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Những nỗ lực đổi mới quan hệ lao động

Trước hết là cam kết và hành động ở cấp độ cao của các 
cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước về vấn đề lao động và 
tổ chức đại diện người lao động (NLĐ) trong tiến trình 
đàm phán Hiệp định TPP và các Hiệp định thế hệ mới 
khác. Các cam kết bao gồm cả việc cải cách pháp luật, 
thể chế thiết chế và hành động thực tiễn quốc gia phù 
hợp với các cam kết quốc tế (đặc biệt là Tuyên bố năm 
1998 về những Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong Lao 
động của ILO) của Việt Nam. Ngày 23/5/2-16, nhân 
chuyến thăm và gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo, Tuyên 
bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ được thông qua, đã khẳng 
định cam kết thúc đẩy sớm thông qua và thực thi đầy 
đủ các tiêu chuẩn cao lĩnh vực lao động trong Hiệp định 
TPP. Ngay cả khi TPP không được thực hiện, cam kết nỗ 
lực cải cách pháp luật và tuân thủ các điều khoản về lao 
động và tổ chức đại diện NLĐ cũng được tái khẳng định 
lại trong các văn kiện của Đảng và Nhà nước ta.

Hành động ở cấp quốc gia phát triển theo hướng tăng 
cường hơn tiếng nói của các bên, Diễn đàn quan hệ lao 
động (QHLĐ) ba bên lần đầu tiên được tổ chức với chủ 
đề: “Đổi mới QHLĐ trong tiến trình hội nhập quốc tế”. 
Diễn đàn là cơ hội tốt để Chính phủ, tổ chức đại diện của 
người lao động (NLĐ), tổ chức đại diện của người sử 
dụng lao động và các đối tác xã hội cùng nhau trao đổi, 
chia sẻ thông tin và đề ra các giải pháp để xử lý các vấn 
đề trong QHLĐ. Tuyên bố chung ba bên cam kết cùng 
nhau xây dựng mối QHLĐ lành mạnh, tiến bộ và phát 
triển, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
NLĐ, sự lớn mạnh của doanh nghiệp, góp phần vào xây 
dựng đất nước ổn định, phát triển và tiến bộ xã hội. Bộ 
luật lao động 2012 đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ 
sung, theo đó các quy định về QHLĐ là nội dung chính 
trong lần sửa đổi này nhằm đáp ứng hơn với các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế đồng thời phù hợp với thực tiễn 
đất nước. Bên cạnh đó, chúng ta đã thể hiện sự cố gắng 
thông qua việc xúc tiến các hoạt động tiến tới phê chuẩn 
đầy đủ các công ước cơ bản của ILO, đặc biệt là hai công 
ước 87 và 98 về tự do liên kết và quyền thương lượng 
tập thể.

QHLĐ cũng ghi nhận những chuyển biến mới trong năm 
2016. Là năm kỷ lục các DN thành lập mới, số lượng 

NLĐ tham gia QHLĐ cũng tăng lên, nhưng QHLĐ diễn 
biến ổn định hơn, tranh chấp lao động, đình công được 
giảm hẳn so với năm trước1. Nhằm nâng cao năng lực 
đại diện và bảo vệ quyền lợi cho NLĐ trong xu thế vận 
động của nền kinh tế thị trường, Chương trình phát 
triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở theo quy 
trình “từ dưới lên” do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam 
triển khai, đã nhận được sự hưởng ứng và đánh giá rất 
cao về những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các 
cam kết quốc tế của bạn bè quốc tế. Hoạt động của Hội 
đồng tiền lương quốc gia đã và đang dần đi vào nền nếp. 
Những cuộc thảo luận, đám phán ba bên ở cấp quốc gia 
về mức lương tối thiểu hàng năm, đang dần thể hiện 
đúng vai trò chức năng của ba bên thương lượng trong 
QHLĐ.

Những vấn đề tồn tại nhiều năm của QHLĐ vẫn 
chưa được khắc phục
Mặc dù số cuộc đình công có giảm so với năm trước, 
nhưng các lý do cơ bản làm nổ ra tranh chấp lao động, 
đình công vẫn chưa được khắc phục, đặc biệt là tình 
trạng vi phạm pháp luật lao động, chất lượng bữa ăn 
ca thấp, chênh lệch về thang bậc lương thấp vẫn diễn 
ra phổ biến. Những thay đổi về chính sách lao động của 
Nhà nước (như điều chỉnh lương tối thiểu, thực hiện 
tính bảo hiểm xã hội từ 1/1/2016,… tạo sức ép buộc các 
DN phải thực hiện cắt giảm chi phí đầu vào, xây dựng 
các phương án điều chỉnh lương, thưởng và các chế độ 
đãi ngộ khác), gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của 
NLĐ. Trong khi đó, công tác tham vấn, đối thoại, thương 
lương của các bên không kịp thời mỗi khi DN điều chỉnh 
chính sách lao động của mình, dẫn đến những cuộc đình 
công lớn gây sức ép lên các DN.
Trong khi đó, hệ thống thiết chế hỗ trợ QHLĐ như: hòa 
giải viên, hội đồng trọng tài lao động, tòa án lao động, 
Ủy ban QHLĐ,… vẫn chưa hoạt động đúng chức năng. 
Những biện pháp hành chính nhằm can thiệp vào QHLĐ 
vẫn đang là các hoạt động chủ đạo; việc giải quyết các 
cuộc đình công vẫn cơ bản dựa vào Tổ công tác liên 
ngành mà nòng cốt vẫn là các cán bộ chức năng của các 
cơ quan Nhà nước.

(xem tiếp trang 11)
1. Tại Bình Dương và Tp. HCM, năm 2016 là năm đầu tiên có số cuộc 
đình công giảm đáng kể.

Quan hệ lao động Việt Nam 2016 - Những chuyển biến 
trong tiến trình hội nhập
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TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN QUAN 

HỆ LAO ĐỘNG THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ 
CÔNG TÁC NĂM 2016 GÓP PHẦN THÚC ĐẨY 

QUAN HỆ LAO ĐỘNG PHÁT TRIỂN

Căn cứ nhu cầu thực tiễn và phương hướng chỉ đạo của 
lãnh đạo Bộ, Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao 
động đã xây dựng Kế hoạch công tác năm 2016.
Là một thiết chế của Nhà nước1 có chức năng phục vụ 
nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong quan hệ lao động, 
năm 2016 Trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ theo ba mảng công việc chính, gồm: (1) Tham 
mưu các vấn đề về lao động và quan hệ lao động cho Bộ 
và các cơ quan của Đảng, Quốc hội  trong việc nghiên 
cứu chuẩn bị phê chuẩn và tham gia Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương (TPP) và phổ biến cam kết của 
Việt Nam trong TPP cho các cơ quan, tổ chức, hiệp hội 
ở trung ương và địa phương; (2) Hỗ trợ các tỉnh/thành 
phố triển khai các Đề án Phát triển Quan hệ lao động 
trên địa bàn (thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
tại Công văn số 4690/VPCP-KGVX ngày 11/6/2013 và 
Nghị quyết 97/NQ-CP của Chính phủ ngày 26/12/2014); 
và (3) Thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao 
nhận thức và năng lực về quan hệ lao động. Bên cạnh 
đó, lần đầu tiên Trung tâm (phối hợp với Văn phòng 
ILO tại Hà Nội) tổ chức Diễn đàn ba bên về quan hệ 
lao động Việt Nam, làm nền tảng để phổ biến và tăng 
cường các cuộc tham vấn ba bên về QHLĐ cho những 
năm tiếp theo.
Với những nỗ lực của lãnh đạo và cán bộ toàn Trung tâm, 
các hoạt động năm 2016 đã và đang dần gắn với yêu cầu 
nhiệm vụ của Bộ và nhu cầu thực tiễn về công tác quản 
lý và hỗ trợ quan hệ lao động của các địa phương, qua 
đó góp phần thúc đẩy quan hệ lao động phát triển theo 
hướng thị trường và hội nhập quốc tế.

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1 Thúc đẩy quá trình đổi mới và phát triển quan hệ 
lao động thông qua các hoạt động chuẩn bị phê 

chuẩn và triển khai Hiệp định đối tác xuyên Thái 
Bình Dương TPP
Theo kế hoạch thì các nước thành viên sẽ phải chuẩn 
bị phê chuẩn, đồng thời xúc tiến việc sửa đổi bổ sung 
hệ thống luật pháp và các cơ chế, thiết chế theo đúng 
cam kết để Hiệp định có thể có hiệu lực vào đầu năm 
2018. Một trong những cam kết quan trọng của Việt 
Nam trong Hiệp định TPP là đổi mới quan hệ lao động 
tại Việt Nam với việc lần đầu tiên sẽ cho phép người lao 
động được lựa chọn thành lập và gia nhập tổ chức của 
người lao động tại doanh nghiệp nằm ngoài hệ thống 
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.
Các hoạt động tham gia ký kết TPP
1. CIRD được thành lập theo quyết định số 151/QĐ-TTg ngày 
05/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

* Tham gia Ban biên tập, đóng góp ý kiến
-	“Đề án về tổ chức công đoàn trong bối cảnh nước ta 

tham gia TPP và các hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới” của Hội đồng lý luận Trung ương để trình Bộ 
Chính trị, Ban Bí thư.

-	Đề án về “Thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế, giữ 
vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta 
tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” 
của Ban cán sự Đảng Chính phủ trình ra tại Hội nghị 
Trung ương 4 khóa 12.

-	Đề án của Ban kinh tế Trung ương trình Bộ Chính trị 
và Ban bí thư về đổi mới hệ thống luật pháp và thiết 
chế chuẩn bị cho việc Việt Nam tham gia TPP và các 
FTA thế hệ mới.

-	Đề án của Đảng đoàn Tổng liên đoàn Lao động Việt 
Nam về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn 
Việt Nam trong tình hình mới”.

* Xây dựng báo cáo chuyên đề và trực tiếp báo cáo tại 
các cuộc họp và hội thảo do Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban 
Pháp luật và Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ 
chức về các cam kết về lao động và quan hệ lao động 
trong Hiệp định TPP và các yêu cầu đặt ra đối với Việt 
Nam sửa đổi luật pháp, cơ chế, thiết chế phù hợp với 
cam kết của Việt Nam.
* Thuyết trình về cam kết của Việt Nam về lao động và 
quan hệ lao động trong Hiệp định TPP tại hơn 20 hội 
nghị, hội thảo tổ chức dành cho các các cơ quan, tổ chức 
ở trung ương và địa phương, các cơ quan nghiên cứu, 
các hiệp hội có liên quan.
* Tham mưu cho Bộ về các yêu cầu sửa đổi pháp luật 
và tổ chức bộ máy theo cam kết TPP để làm cơ sở đề 
xuất với Chính phủ, Quốc hội kế hoạch sửa đổi pháp 
luật, trong đó có Bộ luật Lao động và tổ chức bộ máy 
của Bộ liên quan tới quan hệ lao động.
* Thực hiện nghiên cứu hai đề tài khoa học cấp Bộ về 
“Xây dựng và điều chỉnh thiết chế, cơ chế về QHLĐ phù 
hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam” và “Mô hình 
hệ thống QHLĐ phù hợp với thực tiễn và cam kết quốc 
tế của Việt Nam”.

