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Mở đầu
Quyền thương lượng tập thể là một quyền cơ bản trong lao 

động, đã được cộng đồng quốc tế công nhận và khẳng định 
trong Tuyên bố của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) năm 1998 
về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và Tuyên 
bố của ILO năm 2008 về Bình đẳng Xã hội trong Toàn cầu hoá 
Công bằng. Nguyên tắc này đã được thúc đẩy rộng rãi trong 
các nước thành viên ILO và được khẳng định trong các Hiệp 
định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định Đối 
tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định 
thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Châu Âu. 

Là thành viên của ILO, Việt Nam có nghĩa vụ tôn trọng, 
thúc đẩy và thực hiện các nguyên tắc và quyền cơ bản trong 
lao động theo Tuyên bố của ILO năm 1998, trong đó có quyền 
thương lượng tập thể quy định tại Công ước số 98 năm 1949 về 
Áp dụng các nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng 
tập thể. Trên thực tế, Việt Nam đã và đang nỗ lực nghiêm túc 
thực hiện nghĩa vụ này. 

Để kịp thời phổ biến nội dung Công ước số 98 cho những cá 
nhân, tổ chức hữu quan, nhất là người lao động, tổ chức công 
đoàn, người sử dụng lao động, tổ chức của người sử dụng lao 
động, cơ quan quản lý nhà nước..., giúp họ dễ dàng tiếp cận và 
hiểu rõ nội dung Công ước số 98, Vụ Pháp chế Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội biên soạn cuốn sách Hỏi đáp này làm 
tài liệu truyền thông về các quyền và nghĩa vụ được nêu trong 
Công ước 98. Xin trân trọng cảm ơn Văn phòng ILO tại Việt Nam 
đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện cuốn sách Hỏi đáp. 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách này tới bạn đọc. Quá trình 
biên tập cuốn tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót, chúng 
tôi rất mong nhận được ý kiến góp ý, phản hồi từ quý độc giả.
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Câu hỏi 1: Tổ chức Lao động Quốc tế là gì?
Tổ chức Lao động Quốc tế (International Labour Organization - 
viết tắt theo tiếng Anh là ILO) là cơ quan chuyên môn của Liên 
hợp quốc. ILO được thành lập năm 1919 ngay sau khi kết thúc 
Chiến tranh thế giới lần thứ Nhất. Đây là tổ chức duy nhất của 
Liên hợp quốc hoạt động với cấu trúc bao gồm các đại diện 
ba bên: chính phủ, các tổ chức đại diện của người sử dụng lao 
động, và các tổ chức đại diện của người lao động của các quốc 
gia thành viên.

Sứ mệnh của ILO là tập trung thúc đẩy các quyền của người lao 
động tại nơi làm việc, thúc đẩy sự cải thiện mức sống và điều 
kiện lao động trên toàn thế giới, trong đó tiến tới công bằng xã 
hội được coi là một cơ sở để đạt được nền hòa bình thế giới. 

Trong suốt thời gian 100 năm tồn tại, đến nay, ILO đã ban hành 
189 công ước và 205 khuyến nghị chứa đựng các tiêu chuẩn lao 
động trong các lĩnh vực khác nhau. 

ILO có trụ sở tại Ge-ne-vơ, Thụy Sỹ. Tính đến ngày 28/2/2019, ILO 
có 187 thành viên. Việt Nam tham gia trở lại là thành viên ILO từ 
năm 1992 và Văn phòng Quốc gia của ILO được mở tại Hà Nội 
năm 2003. 

Câu hỏi 2: Công ước cơ bản của ILO là gì trong hệ 
thống các tiêu chuẩn lao động của ILO?
Công ước của ILO là văn kiện pháp lý quốc tế được Hội nghị Lao 
động Quốc tế với sự tham gia của các phái đoàn ba bên của các 
Quốc gia thành viên thông qua. 

Công ước cơ bản của ILO là các công ước trực tiếp thể hiện 
các giá trị, quyền và tiêu chuẩn nền tảng, cốt lõi của ILO, được 
xác định bởi các nguyên tắc theo Hiến chương ILO và Tuyên bố 
năm 1998 của ILO về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao 
động. 

