lao động đã được
pháp luật khẳng định và thi hành ổn
định trong thực tiễn cuộc sống, đồng
thời tăng cường bảo vệ nhóm yếu thế
trong quan hệ lao động. Thông qua đại
hội công đoàn các cấp, nhiều ý kiến
tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung Bộ

luật Lao động với những nội dung
mang tính nguyên tắc và có ảnh hưởng
trực tiếp tới người lao động được thể
hiện rõ:
• quy định cơ chế giải quyết tranh
chấp lao động theo hướng chuyên
nghiệp, thân thiện, hiệu quả;
• quy định trách nhiệm đảm bảo bữa
ăn ca của người lao động thuộc về
người sử dụng lao động;
• quy định tuổi nghỉ hưu phù hợp với
từng đối tượng lao động và lĩnh vực
lao động;

Vì người lao động 9

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI

• quy định thời gian người lao động
được nghỉ làm việc để tham gia học
tập đường lối, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước;
• quy định giờ làm thêm ở mức phù hợp
và trả lương theo nguyên tắc lũy tiến;
• đảm bảo bình đẳng giới, không cắt
giảm các chế độ tiến bộ đang áp
dụng đối với lao động nữ.
Dựa trên các nguyên tắc định hướng
trên, các cán bộ công đoàn trong hệ
thống Công đoàn Việt Nam đã tập
trung thảo luận một số nội dung sửa
đổi lớn như sau:
(1) Mở rộng quyền đơn phương chấm
dứt hợp đồng
Ý kiến tham vấn của cán bộ công đoàn
cho thấy, phương án cho phép người
lao động được quyền đơn phương
chấm dứt hợp đồng lao động không
cần lý do nhưng phải tuân thủ thời hạn
báo trước là phương án được ủng hộ.

Các ý kiến đề xuất xem xét tính tiền lương làm thêm giờ
theo 2 phương án lũy tiến

Người lao động vốn luôn ở thế yếu so
với người sử dụng lao động, nếu không
thấy hài lòng với công việc hiện tại,
người lao động có thể thực hiện quyền
đơn phương chấm dứt hợp đồng mà
không cần lý do. Việc tuân thủ thời hạn
báo trước giúp người sử dụng lao động
có phương án tuyển dụng và bố trí lao
động thay thế.
(2) Mở rộng khung thoả thuận về giờ
làm thêm tối đa
Nhiều ý kiến đồng tình với việc bỏ mức
giới hạn làm thêm trong một tháng
(hiện không quá 30 giờ/tháng).
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Phương án 1

Phương án 2

• 200 giờ làm thêm đầu tiên, tính
như quy định hiện hành

• Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%
cho giờ làm thêm đầu tiên, 200%
cho các giờ làm thêm tiếp theo

• Từ giờ 201 đến giờ thứ 300:
Ít nhất bằng 250%
• Từ giờ 301 đến giờ thứ 400:
Ít nhất bằng 300%

• Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất
bằng 200% cho 02 giờ làm thêm
đầu tiên, 300% cho các giờ làm
thêm tiếp theo.
• Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có
hưởng lương bằng 300% cho giờ
làm thêm đầu tiên, 400% cho các
giờ làm thêm tiếp theo

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI

(3) Tiền lương
Nhiều ý kiến ủng hộ quy định theo
hướng hạn chế sự can thiệp trực tiếp
của Nhà nước vào quan hệ của các
bên trong thị trường lao động, các chủ
thể cần được tạo điều kiện thương
lượng về tiền lương. Về tiền lương tối
thiểu, các ý kiến đồng thuận việc sửa
đổi khái niệm tiền lương tối thiểu được
xác định căn cứ vào mức sống tối
thiểu, đồng thời yêu cầu Chính phủ là
cơ quan có trách nhiệm xác định “mức
sống tối thiểu” và thời điểm công bố
“mức sống tối thiểu”. Các đại diện cũng
đưa yêu cầu bổ sung thêm thành viên
của Hội đồng Tiền lương Quốc gia một
số chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh
vực lao động tiền lương.
(4) Tuổi nghỉ hưu
Nhiều ý kiến đồng thuận với phương án
1, với nội dung:
“Kể từ 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của

người lao động tăng mỗi năm 03 tháng
đối với nam và 04 tháng đối với nữ cho
đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi.”
Việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cũng cần
xem xét đối với đối tượng là công nhân,
lao động trực tiếp trong khu vực sản
xuất, dịch vụ và một số ngành nghề
đặc thù.
(5) Giải quyết tranh chấp lao động và
đình công
Để đảm bảo các quy định giải quyết
tranh chấp lao động đi vào thực tiễn,
các đại biểu tán thành sửa đổi tinh
giản các thủ tục giải quyết và đề xuất
bổ sung các quy định:
• Tăng cường vai trò của công đoàn
cấp trên cơ sở trong giải quyết tranh
chấp lao động, tổ chức và lãnh đạo
đình công.
• Mở ra nhiều con đường để người lao
động và tổ chức công đoàn có thể tổ
chức đình công mà không nhất thiết

