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  Bối cảnh thành lập 1- 

Vào cuối thế kỷ 19 và  đầu thế kỷ 20 với cuộc Cách Mạng Công Nghệ tại Âu Châu, đứng 

đầu là Anh Quốc sau đó lan  sang Pháp, Đức …Nhưng điều kiện làm việc thật tồi tệ trong  

các nhà máy.  

Người sử dụng lao động có thể đặt mức lương thấp và điều kiện làm việc  như họ muốn bởi 

vì mọi người sẵn sàng làm việc miễn là họ được trả tiền. Cho nên công nhân đã phải làm 

việc một ngày 12  giờ , có nhiều nơi công nhân làm việc tới 14, hoặc thậm chí 16 giờ mỗi 

ngày.  

Giấc mơ của công nhân về 8-8-8, tức là : tám giờ làm việc, tám giờ giải trí và tám giờ để 

ngủ đã không trở thành sự thật trong đầu thế  kỷ 20 tại Âu  Châu. 

Để giúp cho công nhân có được sự công bằng xã hội, Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) được 

thành lập năm 1919, vào thời điểm Chiến tranh Thế giới Thứ nhất kết thúc. Khởi xướng 

việc thành lập ILO là ông Robert Owen - nhà công nghiệp xứ Wales (1771-1853), và ông 

Daniel Legrand-nhà công nghiệp người Pháp (1783-1859).  

Lúc mới thành lập, ILO là tổ chức độc lập liên kết với Hội Quốc Liên. Đến năm 1946, ILO 

ký Hiệp định quy định các mối quan hệ với Liên hợp quốc (LHQ) và trở thành tổ chức 

chuyên môn đầu tiên của LHQ. ILO hoạt động liên tục từ đó đến hơn 100 năm và trụ sở tại 

Geneve, Thuỵ Sỹ. 

Đến nay, ILO đã có 180 quốc gia. Nguồn kinh phí cho các hoạt động của ILO bao gồm:  

1. Nguồn ngân sách thường xuyên do các nước thành viên ILO đóng góp niên liễm và  

2. các nguồn tài chính do các nhà tài trợ song phương và đa phương hỗ trợ.  

Tổng Giám Đốc ILO hiện nay là  Ông Guy Ryder 
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  Bối cảnh thành lập 1- 

 

Sinh ra ở Liverpool-Anh Quốc  vào năm 1956. 

Một nhà khoa học chính trị và nhà tổ chức công đoàn người Anh. 

Nói thông thạo tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha cũng như tiếng mẹ đẻ, tiếng Anh. Năm 

1981 : trợ lý của Bộ Quốc tế của Công đoàn tại London.  

Năm 1985 : giữ chức vụ Thư ký Bộ của Liên đoàn Quốc tế  Thương mại, Anh Quốc 

Năm 1988, ông trở thành Trợ lý Giám đốc của Liên đoàn Tự do Quốc tế (ICFTU), Năm 

1993 được bổ nhiệm làm Giám đốc Liên đoàn Tự do Quốc tế. 

Năm 1999 trở thành Giám đốc Văn phòng của Tổng Thư Ký ILO 

Năm2010, Giám đốc điều hành ILO, chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn lao động quốc tế và 

các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc.  

Từ năm 2012 đến nay : Tổng giám đốc thứ mười  của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). 

01/05 Ngày Quốc Tế Lao Động 
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  Nhiệm vụ 2- 

Nhiệm vụ của ILO là làm tăng cơ hội có việc làm tốt và có thu nhập cho mọi người trong 

điều kiện tự do, công bằng, an toàn và đảm bảo nhân phẩm.[3]  

Để thực hiện nhiệm vụ này, bốn mục tiêu chiến lược của ILO bao gồm:  

1. Đưa ra các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc;  

2. Tạo cơ hội lớn hơn cho mọi người nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập tốt;  

3. Tăng phạm vi và hiệu lực của bảo trợ xã hội;  

4. Tăng cường chủ nghĩa ba bên và đối thoại xã hội.  
 

ILO có  ba mục tiêu chính : 

Nhân đạo (cải thiện điều kiện làm việc của người lao động); 

Mục tiêu chính trị (đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ các quyền lao động và quyền con 

người );  

Mục tiêu kinh tế. (thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện trên khắp thế giới). 
 

Để thực hiện các mục tiêu trên, ILO xây dựng các tiêu chuẩn lao động quốc tế thông qua 

hình thức các Công ước (CW) và Nghị quyết trong đó qui định các tiêu chuẩn tối thiểu về 

quyền của người lao động.  

Đến nay, ILO đã thông qua tổng cộng 189 Công ước và 205 Khuyến nghị. Trong số các 

Công ước trên, có 8 Công ước được coi là Công ước cơ bản tập trung vào 4 lĩnh vực :  

• Tự do lập hội và tổ chức;  

• Chống lao động cưỡng bức; 

•  Xóa bỏ lao động trẻ em;  

• Chống phân biệt đối xử. 
 

Các Công ước và Khuyến nghị của ILO được coi là cơ sở của Bộ luật lao động quốc tế. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87c_l%C3%A0m
https://vi.wikipedia.org/wiki/Quy%E1%BB%81n_t%E1%BB%B1_do
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_b%E1%BA%B1ng
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=An_to%C3%A0n&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_quy%E1%BB%81n
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Lao_%C4%91%E1%BB%99ng_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF#cite_note-3
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3o_tr%E1%BB%A3_x%C3%A3_h%E1%BB%99i&action=edit&redlink=1
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  Cơ cấu tổ chức 3- 

ILO là một tổ chức quốc tế chuyên môn của LHQ. Đứng đầu ILO là 1 Tổng Giám đốc 

(TGĐ) với nhiệm kỳ 5 năm.  Giúp việc TGĐ là các Phó TGĐ và Ban thư ký .  