Theo ILO, trong số 189 công ước của ILO có 8 công ước được xác 
định là các công ước cơ bản, chia thành 4 nhóm, bao gồm:
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Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) đã đưa các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế cơ bản trong các Công ước cơ bản của ILO vào 
tiêu chí để cấp Quy chế ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP). Trong 
những năm gần đây, những Công ước cơ bản này ngày càng 
được gắn nhiều hơn vào các điều khoản về lao động của các 
thỏa thuận thương mại giữa các quốc gia và các hiệp định 
thương mại tự do để đảm bảo rằng tự do thương mại công 
bằng sẽ đóng góp vào phát triển bền vững, đồng thời giúp đảm 
bảo chia sẻ một cách công bằng lợi ích kinh tế mà người lao 
động và người sử dụng lao động cùng nhau tạo ra. Ngày nay, 
vấn đề bảo vệ quyền lợi của người lao động ngày càng được coi 
trọng vì người lao động là những người trực tiếp làm ra các sản 
phẩm trong thương mại quốc tế, do đó duy trì “một sân chơi 
chung đồng đều” trong đó các đối tác thương mại không được 
tìm kiếm lợi thế cạnh tranh từ việc cắt bỏ các quyền cơ bản trở 
nên cần thiết hơn. Điều này đặc biệt quan trọng để đảm bảo 
rằng thương mại tự do không khuyến khích việc phá bỏ các 
trách nhiệm xã hội. Việc đưa các tiêu chuẩn lao động cơ bản vào 
các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, do vậy, đã và đang 
trở thành một xu thế trong những năm gần đây trên thế giới. 

Ví dụ: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) yêu 
cầu các bên tham gia Hiệp định tôn trọng, thúc đẩy và thực 
hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản; đồng 
thời yêu cầu các bên thực hiện các nỗ lực một cách liên tục và 
chắc chắn tiến tới gia nhập các công ước cơ bản còn lại của ILO 
. Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP)  yêu cầu các nước thành viên cam kết thông qua và 
duy trì trong luật và trên thực tế những tiêu chuẩn lao động 
quốc tế cơ bản quy định trong các Công ước cơ bản của ILO.   

Hiện nay, khoảng 1/3 các hiệp định thương mại khu vực trên 
toàn thế giới có các điều khoản về lao động như vậy. Nghiên 
cứu của ILO cho thấy hiệp định thương mại có điều khoản về 
lao động giúp tăng trung bình giá trị thương mại thêm 28%, 
trong khi những hiệp định không có điều khoản về lao động chỉ 
giúp tăng trung bình 26%.

Đặc biệt, nhiều bộ quy tắc ứng xử (Code of Conduct) mà các 
công ty lớn trên thế giới sử dụng khi mua hoặc sản xuất hàng 

• Công ước số 87 về Quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ 
quyền được tổ chức; Công ước số 98 về Áp dụng những nguyên 
tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể;

• Công ước số 29 về Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc; Công 
ước số 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc; 

• Công ước số 100 về Trả công bình đẳng giữa lao động nam và 
lao động nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau; Công ước 
số 111 về Phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp; và

• Công ước số 138 về Tuổi tối thiểu được đi làm việc; Công ước số 
182 về Cấm và hành động tức thời để loại bỏ các hình thức lao 
động trẻ em tồi tệ nhất. 

Theo Tuyên bố của ILO năm 1998, tất cả các thành viên ILO dù 
đã gia nhập hay chưa gia nhập các công ước cơ bản đều phải 
tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện các nguyên tắc và quyền trong 
những Công ước này.

Việt Nam hiện đã gia nhập 5 trong số 8 Công ước cơ bản của 
ILO. Các Công ước còn lại chưa gia nhập bao gồm Công ước số 
87, số 98 và số105. 

Câu hỏi 3: Vai trò và ý nghĩa của các Công ước cơ 
bản của ILO trong bối cảnh hiện nay?
Các Công ước cơ bản của ILO gắn chặt với quyền cơ bản của 
con người, của người lao động và đóng vai trò quan trọng đối 
với hiệu quả hoạt động của nền kinh tế thị trường. 

