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Tài liệu nầy tập trung vào 2 loại luật lệ quy định về nghiệp đoàn 

độc lập (NĐĐL) :  

Bộ Luật Lao Động 2019 (BLLĐ 2019) của Việt Nam 

Công pháp quốc tế gồm các  

• Công Ước 87 & 98 của tổ chức Lao Động Quốc Tế (ILO) 

thuộc LHQ,  

• Hiệp định Thương Mại Tự Do VN-EU (EVFTA) do 28 quốc 

gia ký kết & hiệp định Đối Tác Toàn Diện và Tiến Bộ Xuyên 

Thái Bình Dương (CPTPP) do 11 quốc gia ký kết  

https://www.nhombancongnhan.com  - https://www.facebook.com/nhombancongnhan  
Nhóm Bạn Công Nhân 

Một số điều luật liên quan đến 
 

nghiệp đoàn 

https://www.nhombancongnhan.com/blog/categories/v%E1%BB%81-nbcn
https://www.facebook.com/nhombancongnhan/
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1.- Khái niệm : 
 

Bộ luật Lao động mới nhất năm 2019 số 45/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông 

qua vào ngày 20/11/2019, sẽ có hiệu lực từ 01/01/2021 , gồm 17 Chương (chapter) chia ra 

làm 220 Điều (article). 

 

BLLĐ 2019 nấy bao gồm những quy định chính yếu về NĐĐL như sau :  

Những quyền của người lao động / công nhân tại nơi làm việc,  

Những quyền của người sử dụng lao động / chủ nhân,  

Quan hệ lao động giữa chủ nhân và công nhân,  

Quản lý của Nhà Nước Việt Nam (NNVN) về lao động. 
 

Quan trọng hơn hết là BLLĐ 2019 xác định công nhân có quyền tự do thành lập và tham 

gia sinh họat nghiệp đoàn độc lập, khác với Bộ Luật Công Đòan 2012 quy định NNVN 

thành lập công đòan từ cấp cơ sở lên tới cấp quốc gia để kiểm sóat và chi phối tòan diện lực 

lượng lao động của các doanh nghiệp VN dưới ô dù Tổng Liên Đòan Lao Động VN 

(TLĐLĐVN) do đảng CSVN và Mặt Trận Tổ Quốc kìm kẹp. Mặc dù BLLĐ 2019  cho phép 

công nhân thành lập nghiệp đoàn không tuỳ thuộc TLĐLĐVN, nhưng qua nhiều Điều 

Khỏan, chúng ta thấy rõ NNVN có ý đồ muốn chi phối nghiệp đoàn độc lập chặt chẻ từ 

trung ương đến địa phương, việc thành lập, hoạt động, liên kết với các nghiệp đoàn bạn.  
 

2.- Nội dung BLLĐ 2019 liên quan đến NĐĐL 

 

Chương I - Điều 3.3 quy định mỗi cơ sở doanh nghiệp có thể có 2 tổ chức đại diện người 

lao động/công nhân khác nhau:  

Công đoàn cơ sở thuộc hệ thống TLĐLĐVN do NNVN chi phối & kiểm soát. 

Tổ chức đại diện người lao động độc lập, không thuộc TLĐLĐVN mà chúng ta gọi là 

nghiệp đoàn độc lập. 
 

Chương I - Điều 5.1.c – Cho phép người lao động/công nhân có quyền “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; …”, nghĩa là công nhân có quyền thành lập, gia nhập, và hoạt 

động trong tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (NĐĐL).  
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Chương XIII: TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ 

Chương XIII - Điều 170.1: Người lao động có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công 

đoàn theo quy định của Luật Công Đoàn 2012, áp dụng cho công đòan cơ sở của 

TLĐLĐVN. 

Chương XIII - Điều 170.2: Người lao động trong doanh nghiệp có quyền thành lập, gia 

nhập và tham gia hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp tức NĐĐL. 