phải qua thủ tục hòa giải, trọng tài
như quy định hiện hành. Theo đó,
các bên tranh chấp có quyền lựa
chọn phương thức giải quyết tranh
chấp mà họ cho là phù hợp để phản
đối sự vi phạm pháp luật lao động, vi
phạm các cam kết trong thỏa ước
lao động tập thể của doanh nghiệp.
• Cho phép khi có trên 50% thành viên
Ban chấp hành được bầu của tổ
chức đại diện người lao động đồng ý
là có thể tổ chức hành động tập thể
(bao gồm đình công).
Về cơ cấu tổ chức và hoạt động của
Hội đồng Trọng tài Lao động cấp tỉnh,
cần xây dựng đây là một thiết chế tài
phán, có thẩm quyền ra phán quyết và
phán quyết có giá trị bắt buộc các bên
phải thi hành.
Ngoài ra, các ý kiến còn đề nghị thay
đổi quy định giải quyết tranh chấp lao
động tập thể về quyền của Chủ tịch
UBND cấp huyện.
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Giới thiệu về
quá trình tố tụng tại toà ÁN
Vũ Ngọc Hà
Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Công đoàn - Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai
tranh chấp về kinh phí công đoàn.

Tham gia tố tụng bảo vệ quyền
lợi cho người lao động (NLĐ) là
nhiệm vụ rất quan trọng của tổ
chức công đoàn. Để cán bộ
công đoàn có thể thực hiện
nhiệm vụ này chúng tôi xin chia
sẻ một số kinh nghiệm về quy
trình tố tụng tại Tòa án để cán
bộ công đoàn tham khảo.

Hình thức tham gia
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng
Dân sự, Công đoàn có thể tham gia tố
tụng bảo vệ quyền lợi cho NLĐ theo
03 hình thức:
1. Là nguyên đơn khởi kiện tranh chấp
lao động
Đối với vụ án tranh chấp lao động tập
thể
• Khi quyền lợi của tập thể NLĐ bị
xâm phạm, công đoàn cơ sở sẽ là
nguyên đơn khởi kiện TCLĐ tập thể.
• Công đoàn là nguyên đơn khởi kiện

• Trường hợp doanh nghiệp chưa
thành lập tổ chức công đoàn, công
đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ là
nguyên đơn khởi kiện tranh chấp về
kinh phí công đoàn.
Đối với tranh chấp lao động cá nhân
• Khi quyền lợi của NLĐ bị xâm
phạm, NLĐ ủy quyền cho tổ chức
công đoàn khởi kiện thì công đoàn
được xác định là nguyên đơn khởi
kiện TCLĐ cá nhân.
2. Là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của NLĐ
• Cán bộ công đoàn tham gia bảo vệ
quyền lợi cho NLĐ với tư cách là đại
diện của Công đoàn. Cán bộ công
đoàn sẽ đóng vai trò là người bảo vệ
giống luật sư.
3. Là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên
quan
• Công đoàn tham gia các vụ án phá
sản doanh nghiệp với tư cách đại
diện cho tập thể NLĐ trong các tranh
chấp về nợ lương, về chấm dứt hợp

đồng lao động... hoặc với tư cách là
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trong tranh chấp nợ kinh phí công
đoàn.
Khởi kiện vụ án lao động
Nếu quyền lợi của NLĐ bị xâm phạm,
cán bộ công đoàn cần hỗ trợ NLĐ khởi
kiện công ty ra Tòa án. Đối với tranh
chấp lao động cá nhân thì tòa án có
thẩm quyền giải quyết là Tòa án Nhân
dân huyện nơi NLĐ làm việc hoặc nơi
công ty có trụ sở.
Giai đoạn sơ thẩm
Sau khi nộp đơn khởi kiện, Tòa án chấp
nhận thụ lý giải quyết vụ án; NLĐ sẽ
phải tham gia vào giai đoạn xét xử sơ
thẩm, gồm:
• Lấy lời khai các bên: Tòa sẽ mời các
bên lên làm việc và yêu cầu làm bản
tự khai trình bày toàn bộ nội dung và
các yêu cầu khởi kiện. Căn cứ nội
dụng vụ việc, NLĐ và cán bộ công
đoàn lập bản tự khai nộp cho tòa án.
• Công khai chứng cứ: Sau khi các bên
đã trình bày và nộp chứng cứ, Tòa mời
các bên đương sự lên công khai các

Quy trình tham gia tố tụng

Khởi kiện
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Giai đoạn
sơ thẩm

Giai đoạn
phúc thẩm

Giai đoạn
giám đốc thẩm
hoặc tái thẩm
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Các thủ tục/quy trình tại phiên toà
Thủ tục bắt đầu
phiên tòa

