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TRONG SỐ NÀYTRONG SỐ NÀY

(Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề cập 
đến quan hệ lao động tại Hội nghị)

"Thị trường lao động đã có 
những bước phát triển cả về 
chiều rộng và chiều sâu, ngày 
càng hội nhập, từng bước tiệm 
cận với thị trường lao động 
khu vực và thế giới. Trong đó, 
quan hệ lao động được thiết 
lập hài hòa, công bằng, hợp lý.

"Các cơ chế, chính sách, quy định 
về tiêu chuẩn lao động và quan 
hệ lao động chưa được hoàn 
thiện.
Nhiều doanh nghiệp, người sử 
dụng lao động chưa quan tâm 
đúng mức đến quyền lợi, đời 
sống vật chất, tinh thần cho 
người lao động.
Vai trò của các tổ chức công 
đoàn, đoàn thể trong bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp và chính 
đáng cho người lao động còn 
những hạn chế nhất định."

"Tiếp tục hoàn thiện thể chế, 
chính sách pháp luật đồng bộ, 
thống nhất để thị trường lao 
động phát triển... Tiếp tục nội 
luật hóa và quy định cụ thể các 
tiêu chuẩn lao động phù hợp với 
điều kiện của Việt Nam và tiêu 
chuẩn quốc tế (các công ước của 
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), 
các hiệp định thương mại tự do 
(FTA) thế hệ mới) mà Việt Nam 
cam kết và phê chuẩn."
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Vị trí, vai trò của hòa giải viên lao động và trọng tài viên lao động trong hệ 
thống giải quyết tranh chấp lao động của Việt Nam

Vị trí, vai trò của hòa giải viên 
trong giải quyết tranh chấp lao 
động

Hòa giải viên lao động (HGVLĐ) đóng 
vai trò quan trọng trong xây dựng 
quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa, ổn 
định và tiến bộ, thể hiện trên ba khía 
cạnh cơ bản: Hỗ trợ các bên xây dựng 
QHLĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ; giải 
quyết hiệu quả các tranh chấp phát 
sinh giữa hai bên; và hỗ trợ tích cực 
cho quá trình tố tụng giải quyết tranh 
chấp lao động (TCLĐ).  

1. Giải quyết hiệu quả TCLĐ

Khi phát sinh tranh chấp lao động, 
ít nhiều các bên đều bị ảnh hưởng. 
Giải quyết TCLĐ thông qua hòa giải là 
phương thức giải quyết hạn chế thấp 
nhất các tác động không mong muốn 
cho tất cả các bên. Cụ thể:

- Tạo sự thuận lợi và tiết kiệm cho các 
bên: Thủ tục hòa giải được thực hiện 
bởi HGVLĐ là thủ tục giải quyết TCLĐ 
đơn giản và mang lại hiệu quả cao 
nhất. Khi HGVLĐ hòa giải thành công 

sẽ rút ngắn được các bước trong thủ 
tục giải quyết TCLĐ, đưa QHLĐ sớm 
trở lại bình thường, giảm bớt chi phí 
tiền bạc, nhân lực, thời gian cho các 
bên.

- Tăng cường chia sẻ thông tin giữa 
các bên: Thông qua hoạt động trung 
gian, hòa giải của HGVLĐ, các bên 
có cơ hội thẳng thắn chia sẻ, bày tỏ 
quan điểm, từ đó có sự tương trợ, 
thấu hiểu của bên kia. Qua đó góp 
phần tạo thói quen thường xuyên 
chia sẻ, trao đổi, hạn chế tích tụ mâu 
thuẫn, xung đột.

- Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật 
cho các bên: Trong quá trình hòa giải, 
HGVLĐ có thể giải thích, hướng dẫn 
và cung cấp thêm thông tin cho các 
bên, giúp các bên thay đổi tư duy, 
quan điểm, từ đó góp phần nâng cao 
hiệu quả giải quyết TCLĐ. Cũng qua 
đó, HGVLĐ có thể thực hiện công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng 
cao ý thức chấp hành pháp luật của 
người lao động (NLĐ) và người sử 
dụng lao động (NSDLĐ), giảm thiểu 

TCLĐ và đình công.