2 Tư vấn, hỗ trợ xây dựng và thực hiện Đề án phát 
triển quan hệ lao động tại địa phương

Trong năm 2016, Trung tâm tiếp tục hỗ trợ 6 tỉnh, thành 
phố, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Bình 
Dương, Đồng Nai và Bình Phước triển khai các hoạt 
động của Đề án Phát triển quan hệ lao động đã được phê 
duyệt trên địa bàn tỉnh, thành phố. Các hoạt động hỗ 
trợ cũng được mở rộng tới các tỉnh, thành phố chưa 
có Đề án như Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Đà 
Nẵng, Tây Ninh.
Các hoạt động hỗ trợ chính ở địa phương
* Tổ chức Hội nghị đánh giá 2 năm triển khai Đề án 
Phát triển quan hệ lao động tại 6 tỉnh, thành phố, rút ra 
những bài học để làm cơ sở cho Bộ và UBND các cấp ở 
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địa phương tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện Đề án trong 
những năm tiếp theo.

* Hỗ trợ địa phương triển khai các hoạt động
-	Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức về quan 

hệ lao động trong kinh tế thị trường và hội nhập và phổ 
biến cam kết về quan hệ lao động trong TPP và FTA 
với EU, dành cho đối tượng là cán bộ quản lý về lao 
động và cán bộ công đoàn từ cấp quận, huyện và ban 
quản lý khu công nghiệp.

-	Mở lớp tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho hòa 
giải viên lao động tại Bình Dương, Đồng Nai, Ninh 
Bình, Hải Dương, Bắc Ninh (Phối hợp với Sở Lao 
động – Thương binh và Xã hội các tỉnh/TP);

-	Hỗ trợ Tp. Hồ Chí Minh xây dựng mô hình hòa giải 
tranh chấp lao động tập thể nhằm tránh để xảy ra đình 
công thông qua việc nghiên cứu đúc kết kinh nghiệm 
hòa giải có hiệu quả tranh chấp lao động tập thể để 
tránh không để xảy ra đình công tại Quận 7, TP Hồ 
Chí Minh.

-	Hoàn thiện công cụ “Hồ sơ quan hệ lao động tại doanh 
nghiệp”. Sau khi nhận được phản hồi tích cực từ 2 địa 
phương Đồng Nai và Tp.Hồ Chí Minh. Trung tâm sẽ 
tiếp tục hoàn thiện bộ công cụ này để sao cho dễ sử 
dụng, đóng góp thiết thực cho công tác nắm tính hình 
quan hệ lao động tại doanh nghiệp của cơ quan quản lý 
nhà nước để chủ động hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp 
trong các hoạt động đối thoại, thương lượng và phát 
hiện sớm các nguy cơ tranh chấp lao động tập thể và 
đình công.

* Nghiên cứu, khảo sát khả năng xây dựng Đề án Phát 
triển quan hệ lao động ở các tỉnh mới như Bắc Ninh, 
Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Đà Nẵng.

3 Nâng cao năng lực và truyền thông về QHLĐ
Trong năm 2016, Trung tâm tiếp tục triển khai và 

nâng cao chất lượng của các hoạt động về nâng cao năng 
lực và tuyền thông về quan hệ lao động, bao gồm:
- Hoàn thành và công bố “Báo cáo Quan hệ lao động 
Việt Nam”. Đây là báo cáo quốc gia đầu tiên của Việt 
Nam về Quan hệ lao động, tổng kết lại quá trình vận 
động và phát triển của quan hệ lao động Việt Nam gắn 

với quá trình 30 năm Đổi mới.
- Tổ chức 12 buổi “Tọa đàm về quan hệ lao động”, mỗi 
buổi tập trung vào một chủ đề nhằm tạo diễn đàn trao 
đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, cập nhật kiến thức 
về quan hệ lao động.
- Phát hành Bản tin Quan hệ lao động 2 tháng/kỳ, bao 
gồm các thông tin cập nhật, các bài nghiên cứu trao đổi, 
các kinh nghiệm hay trong nước và quốc tế.
- Vận hành trang web của Trung tâm nhằm cập nhật 
thông tin về quan hệ lao động, chia sẻ các kinh nghiệm 
về quan hệ lao động trong và ngoài nước; chia sẻ các bài 
nghiên cứu, trao đổi. Các thông tin trên cũng được liên 
kết với các trang web khác và các mạng xã hội tạo nên 
một cộng đồng mạng về quan hệ lao động.

4 Tham mưu cho Bộ phối hợp với ILO tổ chức Diễn 
đàn quan hệ lao động Việt Nam. Đây là Diễn đàn 

quan hệ lao động Việt Nam đầu tiên được tổ chức tại 
Việt Nam và đây cũng là lần đầu tiên một Tuyên bố ba 
bên về xây dựng quan hệ lao động trong bối cảnh mới 
được đưa ra ở cấp quốc gia. Trên cơ sở kết quả và kinh 
nghiệm của Diễn đàn lần thứ nhất, Trung tâm dự kiến sẽ 
trình Bộ tổ chức Diễn đàn thành một hoạt động thường 
niên mang tính ba bên hoặc “ba bên cộng” của Việt Nam 
(bao gồm cả các cơ quan nghiên cứu, các nhà tài trợ, các 
nhãn hàng đặt gia công).

5 Tham gia vào quá trình sửa đổi bổ sung một số 
điều của Bộ luật Lao động, phần liên quan tới 

QHLĐ, trong đó tập trung ba nội dung là những quy 
định về tổ chức của NLĐ nằm ngoài hệ thống Tổng liên 
đoàn Lao động Việt Nam; đối thoại thương lượng tập 
thể và thỏa ước lao động tập thể; tranh chấp lao động tập 
thể và đình công, hòa giải và trọng tài lao động.

B- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017
- Tiếp tục và tăng cường hơn các hoạt động hỗ trợ về dối 

thoại, thương lượng và xây dựng mối quan hệ lao động 
hài hòa, ổn định, trong đó tập trung các hoạt động hỗ 
trợ tại địa phương và các doanh nghiệp.

- Nghiên cứu triển khai thực hiện vai trò trung gian hòa 
giải TCLĐ của CIRD  và triển khai xuống địa phương.

- Tăng cường các hoạt động tập huấn nâng cao kiến 
thức, kỹ năng về quan hệ lao động cho các bên trong 
đối thoại, thương lượng và xác lập các điều kiện lao 
động và việc làm mới trong QHLĐ theo mong muốn 
của các bên.

- Nghiên cứu nhân rộng và phổ biến các mô hình về biện 
pháp phòng ngừa đình công.

- Tăng cường cung cấp các thông tin và phổ biến pháp 
luật về QHLĐ để nâng cao nhận thức của các bên 
trong QHLĐ và các cấp, các ngành, các tổ chức để 
cùng nhau xây dựng QHLĐ tiến bộ, ổn định và phát 
triển./.
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Diễn biến đáng chú ý về quan hệ lao 
động trên thế giới trong năm 2016

Năm 2016 tăng trưởng kinh tế toàn cầu khoảng 3,2%, tại 
các nước đang phát triển ở mức 4,2%, mức thấp nhất nhất 
kể từ năm 2003. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế như vậy 
tạo ra môi trường không khả quan đối với đầu tư toàn cầu 
và chưa đáp ứng nhu cầu việc làm cho người lao động. 
Thất nghiệp có xu hướng tăng; việc làm khu vực chính 
thức có xu hướng giảm trong khi việc làm khu vức phi 
chính thức tăng lên; 26% người lao động có mức thu nhập 
ở mức nghèo và rất nghèo…. Trong bối cảnh kinh tế khó 
khăn, thế giới lại liên tiếp xảy ra xung đột vũ trang ở nhiều 
quốc gia, vùng lãnh thổ châu Phi và khu vực Trung Đông, 
tranh chấp về lãnh thổ, lãnh hải tiềm tàng nguy cơ xung đột 
quân sự gây bất ổn tại nhiều khu vực. Cuộc khủng hoảng 
người tị nạn cũng là một trong những nguyên nhân dẫn bất 
ổn chính trị ở nhiều nước ở châu Âu, Bắc Mỹ, ở các quốc 
gia Mỹ la tinh, đã tác động tiêu cực đến những chính sách 
xã hội thân lao động được áp dụng trong những năm qua.

Bối cảnh trên đã tác động sâu sắc đến quan hệ lao động 
(QHLĐ) trên thế giới. Bài viết này tập trung vào hai vấn 
đề mà QHLĐ chịu ảnh hưởng nhiều, đó là phong trào công 
đoàn và xu hướng đình công diễn ra tại các nước trên thế 
giới.

Phong trào công đoàn trên thế giới tiếp tục nỗ lực 
bảo vệ lao động toàn cầu khỏi những tác động xấu 

bởi tiến trình toàn cầu hóa trên các lĩnh vực chính trị, 
kinh tế và xã hội
Trong bối cảnh kinh tế, xã hội và chính trị như hiện nay, 
hoạt động của phong trào công nhân và công đoàn mặc dù 
gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các tổ chức công 
đoàn đã xác định các nhiệm vụ mang tính toàn cầu trong 
việc: bảo vệ việc làm, bảo vệ quyền và phúc lợi xã hội 
NLĐ trước những tác động tiêu cực của tư nhân hóa đặc 
biệt là khu vực dịch vụ công; bảo vệ quyền và điều kiện 
làm việc của NLĐ trong chuỗi cung ứng toàn cầu với trọng 

tâm là liên kết mạng lưới công đoàn trong chuỗi cung ứng 
của các công ty đa quốc gia và bảo vệ lao động di cư, lao 
động khu vực phi chính thức.

Bên cạnh những nhiệm vụ chính trên đây, các tổ chức công 
đoàn cũng có nhiều hoạt động liên quan đến việc hỗ trợ 
người tị nạn và yêu cầu các chính phủ có trách nhiệm xây 
dựng chính sách và đầu tư để giải quyết vấn đề này trong 
trung và dài hạn; đấu tranh gây áp lực lên các chính phủ 
trong việc thực hiện có trách nhiệm các cam kết của Hiệp 
định Pa-ri về chống biến đổi khí hậu, bảo đảm sự chuyển 
giao công bằng và việc làm cho người lao động trong các 
ngành công nghiệp phải chuyển đổi…

Các tổ chức công đoàn quốc tế hiện nay có xu hướng tập 
hợp lực lượng để đấu tranh về các vấn đề mang tính toàn 
cầu này. Tổng Công đoàn quốc tế (ITUC), Liên hiệp Công 
đoàn thế giới (WFTU) và các công đoàn ngành toàn cầu 
(GUFs) đều chọn Ngày hành động quốc tế về các nội dung 
khác nhau với sự hưởng ứng từ các công đoàn thành viên 
của tổ chức mình. WFTU đang nỗ lực duy trì và gia tăng 
sự hiện diện đại diện của mình tại các cơ quan của Liên 
hiệp quốc (ILO, UNESCO, FAO…). ITUC tiếp tục duy trì 
việc các đại biểu của mình tham gia và có tiếng nói tại các 
diễn đàn quốc tế, cả chính thức và bên lề, như các diễn đàn 
ASEM, APEC, Diễn đàn Kinh tế thế giới, Hội nghị thượng 
đỉnh về biến đổi khí hậu COP…

Bên cạnh đó, báo cáo Chỉ số quyền do ITUC cũng đã công 
bố việc thực hiện các quyền của NLĐ của các quốc gia trên 
thế giới, theo đó đã chỉ ra những nước có tình trạng tồi tệ 
nhất về việc thực hiện các quyền của NLĐ.