• Kiểm tra lý lịch
• Giới thiệu quyền và
nghĩa vụ các bên

• Giới thiệu thành phần
xét xử

Xét hỏi hay thẩm vấn
• Người lao động hoặc
người bảo vệ trình bày
tóm tắt nội dung và
yêu cầu khởi kiện
• Ý kiến của bên công ty
về nội dung và yêu cầu
của người lao động
• Người lao động hoặc
cán bộ công đoàn hỏi
công ty
• Luật sư hoặc đại diện
của công ty hỏi người
lao động
• Hội đồng xét xử hỏi
các bên
• Viện kiểm sát hỏi
các bên

chứng cứ. NLĐ có quyền yêu cầu công
ty cung cấp chứng cứ của công ty cho
mình hoặc xin tòa sao chụp lại toàn bộ
chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.
- Hòa giải tại Tòa: Thủ tục hòa giải tại
tòa là thủ tục bắt buộc.
•

•

•

Nếu hai bên đạt được thỏa thuận
Tòa án sẽ lập biên bản hòa giải
thành; trong vòng 07 ngày các bên
có thể thay đổi ý kiến. Hết thời hạn
07 ngày hai bên không có ý kiến,
Tòa ban hành quyết định công
nhận thỏa thuận của các bên.
Quyết định này có hiệu lực pháp
luật ngay.

Phần tranh luận
• Người bảo vệ quyền
lợi cho người lao động
phát biểu
• Người lao động bổ
sung
• Luật sư công ty phát
biểu
• Công ty phát biểu bổ
sung
• Viện kiểm sát phát
biểu về việc giám sát
việc thi hành pháp
luật và đường hướng
giải quyết vụ án.

Giai đoạn phúc thẩm
Kháng cáo bản án: Trong thời hạn 15
ngày kể từ ngày tuyên án nếu NLĐ hoặc
công ty không đồng ý với bản án sơ
thẩm thì có quyền kháng cáo. Đơn
kháng cáo làm theo mẫu của Tòa án
quy định và gửi cho Tòa án xét xử sơ
thẩm. Sau khi nhận đơn kháng cáo Tòa
sơ thẩm sẽ gửi thông báo về việc kháng
cáo và chuyển hồ sơ cho Tòa phúc
thẩm.
Thụ lý án phúc thẩm: Khi Tòa phúc thẩm
nhận hồ sơ sẽ ban hành thông báo thụ
lý giải quyết án.

Nếu hai bên hòa giải không thành
tòa có thể tạo điều kiện cho các
bên hòa giải lại hoặc có thể lập
biên bản hòa giải không thành và
tiến hành các thủ tục đưa vụ án ra
xét xử.

Chuẩn bị xét xử phúc thẩm: Giai đoạn
phúc thẩm tòa sẽ không yêu cầu các
bên khai nhưng nếu đơn kháng cáo
không rõ ràng, Tòa sẽ mời người kháng
cáo trình bày cụ thể nội dung và yêu cầu
kháng cáo.

Xét xử sơ thẩm đòi hỏi NLĐ và cán
bộ công đoàn cần chuẩn bị kỹ
càng trước khi tham gia phiên toà,
bao gồm các thủ tục sau:

Tham gia phiên tòa phúc thẩm: Quy
trình phiên tòa phúc thẩm giống phiên
tòa sơ thẩm chỉ khác là trước khi bắt
đầu phần thẩm vấn Tòa sẽ tóm tắt bản

Phần Nghị án và
Tuyên án
• Tòa vào phòng
nghị án và ra tuyên
bản án.

án sơ thẩm và nội dung kháng cáo.
Người kháng cáo sẽ phải trình bày nội
dung và yêu cầu kháng cáo trước, sau
đó mới tiến hành thủ tục xét hỏi.
Giai đoạn giám đốc thẩm và tái thẩm
Bản án phúc thẩm là bản án có hiệu lực
nhưng nếu xét thấy bản án có những sai
sót trong việc áp dụng pháp luật hoặc
kết luận trong bản án không phù hợp
tình tiết khách quan thì NLĐ có quyền
làm đơn đề nghị kháng nghị giám đốc
thẩm. Trong trường hợp sau khi tuyên
bản án phúc thẩm các bên phát hiện ra
tình tiết mới có thể làm thay đổi cơ bản
nội dung của bản án thì NLĐ phải thông
báo bằng văn bản cho người có thẩm
quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm.
Việc xét xử giám đốc thẩm và tái thẩm
do Tòa án quyết định và không mời NLĐ
tham gia.
Thường khi xét xử giám đốc thẩm và
tái thẩm tòa sẽ hủy bản án để giao về
cho Tòa sơ thẩm hoặc phúc thẩm xét
xử lại.
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Hội thảo khu vực Mạng lưới công đoàn
các khu công nghiệp
Sau Đại hội XII của Công đoàn
Việt Nam, vai trò của các công
đoàn các khu công nghiệp/khu
chế xuất/khu kinh tế (gọi tắt là
CĐKCN) được nhấn mạnh như
một bộ phận quan trọng của hệ
thống Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam (TLĐLĐVN) và được
thể hiện qua việc sửa đổi các
quy định rõ hơn về đối tượng và
quyền hạn trong Điều lệ của
TLĐLĐVN. Do đó, trong tương
lại các hoạt động tăng cường
năng lực và chia sẻ giữa các
CĐKCN cần được chú trọng.