Chương XIII - Điều 170.3: Các tổ chức đại diện người lao động quy định tại 2 điều khỏan 

170.1 và 170.2 này bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong vai trò đại diện cho công nhân, 

nghĩa là NĐĐL không trực thuộc TLĐLĐVN cũng được xem như ngang hàng với công 

đòan cơ sở trực thuộc TLĐLĐVN. 

Chương XIII - Điều 172.1 & Điều 172.4: quy định việc thành lập, gia nhập tổ chức của 

người lao động / công nhân tại doanh nghiệp. Theo đó, NĐĐL tại cơ sở cần đăng ký và phải 

được cơ quan NNVN có thẩm quyền cấp giấy đăng ký hoạt động.  

Chương XIII - Điều 173.1 và 173.2: Quy định về ban lãnh đạo và thành viên tổ chức của 

người lao động tại doanh nghiệp (NĐĐL), theo đó cần có đủ số lượng tối thiểu thành viên là 

người lao động làm việc tại doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ và Ban Lãnh Đạo 

do các thành viên bầu cử.  

Lưu ý là những Điều 172.1, Điều 172.4, Điều 173.1 và Điều 173.2 của Chương XIII vừa 

nêu trên  đều trái với 2 Điều khỏan 3.1 & 3.2 của Công Ước 87 của ILO quy định rằng “Các 

cơ quan có thẩm quyền phải tránh mọi sự can thiệp có tính chất hạn chế quyền đó, hoặc cản 

trở việc thi hành hợp pháp quyền đó”. 

Chương XIII - Điều 174: Điều lệ tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp 

Điều Khỏan 174 nầy liên quan trực tiếp đến việc sọan thảo Bản Điều Lệ/Nội Quy của 

NĐĐL tại cơ  sở doanh nghiệp cần có các chi tiết sau:   

a) Tên, địa chỉ NĐĐL, biểu tượng (nếu có); 

b) Tôn chỉ, mục đích và phạm vi hoạt động là bảo vệ quyền, lợi ích của công nhân;  

c) Điều kiện, thủ tục gia nhập và ra khỏi tổ chức của công nhân tại doanh nghiệp; 

d) Cơ cấu tổ chức, nhiệm kỳ, người đại diện của tổ chức NĐĐL; 

đ) Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của NĐĐL; 

e) Thể thức thông qua các quyết định chung của NĐĐL. 
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g) Phí thành viên, nguồn tài sản, tài chính và việc quản lý, sử dụng tài chính. 

h) Kiến nghị và giải quyết kiến nghị của thành viên trong nội bộ tổ chức. 

 

Chính phủ của NNVN sẽ có quy định chi tiết cho Điều 174 này. 

 

Chương XIII - Điều 176: Quyền của thành viên ban lãnh đạo NĐĐL 

Chiếu theo điều nầy thì Thành viên ban lãnh đạo của NĐĐL tại cơ sở có các quyền sau đây: 

a) Tiếp cận người lao động tại nơi làm việc; 

b) Tiếp cận người sử dụng lao động (chủ nhân);  

c) Được sử dụng thời gian làm việc tại cơ sở (doanh nghiệp);  

 

Chương XIII - Điều 177: Nghĩa vụ của chủ nhân đối với NĐĐL 

1. Không được cản trở, gây khó khăn. 

2. Công nhận và tôn trọng các quyền của NĐĐL.  

3. Phải thỏa thuận bằng văn bản với ban lãnh đạo của NĐĐL tại cơ sở. 

 

Chương XIII - Điều 178: Quyền và nghĩa vụ của NĐĐL tại cơ sở  

1. Thương lượng tập thể với người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật này. 

2. Đối thoại tại nơi làm việc theo quy định của Bộ luật này. 

3. Được tham khảo ý kiến xây dựng và giám sát việc thực hiện thang lương, bảng lương, 

mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động và những vấn đề liên 

quan đến quyền, lợi ích của người lao động là thành viên của mình. 

4. Đại diện cho người lao động trong quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp lao động 

cá nhân khi được người lao động ủy quyền. 

5. Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của Bộ luật này. 
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6. Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của cơ quan, tổ chức đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam nhằm tìm hiểu pháp luật về lao động; về trình tự, thủ tục thành lập tổ chức đại diện 

người lao động và việc tiến hành các hoạt động đại diện trong quan hệ lao động sau khi 

được cấp đăng ký. 

7. Được người sử dụng lao động bố trí nơi làm việc và được cung cấp thông tin, bảo đảm 

các điều kiện cần thiết cho hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở. 

 

Chương XV ấn định QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG chỉ có 1 trang không có 

nhiều chi tiết, không rõ ràng, để NNVN tuỳ tiện diễn dịch theo ý muốn của họ.  
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Những văn bản thuộc Công Pháp Quốc Tế liên quan đến NĐĐL gồm các công ước ILO, 

EVFTA và CPTPP, tất cả đều quy định quyền tự do thành lập NĐĐL của người lao động / 

công nhân, kể cả chủ doanh nghiệp. 

 

Công ước của ILO 

1.- Khái niệm 

Công ước là các văn bản pháp luật được các đại diện các chính phủ thông qua tại những 

Hội Nghị Lao Động Quốc Tế trong nhiều năm qua. Các quốc gia phê chuẩn công ước 

cam kết áp dụng công ước vào luật pháp tại quốc gia mình và báo cáo việc áp dụng công 

ước theo định kỳ cho ILO. 

Khi công ước được thông qua, theo Điều Lệ ILO, các quốc gia thành viên ILO, phải trình 

công ước này cho Quốc Hội xem xét để phê chuẩn, sau đó sẽ có hiệu lực đối với quốc gia 

đó  01 năm sau ngày phê chuẩn 

Công ước mang tính ràng buộc về pháp lý và các Khuyến nghị của ILO mang tính tham 
vấn.  

Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 86 họp tại  Geneva; tháng 6 năm 1998 đã thông qua 

Tuyên bố về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản của người lao động, được thể hiện trong bốn 

cặp công ước ILO, gồm :  

Công ước số 87 và 98 về tự do liên kết và thương lượng tập thể;  

Công ước số 29 và 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức và bắt buộc;  

Công ước số 138 và 182 về xóa bỏ lao động trẻ em;  

Công ước số 100 và 111 về xóa bỏ phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp.  

 

2.- Nội dung các công ước ILO liên quan đến NĐĐL 

Tính đến tháng 6 năm 2020, Việt Nam đã phê chuẩn 7 trong 8 công ước cơ bản của ILO nói 

trên và hứa hẹn phê chuẩn công ước 87 vào năm 2023. Tuy NNVN chưa phê chuẩn công 

ước 87, nhưng chiếu theo điều lệ của ILO thì VN cũng phải tuân thủ công ước 87 nầy vì lý 

do VN là thành viên của ILO từ 1992. 

Công Ước số  87 

Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế ILO kỳ thứ 31 ngày 17/06/1948 tại San 

Francisco đã ban hành công ước số 87 (C.Ư. 87) quy định “QUYỀN TỰ DO HIỆP HỘI VÀ 

VIỆC BẢO VỆ QUYỀN ĐƯỢC TỔ CHỨC”, gồm 4 PHẦN I, II, III & IV chia ra 21 điều  

https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/lang--en/index.htm
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khỏan; trong tài liệu này tập trung Phần I và Phần II. Đây là một trong số 8 công ước cơ bản 

của ILO mà NNVN phải tuân thủ ngay từ bây giờ dù đến năm 2023 thì NNVN mới phê 

chuẩn. 

Phần I ấn định QUYỀN TỰ DO HIỆP HỘI của công nhân / người lao động gồm 10 Điều 

Khỏan sau: 

Ø Điều 1: Mọi Nước thành viên của ILO phải cam kết thi hành. 

Ø Điều 2: Người lao động và người sử dụng lao động phải được tự do thành lập hiệp hội 

hay nghiệp đòan mà không cần phải xin phép chính quyền.  

