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Tổng Quát 1- 

Chương I . Điều 3. 3.  Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở bao gồm công đoàn cơ sở 

và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp 

Tại cơ sở hay doanh nghiệp, có hai loại tổ chức đại diện người lao động : 

• Công đoàn thuộc hệ thống TLĐLĐVN 

• Tổ chức đại diện người lao động độc lập, không thuộc TLĐLĐVN, chúng ta gọi là 

nghiệp đoàn độc lập 

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

BLLĐ cũng quy định về cách giải quyết tranh chấp lao động, trong đó, vai trò của Hoà giải 

viên Lao động (HGV) và Hội đồng Trọng tài Lao động (HĐTT) đóng vai trò quan trọng 

trong việc giải quyết tranh chấp giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động 

(NSDLĐ).  Ngoài ra, vai trò của Toà án Nhân dân trong việc xét xử các tranh chấp cũng 

được quy đinh trong BLLĐ. 

 

Tranh chấp lao động được định nghĩa và phân loại như thế nào ? 

Theo Điều 179 của BLLĐ thì  “Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và 

lợi ích có thể phát sinh ở 3 quá trình:  xác lập quan hệ lao động, thực hiện quan hệ lao 

động, và chấm dứt quan hệ lao động. 

Cũng theo Điều 179, thì tranh chấp lao 

động tập thể về quyền khác với tranh 

chấp lao động tập thể về lợi ích.  

 

Tranh chấp lao động tập thể về quyền 

bao gồm : 

Tranh chấp phát sinh do sự khác nhau 

trong việc hiểu và thực hiện các quy định 

của thỏa ước lao động (TƯLĐ), hoặc các 

quy định của pháp luật về lao động;  Khi 

NSDLĐ có hành vi phân biệt đối xử với NLĐ vì lý do thành lập, hoặc gia nhập nghiệp 

đoàn / công đoàn, hoặc việc can thiệp, thao túng chống lại nghiệp đoàn / công đoàn, 

Vi phạm nghĩa vụ về thương lượng thiện chí.   

Tranh chấp lao động tập thể về quyền chỉ phát sinh trong quá trình thực hiện quan hệ lao 

động. 
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Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm: 

Các tranh chấp phát sinh trong quá trình thương lượng tập thể  

Khi một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời hạn quy 

định của pháp luật. 

 

Quyền đình công được cho phép trong loai tranh chấp lao động nào ?  

Theo quy định ở Điều 199 : 

NLĐ chỉ được quyền đình công khi có tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.   

Tổ chức đại diện NLĐ trong trường hợp này, chỉ được tiến hành các thủ tục tiến hành 

đình công theo trình tự được quy định tại các Điều 200, 201, 202 sau khi hoà giải không 

thành, hoặc sau khi không có quyết định giải quyết, hoặc sau khi NSDLĐ không thực 

hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động.  

Như vậy, những tranh chấp lao động khác kể cả tranh chấp lao động tập thể về quyền và 

nghĩa vụ đều không thuộc dạng được quyền đình công.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan hệ lao động giữa chủ nhân và người lao động thường hay đối nghịch liên quan đến : 

Tiền lương, trợ cấp, nâng lương, thưởng, bữa ăn và các chế độ khác.  

Mức lao động và thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca. 

Bảo đảm việc làm đối với người lao động.  

Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện nội quy lao động.  

Điều kiện, phương tiện hoạt động của tổ chức đại diện người lao động (nghiệp đoàn độc 

lập) và mối quan hệ giữa người sử dụng lao động với tổ chức đại diện người lao động.  

Cơ chế, phương thức phòng ngừa và việc giải quyết tranh chấp lao động.  
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Bảo đảm bình đẳng giới, bảo vệ thai sản, nghỉ hằng năm, phòng chống bạo lực và quấy 

rối tình dục tại nơi làm việc.  

 

Nội dung khác nảy sinh do một hoặc các bên khác nhau cùng quan tâm. 

Điều kiện cần thiết và quan trọng nhất để tổ chức thương lượng tập thể và đình công hợp 

pháp cần phải có nghiệp đoàn độc lập. Thương lượng tập thể và đình công chỉ có ý nghĩa và 

hữu hiệu khi có nghiệp đoàn độc lập hiện diện. Nghiệp đoàn độc lập và thương lượng tập thể 

là hai vế không thể tách rời. 

 

Một nghiệp đoàn (đại diện người lao động) được coi là độc lập khi : 

Người lao động được quyền tự do thành lập, hay gia nhập nghiệp đoàn mà mình mong 

muốn. 