2. Hỗ trợ các bên xây dựng QHLĐ hài 
hòa, ổn định và tiến bộ

- Tại doanh nghiệp, trong quá trình 
hòa giải, HGVLĐ với những kỹ năng, 
nghiệp vụ nhất định sẽ có các biện 
pháp giúp các bên kết nối, tạo sự gần 
gũi, cởi mở để thực hiện các hoạt 
động đối thoại, thương lượng. Thông 
qua hòa giải, hai bên có thể bộc lộ 
mọi tâm tư, quan điểm của mình về 
vấn đề quan tâm, từ đó sớm đưa ra 
giải pháp chung để giải quyết vấn 
đề. Do vậy, hoạt động hòa giải của 
HGVLĐ là một biện pháp giúp lành 
mạnh hóa QHLĐ trong doanh nghiệp, 
ngăn ngừa tối đa các tranh chấp phát 
sinh.

- Về phía Nhà nước, thông qua hoạt 
động của HGVLĐ, Nhà nước thực 
hiện chức năng hỗ trợ, can thiệp 
mềm đối với doanh nghiệp. Nhà 
nước bảo đảm thiết chế hòa giải hoạt 
động thực sự độc lập, tham gia hiệu 
quả vào giải quyết TCLĐ, đồng thời, 
sử dụng thiết chế này như cánh tay 
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nối dài để hỗ trợ hai bên giải quyết 
những vấn đề về QHLĐ. Điều này đặc 
biệt có ý nghĩa đối với các nước có 
nền kinh tế thị trường mới chuyển 
đổi như Việt Nam, khi năng lực đối 
thoại, thương lượng, giải quyết TCLĐ 
của các bên còn nhiều hạn chế, sự 
vận hành của các thiết chế giải quyết 
TCLĐ khác còn chưa đồng bộ, hiệu 
quả. 

3. Hỗ trợ tích cực cho quá trình tố 
tụng, giải quyết TCLĐ

Các TCLĐ giải quyết thông qua cơ chế 
hòa giải được thực hiện bởi HGVLĐ 
thường kết thúc nhanh chóng, tỉ lệ 
khiếu nại đối với kết luận hòa giải rất 
ít khi xảy ra. Bởi đây là kết quả cả hai 
bên đều mong muốn, thể hiện đúng 
tâm tư, nguyện vọng của các bên. 
Trong trường hợp hòa giải không 
thành và phải giải quyết TCLĐ thông 
qua Tòa án, lượng lớn thông tin về vụ 
việc tranh chấp do HGVLĐ cung cấp 
cho các cơ quan tố tụng sẽ góp phần 
giải quyết nhanh, chính xác, kịp thời, 
nâng cao hiệu quả giải quyết TCLĐ tại 
Tòa án.

Vai trò, vị trí của trọng tài viên 
lao động

Hội đồng trọng tài lao động (HĐTTLĐ) 
là một thiết chế quan trọng trong 
QHLĐ, thường có chức năng bán tư 
pháp. Trong QHLĐ, trọng tài viên lao 
động (TTVLĐ) có những vai trò chính 
như sau:

1. Giải quyết nhanh chóng vấn đề 
tranh chấp

Bộ luật Lao động năm 2019 (BLLĐ) 
bổ sung quy định HĐTTLĐ có thẩm 
quyền giải quyết TCLĐ cá nhân và 
TCLĐ tập thể về quyền và cũng “trả 
lại” chức năng giải quyết TCLĐ cho 
TTVLĐ. Theo đó, Ban trọng tài lao 
động trong giải quyết TCLĐ không chỉ 
điều phối, hỗ trợ các bên mà còn có 
trách nhiệm đưa ra phán quyết về vụ 
tranh chấp. Quá trình giải quyết TCLĐ 
của TTVLĐ không chỉ dựa trên quy 
định “cứng” của pháp luật, mà còn 
căn cứ vào sự thỏa thuận hợp pháp 
của các bên. Vì vậy, việc giải quyết 
TCLĐ thông qua thủ tục trọng tài của 
TTVLĐ giúp các bên có thể giải quyết 
nhanh chóng các vấn đề tranh chấp.