Ø Điều 3.1 & 3.2: Nghiệp đòan được tự do sạon thảo điều lệ, nội quy và tự do sinh họat mà 

không bị cơ quan nhà nước cả trở hay can thiệp. 

Ø Điều 4: Cơ quan chính quyền không có quyền đình chỉ sinh họat hoặc giải tán NĐ. 

Ø Điều 5: Các nghiệp đòan được quyền liên kết thành liên đòan, tổng liên đòan và có quyền 

liên kết với các tổ chức nghiệp đòan lao động của quốc tế. 

Ø Điều 6: Điều 2, 3 và 4 trên đây được áp dụng cho cả các liên đoàn, các tổng liên đoàn của 

các nghiệp đòan của công nhân hay chủ nhân. 

Ø Điều 7: Cấm bất cứ hạn chế nào đối với việc áp dụng những quy định của các Điều 2, 3 

và 4 trên đây. 

Ø Điều 8.1 & 8.2: Pháp luật quốc gia không được trái với C.Ư 87 nầy để công nhân và chủ 

nhân dễ dàng tuân theo pháp luật đó. 

Ø Điều 9.1 & 9.2: Các lực lượng vũ trang & cảnh sát của các nước thành viên phải tuân thủ 

luật pháp của quốc gia để bảo đảm cho các quy định của C.Ư 87 nầy. 

Ø Điều 10: Mọi tổ chức, hiệp hội, công đòan hay nghiệp đòan nhằm mục đích xúc tiến và 

bảo vệ những lợi ích của công nhân hay chủ nhân phải áp dụng C.Ư 87 nầy. 
 

Phần II chỉ có duy nhất một điều khỏan – Điều 11 ấn định VIỆC BẢO VỆ QUYỀN ĐƯỢC 

TỔ CHỨC. Theo đó mọi nước thành viên nào của Tổ chức Lao động quốc tế cam kết áp 

dụng mọi biện pháp cần thiết và thích hợp để bảo đảm cho người lao động và người sử 

dụng lao động được tự do thi hành quyền tổ chức. 

 

Công Ước số  98 

Công ước 98 của ILO đã được NNVN phê chuẩn năm 2019 ấn định “QUYỀN THƯƠNG 

LƯỢNG TẬP THỂ” diễn ra giữa một bên là một người sử dụng lao động, một Nhóm người 

sử dụng lao động, hoặc một hay nhiều Tổ chức của người sử dụng lao động với một bên là 

một hay nhiều tổ chức của người lao động / công nhân để:  
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Ø Xác định điều kiện lao động và điều khoản sử dụng lao động;  

Ø Điều chỉnh mối quan hệ giữa những người sử dụng lao động với cá nhân những người lao 

động;  

Ø Điều chỉnh mối quan hệ giữa những người sử dụng lao động hoặc các tổ chức của họ với 

một hoặc nhiều tổ chức của người lao động. 

Công ước 98 nầy sẽ được học thảo huấn luyện sau khi đã có những NĐĐL xuất hiện tại VN 

kể từ 01/01/2021 trở đi. 

 

Hiệp định Thương Mại Tự Do Việt Nam – Âu Châu (EVFTA) 
 

1.- Khái niệm về hiệp định EVFTA 

Đây là một văn bản thuộc về Luật Công Pháp Quốc Tế được ký kết giữa NNVN và Liên Âu 

gồm 27 quốc gia Âu Châu, gọi tắt là hiệp định EVFTA, gồm 17 Chương, 2 Nghị định thư 

với các nội dung chính là: thương mại hàng hóa & dịch vụ. Đặc biệt là Chương 13 quy định 

khá rõ về vấn đề lao động nên sẽ được xem xét kỷ về nội dung. 