Nhà nước không có quyền ngăn cản việc thành lập nghiệp đoàn bên ngoài TLĐLĐVN. 

Người lao động chỉ cần đơn thuần đăng ký nghiệp đoàn do chính họ thành lập mà không 

cần chờ sự chấp thuận của chính phủ. Trừ trường hợp nội quy nghiệp đoàn không tuân thủ 

luật pháp. 

Nhà nước không được quyền can thiệp vào sinh hoạt nội bộ của nghiệp đoàn. 

Hướng giải quyết những tranh chấp hay bất đồng về hợp đồng lao động giữa chủ nhân và 

người đại diện NĐ theo các nguyên tắc:  tự nguyện, hợp tác, thiện chí, bình đẳng, công khai 

và minh bạch. 
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Quyền Đình công là một trong hai quyền cơ bản của nghiệp đoàn độc lập. Người lao động 

có quyền thương lượng tập thể với chủ nhân để có một hợp đồng lao động công bình và hợp 

lý. Nếu việc thương lượng tập thể không thành công, người lao động có quyền đình công 

theo luật định. 

Theo Điều 198 Bộ luật Lao động 2019 (BLLĐ) quy định, thì: “Đình công là sự ngừng việc 

tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của người lao động [nghiệp đoàn] nhằm đạt được yêu cầu 

trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động và do tổ chức đại diện người lao động có 

quyền thương lượng tập thể là một bên tranh chấp lao động tập thể tổ chức và lãnh đạo.” 

 

2-1/ Quyền đình công được quy định trong Bộ Luật Lao Động 2019 (BLLĐ 2019) 

Điều 5.1.e – Chương 1: Theo điều khoản nầy, người lao động hay công nhân đều có 

quyền đình công vào những thời điểm quy định tại Điều 199 – Mục 5 – Chương 14.  

Điều 178.5 – Chương 13 - Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đại diện người lao động tại cơ 

sở  được tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của Bộ luật này. 

 

2-2/ Các trường hợp được  quyền  đình công 

Điều 199 – Chương 14 . Những trường hợp người lao động có quyền đình công trong 

những trường hợp sau đây: 

Khoản 2 Điều 188 – Mục 2 – Chương 14 của BLLĐ 2019. Trường hợp hòa giải không 

thành hoặc hết thời hạn hòa giải quy định mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa 

giải; 

Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc thành lập nhưng không ra quyết định 

giải quyết vụ tranh chấp hoặc người sử dụng lao động - là một bên tranh chấp - không 

thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động. 

 

2-3/ Trường hợp không được quyền đình công  

Điều 71.2 – Chương 5:  Thương lượng tập thể không thành 

Khi thương lượng không thành, các bên thương lượng tiến hành các thủ tục giải quyết 

tranh chấp lao động theo quy định của BLLĐ 2019. Trong khi đang giải quyết tranh chấp 

lao động, tổ chức đại diện người lao động không được tổ chức đình công. Vì việc giải 

quyết tranh chấp lao động do Hòa giải viên lao động và Hội Đồng trọng tài lao động đang 

tiến hành. 
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Điều 209 – Mục 5 - Chương 14  Trường hợp không được đình công 

Không được đình công ở nơi sử dụng lao động mà việc đình công có thể đe dọa đến an 

ninh, quốc phòng, trật tự công cộng, sức khỏe của người dân. 

Chính phủ quy định danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và việc 

giải quyết tranh chấp lao động tại những đơn vị sử dụng lao động không được đình công 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

 

2-4/ Những trường hợp đình công bất hợp pháp: Điều 204 – Mục 5 – Chương 14 

Không thuộc trường hợp được đình công theo quy định tại Điều 199 – Mục 5 – Chương 

14 của BlLĐ 2019. 

Không do tổ chức đại diện người lao động [NĐ] có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công. 

Vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục tiến hành đình công theo quy định của BLLĐ 

2019. 

Khi tranh chấp lao động tập thể đang được cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải 

quyết theo quy định của BLLĐ 2019. 

Tiến hành đình công trong trường hợp không được đình công theo quy định tại Điều 209 

của BLLĐ 2019. 

Khi đã có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công của cơ quan có thẩm quyền quy định tại 

Điều 210 – Mục 5 – Chương 14 của BLLĐ 2019. 