2. Thực hiện chức năng phân xử

Trọng tài lao động là hình thức tài 
phán lao động bởi bên thứ ba trung 
lập đứng ra phân xử tranh chấp bằng 

một phán quyết về vụ tranh chấp đã 
thụ lý. BLLĐ quy định quyết định của  
trọng tài lao động có giá trị ràng buộc 
đối với các bên tranh chấp. So với tòa 
án, Trọng tài lao động được ghi nhận 
như một phương thức giải quyết 
TCLĐ nhanh chóng, đơn giản, thuận 
tiện. Trọng tài lao động chỉ tiến hành 
giải quyết một lần đối với các TCLĐ 
và phán quyết của trọng tài là chung 
thẩm, có hiệu lực thi hành, không bị 
kháng cáo, kháng nghị. Vì vậy, TTVLĐ 
đóng vai trò đảm bảo việc giải quyết 
TCLĐ đúng với thực tế, cũng như 
giảm tải cho hệ thống tòa án.

3. Hỗ trợ phát triển QHLĐ

Đây là nhiệm vụ mới của Hội đồng 
trọng tài lao động, được quy định tại 
Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 
14/12/2020 của Chính phủ (điểm d 
khoản 2 Điều 101). Theo đó, HĐT-
TLĐ có trách nhiệm hỗ trợ phát triển 
QHLĐ trên địa bàn tỉnh theo quy chế 
hoạt động của HĐTTLĐ. Bởi trong thủ 
tục trọng tài, TTVLĐ cũng là người 
tạo môi trường để các bên trình bày 
mong muốn, nguyện vọng, giải tỏa 
khúc mắc cũng như nâng cao kiến 
thức về pháp luật lao động, góp phần 
phát triển QHLĐ hài hòa, ổn định.
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Hướng tới một hệ thống giải quyết 
tranh chấp lao động hiệu quả

Hệ thống giải quyết tranh chấp lao động 
hiệu quả

Theo Tổ chức lao động quốc tế, về cơ bản có 4 cách tiếp 
cận trong giải quyết tranh chấp lao động (TCLĐ):

1. Né tránh, khi một bên không giải quyết được tranh 
chấp;

2. Quyền lực, khi một bên ép buộc bên kia làm điều mình 
mong muốn;

3. Dựa trên quyền, khi một bên sử dụng một số tiêu 
chuẩn độc lập về quyền hoặc dựa trêrn sự công bằng để 
giải quyết tranh chấp;

4. Đồng thuận, khi một bên cố gắng hòa giải, thỏa hiệp 
hoặc đáp ứng những quan điểm hoặc nhu cầu tiềm ẩn.

Thường thì cách tiếp cận trong giải quyết TCLĐ tuân 
theo trình tự nêu trên nhưng lý tưởng là cách tiếp cận 
nên diễn ra theo trình tự ngược lại, bắt đầu bằng đồng 

 

Quyền lực 

Dựa trên quyền 

Đồng thuận 

Đình công 
Bế xưởng 

Trọng tài tư pháp bởi tòa 
lao động HG/trọng tài 

Hòa giải trung gian 
thương lượng đối thoại 

Hệ thống giải quyết TCLĐ hiệu quả 

thuận, sau đó là quyền lợi và quyền lực và hoàn toàn 
không có sự né tránh.

Dựa theo sơ đồ trên thì một hệ thống hiệu quả bắt đầu 
với các quy trình dựa trên sự đồng thuận và dành ưu tiên 
nhất cho các quy trình này, sau đó tiến đến các quy trình 
dựa trên quyền; chỉ sử dụng quyền lực khi không tìm 
được giải pháp nào khác.

