TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN
QUAN HỆ LAO ĐỘNG

SỐ 36+37 - QUÝ I+II.2021 HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG VÀ TRỌNG TÀI VIÊN LAO ĐỘNG TRONG BỐI CẢNH MỚI

Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu
về quan hệ lao động năm 2021
1. Triển khai thực hiện Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày
25/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch
triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019
của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh
đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định
và tiến bộ trong tình hình mới.
2. Tăng cường quản lý nhà nước về quan hệ lao động.
3. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ xây dựng
quan hệ lao động.
4. Theo dõi tình hình tranh chấp lao động, đình
công; phối hợp với các địa phương sớm giải
quyết các cuộc đình công có diễn biến phức tạp,
kéo dài nhằm giữ ổn định trật tự xã hội và đưa
hoạt động SX-KD của doanh nghiệp trở lại bình
thường.
(Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Báo cáo đánh
giá tình hình thực hiện năm 2020 và 5 năm 2016-2020
- Định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ
trọng tâm và giải pháp chủ yếu năm 2021 lĩnh vực lao
động, người có công và xã hội)

Giải quyết tranh chấp lao động
bởi hòa giải viên lao động
hoặc Hội đồng trọng tài lao
động chỉ được thực hiện khi
có sự yêu cầu hoặc sự đồng ý
của các bên tranh chấp
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TRIỂN KHAI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, bổ nhiệm,
miễn nhiệm, chế độ và điều kiện làm việc
của hòa giải viên lao động
* Tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của hòa giải viên lao động
- Chức năng, nhiệm vụ của hòa giải viên lao động
Khoản 1 Điều 184 Bộ luật Lao động (BLLĐ) quy định, hòa
giải viên lao động (HGVLĐ) là người do Chủ tịch Ủy ban
nhân dân (UBND) cấp tỉnh bổ nhiệm để hòa giải tranh
chấp lao động (TCLĐ), tranh chấp về hợp đồng đào tạo
nghề; hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.
- Thẩm quyền giải quyết TCLĐ của HGVLĐ
(1) TCLĐ cá nhân, theo đó, thủ tục hòa giải của HGVLĐ
là bắt buộc trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao
động hoặc Tòa án giải quyết (trừ một số trường hợp
TCLĐ theo quy định) (khoản 1 Điều 188 BLLĐ);
(2) TCLĐ tập thể về quyền. Thủ tục hòa giải của HGVLĐ
là bắt buộc trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài
lao động hoặc Tòa án giải quyết. (Khoản 2 Điều 191
BLLĐ); và

động giải quyết hoặc tiến hành thủ tục đình công
(Khoản 2 Điều 195 BLLĐ).
- Tiêu chuẩn của hòa giải viên lao động
Khoản 1 Điều 92 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định
HGVLĐ phải có đủ các tiêu chuẩn sau:
1. Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy
đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự, có sức khỏe và
phẩm chất đạo đức tốt;
2. Có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm
việc trong lĩnh vực có liên quan đến quan hệ lao động;
và
3. Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình
sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được
xóa án tích.

(3) TCLĐ tập thể về lợi ích. Thủ tục hòa giải của HGVLĐ
là bắt buộc trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao

* Quy trình tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động
(Điều 93 Nghị định 145/2020/NĐ-CP)

Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm đã được Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt
Rà soát hồ
sơ

Tuyển chọn

Thẩm định hồ sơ
10 ngày

5 ngày

Sở LĐTBXH
Thông báo
công khai
việc tuyển
chọn
HGVLĐ

Trang
Trang22

Cá nhân
Đăng ký:
- Trực tiếp; hoặc
- Được cơ quan, đơn
vị của nhà nước, tổ
chức chính trị, tổ
chức chính trị-xã
hội và các tổ chức
khác giới thiệu tham
gia dựtuyển

Bổ nhiệm
5 ngày

Chủ tịch UBND
cấp tỉnh

Sở LĐTBXH
Gửi đến:
- Phòng
LĐTBXH;
- Sở
LĐTBXH

- Rà soát
người đủ tiêu
chuẩn;
- Tổng hợp,
báo cáo Sở
LĐTBXH

Thẩm
định hồ
sơ dự
tuyển

Lựa chọn và lập
danh sách vị trí
bổ nhiệmcủa
từng HGVLĐthuộc
thẩmquyền quản
lý của Sở LĐTBXH
và của Phòng
LĐTBXH

Trình Chủ
tịch UBND
cấp tỉnh
xemxét, bổ
nhiệm

Xemxét, ra
quyết định
bổ nhiệm
HGVLĐ
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* Quy trình miễn nhiệm hòa giải viên lao động
(Điều 94 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP)

Căn cứ/lý do

Rà soát, tổng hợp hồ sơ

Đề nghị, trình

Ra quyết định
10 ngày

Hòa giải viên lao động

Phòng LĐTBXH

Sở LĐTBXH

www.quanhelaodong.gov.vn

Chủ tịch UBND
cấp tỉnh

5 ngày

- Làmđơn xin thôi làmHGVLĐ
- Không đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy
định tại Đ92NĐ145/2020/NĐ-CP.
- Có hành vi vi phạmpháp luật
- Có 02 nămkhông hoàn thành
nhiệmvụ theo quy chế quản lý
HGVLĐ.
- Từ chối nhiệmvụ từ 02 lần trở lên.

Sở LĐTBXH

Báo cáo Sở
LĐTBXH các
trường hợp
xemxét miễn
nhiệm(theo

quy chế phân
cấp quản lý
HGVLĐ)

Rà soát các
trường hợp xem
xét miễn nhiệm

(theo quy chế
phân cấp quản
lý HGVLĐ)

- Tiếp nhận đơn;
- Đề nghị Chủ tịch
UBNDcấp tỉnh xem
xét, miễn nhiệm.
Trình Chủ tịch UBND
cấp tỉnh xemxét, miễn
nhiệm

Xemxét, ra
quyết định miễn
nhiệmHGVLĐ

Trang 3
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Chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn, bổ nhiệm,
miễn nhiệm, chế độ và điều kiện hoạt động
của trọng tài viên lao động

* Hội đồng trọng tài lao động
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập
Hội đồng trọng tài lao động (HĐTTLĐ), bổ nhiệm Chủ
tịch, thư ký và các trọng tài viên lao động (TTVLĐ) của
HĐTTLĐ (khoản 1 Điều 185 Bộ Luật Lao động):
- HĐTTLĐ quyết định thành lập Ban trọng tài lao động
gồm các TTVLĐ để giải quyết tranh chấp lao động (TCLĐ)
khi có yêu cầu giải quyết TCLĐ (khoản 4 Điều 185 BLLĐ).
- Trách nhiệm của HĐTTLĐ
1) Giải quyết tranh chấp lao động;
2) Giải quyết TCLĐ tập thể về lợi ích ở nơi sử dụng lao
động không được đình công (khoản 1, 2 và 3 Điều
107 NĐ145/2020/NĐ-CP);
3) Giải quyết TCLĐ khác theo quy định của pháp luật;
4) Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh
theo quy chế hoạt động của HĐTTLĐ.

1) Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy
đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự, có sức khỏe và
phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, công tâm.
2) Có trình độ đại học trở lên, hiểu biết pháp luật và có ít
nhất 05 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến
quan hệ lao động.
3) Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình
sự hoặc đang chấp hành bản án hình sự hoặc đã chấp
hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.
4) Được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Liên
đoàn Lao động cấp tỉnh hoặc tổ chức đại diện người
sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh đề cử làm TTVLĐ
theo quy định.
5) Không phải là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên,
chấp hành viên, công chức thuộc Tòa án nhân dân,
Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra, cơ quan thi
hành án.

* Tiêu chuẩn, điều kiện của trọng tài viên lao động

* Trách nhiệm của trọng tài viên lao động

Điểm a khoản 3 Điều 185 BLLĐ quy định: TTVLĐ là người
hiểu biết pháp luật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực quan
hệ lao động, có uy tín và công tâm. Chi tiết được quy định
như sau:

2) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế hoạt động
của HĐTTLĐ và phân công của Chủ tịch HĐTTLĐ.

1) Tham gia và thực hiện nhiệm vụ của Ban trọng tài lao
động giải quyết TCLĐ; và

* Quy trình bổ nhiệm trọng tài viên lao động
Đề cử

Thẩm định

Trình bổ nhiệm
10 ngày

Bổ nhiệm
10 ngày

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Trang 4
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* Các chế độ và điều kiện đảm bảo hoạt động của trọng tài viên lao động

Chế
độ
đối
với
trọng
tài
viên
lao
động

- Trong thời gian giải quyết tranh chấp lao động
Hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính bình quân các vùng đối với
NLĐ làm việc theo HĐLĐ do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ cho mỗi ngày thực tế
nghiên cứu hồ sơ vụ việc, thu thập bằng chứng và tiến hành cuộc họp giải quyết TCLĐ. (Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh có thể xem xét, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định áp dụng
mức bồi dưỡng cao hơn mức quy định).
Được cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi đang công tác tạo điều kiện bố trí thời gian thích hợp để
tham gia HĐTTLĐ, Ban trọng tài lao động để giải quyết TCLĐ.
Được áp dụng chế độ công tác phí quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
trong thời gian tham gia Ban trọng tài lao động để giải quyết TCLĐ.
- Chế độ khác
Được bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
Được khen thưởng theo quy định Luật Thi đua, khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ giải
quyết tranh chấp lao động.
Các chế độ khác theo quy định của pháp luật.
- Trọng tài viên lao động là thư ký HĐTTLĐ được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc mức 0,5
so với mức lương cơ sở theo quy định.
Điều kiện đảm bảo hoạt động của trọng tài viên lao động

Được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bố trí địa điểm, phương tiện làm việc, tài liệu, văn phòng phẩm
và các điều kiện cần thiết khác để hoạt động.
Hội đồng trọng tài lao động được bố trí địa điểm làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của Hội đồng trọng tài lao động.

* Quy trình miễn nhiệm trọng tài viên lao động
Căn cứ

Tổng hợp
hồ sơ

Rà soát, xử lý
hồ sơ

Ra quyết
định
10 ngày

Trọng tài viên lao động
Nộp đơn xin thôi làm TTVLĐ
- Không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện
quy định tại Đ98NĐ145/2020/NĐ-CP.
- Cơ quan đề cử có văn bản đề nghị miễn
nhiệm, thay thế.
- Có hành vi vi phạm pháp luật làm
phương hại đến lợi ích các bên hoặc lợi
ích của Nhà nước khi thực hiện nhiệm
vụ của TTVLĐ.
- Có 02 năm bị đánh giá không hoàn
thành nhiệm vụ theo quy chế
hoạt động của HĐTTLĐ.
www.quanhelaodong.gov.vn

Chủ tịch Hội đồng
trọng tài lao động
02 ngày

Sở Lao động – Thương
binh và Xã hội

Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh

03 ngày

Ra văn bản báo cáo
Sở Lao động –
Thương binh và
Xã hội

1. Trao đổi với cơ quan
đề cử;
2. Đề nghị Chủ tịch
UBND cấp tỉnh xem
xét, quyết định.

Ra văn bản báo cáo
Sở Lao động –
Thương binh và
Xã hội

1. Rà soát, trao đổi với
cơ quan đề cử;
2. Đề nghị Chủ tịch
UBND cấp tỉnh xem
xét, quyết định.

Xem xét; ra quyết
định miễn nhiệm
TTVLĐ

Căn cứ: Điều 100 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP
Trang 5

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Hòa giải viên lao động và trọng tài viên lao động trong
bối cảnh mới– Những thách thức và giải pháp

Vị trí, vai trò của hòa giải viên lao
động trong quan hệ lao động
Bộ luật Lao động hiện hành (BLLĐ)
xác định vai trò của đội ngũ hòa giải
viên lao động (HGVLĐ) và trọng tài
viên lao động (TTVLĐ) trong quan hệ
lao động (QHLĐ) là nhằm:
(1) thực hiện tốt nhiệm vụ hòa giải và
trọng tài TCLĐ (TCLĐ), góp phần ngăn
ngừa TCLĐ dẫn đến đình công hoặc
đưa đến Tòa án để giải quyết;
(2) trở thành địa chỉ tin cậy để các
bên yêu cầu hỗ trợ trong cả khâu
phòng ngừa và giải quyết TCLĐ, góp
phần giảm thiểu đình công; và
(3) là trụ cột trong hệ thống giải quyết
TCLĐ và hỗ trợ phát triển QHLĐ hài
hòa, ổn định và tiến bộ.
Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
của HGVLĐ và TTVLĐ vì vậy được
BLLĐ quy định đầy đủ và có nhiều
điểm mới so với các quy định trước
đây:
- HGVLĐ và TTVLĐ có thẩm quyền
giải quyết tất cả các loại TCLĐ, trong
đó có TCLĐ cá nhân và TCLĐ tập thể,
TCLĐ tập thể ở nơi sử dụng lao động
được và không được đình công. Các
bên tranh chấp có thể yêu cầu hòa
giải và trọng tài ở tất cả các giai đoạn
và quá trình của TCLĐ (bao gồm: Quá
trình trước và trong TCLĐ; quá trình
trước, trong và sau đình công) .
- Bên cạnh đó, HGVLĐ đảm nhận
thêm nhiệm vụ “hỗ trợ QHLĐ” theo
quy định của BLLĐ.
- Các HGVLĐ và TTVLĐ còn được giao
nhiệm vụ hỗ trợ công tác quản trị
và phát triển QHLĐ tại địa phương
(Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày
14/12/2020 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số
điều của BLLĐ về điều kiện lao động
và QHLĐ).
Khó khăn, thách thức đội ngũ HGVLĐ
Trang 6

