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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.  

Ngày nay, bốn cặp công ước này được gọi với các tên khác nhau như:  

Các tiêu chuẩn lao động cốt lõi (core  labour standards),  

Các nguyên tắc và quyền lao động nền tảng  (fundamental rights and principles),  

Các tiêu chuẩn lao động được quốc tế thừa nhận (internationally recognized labour    

 standards),  

Các công ước nhân quyền trong lao động (human  rights labour conventions).  

2- Công Ước là gì? 

Công ước là các văn bản pháp luật được các đại diện các chính phủ, người lao động và chủ 

nhân soạn thảo và thông qua tại 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 và thực hiện tại quốc gia mình 

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 cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mình [thông thường là Quốc Hội] 

xem xét để phê chuẩn 

Nếu công ước được phê chuẩn, công ước này 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  mang tính tham vấn  

https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/lang--en/index.htm
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Tính đến tháng 6 năm 2020, Việt Nam đã phê chuẩn 7 trên 8 công ước cơ bản nói trên :  

Công ước số 100 :  Trả công bình đẳng giữa lao động Nam và lao động Nữ cho một 

công việc có giá trị ngang nhau (phê chuẩn năm 1997)  

Nói về các mức trả công được ấn định không phân biệt đối xử về giới tính.  

Thành viên của ILO, bảo đảm nguyên tắc trả công bình đẳng giữa lao động nam và lao động 

nữ đối với một công việc có giá trị ngang nhau. (Điều 2.1) 

Nguyên tắc này có thể được áp dụng : 

bằng pháp luật hoặc pháp quy 

bằng cơ chế ấn định việc trả công đã được thiết lập hay công nhận theo pháp luật; 

bằng các thỏa ước tập thể mà người sử dụng lao động và người lao động đã cùng nhau ký 

kết; 

hoặc bằng sự kết hợp những loại biện pháp đó. (Điều 2.2) 

Phải sử dụng các biện pháp nhằm khuyến khích việc đánh giá các việc làm một cách khách 

quan, nếu biện pháp đó có thể tạo điều kiện dễ dàng cho việc áp dụng Công Ước này. (Điều 

3.1) 

Những phương pháp để tiến hành việc đánh giá nói trên có thể được quyết định bởi các cơ 

quan có thẩm quyền trong việc ấn định mức trả công; hoặc bởi các bên ký kết thỏa ước, nếu 

mức trả công được ấn định bằng thỏa ước tập thể. (Điều 3.2) 

Những mức trả công chênh lệch giữa người lao động không xét theo giới tính, mà là tương 

ứng với những khác biệt trong công việc phải làm đã được xác định bằng sự đánh giá khách 

quan nói trên, thì sẽ không được coi là trái với nguyên tắc trả công bình đẳng giữa lao động 

nam và lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau. (Điều 3.3) 

Công ước số 111:  Phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp (phê chuẩn năm 1997);  

Trong Công Ước này, thuật ngữ “phân biệt đối xử” bao gồm: 

• mọi sự phân biệt, loại trừ, hoặc ưu đãi dựa trên chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, 

chính kiến, dòng dõi dân tộc hoặc nguồn gốc xã hội, có tác động triệt bỏ hoặc làm 

phương hại sự bình đẳng về cơ hội hoặc về đối xử trong việc làm hoặc nghề nghiệp; 

• mọi sự phân biệt, loại trừ hoặc ưu đãi khác nhằm triệt bỏ hoặc làm phương hại sự bình 

đẳng về cơ hội hoặc về đối xử xảy ra, có thể được quốc gia thành viên liên hệ xác 

định sau khi tham khảo ý kiến các tổ chức đại diện của người sử dụng lao động, của 

người lao động, và của các tổ chức thích hợp khác. (Điều 1.1) 
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Trong Công Ước này, những thuật ngữ “việc làm” và “nghề nghiệp” bao hàm cả việc 

được tiếp nhận đào tạo nghề, được tiếp nhận việc làm và các loại nghề nghiệp, và cả các 

điều kiện sử dụng lao động. (Điều 1.3) 

Mỗi quốc gia thành viên chịu hiệu lực của Công Ước này cam kết tuyên bố và theo đuổi  

một chính sách quốc gia, nhằm thúc đẩy sự bình đẳng về cơ hội và về đối xử trong việc làm 

và nghề nghiệp để nhằm hủy bỏ mọi sự phân biệt đối xử về mặt này. (Điều 2) 

