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Dàn Bài 

• Bạn sẽ phải đối phó như thế nào trong những trường 

hợp này ? 

• Những thế lực chống đối việc thành lập nghiệp đoàn 
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Những 

khó khăn khi 

thành lập nghiệp đoàn 
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Đối Phó 1- 

Ngày mai, khi bước vào công ty, bạn nhận thư hoặc thông báo cho bạn nghỉ việc; tiền lương 

của bạn bị cắt giảm; làm quá 8 giờ trong ngày không được trả lương phụ trội; cuối năm 

không có tiền thưởng; cắt giảm bảo hiểm xã hội, bị chủ nhân đối xử làm bạn mất nhân 

phẩm trước đám đông công nhân;  chỗ làm việc của bạn không còn an toàn;  bữa cơm kém 

chất lượng không vệ sinh; lại còn bị xách nhiễu tình dục ……. 

Chắc chắn bạn sẽ bị sốc, bực mình, giận dữ, nhưng cuối cùng…, nếu bạn bi quan sẽ chấp 

nhận sự yếu đuối của bản thân là “Mình không có khả năng’’ để giải quyết những hoàn cảnh 

nêu trên. 

Nhưng trên thế giới đã có cách giải quyết thành công tốt đẹp trong nhiều năm qua cho 

người lao động, qua hai hướng: 

Bạn tìm hiểu, nắm vững và thực hiện Nguyên tắc và Quyền Cơ bản của người lao động 

thuộc Tổ Chức Lao Động Thế Giới (ILO) mà người lao động mặc nhiên được hưởng, và 

VN phải tôn trọng và tuân thủ . 

Bạn tham gia Nghiệp Đoàn độc lập nơi bạn làm việc, để khai dụng sức mạnh  của số đông 

qua quyền thương lượng tập thể để đạt được những hợp đồng lao động hữu lý cho bạn. 

 

 

 

 

 

 

Bạn nên nhớ : 

Bạn đã có trong tay những “ Nguyên tắc và Quyền Cơ bản của người lao động”, nhưng vì 

bạn bỏ qua những quyền mà bạn đã có, không thành lập nghiệp đoàn, khiến cho bạn không 

còn khả năng để đối phó với những hoàn cảnh khó khăn tại nơi làm việc của bạn. 

Bạn cũng có quyền thành lập NĐ độc lập theo BLLĐ 2019, theo Công Ước 87, theo 

Chương 19 lao động của CPTPP, theo Chương 13 của EVFTA mà NNVN phải tuân thủ 

Sức mạnh của nghiệp đoàn phải do chính bạn thành lập, chính bạn  làm đại diện,  và chính 

bạn đấu tranh cho quyền lợi của bạn. Nên nhớ: “Sức mạnh này chỉ có được bằng sự khởi 

đầu từ chính bạn”. 
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Những thế lực 2- 

2-1/ Thế lực thứ nhất từ NNVN  

Kinh nghiệm trong quá khứ:  Ngày 20/10/2006, Công Đoàn Độc Lập ra đời, vài ngày sau, 

ngày 30/10/2006, Hiệp Hội Đoàn Kết Công-Nông Việt Nam ra đời. Nhưng chỉ ít lâu sau, cả 

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 khẳng định là những người tiên phong dấn thân hoạt động nghiệp đoàn 

trong những ngày tháng sắp tới không bị NNVN tìm cách ngăn cản hay đàn áp. 

 

Hướng giải quyết : 

Thành lập NĐ đúng pháp luật, nếu bị ngăn cản hay đàn áp, gửi hồ sơ khiếu nại đến:  

Đầu Mối CPTPP 

Đầu Mối EVFTA, Phái đoàn Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam 

Tầng 24, khu vực phía Tây toà nhà Lotte 

54 Liễu Giai . Ba Đình – Hà Nội 

Tel : +84 24 3941 0099  - Fax +84 24 3946 1701 

Delegation-vietnam@eeas.europa.eu 
 

VP ILO 

Tòa nhà Xanh Một Liên hợp quốc 

304 Kim Mã . Hà Nội, Việt Nam 

ĐT : +84 24 38 500 100 
Fax : +84 24 37 265 520 
Email : HANOI@ilo.org  
Website : http://www.ilo.org/hanoi  

 

Vận động qua Mạng truyền thông điện tử kêu gọi cộng đồng mạng lên tiếng hỗ trợ người 

lao động gặp khó khăn khi xây dựng nghiệp đoàn. 

Kêu gọi các luật sư VN, các Xã Hội Dân Sự, NGO thành lập Ban Tham vấn pháp lý làm 

chổ dựa và hỗ trợ người lao đông về : 

Pháp lý, giúp giới lao động khi gặp khó khăn với NNVN và công đoàn cơ sở 

Pháp lý,  khi người lao động gặp khó khăn với giới chủ nhân 

Kêu gọi các NGO quốc tế vận động NĐ và chính giới ngoại quốc từ EU-HK hỗ trợ việc 

thành lập NĐ độc lập. 

mailto:HANOI@ilo.org
http://www.ilo.org/hanoi
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Những thế lực 2- 

2-2/ Thế lực thứ hai từ công đoàn cùng nơi có NĐ độc lập 

Trong nhiều năm qua tại cơ sở, công đoàn chỉ dùng kiểm soát người lao động, không có 

một hành động nào để bênh vực quyền lợi của người lao động và  tình trạng này sẽ tiếp tục. 

