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  Mục tiêu 1- 

 

Bài này nhằm mục đích giúp người lao động  (NLĐ) hiểu rõ các Nguyên tắc và Quyền 

Cơ bản của người lao động, được thể hiện qua 8 Công Ước Căn Bản đã được quốc tế thừa 

nhận, Việt Nam phải tôn trọng và tuân thủ từ khi gia nhập Tổ Chức Lao Động Thế giới 

[ILO] từ năm 1992,  và khi Việt Nam là thành viên của  CPTPP năm 2019 và EVFTA năm 

2020 

 

 

Giúp NLĐ nắm vững những tuân thủ của Nhà Nước Việt Nam (NNVN) trong nghĩa vụ 

thành viên ILO, CPTPP và EVFTA để thực hiện những công tác dài hạn hầu giảm bớt ngăn 

cản và đàn áp của CSVN  và giúp người lao động thuận lợi hơn khi thành lập nghiệp đoàn 

độc lập. 
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Việt Nam  là thành viên của ILO từ năm 1992, Việt Nam  có nghĩa vụ và phải tuân thủ :  

• Hiến Chương ILO 

• Tuyên Bố 1998 về các nguyên tắc và quyền cơ bản về lao động  bao gồm trong 8 

Công Ước Quốc Tế 

• chấp nhận những khuyến cáo của Tuyên Bố Ba Bên năm 2006 

 

2-1/ Hiến Chương ILO 

Điều 19 - Trách nhiệm tuân thủ của Thành viên về các Công ước và Khuyến nghị. 

Điều 22 - Báo cáo hàng năm của Thành viên về việc thực hiện các Công ước đã phê chuẩn. 

Điều 24 - Khiếu nại của hiệp hội người sử dụng lao động hoặc người lao động về Thành 

viên không tuân thủ các Công ước. 

Điều 26 - Bất cứ Thành viên nào cũng có quyền nộp đơn khiếu nại nếu không thoả mãn về 

một Thành viên khác. 

 

2-2/ Tuyên Bố 1998 – 8 Công Ước Quốc Tế 

Điều 1  Tuyên Bố 1998 - Việt Nam khi gia nhập ILO vào năm 1992, như tất cả các thành 

viên đã  thừa nhận các nguyên tắc và quyền trong Hiến chương của ILO  và đã cam kết 

hành động nhằm đạt được các mục tiêu tổng thể của ILO bằng mọi nguồn lực và hoàn toàn 

phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mình.  

 Điều 2 của Tuyên bố 1998 ILO đã khẳng định là các quốc gia thành viên ILO, dù đã phê 

chuẩn hay chưa phê chuẩn tám công ước này đều có nghĩa vụ phải tôn trọng, thúc đẩy và 

thực hiện tám công ước cơ bản này một cách thiện chí. Đây là sự khác biệt cơ bản về mặt 

nghĩa vụ tuân thủ giữa tám công ước cơ bản với các công ước ILO khác.  

Có nghĩa Việt Nam sẽ tôn trọng và thúc đẩy thực hiện 2 Công ước còn lại là CƯ  87 và CƯ 

105 

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,  



 

Business Name 

  Nghĩa vụ đối với ILO 2- 

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 [Tự do 

Liên Kết và Bảo vệ Quyền Tổ Chức] 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) 

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) 

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 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) 

Trong Lời Giới Thiệu Tuyên Bố Năm 1998 có ghi: Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, 

Việt Nam đã và đang tiếp cận với bốn cặp tiêu chuẩn lao động cơ bản được nêu trong Tuyên 

bố ILO 1998 theo hai kênh chính:  

Thứ nhất là ở cấp doanh nghiệp [ công ty]: phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam làm 

hàng xuất khẩu vào thị trường Bắc Mỹ và Châu Âu đều phải chứng minh việc doanh 

nghiệp tuân thủ và tôn trọng bốn tiêu chuẩn lao động cơ bản này tại doanh nghiệp của 

mình. Có nghĩa các công ty xuất khẩu hang hóa sang HK-EU phải cho thành lập nghiệp 

đoàn độc lập 

Thứ hai: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định FTA Việt Nam – EU 

mà Việt Nam vừa kết thúc đàm phán đều bao gồm những cam kết chặt chẽ về việc thực 

hiện bốn tiêu chuẩn lao động cơ bản này.  