TCLĐ kéo dài sẽ gây nhiều thiệt hại về kinh tế đối với do-
anh nghiêp (bao gồm cả thiết hại về uy tín), thiệt hại về 
thu nhập của người lao động và mất lòng tin giữa các 
bên. Đôi khi, các bên gặp khó khăn trong việc tìm giải 
pháp dẫn đễn tranh chấp kéo dài. Do vậy, cần sự can 
thiệp của bên thứ ba – hòa giải hoặc trọng tài – để hỗ 
trợ các bên tìm giải pháp với sự trợ giúp của các hòa giải 
viên/trọng tài viên lao động.

Chính vì những lý do trên, các quốc gia đều mong muốn 
và nỗ lực thiết lập hệ thống giải quyết TCLĐ vận hành 
hiệu quả, tùy thuộc vào đặc điểm kinh tế-chính trị-xã hội 
của từng quốc gia.

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
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BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

 
Hai yếu tố quan trọng để làm cho 

hệ thống giải quyết TCLĐ mới hoạt động hiệu quả 

 
Chọn đúng người 

Đảm bảo cơ chế vận hành hiệu quả 

Một số điểm cần lưu ý khi áp dụng cho Việt 
Nam

Dựa trên cách tiếp cận của hệ thống giải quyết TCLĐ hiệu 
quả nêu trên, việc làm trước tiên để xây dựng hệ thống 
GQTCLĐ hiệu quả ở Việt Nam là tập trung vào hệ thống 
(vận hành) quản trị hệ thống giải quyết TCLĐ. Cụ thể là:

- Tập trung xây dựng hệ thống GQTCLĐ, theo đó hệ 
thống giải quyết TCLĐ cần được xây dựng cả ở cấp tỉnh 
(Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) và cần có điều 
phối hiệu quả từ cấp Trung ương.

Xây dựng hệ thống quản lý TCLĐ ở cấp Trung ương để 
đảm bảo TCLĐ được giải quyết hiệu quả, trong đó Cục 
Quan hệ lao động và Tiền lương (Bộ Lao động-Thương 
binh và Xã hội) thể hiện vai trò tham gia nhiều hơn vào 
các hoạt động hỗ trợ và điều phối việc thiết lập và vận 
hành hệ thống giải quyết TCLĐ; thiết kế, hướng dẫn và hỗ 
trợ thực hiện các chính sách QHLĐ trên cả nước; cùng với 
cấp tỉnh, theo dõi xu hướng tranh chấp và cách thức giải 
quyết TCLĐ trên cả nước; nâng cao chất lượng dịch vụ 
hòa giải và trọng tài thông qua việc xây dựng và tổ chức 
các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ HGVLĐ và 
TTVLĐ; và ban hành các hướng dẫn vận hành cho HĐTTLĐ 
và quản lý đội ngũ HGVLĐ và TTVLĐ.

- Tại địa phương, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Sở 
LĐTB&XH) xây dựng hệ thống giải quyết TCLĐ hoạt động 
dựa theo điều phối ở cấp quốc gia.

+ Sở LĐTB&XH có trách nhiệm quản lý hệ thống giải quyết 
TCLĐ trên toàn tỉnh.

+ Cấp tỉnh – trong đó Sở LĐTB&XH là cơ quan tham mưu 
– sẽ chịu trách nhiệm thành lập HĐTTLĐ và bổ nhiệm GH-
VLĐ và TTVLĐ.

+ Sở LĐTB&XH (và Phòng Lao động-
Thương binh và Xã hội cấp huyện) đảm 
bảo ngân sách và nguồn lực nhân sự để 
vận hành hệ thống giải quyết TCLĐ tại 
địa phương.

- Hòa giải hiệu quả là chìa khóa của 
xây dựng quan hệ lao động hài hòa, 
ổn định và tiến bộ.