Các công ước cơ bản của ILO đã được đề cập đến trong văn 
kiện Hiệp ước toàn cầu (Global Compact) của Liên hợp quốc 
năm 2000. Đồng thời, các tiêu chuẩn trong các công ước cơ 
bản cũng được nhắc lại trong các công ước của Liên hợp quốc 
về con người như Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và 
chính trị, Công ước quốc tế về các Quyền kinh tế, xã hội và văn 
hoá, Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử 
với phụ nữ, Công ước quốc tế về quyền trẻ em. Những Công ước 
này đều đã được Việt Nam phê chuẩn. 
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Điều 1 Công ước số 98 quy định người lao động phải được hưởng 
sự bảo vệ thích đáng trước những hành vi phân biệt đối xử liên 
quan đến mọi khía cạnh việc làm của họ vì lý do tham gia thành 
lập, gia nhập hoặc hoạt động công đoàn hợp pháp. 

Sự bảo vệ đó phải được áp dụng trước hết đối với những 
hành vi nhằm: làm cho việc làm của người lao động phụ 
thuộc vào điều kiện là người đó không được gia nhập công 
đoàn hoặc phải từ bỏ tư cách đoàn viên công đoàn; sa thải 
hoặc gây tổn hại cho người lao động với lý do là đoàn viên 
công đoàn, hoặc tham gia các hoạt động công đoàn ngoài 
giờ làm việc hoặc với sự đồng ý của người sử dụng lao động 
trong giờ làm việc.

	 2.	Bảo	vệ	công	đoàn	không	bị	can	thiệp	bởi	người	sử	dụng	
lao	động

Điều 2 Công ước số 98 quy định các tổ chức của người lao 
động và của 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.

Cụ thể, những hành vi được coi là can thiệp theo quy định của 
Công ước số 98 là những hành vi nhằm thúc đẩy việc thành 
lập tổ chức của người lao động do người sử dụng lao động hay 
tổ chức của người sử dụng lao động chi phối, hoặc nhằm hỗ 
trợ tổ chức của người lao động bằng tài chính hay bằng những 
biện pháp khác, với ý đồ đặt các tổ chức đó dưới sự kiểm soát 
của người sử dụng lao động hay tổ chức của người sử dụng 
lao động.

	 3.	 Những	 biện	 pháp	 thúc	 đẩy	 thương	 lượng	 tập	 thể	 tự	
nguyện

Công ước số 98 xác lập nguyên tắc tự nguyện và thiện chí trong 
thương lượng tập thể, đồng thời nhắc tới trách nhiệm của nhà 
nước trong việc khuyến thích và thúc đẩy xây dựng cơ chế 
thương lượng tập thể được thực hiện một cách tự nguyện.

hoá cho các công ty (đối tác) đều dẫn chiếu đến các tiêu chuẩn 
quy định trong các công ước cơ bản này. 

Câu hỏi 4: Công ước số 98 có vị trí như thế nào 
trong hệ thống công ước của ILO? 
Công ước số 98 là một trong tám Công ước cơ bản của ILO. Tính 
đến tháng 03 năm 2019, đã có 166/187 quốc gia thành viên của 
ILO gia nhập Công ước số 98. 

Theo Tuyên bố của ILO năm 1998 về các nguyên tắc và quyền 
cơ bản trong lao động, tất cả các thành viên ILO dù đã gia nhập 
hay chưa gia nhập các công ước cơ bản đều phải tôn trọng, 
thúc đẩy và thực hiện các nguyên tắc và quyền nằm trong 
những công ước này.

Câu hỏi 5: Nội dung cơ bản của Công ước số 98 về 
Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và 
thương lượng tập thể là gì? 
Công ước số 98 về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ 
chức và thương lượng tập thể có 16 Điều. Nội dung Công ước 
tập trung từ Điều 1 đến Điều 6. Từ Điều 7 đến Điều 16 là những 
quy định về thủ tục. 