và TTVLĐ sẽ phải đối mặt
Trước tiên, QHLĐ sẽ có những thay
đổi trong thời gian tới
- Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã
và đang diễn ra làm thay đổi cả về số
lượng và chất lượng việc làm và cung
- cầu trên thị trường lao động và
mối tương quan giữa các bên trong
QHLĐ.
Xu hướng sử dụng máy móc thay thế
và công nghệ máy tính sẽ làm nhiều
công việc (chủ yếu là thủ công và
lắp ráp) mất đi nhưng cũng sẽ xuất
hiện nhiều công việc thay thế và hình
thành thêm nhiều việc làm mới. Cơ
cấu việc làm vì vậy sẽ có những thay
đổi lớn về tính chất, đặc điểm, trình
độ, không gian thời gian, tiền lương
và phúc lợi và điều kiện làm việc của
NLĐ. Lao động thủ công sẽ gặp khó
khăn hơn trong tìm việc làm mới
nhưng những lao động có trình độ
sẽ có nhiều hơn cơ hội lựa chọn công
việc mới có thu nhập và phúc lợi lao
động cao hơn. Thị trường lao động vì
vậy sẽ có những diễn biến phức tạp
hơn.
- Xu hướng phát triển ở nước ta trong
những năm tới về DN và lực lượng
lao động sẽ làm cho QHLĐ có những
thay đổi theo chiều hướng sâu hơn
và phức tạp hơn.
Số lượng DN tăng lên. Quy mô DN
vừa và lớn sẽ tăng lên (DN nhỏ và
vừa hiện chiếm hơn 90%); các DN tư
nhân sẽ chiếm tỷ lệ lớn, trong khi số
lượng DNNN sẽ giảm dần. Ở một khía
cạnh khác, trong giai đoạn tới các DN
sử dụng nhiều lao động như dệt-may,
da-giày, điện tử vẫn sẽ chiếm tỷ lệ lớn  
trong cơ cấu các DN ở Việt Nam. Cơ
cấu việc làm vì thế sẽ có nhiều thay
đổi theo hướng chất lượng hơn,
nhưng lao động thủ công vẫn là xu
hướng chủ đạo trong những năm tới.
Lực lượng lao động có QHLĐ tăng

lên trong những năm tiếp theo. Chất
lượng chất lượng lao động cũng đang
có xu hướng nâng lên về thâm niên,
kinh nghiệm làm việc cũng như trình
độ đào tạo, tay nghề lao động.
- Đại dịch COVID-19 khiến DN và NLĐ
gặp rất nhiều khó khăn; nhiều DN
buộc phải cho NLĐ nghỉ việc, nhưng
vẫn có nhiều DN cố gắng duy trì tối
thiểu sản xuất-kinh doanh để giữ
chân lao động. Tại nhiều DN, chủ DN
và NLĐ thiết lập mối quan hệ hợp tác
cùng nhau triển khai các biện pháp
nhằm khắc phục khó khăn do đại
dịch gây ra. Tuy nhiên, khi đại dịch
COVID-19 được kiểm soát, các DN
sẽ bị thiếu hụt lao động khi quay trở
lại hoạt động sản xuất - kinh doanh.
Nhu cầu về lao động sẽ làm nảy sinh
sự cạnh tranh giữa các DN trong việc
thu hút lao động, khiến cho QHLĐ
diễn biến phức tạp và nguy cơ xuất
hiện TCLĐ là khó tránh khỏi, gây áp
lực lên thị trường  lao động cũng như
các cơ quan chức năng trong việc giải
quyết TCLĐ.
QHLĐ thay đổi với những yếu tố mới
xuất hiện, dự báo sẽ làm nảy sinh
TCLĐ về xác lập nhu cầu và tiêu chuẩn
lao động mới giữa các bên trong
QHLĐ và có xu hướng phức tạp hơn,
đòi hỏi đội ngũ HGVLĐ và TTVLĐ phải
được chuẩn bị sẵn sàng để đủ năng
lực giải quyết kịp thời những mâu
thuẫn phát sinh.
Thứ hai, QHLĐ có thể xuất hiện vấn
đề mới trong quá trình thực hiện
BLLĐ, gây áp lực lên đội ngũ HGVLĐ
và TTVLĐ trong giải quyết các TCLĐ
mới nảy sinh
- BLLĐ đặt mục tiêu nâng cao thu
nhập và các điều kiện lao động tốt
hơn, tiến gần hơn  tới các tiêu chuẩn
lao động của Tổ chức Lao động quốc
tế và thực hiện tốt các cam kết về
lao động trong Hiệp định
thương mại tự do thế
hệ mới mà Việt Nam đã
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NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