Theo quy định pháp luật thì hòa giải 
là thủ tục bắt buộc đối với mọi TCLĐ 
tập thể về lợi ích (các tranh chấp phát 
sinh trong quá trình bế tắc của thương 
lượng tập thể). Mặt khác sự xuất hiện 

của tổ chức của NLĐ sẽ khiến cho vai trò hòa giải trở nên 
quan trọng hơn. Điều cần thiết là  phải tìm kiếm được 
các HGVLĐ đủ khả năng và tập trung bồi dưỡng năng lực 
đảm bảo hiệu quả trong quá trình hoạt động.

- Hội đồng trọng tài lao động là trọng tâm của hệ thống

Đối với TCLĐ cá nhân và TCLĐ tập thể về quyền, hòa giải 
hay trọng tài đều có vai trò quan trọng.

Mặc dù không thể ngăn các bên tranh chấp đưa tranh 
chấp ra tòa, nếu các bên tranh chấp hài lòng với kết quả 
đạt được ở bước trọng tài, tranh chấp cũng sẽ dừng lại 
ở đó.

Để làm được điều này, nhà nước cần đầu tư vào việc 
xây dựng, quản lý và kiện toàn năng lực và hiệu quả của 
thiết chế hòa giải (các HGVLĐ) và Hội đồng trọng tài lao 
động (các TTVLĐ). 

- Tập trung cải thiện chất lượng hoạt động hòa giải, 
trọng tài của HGVLĐ và TTVLĐ

Hòa giải trở nên rất quan trọng trong hệ thống QHLĐ 
mới (theo quy định của Bộ luật Lao động thì hòa giải là 
một thủ tục bắt buộc của mọi TCLĐ tập thể về lợi ích. Vì 
vậy, hòa giải hiệu quả sẽ là chìa khóa để giải quyết hiệu 
quả tranh chấp, đặc biệt có sự xuất hiện của tổ chức 
người lao động sẽ khiến hòa giải trở nên quan trọng 
hơn.

- Lựa chọn và bổ nhiệm HGVLĐ và TTVLĐ có kinh 
nghiệm; đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực cho nhóm 
nhân lực này là chìa khóa mấu chốt để hệ thống giải 
quyết TCLĐ vận hành hiệu quả
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THỰC TIỄN ĐỊA PHƯƠNG

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG QUY CHẾ VỀ ĐẦU MỐI TIẾP NHẬN YÊU CẦU 
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẠI TỈNH ĐỒNG NAI

1. Căn cứ xây dựng quy chế về đầu 
mối tiếp nhận yêu cầu giải quyết tra-
nh chấp lao động

Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 
của Ban Bí thư về tăng cường sự 
lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ 
lao động (QHLĐ) hài hòa, ổn định và 
tiến bộ trong tình hình mới đã nêu rõ 
nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực và 
phát huy vai trò của cơ quan quản lý 
nhà nước và các cơ quan liên quan 
trong hỗ trợ phát triển QHLĐ: "Thí 
điểm mô hình giải quyết tranh chấp 
lao động (TCLĐ) với việc bố trí một 
số hòa giải viên lao động (HGVLĐ), 
trọng tài viên lao động (TTVLĐ) 
chuyên trách tại một số tỉnh, thành 
phố trọng điểm theo hướng vừa thực 
hiện giải quyết TCLĐ, vừa hỗ trợ phát 
triển QHLĐ; có chế độ khuyến khích 
người có đủ năng lực, phẩm chất, uy 
tín tham gia làm HGVLĐ, TTVLĐ."

Cùng với việc cần triển khai hiệu quả 
Bộ luật Lao động, tỉnh Đồng Nai và 
một số địa phương cũng đang triển 
khai thực hiện Đề án phát triển QHLĐ 
trên địa bàn giai đoạn 2014-2020 và 
hiện nay đang bước sang giai đoạn 
2021-2025. Tại Đề án, ưu tiên tập 
trung thực hiện nhóm giải pháp: 
"Nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ 
QHLĐ của các cơ quan nhà nước và 
các thiết chế QHLĐ".