Tại các nước, công đoàn đã tổ chức những cuộc đình công 
lớn phản đối các chính sách tự do hóa, tư nhân hóa, cắt 
giảm phúc lợi xã hội. Đáng chú ý là tại Ấn Độ, cuộc đình 
công toàn quốc kéo dài 24 giờ đã huy động được sự tham 
gia của hơn 150 triệu người, là nỗ lực chung của 10 tổ chức 
công đoàn tại nước này, đã gây áp lực rất lớn lên chính phủ 
nhằm cải thiện điều kiện làm việc và việc làm tốt hơn cho 
NLĐ khu vực công.
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Các cuộc đình công quy mô lớn tại nhiều nước trên 
thế giới trong năm 2016

•	Đình công do tình hình bất ổn của nền kinh tế
Tại Achentina, Tổng thống mới đắc cử đã phải đối mặt với 
làn sóng đình công khu vực công nhằm phản đối chính 
sách vực dậy nền kinh tế yếu kém của Achentina dẫn tới cắt 
giảm việc làm của NLĐ và lạm phát tăng vọt (trên 30%).
•	Đình công phản đối chính sách “thắt lưng buộc bụng” 

do tăng trưởng kinh tế chậm
Tại châu Âu, những cuộc đình công nổ ra trong bối cảnh 
các chính phủ thắt chặt tài khóa, tiến hành các cải cách 
nhằm hạn chế các quyền của NLĐ như cắt giảm việc làm, 
thay đổi điều kiện làm việc, giảm tỷ lệ lương hưu…
Mặc dù số lượng các cuộc đình công đã giảm kể từ năm 
2010 đến năm 2014, nhưng trong năm 2016 lại cho thấy 
bùng nổ các cuộc đình công quy mô lớn và diễn ra ở hầu 
hết các ngành dịch vụ thiết yếu của kinh tế các nước châu 
Âu. Điển hình năm 2016 nổi lên là các cuộc đình công tại 
Pháp xảy ra tại hầu hết các ngành lĩnh vực ở khu vực công.
Các cuộc đình công ở các ngành dịch vụ thiết yếu cũng 
đang có xu hướng gia tăng trên nhiều nước châu lục khác.
•	Đình công nhằm phản đối chính sách tư nhân hóa khu 

vực công và đổi mới sắp xếp lại các DNNN
Tại Trung Quốc, công cuộc cải cách kinh tế được bắt đầu 
với việc đổi mới, sắp xếp lại cácDNNN quy mô lớn không 
hiệu quả, đã gặp những phản ứng đầu tiên mạnh mẽ bất 
thường từ NLĐ. Làn sóng đình công của công nhân tại 
DNNN đang có xu hướng tăng cao do lo ngại chính sách 
cải cách, đổi mới, sắp xếp các DNNN sẽ dẫn đến NLĐ bị 
mất việc làm1.
Tại Ấn Độ, ngày 2/9/2016, ước tính khoảng 150 -180 triệu 
NLĐ khu vực công của Ấn Độ đã tham gia cuộc tổng đình 
công trên toàn quốc phản đối kế hoạch tư nhân hóa và các 
chính sách kinh tế khác của Thủ tương Narendra Modi. 
Tổng cộng có 10 tổ chức công đoàn đã tham gia. Cuộc 
đình công đã làm cho nhiều khu vực vực công và giao 
thông bị dừng hoạt động. Những người đình công cũng 
phản đối chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, và 
tăng lương tối thiểu. Cuộc đình công lần này được cho là 
lớn nhất trong lịch sử nhân loại.
Làn sóng đình công ở nhiều nước châu Phi cũng lan rộng 
do chính sách cắt giảm nhân viên các DN khu vực công.
•	Đình công phản đối chính sách thuê lao động ngoài 

nước, gây nguy cơ mất việc làm cho lao động trong nước
Tại  Mỹ, Công ty Verizon đã xảy ra cuộc đình công lớn 
nhất tại Mỹ với gần 40.000 lao động đình công kể từ năm 
2011 đến nay, nhằm phản đối chính sách cắt giảm lao động 
trong nước để thuê lao động tại các nước Philippines, Mex-
ico và Dominica nhằm giảm chi phí về lương của NLĐ.
•	Đình công đàm phán về lương, tiếp tục là xu hướng 

chính xảy ra tại nhiều nước châu Phi
Tại Nam Phi, công ty Eskom-công ty cung cấp năng lượng 

1. Tập san Lao Động của Trung Quốc ở Hong Kong ghi nhận, từ năm 2011-
2013 có khoảng 1.200 vụ đình công và biểu tình, chỉ trong năm 2014 có hơn 
1.300 vụ và số này tăng 2.700 vụ trong năm 2015-2016 trên khắp Trung Quốc.

lớn nhất cho tiến trình công nghiệp hóa ở châu Phi với hơn 
15.000 NLĐ đã nổ ra đình công do không thống nhất được 
mức lương tăng, Liên đoàn lao động mỏ Nam phi (NUM) 
đề nghị mức 12-13% sau đó 8-10%,  trong khi công ty chỉ 
đề nghị mức lương tăng 7-9%.

Hoạt động công đoàn và các cuộc đình năm 2016 cho 
thấy QHLĐ nổi lên những đặc điểm sau:

- Tổ chức công đoàn thế giới đang hướng tới các hoạt động 
ở phạm vi toàn cầu nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích 
của NLĐ.

- Công đoàn đang có xu hướng tổ chức các cuộc đình công 
tập trung vào khu vực dịch vụ công2 do các biện pháp 
như thắt chặt tài khóa, cắt giảm việc làm hoặc thay đổi 
điều kiện lao động… nhằm khắc phục những khó khăn 
của kinh tế các nước. Theo nhận định thì đây cũng có thể 
là chiến lược của các liên đoàn là lựa chọn khu vực công 
để gây sức ép lên chính sách của Chính phủ thay vì trực 
tiếp đến các DN, nguy cơ sa thải NLĐ sẽ vì thế cao hơn.

- Trong khi phong trào công đoàn tại các nước vẫn đang có 
chiều hướng giảm thì công đoàn vẫn đang tổ chức những 
cuộc đình công lớn, phản ánh sức mạnh của các tổ chức 
công đoàn. Hầu hết các cuộc đình công đều có sự liên kết 
của các tổ chức công đoàn, liên đoàn lao động.

- Đình công vẫn tiếp tục là một công cụ cơ bản và thiết yếu 
để người lao động cải thiện điều kiện của mình, qua đó 
thương lượng tập thể sẽ có ảnh hưởng lớn đến QHLĐ 
khu vực công trong những thời kỳ sắp tới.

- Xu hướng đình công phản đối chính phủ đang ngày càng 
phổ biến, bên cạnh xu hướng TCLĐ đình công truyền 
thống là các cuộc đấu tranh giữa NLĐ và NSDLĐ. Tình 
hình kinh tế khó khăn và bất ổn về chính trị xã hội tại 
nhiều nước trên thế giới đã buộc các chính phủ phải tiến 
hành điều chỉnh chính sách về kinh tế, điều chỉnh các 
điều kiện lao động và chế độ lương bổng của NLĐ, cũng 
như an sinh xã hội theo hướng “thắt lưng buộc bụng”, đã 
tác động xấu đến NLĐ và buộc các công đoàn tìm biện 
pháp đình công để phản đối các chính sách trên.

Xu hướng trên đòi hỏi các nước cần phải có những 
chính sách khôn khéo, tăng cường các biện pháp đối 

thoại, thương lượng với NLĐ và các tổ chức công đoàn 
mới có thể tìm ra được giải pháp vừa ổn định tình hình đất 
nước vừa giảm thiểu những bất ổn nảy sinh trong QHLĐ 
do những ảnh hướng tiêu cực của quá trình toàn cầu hóa 
gây nên./.
2. Điển hình tại châu Âu, thống kê cho thấy khoảng 60% các cuộc đình công 
nổ ra ở khu vực công vào năm 2014 và xu hướng những năm tiếp theo cao hơn 
(trong khi tỷ lệ công đoàn tại khu vực công cũng cao hơn ở khu vực tư nhân).

 Tổng hợp nguyên nhân chính gây nên đình công 
Biện pháp thắt lưng buộc bụng của các chính phủ. 
Sự công nhận công đoàn và sự cạnh tranh liên đoàn 
Thiết lập các điều kiện lao động đơn phương bởi 
chính phủ và DN. 
Nhu cầu tăng lương và điều kiện lao động tốt hơn 
Chủ trương mở rộng khu vực tư nhân và cải cách, 
sắp xếp lại các DNNN. 
Chinh sách sử dụng lao động nước ngoài thay thế lao 
động trong nước. 
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HỘI NHẬP VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Những nỗ lực hội nhập quốc tế 
năm 2016 tác động đến sự phát 
triển quan hệ lao động Việt Nam

Những năm gần đây, Việt Nam đã bước vào giai 
đoạn phát triển mới, hội nhập sâu rộng hơn vào nền 
kinh tế toàn cầu, một trong những dấu ấn hội nhập 
quan trọng là việc tham gia vào hiệp định thương mại 
tự do (FTA) với liên minh EU và Hiệp định xuyên Thái 
Bình Dương TPP. Việt Nam, với tư cách là thành viên 
của Tổ chức lao động Quốc tế (ILO), đã cam 
kết tôn trọng đầy đủ Tuyên bố 1998 của ILO về 
các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, 
cũng là những nguyên tắc được đề cập tới trong 
các FTA Việt Nam – EU và TPP.
Cùng với tiến trình hội nhập, lực lượng lao động 
của Việt Nam ngày càng phát triển, tốc độ công 
nghiệp hóa nhanh chóng, những yếu tố mới 
xuất hiện từ quá trình phát triển của nền kinh tế 
khiến hệ thống quan hệ lao động Việt Nam phải 
đối mặt với những thách thức lớn hơn. Điều này 
đặt ra yêu cầu đổi mới, cải cách về quan hệ lao 
động ở mức độ quốc gia và doanh nghiệp để 
Việt Nam có thể hưởng lợi tối đa từ hội nhập.
Ở cấp quốc gia, trong năm 2016 đã có sự thay 
đổi cơ bản về nhận thức từ cấp Chính phủ tới các 
cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa 
phương. Lần đầu tiên vấn đề cho phép thành lập 
các tổ chức đại diện người lao động ngoài hệ thống 
công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 
(TLĐLĐVN) được đặt ra một cách công khai. Đây 
là một thay đổi quan trọng không chỉ đối với người 
lao động và TLĐLĐVN mà còn đối với người sử 
dụng lao động và Chính phủ. Theo đó, Chính phủ 
sẽ phải xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả để 
xác nhận các tổ chức này với tư cách là tổ chức đại 
diện của người lao động tham gia vào thương lượng 
tập thể và các hành động tập thể khác trong quan hệ 
lao động.
Tháng 4/2016, Diễn đàn Quan hệ lao động Việt Nam 
với chủ đề “Đổi mới Quan hệ lao động Việt Nam trong 
tiến trình hội nhập quốc tế” do Bộ Lao động-Thương 
binh và Xã hội, TLĐLĐVN, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam và ILO đồng tổ chức đã cho 
thấy Chính phủ Việt Nam, công đoàn và tổ chức đại 
diện người sử dụng lao động thể hiện cam kết mạnh 
mẽ nhằm cải thiện pháp luật, thiết chế và thực tiễn về 
quan hệ lao động của đất nước để phù hợp với bối 
cảnh mới ở Việt Nam. 
Nửa cuối năm 2016, Bộ Lao động-Thương binh và 
Xã hội cũng đã tiến hành các công việc cần thiết để 
sửa đổi Bộ Luật lao động hiện hành sao cho tương 
thích với các cam kết quốc tế về lao động cũng như 
tình hình thực tiễn tại Việt Nam. Một trong những nội 
dung quan trọng nhất trong dự thảo Bộ Luật lao động 

sửa đổi đó là quy định về việc thành lập và hoạt động 
của tổ chức đại diện người lao động bên cạnh công 
đoàn.
Ở cấp doanh nghiệp, các doanh nghiệp Việt Nam 
làm hàng xuất khẩu nhận thức được việc phải đáp 
ứng hơn nữa những yêu cầu khắt khe của các nhãn 
hàng về việc tuân thủ một số yêu cầu về tiêu chuẩn 
lao động nhằm cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ 
tốt hơn quyền lợi của người lao động. Hội nhập cũng 
đem lại cơ hội để các doanh nghiệp hiện đại hóa thực 
hành nhân sự và quan hệ lao động của mình để đáp 