Thỏa thuận thương mại với VN nầy trãi qua đợt thương thuyết gay go kéo dài hơn 2 năm và 

kết thúc ngày 26/6/2018 theo đó thỏa thuận thương mại VN-EU được tách làm hai Hiệp 

Định: Hiệp định Thương mại “EU-Vietnam Free Trade Agreement”(EVFTA) và Hiệp định 

Bảo hộ Đầu tư (EVIPA), tên đầy đủ là “EU – Vietnam Investment Protection Agreement”.  

 Ngày 12/2/2020: Nghị viện EU đã chính thức thông qua EVFTA và EVIPA. Riêng EVIPA 

cần phải được Nghị Viện của tất cả 27 nước thành viên EU phê chuẩn mới có hiệu lực. 

Về phía Việt Nam, sau khi được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 08/06/2020, EVFTA đã 

ngay lập tức có hiệu lực.  

 

2.- Nội dung Chương 13 của hiệp định EVFTA: 

Quy định về lao động của EVFTA được lồng trong Chương 13 nói về “thương mại và phát 

triển bền vững”, bao gồm một số nội dung quan trọng như sau :  

- Cam kết thực thi hiệu quả các tiêu chuẩn cơ bản của Tổ chức Lao Động QuốcTế giới 

(ILO) và các Công ước của ILO (không riêng gì các Công ước cơ bản); 

- Cam kết gia nhập/ký kết các Công ước cơ bản của ILO mà mỗi bên chưa tham gia 

- Cam kết sẽ không vì mục tiêu thu hút thương mại và đầu tư mà giảm bớt các yêu cầu hoặc 

phương hại tới việc thực thi hiệu quả các luật về lao động trong nước 
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- Thúc đẩy Trách Nhiệm Xã Hội Doanh Nghiệp (Corporate Social Responsibility, viết tắt là 

CSR) trong kinh doanh & sản xuất bằng cách tham khảo các thông lệ quốc tế về CSR;  

- Thực hiện các cơ chế tăng cường sự tham gia của xã hội dân sự vào việc thực thi Chương 

13 này, cả từ góc độ nội địa (tham vấn các nhóm tư vấn nội địa) và song phương (các diễn 

đàn song phương).  

- EVFTA thiết lập một cơ chế giải quyết các tranh chấp có thể phát sinh giữa Việt Nam và 

27 quốc gia EU trong việc diễn giải và thực thi các cam kết của Hiệp Định nầy. Cơ chế này 

áp dụng đối với hầu hết các Chương của Hiệp định và được đánh giá trong một số mặt là 

nhanh và hiệu quả hơn cơ chế giải quyết tranh chấp trong WTO;   

 

Tóm lại kể từ năm 2018, EU là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam, và là thị trường 

xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam, chỉ sau Hoa Kỳ. Theo EVFTA, hàng hóa VN đi vào 27 

nước Liên Âu chỉ chịu mức thuế nhập cảng từ 1 tới 0% thay vì 45% như trước khi có 

EVFTA. Cơ hội quan trọng đem lại từ hiệp định nầy là NNVN phải tuân thủ nguyên tắc tự 

do thành lập NĐĐL của công nhân cũng như giới chủ nhân. Hơn nữa công nhân và giới chủ 

doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận & học hỏi kỷ thuật lao động và quản trị cao từ các nước 

EU. 

 

Hiệp định Đối Tác Tòan Diện và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương 

CPTTP 

1.- Khái niệm về hiệp định CPTTP 

- Tháng 11/2017, tại thủ đô Chilie, 11 nước đã cùng nhau ký kết hiệp định Đối Tác Tòan 
Diện Và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTTP (Comprehensive and Progres-
sive Agreement for Trans-Pacific Partnership), gồm 11 quốc gia là  Brunei, Chilie, New 
Zealand, Singapore, Australia, Canada, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Peru và Việt Nam. 