Khi có nghiệp đoàn độc lập chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh giữa công đoàn và nghiệp đoàn 

độc lập trong việc ảnh hưởng đến người lao động tại cơ sở. NĐ độc lập phải chấp nhận cạnh 

tranh này để tồn tại và phát triển. Lý do cạnh tranh : 

Công đoàn mất quyền lực tại cơ sở; 

Cán bộ công đoàn mất quyền lợi từ phía chủ nhân 

Công đoàn phải thực hiện chính sách từ TLĐLĐVN, hay NNVN trong việc ngăn cản và 

đàn áp  NĐ độc lập. 

 

Hướng giải quyết : 

 

Thành lập nghiệp đoàn đúng luật 

Làm việc hài hòa với Công Đoàn tại cơ sở: 

Cố gắng nhường nhịn tạo quan hệ tốt với công đoàn, trong mục tiêu duy nhất  là tranh thủ 

số người lao động tại cơ sở; 

Thường xuyên thảo luận với đại diện Công Đoàn về hợp đồng lao động,  những tranh chấp 

về lợi ích giữa người lao động và chủ nhân; 

Cùng với Công Đoàn để giải quyết những tranh chấp về lợi ích tại cơ sở với chủ nhân qua 

Thương lượng tập thể. [TLTT] 

Nếu công đoàn không tham dự TLTT;  NĐ đơn phương tiến hành TLTT  

NĐ tiến hành đình công theo luật pháp.  

Gửi nhũng khiếu nại tới Đầu Mối CPTPP và EVFTA, Văn PHòng ILO Hà Nội, Phái đoàn 

Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam 

Lưu ý đình công là giải pháp cuối cùng khi không còn sự chọn lựa nào khác. 
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Những thế lực 2- 

2-3/ Thế lực thứ ba từ giới chủ nhân ngăn cản việc thành lập NĐ  

Nếu giới chủ nhân thành lập NĐ cuội, thì họ đang vi phạm trầm trọng những điều luật lao 

động trong việc giao thương với EU-HK, chắc chắn sẽ gặp khó khăn nếu bị thưa kiện; vì : 

Giới chủ nhân công ty quốc doanh hay tư doanh VN có hàng hóa xuất khẩu sang EU-HK 

đều vi phạm với điều luật lao động trong các hiệp định CPTPP,  EVFTA  và thương mại 

song phương HK-VN vì không có nghiệp đoàn độc lập tại cơ sở 

Nếu Chủ nhân thành lập NĐ cuội sẽ vi phạm Công Ước 98 :  

Những hành vi nhằm dẫn tới việc tạo ra một công đoàn bị sự chế ngự của người sử  dụng 

lao động. [điều 2.1] 

Nâng đỡ những công đoàn bằng tài chính hay bằng những cách khác, với ý đồ đặt các công 

đoàn đó dưới sự điều khiển 

của những người sử dụng lao 

động (Điều 2.2). 

Áp lực của NĐ cuội nhẹ hơn 

nhiều so với áp lực của công 

đoàn lên nghiệp NĐ độc lập 

vì : 

Chỉ có quyền gây khó hoặc 

cho người lao động ngưng 

việc  

NĐ cuội khó có số lượng 

cao người lao động tại cơ sở 

tham gia về lâu dài vì không 

có hợp đồng lao động hợp lý 

 

Hướng giải quyết : 

Về phía chủ nhân : Đề nghị trước khi quyết định họp bầu BĐH-NĐ, những người nồng cốt 

nên gặp giới chủ nhân trình bày thẳng thắng về mục tiêu của NĐ: 

NĐ sẽ làm việc hài hòa với chủ nhân để công ty phát triển bền vững và nguời lao động ổn 

định việc làm cũng như đời sống 

Tham vấn thường xuyên với chủ nhân về những vấn đề  việc làm, tiền lương, những lợi ích 

khác…… trong tin thần và nguyên tắc : tự nguyện, hợp tác, thiện chí, bình đẳng, công khai 

và minh bạch để có hợp đồng lao động công bằng và hữu ly 
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Những thế lực 2- 

NĐ sẽ không chống đối chủ nhân không vô lý 

Các công ty xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ và Thị Trường Âu Châu cần  phải có nghiệp 

đoàn độc lập để tránh những trừng phạt về thuế quan. Kinh doanh sẽ bền vững nếu các công 

ty có nghiệp đoàn độc lập 

Cộng tác hài hòa với NĐ cuội Công đoàn như là nghiệp đoàn bạn tại cơ sở. Chứng minh 

bằng hành động và đoàn viên NĐ làm việc tốt hơn hơn NĐ cuội 

Những điều mà Nghiệp Đoàn sẽ không làm : 

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

Gây khó khăn cho chủ nhân không hợp lý 

 

Về phía nghiệp đoàn: 

BCH-NĐ 

Có đời sống lành mạnh, có uy tín đối với chủ nhân lẫn đoàn viên 

Giúp đoàn viên khi gặp khó khăn 

Hướng dẫn tay nghề cho đoàn viên  

Có khả năng tổ chức, tạo đoàn kết nội bộ, vận động đoàn viên cố gắng làm việc trong 

thời gian cơ sở đang gặp khó khăn 

Đốc thúc và hướng dẫn đoàn viên hoàn tất tốt việc làm để giúp cho công ty phát triển bền 

vững đồng thời đoàn viên có việc làm ổn định 

 

Đoàn viên 

Làm việc nghiêm chỉnh, gia tăng công suất 

Không có hành động gì gây bất ổn trong cơ sở 

 

“Phong trào lao động là lực lượng chính biến sự khốn khổ và tuyệt 

vọng thành hy vọng và tiến bộ”.  

Martin Luther King Jr: 
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Nội dung Hiệp Định ... 


