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Việt Nam phê chuẩn Công ước số 98 của ILO
Ngày 14 tháng 6 năm 2019, tại kỳ họp thứ bảy Quốc hội Khóa XIV
đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98
năm 1949 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về Quyền tổ chức
và Thương lượng tập thể, khẳng định quyết tâm hội nhập
và phát triển bền vững của Việt Nam

Nhiệm vụ trọng tâm về
quan hệ lao động năm 2019
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đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa,
ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
Tập trung cao độ hoàn thiện Dự thảo Bộ luật
Lao động (sửa đổi).

Đẩy nhanh việc nội luật hóa các tiêu chuẩn
lao động quốc tế.

4. Triển khai theo lộ trình Nghị quyết số 27NQ/TW của Đảng về cải cách chính sách tiền
lương trong khu vực doanh nghiệp.
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Nhìn lại 10 năm xây dựng quan hệ lao động
hài hòa, ổn định và tiến bộ ở Việt Nam
Năm 2019 đánh dấu 10 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường
công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 22, quan hệ lao động ở Việt Nam đã có nhiều chuyển biến và đạt được
những thành quả tích cực. Tuy nhiên, trước bối cảnh mới quan hệ lao động trong hội nhập quốc tế, năm
2019 có thể được xem là năm bản lề đánh dấu bước ngoặt mới về quan hệ lao động ở Việt Nam

1. Những thành tựu cơ bản
Nhận thức của các bên đối tác xã hội
về quan hệ lao động (QHLĐ) trong
nền kinh tế thị trường ngày càng được
nâng cao. Trong đó, đặc biệt là người
lao động và người sử dụng lao động.
Kể từ đầu những năm 2000 đến nay,
thế hệ công nhân mới đã có sự trưởng
thành và thay đổi về chất. Trong đó,
đặc biệt là nhận thức về quyền lao
động và về cách thức tổ chức các hành
động tập thể.
Các cơ chế QHLĐ cơ bản đã bước đầu
được triển khai và mang lại những
kết quả tích cực trong quan hệ lao
động. Nhiều doanh nghiệp thâm
dụng lao động đã chủ động triển
khai hệ thống các kênh đối thoại
hiệu quả. Điều này góp phần ổn
định QHLĐ, giảm tỷ lệ nhảy việc
và hạn chế nguy cơ đình công.
Vai trò của quản lý nhà nước
về QHLĐ bước đầu được củng
cố. Hệ thống luật pháp tiệm
cận ngày càng gần hơn các tiêu
chuẩn lao động quốc tế. Ở một
số địa phương nóng về QHLĐ,
các Sở Lao động-Thương binh và
Xã hội đã bước đầu phát huy tính
chủ động trong quản lý và hỗ trợ
QHLĐ trong doanh nghiệp.
Hoạt động của tổ chức Công đoàn
đang từng bước đổi mới. Điểm
nổi bật nhất là thay đổi cách tiếp
cận trong việc kết nạp đoàn viên
mới và thành lập tổ chức công
đoàn cơ sở (CĐCS) theo phương
pháp mới. Công đoàn cấp trên
không thành lập CĐCS mà chỉ
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công nhận tổ chức CĐCS do người
lao động tự thành lập với sự vận
động của cán bộ chuyên trách.
Vai trò của tổ chức đại diện người sử
dụng lao động bước đầu được phát
huy với vai trò của Văn phòng Giới sử
dụng lao động (Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam), một số
hội đồng người sử dụng lao động ở
địa phương và một số hiệp hội doanh
nghiệp như Hiệp hội doanh nghiệp
Nhật Bản, Hiệp hội doanh nghiệp
Hàn Quốc, Hiệp hội doanh nghiệp
Đài Loan, Hiệp hội Dệt may, Hiệp hội
Da Giày...
Một số chính sách liên quan đến
việc tạo lập môi trường xã hội hỗ
trợ cho sự phát triển QHLĐ được