ứng với những thách thức mới của công đoàn và các 
tổ chức đại diện tập thể người lao động tại nơi làm 
việc.
Tuy nhiên, có thể nói trong năm 2016, các nỗ lực hội 
nhập mới chỉ tạo ra sự chuyển biến về mặt nhận thức 
về yêu cầu và thách thức đổi mới quan hệ lao động 
ở Việt Nam chứ chưa tạo ra sự thay đổi thực tế đáng 
kể trong quan hệ lao động.
Bên cạnh đó, biến cố Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp 
định TPP khiến cho nhiều người lo ngại sẽ tác động 
không tốt đến kinh tế Việt Nam và thực tế cho thấy, 
xu hướng cũng như mọi hoạt động nhằm đổi mới 
quan hệ lao động đã bị chững lại.
Mặc dù vậy, trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo các 
Bộ ban ngành đều khẳng định dù không có TPP Việt 
Nam vẫn hội nhập sâu rộng, vẫn phát triển mạnh mẽ. 
Việt Nam sửa đổi, bổ sung luật pháp để tương thích 
với các nguyên tắc và quyền lao động cơ bản chứ 
không phải chỉ để đáp ứng những cam kết của Việt 
Nam trong các FTA. TPP chính là cơ hội để chúng ta 
đẩy nhanh, đẩy mạnh quá trình cải cách quan hệ lao 
động chứ không phải là điều kiện cần để quá trình 
cải cách này diễn ra. Vì vậy, dù có hay không có TPP, 
Việt Nam vẫn phải tiến hành đổi mới hệ thống quan 
hệ lao động cũ thành hệ thống lao động hiện đại và 
hiệu quả, phục vụ tốt cho doanh nghiệp, người lao 
động và xã hội Việt Nam với một lộ trình mới hợp lý 
hơn trong bối cảnh hiện tại./.
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THỰC TIỄN ĐỊA PHƯƠNG

KINH NGHIỆM LỰA CHỌN NHÂN SỰ 
VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH 

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY MABUCHI 
MOTOR KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HÒA – 

ĐỒNG NAI

Công ty MABUCHI MOTOR thành lập tháng 2/1996, 
là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư Nhật Bản, 
chuyên sản xuất các động cơ điện cỡ nhỏ dùng trong 
xe hơi và thiết bị âm thanh. Công ty có tổng số 7.387 
lao động với 93% là lao động nữ. Đây là doanh ng-
hiệp có quan hệ lao động phức tạp và thường xảy ra 
đình công tự phát ở thời điểm trước năm 2007.

Công đoàn Công ty MABUCHI MOTOR thành lập 
tháng 2/1999, ba năm sau khi công ty được thành 
lập. Ban đầu, Ban chấp hành công đoàn cơ sở do 
người sử dụng lao động chỉ định, 100% thành viên 
của ban chấp hành là cán cán bộ quản lý, chịu sự 
lãnh đạo trực tiếp của chủ doanh nghiệp. Từ khi thành 
lập đến tháng 5/2007, hoạt động của công đoàn cơ 
sở rất hạn chế, hoạt động của công đoàn cơ sở chỉ 
xoay quanh các hoạt động hiếu, hỉ, tổ chức vui chơi, 
tham quan định kỳ, giao lưu văn nghệ,... Công đoàn 
cơ sở không có cơ hội thuận lợi để gặp gỡ trao đổi 
với người lao động. Ban chấp hành công đoàn cơ sở 
chủ yếu do người sử dụng lao động lựa chọn, hoạt 
động hình thức, không tập hợp được nguyện vọng 
của đoàn viên và người lao động tại doanh nghiệp 
nên các bức xúc của người lao động với doanh ng-
hiệp bị dồn nén, tích tụ lại, gây ra một loạt các cuộc 
đình công tự phát.

Sau tháng 5/2007 (08 năm kể từ khi thành lập công 
đoàn cơ sở), với sự hỗ trợ của Công đoàn các khu 
công nghiệp Đồng Nai, đã có sự đổi mới trong việc 
thành lập Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và xây 
dựng cơ chế đối thoại với chủ doanh nghiệp.

Ban chấp hành công đoàn được chính người 
lao động bầu nên một cách công khai và dân 
chủ
Bắt đầu từ việc lựa chọn đại diện tham gia Ban chấp 
hành Công đoàn cơ sở, đại diện này được giới thiệu 
từ tổ công đoàn và hoàn toàn do đoàn viên thực hiện, 
không có sự can thiệp của người sử dụng lao động. 
Danh sách nhân sự tham gia bầu cử Ban chấp hành 
được niêm yết công khai để lấy ý kiến đoàn viên trước 
khi đưa vào danh sách giới thiệu nhân sự để bầu Ban 
chấp hành công đoàn cơ sở. Chủ tịch Công đoàn cơ 
sở là người có số phiếu quá bán cao nhất trong số 
các ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

Đổi mới hoạt động của Ban chấp hành công đoàn 
công ty thông qua phương thức thông tin, đối 
thoại hai chiều giữa Ban chấp hành với tập thể 
người lao động và với chủ công ty
Sự thay đổi tiếp theo sau khi có Ban chấp hành mới 
đó là công đoàn cơ sở đã thiết lập được cơ chế thông 
tin hai chiều giữa Ban chấp hành và đoàn viên thông 
qua nhiều kênh đối thoại như: hòm thư góp ý, đối 
thoại trực tiếp với tổ trưởng công đoàn, qua đường 
bưu điện, điện thoại,… Hơn nữa, công đoàn cơ sở 
cũng kịp thời tập hợp ý kiến từ người lao động để 
kiến nghị với chủ doanh nghiệp thông qua hội nghị 
liên tịch thường kỳ 01 tháng/lần giữa Ban chấp hành 
công đoàn cơ sở với ban giám đốc công ty. Kết quả 
của các cuộc họp thường kỳ này luôn được thông 
báo cụ thể tới các đoàn viên công đoàn.

Công đoàn công ty cũng đã tổ chức thương lượng 
tập thể và ký Thỏa ước lao động tập thể, thu đoàn phí 
công đoàn vào 01 tài khoản riêng của công đoàn cơ 
sở và trích 01% nộp công đoàn cấp trên.

Trong suốt quá trình hoạt động, Ban chấp hành công 
đoàn cơ sở đã tạo được lòng tin của đoàn viên và 
người lao động đối với tổ chức công đoàn trong do-
anh nghiệp, nhận được sự tôn trọng và đánh giá tích 
cực từ phía người sử dụng lao động.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn tồn tại một khó khăn lớn 
nhất của công đoàn cơ sở đó là nghiệp vụ công tác 
công đoàn của cán bộ công đoàn còn hạn chế và thời 
gian dành cho hoạt động công đoàn còn quá ít và 
phụ thuộc vào thiện chí của chủ doanh nghiệp. Ban 
chấp hành công đoàn công ty MABUCHI MOTOR rất 
mong mỏi có sự giúp đỡ từ công đoàn cấp trên trong 
việc đào tạo, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp 
vụ cho cán bộ công đoàn; đồng thời giúp ban chấp 
hành công đoàn công ty thực hiện tốt hơn vai trò đại 
diện cho người lao động tại doanh nghiệp./.
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CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

Một số quy định pháp luật về lao động, 
tiền lương và quan hệ lao động được 

triển khai thực hiện năm 2016
Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đầu tư xây 
dựng các công trình hạ tầng cho người lao động
Người sử dụng lao động (NSDLĐ) đầu tư xây dựng nhà 
trẻ, lớp mẫu giáo, cơ sở y tế, công trình văn hóa và các 
công trình phúc lợi khác, nếu đủ điều kiện về quy mô, tiêu 
chuẩn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì được 
hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy định 
hiện hành của Nhà nước về chính sách khuyến khích xã 
hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy 
nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.
Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở cho người lao động 
(NLĐ) thì được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định 
của Luật nhà ở.

(Khoản 1 Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 1/10/2015)

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động 
nữ
NSDLĐ sử dụng nhiều lao động nữ được Nhà nước hỗ trợ 
như sau:
a) Được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định 

của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
b) Các khoản chi tăng thêm cho lao động nữ được tính vào 

chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài chính.

(Khoản 2 Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 1/10/2015)

Kỳ hạn trả lương đối với người hưởng lương tháng
NLĐ hưởng lương tháng được trả tháng một lần hoặc nửa 
tháng một lần và được trả vào thời điểm trả lương. Thời 
điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào 
một thời điểm cố định trong tháng.
(Điểm b Khoản 4 Điều 14 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH 
ngày 16/11/2015 và Khoản 2 Điều 5 Thông tư 23/2015/

TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015)

Tiền lương thực trả của ngày làm việc bình thường (làm 
căn cứ tính tiền lương làm thêm giờ)
Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường 
được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả theo công 
việc đang làm của tháng mà NLĐ làm thêm giờ chia cho 
số giờ thực tế làm việc trong tháng (không quá 208 giờ đối 
với công việc có điều kiện lao động, môi trường lao động 
bình thường và không kể số giờ làm thêm). Trường hợp 
trả lương theo ngày hoặc theo tuần, thì tiền lương giờ thực 
trả được xác định trên cơ sở tiền lương thực trả của ngày 
hoặc tuần làm việc đó (trừ tiền lương làm thêm giờ, tiền 
lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm) chia cho số giờ 
thực tế làm việc trong ngày hoặc trong tuần (không quá 8 
giờ/ngày và không kể số giờ làm thêm).
Tiền lương giờ thực trả nêu trên không bao gồm tiền lương 
làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban 
đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng 
lương theo quy định của Bộ luật lao động (BLLĐ); tiền 

thưởng theo quy định tại Điều 103 của BLLĐ, tiền thưởng 
sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện 
thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ 
khi NLĐ có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết 
hôn, sinh nhật của NLĐ, trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh 
khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các 
khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện 
công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.
(Điểm c Khoản 4 Điều 14 Thông tư 47/2015/TT-BLĐT-

BXH ngày 16/11/2015)

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với NLĐ đóng 
bảo hiểm xã hội (BHXH) theo chế độ tiền lương do NS-
DLĐ quyết định được quy định như sau:
1. Từ 1/1/2016 đến 31/12/2017, tiền lương tháng đóng bảo 

hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy 
định của pháp luật về lao động ghi trong HĐLĐ.

2. Từ 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã 
hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung 
khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong 
HĐLĐ.