Để tăng cường hơn nữa hoạt động
của mạng lưới của CĐKCN, Hội thảo
về “Mô hình tổ chức công đoàn
nhằm nâng cao chức năng đại diện
và bảo vệ người lao động (NLĐ) của
công đoàn trong bối cảnh mới” được
tổ chức dưới sự chủ trì của Ban Tổ
chức TLĐLĐVN và hỗ trợ của Dự án
ILO/NIRF - Cấu phần Nhật Bản. Đây là
diễn đàn để các cán bộ CĐKCN thảo
luận về vai trò của Công đoàn cấp
trên trực tiếp cơ sở trong thương
lượng tập thể, đối thoại, giải quyết
tranh chấp lao động (TCLĐ) và đình
công; đồng thời chia sẻ những kinh
nghiệm thực tiễn rất quý báu của các
cán bộ CĐKCN.
14 Công đoàn đổi mới

CĐKCN là mô hình công đoàn đặc
biệt trong hệ thống TLĐLĐVN vì khả
năng tiếp cận và hỗ trợ NLĐ và đoàn
viên trực tiếp nhất. Những kinh
nghiệm được chia sẻ tại Hội thảo cho
thấy, cán bộ CĐKCN thực hiện hiệu
quả nhiều chức năng quan hệ lao
động của công đoàn và ngoài ra triển
khai nhiều hoạt động có ý nghĩa khác
cho NLĐ và đoàn viên công đoàn.
Vai trò của CĐKCN thực hiện chức
năng quan hệ lao động
Trong phần tham luận tại Hội thảo
vừa qua, các đại biểu đến từ các
CĐKCN đã chia sẻ nhiều kinh
nghiệm và thực tiễn hay về việc trực

tiếp triển khai và hỗ trợ NLĐ thực
hiện quyền công đoàn của mình.
Cụ thể, các tham luận tập trung nhấn
mạnh vai trò của CĐKCN trong việc
tổ chức NLĐ thành lập công đoàn cơ
sở, đại diện NLĐ tại các doanh
nghiệp chưa có tổ chức công đoàn
để tiến hành thương lượng tập thể
với người sử dụng lao động, hay
trong việc tham gia vào quá trình giải
quyết tranh chấp lao động, bảo vệ
cho NLĐ tại toà, tư vấn pháp luật,
v.v...
Đối thoại cấp doanh nghiệp và
ngoài doanh nghiệp
Tham luận của các đại biểu CĐKCN
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cho thấy các CĐKCN có những lựa
chọn đa dạng để hỗ trợ CĐCS thực
hiện đối thoại tại doanh nghiệp và
nhiều sáng kiến để nâng đối thoại lên
cấp cao hơn nhằm giải quyết những
vấn đề chung của NLĐ trong KCN.
Nếu ở CĐKCN Hà Tĩnh tập trung vào
việc tạo điều kiện để NLĐ phát huy
quyền làm chủ tại đối thoại cấp cơ
sở, thì CĐKCN Bình Dương và thành
phố Hồ Chí Minh lại từng bước đẩy
mạnh đối thoại cấp ngoài doanh
nghiệp cùng ngành nghề trên địa
bàn. Chủ đề đối thoại cũng được mở
rộng từ những quyền lợi trực tiếp của
NLĐ, như lương, thưởng hay các
phúc lợi, tới những nội dung lớn về
chính sách, pháp luật. CĐKCN đóng
vai trò quan trọng kết nối NLĐ, tạo cơ
hội để NLĐ có cơ hội nêu nguyện
vọng, yêu cầu và quan điểm của
mình. Đồng thời trong quá trình này
CĐKCN đã thu hút các đối tác hai
bên và ba bên tham gia vào đối thoại
với NLĐ và đoàn viên, giúp tiếng nói
của NLĐ và đoàn viên được lan toả
và có sức mạnh hơn.
Đa dạng hoá hình thức thương
lượng tập thể
CĐKCN tham gia hội thảo đã chia sẻ
những thực tiễn thể hiện sự linh hoạt,
năng động của cán bộ CĐKCN trong
vai trò thúc đẩy thương lượng tập thể
dưới nhiều hình thức và cấp độ khác
nhau.
Đối với việc thương lượng tập thể tại
các doanh nghiệp đã có CĐCS, vai
trò chủ đạo trong quá trình này là
NLĐ, đoàn viên và CĐCS của doanh
nghiệp. CĐKCN trong trường hợp
này giữ vai trò hỗ trợ cho CĐCS. Ví