Các cơ quan chính của ILO gồm:  

• Hội nghị lao động quốc tế; 

• Hội đồng quản trị 

• Văn phòng lao động quốc tế (Ban Thư ký) 

• Các văn phòng khu vực 

• Các uỷ ban công nghiệp và các nhóm chuyên gia 
 

Hai cơ quan hỗ trợ là Trung tâm Đào tạo Quốc tế và Học viện Quốc tế Nghiên cứu Lao 

động.  

3-1/ Hội nghị lao động quốc tế (International Labour Conference-ILC) 

Hội nghị Lao động Quốc tế  (ILC) là sự kiện hàng năm quan trọng  nhất của ILO, vì thế còn 

có tên gọi khác là Đại hội đồng ILO. Các nội dung của ILC sẽ được lựa chọn luân phiên 

theo chủ đề của 4 cặp CW ILO cơ bản nêu trên. Do tính chất đặc thù, các nước thành viên 

cử đại biểu dự ILC bắt buộc phải gồm ba thành phần là :  

chính phủ,  

đại diện giới lao động (giới thợ) và  

đại diện giới sử dụng lao động (giới chủ). 
 

Cả ba thành phần này có tiếng nói và quyền bầu cử bình đẳng như nhau tại ILC và tất cả các 

diễn đàn của ILO. Tại Đại hội đồng ILO, các đại biểu ba bên sẽ : 

đánh giá các hoạt động của ILO trong năm trước 

thảo luận và bổ sung các chính sách lao động; theo dõi việc các nước thực hiện các Công 

ước ILO 

xem xét hủy bỏ các CW đã lỗi thời 

thông qua ngân sách hoạt động của ILO (hai năm /lần) và quyết định mức niên liễm của 

các nước thành viên.  
 

3-2/ Hội đồng Quản trị (HĐQT) 

Quản lý các hoạt động và quyết định chính sách của ILO trong thời gian giữa hai Hội nghị 

ILC. HĐQT họp 3 lần/ năm, gồm: 
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  Cơ cấu tổ chức 3- 

2 khoá bàn về nội dung (vào tháng 3 và tháng 11) và  1 khoá bàn về tổ chức - họp ngay sau 

khi kết thúc khoá ILC thường niên để bàn về việc triển khai thực hiện các quyết định 

của  khoá họp này và chỉ kéo dài 1 ngày.  

HĐQT có các nhiệm vụ :  

Xây dựng chương trình và ngân sách của ILO để trình ILC thông qua;  

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm.  
 

Về cơ cấu, HĐQT có nhiệm kỳ 3 năm và gồm 56 thành viên chính thức và 66 phó thành 

viên - các Phó thành viên không có quyền bỏ phiếu tại HĐQT. 
 

3-3/ Văn phòng Lao động Quốc tế (International Labour Office) 

Văn phòng Lao động Quốc tế là Ban Thư ký của ILO, đồng thời là trung tâm nghiên cứu và 

xuất bản ấn phẩm của ILO. Ngoài Văn phòng Lao động Quốc tế tại Giơ-ne-vơ, Thuỵ Sỹ, 

hiện nay ILO có các Văn phòng chi nhánh và khu vực tại hơn 40 quốc gia trên thế giới. 

3-4/ Trung tâm Đào tạo Quốc tế (International Training Centre) đóng tại Turin (Ý) 

 

Bắt đầu hoạt động năm 1965, Trung tâm tập trung giảng dạy các chương trình liên quan chủ 

yếu đến các vấn đề cơ bản nhất của ILO nhằm mục đích hỗ trợ giới lao động và giới sử 

dụng lao động của các quốc gia thành viên về các vấn đề chính sách lao động, việc làm 

vv… Đến nay đã có khoảng 70,000 lượt người đến từ 172 quốc gia và vùng lãnh thổ được 

đào tạo tại Trung tâm.  

3-5/ Học viện Quốc tế về Nghiên cứu Lao động (International Institute on Labour Studies)  

 

Tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ . Các hoạt động chính của Học viện gồm:  

Nghiên cứu quan hệ giữa các thể chế lao động 

Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội 

Tạo ra các diễn đàn về chính sách xã hội 

Giảng bài/tổ chức các khoá học và hội thảo, các chương trình thực tập liên quan đến nghiên 

cứu lao động. 
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  Hoạt động 4- 

 

4-1/ Hình thức hỗ trợ của ILO 

Các quốc gia thành viên được ILO hỗ trợ dưới hình thức các chương trình, dự án do ILO 

điều hành.  

4-2/ Các hoạt động trợ giúp khác là 

Tư vấn 

Nghiên cứu kỹ thuật 

Tăng cường năng lực, thể chế; đào tạo, thăm quan khảo sát, hội nghị/hội thảo về các 

chuyên đề liên quan đến chiến lược và chính sách lao động, việc làm.  

 

4-3/ Hoạt động của ILO tại VN 

Giúp Chính phủ hoạch định chiến lược và chính sách về lao động 

Tăng cường nỗ lực hỗ trợ cải cách luật lao động để Việt Nam thực hiện đầy đủ các nghĩa 

vụ về lao động của Hiệp định CPTPP và EVFTA 

Hoàn thiện hệ thống quan hệ lao động, phục vụ nhu cầu của người lao động, doanh 

nghiệp và xã hội, hướng tới ổn định về chính trị và thịnh vượng chung. 

Cải thiện điều kiện sống và điều kiện làm việc của người lao động.  