Mỗi quốc gia thành viên chịu hiệu lực của Công Ước này phải có các biện pháp thích ứng 

với hoàn cảnh và thực tiễn quốc gia để : 

đạt được sự hợp tác với các tổ chức của người sử dụng lao động, của người lao động và 

của các tổ chức thích hợp khác, nhằm đẩy mạnh việc chấp nhận và áp dụng chính sách đó 

ban hành pháp luật và thúc đẩy các chương trình giáo dục nhằm đảm bảo việc chấp nhận 

và áp dụng chính sách đó 

hủy bỏ mọi quy định pháp luật và sửa đổi mọi chỉ thị hoặc mọi thủ tục hành chính không 

phù hợp với chính sách đó 

thể hiện trong báo cáo hàng năm về việc áp dụng Công Ước những biện pháp đã sử dụng 

theo chính sách đó và kết quả đã đạt được. (Điều 3) 

Công ước số 138: Tuổi Tối thiểu được đi làm việc (phê chuẩn năm 2003)  

Đối với mọi loại việc làm hoặc loại lao động nào mà điều kiện tiến hành có thể có hại cho 

sức khỏe, an toàn hoặc phẩm hạnh của thiếu niên, thì mức tối thiểu không được dưới 18 

tuổi. (Điều 3.1) 

Pháp luật hoặc quy định quốc gia có thể cho phép người từ 13 đến 15 tuổi được làm việc 

hoặc tham gia lao động đối với những công việc nhẹ nhàng mà:  

• không có khả năng gây hại đến sức khỏe hoặc sự phát triển của họ 

• và không ảnh hưởng đến việc học tập, đến việc tham gia vào những chương trình 

hướng nghiệp hay đào tạo nghề đã được các nhà chức trách có thẩm quyền chấp 

thuận, hoặc đến khả năng được hưởng lợi từ việc được giáo dục. (Điều 7.1) 

Pháp luật hoặc quy định quốc gia có thể cho phép những người từ 15 tuổi trở lên làm việc 

hoặc tham gia lao động, tuy chưa hoàn tất chương trình giáo dục phổ cập, trong các công 

việc thỏa mãn các điều kiện đã nêu trong các điểm (a) và (b) điều khoản 7.1 nói trên. (Điều 

7.2) 

Cơ quan có thẩm quyền phải có các biện pháp cần thiết, kể cả những chế tài thích đáng, để 

bảo đảm việc thi hành hữu hiệu những quy định của Công Ước 138 này. (Điều 9.1) 
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Công ước số 182: Nghiêm cấm và Hành động Khẩn cấp Xóa bỏ các hình thức lao động 

Trẻ em Tồi tệ nhất (phê chuẩn năm 2000) 

Mỗi quốc gia thành viên phê chuẩn Công Ước này phải tiến hành những biện pháp tức thời 

và hiệu quả, để đảm bảo việc nghiêm cấm và loại bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ 

nhất, như một vấn đề khẩn cấp. (Điều 1) 

Trong Công Ước này, thuật ngữ “trẻ em” sẽ áp dụng cho tất cả những người dưới 18 tuổi. 

(Điều 2) 

Trong Công Ước này, thuật ngữ “các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất” bao gồm : 

• mọi hình thức nô lệ, hay tương tự nô lệ, như buôn bán và vận chuyển trẻ em, gán nợ, 

nông nô, hoặc lao động cưỡng bức hay bắt buộc, bao gồm cả việc tuyển mộ trẻ em, 

cưỡng bức hay bắt buộc để sử dụng trong các xung đột vũ trang; 

• sử dụng, dụ dỗ hoặc lôi kéo trẻ em vào hoạt động mại dâm, sản xuất các sách báo 

phim ảnh khiêu dâm hoặc biểu diễn khiêu dâm 

• sử dụng, dụ dỗ hoặc lôi kéo trẻ em vào các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt vào mục 

đích sản xuất và buôn lậu ma túy như được nêu tại các hiệp định quốc tế; và  

d) những công việc mà tính chất hoặc các điều kiện của nó có thể xâm hại đến sức 

khỏe, an toàn và đạo đức của trẻ em, do bản chất của công việc hay do hoàn cảnh, 

điều kiện tiến hành công việc. (Điều 3) 

Mỗi quốc gia thành viên sẽ thực hiện những biện pháp thích hợp để đảm bảo sự thực hiện 

hiệu quả và thi hành các điều khoản nhằm đảm bảo hiệu lực của Công Ước này bao gồm 

việc định ra và áp dụng các biện pháp trừng phạt hoặc, nếu thích hợp, áp dụng cả những 

biện pháp trừng phạt khác. (Điều 7.1) 

Mỗi quốc gia thành viên phải chỉ định một cơ quan có thẩm quyền phụ trách triển khai các 

điều khoản của Công Ước này. (Điều 7.3) 

Công ước số 29 : Lao động Cưỡng bức hoặc Bắt buộc (phê chuẩn năm 2007).  