3

dụ của CĐKCN Hà Tĩnh cho thấy,
việc hỗ trợ và hướng dẫn của CĐKCN
giúp cho chất lượng thoả ước lao
động tập thể (TƯLĐTT) ở doanh
nghiệp đạt chất lượng tốt hơn với
trên 60% TƯLĐTT đạt loại A và B.3
Đối với những doanh nghiệp chưa có
CĐCS, CĐKCN với vai trò là CĐ cấp
trên trực tiếp cơ sở, là bên thương
lượng trực tiếp với người sử dụng lao
động tại những doanh nghiệp này.
Mặc dù thực tiễn này chưa thực sự
phổ biến, nhưng đã thể hiện sự chủ
động, mạnh dạn và không ngại khó
của CĐKCN. Thực tiễn được CĐKCN
Bình Dương chia sẻ về một trường
hợp thương lượng không thành ở
doanh nghiệp chưa có công đoàn,
cho thấy đây là một hoạt động cốt lõi
nhưng gặp phải nhiều khó khăn từ
phía người sử dụng lao động.
Ngoài những hình thức thương lượng
tập thể mang tính luật định như trên,
CĐKCN là một trong những bộ phận
tiên phong của hệ thống TLĐLĐVN
trong việc xây dựng những thực tiễn
thương lượng mới chưa có tiền lệ
như thương lượng tập thể nhóm
doanh nghiệp. Thương lượng nhóm
doanh nghiệp đã được TLĐLĐVN thí
điểm từ những năm 2012 đến nay,
có thí điểm thành công, có thí điểm
thất bại nhưng các thí điểm đều đã
đem lại những bài học quý báu. Và
trong tất cả những thành công và bài
học đó đều có dấu ấn của các
CĐKCN tiên phong như CĐKCN Hải
Phòng với Thoả ước Nhóm Doanh
nghiệp Điện tử Hàn Quốc năm 2016,
hoặc CĐKCN Bình Dương với thương
lượng về điều chỉnh lương tối thiểu

với một số Doanh nghiệp Dệt May tại
Bình Dương năm 2011.
Phòng ngừa và giải quyết TCLĐ
Công tác phòng ngừa và giải quyết
TCLĐ là một trong những nhiệm vụ
được các CĐKCN đặt trọng tâm. Các
CĐKCN Hà Nội, thành phố Hồ Chí
Minh, Khánh Hoà, Hà Tĩnh, Bình
Dương, v.v... đều có các hình thức
phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý
KCN, tạo ra một mạng lưới thông tin
kịp thời giữa các cơ quan về nguy cơ
dễ xảy ra TCLĐ và giải quyết trong
trường hợp tranh chấp xảy ra.
Ngoài ra, cán bộ CĐKCN còn trực
tiếp tư vấn về giải quyết TCLĐ cá
nhân và tập thể. Trong đó, CĐKCN
thành phố Hồ Chí Minh còn tích cực
đại diện cho tập thể NLĐ trong
trường hợp khởi kiện, tham gia tố
tụng tại Toà trong trường hợp quyền
của NLĐ và đoàn viên bị vi phạm.
Vai trò của CĐKCN trong các hoạt
động khác
Các CĐKCN còn thực hiện nhiều
hoạt động ngoài quan hệ lao động
nhưng rất quan trọng để đảm bảo
thể hiện tiếng nói và hỗ trợ cho NLĐ.
(1) Tham vấn trong việc xây dựng
thang bảng lương và nội quy lao
động
Vận dụng triệt để các quy định của
pháp luật yêu cầu tham vấn CĐ khi
xây dựng thang bảng lương và nội
quy lao động, Ban quản lý KCN khi
nhận đăng ký của các doanh nghiệp
về nội dung này thường yêu cầu liên
hệ CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở để
đóng góp ý kiến. Trên cơ sở đó,

Theo xếp hạng của TLĐLĐVN về chất lượng TƯLĐTT.
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doanh nghiệp liên hệ với CĐKCN,
CĐKCN yêu cầu gửi các nội dung
trên và danh sách NLĐ lấy ý kiến
trước 1 tuần để nghiên cứu và xem
xét nội dung. Vào ngày lấy ý kiến,
CĐKCN cử cán bộ tới doanh nghiệp
trực tiếp lấy ý kiến của NLĐ và gửi lại
biên bản lấy ý kiến chậm nhất trong
05 ngày làm việc. Thực tiễn này giúp
CĐKCN tiếp xúc trực tiếp với NLĐ và
hỗ trợ ngay khi có ý kiến, nguyện
vọng từ NLĐ.
(2) Phối hợp, tham gia thanh, kiểm
tra việc thực hiện pháp luật
Với các hình thức phối hợp với các cơ
quan chức năng, nhất là Ban quản lý
KCN, CĐKCN tham gia các hoạt
động thanh, kiểm tra việc thực hiện
pháp luật tại các doanh nghiệp chưa
có công đoàn.
(3) Tuyên truyền hiệu quả chính sách
pháp luật
Hoạt động tuyên truyền trong thời
gian qua được công đoàn các cấp
đẩy mạnh, để tăng cường nhận thức
pháp luật cho NLĐ và đoàn viên
công đoàn.
(4) Các hoạt động phúc lợi khác
Với chủ chương xây dựng thiết chế
văn hoá, các CĐKCN (như CĐKCN
Bình Dường, Đồng Nai, v.v...) đang
tích cực xây dựng các thiết chế văn
hoá và nhiều hoạt động mới khác để
phục vụ đoàn viên công đoàn và
NLĐ.
Kiến nghị của công đoàn cấp trên
trực tiếp cơ sở