Theo Công ước số 98, có 3 yếu tố đóng vai trò đặc biệt quan 
trọng để có thương lượng tập thể được tiến hành một cách 
thực chất và hiệu quả trên thực tế, bao gồm: i) người lao động 
và cán bộ công đoàn phải được bảo vệ trước các hành vi của 
người sử dụng lao động phân biệt đối xử về việc làm; ii) tổ chức 
công đoàn không bị can thiệp bởi người sử dụng lao động; iii) 
Nhà nước phải có những biện pháp về luật pháp và thiết chế để 
thúc đẩy cho thương lượng tập thể. 

Đây cũng chính là 3 nội dung cơ bản của Công ước số 98:

	 1.	Bảo	vệ	người	lao	động	và	công	đoàn	trước	các	hành	vi	
phân	biệt	đối	xử	chống	công	đoàn	
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Phân biệt đối xử chống công đoàn là một trong những vi phạm 
quyền tự do hiệp hội nghiêm trọng nhất vì nó có thể hủy hoại 
sự tồn tại thực chất của các công đoàn.

Các hình thức phân biệt đối xử chống công đoàn thường gặp 
trên thực tế:

Phân	biệt	đối	xử	trong	tuyển	dụng, ví dụ: không tuyển dụng 
người lao động là đoàn viên công đoàn hoặc đã từng là cán bộ 
công đoàn hoạt động tích cực.

Phân	biệt	đối	xử	trong	quá	trình	làm	việc:

• Ví dụ 1: Không ký lại hợp đồng lao động đối với người lao 
động là đoàn viên công đoàn hoặc cán bộ công đoàn

• Ví dụ 2: Loại trừ đoàn viên công đoàn hoặc cán bộ công 
đoàn ra khỏi danh sách khen thưởng của công ty

• Ví dụ 3: Cản trở, gây khó khăn hoặc phân biệt đối xử (hoặc 
tạo ra những bất lợi) về tiền lương, thời giờ làm việc và 
các quyền và nghĩa vụ khác trong quan hệ lao động 
nhằm không khuyến khích việc thành lập, gia nhập và 
hoạt động công đoàn của người lao động, bao gồm cả 
việc tham gia hoạt động đình công.

• Ví dụ 4: Cố tình điều chuyển hoặc thay đổi công việc 
của người lao động là đoàn viên hoặc cán bộ công 
đoàn sang các công việc khác nhàm chán hoặc thu 
nhập thấp hơn...

Phân	biệt	đối	xử	trong	sa	thải:

• Ví dụ 1: Sa thải người lao động vì lý do hoạt động công 
đoàn hoặc là cán bộ công đoàn hoặc tham gia hoạt 
động công đoàn, bao gồm cả đình công.

• Ví dụ 2: Tinh giản lực lượng lao động đối với người lao 
động là đoàn viên công đoàn hoặc cán bộ công đoàn

Trách nhiệm thúc đẩy thương lượng tập thể của nhà nước được 
thực hiện chủ yếu thông qua các cơ chế như: quy định rõ ràng 
về việc yêu cầu thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp lao 
động (hòa giải, trọng tài); cơ chế kéo dài thời hạn hoặc mở rộng 
phạm vi áp dụng của thỏa ước lao động tập thể tự nguyện; xây 
dựng và bảo đảm thực hiện các quy định về thương lượng tự 
nguyện… 

Việc bảo đảm tính tự nguyện của thương lượng tập thể chủ 
yếu liên quan đến những nội dung về quyền tự định đoạt của 
các bên về nội dung thương lượng; về việc có đạt được thỏa 
ước thông qua thương lượng hay không; về thành phần tham 
gia thương lượng; về cấp độ thương lượng; và về các nghĩa vụ 
của các bên trong quá trình thương lượng tập thể.v.v… 

Câu hỏi 6: Việc thành lập các tổ chức của người lao 
động ngoài hệ thống Tổng Liên đoàn lao động Việt 
Nam có thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước số 
98 không?  

Việc thành lập các tổ chức của người lao động ngoài hệ thống 
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam KHÔNG thuộc phạm vi điều 
chỉnh của Công ước số 98, mà thuộc phạm vi điều chỉnh của 
Công ước số 87 của ILO về Quyền tự do hiệp hội và về việc bảo 
vệ quyền được tổ chức. 

Câu hỏi 7: Phân biệt đối xử chống công đoàn là gì? 
Các hình thức phân biệt đối xử chống công đoàn 
thường gặp trên thực tế?