(Khoản 1 và 2 Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 
11/11/2015)

Điều kiện hưởng BHXH một lần
NLĐ (quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định 
115/2015/NĐ-CP) mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH 
một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi hưởng lương hưu quy định tại các Khoản 1, 2 và 

4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng bảo 
hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của 
Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội 
và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH 
và không tiếp tục đóng BHXH;

c) Ra nước ngoài để định cư;
d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm 

đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, 
phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn 
AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

 (Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 
11/11/2015)

Thương lượng tập thể định kỳ
Thương lượng tập thể (TLTT) định kỳ được tiến hành it 
nhất một năm một lần, khoảng cách giữa hai lần TLTT 
định kỳ liền kề tối đa không quá 12 tháng. Thời điểm tiến 
hành TLTT định kỳ do hai bên thỏa thuận.
(Điều 3 Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015)

Trình tự thủ tục bồi thường thiệt hại trong đình công bất 
hợp pháp
Trong tổ chức đình công, nếu cuộc đình công là bất hợp 
pháp mà gây thiệt hại cho NSDLĐ thì tổ chức công đoàn 
lãnh đạo đình công phải bồi thường thiệt hại. Việc bồi 
thường thiệt hại được tiến hành theo trình tự thủ tục như 
sau:



www.quanhelaodong.gov.vn Trang 9

* Yêu cầu bồi thường: NSDLĐ xác định giá trị thiệt hại do 
cuộc đình công bất hợp pháp gây ra và lập văn bản yêu cầu 
tổ chức công đoàn lãnh đạo cuộc đình công bất hợp pháp 
bồi thường thiệt hại.
* Bồi thường: Nếu đại diện tổ chức công đoàn trực tiếp 
lãnh đạo đình công đồng ý theo văn bản yêu cầu bồi thường 
thiệt hại của NSDLĐ, thì thực hiện bồi thường thiệt hại 
theo quy định và việc bồi thường dừng lại ở bước này.
* Trường hợp đại diện tổ chức công đoàn trực tiếp lãnh 
đạo đình công không đồng ý với giá trị thiệt hại, giá trị bồi 
thường thiệt hại theo yêu cầu của NSDLĐ thì chuyển tiếp 
sang Quy trình thương lượng bồi thường thiệt hại trong 
trường hợp đình công bất hợp pháp.
* Đề nghị thương lượng: Trong thời hạn năm (05) ngày 
làm việc, kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu, đại diện tổ 
chức công đoàn trực tiếp lãnh đạo cuộc đình công có văn 
bản đề nghị NSDLĐ tổ chức thương lượng các nội dung 
chưa đồng ý.
* Thống nhất thời gian, địa điểm, thành phần tham gia 
thương lượng: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể 

từ khi nhận được yêu cầu thương lượng, NSDLĐ trao đổi, 
thống nhất với đại diện tổ chức công đoàn lãnh đạo đình 
công về thời gian, địa điểm, thành phần tham gia phiên họp 
thương lượng bồi thường thiệt hại.
* Thương lượng: Nếu thương lượng thành thì hai bên có 
trách nhiệm thực hiện theo nội dung đã đạt được thỏa 
thuận. Nếu thương lượng không thành thì một trong hai 
bên có quyền yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của 
pháp luật. Phiên họp thương lượng bồi thường thiệt hại 
phải được lập biên bản, có chữ ký của các bên tham gia 
thương lượng và của người ghi biên bản, trong đó phải 
có những nội dung đã được hai bên thống nhất (nếu có), 
những nội dung còn ý kiến khác nhau. Biên bản phiên họp 
thương lượng là cơ sở pháp lý xác định quyền và nghĩa vụ 
của các bên liên quan có trách nhiệm thực hiện việc bồi 
thường thiệt hại.
 (Khoản 2 và 3 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 31/7/2015 
của Chính phủ và Điều 7, Thông tư 29/2015/TT-BLĐT-

BXH ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH)

 

thông báo ngay 

chỉ đạo 

phối hợp 
kiểm tra sự việc 

báo cáo      trong thời hạn 24h 
 

gửi văn bản đề nghị ra quyết định tuyên bố cuộc đình công vi 
phạm trình tự, thủ tục 

thời hạn 12h 

thông báo ngay 

phối hợp 
gặp gỡ NSDLĐ, 
BCH CĐCS/CĐ 

CTTTCS, lắng nghe 
ý kiến,hỗ trợ các 

bên giải quyết 

NSDLĐ 

Chủ tịch UBND cấp 
huyện 

LĐLĐ cấp huyện hoặc CĐ KCN, KCX, KKT, KCNC 
nơi xảy ra đình công 

Phòng LĐTBXH LĐLĐ cấp huyện hoặc CĐ KCN, KCX, KKT, 
KCNC nơi xảy ra đình công 

Chủ tịch UBND cấp 
huyện 

 

Chủ tịch UBND cấp 
tỉnh 

 

Ban hành quyết định tuyên bố cuộc đình công vi phạm 
trình tự, thủ tục 

 

Chủ tịch UBND cấp 
huyện 

Phòng LĐTBXH 
LĐLĐ cấp huyện hoặc CĐ KCN, KCX, 
KKT, KCNC nơi xảy ra đình công, các 
cơ quan, tổ chức liên quan trực tiếp 

Thủ tục xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục 
(theo Điều 222 Bộ luật Lao động và Nghị định số 05/2015/NĐ-CP) 

 

thời hạn 12h 

chỉ đạo     thời hạn 12h 

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
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TRANH CHẤP LAO ĐỘNG, ĐÌNH CÔNG

Tranh châp lao đông, đình công và 
tình hình giải quyết

Điểm lại một số vụ việc TCLĐ, đình công nổi 
bật trong năm 2016

Trong 2 tháng đầu năm 2016 đã có gần 50 cuộc đình công, 
TCLĐ trên cả nước. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam, số lượng các vụ việc tranh chấp lao động (TCLĐ), 
đình công có xu hướng giảm trong năm 2015-2016. Tuy 
nhiên, tính chất của các cuộc đình công phức tạp hơn, với 
số lượng người tham gia còn khá lớn. Nguyên nhân dẫn 
đến đình công bây giờ tính chất đa chiều hơn, có thể xuất 
hiện thêm những cuộc đình công không xuất phát từ quan 
hệ lao động (QHLĐ) bên trong doanh nghiệp (DN), hoặc 
có cuộc đình công xuất phát từ những đặc thù như phản đối 
chính sách quản lý hà khắc của người sử dụng lao động; 
số lượng các vụ việc TCLĐ đình công vẫn tập trung cao 
tại các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam: Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.

Các cuộc TCLĐ, đình công chủ yếu liên quan tới vấn 
đề điều chỉnh lương tối thiểu năm 2016, việc thanh toán 
lương, thưởng của NLĐ và việc thực hiện các chính sách 
của DN khi nâng lương, thanh toán phụ cấp, phúc lợi… 
Việc điều chỉnh lương tối thiểu và thực hiện việc tính bảo 
hiểm xã hội thêm phần phụ cấp từ 1-1-2016 là một sức ép 
lớn với DN. Nhiều DN phải tính tới bài toán “cắt giảm” chi 
phí đầu vào, ảnh hưởng tới quyền lợi của NLĐ.
Theo ông Phạm Minh Huân – Nguyên Thứ trưởng Bộ lao 
động – Thương binh và Xã hội cho rằng: “Thông thường 
các đình công thường diễn ra vào thời điểm đầu năm. Đây 
là vấn đề đáng tiếc khi công tác đối thoại, thương lượng 
còn làm chưa tốt khiến việc áp dụng các chính sách điều 
chỉnh của Nhà nước đã xảy ra tranh chấp. Nếu người sử 
dụng lao động có trao đổi, thỏa thuận với NLĐ hoặc đại 
diện NLĐ khi xây dựng phương án điều chỉnh lương, giải 
quyết phúc lợi hoặc xây dựng các chế độ đãi ngộ thì các 
vướng mắc đó sẽ được giải quyết ổn thỏa. Khi đình công 

xảy ra, môi trường làm việc DN, NLĐ đều bị ảnh hưởng”. 
Ngoài ra, chính việc DN chủ quan, không chú trọng tới 
việc tham khảo ý kiến của tổ chức công đoàn trong điều 
chỉnh phúc lợi, phụ cấp gây nên tranh chấp. Ngay cả cơ 
quan quản lý Nhà nước ở địa phương cũng cho rằng đây là 
việc của DN và ít giám sát và hỗ trợ DN.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn 
Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự 

giải quyết TCLĐ
Theo ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch TLĐLĐVN, những 
tháng đầu năm nay, tình hình nợ đọng BHXH, BHYT tăng 
cao. Tính đến giữa năm, số tiền nợ đã lên tới hơn 14.000 tỉ 
đồng (tăng gần gấp đôi so với cuối năm 2015), ảnh hưởng 
đến quyền lợi của NLĐ. Vì vậy, đã đến lúc tổ chức Công 
đoàn không thể chần chừ được nữa, mà cần phải khởi kiện 
và tham gia tố tụng dân sự nhằm giải quyết các TCLĐ; 
đồng thời đổi mới phương thức hoạt động trong tình hình 

 
Ngày 25/2/2016, tại Công ty Pouchen Việt Nam (xã 
Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã nổ 
ra cuộc đình công với số lượng công nhân tham gia 
khá lớn ngày, khoảng 17.000/21.600 công nhân 
ngừng việc tập thể để phản đối Công ty tiến hành 
đánh giá xếp loại A-B-C nhằm đưa ra quy chế 
thưởng, phạt của Công ty. Theo công nhân, cách 
đánh giá mới này quá khắt khe khiến công nhân bức 
xúc, dẫn tới ngừng việc. Vụ việc kéo dài 3 ngày, sau 
khi làm việc với đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai 
và đại diện người lao động của Công ty, Ban giám 
Giám đốc Công ty Pouchen đã đồng ý bằng văn bản 
một số yêu cầu của công nhân. 

 
Các cuộc đình công chủ yếu liên quan tới điều 
chỉnh lương năm 2016 
Trong tháng 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, vụ việc 
của đình công tại Công ty Nissey Việt Nam tại khu 
Chế xuất Tân Thuận cũng được báo chí và các 
phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin rất 
nhiều với tít tiêu đề “Thi gan!”. Hoàn toàn dễ hiểu 
khi vụ việc kéo dài đến tận 8 ngày với sự đối đầu 
cứng rắn của cả hai bên trong doanh nghiệp về cắt 
giảm phụ cấp từ đầu năm. Cụ thể vụ việc: những 
tháng cuối năm 2015, Ban giám đốc Công ty Nissey 
cắt 200.000 đồng phụ cấp của công nhân và đưa vào 
lương cơ bản, khiến lương cơ bản cao hơn mức 
lương tối thiểu vùng năm 2016. Việc làm này đã giúp 
nâng cao thu nhập của công nhân. Đến khi Nghị 
định 122/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương tối thiểu 
vùng năm 2016 có hiệu lực, công ty điều chỉnh một 
chút. Theo đó, lương cơ bản của công nhân bậc 1 là 
3.746.000 đồng/tháng, công nhân bậc 4 (cao nhất) 
là 4.340.000 đồng/tháng vì Công ty cho rằng, mức 
lương Công ty đang áp dụng cao hơn mức lương tối 
thiểu vùng (3.500.000 đồng/tháng) quy định tại Nghị 
định 122. Tuy nhiên, công nhân lại cho rằng, Công 
ty “lách luật” vì đã cắt giảm phụ cấp của công nhân 
trước đó để tăng lương, việc này là không hợp lý nên 
đã đình công. Sau 7 ngày ngừng việc với thái độ 
cứng rắn của cả 2 bên trong công ty, Chủ tịch 
HĐQT của Công ty Nissey từ Nhật Bản sang Việt 
Nam làm việc và trực tiếp đối thoại với công nhân. 
Đến chiều cùng ngày, ban giám đốc Công ty ra 
thông báo: Sẽ điều chỉnh tăng thêm 100.000 
đồng/người/tháng vào phụ cấp bổ sung cho tất cả 
công nhân (áp dụng vào kỳ lương tháng 4/2016). Tất 
cả những ngày công nhân đình công, Ban giám đốc 
vẫn trả lương đầy đủ... Trước sự nhượng bộ của Ban 
giám đốc Công ty, sáng ngày 23/2, công nhân đã 
quay trở lại xưởng để làm việc sau 8 ngày ngừng 
việc. 
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mới để tạo chỗ dựa vững chắc cho NLĐ. Để làm tốt việc 
này, cần phải có đội ngũ cán bộ chuyên sâu về pháp luật lao 
động để bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ 
khi tham gia các vụ án TCLĐ.
Từ 3-5/8/2016, tại Hà Nội, TLĐLĐVN tổ chức tập huấn 
hướng dẫn việc khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải 
quyết TCLĐ cá nhân và TCLĐ tập thể cho cán bộ Công 
đoàn các tỉnh, thành phố phía Bắc và các Công đoàn ngành. 
Theo đó, các đại biểu được trang bị kiến thức về: Những 
điểm mới của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; kỹ năng 
khởi kiện vụ án lao động; thực hành khởi kiện; kỹ năng 
tham gia phiên tòa xét xử vụ án lao động; những điểm mới 
trong chính sách bảo hiểm xã hội theo Luật Bảo hiểm xã 
hội năm 2014. Đồng thời, thảo luận nhóm về những khó 
khăn, vướng mắc trong việc thực hiện quyền khởi kiện các 
hành vi vi phạm pháp luật về BHXH của tổ chức Công 
đoàn.
Từ tháng 9/2016, Tổng LĐLĐ Việt Nam giao một số địa 
phương (Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai...) chọn 
khởi kiện điểm; từ đó rút kinh nghiệm triển khai trong toàn 
quốc. TLĐLĐVN cũng đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
các trung tâm tư vấn pháp luật; tiến hành đào tạo cán bộ 
Công đoàn đạt trình độ tương đương cử nhân luật, luật sư 
để tham gia tố tụng.