Công văn số 423/QHLĐTL-QHLĐ ngày 
27/1/2021 của Cục Quan hệ lao động 
và Tiền lương cũng đã có các hướng 
dẫn cụ thể về nghiệp vụ triển khai 
các hoạt động về: "Đầu mối tiếp 
nhận yêu cầu giải quyết tranh chấp 
lao động tại cơ quan chuyên môn về 
lao động", theo đó hướng dẫn các  
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
xây dựng Quy chế bộ phận đầu mối 
giải quyết TCLĐ (sau đây gọi tắt là 
Quy chế) để đảm bảo vận hành, điều 

phối và thống nhất trong quá trình 
tiếp nhận, phân loại, hướng dẫn, hỗ 
trợ, giúp đỡ các bên trong giải quyết 
TCLĐ theo quy định tại khoản 3 Điều 
181 Bộ luật Lao động, đặc biệt là kết 
nối hệ thống thiết chế hòa giải, trọng 
tài lao động tại địa phương, từ đó 
nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
thiết chế này, góp phần giải quyết các 
vấn đề QHLĐ phát sinh, giảm thiểu 
các biện pháp can thiệp xử lý hành 
chính. 

2. Kinh nghiệm xây dựng Quy chế 
của tỉnh Đồng Nai

Thứ nhất, phù hợp quy định pháp 
luật

Xây dựng Quy chế cần phải bám sát 
các quy định pháp luật, được cụ thể 
hóa tại các hướng dẫn của Cục Quan 
hệ lao động và Tiền lương.

Thứ hai, phù hợp thực tiễn địa 
phương

Từ đặc điểm về QHLĐ của địa phương 
và sau khi thảo luận trong nội bộ của 
bộ phận tham mưu thuộc các Sở, lấy 
ý kiến của các đơn vị, cá nhân có liên 
quan, Đồng Nai thiết lập đầu mối 
tiếp nhận giải quyết TCLĐ ở cả Sở và 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã 
hội. Ở Sở, xác định rõ phòng Chính 
sách Lao động, nhân sự cụ thể được 
giao nhiệm vụ đầu mối tiếp nhận yêu 
cầu giải quyết TCLĐ. 

Thứ ba, Quy chế cần đảm bảo sự 
vận hành thống nhất thông suốt

Để xây dựng được Quy chế thì điều 
quan trọng là phải bảo đảm tính 
đồng bộ, kết nối, thống nhất và vận 
hành thông suốt của thiết chế hòa 
giải, trọng tài, thuận lợi từ việc ra văn 
bản/quyết định phân công hòa giải 
tranh chấp đến việc quyết toán chi 

phí và nhất là báo cáo về đầu mối của 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 
cũng như tạo sự thuận lợi cho các 
bên tranh chấp tiếp cận đầu mối tiếp 
nhận giải quyết tranh chấp. 

Thứ tư, đảm bảo tính chuyên môn, 
khoa học và thực trạng hệ thống 
quản lý QHLĐ tại địa phương

Các quy định trong Quy chế cần đảm 
bảo tính chuyên môn, xử lý nhanh 
chóng, rút ngắn thời gian, tập trung 
tiếp nhận, phân loại yêu cầu và tạo 
điều kiện cho việc phân công, cử 
HGVLĐ thực hiện nhiệm vụ trong 2 
ngày làm việc.

- Thiết lập quy trình tiếp nhận yêu 
cầu giải quyết TCLĐ của cấp Phòng, 
cấp Sở cụ thể, rõ ràng, đồng thời tổ 
chức tập huấn cho phòng, cá nhân 
người thực hiện nhiệm vụ đầu mối và 
bộ phận hành chính tại Phòng, Sở để 
phối hợp theo mức độ "khẩn".

