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  Nghiệp đoàn là gì ?  

Dựa theo Điều 3.1 Chương I, Bộ Luật Lao Động 2019 (BLLĐ 2019), thì “người lao động” 

là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự 

quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động. Dựa theo Điều 3.2 Chương I, 

BLLĐ 2019 thì “người sử dụng lao động” (chủ nhân) là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, 

hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn & sử dụng người lao động làm việc cho mình 

theo thỏa thuận. 

Công nhân là người làm việc cho một doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ hay sản xuất, được 

trả lương định kỳ do đóng góp công sức vào việc kinh doanh. 

1-  Nghiệp đoàn là gì ? 

Nghiệp đoàn là một nhóm người do chính công nhân / người lao động và những đồng 

nghiệp của công nhân / người lao động cùng nhau thành lập và hoạt động nhằm mục tiêu cải 

thiện hợp lý quyền lao động tại nơi làm việc của công nhân / người lao động. 

Nghiệp đoàn bao gồm người lao động thuộc mọi nghề nghiệp trong xã hội, từ công nhân, 

văn sĩ, luật sư, ký giả, kỹ sư, các chủ nhân, và nhiều ngành nghề khác … Trong nghiệp 

đoàn, cho dù công nhân / người lao động làm nghề gì, công nhân / người lao động cũng 

phải có một cuộc sống tốt và xứng đáng so với công sức mà công nhân / người lao động bỏ 

ra. 

Các thành viên của Nghiệp Đoàn (NĐ) cùng nhau thương lượng với chủ nhân hoặc công 

nhân về các hợp đồng như: Tiền lương, bảo hiểm sức khỏe, an ninh xã hội, nơi làm việc an 

toàn, và bảo đảm công việc được ổn định….. 

Nghiệp Đoàn có hai quyền cơ bản và quan trọng : 

Quyền thương lượng tập thể (TLTT) 

Quyền đình công (ĐC) 

Nếu thương lượng tập thể không thành công, thành viên NĐ có quyền tiến hành Đình Công 

theo những quy định của BLLĐ 2019 
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  Quyền thành lập NĐ  

2- Quyền thành lập nghiệp đoàn được quy định ở đâu ? 

Bộ Luật Lao Động 2019 của nhà nước VN (NNVN) đã đưc thông qua ngày 19/11/2019 và 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 quy định rằng Công nhân / người lao động được 

quyền thành lập nghiệp đoàn.  

Theo Điều 5.1.c - Chương I, BLLĐ 2019, Người lao động có các quyền sau đây : 

Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động, tổ chức nghề 

nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật. 

Quyền thành lập nghiệp đoàn của công nhân & người lao động cũng được quy định bởi 

Công Ưóc 87 của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế ( LĐQT - ILO).  

Điều 2 trong Tuyên bố 1998 của Tổ Chức Lao Động Quốc Tế: Các quốc gia thành viên 

ILO, trong đó có VN, dù đã phê chuẩn hay chưa phê chuẩn 8 công ước căn bản, đều có 

nghĩa vụ phải tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện tám công ước này một cách thiện chí. 

Điều 19.3.1. Chương 19 (nói  về Lao Động) của Hiệp Định CPTPP minh định rằng: Các 

quốc gia thành viên khẳng định cam kết thực thi đầy đủ nghĩa vụ với tư cách là một quốc 

gia thành viên ILO, và cam kết thông qua và duy trì trong nội luật cũng như trong thực tiễn 

các quyền cơ bản được khẳng định trong 8 công ước của Tuyên bố ILO năm 1998. 

Chương 13  của hiệp định Tự Do Thượng Mại và Phát Triển Bền Vững (EVFTA) giữa VN 

và các quốc gia Liên Âu quy định  

Cam kết thực thi hiệu quả các tiêu chuẩn cơ bản của các Công ước của ILO ,  

Cam kết gia nhập/ký kết các Công ước cơ bản của ILO mà mỗi Bên chưa tham gia (VN 

chưa ký kết 2 Công ước 87 và 105 của ILO). 
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 Đích nhắm của NĐ  

3-  Đích nhắm của nghiệp đoàn là gì? 

Công nhân / người lao động và những đồng nghiệp của công nhân / người lao động trong 

các  nghiệp đoàn có tiếng nói của số đông quần chúng và có đích nhắm là thương thảo với 

chủ nhân theo nguyên tắc tự nguyện, hợp tác, thiện chí, bình đẳng, công khai và minh bạch 

để đạt 3 mục tiêu : 

Công bằng xã hội  

Tiền lương và những lợi ích hợp lý 

Nơi làm việc an toàn và hợp vệ sinh 

Cân bằng việc làm với đời sống thoải mái (8 giờ lao động / ngày) 

Ổn định đời sống và thăng tiến nghề nghiệp 

Hài hòa với chủ nhân để  công ty phát triễn bền vững 

4- Nghiệp đoàn có những quan tâm gì đối với giới chủ nhân ? 