Phòng ngừa, giải quyết TCLĐ, đình công –                              
Kinh nghiệm quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) là một trong những 
địa phương xảy ra nhiều đình công nhất trên cả nước. Do 
đặc thù là một thành phố lớn, việc giải quyết đình công tự 
phát đã được phân cấp đến cấp huyện, được quy định tại 
Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày/21/6/2016 về Ban 
hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các cuộc đình 
công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn 
Tp.HCM. Một số quận, huyện tại Tp.HCM đã ban hành 
quy chế phối hợp giải quyết đình công không đúng trình 
tự, thủ tục riêng như Quận Bình Tân, Quận 7. Trong đó, từ 
kinh nghiệm làm việc thực tiễn, Phòng LĐTBXH quận 7 
đã tham mưu và soạn thảo quy chế phối hợp giữa các cơ 
quan liên quan trong quận 7 ở 4 giai đoạn: chưa có tranh 
chấp, ngay trước khi tranh chấp, trong khi tranh chấp và 
sau khi tranh chấp.
Qua quá trình phối hợp công tác, một nhóm công tác về 
TCLĐ và đình công gồm 4 người đã được hình thành và 
phối hợp rất ăn ý với nhau, bao gồm các cá nhân từ Phòng 
LĐTBXH, LĐLĐ, Phòng Quản lý lao động (thuộc Ban 
QLKCX&CN) và Công đoàn KCX&CN. Thông tin về 
các vụ việc được nhóm trao đổi nhanh chóng, chặt chẽ với 
nhau; từ đó đề ra các biện pháp can thiệp kịp thời và thống 
nhất. Nhóm công tác (4 người) đã hỗ trợ can thiệp sớm từ 
khi xuất hiện dấu hiệu tranh chấp, giúp giải tỏa bức xúc, 
không dẫn đến đình công. Việc chủ động ngăn ngừa đình 
công ở giai đoạn “tiền đình công” ở Quận 7, Tp.HCM giúp 
tiết kiệm được cả về nhân lực, kinh phí và thời gian so với 
việc bị động giải quyết đình công tự phát. 

Trong quá trình làm việc với các tỉnh, thành phố về vấn đề 
giải quyết và phòng ngừa TCLĐ, đình công, Trung tâm Hỗ 
trợ phát triển quan hệ lao động nhận thấy kinh nghiệm của 
Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh trong việc chủ động ngăn 
chặn từ xa khi phát hiện dấu hiệu đình công là một kinh 
nghiệm hữu ích và nên được nhân rộng nhằm tăng tính chủ 
động hơn nữa của các cơ quan chức năng và đặc biệt là hòa 
giải viên lao động trong việc phòng ngừa đình công, hỗ trợ 
xây dựng QHLĐ lành mạnh.

Tóm lại,
Cho tới thời điểm hiện tại, khi TCLĐ nảy sinh, NLĐ 

vẫn coi đình công là vũ khí sắc bén để đạt được những 
nguyện vọng, đòi hỏi của mình. Tuy nhiên, khi đình công 
xảy ra thì cả phía chủ DN và NLĐ đều bị thiệt hại, môi 
trường đầu tư tại địa phương sẽ bị ảnh hưởng; ngoài ra, 
các cơ quan chức năng tại địa phương cũng phải huy động 
nguồn lực, lập ra tổ công tác hỗ trợ để giải quyết các vụ 
việc tranh chấp. Mặt khác, tất cả các cuộc đình công từ 
trước tới nay đều không đúng trình tự, pháp luật quy định, 
vì vậy, trong thời gian các nhà làm luật nghiên cứu sửa đổi 
về quy trình, cách thức giải quyết các TCLĐ, đình công 
sao cho phù hợp với thực tế thì các bên trong QHLĐ cần 
đẩy mạnh quá trình đối thoại, thương lượng và hòa giải, 
can thiệp sớm khi có các vấn đề phát sinh để đảm bảo 
tính thực thi của pháp luật đồng thời phát triển QHLĐ lành 
mạnh và ổn định./.

TRANH CHẤP LAO ĐỘNG, ĐÌNH CÔNG

(Tiếp trang 1)
QHLĐ với những thách thức mới khi bước sang 
năm 2017
Bên cạnh việc khắc phục những tồn tại nêu trên, trong 
năm 2017 chúng ta cũng cần tính đến những tác động 
của quá trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế làm nảy 
sinh những thách thức mới đối với QHLĐ. Sự phát triển 
của các chuỗi cung ứng toàn cầu đang làm thay đổi thị 
trường lao động dẫn đến công ăn việc làm của NLĐ ở 
nhiều nước cũng như ở Việt Nam trở nên bấp bênh, 
mạng lưới ASXH không được đảm bảo. Tỷ lệ lao động 
tham gia QHLĐ sẽ tiếp tục tăng do quá trình công ng-
hiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt ở những địa phương có 
mức độ tập trung công nghiệp cao, sẽ làm gia tăng áp 
lực mới lên QHLĐ. Việc tham gia các FTA thế hệ mới, ở 
những ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, giày 
dép, chế biến thủy hải sản..., sẽ tạo thêm nhiều việc làm 
mới, nhưng cũng là những thách thức lớn về QHLĐ vì 
đây luôn là những ngành có độ nhạy cảm cao về QHLĐ.
Chính vì vậy, Việt Nam cần sớm hoàn thiện một khu-
ng khổ quản lý nhà nước về QHLĐ, bao gồm việc hoàn 
thiện pháp luật tương thích với những cam kết quốc tế 
mà Việt Nam tham gia, xây dựng, tổ chức bộ máy, cơ 
chế, thiết chế và dành những nguồn lực cần thiết để 
thực thi có hiệu quả. Các doanh nghiệp Việt Nam làm 
hàng xuất khẩu sẽ phải cải tiến quy trình quy chuẩn về 
lao động của mình, nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày 
càng khắt khe hơn của các nhãn hàng về việc tuân thủ 
các tiêu chuẩn lao động về cải thiện điều kiện làm việc 
và bảo vệ quyền lợi tốt hơn cho NLĐ./.
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CƠ CHẾ BA BÊN VÀ HỆ THỐNG CƠ CHẾ 
THIẾT CHẾ BA BÊN TRONG QHLĐ Ở 

VIỆT NAM

1. Tham vấn ba bên của ILO và hình thành cơ chế 
ba bên ở các quốc gia
Ngay từ đầu vai trò chủ yếu của ILO là tìm kiếm sự hợp 
tác của người sử dụng lao động (NSDLĐ), người lao động 
(NLĐ) và các chính phủ 
nhằm đạt được công bằng 
xã hội thông qua các quy 
định quốc tế về các vấn 
đề lao động. Cơ cấu ba 
bên bao trùm tất cả các 
hoạt động chính là đặc thù 
của ILO trong số hệ thống 
các cơ quan của Liên Hợp 
Quốc. Tuy nhiên, hiệu 
quả của hợp tác ba bên ở 
cấp quốc tế lại phụ thuộc 
nhiều vào đối thoại ba bên tương tự ở cấp quốc gia. Bên 
cạnh đó, hầu hết các Công ước lao động quốc tế đòi hỏi 
sự tham vấn và tham gia của NSDLĐ và NLĐ.  Chính vì 
vậy, Hội nghị Lao động quốc tế đã thông qua ba tiêu chuẩn 
cụ thể nhằm xúc tiến hợp tác ba bên ở cấp quốc gia, gồm: 
Khuyến nghị số 113 về tham vấn (cấp ngành và cấp quốc 
gia năm 1960); Công ước số 144 về tham vấn ba bên (các 
tiêu chuẩn lao động quốc tế năm 1976); và Khuyến nghị số 
152 về tham vấn ba bên (các hoạt động của ILO năm 1976. 
Trong đó Khuyến nghị số 113 có nêu ra các biện pháp tham 
vấn và hợp tác cần được các cơ quan chính phủ và các tổ 
chức đại diện của NLĐ và NLĐ thực hiện ở cấp ngành và 
cấp quốc gia nhằm xúc tiến sự hiểu biết lẫn nhau và tạo lập 
mối quan hệ tốt đẹp giữa ba đối tác xã hội nhằm phát triển 
toàn bộ nền kinh tế quốc gia cũng như mối ngành của nền 
kinh tế, cải thiện các điều kiện làm việc và nâng cao mức 
sống1…

Đến nay, cơ chế ba bên đã được phát triển, trở thành trụ 
cột và là nguyên tắc hoạt động của hệ thống QHLĐ ở hầu 
hết các quốc gia, ở mọi cấp độ và dưới nhiều hình thức và 
nội dung đa dạng. Thông qua phê chuẩn và tham khảo các 
Công ước, Khuyến nghị của ILO về tham vấn ba bên, cùng 
với sự phát triển và hoạt động của ILO (theo nguyên tắc ba 

1. Tham khảo: “Những công ước và khuyến nghị của Tổ chức 
lao động quốc tế về QHLĐ”, CIRD-Dự án QHLĐ Việt Nam-
ILO, NXB Lao động-xã hội.

bên) đã khích lệ các quốc gia xây dựng và vận hành cơ chế 
ba bên ở nước mình nhằm tạo môi trường lao động hài hoà 
ổn định và mang lại nhiều lợi ích cho quốc gia.
Lấy ví dụ Ma-lai-xi-a, phương pháp tiếp cận đối với các 
vấn đề về QHLĐ và đối thoại ba bên đó là: “Hệ thống 
QHLĐ ở Ma-lai-xi-a được hình thành từ các liên kết ba 
bên giữa Chính phủ, NSDLĐ và các tổ chức công đoàn. Để 
xây dựng một môi trường QHLĐ thuận lợi nhằm thúc đẩy 
phát triển kinh tế đất nước thì tất cả các bên cần phải làm 
tốt vai trò của mình nhằm đảm bảo QHLĐ hiện tại được 
hài hòa và vững mạnh.”
Tại In-đô-nê-xi-a, cơ chế ba bên là một trụ cột trong hệ 
thống quản lý Nhà nước về QHLĐ, gồm có: Hội đồng tiền 
lương (HĐTL)và Thiết chế hợp tác ba bên (TCHTBB). 
HĐTL được thiết lập nằm 2004 ở cấp trung ương và địa 
phương (theo tỷ lệ 2:1:1). HĐTL có thẩm quyền đưa ra 
khuyến nghị về chính sách lương cho chính quyền trung 
ương và địa phương. Thống đốc tỉnh dựa vào đó ấn định 
tiền lương đối với các thành phố và quận huyện trong tỉnh, 
cũng như tại cấp tỉnh. TCHTBB được thiết lập ở cấp trung 
ương, cấp tỉnh và cấp huyện, và các thiết chế trực thuộc 
theo ngành. Các TCHTBB có nhiệm vụ nghiên cứu, tham 
mưu và tư vấn cho Tổng thống hoặc Thị trưởng và các bên 
liên quan về chính sách và phương hướng giải quyết các 
vấn đề về lao động và việc làm theo phạm vi và chức năng 
được phân cấp. Năm 2016, thiết chế được thành lập ở cấp 
quốc gia, cùng với 33 thiết chế ở cấp tỉnh (tại 34 tỉnh) và 
307 thiết chế ở cấp huyện/thành phố (tại 497 huyện) và 5 
thiết chế cấp ngành2.