Mọi quốc gia thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế phê chuẩn Công Ước này phải cam 

kết hủy bỏ việc sử dụng lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc dưới mọi hình thức, trong thời 

hạn ngắn nhất có thể đạt được. (Điều 1) 

trong Công Ước này, thuật ngữ “lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc” là chỉ mọi công việc 

hoặc dịch vụ mà một người bị ép buộc phải làm dưới sự đe dọa của một hình  phạt nào đó 

và bản thân người đó không tự nguyện làm. (Điều 2) 
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Cơ quan có thẩm quyền không được áp đặt hoặc cho phép áp đặt việc lao động cưỡng bức 

hoặc bắt buộc vì lợi ích của những tư nhân, công ty hoặc hiệp hội tư nhân. (Điều 4.1) 

Vào thời điểm mà việc phê chuẩn Công Ước này của một quốc gia thành viên được Tổng 

giám đốc Văn phòng Lao động Quốc tế đăng ký, thì quốc gia thành viên này phải xóa bỏ 

hoàn toàn sự cưỡng bức hoặc bắt buộc đó, từ thời điểm Công Ước này bắt đầu có hiệu lực 

đối với quốc gia thành viên đó. (Điều 4.2) 

Chỉ những người thành niên nam giới khoẻ mạnh ở độ tuổi không dưới 18 và không quá 45 

mới thuộc diện có thể bị huy động đi làm việc lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc. (Điều 

11.1) 

Thời hạn tối đa mà một cá nhân nào đó có thể bị huy động đi làm mọi hình thức lao động 

cưỡng bức hoặc bắt buộc không thể vượt quá 60 ngày cho mỗi thời kỳ 12 tháng, bao gồm cả 

những ngày đi đường cần thiết để đi đến nơi làm việc và trở về. (Điều 12) 

Phải có một ngày nghỉ hàng tuần cho tất cả những người bị huy động vào bất cứ hình thức 

lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc nào, và ngày đó phải càng trùng hợp càng tốt với ngày 

được ấn định theo truyền thống hoặc theo tập quán của lãnh thổ đó hoặc vùng đó. (Điều-

13.2) 

Hành vi huy động bất hợp pháp việc đi làm lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc sẽ phải bị áp 

dụng chế tài hình sự, và mọi qốc gia thành viên phê chuẩn Công Ước này có nghĩa vụ bảo 

đảm rằng những chế tài do pháp luật quy định có đủ hiệu lực thực sự và được áp dụng 

nghiêm ngặt (Điều 25) 

Công ước số 105 : Xóa bỏ Lao động Cưỡng bức.  

Mọi quốc gia thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế phê chuẩn Công Ước này phải cam 

kết bãi bỏ lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, và cam kết không sử dụng bất kỳ hình thức 

nào của loại lao động đó : 

• như là một biện pháp cưỡng chế hay giáo dục chính trị, hoặc như một sự trừng phạt 

đối với những ai đang có hoặc đang phát biểu chính kiến, hay ý kiến phản biện về tư 

tưởng đối với trật tự chính trị, xã hội, hoặc kinh tế đã được thiết lập 

• như là một biện pháp huy động và sử dụng nhân công vào mục đích phát triển kinh tế 

• như là một biện pháp về xử lý vi phạm kỷ luật lao động 

• như là một sự trừng phạt đối với việc đã tham gia đình công 

• như một biện pháp phân biệt đối xử về  chủng tộc, xã hội, dân tộc hoặc tôn giáo. 

(Điều 1) 
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Mọi quốc gia thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế đã phê chuẩn Công Ước này cam 

kết sử dụng các biện pháp có hiệu quả nhằm xóa bỏ ngay và toàn bộ lao động cưỡng bức 

hay bắt buộc, như đã quy định tại Điều 1, Công Ước này. (Điều 2) 

Công ước 98 : Thương lượng Tập thể được phê chuẩn năm 2019 

Thương lượng tập thể “là tất cả các cuộc đàm phán/thương lượng 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 

để :  

• Xác định điều kiện lao động và điều khoản sử dụng lao động;  

• Điều chỉnh mối quan hệ giữa những người sử dụng lao động với những người lao 

động; và/hoặc 

• 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. 