- Hiệp định CPTPP gồm 30 Chương đề cập tới các lĩnh vực như: cắt giảm thuế quan đối với 

hàng hóa, mở cửa thị trường dịch vụ, xử lý những vấn đề mới như lao động và thành lập 

nghiệp đoàn tự do. Các nước tham gia Hiệp định đồng ý xóa bỏ cho nhau gần như toàn bộ 

thuế nhập khẩu, tuân thủ pháp luật của nước sở tại, tạo ra cơ hội kinh doanh mới cho doanh 

nghiệp và lợi ích mới cho công nhân & chủ nhân doanh nghiệp của các nước thành viên. 

Ngày 14/01/2029, CPTPP có hiệu lực tại VN. 

- Chương 19 Lao động CPTPP nêu rõ: Để thụ hưởng đầy đủ các lợi ích từ những điều 

khoản có lợi được đề cập trong hiệp định, Việt Nam cần cải cách cả hệ thống pháp luật, để 

đảm bảo thực hiện các nguyên tắc và quyền cơ bản về lao động của ILO. Điều này đồng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_%C4%90%E1%BB%91i_t%C3%A1c_To%C3%A0n_di%E1%BB%87n_v%C3%A0_Ti%E1%BA%BFn_b%E1%BB%99_xuy%C3%AAn_Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_%C4%90%E1%BB%91i_t%C3%A1c_To%C3%A0n_di%E1%BB%87n_v%C3%A0_Ti%E1%BA%BFn_b%E1%BB%99_xuy%C3%AAn_Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Brunei
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chile
https://vi.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
https://vi.wikipedia.org/wiki/New_Zealand
https://vi.wikipedia.org/wiki/Singapore
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ac
https://vi.wikipedia.org/wiki/Canada
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%E1%BA%ADt_B%E1%BA%A3n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://vi.wikipedia.org/wiki/Peru
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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nghĩa với hệ thống quan hệ lao động của Việt Nam cần phát triển trong những năm tới để 

cho phép người lao động, người sử dụng lao động được phép tổ chức, gia nhập tổ chức mà 

họ lựa chọn. Như vậy ngày 14/01/2019 khi CPTTP có hiệu lực tại VN cần được ghi vào lịch 

sử nhân quyền Việt Nam như một trang sử mới vì NNVN đã phải công nhận NĐĐL kể từ 

ngày đó.  

 - Hiêp định CPTPP bao trùm thị trường rộng lớn với 500 triệu dân, chiếm 13,5% nền kinh 

tế thế giới và 15% thương mại toàn cầu. 

 

2.- Nội dung Chương 19 của hiệp định CPTPP 

Trong số 30 Chương của hiệp định thì riêng Chương 19 “Lao Động” buột các nước thành 

viên phải thực thi và tuân thủ những điều khoản trong CPTPP và ILO, quan trọng nhất là sự 

hình thành nghiệp đoàn độc lập. Các Bên [11 quốc gia thành viên CP TPP] khẳng định 

những nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên của ILO, kể cả những nghĩa vụ được nêu 

trong Tuyên bố ILO về các quyền lao động trong phạm vi lãnh thổ của họ. 

 

Chương 19 của CPTTP gồm 15 điều khoản từ Điều 19.1 đến Điều 19.15 quy định về quyền 

công nhân trên căn bản “Tự do liên kết và thương lượng tập thể”. Bởi vì ngoài những 

nguyên tắc và các quyền lao động cơ bản mà người lao động được ILO minh định và VN 

phải tuân thủ như đã trình bày một phần trong Cam Kết Chung và Cam Kết Riêng của 

CPTPP. Còn có 2 phần quan trọng cho NĐĐL là: Các nước thành viên CPTPP phải sắp xếp 

bộ máy theo dõi việc thực hiện CPTPP và những Điều Khoản có liên quan đến quần chúng. 

 

Chương 19 là một chương tương đối ngắn chỉ gồm 15 Điều, quy định về các nguyên tắc 

liên quan tới lao động và một số vấn đề khác, đặc biệt là cơ chế giải quyết tranh chấp lao 

động giữa các thành viên của CPTPP. Ngoài các điều khoản về lao động trong Chương 19, 

Việt Nam cũng có những thoả thuận song phương về lao động với 10 nước thành viên của 

CPTPP. Sau đây là 15 điều khỏan của Chương 19 quy định về LAO ĐỘNG trong CPTPP: 

 

Điều  19.2 - Tuyên bố về cam kết chung. 