 

2-3/ Tuyên Bố 2006 -  Tuyên Bố Ba Bên (TB-BB) 

Nguyên tắc của Tuyên Bố này áp dụng cho cả hai loại hình thức doanh nghiệp:  doanh 

nghiệp đa quốc gia cũng như doanh nghiệp trong nước (Điều 11) . Các nguyên tắc dưới đây 

chỉ là các khuyến cáo yêu cầu VN nên tôn trọng  vì là thành viên của ILO. 

Điều 8 TB-BB - Tất cả các Bên cần tôn trọng chủ quyền của các quốc gia, Tuyên ngôn 

Quốc tế Nhân quyền, Hiến chương ILO, và các nguyên tắc theo đó tự do ngôn luận và hiệp 

hội là cần thiết để bảo đảm tiến bộ bền vững. 

Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền gồm có 30 điều, chỉ nêu ra một số Điều quan trọng: 

Điều 1: Mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và lương 

tri, và phải đối xử với nhau trong tình bác ái. 

Điều 2: Ai cũng được hưởng những quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này không phân 

biệt đối xử vì bất cứ lý do nào, như chủng tộc, tôn giáo, chính kiến….Ngoài ra không được 

phân biệt về quy chế chính trị, pháp lý hay quốc tế của quốc gia hay lãnh thổ mà người đó 

trực thuộc 

Điều 5: Không ai có thể bị tra tấn hay bị những hình phạt hoặc những đối xử tàn ác, vô nhân 

đạo, làm hạ thấp nhân phẩm. 

Điều 9: Không ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay lưu đầy một cách độc đoán. 
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Điều 19: Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao 

gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp 

nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới 

quốc gia. 

Điều 20:  

1. Ai cũng có quyền tự do hội họp và lập hội có tính cách hòa bình.  

2. Không ai bị bắt buộc phải gia nhập một hội đoàn. 
 

VN cũng như các chính phủ cần theo đuổi xây dựng các chính sách để tăng cường sự bình 

đẳng về cơ hội và đối xử trong việc làm, nhằm xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử về 

chủng tộc, màu da, giới tính, tôn giáo, quan điểm chính trị, nguồn gốc dân tộc hoặc nguồn 

gốc xã hội. 

VN và các chính phủ, phối hợp với các doanh nghiệp đa quốc gia cũng như các doanh 

nghiệp trong nước, nên đưa ra một số hình thức bảo vệ thu nhập cho người lao động bị mất 

việc làm. 

Các doanh nghiệp đa quốc gia, cũng như các doanh nghiệp trong nước, nên tôn trọng tuổi 

tối thiểu được nhận vào làm việc, nhằm đảm bảo xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ 

nhất, như một vấn đề cấp bách. 

VN và các chính phủ cần đảm bảo rằng cả doanh nghiệp đa quốc gia và doanh nghiệp trong 

nước đều phải đưa ra các tiêu chuẩn đầy đủ về an toàn và sức khỏe cho người lao động… 

Điều 42 . Lao động của các doanh nghiệp đa quốc gia cũng như lao động của các doanh 

nghiệp trong nước, không có sự phân biệt nào, và không cần xin phép trước, có quyền thành 

lập và tham gia vào các tổ chức do mình lựa chọn. Họ chỉ cần tuân theo nội quy của các tổ 

chức đó, và được hưởng sự bảo vệ đầy đủ trước các hành vi phân biệt đối xử chống quyền 

hội họp trong lĩnh vực việc làm của họ. 

Điều 45 . VN và các chính phủ chưa áp dụng các nguyên tắc của Công Ước số 87, điều 5, 

thì cần khẩn trương áp dụng, xét đến tầm quan trọng đối với các doanh nghiệp đa quốc gia 

của việc cho phép các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp hoặc đại diện người lao động 

trong doanh nghiệp được liên kết với các tổ chức quốc tế của người lao động và của người 

sử dụng lao động theo sự lựa chọn của họ. 