 

Những trường hợp được 

quyền đình công ? 
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2-5/ Trình tự đình công: Điều 200 – Mục 5 – Chương 14 
 

Sơ đồ sau liệt kê các Điều khoản trong BLLĐ liên quan đến đình công và trình tự cần phải 

tuân thủ để tiến hành đình công hợp pháp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo sơ đồ này thì đầu tiên, ban điều hành (BĐH)  nghiệp đoàn thực hiện tuần tư những 

Bước sau đây: 
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Bước 1:  

Xem lại Điều 209 và Điều 199 để biết chắc là nơi làm việc của NLĐ không nằm trong 

diện bị cấm đình công và loại tranh chấp là tranh chấp về lợi ích – không phải về quyền.  

 Bước 2:    

Nắm chắc nghiệp đoàn độc lập có đa số thành viên là NLĐ trong cơ sở vì trong trường 

hợp một doanh nghiệp có nhiều tổ chức đại diện NLĐ thì các tổ chức này phải cùng đồng 

ý thì mới có thể tiến hành đình công theo Điều 198. 

Trong trường hợp đã hội đủ các điều kiện của các Điều 209, 199 và 198 thì Nghiệp đoàn 

có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công sau khi đã thực hiện 3 bước được quy định trong 

Điều 200 của Bộ luật Lao động, như sau: 

Bước 3 – Lấy ý kiến tập thể lao động về đình công: 

Theo Điều 201 Bộ luật lao động 2019, thì tổ chức đại diện NLĐ có trách nhiệm lấy ý kiến 

của tập thể lao động.  Để lấy ý kiến, BCH NĐ có thể tiến hành theo những bước dưới đây: 

Lấy ý kiến những thành viên tin cậy - để biết NLĐ có bất mãn về tình trạng làm việc, 

lương bổng, giờ giấc, vv…, BĐH NĐ cần thường xuyên hội ý với NLĐ, nhất là những 

thành viên tin cậy. Nếu những người này có cùng ý kiến như bạn thì họ là những người sẽ 

tích cực giúp bạn lên kế hoạch đình công. 

Trong giai đoạn này, cần kín đáo để tránh sự phá đám của bên chủ nhân khiến cuộc đình 

công không thể bắt đầu. 

Đúc kết các ý kiến chung thành yêu cầu cụ thể - Sau khi biết được ý kiến chung chung 

của NLĐ, BCH NĐ cũng cần đúc kết các ý kiến này thành những yêu cầu cụ thể.  Những 

yêu cầu cụ thể của NLĐ cũng chính là một trong những nội dung cần có khi ra quyết định 

đình công. 

Duyệt lại Thoả ước Lao động – Thoả ước Lao động tập thể có thể có những điều khoản 

cấm đình công hoặc có những biện pháp chế tài đối với những NLĐ đình công bất hợp 

pháp, chẳng hạn như Hợp đồng Lao động của những NLĐ tham gia đình công sẽ hết hiệu 

lực và những người này sẽ không thể trở lại làm việc sau cuộc đình công.  Vì vậy nên 

tham khảo tài liệu này để tránh phạm phải những điều cấm kỵ.  Liên lạc với tổ tư vấn của 

NBCN nếu bạn có những điểm cần được giải thích thêm. 
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Phác họa phương án sơ khởi – Sau khi biết được ý kiến chung chung của NLĐ cũng như 

những điều khoản cần tránh trong Thoả ước Lao Động, BCH NĐ có thể phác hoạ một 

phương án hành động sơ khởi.  Cụ thể là cần chọn địa điểm, thời gian, và nhân lực nòng cốt.  

Cũng cần biết những nhu cầu về phương tiện di chuyển, ẩm thực, thuốc men, băng rôn, khẩu 

hiệu, vv…. Cũng cần lập một quỹ đình công để chuẩn bị cho những chi tiêu bất ngờ. 

Thu thập ý kiến chính thức qua Phiếu Ý Kiến - Tuy đã có chương trình hành động sơ khởi 

như ở trên, mục tiêu ở giai đoạn này vẫn là đưa yêu cầu cụ thể của NLĐ đến bên chủ nhân 

để yêu cầu thương lượng.  Vì vậy, cần biết chắc NLĐ sẽ quyết tâm đòi hỏi quyền lợi của 

mình qua việc thu thập chữ ký qua Phiếu Ý Kiến. 

 

Điều 201 ghi rõ là 

Phiếu Ý Kiến phải có 

những khoản tối thiểu 

sau đây: 

Đồng ý hay không 

đồng ý 

Phương án của tổ chức 

đại diện NLĐ về thời 

điểm bắt đầu đình 

công, địa điểm đình 

công, phạm vi tiến 

hành đình công 

Yêu cầu của NLĐ. 

Việc lấy ý kiến phải được trực tiếp thực hiện bằng hình thức lấy phiếu hoặc chữ ký hoặc 

hình thức khác. 