Các Bên khẳng định những nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên ILO, trong đó có 

những nghĩa vụ được nêu trong Tuyên bố của ILO về quyền lao động trong lãnh thổ của họ.   

Mỗi Bên khẳng định nghĩa vụ và khẳng định không sử dụng tiêu chuẩn lao động vì mục 

đích bảo hộ thương mại. 
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Điều 19.3.1 & Điều 19.3.2 - Quyền Lao động.   

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, 

gồm: 

Quyền tự do liên kết và thực hiện có hiệu quả quyền thương lượng tập thể. Cũng như xóa 

bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp. 

 

Điều 19.4 - Không giảm nhẹ hiệu lực pháp lý. 

Điều này khuyến cáo các Bên không giảm nhẹ hiệu lực pháp lý của các đạo luật hoặc quy 

định của mình trong việc thực hiện Điều 19.3.1 và Điều 19.3.2 về Quyền Lao Động nói 

trên.  

 

Điều 19.5 - Thực thi luật lao động. 

Điều này khuyến cáo rằng không Bên nào được quyền tránh né việc thực thi quyền lao động 

của công nhân.  

 

Điều 19.8 - Nâng cao nhận thức của công chúng & bảo đảm về thủ tục. 

Ø Các thủ tục thực thi và tuân thủ quyền lao động phải được công bố công khai.  

Ø Bảo đảm được tiếp cận với toà án độc lập và công bằng.  

Ø Bảo đảm thủ tục tố tụng trước những toà án này là công bằng, hợp lý, minh bạch, nhanh 

chóng và công khai.  

Ø Bảo đảm quyền được hỗ trợ và nêu bằng chứng. Những phán quyết cuối cùng phải dựa 

trên bằng chứng, nêu rõ lý do, và có văn bản. 

Ø Bảo đảm quyền kháng cáo, quyền thực thi các biện pháp khắc phục. 

 

Điều 19.9 - Tiếp nhận và thụ lý đơn thư của công chúng. 

Mỗi Bên, thông qua đầu mối liên lạc của mình được chỉ định theo Điều 19.13 (Các Đầu mối 

Liên Lạc), sẽ quy định việc tiếp nhận và xem xét các hồ sơ được đệ trình từ công chúng của 

một Bên về những vấn đề liên quan đến Chương này phù hợp với thủ tục nội địa của mình.  
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Mỗi Bên làm sẵn và công khai hóa các thủ tục của mình, kể cả trình tự thời gian, cho việc 

tiếp nhận và xem xét các hồ sơ của công chúng đệ trình bằng văn bản.  

Điều 19.10 - Hợp tác. 

Phải có các hoạt động tăng khả năng và năng lực, kể cả những hỗ trợ giữa các Bên để giải 

quyết các vấn đề bảo hộ lao động và các hoạt động thúc đẩy sáng tạo tại nơi làm việc với sự 

tham gia của quần chúng. 

 

Điều 19.11 - Đối thoại lao động hợp tác. 

Ø Mỗi Bên có thể yêu cầu đối thoại với một Bên khác vì bất cứ vấn đề gì vào bất cứ thời 

điểm nào bằng cách gửi thư đến đầu mối liên lạc (Contact point nói ở Điều 19.13). 

Ø Bên yêu cầu phải đưa thông tin đầy đủ như vấn đề bất đồng và ảnh hưởng đến thương 

mại hoặc đầu tư giữa các Bên để Bên nhận có thể trả lời.  Đối thoại sẽ bắt đầu 30 ngày trừ 

khi có sắp xếp khác. 

Ø Các Bên đối thoại sẽ giải quyết và ghi chép lại mọi kết quả và trình tự thời gian và sau đó 

công khai kết quả trừ khi có quyết định khác.  Nên cân nhắc các phương án sẵn có để cùng 

quyết định. 