triển khai và mang lại kết quả, trong
đó đặc biệt là chính sách nhà ở xã
hội cho công nhân. Tính đến hết
năm 2018, cả nước đã hoàn thành
100 dự án nhà ở xã hội với quy mô
xây dựng hơn 41.000 căn nhà ở cho
công nhân khu công nghiệp.
Sự phát triển này có động lực thúc
đẩy lớn, đó chính là sự phát triển
của thị trường. Nhờ vậy, điều kiện
lao động không ngừng được nâng
cao, nhất ở khu vực doanh nghiệp
FDI sử dụng nhiều lao động.

2. Một số điểm còn tồn tại
Bên cạnh thành công thì còn tồn tại
những hạn chế cơ bản trong QHLĐ.
Trong đó, đặc biệt là nhận thức của

Tình hình tranh chấp lao động, đình công
Giai đoạn 2013-2018

Giai đoạn 2008-2012
2013

2014

2015

2016

2017

2018

355

269

245

242

167

101

2.750 cuộc đình công

1.379 cuộc đình công

70%

Số cuộc TCLĐ, đình công xảy
ra ở những doanh nghiệp có
tổ chức công đoàn

77%

Số cuộc TCLĐ, đình công xảy
ra ở doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài

(Nguồn:
Tổng hợp
báo cáo
tình hình
đình công
hàng năm
của Bộ
LĐTBXH)
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Hoạt động của hòa giải viên lao động
và hội đồng trọng tài lao động
Tính đến cuối năm 2018, cả nước đã bổ nhiệm được 1.420 hòa giải viên
lao động.
Vai trò của hòa giải viên mới chỉ giới hạn trong giải quyết tranh chấp
một cách bị động khi được yêu cầu; chưa có nhiệm vụ hỗ trợ hai bên
trong doanh nghiệp phát triển QHLĐ để phòng ngừa tranh chấp xảy ra.
Yêu cầu chung của thiết chế hòa giải viên là phải bảo đảm tính độc lập,
trung lập nhưng hiện nay 100% đội ngũ hòa giải viên hoạt động kiêm
nhiệm. Một số hòa giải viên được bổ nhiệm chính là cán bộ của các tổ
chức đại diện của chính các bên tranh chấp , không bảo đảm tính khách
quan, trung lập.
Mạng lưới hòa giải viên chưa có sự quản lý, kết nối thống nhất từ trung
ương tới địa phương. Công tác đào tào, bồi dưỡng, quản lý, đánh giá
chất lượng hoạt động trung gian hòa giải của các hòa giải viên lao động
nhìn chung vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
Về thiết chế hội đồng trọng tài lao động: Vai trò của hội đồng trọng tài
không khác biệt với hòa giải viên, chỉ dừng lại ở vai trò hỗ trợ hai bên
hòa giải, điều này làm giảm vị thế so với thông lệ chung.

một số cá nhân, tổ chức về QHLĐ
trong nền kinh tế thị trường chưa
thực sự đầy đủ. Điều này có thể làm
chậm tiến trình đổi mới và xây dựng
QHLĐ theo kinh tế thị trường. Trong
đó đặc biệt là nhận thức về các cơ
chế QHLĐ tập thể.
Công tác quản lý nhà nước về QHLĐ
còn nhiều bất cập, nhất là năng lực đội
ngũ cán bộ ở địa phương trong quản
lý và hỗ trợ QHLĐ. Vai trò hỗ trợ của
nhà nước đối với QHLĐ chưa được
chú trọng.
Hoạt động của tổ chức CĐCS trong
các doanh nghiệp còn chậm được
đổi mới, còn đóng vai trò cầu nối
nhiều hơn là đại diện để bảo vệ
quyền lợi người lao động. Nhiều Ban
chấp hành CĐCS còn bị chi phối bởi
người sử dụng lao động.
Các cơ chế đối thoại, thương lượng,
giải quyết tranh chấp lao động tập thể
quy định trong luật còn diễn ra chưa
thực chất. Nhiều thỏa ước lao động
tập thể còn mang tính hình thức. Đặc
biệt, tình trạng đình công không đúng
trình tự, thủ tục pháp luật quy định
còn diễn ra phức tạp.
Mặc dù chính sách nhà ở cho công
nhân được quan tâm nhưng nhìn
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chung các chính sách nhằm tạo ra
nền tảng (pháp lý, cơ sở hạ tầng,
dịch vụ xã hội…) để lao động nhập
cư có thể định cư và làm việc ổn
định lâu dài ở địa phương mới còn
bất cập.