Ngoài ra, Điều 201 cũng ghi rõ là thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành lấy ý kiến về 

đình công do tổ chức đại diện NLĐ quyết định và phải thông báo cho NSDLĐ biết trước ít 

nhất 1 ngày.  Việc lấy ý kiến không được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinht do-

anh bình thường của NSDLĐ.   

Cũng theo Điều 201 thì NSDLĐ không được gây khó khăn, cản trở hoặc can thiệp vào quá 

trình tổ chức đại diện NLĐ tiến hành lấy ý kiến về đình công. 

Đến giai đoạn này, NSDLĐ biết rằng chuyện đình công là khó tránh khỏi nếu họ không sẵng 

sàng tiến hành thương lượng với BCH NĐ.  Và đó cũng là mục tiêu chính của giai đoạn này:  

thành công trong việc yêu cầu NSDLĐ tiến hành thương lượng.  



 

Business Name 

Quyền Đình Công 2- 

Bước 4 : Ra quyết định và thông báo đình công: 

Sau khi có kết quả về việc lấy ý kiến của NLĐ, thì NSDLĐ có thể sẽ đồng ý lắng nghe 

nguyện vọng của NLĐ và hy vọng là họ sẽ thoả mãn những nguyện vọng này.  Tuy vậy, 

NSDLĐ vẫn có thể từ chối thương lượng, hoặc thương lượng nhưng không đạt được kết quả 

kể cả sau khi đã qua giai đoạn hoà giải  do HGV hoặc HĐTT giải quyết.  Do vậy, phải là ra 

quyết định đình công.   

Theo Điều 202 thì khi có trên 50% số người được lấy ý kiến đồng ý đình công, thì tổ chức 

đại diện NLĐ đưa ra quyết định đình công bằng văn bản tối thiểu 5 ngày trước ngày bắt đầu 

đình công.   

Văn bản này phải được gửi đến NSDLĐ 

Cơ quan chuyên môn về 

lao động thuộc Uỷ ban 

Nhân dân cấp tỉnh và Uỷ 

ban Nhân dân cấp huyện. 

Vì vậy, trước khi gửi văn 

bản quyết định đình công, 

BĐH NĐ cần thành lập 4 

Tổ: Tổ thương lượng, Tổ 

đình công, Tổ thông tin 

và Tổ tài chính với nhiệm 

vụ cho từng Tổ như sau  : 

Tổ thương lượng : Ở giai 

đoạn này, song song với 

việc chuẩn bị đình công 

là việc tiếp tục thương 

lượng với bên chủ nhân 

và đây vẫn là ưu tiên hàng đầu. Tổ thương lượng với nhiệm vụ:   

Soạn văn bản sửa đổi cho Thoả ước Lao động mới trong đó có những điều khoản mới do 

NLĐ yêu cầu.   

Song song với  Thoả ước Lao động mới, Tổ thương lượng cũng phải bảo đảm việc tuân thủ 

trình tự tiến hành đình công để bảo đảm cuộc đình công hợp pháp.   

Nhiệm vụ của Tổ thương lượng cũng là phải đặt những mốc thời gian để áp đặt bên chủ 

nhân phải thương lượng trong thiện chí trước khi cuộc đình công bắt đầu.   
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Quyền Đình Công 2- 

Tổ đình công với trách nhiệm tiến hành đình công với nhiệm vụ: 

Bảo đảm cuộc đình công được tiến hành trong trật tự, với địa điểm đình công phù hợp và 

phương tiện di chuyển đầy đủ, thực phẩm hỗ trợ cho những người đình công, với các khẩu 

hiệu và băng rôn nêu rõ nguyện vọng của NLĐ 

Dụng cụ y tế  để phòng hờ khi có tai nạn xảy ra. 

Tổ Truyền tin có nhiệm vụ:  

Thu hình và quảng bá trên mạng xã hội và hỗ trợ tinh thần những người đình công.   

Liên lạc với  các cơ sở truyền thông,  xã hội dân sự để kêu gọi  tham gia và hỗ trợ trong việc 

truyền tải chính nghĩa của người đình công.  

Lưu ý là cần truyền đạt được với quần chúng là những người đình công là những nhân viên 

tốt và việc đình công là việc bất khả kháng của NLĐ để đòi hỏi lợi ích chính đáng. 

Tổ tài chánh với nhiệm vụ : 

Kế toán sổ sách và kêu gọi mọi người đóng góp cho cuộc đình công được thành công.   

Dự trữ tài chánh cho những trường hợp rủi ro hoặc phải nhờ đến luật sư để giải quyết. 