- Sở phân công HGVLĐ làm đầu mối 
theo dõi, hỗ trợ phát triển QHLĐ, 
giải quyết TCLĐ theo địa bàn (quận, 
huyện, thành phố, khu công nghiệp, 
doanh nghiệp có quy mô lớn).

- HGVLĐ phối hợp giải quyết TCLĐ 
giữa các địa phương và giải quyết 
đình công không đúng trình tự, thủ 
tục quy định và những nhiệm vụ khác 
được phân công.

- Trường hợp cử 01 HGVLĐ hoặc 01 
nhóm HGVLĐ để thực hiện nhiệm vụ, 
cách thức phối hợp giữa Sở, Phòng 
trong việc cử HGV bảo đảm thủ tục 
hành chính thực hiện theo Quy chế 
quản lý HGVLĐ và Quy chế đầu mối 
tiếp nhận xử lý yêu cầu giải quyết 
TCLĐ, tạo điều kiện cho HGVLĐ thực 
hiện tốt nhiệm vụ.
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ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI - NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI HÒA 
GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG VÀ TRỌNG TÀI VIÊN LAO ĐỘNG TRONG QUÁ 

TRÌNH HÒA GIẢI, TRỌNG TÀI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Khi giải quyết những tranh chấp BHXH, HGVLĐ và TTVLĐ cần lưu ý về tính 
chất tranh chấp để tìm ra giải pháp hòa giải hợp lý, thành công. Tranh chấp 
BHXH phát sinh từ tranh chấp về quan hệ lao động như hợp đồng lao động, 
thỏa thuận về tiền lương, việc thực hiện nội quy, thỏa ước lao động tập thể, 
..... Quá trình tham gia BHXH là cả một quá trình dài, nên tranh chấp BHXH 
có thể ở cả quá khứ và hiện tại. Tranh chấp BHXH thường gắn với vấn đề 
tài chính do đó việc hòa giải thành thường được đảm bảo bằng cam kết tài 
chính và nguồn lực đảm bảo thực hiện. 

HGVLĐ, TTVLĐ cần lưu ý các vấn đề thường xuyên xảy ra tranh chấp trong 
pháp luật BHXH để có phương án giải quyết tốt nhất cho các bên tranh chấp: 

- Xác định đối tượng tham gia BHXH: Căn cứ Điều 13 Bộ luật Lao động về 
hợp đồng lao động.

- Thử việc có tham gia BHXH: Căn cứ Điều 24, khoản 7 Điều 27 Bộ luật Lao 
động về thử việc và hủy bỏ hợp động thử việc.

- Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH: Căn cứ Điều 90 Bộ luật Lao động về 
tiền lương

- Hợp đồng lao động vô hiệu: Căn cứ Điều 49 Bộ luật Lao động về hợp đồng 
lao động vô hiệu toàn bộ

- Chấm dứt hợp đồng lao động với người đủ tuổi nghỉ hưu: Căn cứ Điều 
35, Điều 36 Bộ luật Lao động  về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 
trong trường hợp đủ tuổi nghỉ hưu. 

Lưu ý đối với hòa giải viên lao động (HGVLĐ), trọng tài viên 
lao động (TTVLĐ) khi giải quyết những tranh chấp về BHXH

Các tranh chấp về BHXH chủ 
yếu có thể kể đến

- Tranh chấp về nghĩa vụ đóng 
BHXH bắt buộc của NSDLĐ.

- Tranh chấp về tiền lương đóng 
BHXH.

- Tranh chấp về thanh toán các chế 
độ BHXH, chốt sổ, trả sổ BHXH cho 
NLĐ.

- Tranh chấp về các giấy tờ liên 
quan đến việc lập hồ sơ hưởng các 
chế độ BHXH.

- Tranh chấp khác liên quan đến 
BHXH.