2. Hệ thống cơ chế ba bên ở Việt Nam
Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi sang xây dựng 
nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, QHLĐ mới và 
quan hệ ba bên đã hình thành và ngày càng hoàn thiện, phù 
hợp với quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường.
Hệ thống các cơ chế, thiết chế ba bên ở Việt Nam được 
hình thành và hoạt động khá đa dạng và phong phú với 
mục tiêu tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ và tăng 
cường sự tham gia của các đối tác trong quan hệ lao động.

(1) Quy định pháp luật đảm bảo sự tham gia của các bên
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2014/NĐ-CP ngày 
26/5/2014 và Thông tư số 27/2014/TT-BLĐTBXH ngày 
06/10/2014 quy định việc cơ quan quản lý Nhà nước lấy 
ý kiến tổ chức đại diện NLĐ, tổ chức đại diện NSDLĐ 
trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và 
những vấn đề đề QHLĐ đã được ban hành cấp trung ương 
và địa phương. Đây là những cố gắng nhằm tăng cường 
tiếng nói và sự tham gia của các bên đối với Chính phủ 
trong quá trình soạn thảo và ban hành các chính sách pháp 
luật có liên quan; góp phần nâng cao hiệu quả vận hành 
của QHLĐ theo hướng dân chủ và tăng quyền tự quyết của 
các bên.

(2) Thiết chế ba bên cấp quốc gia
- Ủy ban QHLĐ  quốc gia

2. “Xây dựng và điều chỉnh thiết chế, cơ chế về QHLĐ để phù 
hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam”, Báo cáo NC

 Các cấp độ tương tác ba bên 
 

 Cấp quốc tế (Ví dụ: hoạt động của Tổ chức Lao động 
Quốc tế); 
 Cấp khu vực (Ví dụ: quan hệ ba bên của Liên minh 
Châu Âu); 
 Cấp quốc gia; 
 Cấp vùng, miền (tỉnh, thành phố, quận huyện); 
 Cấp ngành; 
 Cấp doanh nghiệp. 
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Ủy ban QHLĐ là ủy ban ba bên cấp quốc gia ra đời vào 
năm 2007 đã đặt nền móng đầu tiên cho việc hình thành 
hệ thống thiết chế quan hệ ba bên trong QHLĐ trong nền 
kinh tế thị trường.
Ủy ban QHLĐ gồm có Chủ tịch là Bộ trưởng Bộ LĐT-
B&XH, 1 lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam và 1 lãnh đạo của Phòng Thương mại và Công ng-
hiệp Việt Nam; 05 ủy viên là đại diện các cơ quan, tổ chức 
khác có liên quan. Ủy ban QHLĐ ra đời là tổ chức tư vấn 
cho Chính phủ về cơ chế, chính sách, giải pháp xây dựng 
QHLĐ lành mạnh và tăng cường cơ chế phối hợp giữa 
cơ quan, tổ chức liên quan trong việc phòng ngừa và giải 
quyết tranh chấp lao động, đình công.
- Hội đồng Tiền lương quốc gia
Hội đồng Tiền lương Quốc gia được Thủ tướng thành 
lập năm 2013. Chủ tịch Hội đồng là thứ trưởng Bộ LĐT-
B&XH; 03 Phó chủ tịch Hội đồng gồm: 1 Phó Chủ tịch 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 1 Phó chủ tịch Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và 1 Phó Chủ tịch 
Liên minh hợp tác xã Việt Nam. Hội đồng gồm 15 thành 
viên đến từ 4 cơ quan có đại diện ở trên.
Hội đồng Tiền lương Quốc gia có nhiệm vụ xây dựng và 
khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền lương tối thiểu 
hàng năm và từng thời kỳ, đồng thời nghiên cứu, khuyến 
nghị với Chính phủ mức lương tối thiểu theo giờ áp dụng 
đối với một số nghề, công việc không thường xuyên hoặc 
làm việc không trọn thời gian.
- Hội đồng Quốc gia về Bảo hộ lao động là một cơ chế 
tham vấn ba bên cũng được thành lập năm 2005.

(3) Cơ chế ba bên cấp tỉnh
Cơ chế tham vấn tại cấp tỉnh được hình thành, dựa trên 
Công văn chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về 
thí điểm thành lập Ban QHLĐ cấp tỉnh tại Hà Nội và thành 
phố Hồ Chí Minh (Công văn số 3180/VPCP-KGVX ngày 
14/5/2010 của Văn phòng Chính phủ). Theo sự chỉ đạo, 

thành phố Hồ Chí Minh thành lập Ban chỉ đạo xây dựng 
QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN trên địa bàn 
thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 773-QĐNS/TU 
ngày 6/12/2011 của Ban thường vụ Thành ủy). Mô hình 
Ban QHLĐ được thành lập tại thành phố Hà Nội (Quyết 
định 2322/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 của UBND thành 
phố Hà Nội). Dưới sự chỉ đạo và hoạt động của 2 cơ chế 
này, các Đề án về phát triển QHLĐ tại 2 thành phố đã được 
ban hành và đi vào triển khai hoạt động.
Một số tỉnh/thành phố có tình hình phát triển QHLĐ sôi 
động cũng đã thành lập được các cơ chế ba bên để chỉ đạo, 
triển khai các công việc liên quan đến QHLĐ, như: Bình 
Dương; Khánh Hòa… Các tỉnh này cũng đã thành lập Ban 
chỉ đạo theo cơ chế hợp tác liên ngành, có chức năng tham 
mưu cho lãnh đạo triển khai các công tác phát triển QHLĐ 
hài hòa trên địa bàn, nhằm tạo môi trường thu hút tối đa 
đầu tư nước ngoài, tạo tăng trưởng và phát triển kinh tế và 
ổn định xã hội trên địa bàn.

(4) Thiết chế giải quyết TCLĐ tập thể
Hội đồng trọng tài lao động (HĐTTLĐ) được thành lập có 
chức năng giải quyết các TCLĐ tập thể. Đây là một thiết 
chế ba bên hoạt động theo phương thức đồng quyết định 
theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín. HĐTTLĐ do Chủ 
tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập. Số lượng thành 
viên của Hội đồng là số lẻ và không quá 7 người. Thành 
viên HĐTTLĐ gồm Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu 
cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, thư ký Hội đồng 
và các thành viên đại diện công đoàn cấp tỉnh, tổ chức đại 
diện NSDLĐ và các thành viên khác. Hội đồng có nhiệm 
vụ hòa giải các TCLĐ tập thể về lợi ích và TCLĐ tập thể 
tại các đơn vị sử dụng lao động không được đình công.

(5) Diễn đàn quan hệ lao động
Năm 2016, lần đầu tiên Diễn đàn Quan hệ lao động 2016 
– diễn đàn ba bên đầu tiên đã diễn ra với chủ đề “Đổi mới 
Quan hệ lao động Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc 
tế“. Tại Diễn đàn, ba bên đã ra Tuyên bố chung – tuyên 
bố chung ba bên đầu tiên về quan hệ lao động; các đối tác 
cam kết sẽ nỗ lực hợp tác thông qua các hoạt động cụ thể 
để hiện thực hoá những khuyến nghị do Diễn đàn đưa ra. 
Dự kiến, Diễn đàn Quan hệ lao động Việt Nam sẽ được tổ 
chức định kỳ như là một cơ chế tham vấn ba bên hiệu quả 
và cần phát huy.

Có thể thấy, cơ chế ba bên ở Việt Nam đã và đang góp 
phần vào việc hoạch định chủ trương, chính sách về lĩnh 
vực lao động một cách đúng đắn sát thực tế và có tính 
khả thi cao, điều hoà lợi ích các bên, giảm bớt xung đột, 
mâu thuẫn; là biện pháp để nâng cao hiệu quả quản lý lao 
động, bảo đảm hiệu quả của các quy định về quản lý lao 
động được thực hiện trên thực tế, đồng thời góp phần thúc 
đẩy QHLĐ phát triển. Hệ thống cơ chế ba bên ở nước ta 
mới được nghiên cứu, xem xét từ khi triển khai Bộ Luật 
lao động. Trong tương lai cần thiết phải được định hình rõ 
nét và vận hành có hiệu quả hơn, góp phần hoàn thiện hệ 
thống QHLĐ, vì mục tiêu QHLĐ lành mạnh và phát triển 
bền vững./.

 
Các hình thức tương tác ba bên 

 

 Chia sẻ thông tin, các bên trao đổi thông tin về 
các vấn đề mà các bên cùng quan tâm. 

 Tham vấn ba bên, Các bên chia sẻ và trao đổi 
thông tin thông qua các cuộc họp ba bên. Việc 
tham vấn ba bên có thể dẫn đến kết quả là các ý 
kiến tham vấn hoặc khuyến nghị đối với các cơ 
quan có thẩm quyền ra quyết định. 

 Thương lượng ba bên, Các bên cùng nhau trao đổi 
thông tin, thảo luận và tham vấn lẫn nhau để cố 
gắng đạt được sự đồng thuận về những công việc 
cần thực hiện để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã 
hội. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cao hơn 
vẫn có thể bác bỏ các thỏa thuận của các bên. 

 Ra quyết định, Các bên cùng nhau chia sẻ thông 
tin, thảo luận và thương lượng về những vấn đề 
cùng quan tâm để ra quyết định cuối cùng về 
những vấn đề đó. 
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VẤN ĐỀ QUAN TÂM

MỘT SỐ SỰ KIỆN NỔI BẬT VỀ QUAN HỆ LAO 
ĐỘNG TRONG NĂM 2016

1 Hiệp định TPP được ký kết và sự rút lui của Mỹ
Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa 

các nước trong khu vực APEC nhằm thiết lập một khu 
vực thương mại tự do hai bờ Thái Bình dương bắt đầu 
cuối năm 2009. Sau 5 năm đàm phán, TPP đã chính thức 
kết thúc đàm phán vào ngày 5/10/2015 tại Hội nghị Bộ 
trưởng tại Atlanta, Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Hiệp định đã không 
thể được tiến hành Chính phủ Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp 
định. Tuy nhiên, sự kiện này đã tạo đà cho quyết tâm thực 
hiện các đổi mới về QHLĐ của Việt Nam theo hướng phát 
triển thị trường, thúc đẩy tiến trình hội nhập toàn diện 
của mình.

2 Rà soát và sửa đổi tổng thể Bộ Luật lao động 2012
Đảm bảo yêu cầu hội nhập quốc tế, tham gia FTA, cộng 

đồng ASEAN và đảm bảo thực thi các cam kết của Việt 
Nam trong TPP, BLLĐ đã được rà soát và sửa đổi bổ sung 
một cách tổng thể. Các quy định về QHLĐ là nội dung 
chính trong lần sửa đổi này, bao gồm: (1) Sửa đổi, bổ sung 
những bất cập trong BLLĐ đã phát sinh hoặc dự kiến phát 
sinh trong thực tiễn nhằm đảm bảo sự phát triển hài hòa 
của QHLĐ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao 
động (NLĐ), người sử dụng lao động; (2) Điều chỉnh và bổ 
sung các quy định trong BLLĐ2012 để đảm bảo phù hợp 
với nội dung các luật đã ban hành trong thời gian gần đây; 
và (3) Sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến xóa bỏ 
lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, phân biệt đối xử 
trong lao động và quy định bảo đảm điều kiện lao động về 
lương tối thiểu, giờ làm việc, an toàn lao động, việc thành 
lập tổ chức đại diện của NLĐ phù hợp với các tiêu chuẩn 
của ILO và cam kết trong Hiệp định TPP.