 

Tổng quát ra, ở Bước 4 này, chủ đích vẫn là đạt được một Thoả ước Lao động thích hợp với 

nguyện vọng của NLĐ nhưng việc chuẩn bị cho Bước 5 – tiến hành đình công vẫn phải thực 

hiện song song. 

Ra thông báo chính thức về việc đình công – Cũng theo Điều 202, NLĐ đưa ra quyết định 

đình công bằng văn bản tối thiểu 5 ngày trước ngày bắt đầu đình công.  Văn bản này phải 

được gửi đến NSDLĐ, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh và 

Uỷ ban Nhân dân cấp huyện. 

Trong thời gian 5 ngày này, theo Điều 203 thì các bên tiếp tục thoả thuận để giải quyết nội 

dung tranh chấp lao động hoặc cùng đề nghị Hoà giải viên lao động, Hội đồng trọng tài tiến 

hành hoà giải và giải quyết. 

Song song với việc tiến hành hoà giải, Tổ thương lượng cũng có nhiệm vụ yêu cầu Toà án 

tuyên bố cuộc đình công là hợp pháp. 
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Bước 5 : Tiến hành đình công 

Sau khi đã cố gắng tối đa để đạt được nguyện vọng của NLĐ theo tiến trình thương lượng ở 

Bước 3 và Bước 4 nhưng vẫn không thành công, thì BĐH NĐ phải tiến hành đình công hoặc 

rút lại quyết định đình công.  Việc rút lại đình công vô điều kiện làm suy yếu khả năng đình 

công trong những lần sau, vì vậy việc tiến hành đình công là tất yếu. 

Ở thời điểm đình công, tất cả các Tổ và cả BĐH NĐ phải chú tâm theo dõi và điều động 

cuộc đình công. Tổ Đình công và Tổ Truyền tin là hai tổ trực tiếp điều động tại địa điểm 

đình công và các tổ khác phải thường xuyên theo dõi và giữ liên lạc để có thể ra những 

quyết định kịp thời. 

Sự thành công hay thất bại ở Bước 5 tuỳ thuộc rất nhiều vào các Bước 1, 2 và 3.  Khi chuẩn 

bị kỹ lưỡng ở các Bước này, với thiện chí là chỉ đình công sau khi những nỗ lực thương 

lượng thất bại, thì lẽ phải sẽ ở bên NLĐ và  thắng lợi sẽ ở bên NLĐ. 
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Thay Lời Kết 3- 

Theo nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO thì mặc dù tập thể lao động có quyền 

đình công vì những lý do liên quan đến lợi ích kinh tế hoặc môi trường làm việc, tất cả các 

bên đều cho rằng đây là  một biện pháp bất đắc dĩ buộc phải dùng đến để giải quyết những 

bất đồng của NLĐ và NSDLĐ vì : 

Đình công dù sao cũng làm gián đoạn hoạt động, gây tổn thất vật chất và làm tổn thương 

mối quan hệ lao động giữa NLĐ và NSDLĐ.   

Lòng tin và sự hợp tác của hai bên là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến năng xuất lao động và 

phải mất nhiều thời gian mới khôi phục lại được. 

Theo ILO, NLĐ đình công vì những lý do như sau: 

33% - mức lương thấp hay NSDLĐ không tăng lương như đã cam kết; 

25% - không được trả mức lương như đã cam kết; 

25% - làm thêm giờ quá nhiều; 

20% - không được trả lương cho những giờ làm thêm; 

17% - công nhân phàn nàn rằng họ không được ký hợp đồng lao động; 

13% - NSDLĐ không đóng bảo hiểm xã hội cho NLĐ. 

ILO cũng cho rằng việc thường xuyên chia xẻ thông tin và gặp gỡ trao đổi giữa bên chủ 

nhân và NLĐ là bước khởi đầu quan trọng cho một mối quan hệ lao động hài hoà tại nơi làm 

việc.  Việc thiết lập một kênh thông tin hai chiều sẽ giúp bên chủ nhân và NLĐ hiểu những 

quan điểm và tâm tư nguyện vọng của nhau, từ đó xây dựng được chính sách làm việc phản 

ảnh những quan điểm và tâm tư nguyện vọng đó. 

Trên quan điểm này, NLĐ cần có một tập thể đại diện đích thực là Nghiệp đoàn độc lập do 

NLĐ bầu ra. Và với vai trò này, BĐH NĐ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi có quyết 

định đình công. 

Chúc các bạn thành công. 
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Nội dung Hiệp Định ... 