Mặc dù tham luận tại hội thảo của
các đại biểu đưa ra những trường
hợp riêng lẻ và mang tính đặc thù
của từng KCN, những kinh nghiệm
và bài học thực tiễn này thể hiện rõ
năng lực của các CĐKCN trong việc
thực hiện các chức năng quan trọng
nhất của công đoàn. Những chức
năng này đã được công nhận thông
qua thực tiễn hoạt động của nhiều
hình thức công đoàn trên thế giới,
gồm: đối thoại chính sách, thương
lượng tập thể, hỗ trợ NLĐ, và giúp
tăng cường nhận thức chung.4 Các

hành lang pháp lý cho công đoàn

hoạt động của CĐKCN được đánh
giá là tập trung vào những nhiệm vụ
trọng tâm của công đoàn, liên quan
mật thiết và trực tiếp tới NLĐ và
đoàn viên công đoàn.

còn nhiều hạn chế. Để làm được điều

Để tăng cường hiệu quả hoạt động
công đoàn, rất nhiều ý kiến của cán
bộ công đoàn đề nghị phải mở rộng

cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện vai
trò đại diện cho tập thể người lao
động ở những nơi chưa thành lập
công đoàn hoặc những nơi cán bộ
CĐCS không đủ năng lực thực hiện
đầy đủ chức năng của công đoàn. Vì
hiện nay nhiều CĐCS chỉ thực hiện
tốt công tác chăm lo đời sống và
hoạt động phong trào, còn các nội
dung khác như: đại diện thương
lượng tập thể, góp ý xây dựng nội
quy, thang bảng lương, xử lý kỷ luật
lao động thì đa số cán bộ CĐCS vẫn
đó cần đẩy mạnh công tác đào tạo,
nâng cao năng lực của đội ngũ cán
bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ
sở, đặc biệt là kiến thức pháp luật, kỹ
năng và bản lĩnh trong việc tổ chức
lấy ý kiến người lao động, đối thoại,
thương lượng.

4
Trích bài trình bày “Mô hình cấu trúc tổ chức công đoàn: kinh nghiệm và thực tiễn ở một số quốc gia”, của ông Yoon Youngmo, Chuyên gia
Quan hệ Lao động, Văn phòng ILO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tại Bangkok.
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Hoạt động của Công đoàn
cấp trên trực tiếp cơ sở ở một số quốc gia
và những quan sát tại Việt Nam
Công đoàn cơ sở (CĐCS) là đơn vị công đoàn
cốt lõi trực tiếp tiếp cận người lao động
(NLĐ) và tương tác với người sử dụng lao
động để cải thiện tiền lương và điều kiện lao
động, cũng như bảo vệ quyền của NLĐ.
Nhưng Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
(CĐCTTTCS) cũng đóng vai trò quan trọng
Tiến sỹ Chang Hee Lee,
Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam

Trên thế giới hiện có rất nhiều hình
thức và mô hình công đoàn. Có thể là
mô hình công đoàn cấp doanh
nghiệp, hợp thành bởi những NLĐ
làm việc trong cùng một doanh
nghiệp. Cũng có mô hình công đoàn
theo nghề nghiệp, tụ hội những NLĐ
làm việc trong cùng lĩnh vực nghề
nghiệp đến từ nhiều doanh nghiệp
khác nhau (ví dụ như công đoàn thợ
mộc, công đoàn thợ điện). Hoặc có
công đoàn tổng hợp, tập hợp bất cứ
NLĐ ở bất cứ ngành nghề nào trên
cùng địa bàn, hoặc công đoàn
ngành, tập hợp tất cả những NLĐ
làm việc trong các doanh nghiệp
khác nhau nhưng trong cùng một
ngành kinh tế (như công đoàn ngành
giáo dục, công đoàn ngành kim loại,
công đoàn ngành tài chính). Những
hình thức công đoàn này đều có thể
cùng tồn tại trong một quốc gia.

tương tự như CĐCS.