tham gia. Các DN tại Việt Nam theo
đó sẽ phải đảm bảo tuân thủ chặt
chẽ các tiêu chuẩn lao động quốc tế
và không ngừng cải thiện điều kiện
làm việc cho NLĐ. QHLĐ có thể sẽ
xuất hiện nhiều hơn các tranh chấp,
khiếu nại về thực hiện các quyền và
nghĩa vụ trong lao động tại các DN.
- BLLĐ quy định NLĐ có quyền thành
lập, gia nhập và hoạt động tổ chức
đại diện của mình trong QHLĐ tại cơ
sở (gọi tắt là TCĐDNLĐ). Việc tồn tại
nhiều TCĐDNLĐ tại DN sẽ làm xuất
hiện thêm các hình thức TCLĐ giữa
NSDLĐ với các TCĐDNLĐ về quyền
và nghĩa vụ trong QHLĐ; giữa các
TCĐDNLĐ với nhau về quyền đại diện
trong đối thoại, thương lượng, giải
quyết TCLĐ với NSDLĐ,…
- BLLĐ mở rộng phạm vi tham gia
các loại hình thỏa ước lao động thể
(TƯLĐTT) trong doanh nghiệp, bao
gồm các hình thức: TƯLĐTT doanh
nghiệp, TƯLĐTT có nhiều doanh nghiệp và TƯLĐTT ngành. Theo quy
định, nếu các TƯLĐTT có quy định
về quyền, nghĩa vụ và lợi ích của
NLĐ khác nhau thì thực hiện theo
nội dung có lợi nhất cho NLĐ. Việc
áp dụng nhiều loại hình TƯLĐTT có
thể sẽ làm nảy sinh bất đồng về cách
hiểu giữa NLĐ và NSDLĐ, giữa các
TCĐDNLĐ với nhau trong quá trình
triển khai thực hiện TƯLĐTT.
- BLLĐ tôn trọng tối đa quyền tự
quyết của các bên trong QHLĐ, mọi
sự hỗ trợ chỉ được tiến hành khi có sự
đồng ý của các bên. Xuất phát
từ điều kiện thực tiễn của
Việt Nam, các quy định
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của BLLĐ khuyến khích các bên yêu
cầu sự hỗ trợ của HGVLĐ và HĐTTLĐ
để giảm thiểu cũng như ngăn ngừa
xảy ra TCLĐ, đình công trong trường
hợp các bên đối thoại, thương lượng
bất thành.
- Nhu cầu hỗ trợ từ bên thứ ba (HGVLĐ
và HĐTTLĐ) trong giải quyết TCLĐ có
thể sẽ tăng lên trong giai đoạn tới do
QHLĐ có nhiều yếu tố mới nảy sinh
và các bên gặp khó khăn, cần sự hỗ
trợ của bên trung gian trong quá
trình đối thoại, thương lượng và xây
dựng QHLĐ tại DN.
Thứ ba, hệ thống giải quyết TCLĐ
mới đang trong quá trình kiện toàn
- Nhiệm vụ của đội ngũ HGVLĐ và
TTVLĐ khá nặng nề trong khi lực
lượng này tại các địa phương còn
mỏng, phần lớn là kiêm nhiệm; kỹ
năng nghiệp vụ hòa giải và trọng tài
còn hạn chế, ít được cập nhật và
nâng cao trình độ. Đội ngũ HGVLĐ và
TTVLĐ sẽ gặp khó khăn khi giải quyết
các TCLĐ mới nảy sinh; đồng thời
sẽ gặp nhiều áp lực trong việc phân
định giữa vai trò là trung gian với
vai trò quản lý hành chính nhà nước
(hoặc cơ quan, tổ chức đề cử) trong
quá trình giải quyết TCLĐ.
- Các điều kiện đảm bảo cho đội ngũ
này hoạt động còn nhiều bất cập; chế
độ đãi ngộ còn hạn chế và chưa hỗ
trợ và khuyến khích đội ngũ HGVLĐ
và TTVLĐ hoạt động hiệu quả.
Thứ tư, thách thức đối với HGVLĐ
và TTVLĐ trở thành địa chỉ tin cậy
để các bên trong QHLĐ yêu cầu sự
hỗ trợ giải quyết TCLĐ cũng như hỗ

trợ xây dựng mối QHLĐ hài hòa, ổn
định tại doanh nghiệp
Khuyến nghị giải pháp
BLLĐ mới được ban hành và có hiệu
lực từ tháng 1/2021, do vậy các giải
pháp cần tập trung vào việc chuẩn
bị các điều kiện đảm bảo cho HGVLĐ
và TTVLĐ làm tốt nhiệm vụ khi có vụ
việc phát sinh.
1. Tạo sự tin tưởng của các bên
tranh chấp
- Tuyên truyền phổ biến rộng rãi về
vai trò và những lợi ích khi các bên
yêu cầu giải quyết TCLĐ bởi đội ngũ
HGVLĐ và TTVLĐ.
- Thông tin một cách công khai và
rộng rãi về đội ngũ HGVLĐ và TTVLĐ
trên địa bàn để các bên dễ dàng tiếp
cận khi cần sự hỗ trợ.
- Làm tốt khâu tuyển chọn HGVLĐ và
TTVLĐ; chú trọng khâu tuyển chọn và
đề cử cán bộ của các bên đề cử cán
bộ làm HGVLĐ và tham gia HĐTTLĐ.
- Xây dựng các bộ tiêu chí đánh
giá kết quả giải quyết TCLĐ đối với
HGVLĐ, HĐTTLĐ nói chung và TTVLĐ
nói riêng. Các số liệu kiểm chứng nêu
trên sẽ tạo sự tin tưởng hơn đối với
các bên trong QHLĐ khi yêu cầu sự
hỗ trợ.
2. Trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ
năng nghiệp vụ cần thiết cho HGVLĐ
và TTVLĐ
- HGVLĐ và TTVLĐ phải được trang bị
đầy đủ kiến thức và kỹ năng, nghiệp
vụ hòa giải TCLĐ; kỹ năng ra quyết
Tiếp trang 9
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Khuyến nghị về Hòa giải và
Trọng tài tự nguyện năm 1951 (số 92)
của Tổ chức Lao động Quốc tế

Khuyến nghị số 92 về Hòa giải và
Trọng tài Tự nguyện (KN92), được
thông qua tại Geneva, Hội nghị Lao
động quốc tế lần thứ 34, ngày 6 tháng
6 năm 19511. Khuyến nghị nằm trong
hệ thống các công cụ của Tổ chức Lao
động Quốc tế (ILO) nhằm thúc đẩy tự
do hiệp hội, thương lượng tập thể và
quan hệ lao động.
Khuyến nghị số 92 là một công cụ

