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Business Name 

Tổng Quát về CPTTP 1- 

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, sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật liên quan đến 

thương mại v.v… Xử lý những vấn đề mới như: Lao động với việc thành lập nghiệp đoàn tự 

do.  Ngoài ra, Hiệp định cũng đặt ra các yêu cầu và tiêu chuẩn cao vể minh bạch hóa cũng 

như đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp có tính ràng buộc và chặt chẽ.  

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 người tiêu dùng của các nước thành viên. 

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 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. 

 



 

Business Name 

Diễn trình hình thành 2- 

Các mốc thời gian đàm phán Hiệp định.  

2005    : Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP giữa 4 nước [P4]: Singapore,  

                       Chile, New Zealand, Brunei được ký kết. Có hiệu lực từ 2006. 

2008    : Hoa Kỳ, Australia, Peru thông báo tham gia đàm phán P4 mở rộng. VN bày tỏ  

                      quan tâm và P4 mở rộng được đặt lại tên là Hiệp định Đối tác xuyên Thái  

                       Bình Dương (TPP). 

12/2009  : Hoa Kỳ chính thức thông báo tiếp tục tham gia TPP sau 1 năm đàm phán trì  

                       hoãn do bầu cử Tổng thống. 

2010    : Vòng đàm phán TPP đầu tiên được tổ chức tại Melbourn (Australia) với sự  

                        tham gia của P4, Hoa Kỳ, Australia, Peru, Việt Nam. 

2012    : Mexico, Canada tham gia TPP. 

2013    : Nhật Bản tham gia, nâng số thành viên tham gia đàm phán TPP lên con số 12. 

2016    : 12 nước chính thức ký thoả thuận về TPP tại New Zealand. 

1/2017   : Tổng thống Donald Trump ký lệnh rút Hoa Kỳ khỏi TPP. 

5/2017   : 11 nước thành viên còn lại quyết định tái khởi động TPP. 

11/2017  : 11 nước thống nhất đổi tên TPP thành CPTPP – Hiệp định Đối Tác Toàn Diện  

                       và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)  

8/3/2018  : CPTPP chính thức được ký kết tại Chile  

12/11/2018 : Việt Nam đã trở thành nước thứ 7 phê chuẩn hiệp định này  

30/12/2018 : CPTPP có hiệu lực khi được 6 quốc gia thông qua (gồm Australia, Canada,  

                       Nhật Bản, Mexico, New Zealand và Singapore).  

Sau khi được 6 quốc gia thông qua hiệp định (gồm Australia, Canada, Nhật Bản, Mexico, 

New Zealand và Singapore), CPTPP đã đủ điều kiện để có hiệu lực từ 30/12/ 2018. Việt 

Nam đã trở thành nước thứ 7 phê chuẩn hiệp định này. 

Riêng với Việt Nam, ngày CPTPP chính thức có hiệu lực từ ngày 14 tháng 1, 2019 

Hiệp định CP TPP về cơ bản giữ nguyên nội dung của Hiệp định TPP nhưng cho phép các 

nước thành viên tạm hoãn một số ít các nghĩa vụ để bảo đảm sự cân bằng trong bối cảnh 

mới. 

CP TPP bao trùm thị trường rộng lớn với 500 triệu dân, chiếm 13,5% nền kinh tế thế giới và 

15% thương mại toàn cầu. 



 

Business Name 

Nội Dung CPTPP 3- 

Trong hiệp định CPTPP gồm 30 Chương quy định về thương mại giữa 11 quốc gia thành 

viên, trong tài liệu này chú trọng đến Chương 19-Lao Động, vì VN phải thực thi và tuân thủ 

với những điều khoản trong CPTPP và ILO, quan trọng nhất là sự hình thành nghiệp đoàn 

độc lập.  

Trong CPTPP có hai loại cam kết chung [Đa Phương] giữa 11 quốc gia thành viên và cam 

kết riêng [Song Phương] giữa những quốc gia thành viên. 