 

Điều 19.12 - Hội đồng lao động. 

Ø Các Bên sẽ có Hội đồng Lao động gồm các đại diện chính phủ ở cấp bộ hoặc cấp khác.  

Hội đồng sẽ họp trong vòng 1 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực sau đó sẽ họp 2 năm 

một lần trừ khi các Bên quyết định khác. 

Ø Hội đồng sẽ xem xét các vấn đề, rà soát các ưu tiên, giám sát chương trình làm việc 

chung, thảo luận, và tạo điều kiện cho quần chúng tham gia, vv… 

Ø Các Bên có thể liên lạc với các tổ chức quốc tế như ILO, … về các vấn đề lien quan.  Hội 

đồng có thể xây dựng các đề án chung với những tổ chức đó hoặc các Bên không tham gia 

Hiệp định này. 

 

Điều 19.13 - Đầu mối liên lạc. 

Mỗi Bên sẽ có văn phòng liên lạc trong vòng 90 ngày kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực với 

Bên đó.  Các đầu mối liên lạc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp thường xuyên giữa 

các Bên. Như vậy đã có 10 Văn Phòng gọi là “Đầu Mối liên lạc – contact point” của 10 

nước trong CPTPP tại Hà Nội để các NĐĐL liên lạc.   
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Điều 19.14 - Sự tham gia của công chúng. 

Hội đồng sẽ quy định tiếp nhận và xem xét ý kiến của những cá thể quan tâm. Mỗi Bên sẽ 

thành lập hoặc duy trì một cơ quan tham vấn lao động quốc gia hoặc một cơ chế tương tự 

cho công chúng của mình bao gồm những người đại diện lao động và doanh nghiệp. 

 

Điều 19.15 - Tham vấn lao động. 

Các Bên cố gắng thông qua hợp tác và tham vấn dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau.   

Một Bên có thể yêu cầu tham vấn lao động với Bên kia vào bất cứ thời điểm nào và bất kỳ 

vấn đề nào theo Chương này bằng cách gửi thư đến Bên trả lời. Bên yêu cầu phải đưa thông 

tin cụ thể và đầy đủ, bao gồm việc xác định vấn đề bất đồng và chỉ ra căn cứ pháp lý. 

Bên trả lời sẽ trả lời bằng văn bản không quá 7 ngày sau khi nhận thư.  Bên trả lời sẽ lưu 

hành và tiến hành tham vấn lao động trong thiện chí. 

Mỗi Bên sẽ xử lý mọi thông tin mật được trao đổi tương tự như Bên cung cấp thông tin. 

Nếu không giải quyết được vấn đề, có thể yêu cầu Hội đồng của các Bên tham vấn họp để 

xem xét bằng cách gửi thư yêu cầu, vv…  Các đại diện Hội đồng của các Bên sẽ nhóm họp 

trễ nhất là 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu. 

Nếu các Bên tham vấn giải quyết được vấn đề, họ sẽ ghi lại kết quả, trình tự thời gian, vv…  

Các Bên tham vấn sẽ công bô kết quả cho các Bên khác trừ khi có thoả thuận khác. 

Nếu các Bên tham vấn không giải quyết được vấn đề muộn nhất là 60 ngày sau khi nhận 

được thư yêu cầu, Bên yêu cầu có thể yêu cầu thành lập một ban hội thẩm theo quy định 

của Chương 28 (Giải quyết tranh chấp) và sử dụng những quy định của Chương đó.  Không 

thể sử dụng quy định giải quyết tranh chấp theo Chương 28 nếu trước tiên không cố gắng 

giải quyết theo Điều này (19.15). 

Một Bên có thể sử dụng tham vấn lao động theo Điều này mà không làm phương hại đến 

Điều 19.11 (Đối thoại lao động hợp tác). 

Mọi tham vấn lao động phải được bảo mật và không làm phương hại đến quyền của Bên 

khác. 
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