nhằm thúc đẩy thương lượng tập
thể tự do và tự nguyện
Thương lượng tập thể là một quyền
cơ bản trong quan hệ lao động.
Nhằm thúc đẩy thương lượng tập thể
một cách tự do và tự nguyện, ILO đã
thông qua hệ thống các tiêu chuẩn và
nguyên tắc chính, đồng thời  là công
cụ giải quyết trực tiếp hoặc gián tiến
thương lượng tập thể và các vấn đề
liên quan, trong đó có KN92 cùng với
Khuyến nghị về Thỏa ước tập thể số
91 cũng được ILO thông qua vào năm
1951.
Liên quan đến quá trình thương
lương tập thể, ILO khuyến khích các
quốc gia (đề cập tại KN92) thiết lập
các thủ tục giải quyết tranh chấp phát
sinh trong quá trình thương lượng
tập thể và cung cấp dịch vụ giúp các
bên giải quyết tranh chấp và quay lại
tiếp tục thương lượng. Đồng thời, bộ
máy hòa giải và trọng tài tự nguyện
cũng có thể hỗ trợ giải quyết các tranh chấp phát sinh từ việc áp dụng
hoặc giải thích  các thỏa ước lao động
tập thể.
KN92 cũng là một công cụ hướng dẫn
và hỗ trợ cho các quốc gia thành viên
1. Việt Nam đã phê chuẩn Khuyến nghị
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tìm kiếm các biện pháp
thúc đẩy thương lượng tập thể2.
KN92 là công cụ hướng dẫn các quốc
gia xây dựng hệ thống quản lý tranh
chấp lao động hiệu quả
Tại Điều 1 và Điều 3 nêu quan điểm,
tùy vào điều kiện của từng quốc gia,
trước tiên cần thiết lập một bộ máy
hòa giải và trọng tài tự nguyện và
miễn phí nhằm hỗ trợ việc giải quyết
các tranh chấp lao động giữa người
sử dụng lao động và người lao động.
KN92 đề cập đến việc xây dựng các
thủ tục giải quyết tranh chấp lao
động sẽ bao gồm cả hai loại tranh
chấp, trong đó tập trung nhiều hơn
vào tranh chấp lao động tập thể về
lợi ích, cụ thể là nhằm hướng tới các
mục tiêu: (1) phòng ngừa tranh chấp
lao động; (2) giải quyết tranh chấp
thông qua hòa giải và trung gian hòa
giải và/hoặc trọng tài tự nguyện; (3)
và giải quyết khi tranh chấp dẫn đến
đình công và các hành động tập thể
khác.
Liên quan đến nội dung xây dựng cơ
chế giải quyết tranh chấp lao động
các quốc gia cần chú trọng nguyên
tắc tôn trọng tối đa nguyên tắc tự
thương lượng và thỏa thuận của các
bên.
KN92 bổ sung thêm, nếu một tranh
chấp được đề nghị giải quyết thông
qua thủ tục hòa giải với sự đồng
thuận của tất cả các bên liên quan, thì
cần phải tránh đình công và bế xưởng
trong khi đang diễn ra quá trình hòa
giải.
2. Thương lượng tập thể - Hướng dẫn chính
sách, ILO.

Ảnh: ILO

Liên quan đến quá trình giải quyết
TCLĐ của trọng tài lao động, KN92
nhấn mạnh nếu một TCLĐ được
chuyển đến trọng tài lao động để giải
quyết cuối cùng với sự đồng thuận
của tất cả các bên liên quan, thì các
bên nên tránh tổ chức đình công hay
đóng cửa doanh nghiệp trong khi
đang diễn ra quá trình hòa giải và
chấp nhận phán quyết của trọng tài
lao động.
Cuối cùng, những thỏa thuận đạt
được cần được làm thành văn bản và
được coi có giá trị tương đương với
những thỏa thuận đạt được khác.
KN92 là công cụ để đánh giá hiệu
quả của hệ thống quản lý tranh chấp
lao động dựa trên các tiêu chí
ILO khuyến khích và hướng dẫn các
quốc gia căn cứ vào các tiêu chí được
đề cập trong KN923, gồm 2 nhóm:
- Nhóm các yếu tố của một hệ thống
quản lý tranh chấp, bao gồm: Nhấn
mạnh vào tính chất phòng ngừa; cung
cấp nhiều dịch vụ và biện pháp can
thiệp; dịch vụ miễn phí; tự nguyện,
phi chính thức, đổi mới; chuyên
nghiệp; độc lập; hỗ trợ nguồn lực và
người dùng tín nhiệm và tin tưởng.
- Nhóm thứ hai phản ánh đặc điểm
chung của quản trị tốt, bao gồm: Sự
tham gia của các bên liên quan; tuân
thủ pháp luật; minh bạch; kịp thời;
hướng tới sự đồng thuận; bình đẳng
và toàn diện; hiệu quả và hiệu suất và
trách nhiệm giải trình.
3. Các hệ thống phòng ngừa và giải
quyết tranh chấp lao động Hướng dẫn để cải thiện hiệu
quả hoạt động.
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HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Những nội dung chính của Khuyến nghị Hòa giải và Trọng tài tự nguyện, 1951 (Số 92)
Các chính phủ nên thiết lập cơ chế/bộ máy hòa giải tự nguyện, miễn phí và nhanh chóng, để hỗ
trợ ngăn ngừa và giải quyết các tranh chấp lao động
“Khuyến nghị số 92, Đoạn 1 và 3:
1. Những bộ máy hòa giải tự nguyện, phù hợp với điều kiện quốc gia, cần được xây dựng để các
bên có thể tiếp cận và để hỗ trợ việc phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động giữa người sử dụng lao
động và người lao động.
3. (3.1.) Thủ tục hòa giải cần miễn phí và nhanh chóng; thời hạn cho thủ tục hòa giải  trong luật và
quy định của quốc gia cần được xác định cứng trước và giữ ở mức tối thiểu.
(3.2.) Các quy định phải được xây dựng sao cho thủ tục hòa giải có thể được một trong số các
bên liên quan tới tranh chấp, hoặc một cơ cấu hòa giải tự nguyện có thể khởi xướng,  yêu cầu.”
Các bên tranh chấp nên được khuyến khích tránh đình công và đóng cửa doanh nghiệp trong
khi hòa giải hoặc trọng tài đang được tiến hành
“Khuyến nghị số 92, Đoạn 4 và 6:
4. Nếu một tranh chấp đã được đưa vào một trình tự hòa giải, với sự đồng thuận của các bên, thì
các bên phải được khuyến khích để tránh không đình công và không đóng cửa doanh nghiệp trong khi việc
hòa giải đang được tiến hành.
6. Nếu tranh chấp đã được đưa ra trọng tài để đi đến thỏa thuận cuối cùng, với sự chấp thuận của
mọi bên hữu quan, và chừng nào việc trọng tài lao động còn đang được tiến hành, thì mọi bên hữu quan
phải được khuyến khích để tránh không đình công và không đóng cửa doanh nghiệp, và chấp nhận quyết
định của trọng tài lao động.”
Các thỏa thuận đạt được trong hoặc do kết quả của quá trình hòa giải phải được lập thành văn
bản và “được coi là có giá trị ngang bằng” như các thỏa thuận được ký kết theo cách thức
thông thường
“Khuyến nghị số 92, Đoạn 5:

Tiếp theo trang 7
định khi giải quyết một TCLĐ đối với
TTVLĐ. Đối với HGVLĐ bên cạnh các
kiến thức, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động, cần phải có các
kỹ năng và kiến thức để thực hiện
nhiệm vụ “hỗ trợ quan hệ lao động”.
Đây được xác định là nhiệm vụ của
các cơ quan, tổ chức cử cán bộ làm
HGVLĐ và tham gia HĐTTLĐ.
- Xây dựng các bộ tài liệu hướng dẫn,
tài liệu mẫu, tài liệu hướng dẫn cho
đội ngũ HGVLĐ và TTVLĐ tự nâng
cao trình độ, tự khai thác thông tin
và kiến thức cần thiết phục vụ quá
trình thực hiện hòa giải và trọng tài
giải quyết tranh chấp lao động.
Trong đó, cần chú trọng đến
việc xây dựng các tài liệu
hướng dẫn tác nghiệp cụ
www.quanhelaodong.gov.vn

thể đối với HGVLĐ và TTVLĐ trong
giải quyết từng loại TCLĐ riêng biệt
(TCLĐ cá nhân, TCLĐTT về quyền và
TCLĐTT về lợi ích).
- Xây dựng các chương trình, kế
hoạch đào tạo thường niên nhằm
nâng cao năng lực cho các HGVLĐ
và TTVLĐ thực hiện tốt vai trò trung
gian giải quyết TCLĐ; hỗ trợ QHLĐ và
hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về
QHLĐ theo quy định.
- Xây dựng hệ thống dữ liệu về QHLĐ
nhằm giúp cho các HGVLĐ và TTVLĐ
tra cứu, thu thập thêm các thông tin
cần thiết trong quá trình giải quyết
TCLĐ và triển khai các nhiệm vụ khác.
3. Đảm bảo các điều kiện cho hoạt
động của HGVLĐ và TTVLĐ

- Chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất,
điều kiện làm việc cho đội ngũ HGVLĐ
và TTVLĐ.
- Thực hiện tốt chế độ đãi ngộ, đảm
bảo đội ngũ HGVLĐ và TTVLĐ hoạt
động đúng chức năng và tuân thủ các
nguyên tắc trong hoạt động hòa giải
và trọng tài lao động, hướng tới sự
chuyên nghiệp giải quyết TCLĐ theo
các nguyên tắc của thị trường.
- Nghiên cứu triển khai nhiều hình
thức động viên khen thưởng đối với
đội ngũ HGVLĐ và TTVLĐ nhằm khuyến khích, động viên cả về vật chất
và tinh thần, giúp họ nhiệt tình, trách
nhiệm và gắn bó hơn với công việc
được giao.

Trang 9

THỰC TIỄN ĐỊA PHƯƠNG

Hòa giải viên lao động tại Đồng Nai – Một vài điểm sáng

Đồng Nai là một tỉnh cửa ngõ đi
vào vùng kinh tế Đông Nam Bộ, quy
tụ nhiều khu công nghiệp và thu
hút một lượng lớn lao động từ các
vùng, miền trong cả nước đến sinh
sống, làm việc. Chính vì vậy, tình
hình quan hệ lao động tại đây được
đánh giá là sôi động và không kém
phần phức tạp. Để bảo đảm ổn định
tình hình quan hệ lao động, một
trong những lực lượng có vai trò
quan trọng là hòa giải viên lao động.
Hiện tại, Đồng Nai có 33 hòa giải
viên được bổ nhiệm, đang hoạt
động ở các huyện, thành phố thuộc
tỉnh. Thành phần chủ yếu là cán bộ
kiêm nhiệm từ các phòng chuyên
môn của Sở LĐTBXH, Công đoàn,
các cá nhân có đủ năng lực khác.
Từ 2018-2020, đã có 1.657
lượt cán bộ phụ trách công
tác nhân sự doanh nghiệp,
cán bộ công đoàn, hòa giải
viên lao động   đã được
tập huấn thông qua 33 lớp
tập huấn phổ biến chính
sách, pháp luật lao động,
442 lượt hòa giải viên lao
động, cán bộ công đoàn,
cán bộ nhân sự doanh nghiệp được bồi dưỡng về
kỹ năng đối thoại, thương
lượng và hòa giải tranh
chấp lao động thông qua
Trang 10

3 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng.
Theo số liệu thống kê của Sở LĐTBXH Đồng Nai, từ 2018-2020, số
lượng vụ tranh chấp lao động cá
nhân hàng năm có xu hướng giảm
dần, tỷ lệ số vụ được giải quyết
được duy trì ở mức cao, trên 80%.
Mặc dù hòa giải viên lao động cơ
bản đáp ứng được yêu cầu, nhu cầu
giải quyết tranh chấp lao động cá
nhân, nhưng giải quyết tranh chấp
lao động tập thể, đình công vẫn còn
là thách thức to lớn. Trong tình hình
hiện nay, khi 100% cuộc đình công
không đúng trình tự, thủ tục, Hội
đồng trọng tài lao động chưa được
kiện toàn, hòa giải viên lao động
chỉ có thể tham gia giải quyết tranh
chấp lao động, đình công cùng đoàn

liên ngành giải quyết tranh chấp lao
động.
Bên cạnh những thuận lợi và sự
quan tâm của tỉnh, hòa giải viên lao
động vẫn còn nhiều khó khăn phải
đối diện. Với phần lớn là cán bộ
kiêm nhiệm, thời gian tập trung cho
công tác hòa giải, giải quyết tranh
chấp lao động là rất hạn hẹp. Yêu
cầu về kiến thức, kỹ năng của hòa
giải viên lao động được đòi hỏi rất
cao mà nếu không chuyên tâm, rất
khó khăn để đảm bảo. Bên cạnh đó,
chế độ phụ cấp cho hòa giải viên lao
động còn thấp và không có nhiều ý
nghĩa trong thúc đẩy động lực công
tác của hòa giải viên lao động.

Đến 31/12/2020, Đồng Nai có:
 38.669 tổ chức, doanh nghiệp được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh
 1.217.530 lao động đang làm việc với 54% là lao động nữ (658.408
người)
 Lương bình quân trong các loại hình doanh nghiệp: 7.556
triệu/người/tháng
 Số doanh nghiệp có CĐCS: 1.475 doanh nghiệp
 Số doanh nghiệp có CĐCS đã ký kết TƯLĐTT: 1.214/1.475 (82.3%)
Nguồn: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai
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THỰC TIỄN ĐỊA PHƯƠNG
Điểm sáng về hòa giải viên
Hiện Đồng Nai có một số hòa giải
viên lao động là cán bộ đã nghỉ hưu,
có nhiều thời gian, có kiến thức, kỹ
năng và có lòng thương công nhân,
người lao động. Họ hoạt động
chuyên trách và đã có những hiệu
quả rõ ràng trong hoạt động hòa
giải tranh chấp lao động cá nhân.
Điển hình là trường hợp hòa giải
viên lao động huyện Nhơn Trạch –
Bà Phan Thị Hiếu. Bà là cán bộ công
đoàn có hơn 20 năm sát cánh cùng
doanh nghiệp, người lao động, có
những hỗ trợ thiết thực cho cả hai
đối tác và được biết đến rộng rãi. Từ
đó, bà nhận được nhiều niềm tin và
sự hợp tác từ cả hai phía trong giải
quyết tranh chấp lao động.
Huyện Nhơn Trạch có bố trí 1 phòng
làm việc riêng trong bộ phận một
cửa. Tại đây, luôn có người trực và
tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ/giải quyết
tranh chấp lao động theo giờ hành