 

1/ Đối với cam kết chung trong Chương 19.2  

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. 

 

Tự do liên kết và thương lượng tập thể. 

Xóa bỏ lao động cưỡng bức và bắt buộc. 

Cấm sử dụng lao động trẻ em, xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. 

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

 

Các Bên công nhận như đã được nêu tại khoản 5 của Tuyên bố ILO, về tiêu chuẩn lao động 

không được sử dụng cho các mục đích bảo hộ thương mại. 



 

Business Name 

Nội Dung CPTPP 3- 

Ngoài ra, các quốc gia thành viên cũng cần quy định trong luật pháp và thực hiện trong thực 

tiễn những quy định về điều kiện làm việc có thể chấp nhận được, bao gồm lương tối thiểu, 

giờ làm việc và an toàn sức khỏe nghề nghiệp. 

 

2/ Đối với cam kết riêng của CPTPP. 

Cam kết riêng của Việt Nam được thể hiện trong thư trao đổi của Việt Nam với 10 nước 

gồm 4 đoạn như sau: 

Việt Nam cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong Chương Lao động kể từ ngày CPTPP có 

hiệu lực với VN [ngày 14/1/2019] 

Nếu VN vi phạm các cam kết trong Chương Lao động thì các nước sẽ không áp dụng trừng 

phạt thương mại đối với Việt Nam trong vòng 3 năm kể từ ngày CPTPP có hiệu lực [2019-

2022] 

Nếu VN vi phạm cam kết về tự do liên kết và thương lượng tâp thể  [Công Ước 87 và 98] 

thì các nước sẽ không áp dụng trừng phạt thương mại trong thời gian 5 năm kể từ ngày 

CPTPP có hiệu lực [2019-2024] 

Trong khoảng thời gian từ khi CPTPP có hiệu lực 5 năm đến trước khi CPTPP có hiệu lực 7 

năm [2019-2026], các vấn đề liên quan tới vi phạm của Việt Nam (nếu có) về tự do liên kết 

sẽ được các bên rà soát trong khuôn khổ Hội đồng Lao động theo điều 19.12. 



 

Business Name 

Chương 19 về Lao Động 4- 

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. Còn có 3 phần quan trọng : 

Các thành viên CPTPP sắp xếp Bộ máy  theo dõi việc thực hiện CPTPP 

Các bước xử lý bất đồng  

Những Điều và Khoản có liên quan đến quần chúng  

 

4-1/ Bộ Máy theo dõi việc thực hiện CPTPP 

Để có thể thực thi Chương Lao động, các quốc gia thành viên cần thực hiện một số sắp xếp 

về bộ máy như sau : 

Đầu Mối liên lạc quốc gia là một đơn vị hoặc một cán bộ trong Bộ (hoặc cấp Cục/ Vụ) 

Lao động của mỗi nước để giải quyết các vấn đề liên quan đến Chương Lao động trong 

vòng 90 ngày kể từ ngày CPTPP có hiệu lực với nước đó. Đầu mối liên lạc có nhiệm vụ: 

Tiếp nhận thông tin, trao đổi với Đầu mối của nước khác; 

Hỗ trợ Hội Đồng Lao động 

Tiếp nhận thông tin, đơn thư từ công chúng   

Thực hiện hợp tác song phương hoặc đa phương. 
 

Hội Đồng Lao Động gồm đại diện cấp Bộ hoặc cấp Cục/Vụ thay mặt cho Bộ của các nước 

thành viên. Hội đồng họp ngay trong vòng 1 năm kể từ khi CPTPP có hiệu lực và sau đó là 

2 năm/lần. Hội đồng có nhiệm vụ : 

Rà soát, đánh giá việc thực hiện Chương Lao động;  

Rà soát báo cáo từ đầu mối liên lạc của các nước;  

Tạo điều kiện cho sự tham gia của công chúng và quyết định các vấn đề khác theo thỏa 

thuận của các bên.  