Phân biệt đối xử chống công đoàn bao gồm các hành vi không 
công bằng trong lao động của người sử dụng lao động đối với 
cán bộ công đoàn, đoàn viên hoặc người lao động vì lý do thành 
lập, gia nhập hoặc hoạt động công đoàn. 
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• Người sử dụng lao động can thiệp vào việc xây dựng các 
quy định nội bộ của công đoàn và thực hiện kế hoạch 
công tác của công đoàn

• Khuyến khích vật chất để người lao động không tham 
gia công đoàn

• Gây áp lực đe dọa cắt phúc lợi nếu người lao động tham 
gia công đoàn

• Gây khó khăn, chống lại việc vận động người lao động 
tham gia công đoàn

• Hỗ trợ tài chính nhằm can thiệp vào hoạt động của công 
đoàn, ví dụ: Ủng hộ tài chính nếu người lao động bỏ 
phiếu bầu cho người quản lý hoặc người đại diện cho lợi 
ích của người sử dụng lao động....

Câu hỏi 10: Ý nghĩa của việc bảo vệ công đoàn 
không bị can thiệp bởi người sử dụng lao động đối 
với thương lượng tập thể?

Trong quan hệ lao động, người lao động thường có vị thế yếu 
hơn so với người sử dụng lao động, nên phải tập hợp, đoàn kết 
lại với nhau trong tổ chức đại diện của mình, thông thường là 
tổ chức công đoàn, để có sức mạnh tập thể tiến hành thương 
lượng với người sử dụng lao động về tiền lương, các chế độ 
phúc lợi và các điều kiện làm việc khác.

Việc bảo vệ công đoàn không bị can thiệp bởi người sử dụng 
lao động có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với thương lượng 
tập thể. Chỉ khi nào công đoàn không bị người sử dụng lao 
động can thiệp thì mới có thể có vị thế độc lập, nói tiếng 
nói đại diện, bảo vệ và thúc đẩy cho quyền lợi của người lao 
động trong thương lượng tập thể, từ đó góp phần hài hòa lợi 
ích giữa hai bên, ổn định quan hệ lao động về lâu dài. 

Câu hỏi 8: Ý nghĩa của việc bảo vệ người lao động 
và cán bộ công đoàn trước các hành vi phân biệt 
đối xử chống công đoàn của người sử dụng lao 
động đối với thương lượng tập thể?

Phân biệt đối xử chống công đoàn là hành vi vi phạm nghiêm 
trọng nguyên tắc và quyền thương lượng tập thể. Hành vi phân 
biệt đối xử chống công đoàn sẽ làm tê liệt hoạt động của công 
đoàn, làm cho công đoàn không dám đấu tranh bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp của người lao động, không dám thương 
lượng tập thể. 

Việc bảo vệ người lao động và cán bộ công đoàn trước các 
hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn của người sử dụng 
lao động có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ quyền cơ bản 
của người lao động đó là quyền thương lượng tập thể. Đổi lại, 
thương lượng tập thể là cơ chế, công cụ quan trọng cho việc 
xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tránh xung đột có thể dẫn 
tới đình công tự phát.

Câu hỏi 9: Các hình thức can thiệp vào công đoàn là 
gì? Các hình thức can thiệp vào công đoàn thường 
gặp trên thực tế? 

Can thiệp vào công đoàn là việc người sử dụng lao động tìm 
mọi cách để tham gia vào tổ chức công đoàn, nắm giữ, chi phối, 
bắt buộc công đoàn phải hoạt động theo ý mình. 

Các hình thức can thiệp vào thường gặp trên thực tế bao gồm:

• Đại diện người sử dụng lao động (Ví dụ: trưởng phòng 
hành chính - nhân sự, giám đốc nhân sự…) tham gia Ban 
chấp hành công đoàn

• Đại diện người sử dụng lao động giữ con dấu, quản lý tài 
khoản của công đoàn
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2. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn cấp 
trên cơ sở tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, 
thành lập công đoàn cơ sở, bố trí cán bộ công đoàn 
chuyên trách tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

3. Bảo đảm các điều kiện để công đoàn cơ sở hoạt động 
theo quy định tại Điều 193 của Bộ luật lao động.

4. Phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng và thực hiện quy 
chế dân chủ, quy chế phối hợp hoạt động phù hợp với 
chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. 