chính. Khi tiếp nhận vụ việc, bà tìm
hiểu nguyên nhân, làm việc với từng
bên và bố trí buổi hòa giải. Phần
lớn tranh chấp lao động cá nhân
đều được hòa giải thành công. Hoạt
động của Bà Hiếu có thể xem là vừa
hòa giải tranh chấp lao động, vừa
hỗ trợ phát triển quan hệ lao động.
Không ít trường hợp mâu thuẫn
chưa đến mức độ phát sinh tranh
chấp, khi nhận được thông tin, bà
đã chủ động hỗ trợ để xử lý sớm.
Điều này giúp doanh nghiệp và cả
người lao động hạn chế được sự
hình thành và phát triển của tranh
chấp lao động cá nhân cũng như
tranh chấp lao động tập thể.
Trong nhiều năm qua, hàng trăm vụ
tranh chấp lao động cá nhân được
giải quyết, nhưng bà Hiếu chưa
nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ, phụ
cấp nào. Có thể nói, Bà Hiếu là một
trường hợp hòa giải viên lao động
rất đặc biệt tại tỉnh Đồng Nai.

Vấn đề đặt ra
Từ những thực trạng, thuận lợi, khó
khăn và điểm sáng, có thể xem xét
việc xây dựng đội ngũ hòa giải viên
lao động chuyên trách để hoạt động
hòa giải tranh chấp lao động thực
sự có hiệu quả.
Muốn như vậy, cần phải xây dựng
cơ chế để thu hút những người có
trình độ, kỹ năng làm hòa giải viên
lao động chuyên trách bằng chế độ
đãi ngộ xứng đáng, nơi làm việc cụ
thể và dễ được tiếp cận.
Bên cạnh đó, cần đầu tư vào hoạt
động đào tạo, tập huấn thường
xuyên cũng như kết nối hệ thống
hòa giải viên lao động để cùng chia
sẻ kinh nghiệm, kiến thức và cùng
hỗ trợ giải quyết tranh chấp khi cần
thiết. Có như vậy, hoạt động của
hòa giải viên mới có thể đảm đương
được vai trò quan trọng được Bộ
luật Lao động 2019 đặt ra.

Tình hình tiếp nhận, giải quyết TCLĐ cá nhân của hòa giải viên giai đoạn 2018-2020

Nguồn: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai
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Trang 11

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG,
BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG

Ngày 17/3/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH
công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

02 thủ tục hành chính mới ban hành
1. Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể
2. Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,
chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể.

06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Gia hạn Giấy pháp hoạt động cho thuê lại lao động
Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ
1. Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp
2. Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Trang 12
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ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Thủ tục thành lập Hội đồng thương lượng tập thể

Bước 1
Người đại diện
gửi văn bản đề
nghị thành lập
Hội
đồng
thương lượng
tập thể

Nơi tiếp nhận:
UBND tỉnh, thành
phố trực thuộc
Trung ương nơi đặt
trụ sở chính của
các doanh nghiệp
hoặc nơi được các
bên lựa chọn trong
trường hợp các
doanh nghiệp có
trụ sở chính tại
nhiều tỉnh, thành
phố trực thuộc
trung ương

Bước 2
Cổng thông tin
dịch vụ công
trực tuyến
UBND
Trực tiếp đến
UBND
Đường bưu
điện đến UBND

Hồ sơ (kèm theo văn bản đề nghị thành lập HĐTLTT)

20 ngày làm việc
kể từ ngày nhận được hồ sơ

UBND cấp tỉnh ra quyết định thành
lập Hội đồng thương lượng tập thể
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
tham mưu, trình UBND cấp tỉnh
phương án thành lập Hội đồng
thương lượng tập thể
Trường hợp không quyết định
thành lập Hội đồng thương
lượng tập thể thì có văn bản
trả lời nêu rõ lý do

1. Danh sách doanh nghiệp tham gia TLTT nhiều DN;
2. Họ tên, chức vụ/chức danh của người được các bên đồng thuận cử làm Chủ
tịch HĐTLTT; Văn bản đồng ý của người được đề nghị làm Chủ tịch Hội đồng
thương lượng tập thể (nếu có);
3. Danh sách các thành viên đại diện của mỗi bên tham gia thương lượng trong
HĐTLTT;
4. Nội dung dự kiến được các bên thống nhất, gồm: nội dung thương lượng,
thời gian hoạt động của HĐTLTT, kế hoạch TLTT, hỗ trợ của HĐTLTT (nếu có).

(Căn cứ pháp lý:
Bộ luật Lao động;
Thông tư số
10/2020/TTBLĐTBXH)

Thủ tục đăng ký nội quy lao động
Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên
Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nội quy lao động
1. Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động
2. Nội quy lao động;
3. Văn bản góp ý kiến của tổ chức đại diện người
lao động tại cơ sở (đối với nơi có tổ chức đại diện
người lao động);
4. Các văn bản liên quan đến kỷ luật lao động và
trách nhiệm vật chất (nếu có).
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Nộp hồ sơ cho cơ quan chuyên môn về lao động
- Qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến; hoặc
- Nộp trực tiếp; hoặc
- Qua đường bưu điện.
(Cơ quan chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp tỉnh
nơi người sử dụng đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan
chuyên môn về lao động thuộc UBND cấp huyện được
uỷ quyền)

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
Cơ quan chuyên môn về lao động nơi tiếp nhận hồ sơ nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp
luật thì thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung, đăng ký lại nội quy lao động (trong
thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ).
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VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN QUAN HỆ LAO ĐỘNG
Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 07/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)
về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
1

2
3
4
5

Nội luật hóa các
quy định của Công
ước số 98, hoàn
thiện hệ thống các
văn bản quy phạm
pháp luật liên quan

- Ban hành các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động
2019 về: thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; tổ chức đại diện người
lao động; giải quyết tranh chấp lao động
- Sửa đổi, bổ sung Nghị định
số 28/2020/NĐ-CP quy định
xử phạt hành chính trong
lĩnh vực lao động, bảo hiểm
xã hội, đưa người lao động
Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng

+ Hoàn thiện các quy định liên quan đến chế tài áp
dụng và các biện pháp khắc phục hậu quả đối với
hành vi can thiệp, thao túng tổ chức đại diện
người lao động
+ Hoàn thiện các quy định liên quan đến chế tài áp
dụng và các biện pháp khắc phục hậu quả đối với
hành vi vi phạm về thương lượng tập thể

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước số 98 tới người lao động, người sử dụng lao động và các cơ
quan, tổ chức liên quan
Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí
thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và
tiến bộ trong tình hình mới (ban hành kèm theo Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25/3/2020 của Thủ
tướng Chính phủ)
Xây dựng và cung cấp thông tin dữ liệu thị trường lao động, quan hệ lao động để hỗ trợ cho thương
lượng tập thể đạt hiệu quả
Tăng cường năng lực của thanh tra lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết
tranh chấp lao động

* Thủ tướng Chính phủ ban Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030
(ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 05/2/2021)
Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức tốt công tác thông tin, dự báo, kết nối cung – cầu và phát triển thị
trường lao động để các bên có cơ sở đối thoại, thương lượng, Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban bí thư Trung
ương Đảng tại Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 về tăng cường quản lý nhà nước về quan hệ lao động đồng
thời thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động,
Chương trình Hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 đề ra mục tiêu và những nhiệm vụ về quan
hệ lao động, bao gồm : (1) Hoàn thiện thể thế, chính sách pháp luật liên quan đến cung-cầu  lao động phù hợp
với quy luật thị trường lao động, công ước, tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với lợi ích chính đáng, hợp pháp của
người lao động và người sử dụng lao động; (2) Nâng cao hiệu quả tổ chức,vận hành thị trường lao động trong
có nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến, nâng cao nhận thức về pháp luật lao động, quan hệ lao động…
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Thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia
Ngày 26/3/2021 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 449/QĐ-TTg thành lập Hội đồng tiền lương
quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 92 Bộ Luật Lao động.
Hội đồng thực hiện chức năng tư vấn cho Chính phủ về mức
lương tối thiểu xác lập theo vùng (bao gồm mức lương tối
thiểu theo tháng và mức lương tối thiểu theo giờ) và chính
sách tiền lương áp dụng đối với người lao động (Điều 49 Nghị
định 145/2020/NĐ-CP).
Hội đồng tiền lương quốc gia gồm có 17 thành viên, bao gồm:
05 thành viên đại diện của Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội, 05 thành viên đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam, 05 thành viên đại diện của một số tổ chức đại diện
người sử dụng lao động ở trung ương và 02 thành viên là
chuyên gia độc lập (theo quy định tại Điều 51 Nghị định số
145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ).

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Hội đồng tiền lương quốc gia
(Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập
Hội đồng tiền lương quốc gia)

Chủ tịch Hội đồng
Ông Lê Văn Thanh
Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội
Phó Chủ tịch Hội đồng
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch
Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội đồng
Ông Hoàng Quang Phòng,
Phó Chủ tịch Phòng Thương mại
và Công nghiệp Việt Nam

04 thành viên
Đại diện TLĐLĐVN

04 thành viên
Đại diện Bộ LĐTBXH

Phó Chủ tịch Hội đồng
Ông Nguyễn Văn Thịnh,
Phó Chủ tịch Liên minh
Hợp tác xã Việt Nam
03 thành viên
Đại diện PTMCNVN

02 thành viên độc lập
(không bao gồm chuyên gia, nhà khoa học đang công tác tại đơn vị
thuộc Bộ LĐTBXH, TLĐLĐVN và tổ chức đại diện NSDLĐ ở TƯ)
Bộ phận kỹ thuật
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Bộ phận thường trực giúp việc
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SỐ LIỆU QUAN TÂM
Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, lao động và quan hệ lao động
Chỉ tiêu kinh tế - xã hội
năm 2021

GDP
~ 6%

CPI
4%

Chỉ số TFP
~45-47%

NSLĐXH
~4,8%

(Nghị quyết số 124/2020/QH14,
ngày 11/11/2020 của Quốc hội)

Chỉ tiêu về lao động - việc làm năm 2021
66%

Tỷ lệ lao động qua đào tạo
Tr.đó: Có bằng cấp, chứng chỉ từ 3 tháng trở lên

25,5%

Tỷ lệ LLLĐ trong độ tuổi lao động tham gia BHXH

35%

Tỷ lệ LLLĐ trong độ tuổi lao động tham gia BHTN

28%

(Nghị quyết số 01/NQ-CP
ngày 01/01/2021 của
Chính phủ)

Mục tiêu phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
(Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị)

Đến 2025

Đến 2030
Đến 2045

13,5 triệu đoàn viên

Hầu hết DN có 25 công nhân,
lao động trở lên có tổ chức
công đoàn

80% trở lên các DN, đơn vị có tổ
chức công đoàn ký kết TƯLĐTT
(Đến 2023 đạt trên 70%)

Phần lớn NLĐ được tập hợp, tham gia
một số hoạt động của CĐVN
(nơi chưa có tổ chức đại diện NLĐ)

85% trở lên các DN, đơn
vị có tổ chức công đoàn
ký kết TƯLĐTT

(Đến 2023 có 12 triệu)
16,5 triệu đoàn viên

Hầu hết NLĐ tại cơ sở là đoàn viên CĐVN

99% DN, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết TƯLĐTT

GIỚI THIỆU ẤN PHẨM
Những nội dung mới của Bộ luật Lao động 2019
Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội
khóa XIV ngày 20/11/2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.
Bộ luật Lao động năm 2019 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, quan trọng đáp ứng
các yêu cầu mới của công tác quản trị thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập
quốc tế ở nước ta.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Vụ Pháp chế) đã biên soạn và giới thiệu
cuốn sách: "Những nội dung mới của Bộ luật Lao động 2019" với hai phần chính.
Phần thứ nhất, giới thiệu những nội dung đã được sửa đổi, bổ sung, thể hiện
những đổi mới và tiến bộ của Bộ luật Lao động (2019). Phần tiếp theo, giới thiệu
toàn văn Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 để bạn đọc dễ dàng tham khảo
trong quá trình nghiên cứu, học tập và thực hiện các quy định pháp luật lao động.
Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc./.
“Dự án Khung khổ Quan hệ Lao động Mới được tài trợ bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ theo thỏa thuận hợp tác số IL-29690-1675-K-11. 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 hoặc chương trình được tài trợ bởi Quỹ Liên bang, với tổng giá trị là 5,1 triệu USD.”

MỌI THÔNG TIN XIN GỬI VỀ:
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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