3. Những vấn đề mới đặt ra
Bên cạnh những vấn đề rất cơ bản về
quan hệ lao động nêu trên thì QHLĐ
ở Việt Nam cần thay đổi mạnh mẽ
để đáp ứng các yêu cầu phát triển
mới. Đó là:
Yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa. QHLĐ thực chất là quan
hệ giữa cung và cầu lao động. QHLĐ
có ổn định mới giải phóng được sức
sản xuất.
Hội nhập quốc tế và các cam kết
quốc tế là động lực để Việt Nam đổi
mới hệ thống QHLĐ. Tuy nhiên, việc
thực hiện các tiêu chuẩn lao động
quốc tế còn là điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hiệu
quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thị trường lao động chuyển dịch
mạnh mẽ. Nhu cầu lao động ngày
càng cao trong khi nhiều nhà máy
thiếu lao động và khó khăn trong

tuyển dụng, nhất là ở các khu công
nghiệp, tại các ngành thâm dụng lao
động.
Sự phát triển mạnh mẽ của cách
mạng công nghệ 4.0 và mạng xã hội
tạo ra nhiều thách thức. Bên cạnh
nguy cơ mất việc làm thì sự phát
triển của mạng xã hội, Internet giúp
cho người lao động dễ dàng tiếp cận
các nguồn thông tin và liên kết để
tạo nên sức mạnh tập thể trong đàm
phán. Mạng xã hội, Internet không
chỉ giúp nâng cao nhận thức của
người lao động mà còn tạo ra nền
tảng không gian ảo cho sự liên kết
của người lao động.

4. Một số đề xuất
Việc phát triển QHLĐ đáp ứng các
yêu cầu mới cần được chú trọng vào
các khâu, điểm chủ yếu sau:
Một là, tiếp tục tăng cường công
tác thông tin, tuyên truyền nhằm
nâng cao nhận thức của các bên về
xây dựng QHLĐ trong nền kinh tế thị
trường hội nhập quốc tế.
Hai là, hoàn thiện khung khổ luật
pháp về QHLĐ, để các cơ chế QHLĐ
tập thể phù hợp với quy luật thị
trường và được vận hành hiệu quả
trong thực tiễn. Trong đó, đặc biệt
là vấn đề đại diện tập thể lao động
trong thương lượng và giải quyết
tranh chấp lao động.
Ba là, bên cạnh việc nâng cao năng
lực quản lý nhà nước về QHLĐ thì
cần hết sức chú trọng vai trò hỗ trợ
của nhà nước đối với các bên trong
QHLĐ, nhất là hỗ trợ các tổ chức đại
diện của người lao động.
Bốn là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ
cách thức hoạt động của tổ chức
công đoàn nhằm nâng cao năng lực
đại diện, bảo vệ quyền lợi của người
lao động tại nơi làm việc, nhất là tại
các doanh nghiệp ngoài nhà nước.
Năm là, kiện toàn, đổi mới hệ thống
giải quyết tranh chấp lao động theo
hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và
hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là hòa
giải viên lao động và hội đồng trọng
tài lao động.
Trang 3
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Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về
Quyền tổ chức và Thương lượng tập thể -