3 Diễn đàn cấp cao ba bên về QHLĐ
Diễn đàn quốc gia ba bên về QHLĐ năm 2016 về:“Đổi 

mới QHLĐ Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế” 
được tổ chức tại Hà Nội, đã tạo môi trường để Chính phủ, 
công đoàn, các tổ chức của người sử dụng lao động và 
các đối tác kết nối, chia sẻ thông tin và xây dựng sự đồng 
thuận đối với những vấn đề quan trọng của QHLĐ, hướng 
đến việc hiện thực hoá một cách đầy đủ các nguyên tắc và 
quyền cơ bản tại nới làm việc theo lộ trình phù hợp. Diễn 
đàn cũng là cơ hội để Việt Nam khẳng định cam kết về 
cải cách pháp luật, thiết chế và thực tiễn QHLĐ phù hợp 
với các cam kết quốc tế, bao gồm Tuyên bố năm 1998 về 
những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động của ILO.

4 Tuyên bố chung ba bên về thúc đẩy QHLĐ
Lần đầu tiên Tuyên bố chung của ba bên thúc đẩy 

QHLĐ lần đầu tiên được ký kết, khẳng định sự đồng thuận 
của các bên trong việc ghi nhận những bước tiến của 

QHLĐ, nhận diện những cơ hội và thách thức về QHLĐ 
đặt ra trong quá trình công nghiệp hóa của Việt Nam cũng 
như tác động từ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương 
TPP và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU; đồng 
thời quyết tâm thực hiện các cam kết về QHLĐ Việt Nam 
trong tiến trình hội nhập quốc tế.

5  “Báo cáo QHLĐ–30 năm vận động và phát triển”
Báo cáo quốc gia đầu tiên về quan hệ lao động, là 

ấn phẩm đầu tiên phản ánh đầy đủ bức tranh về QHLĐ 
sau 30 năm đổi mới (kể từ 1986). Báo cáo nêu bật tiến 
trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường đã mở ra 
một giai đoạn mới cho qQHLĐ, nêu lên những hạn chế sự 
hình thành và phát triển của hệ thống cơ chế, thiết chế 
về QHLĐ chưa bắt kịp với yêu cầu của kinh tế thị trường; 
đồng thời đưa ra những nhận định về QHLĐ trong những 
năm tới. Báo cáo được công bố trong Diễn quan Quan hệ 
lao động (tổ chức vào tháng 4/2016).

6 Tổng kết Dự án QHLĐ Việt Nam – ILO: “Hỗ trợ phát 
triển QHLĐ, cơ chế xác định tiền lương, năng lực và 

các thể chế thực thi pháp luật lao động tại Việt Nam”
Dự án được triển khai thực hiện trong giai đoạn 2012-
2016, được sự tài trợ của Bộ Lao động Hoa Kỳ, Tổ chức 
One UN và một số tổ chức khác và sự hỗ trợ kỹ thuật của 
Tổ chức lao động quốc tế. Đến tháng 9/2016, Dự án đã 
chính thức kết thúc hoạt động theo đúng kế hoạch đề ra. 
Dự án thể hiện sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và Tổ 
chức Lao động Quốc tế (ILO) khẳng định sẵn sàng hỗ trợ 
toàn diện không chỉ về mặt cải cách luật pháp, mà còn về 
mặt tăng cường năng lực của Chính phủ, các tổ chức của 
NLĐ và người sử dụng lao động để Việt Nam có thể thụ 
hưởng đầy đủ các lợi ích của các FTAs.

7 Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhóm doanh ng-
hiệp được lần đầu tiên được ký kết

Năm 2016, lần đầu tiên các TƯLĐTT nhóm DN được ký kết 
thực hiện. Đó là: TƯLĐTT nhóm DN giữa bốn Cty du lịch 
tại thành phố Đà Nẵng; TƯLĐTT của bốn DN ngành may ở 
Quận 12, Tp.HCM; và TƯLĐTT nhóm DN được ký kết giữa 
Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng và 5 doanh nghiệp sản 
xuất của Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Tràng Duệ.

Các TƯLĐTT nhóm DN được ký kết qua nhiều phiên 
thương lượng khó khăn đã thể hiện rõ hơn vai trò thực 
chất trong đại diện cho NLĐ của Công đoàn Việt Nam, 
bước đầu cho sự đổi mới của tổ chức công đoàn trong 
giai đoạn tiếp theo. Đây là một thực tiễn quan trọng đánh 
dấu những bước đổi mới về QHLĐ, cũng là một ví dụ tích 
cực cho tương lai của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và 
tương lai của QHLĐ tại Việt Nam1.

(xem tiếp trang sau)

1 Dẫn lời của Ông Chang-Hee Lee, Giám đốc ILO Việt Nam.
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8 Thủ tướng Chính phủ có cuộc nói chuyện trực tiếp với 
công nhân lao động

Ngày 30/4/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc buổi gặp 
gỡ với 3.000 công nhân đang sinh sống và làm việc tại các 
KCN tỉnh Đồng Nai, để lắng nghe những vấn đề mà công 
nhân đang gặp phải và luôn bị đối mặt với những rủi ro 
như, lương, vi phạm BHXH, chất lượng bữa ăn, vấn đề nhà 
ở, về tay nghề khi VN gia nhập TPP… Đây có thể coi là 
cuộc tiếp xúc lớn đầu tiên của Thủ tướng với công nhân 
lao động, thể hiện sự quyết tâm của Thủ tướng và Chính 
phủ trong việc thực hiện cam kết khi tuyên thệ nhậm chức 
trước Quốc hội. Thủ tướng nhấn mạnh:“Việc lắng nghe ý 
kiến công đoàn, công nhân rất quan trọng trong việc xây 
dựng Chính phủ kiến tạo, phục vụ”; đồng thời: “nghiêm 
túc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đồng bào; …, không 
ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đem lại cuộc 
sống ấm no, hạnh phúc, an ninh, an toàn cho người dân”./.

VẤN ĐỀ QUAN TÂM

Chính phủ ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP về 
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 
06-NQ/TW ngày 25/4/2017,
“Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế 
quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối 
cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới”.
Nhằm tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết 06-NQ/TW, Chương trình hành 
động xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, mà 
các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và 
địa phương cần tập trung triển khai trong thời gian 
tới. Đối với vấn đề quan hệ lao động, cần: Tiếp tục 
hoàn thiện hệ thống pháp luật, thiết chế về lao động, 
việc làm, an sinh xã hội phù hợp với các cam kết, 
tiêu chuẩn quốc tế; Hoàn thiện khung pháp lý điều 
chỉnh các QHLĐ, quan hệ xã hội, đặc biệt là những 
hoạt động phát sinh khi hình thành tổ chức xã hội 
về QHLĐ, bao gồm sửa đổi bổ sung BLLĐ; Có chủ 
trương chính sách hỗ trợ Công đoàn Việt Nam để có 
thể phát huy vai trò của Công đoàn đại diện và bảo 
vệ NLĐ trong tình hình mới; Và quản lý hiệu quả sự 
ra đời và hoạt động của các tổ chức người lao động, 
đảm bảo nằm trong phạm vi QHLĐ.

Chính phủ ban hành Nghị định 14/2017/NĐ-CP 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Bộ LĐTB&XH ngày 17/2/2017
Trong số 23 đơn vị trực thuộc Bộ LĐTB&XH có 2 đơn 
vị mới được bổ sung là: Tổng Cục giáo dục nghề 
nghề, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương. Trong 
lĩnh vực lao động và tiền lương, Bộ LĐTB&XH có 

nhiệm vụ hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy 
định của pháp luật về hợp đồng lao động, kỷ luật lao 
động, trách nhiệm vật chất, đối thoại tại nơi làm việc, 
thương lượng tập thể, TƯLĐTT, giải quyết tranh chấp 
lao động và đình công; hướng dẫn thực hiện các quy 
định của pháp luật về tiền lương tối thiểu, định mức 
lao động, thang lương, bảng lương...

Tọa đàm: “Vai trò của nhà nước về quan hệ lao 
động trong kinh tế thị trường” ngày 15/2/2017,

Tại Hà Nội, Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ 
LĐTB&XH) đã tổ chức buổi toạ đàm với diễn giả 
chính là ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Trung 
tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ lao động. Toạ đàm đã 
đề cập đến những vấn đề căn bản của QHLĐ, trong 
đó nhấn mạnh đến vai trò quản lý của nhà nước đối 
với QHLĐ. Trong sự vận động của nền kinh tế thị 
trường, những vấn đề: công đoàn, thương lượng, 
đình công... luôn đặt ra những thách thức mới đòi hỏi 
mạnh mẽ vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước. 

Thành phố Hồ Chí Minh sơ kết thực hiện Đề án: 
“Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn Tp.HCM 
giai đoạn 2014-2020” ngày 18/4/2017
Sở LĐTB&XH TP.HCM đã tổ chức sơ kết thực hiện 
Đề án. Qua 2 năm, Tp.HCM đã triển khai Đề án tới 
các sở, ngành, quận, huyện và các doanh nghiệp. 
Bước đầu Đề án đã có tác động tích cực, tạo chuyển 
biến về nhận thức trong công tác quản lý nhà nước 
về QHLĐ và QHLĐ ở các doanh nghiệp. Trong đó, 
người sử dụng lao động đã nâng cao ý thức trách 
nhiệm trong QHLĐ, quan tâm chăm lo lợi ích, đời 
sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Biểu 
hiện rõ thấy nhất của chuyển biến này là tình hình 
thực hiện đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp được 
nâng cao và số vụ ngừng việc tập thể giảm đáng kể 
so với trước đây.

Tin nổi bật về quan hệ lao động trong 4 tháng đầu năm 2017
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Giới thiệu ấn phẩm “Thương lượng tập thể - Hướng dẫn 
chính sách” 
Thương lượng tập thể có lịch sử lâu dài được sử dụng như là một cơ chế 
quản trị nơi làm việc và thị trường lao động. Thương lượng tập thể là 
một nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và cũng được coi là một 
quyền tạo điều kiện cho việc thực hiện việc làm bền vững và quan hệ lao 
động lành mạnh.

Vậy làm thể nào để Chính phủ có thể thúc đẩy việc công nhận hiệu quả 
quyền này và những chính sách và thiết chế nào xúc tiến thương lượng 
thập thể và chúng có thể được thiết lập như thế nào tại mỗi quốc gia?

Ấn phẩm “Thương lượng tập thể - Hướng dẫn chính sách”, được nhóm 
chuyên gia và sự đóng góp trong toàn Tổ chức lao động quốc tế (ILO) 
xây dựng và xuất bản với sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Na Uy, nhằm 
mục đích hỗ trợ các Chính phủ thiết lập và hoàn thiện các cơ chế thương 
lượng tự nguyện và nâng cao hiệu quả các chính sách thúc đẩy thương 
lượng tập thể trong hoàn cảnh cụ thể đất nước mình.

Ấn phẩm cũng là tài liệu tham khảo rất bổ ích cho các đối tác ba bên, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện 
người lao động và người lao động.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./.

* Về lao động-việc làm năm 2016 ** Về quan hệ lao động năm 2016