Quyết định của hội đồng được đưa ra theo nguyên tắc đồng thuận. 
 

Liên quan đến cơ chế thực thi Chương Lao động trong CPTPP,  Các vấn đề phát sinh có thể 

được xử lý qua 3 kênh :  

Đơn thư của công chúng 

Đối thoại mang tính hợp tác và  

Tham vấn.  
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Chương 19 về Lao Động 4- 

Trong đó, cá nhân hoặc tổ chức có thể gửi đơn thư tới đầu mối liên lạc do các nước thành 

viên chỉ định. Điều kiện đối với đơn thư là:  

Vấn đề phát sinh liên quan trực tiếp đến Chương Lao động,  

không nặc danh,  

Giải thích được sự ảnh hưởng của vấn đề nêu trong đơn thư đối với thương mại và đầu tư 

giữa các quốc gia 

 

4-2/  Các bước xử lý bất đồng 

Đầu Mối : Nơi tiếp nhận đơn thư có thể trao đổi, làm rõ thông tin và phải thụ lý, trả lời bằng 

văn bản cho bên đệ đơn.  

Cơ chế đối thoại mang tính hợp tác có thể do một bên đề xuất bất cứ lúc nào và bất cứ vấn 

đề gì liên quan đến Chương Lao động và đối thoại sẽ  tiến hành trong vòng 30 ngày kể từ 

ngày nhận được yêu cầu.  

Cơ chế tham vấn là bước tiếp theo sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận 

được yêu cầu tham vấn và các bên có thể sử dụng tư vấn,  chuyên gia độc lập, thủ tục giảng 

hòa, hòa giải hoặc trung gian,  

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). 

Bước cuối cùng là cơ chế giải quyết tranh chấp của Hiệp định và bước này có  thể dẫn đến 

đình chỉ ưu đãi thương mại hay trừng phạt thương  

http://quanhelaodong.gov.vn/viet-nam-phai-lam-gi-khi-tham-gia-cptpp-doi-voi-van-de-lao-
dong  

http://quanhelaodong.gov.vn/viet-nam-phai-lam-gi-khi-tham-gia-cptpp-doi-voi-van-de-lao-dong
http://quanhelaodong.gov.vn/viet-nam-phai-lam-gi-khi-tham-gia-cptpp-doi-voi-van-de-lao-dong
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Chương 19 về Lao Động 4- 

4-3/ Những Điều và Khoản có liên quan đến quần chúng  

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

Mỗi Bên sẽ nâng cao nhận thức của công chúng về luật lao động của mình, đảm bảo các 

thông tin liên quan đến luật lao động, các thủ tục thực thi và tuân thủ được công bố rộng rãi.  

Mỗi Bên sẽ đảm bảo người có lợi ích được công nhận trong luật pháp của mình đối với một 

vấn đề cụ thể được tiếp cận phù hợp với các tòa án không thiên vị và độc lập để thực thi luật 

lao động của Bên đó.   

Mỗi Bên sẽ đảm bảo các thủ tục tố tụng trước các tòa án này nhằm thi hành luật lao động 

của mình phải công bằng, bình đẳng và minh bạch.  

Trong các thủ tục tố tụng này phải mở cửa cho công chúng, trừ khi việc thi hành công lý có 

yêu cầu khác, và phù hợp với luật pháp của mình.  

Mỗi Bên sẽ đảm bảo rằng:  

Các bên tham gia tố tụng phải có quyền hỗ trợ hoặc bảo vệ vị thế  của họ, kể cả việc trình ra 

các thông tin hoặc bằng chứng; và  

Các phán quyết cuối cùng về phải trái :  

được dựa trên thông tin hoặc bằng chứng mà các bên đã có cơ hội trình bày;  

nêu ra lý do dẫn đến quyết định cuối cùng; và  

có sẵn bằng văn bản mà không được chậm trễ vô cớ cho các bên tham gia tố tụng; phù 

hợp với luật pháp của mình, đối với công chúng.  