Ý nghĩa đối với Việt Nam và lộ trình phê chuẩn

Trong bối cảnh hiện nay, việc Việt
Nam nỗ lực tiến hành phê chuẩn
Công ước số 98 là cần thiết và có ý
nghĩa trên tất cả các mặt chính trị,
pháp lý và kinh tế-xã hội.
Trước tiên việc gia nhập CƯ98 phù
hợp với chủ trương của Đảng, Nhà
nước ta trong hội nhập quốc tế về
lao động-xã hội, khẳng định quyết
tâm và nỗ lực trong thực thi Hiệp
định CPTPP và thực hiện nghĩa vụ
của Việt Nam với tư cách là quốc gia
thành viên ILO; đồng thời tạo thuận
lợi cho việc tham gia Hiệp định
Thương mại tự do Việt Nam-EU.
Gia nhập CƯ98 sẽ góp phần củng
cố và tăng cường cơ sở pháp lý để
người lao động và người sử dụng lao
động thương lượng tập thể, ký kết
thỏa ước lao động tập thể một cách
thực chất, hiệu quả hơn, góp phần
xây dựng quan hệ lao động hài hòa,
ổn định và tiến bộ.
Cơ chế thương lượng tập thể hiệu
quả sẽ góp phần làm giảm thiểu tác
động tiêu cực của toàn cầu hóa, tác
động tích cực đến nâng cao năng
suất lao động, giúp cho nền kinh
tế phát triển bền vững và bảo đảm
công bằng xã hội tốt hơn, góp phần
ổn định an ninh-chính trị, kinh tế-xã
hội.

Ba nội dung cơ bản của Công ước số 98

1. Người lao động phải được hưởng sự bảo vệ thích
đáng trước những hành vi phân biệt đối xử liên quan
đến mọi khía cạnh việc làm của họ vì lý do tham gia
thành lập, gia nhập hoặc hoạt động công đoàn hợp
pháp (Điều 1).
2. Các tổ chức của người lao động và của người sử
dụng lao động 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 (Điều 2).
3. Xác lập nguyên tắc tự nguyện và thiện chí trong
thương lượng tập thể, đồng thời nhắc tới trách nhiệm
của nhà nước trong việc khuyến thích và thúc đẩy
xây dựng cơ chế thương lượng tập thể được thực
hiện một cách tự nguyện.

Gia nhập và thực hiện CƯ98 cũng
chính là giải pháp cụ thể nhằm thực
hiện chủ trương của Nghị quyết số
27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của
Đảng về cải cách chính sách tiền
lương, theo đó, tiền lương trong
doanh nghiệp sẽ do chính các bên
quan hệ lao động quyết định thông
qua thương lượng.
Mặt khác, các quy định trong CƯ98
không trái Hiến pháp năm 2013 của
Việt Nam. Về cơ bản các nguyên tắc

về quyền tổ chức và thương lượng
tập thể được quy định trong Công
ước phù hợp với pháp luật Việt Nam.
Tuy nhiên, để bảo đảm thực thi đầy
đủ, có hiệu quả Công ước sau khi
gia nhập, Việt Nam cần tiếp tục nội
luật hóa các quy định của CƯ98; hệ
thống thể chế pháp luật cần tiếp tục
hoàn thiện theo hướng tiếp cận tới
các tiêu chuẩn quốc tế , phù hợp với
điều kiện và trình độ phát triển kinh
tế, chính trị, xã hội đất nước.