Công đoàn theo nghề nghiệp ngày
nay hiếm gặp. Trong những năm gần
đây, các công đoàn tổng hợp có xu
hướng tái sáp nhập để tổ chức và
bảo vệ NLĐ trước những hình thức
việc làm phi tiêu chuẩn ngày càng
tăng trong các doanh nghiệp quy mô
vừa và nhỏ cũng như trong nền kinh
tế phi chính thức ở rất nhiều nước.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
(TLĐLĐVN) cần xây dựng chiến lược
quốc gia để tổ chức và đại diện NLĐ
ở trong các doanh nghiệp nhỏ và
siêu nhỏ.
Mặc dù công đoàn có thể ở bất cứ
hình thức nào, các công đoàn ở các
quốc gia và các lục địa khác nhau
có ba chức năng chính. Chức năng
đầu tiên và quan trọng nhất của bất
cứ công đoàn nào là đại diện cho
NLĐ và thương lượng thoả ước lao
động tập thể. Chức năng thứ hai là

tác động tới luật và chính sách có
ảnh hưởng tới NLĐ và đoàn viên
công đoàn, bằng cách chủ động
tham gia đối thoại xã hội ở cấp quốc
gia, cấp ngành và cấp khu vực.
Chức năng thứ ba là cung cấp các
dịch vụ và một số phúc lợi cho đoàn
viên công đoàn.
Ở một số quốc gia như Hàn Quốc,
Trung Quốc và Mỹ, công đoàn doanh
nghiệp và thương lượng tập thể ở cấp
doanh nghiệp chiếm ưu thế, trong khi
công đoàn ngành và thương lượng
ngành lại rất phổ biến ở những quốc
gia Châu Âu như Đức, Thuỵ Điển và
một số nước khác.
Kể cả ở quốc gia mà mô hình công
đoàn và thương lượng cấp doanh
nghiệp là phương thức phổ biến,
CĐCTTTCS vẫn đóng vai trò rất quan
trọng trong việc hỗ trợ NLĐ và CĐCS.
Nhiệm vụ chính của CĐCTTTCS bao
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gồm 1) tổ chức NLĐ trong các doanh
nghiệp chưa có công đoàn, 2) đào
tạo và bồi dưỡng cán bộ CĐCS để
đại diện hiệu quả hơn cho NLĐ và
thương lượng tập thể, 3) điều phối và
hỗ trợ thương lượng tập thể giữa các
doanh nghiệp nằm trong phạm vi
thẩm quyền của CĐCTTTCS, 4)
tuyên truyền và vận động chính sách
của công đoàn đối với đoàn viên
công đoàn, và 5) tác động tới các
chính sách của chính phủ để tạo
điều kiện có lợi hơn cho NLĐ.
Lịch sử công đoàn cho thấy công
đoàn cấp trên được ‘tạo ra’ trên cơ sở
‘liên kết’ của các công đoàn cấp cơ
sở đã được NLĐ tự thành lập trước
đó. Do vậy, vai trò quan trọng nhất
của CĐCTTTCS là hỗ trợ NLĐ tổ chức
công đoàn ở cơ sở nơi chưa có công
đoàn. Các Công đoàn Khu Công
nghiệp/Khu Kinh tế/Khu Chế xuất
(gọi tắt là Công đoàn Khu Công
nghiệp – CĐKCN) cần nỗ lực tối đa
để tạo liên kết trực tiếp với NLĐ, hỗ
trợ không chỉ lãnh đạo CĐCS mà còn
cho tổ trưởng tổ CĐ ở nơi làm việc.
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Một trong những vấn đề chủ yếu của
CĐCS tại Việt Nam là nhiều CĐCS do
cán bộ quản lý làm chủ tịch. Làm thế
nào để khắc phục tình trạng trên,
đảm bảo tính độc lập vốn có của tổ
chức công đoàn. Sau tất cả, công
đoàn phải là một tổ chức của NLĐ,
do NLĐ và vì NLĐ, quyền công đoàn
cũng chính là quyền của NLĐ.
Là một nội dung trong ba khâu đột
phá được thông qua tại Đại hội XII
Công đoàn Việt Nam, TLĐLĐVN cần
xem xét những đổi mới đối với cấp
CĐKCN. CĐKCN không có đủ nguồn
lực về nhân sự đồng thời cũng không
có ‘cơ sở mang tính chất ngành’ để
thực hiện những nhiệm vụ cốt lõi của
CĐCTTTCS như mô tả ở phần trên.
Để vượt qua những khó khăn này,
CĐKCN có thể cần xây dựng những
nhóm công tác trong từng CĐKCN,
bao gồm lãnh đạo CĐCS và tổ trưởng
CĐ, tập trung vào việc thương lượng
tập thể ở các ngành cụ thể (ví dụ như
chế biến thực phẩm, may mặc).
Đồng thời các CĐKCN ở những tỉnh