Mỗi Bên sẽ quy định rằng các bên tham gia tố tụng có quyền xin xét lại hoặc khiếu nại, phù 

hợp với luật pháp của mình.  

Mỗi Bên phải cung cấp các thủ tục để thực thi hiệu quả các quyết định cuối cùng của tòa án 

mình trong các vụ tố tụng này.  

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.   

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.  
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Chương 19 về Lao Động 4- 

Mỗi Bên quy định trong các thủ tục của mình, một hồ sơ đệ trình để được xem xét phải có 

tối thiểu :  

 

đưa ra một vấn đề liên quan trực tiếp đến Chương này 

nêu rõ người hoặc tổ chức nộp hồ sơ đó; và  

giải thích, tới mức có thể, vấn đề được đưa ra đó ảnh hưởng như thế nào và tới mức nào 

đến thương mại hoặc đầu tư giữa các Bên 

 

Mỗi Bên sẽ :  

xem xét những vấn đề được đưa ra trong hồ sơ đệ trình và phản hồi kịp thời đến người đệ 

trình, kể cả bằng văn bản nếu phù hợp; và  

công khai hồ sơ đệ trình và các kết quả xem xét đến các Bên và công chúng, nếu phù 

hợp, một cách kịp thời.  

 

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.  
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  Một vài điểm cần lưu ý 5- 

1/ Hiệp định CPTPP mà VN là thành viên đều bao gồm những cam kết chặt chẽ về việc 

thực hiện bốn tiêu chuẩn lao động cơ bản của ILO  

2/ VN sẽ đảm bảo rằng các luật, quy định, thủ tục và quyết định hành chính trong nước 

mang tính áp dụng chung liên quan tới bất kỳ vấn đề nào thuộc phạm vi Hiệp định này sẽ 

ngay lập tức được đăng tải hoặc công bố theo cách mà giúp các tổ chức, cá nhân và các Bên

[quốc gia] liên quan biết được các quy định, thủ tục và quyết định đó [Chương 26 - Minh 

Bạch và Chống tham nhũng]   

3/ Hiệp định CPTTP được gọi là những Hiệp Định Thương Mại  thế hệ mới, vì bên cạnh 

thương mại, nhấn mạnh đến : 

Quyền lao động-Chương 19  

Bảo vệ tính bền vững của môi trường - Chương 20 

Minh bạch-chống tham nhũng - Chương 26 

Các thành viên không tuân thủ sẽ bị đình chỉ ưu đãi thương mại hay trừng phạt thương 

mại. 

4/ CPTPP là một văn kiện mà  Việt Nam chỉ chấp nhận hoặc không chấp nhận mà không có 

quyền chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào trong hiệp định này. Do đó, những điều khoản về :  

a) nghiệp đoàn, 

b) môi trường  

c) minh bạch- và chống tham nhũng mà Việt Nam không có quyền xóa bỏ hay tìm cách 

hạn chế bớt ảnh hưởng của định chế bảo vệ quyền lợi người lao động . 

 

5/ Trên thực tế, lần đầu tiên Nguyễn Phú Trọng và chế độ độc trị tòan trị của CSVN đã phải 

nhượng bộ chấp nhận điều kiện cho phép người lao động được tự do thành lập các tổ chức 

nghiệp đoàn tự do để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, sẽ có một hình thái tổ chức 

nghiệp đoàn, tồn tại song song với hệ thống Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam từ trung 

ương xuống các địa phương. 

6/ Ngày 14/1/2019 cần được ghi vào lịch sử nhân quyền Việt Nam như một trang sử mới;  

cùng với  CPTPP, nghiệp đoàn đương nhiên được CSVN  công nhận  