Lộ trình phê chuẩn Công ước số 98 của ILO

31/12/2015

24/1/2019

Quyết định 2528/QĐ-TTg

Quyết định 121/QĐ-TTg

Lộ trình xem xét đề xuất
phê chuẩn Công ước 98
của ILO là giai đoạn
2016-2020
Trang 4

Giao Bộ LĐTBXH chủ trì
hoàn thiện Hồ sơ về
việc gia nhập CƯ98 vào
năm 2019

29/5& 7/6/2019

14/6/2019

Kỳ họp thứ 7 QH khóa XIV

Kỳ họp thứ 7 QH khóa XIV

Quốc hội lắng nghe và
thảo luận việc gia nhập
CƯ98

Quốc hội biểu quyết
thông qua Nghị quyết
phê chuẩn việc gia nhập
CƯ98
www.quanhelaodong.gov.vn

DỰ ÁN KHUNG KHỔ QUAN HỆ LAO ĐỘNG MỚI -

Quản trị lao động
phát triển chính sách
quan hệ lao động quốc gia hiệu quả
Ảnh: @ ILO

Dự án Xây dựng Khung khổ Quan
hệ Lao động mới đảm bảo tôn trọng
Tuyên bố của ILO về những Nguyên
tắc và Quyền cơ bản trong lao động
(Dự án NIRF/USDOL) được thiết kế
nhằm hỗ trợ xây dựng một khung
khổ quan hệ lao động mới tập trung
vào ba mục tiêu: (i) Đảm bảo pháp
luật lao động quốc gia và các công cụ
pháp lý phù hợp với FPRW; (ii) Quản
lý lao động xây dựng được chính sách
quốc gia về quan hệ lao động hiệu
quả; (iii) Đẩy mạnh hiệu quả thực thi
thanh tra lao động và thúc đẩy tuân
thủ pháp luật lao động quốc gia.
Trong quá trình thực hiện Văn phòng
ILO tại Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ
với các cơ quan của Bộ Lao độngThương binh và Xã hội, Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam và Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam. Trong đó, các hoạt động của các

đối tác thuộc Bộ Lao động-Thương
binh và Xã hội như: Cục Quan hệ lao
động và Tiền lương, Vụ Pháp chế và
Thanh tra lao động được đặt làm
trọng tâm.
Cấu phần 2 của Dự án được thiết kế
nhằm hỗ trợ hệ thống quản trị lao
động tại Việt Nam, xây dựng chính
sách quan hệ lao động hiệu quả.
Trong giai đoạn 2018 và nửa đầu
năm 2019, Dự án đã triển khai nhiều
hoạt động hiệu quả, góp phần vào
quá trình cải cách khung khổ luật
pháp, đổi mới hệ thống quản trị
quan hệ lao động phù hợp với kinh
tế thị trường và các cam kết quốc tế
của Việt Nam.

Ba hoạt động nổi bật của Dự án
là:
1.Phối hợp với Cục Quan hệ lao
động và Tiền lương (Bộ Lao động-

Chẩn đoán nhanh
hệ thống giải
quyết tranh chấp
lao động

Một số
hoạt động
của Dự án
Tổng kết Chỉ thị 22
đề xuất định
hướng quản trị hệ
thống QHLĐ trong
bối cảnh mới

www.quanhelaodong.gov.vn

Diễn đàn QHLĐ
cấp địa phương và
thúc đẩy cơ chế
trao đổi thông tin
giữa các đối tác

Thương binh và Xã hội) lập báo cáo
chẩn đoán nhanh về hệ thống giải
quyết tranh chấp lao động, đồng
thời tổ chức các hội thảo đánh giá
hệ thống giải quyết tranh chấp lao
động ở Việt Nam. Kết quả của hoạt
động sẽ trực tiếp góp phần thúc
đẩy các ý tưởng mới về hệ thống
giải quyết tranh chấp lao động ở
Việt Nam. Trong đó, đặc biệt là ý
tưởng nhằm tổ chức lại và phát
triển hệ thống hòa giải viên lao
động để thiết chế này có thể hoạt
động chuyên nghiệp, hiệu quả và
thực chất.
2.Cung cấp nội dung kỹ thuật đầu
vào của các chuyên gia và chuẩn bị
báo cáo đánh giá nhanh về quan hệ
lao động ở Việt Nam.
Dự án tổ chức các hoạt động hỗ
trợ xây dựng báo cáo đánh giá tác
động của Chỉ thị 22-CT/TW ngày
05/6/2008 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng khóa X về tăng cường
công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây
dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn
định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Trên cơ sở đánh giá tác động
của Chỉ thị 22 và phân tích bối cảnh
quan hệ lao động mới, các cơ quan
chức năng đã đề xuất các định
hướng lớn nhằm quản trị hệ thống
quan hệ lao động hiệu quả trong
giai đoạn tiếp theo.
3.Hỗ trợ tổ chức các diễn đàn quan
hệ lao động tại các tỉnh, thành
phố (Bắc Ninh, Đà Nẵng và Bình
Dương vào tháng 9/2018) nhằm
thí điểm và tăng cường cơ chế trao
đổi thông tin hiệu quả giữa các đối
tác trong hệ thống quản trị và hỗ
trợ phát triển quan hệ lao động.