Điều 46. Khi các chính phủ nước sở tại có chính sách khuyến khích đặc biệt để thu hút đầu 

tư nước ngoài, thì những chính sách này không nên bao gồm bất kỳ sự hạn chế nào về 

quyền tự do lập hội hoặc quyền tổ chức và thương lượng tập thể của người lao động.  
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Điều 48- Việt Nam và các chính phủ không nên hạn chế các đại diện của tổ chức người lao 

động và người sử dụng lao động từ các nước khác nhập cảnh theo lời mời của các tổ chức 

địa phương hay quốc gia có liên quan với mục đích tham khảo ý kiến về những mối quan 

tâm chung, nếu chỉ vì họ nhập cảnh với tư cách đó. 

 Điều 49- Lao động làm việc cho các công ty đa quốc gia có tổ chức đại diện do họ lựa chọn 

có quyền thương lượng tập thể. 

 Điều 50 - Việt Nam cần khuyến khích và thúc đẩy sự phát triển toàn diện và áp dụng thể 

chế cho việc đàm phán tự nguyện giữa người sử dụng lao động hoặc tổ chức của người sử 

dụng lao động và các tổ chức của người lao động, thông qua thỏa ước tập thể. 

 Điều 56- Việt Nam và các chính phủ cần cung cấp thông tin về các lĩnh vực doanh nghiệp 

đang hoạt động cho các đại diện của các tổ chức người lao động theo yêu cầu… 

Điều 64-66 - Bất cứ người lao động nào bị xâm phạm quyền lợi cũng được tiếp cận (Đầu 

Mối của CPTPP, EVFTA, ILO tại Việt Nam) với các biện pháp khắc phục hiệu quả. 

Điều 67-68 - Người lao động có quyền nộp đơn khiếu nại mà không bị định kiến nào, các 

khiếu nại phải giải quyết theo quy trình phù hợp.  Đặc biệt quan trọng tại các quốc gia chưa 

phê chuẩn các Công ước. 
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Việt Nam là thành viên của CPTPP, nên Việt Nam có nghĩa vụ tuân thủ những ràng buộc về 

luật, quy định: 

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

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

 

1.Chương Lao Động. Điều 19.2 

Đối với Cam kết chung – Cam kết Đa Phương  

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. 

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 – Cam kết Song Phương 

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] 



 

Business Name 
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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. 

 

3.Chương 19 Lao Động, Điều 19.3.1 

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, 

quan trọng nhất là : 

Tự do liên kết và thừa nhận quyền thương lượng tập thể, được thể hiện trong Công ước 

87 và 98 của ILO. 

Xóa bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, được thể hiện trong Công 

ước 29 và 105 của ILO  

 

Điều 19.3.1 , Việt Nam cam kết thông qua và phải  sửa đổi Bộ luật Lao động của mình cũng 

như trong thực tiễn các quyền cơ bản được khẳng định trong 8 Công Ước của Tuyên Ngôn 

ILO cho  phù hợp với  Chương 19 Lao Động của CP TPP . 

Điều 19.3.1, Việt Nam phải 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. Nghiệp đoàn không chỉ giới 

hạn ở từng khu vực mà còn trên cả nước, từ trung ương xuống các địa phương, được kết nối 

với nhau và có quyền liên lạc với các nghiệp đoàn quốc tế (Điều 5 Công Ước số 87). 
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Điều 19.3.2 - Các quốc gia thành viên có nghĩa vụ bảo đảm trong nội luật và thực tiễn 

những quy định và đạo luật mà mỗi Bên (quốc gia thành viên-QGTV) sẽ thông qua về điều 

kiện làm việc có thể chấp nhận được về lương tối thiểu, giờ làm việc, an toàn nghề nghiệp, 

v.v… 

Điều 19.9 - Tiếp nhận và thụ lý đơn thư của công chúng:  Bảo đảm thủ tục tiếp nhận đơn 

thư bằng văn bản, có trình tự thời gian giải quyết. 

Điều 19.13 - Đầu mối liên lạc:  Mỗi QGTV sẽ có văn phòng liên lạc trong vòng 90 ngày kể 

từ ngày Hiệp định có hiệu lực với Bên đó. 

