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Các Điều Khoản 1- 

Điều 5.1.c BLLĐ 2019 :  Người lao động có các quyền sau đây: 

Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện người lao động [NĐ], tổ chức 

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

Lưu ý :  

Tại cơ sở có: 1/ Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là công đoàn cơ sở và 

phải tuân thủ quy định của Luật Công Đoàn; 2/ tổ chức đại diện người lao động 

tại cơ sở [Nghiệp Đoàn độc lập] là một tổ chức không theo quy định của Luật 

Công Đoàn, chỉ theo quy định tại các Điều 172, 173, và 174 của BLLĐ 2019.   
 

Công đoàn và nghiệp đoàn độc lập bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 
 

 

Việt Nam là thành viên của ILO từ năm 1992, VN sẽ phải tôn trọng và tuân thủ  8 

Công ước cơ bản bao gồm CƯ 87, dù họ đã phê chuẩn hay chưa phê chuẩn những 

Công ước này. 
 

Công ước số 87 - Điều 2: 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.  

• 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) 
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Năm bước cơ bản 2- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mặc dù tại mỗi nơi làm việc và nhu cầu của người lao động khác nhau, nhưng có 
cùng một số bước cơ bản thành lập NĐ độc lập. 

 

Để bắt đầu hãy làm một bước đầu đơn giản : lặng lẽ nói chuyện với một vài đồng 
nghiệp mà bạn nghĩ có thể quan tâm đến việc tổ chức nghiệp đoàn thành một nhóm 
nhỏ [NN]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN này bắt đầu thảo luận riêng việc tổ chức nghiệp đoàn. Khi sẳn sàng, liên lạc với 
Nhóm Bạn Công Nhân [NBCN] để được hỗ trợ về tổ chức và hoạt động nghiệp đoàn 
trong tương lai. 

 

Nhóm nhỏ bung ra vận động kín những người lao động khác nơi làm việc 

Sau đó thực hiện tiếp các bước được liệt kê dưới đây:   
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Năm bước cơ bản... 2- 

 

Bước 1  

 

Xây dựng Ban Vận Động thành lập NĐ [BVĐ-NĐ] 

Các người khởi đầu trong NN cần thuyết phục và được người lao động chấp nhận là 
những người lãnh đạo NĐ trong tương lai. 

Thành lập một Ban Vận Động thành lập NĐ[BVĐ]  bao gồm đại diện đa dạng các người 
lao động thuộc các ngành nghề, nam nử, nguồn gốc, người kinh, người sắc tộc, tôn giáo 
của lực lượng lao động tại nơi làm việc 

BVĐ cũng được huấn luyện về nghiệp đoàn, các nguyên tắc và quyền lao động,   mà họ 
được hưởng dưới sự minh định của tổ chức Lao Động Thế Giới [ILO] và VN phải tuân 
thủ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thu thập những thông tin nơi làm việc: 

• Cấu trúc nơi làm việc: các phòng ban, khu vực làm việc, công việc, ca làm việc 

• Thông tin nhân viên: tên, địa chỉ, điện thoại, ca làm việc, chức danh và bộ phận cho 
từng công nhân (danh sách nhân viên) 

• Thông tin về chủ nhân : Công ty mẹ, chi nhánh, sản phẩm, khách hàng  
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Bước 3 

Hoàn tất các thủ tục thành lập NĐ 

• Lập danh những người muốn tham gia NĐ có điền đơn, ít nhất có mười người làm 
đơn gia nhập NĐ 

• Trình bày với chủ nhân nếu thấy cần thiết [Phụ bản 2] 

• Thảo luận và đúc kết Điều lệ [nội quy] của NĐ [Phụ Bản 3] 

• Thảo luận và đúc kết về “Hướng giải quyết những khó khăn chống đối thành lập 
nghiệp đoàn”[Phụ Bản 4].  

• Chiến lược bầu cử để những người khởi xướng có khả năng, được người lao động 
bầu trong vị trí Ban điều hành [BĐH- NĐ]       

                                                 Bước 2 
Thông qua mục tiêu và chương trình thành lập NĐ 

Giải thích mục tiêu thành lập NĐ cho người lao động tại nơi làm việc:  

• Có hợp đồng hợp lý về : tiền lương, tiền thưởng, giờ làm việc, những lợi ích khác. 

• Hài hòa với chủ nhân để công ty phát triển bền vững, ổn định công việc cũng như 
đời sống  

• Công ty xuất khẩu hàng sang HK-EU nên có NĐ độc lập để tránh những trừng phạt 
về thuế quan vì “cạnh tranh không công bằng”. 

Chương trình làm việc của NĐ trong tương lai 

• Kêu gọi NLĐ muốn tham gia NĐ và tự nguyện làm đơn gia nhập [Phụ Bản 1]   

• Yêu cầu những người đồng ý tham gia NĐ bung ra vận động với những NLĐ khác 
nơi làm việc. 
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Bước 5 
Thủ tục đăng ký để Nghiệp Đoàn chính thức hoạt động  hợp pháp   

15 ngày sau Hội nghị thành lập nghiệp đoàn cơ sở, BĐH NĐ  lập hồ sơ gửi đăng ký 
cho cơ quan nhà nước. 

• Sau 15 ngày cơ quan nhà nước phải thông báo bằng văn bản cho BĐH NĐ về 
quyết định hoạt động của NĐ 

• Nếu bị từ chối , BĐH NĐ sẽ khiếu nại lên Bộ Lao Động-Thương Binh-Xã Hội 

• Nếu bị BLĐ-TB-XH từ chố, i BĐH NĐ sẽ gửỉ văn thứ khiếu nại lên Đầu Mối của 
CPTPP, Đầu Mối EVFTA và Văn Phòng ILO tại Hà Nội. 

Chuẩn bị tinh thần đấu tranh cho đến khi NĐ được phép thành lập và  hoạt động NĐ 
hợp pháp. NBCN luôn luôn bên cạnh và cùng bạn hoàn tất việc thành lập NĐ 

                                                   Bước 4 
Tổ chức Hội nghị thành lập NĐ 

Mục tiêu của Hội Nghị thành lập NĐ gồm 4 phần chính : 

• Tuyên bố thành lập NĐ 

• Công bố danh sách người lao động nộp đơn xin gia nhập NĐ 

• Tổ chức bầu cử BĐH NĐ [Chi tiết bầu cử trong Điều lệ NĐ] 

• Thông qua nội quy hoạt động của nghiệp đoàn 