Điều 2, Công ước 154 của ILO về TLTT 

Những điều khoản quan trọng trong Công Ước  98: 

Người lao động phải được hưởng sự bảo vệ thích đáng trước mọi hành vi phân biệt đối xử 

chống lại công đoàn trong phạm vi ngành nghề của họ. (Điều 1.1)  

Sự bảo vệ đó được áp dụng cho người lao động với mục đích là nhằm:  

Để có việc làm  người lao động không được gia nhập công đoàn hoặc phải từ bỏ tham gia 

công đoàn  

Sa thải hoặc làm phương hại người đó bằng cách khác, với lý do là người đó gia nhập công 

đoàn, hoặc tham gia các hoạt động công đoàn ngoài giờ làm việc hay có sự đồng ý của 

người sử dụng lao động trong giờ làm việc. (Điều 1.2) 
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Các tổ chức của người lao động và người sử dụng lao động phải được hưởng sự bảo vệ 

thích đáng chống lại mọi hành vi can thiệp của bên kia hoặc của những phái viên hay thành 

viên của bên kia trong quá trình thành lập, hoạt động hoặc điều hành hoạt động của mình. 

(Điều 2.1) 

• Những hành vi được coi là can thiệp vào nội bộ theo định nghĩa của Điều này :  

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

dụng lao động. 

• 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 những người sử dụng lao động. (Điều 2.2) 

Phải có những biện pháp phù hợp với điều kiện quốc gia để khuyến khích và xúc tiến việc 

xây dựng và tận dụng đầy đủ các thể thức thương lượng tự nguyện giữa một bên là người sử 

dụng lao động và các tổ chức của người sử dụng lao động với một bên là các tổ chức của 

người lao động, nhằm quy định những điều khoản và điều kiện về sử dụng lao động bằng 

thỏa ước lao động tập thể. (Điều 4) 
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Công ước số 87 : Tự do Liên kết và Bảo vệ Quyền Tổ chức  

Người lao động và người sử dụng lao động, không phân biệt dưới bất kỳ hình thức nào, đều 

không phải xin phép trước mà vẫn có quyền được tổ chức và gia nhập các tổ chức theo sự 

lựa chọn của mình, với một điều kiện duy nhất là phải tuân theo điều lệ của chính tổ chức 

đó. (Điều 2) 

Các tổ chức của người lao động và của người sử dụng lao động có quyền lập ra điều lệ, 

những quy tắc quản lý, tự do bầu các đại diện, tổ chức việc điều hành hoạt động và soạn 

thảo chương trình hoạt động của mình. (Điều 3.1) 

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. (Điều 3.2) 

Các tổ chức của người lao động và của người sử dụng lao động không thể bị bất cứ một cơ 

quan hành chính nào buộc phải giải tán hoặc đình chỉ hoạt động. (Điều 4) 

Các tổ chức của người lao động và của người sử dụng lao động có quyền tập họp thành các 

liên đoàn, tổng liên đoàn; và mọi tổ chức, liên đoàn hoặc tổng liên đoàn đó đều có quyền 

gia nhập và đều có quyền liên kết với các tổ chức quốc tế của người lao động và người sử 

dụng lao động. (Điều 5) 

Tư cách pháp nhân của các tổ chức của người lao động và của người sử dụng lao động, của 

các liên đoàn và tổng liên đoàn của các tổ chức đó, không thể phụ thuộc những điều kiện có 

tính chất hạn chế việc áp dụng những quy định của các Điều 2, 3 và 4 trên đây. (Điều 7) 

Pháp luật quốc gia không được có những quy định mang tính chất xâm hại, cũng như không 

được áp dụng với mục đích xâm hại tới những đảm bảo đã được quy định trong Công Ước 

này. (Điều 8.2) 

Trong Công Ước này, thuật ngữ “tổ chức” nghĩa là mọi tổ chức nào của người lao động 

hoặc của người sử dụng lao động có mục đích xúc tiến và bảo vệ những lợi ích của người 

lao động hoặc của người sử dụng lao động. (Điều 10) 

Mọi quốc gia thành viên của Tổ chức Lao động quốc tế mà tại đó Công Ước này có hiệu lực 

phải 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. (Điều 11) 

 

 