Điều 19.14 - Tham gia của công chúng:  Mỗi QGTV sẽ thành lập một cơ quan tham vấn lao 

động quốc gia cho công chúng của mình, bao gồm các đại diện của các tổ chức của người 

lao động và của doanh nghiệp, để đưa ra ý kiến về các vấn đề liên quan đến Chương này 

Chương 26, Điều 26.2 - Minh bạch hóa . Mỗi QGTV 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 kì 

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 QGTV liên quan biết được các quy định, thủ tục 

và quyết định đó.  

Việt Nam  phải  minh bạch hóa thông tin về CP TPP- một quy định của CPTPP chứ không 

còn tùy thuộc vào ‘thành ý’ có muốn công bố hay không của Việt Nam.   

hy vọng vươn lên từ sỏi đá.... 
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Chương 13 - Thương mại và Phát triển bền vững  

Chương liên quan đến lao động của EVFTA được lồng trong Chương 13, về thương mại và 

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

Cam kết thực thi hiệu quả các tiêu chuẩn cơ bản của Tổ chức Lao động Thế giới (ILO), tất 

cả Công ước của ILO (không chỉ các Công ước cơ bản), 

Cam kết gia nhập/ký kết các Công ước cơ bản của ILO mà mỗi QGTV chưa tham gia; VN 

chưa phê chuẩn  công ước 87 và 105 

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 môi trường và lao động trong nước;  

Một điều khoản về biến đổi khí hậu và các cam kết bảo tồn và quản lý bền vững đa dạng 

sinh học (bao gồm động thực vật hoang dã), rừng (bao gồm khai thác gỗ bất hợp pháp), và 

đánh bắt cá.  

Các cơ chế tăng cường sự tham gia của xã hội dân sự vào việc thực thi Chương này, cả từ 

góc độ nội địa (tham vấn các nhóm tư vấn nội địa) và song phương (các diễn đàn song 

phương);  

Các điều khoản tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình.  
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Việt Nam  đã phê chuẩn 6 trong 8 Công ước cơ bản (tổng cộng 24 Công ước). 

Công ước 98 - quyền tổ chức và thương lượng tập thể (14/6 2019, hiệu lực 5/7/2020) 

Công ước 29 - lao động cưỡng bức (2007)  

Công ước 138 - tuổi tối thiểu (2003) 

Công ước 182 - những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất (2000) 

Công ước 100 - trả công bình đẳng (1997) 

Công ước 111 - phân biệt đối xử ( năm 1997) 

 

Việt Nam  chưa phê chuẩn   

Công ước 105 - xoá bỏ lao động cưỡng bức, dự kiến phê chuẩn vào năm 2020 . 

Công ước 87 - tự do hiệp hội và bảo vệ quyền tổ chức, dự kiến sẽ phê chuẩn năm 2023 

 

Những khiếm khuyết của BLLĐ 2019 

BLLĐ 2019 có nhiều điểm mơ hồ, để NNVN tuỳ nghi diễn dịch có lợi cho họ;  

NNVN kiểm soát chặt chẽ về quyền thành lập và hoạt động của nghiệp đoàn độc lập, theo 

hàng dọc từ Chính phủ, Bộ Lao Động-Thương bình và Xã hội,  cơ quan ngang bộ trong 

phạm vi nhiệm vụ, UBND các cấp tại địa phương; 

Nghiệp đoàn độc lập không được liên kết dọc và ngang, chỉ có tại doanh nghiệp; 

Quyền tự do nghiệp đoàn và quyền thương lượng tập thể bị Tổng Liên Đoàn Lao Động (của 

đảng CSVN) khống chế và kiểm soát; 

Hoạt động của những nghiệp đoàn độc lập hoàn toàn bị chính phủ CSVN khống chế và 

kiểm soát;  

Đặc biệt là quyền đình công của công nhân bị nhiều giới hạn hoặc cấm cản theo những 

ngành nghề có số lượng công nhân lớn lao 

Luật Công Đoàn chưa được cải sửa; 

Chính quyền CSVN tìm mọi cách thức để trì hoãn/ngăn cản việc công nhân tự phát thành 

lập nghiệp đoàn độc lập với nhà nước.  

 

 