lân cận có thể hình thành cơ chế hợp
tác mà từ đó CĐKCN ở tỉnh A có thể
làm đầu mối về ngành A (ví dụ ngành
chế biến thực phẩm) cho các CĐKCN
ở các tỉnh A, B, C và D, trong khi
CĐKCN ở tỉnh B có thể làm đầu mối
về ngành B (ví dụ ngành may) cho
các CĐKCN ở các tỉnh A, B, C và D.
Cách thức này có thể tăng cường
hiệu quả hoạt động của CĐKCN trong
bối cảnh nguồn lực về con người bị
giới hạn, đồng thời từng bước xây
dựng công đoàn theo cấu trúc ngành
nghề tại Việt Nam. Theo đó, nhóm
các CĐKCN có thể xem xét dần hình
thành các ban công nhân trong cùng
ngành ở các KCN khác nhau.
TLĐLĐVN có lịch sử lâu dài và vẻ
vang, với số lượng đoàn viên và
nguồn lực tài chính lớn. Khi Bộ luật
Lao động Sửa đổi được thông qua,
TLĐLĐVN sẽ đối mặt với những
thách thức của sự xuất hiện các tổ
chức NLĐ mới. Tuy nhiên, nếu
TLĐLĐVN trở thành tổ chức thực sự
hiệu quả của NLĐ thì TLĐLĐVN sẽ
trở nên vững mạnh hơn nữa, là người
tiên phong của tầng lớp lao động Việt
Nam. Ở khía cạnh này, CĐKCN đóng
một vị trí đặc biệt trong cấu trúc
TLĐLĐVN, vì vai trò của họ hướng tới
nhiều hơn vào việc đại diện và
thương lượng tập thể, đây cũng là
cấp công đoàn tiếp cận trực tiếp với
NLĐ và CĐCS. Đây chính là nơi mà
các chiến lược đột phá then chốt đã
được thông qua tại Đại hội XII Công
đoàn Việt Nam cần tập trung thực
hiện để đảm bảo vai trò lãnh đạo
không ngừng nghỉ của TLĐLĐVN đối
với NLĐ Việt Nam.

Điểm tin hoạt động

TIẾN ĐỘ THÍ ĐIỂM
Các hoạt động thí điểm trong chương trình hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Dự án
ILO/NIRF - Cấu phần Nhật Bản đang được triển khai tại 7 địa phương thí điểm. Một số địa phương đã đạt
được những thành công bước đầu trong giai đoạn cuối năm 2018, đầu năm 2019.
Thí điểm 1 – Bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở tại Đại hội
nhằm giới thiệu, lựa chọn và bầu thủ lĩnh công đoàn

Thí điểm 2 – Thành lập công đoàn ghép tại các doanh nghiệp
nhỏ và siêu nhỏ nhằm phát triển các hình thức tổ chức mới của công đoàn
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Thí điểm 3 – Mở rộng thỏa ước lao động tập thể nhóm các
doanh nghiệp với vai trò điều phối, hỗ trợ của công đoàn cấp trên
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Tập huấn/ Khảo sát/ Lập kế hoạch

Xây dựng đề xuất

Tập huấn/ Khảo sát/ Lập kế hoạch

Hỗ trợ đối thoại cấp DN

Tiếp cận/ Tham vấn/Lấy ý kiến NLĐ

Thương lượng

Tiếp cận NLĐ/ Gặp đối tác hai bên- ba bên

Đối thoại Nhóm

Tập huấn Thương lượng cho nhóm thí điểm Quảng Nam,
4-5/10/2018

•

Nghiên cứu về Hiện trạng chấm dứt hợp đồng lao động của lao
động trung niên (35-45 tuổi) trong doanh nghiệp ở Việt Nam

•

Hội thảo tham vấn về các vấn đề sửa đổi trong Bộ luật Lao
động tại TP. HCM, 14-15/9/2018 và Hải Phòng, 17-18/09/2018

•

Hội thảo nâng cao nhận thức về tiêu chuẩn lao động quốc tế và
các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cho cán bộ chủ
chốt của tổ chức Công đoàn Việt Nam, tháng 11/2018

•

Vận động người lao động

Xây dựng lực lượng nòng cốt

Thí điểm 4 – Thúc đẩy đối thoại với nhiều hình thức khác nhau nhằm
cải thiện QHLĐ hai bên/ba bên, trong và ngoài phạm vi doanh nghiệp

Các hoạt động đã triển khai
•

Tập huấn/ Khảo sát/ Lập kế hoạch

Hội thảo Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn các khu
công nghiệp hướng tới thương lượng tập thể và giải quyết tranh
chấp lao động hiệu quả tại Quảng Ninh, 20-21/11/2018 và Cần
Thơ 20-21/12/2018

Các hoạt động sẽ triển khai trong
thời gian tới
•

Các hoạt động lập kế hoạch với Nhóm Tư
vấn Kỹ thuật Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam và các địa phương thí điểm

•

Họp chia sẻ thông tin giữa kỳ về các hoạt
động phối hợp triển khai thí điểm giữa
Ban Tư vấn Kỹ thuật TLĐLĐVN và Phòng
TMCNVN, 25/02/2019

•

Hội thảo Sơ kết năm 2018 và Lập Kế
hoạch năm 2019, dự kiến 05-06/3/2019

•

Hội thảo Sơ kết Thỏa ước Lao động Tập
thể Nhóm doanh nghiệp – các bài học
thực tiễn, 21-22/3/2019
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C H Ú C  M Ừ N G  N Ă M  M Ớ I 
H A P P Y  N E W  Y E A R

Hãy cùng ILO kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2019!
Và cùng nhau tiếp tục hành trình quan trọng hướng tới
công bằng xã hội và việc làm bền vững cho mọi người!

Join us to celebrate the ILO centenary in 2019
Continue our great journey together towards social
justice and decent work for all
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