Trang 5

THỰC TIỄN ĐỊA PHƯƠNG

Một số kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước
về quan hệ lao động tại tỉnh Đồng Nai
của tỉnh, đảm bảo đúng số lượng và
chất lượng, đáp ứng kịp thời yêu cầu
của địa phương.
(3) Tạo lập và nâng cao hiệu quả
hoạt động đối thoại, thương
lượng và ký kết thỏa ước lao
động tập thể

Đoàn khảo sát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội làm việc với tỉnh Đồng
Nai ngày 16/4/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008
của Ban Bí thư TƯ Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan
hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW và
các văn bản chỉ đạo của Chính phủ,
ngày 03/6/2014, UBND tỉnh Đồng
Nai đã ban hành Đề án “Phát triển
quan hệ lao động trong các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
giai đoạn 2014 – 2020”. Trong quá
trình triển khai thực hiện Đề án, về
công tác quản lý nhà nước về QHLĐ,
Đồng Nai đã đạt được một số kết
quả sau:
(1) Củng cố tổ chức bộ máy làm
công tác quản lý nhà nước về
QHLĐ
Để thực hiện tốt công tác quản lý
Nhà nước về QHLĐ, Sở Lao độngThương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh
Đồng Nai đã bố trí 2 cán bộ (1 lãnh
đạo và 1 chuyên viên) thuộc biên
chế của Phòng Lao động-Tiền lương
và Bảo hiểm xã hội kiêm nhiệm thực
hiện các hoạt động liên quan tới
QHLĐ. Các cán bộ này sẽ là đầu mối
chịu trách nhiệm chính trong việc
triển khai, theo dõi cũng như tham
mưu, đề xuất các hoạt động nhằm
thúc đẩy QHLĐ hài hòa, ổn định, tiến
bộ trong các doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh. Ngoài ra, theo báo cáo của
Trang 6

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai,
số lượng cán bộ chuyên trách tại các
công đoàn cấp trên cơ sở trong toàn
tỉnh là hơn 100 người, trong đó tổng
số cán bộ công đoàn chuyên trách
cấp trên cơ sở khối huyện chiếm
khoảng 80%, khối ngành, các khu
công nghiệp và Công đoàn viên chức
tỉnh Đồng Nai chiếm khoảng 20%.
Trong số đó, tổng số cán bộ công
đoàn chuyên trách về QHLĐ là hơn
25 người.
(2) Nâng cao năng lực quản lý và hỗ
trợ QHLĐ tại doanh nghiệp cho
các cán bộ quản lý Nhà nước về
lao động, QHLĐ
Sở LĐTBXH tỉnh đã tổ chức đào tạo,
bồi dưỡng, kiện toàn và nâng cao
năng lực chuyên môn cho đội ngũ
cán bộ làm công tác về QHLĐ và đội
ngũ hòa giải viên lao động thông
qua việc phối hợp với Cục Quan hệ
lao động và Tiền lương tổ chức các
lớp đào tạo, tập huấn về QHLĐ, các
quy định pháp luật, đồng thời cung
cấp tài liệu, kiến thức chuyên môn
và các kỹ năng cần thiết. Ngoài ra, Sở
cũng tiến hành rà soát, sắp xếp và bổ
sung đội ngũ hòa giải viên lao động