4-1/ Thương lượng với chủ nhân 

Tiền lương và những lợi ích hợp lý để theo kịp mức sống tại địa phương 

Công bằng, không bị đối xử phân biệt dưới bất kỳ hình thức nào 

Bình đẳng giới tính 

Môi trường làm việc hợp vệ sinh   

Bảo đảm an toàn lao động 

Bảo hiểm y tế  

Bảo hiểm thất nghiệp 

An sinh xã hội 

Suất cơm nơi làm việc hợp vệ sinh & đủ chất lượng 

Tiền hưu bổng 

Tiền thưởng cuối năm 

Và những quan tâm đặc thù của địa phương 
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 NĐ và giới chủ nhân  

4-2/ Những điều gì mà Nghiệp Đoàn sẽ không làm? 

Không bảo vệ công nhân lười biếng, chễnh mãng công việc, có hiệu năng kém 

Không gây khó khăn cho chủ nhân một cách không hợp lý 

5- Xây dựng và tham gia nghiệp đoàn có lợi gì? 

Có 5 lợi ích mà người tham gia nghiệp đoàn được hưởng: 

Dân chủ, minh bach được cũng cố. 

Tiếng nói công nhân có trọng lượng trong việc thương thảo với chủ nhân. 

Bảo vệ quyền lợi của công nhân lẫn chủ nhân. 

Tạo nên đời sống tốt đẹp hơn cho công nhân / người lao động, cho đồng nghịệp của công 

nhân / người lao động và cho cả chủ nhân của công nhân / người lao động.  

Vừa xây dựng cho công ty phát triển mạnh, vừa giúp cho VN phát triển kinh tế bền vững. 

6-  Những thử thách của nghiệp đoàn độc lập  

Thứ nhất: Thái độ của nhà nước VN (NNVN) về nghiệp đoàn độc lập ? 

BLLĐ 2019 sẽ có hiệu lực từ tháng 01/2021, ưu tiên hàng đầu của người lao động là 

chuẩn bị để tiến tới thành lập nghiệp đoàn độc lập. Năm 1986, Việt Nam tiến hành đổi 

mới kinh tế. Năm 2006, Việt Nam gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO. Một 

số người nghĩ rằng tiến trình hòa nhập thế giới là tất yếu, Việt Nam sẽ từng bước cởi trói 

bộ máy cai trị, hay cho rằng đây là cơ hội tốt để đột phá những điều vẫn từng bị cấm kỵ. 

Do đó ngày 20 tháng 10/ 2006, Công Đoàn Độc Lập ra đời, vài ngày sau, ngày 30 tháng 

10 /2006, Hiệp Hội Đoàn Kết Công-Nông Việt Nam ra đời. Nhưng chỉ ít lâu sau, các 

thành viên trong Ban Đại Diện của hai nghiệp đoàn độc lập này đã bị bắt và bị xử án 

mười mấy năm tù, và hai nghiệp đoàn độc lập đầu tiên dưới chế độ cộng sản đều bị giải 

tán. Cũng như 14 năm về trước, không có gì khẳn định là những người tiên phong dấn 

thân hoạt động nghiệp đoàn trong những ngày tháng sắp tới không bị NNVN tìm cách trù 

dập bằng cách này hay cách khác ? 
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 Những thử thách  

Thứ hai:  Hiểu biết về nghiệp đoàn độc lập của người lao động vẫn còn quá phôi thai. 

Người lao động (NLĐ) tại Việt Nam chưa hẳn đã ý thức tầm quan trọng của nghiệp đoàn 

độc lập trong việc đấu tranh cho quyền lợi của mình. Dĩ nhiên kinh nghiệm thành lập, điều 

hành một nghiệp đoàn, hướng dẫn luật lao động, những chiến lược trong việc thương lượng 

tập thể với giới chủ nhân, điều động những cuộc đình công, phối hợp ở mức quốc gia để 

tăng hiệu quả là những điều còn rất xa lạ với người lao động. 

Với hai thử thách trên, nhưng chúng ta đang nắm một cơ hội rất lớn, không có trước đây có 

là:   

Người lao động chính thức được quyền thành lập nghiệp đoàn lập được minh định qua 

BLLĐ 2019 

NNVN bị ràng buộc và phải tuân thủ những điều khoản lao động vì là thành viên ILO, 

CPTPP và EVFTA để được hưởng những quy chế ưu đải thuế quan và kinh tế. 

NNVN đang cố gắng ngăn cản việc thành lập nghiệp đoàn độc lập, nhưng đối với người lao 

động đây là thử thách phải vượt qua không còn có lối nào khác nếu chúng ta muốn có công 

bằng xã hội, ổn định đời sống, thăng tiến nghề nghiệp và cân bằng việc làm với đời sống 

thoải mái. 