 
Trách nhiệm của NSDLĐ: 
- Lập hồ sơ để NLĐ được cấp sổ BHXH, đóng, hưởng BHXH. 
- Đóng và trích tiền lương của NLĐ để đóng BHXH. 
- Phối hợp với cơ quan BHXH trả trợ cấp BHXH cho NLĐ. 
- Giới thiệu NLĐ đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động. 
- Định kì 6 tháng hoặc khi NLĐ yêu cầu, cung cấp thông tin về BHXH cho NLĐ. 
- Phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ, xác nhận thời gian đóng BHXH khi NLĐ 
chấm dứt HĐLĐ, thôi việc.  
Quyền của NSDLĐ:  
- Từ chối thực hiện những yêu cầu không đúng quy định của pháp luật về BHXH 
- Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về BHXH theo quy định của pháp luật. 

 
Quyền của NLĐ bao gồm: 
- Được tham gia và hưởng các chế 
độ BHXH theo quy định của pháp 
luật. 
- Được cấp và quản lý sổ BHXH. 
- Nhận lương hưu và trợ cấp BHXH 
đầy đủ, kịp thời (có thể thông qua 
NSDLĐ). 
- Được thanh toán phí giám định y 
khoa nếu đủ điều kiện hưởng BHXH. 
- Định kì 6 tháng được NSDLĐ cung 
cấp thông tin về đóng BHXH; được 
yêu cầu NSDLĐ cung cấp thông tin 
về đóng, hưởng BHXH. 
- Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về 
BXH theo quy định của pháp luật. 
 

Trách nhiệm của NLĐ: 
- Đóng BHXH theo quy định. 
- Thực hiện quy định về việc lập hồ 
sơ BHXH. 
- Bảo quản sổ BHXH. 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động (NLĐ) khi họ 
bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết 
trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH. BHXH bắt buộc là loại hình BHXH do nhà nước tổ chức mà NLĐ và người sử dụng 
lao động (NSDLĐ) phải tham gia. 

Trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, việc phát sinh tranh chấp BHXH giữa NSDLĐ và NLĐ 
thường xuyên diễn ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của các bên.
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MỌI THÔNG TIN XIN GỬI VỀ:

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
(024) 39369805
bantin@cird.gov.vn
http://www.quanhelaodong.gov.vn

Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương
Địa chỉ:

Điện thoại:
Email:
Website:

SỐ LIỆU CHÚ Ý

9,44%

Công nghiệp và xây dựng

Tăng trưởng kinh tế

8,83%

2,99%

Nông, lâm nghiệp và thủy sản

54,17%

Dịch vụ

112,8 nghìn

DN mới thành lập

Tạo 758,1 việc làm

DN quay trở lại HĐ

50,5 nghìn

DN tạm ngừng kinh doanh

62,5 nghìn

DN chờ giải thể, giải thể

48,8 nghìn

51,6 triệu người,
tăng 1,2 triệu người (so cùng kỳ 

năm trước)

LLLĐ từ 15 tuổi trở lên

45,9 triệu người,
tăng 1,4 triệu người (so cùng kỳ 

năm trước)

LLLĐ trong độ tuổi LĐ

50,5 triệu người,
tăng 1,5 triệu người (so cùng kỳ 

năm trước)

LLLĐ từ 15 tuổi trở lên đang  làm 
việc

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi LĐ2,35%
2,88% Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi LĐ thành thị
2,02% Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi LĐ nông thôn
7,86% Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (15-24)

2,29% Tỷ lệ thiếu việc làm của LĐ trong độ tuổi

Thu nhập bình quân của người lao động

6,6 triệu đồng/tháng,
tăng 12,6% tương ứng 727 nghìn 
đồng (so cùng kỳ năm trước)

NỮ 7,5 triệu đồng5,5 triệu đồng NAM

Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội và thị trường lao 
động 9 tháng đầu năm 2022

Thu nhập của LĐ làm công hưởng lương

7,5 triệu đồng/tháng,
tăng 12,1% tương ứng 805 nghìn 
đồng (so cùng kỳ năm trước)

NỮ 7,9 triệu đồng7,0 triệu đồng NAM

(Nguồn: GSO).