Sở LĐTBXH đã tổ chức thí điểm
nhằm nghiên cứu đưa ra mô hình
đối thoại thực chất có hiệu quả, làm
nền tảng cho việc thương lượng ký
kết thỏa ước lao động tập thể tại
doanh nghiệp thông qua việc công
đoàn cấp trên cơ sở, cơ quan quản
lý nhà nước về lao động, tổ chức đại
diện cho người sử dụng lao động
trực tiếp xuống doanh nghiệp hỗ trợ
đối thoại, thương lượng và ký kết
thỏa ước lao động tập thể tại một số
doanh nghiệp trên địa bàn.
Ngoài ra, tỉnh phối hợp với các đơn vị
liên quan tổ chức thí điểm đối thoại
nhóm doanh nghiệp. Để thực hiện
hoạt động này, trước tiên cần xây
dựng bộ tài liệu, cẩm nang hướng
dẫn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ
năng cho các bên tham gia thực hiện
hoạt động đối thoại, thương lượng
và ký kết thỏa ước lao động tập thể
doanh nghiệp.
(4) Chủ động giảm thiểu tranh chấp
lao động tập thể và đình công
Ngày 16/6/2016, tỉnh đã ban hành
Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND
về quy trình giải quyết các cuộc đình
công không đúng trình tự, thủ tục
pháp luật quy định. Sở LĐTBXH đã
tổ chức thí điểm thực hiện quy trình
này tại các huyện: Long Thành, Nhơn
Trạch, thành phố Biên Hòa và một số
doanh nghiệp. Từ đó tiến hành đánh
giá, rút kinh nghiệm để hoàn thiện
quy trình giải quyết đình công không
đúng trình tự thủ tục pháp luật quy
định và mở rộng diện áp dụng trên
địa bàn tỉnh.
www.quanhelaodong.gov.vn

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Quy định mới về
cho thuê lại lao động
Ngày 20/3/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54
Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được
thực hiện cho thuê lại lao động. Dưới đây là các quy định chính của Nghị định:
Mục đích của việc cho thuê lại lao động
Thay thế người lao động trong
thời gian nghỉ thai sản, bị tai
nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp hoặc phải thực hiện các
nghĩa vụ công dân.

Đáp ứng tạm thời sự gia
tăng đột ngột về nhu cầu
sử dụng lao động trong
khoảng thời gian nhất định.

Có nhu cầu sử
dụng lao động
trình độ chuyên
môn kỹ thuật cao.

Điều kiện cấp phép
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
a) Là người quản lý doanh nghiệp;
b) Không có án tích;
c) Đã làm việc trong lĩnh vực cho thuê lại lao
động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm
(36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền
kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

Doanh nghiệp đã thực hiện ký
quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ
Việt Nam đồng) tại ngân hàng
thương mại hoặc chi nhánh
ngân hàng nước ngoài thành
lập và hoạt động hợp pháp tại
Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương,
nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
chính có thẩm quyền cấp, gia
hạn, cấp lại, thu hồi giấy
phép hoạt động cho thuê lại
lao động đối với DN.

Tiền ký quỹ của doanh nghiệp
Sử dụng tiền ký quỹ
* Thanh toán tiền lương, trợ cấp, bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp; hoặc
* Bồi thường cho NLĐ thuê lại trong
trường hợp doanh nghiệp cho thuê
vi phạm HĐLĐ với NLĐ thuê lại hoặc
gây thiệt hại cho NLĐ do không bảo
đảm về quyền và lợi ích hợp pháp
của NLĐ thuê lại.

Doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ
trong trường hợp:
a) Gặp khó khăn tạm thời, không
đủ khả năng thanh toán các
khoản tiền cho NLĐ theo quy
định của pháp luật sau thời hạn
30 ngày, kể từ ngày đến thời hạn
thanh toán; hoặc
b) Gặp khó khăn tham thời, không
đủ khả năng bồi thường cho NLĐ
thuê lại.

Trích tiền ký quỹ của doanh
nghiệp để thanh toán các chế độ,
quyền lợi cho NLĐ thuê lại quy
định tại Điều 14 Nghị định này
trong trường hợp sau 60 ngày kể
từ ngày đến thời hạn thanh toán
mà doanh nghiệp không thực
hiện thanh toán và không có văn
bản đề nghị rút tiền ký quỹ để
thanh toán các chế độ, quyền lợi
cho NLĐ thuê lại.

Các công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

20 công việc được

thực hiện cho thuê
lại lao động,
được quy định chi
tiết tại Phụ lục 1 ban
hành kèm theo Nghị
định này.
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Các trường hợp không được cho thuê lại lao động:
* Doanh nghiệp cho thuê hoặc bên thuê lại lao động đang xảy ra tranh chấp lao động, đình công.
* Thay thế NLĐ đang trong thời gian thực hiện quyền đình công, giải quyết TCLĐ.
* Doanh nghiệp cho thuê không thỏa thuận cụ thể về trách nhiệm bồi thường tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp của NLĐ thuê lại với bên thuê lại lao động.
* Không có sự đồng ý của NLĐ thuê lại.
* Thay thế NLĐ bị cho thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc sáp nhập, hợp nhất,
chia, tách doanh nghiệp hoặc vì lý do kinh tế.

Trang 7

VẤN ĐỀ QUAN TÂM
Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội và chỉ tiêu ngành lao độngthương binh và xã hội năm 2019
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP): ~ 6,8%
Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI): <4%
Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị: <4%
Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 60 – 62%
Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội: > 60%
Tạo việc làm mới cho: > 1,65 triệu lao động
Thu nhập bình quân tháng của LĐ làm công ăn lương: > 7 triệu đồng

GIỚI THIỆU ẤN PHẨM
Đối thoại tại nơi làm việc là phương pháp tốt nhất để xây dựng
quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, giảm thiểu sự xung
đột giữa người lao động với doanh nghiệp. Thực tế cho thấy những
doanh nghiệp chú trọng đối thoại với người lao động góp phần
tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp.
Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, Cục Quan hệ lao
động và Tiền lương phát hành Sổ tay Hướng dẫn đối thoại tại nơi
làm việc, nhằm giới thiệu các kiến thức cơ bản trong việc thiết lập,
duy trì và tăng cường hiệu quả một số kênh đối thoại phổ biến tại
nơi làm việc, hy vọng có thể giúp các doanh nghiệp thực hiện đối
thoại tại nơi làm việc hiệu quả hơn.Cuốn sách cũng hy vọng sẽ cung
cấp thêm các kiến thức về đối thoại tại nơi làm việc cho bạn đọc
quan tâm, góp phần giúp ích thêm cho công việc của mình.
Trân trọng cảm ơn!

“Sản phẩm này được thực hiện trong khuôn khổ Dự án NIRF USDOL. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc chính
sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ và việc viện dẫn tên thương mại, các sản phẩm thương mại hoặc các tổ chức cũng không hàm ý sự
ủng hộ của Chính phủ Hoa Kỳ. 100% chi phí của Dự án NIRF USDOL được tài trợ bởi Quỹ Liên bang, với tổng giá trị là 4 triệu USD.”

MỌI THÔNG TIN XIN GỬI VỀ:

Trang 8

Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương
Địa chỉ: Nhà làm việc liên cơ quan Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,
Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 39369805
bantin@cird.gov.vn
Email:
www.quanhelaodong.gov.vn
Website: http://www.quanhelaodong.gov.vn