5. Tham khảo ý kiến Ban chấp hành công đoàn cơ sở trước 
khi ban hành các quy định có liên quan đến quyền, nghĩa 
vụ, chế độ chính sách đối với người lao động.

6. Khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên 
trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp 
đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã 
giao kết đến hết nhiệm kỳ.

7. Khi người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động, chuyển làm công việc khác, kỷ luật sa 
thải đối với người lao động là cán bộ công đoàn không 
chuyên trách thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Ban 
chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành cấp 
trên trực tiếp cơ sở. 

Trong trường hợp không thỏa thuận được, hai bên phải báo cáo 
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể từ ngày 
báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương biết, 
ngưởi sử dụng lao động mới có quyền quyết định và phải chịu 
trách nhiệm về quyết định của mình. 

Trường hợp không nhất trí với quyết định của ngưởi sử dụng 
lao động, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và người lao động 
có quyền yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo thủ tục, 
trình tự do pháp luật quy định.

- Điều 3 và Chương XIV của BLLĐ đưa ra định nghĩa về tranh 
chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động, được hiểu 
bao gồm cả những tranh chấp về phân biệt đối xử chống công 

Câu hỏi 11: Theo Công ước số 98, hành vi phân biệt 
đối xử chống công đoàn hoặc hành vi can thiệp 
vào công đoàn phải được xử lý như thế nào?
Theo Công ước số 98, hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn 
hoặc hành vi can thiệp vào công đoàn phải bị nghiêm cấm và bị 
xử phạt nghiêm khắc. Pháp luật cần phải quy định rõ ràng, cụ 
thể về thủ tục, cơ chế khiếu nại, khiếu kiện và xử lý các vi phạm 
về vấn đề này. Bên cạnh đó, cần có quy định về các biện pháp 
khắc phục hậu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn 
nhân. 

Câu hỏi 12: Quy định của pháp luật Việt Nam đối 
với hành vi phân biệt đối xử chống công đoàn hoặc 
hành vi can thiệp vào công đoàn?
Bộ luật Lao động năm 2012 :

- Điều 190 quy định các hành vi bị nghiêm cấm đối với người 
sử dụng lao động liên quan đến thành lập, gia nhập và hoạt 
động công đoàn, bao gồm: 

1. Cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập, gia nhập và 
hoạt động công đoàn của người lao động; 

2. Ép buộc người lao động thành lập, gia nhập và hoạt 
động công đoàn; 

3. Yêu cầu người lao động không tham gia hoặc rời khỏi tổ 
chức công đoàn; 

4. Phân biệt đối xử về tiền lương, thời giờ làm việc và các 
quyền và nghĩa vụ khác trong quan hệ lao động nhằm 
cản trở việc thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn 
của người lao động.

- Điều 192 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động 
đối với tổ chức công đoàn, bao gồm:

1. Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thành lập, gia 
nhập và hoạt động công đoàn. 
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chuyên trách bị cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chấm 
dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, buộc thôi 
việc hoặc sa thải trái pháp luật thì Công đoàn có trách 
nhiệm yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền can 
thiệp; nếu được ủy quyền thì Công đoàn đại diện khởi 
kiện tại Toà án để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho cán 
bộ công đoàn; đồng thời hỗ trợ tìm việc làm mới và trợ 
cấp trong thời gian gián đoạn việc làm theo quy định 
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

- Điều 30 về giải quyết tranh chấp về quyền công đoàn, trong 
đó có quyền không bị phân biệt đối xử bởi người sử dụng lao 
động vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn, cụ 
thể là:

Khi phát sinh tranh chấp về quyền công đoàn giữa đoàn viên 
công đoàn, người lao động, tổ chức công đoàn với cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết 
tranh chấp được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm của Công 
đoàn trong quan hệ lao động thì thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục giải quyết theo pháp luật về giải quyết tranh 
chấp lao động;

2. Tranh chấp thuộc phạm vi quyền, trách nhiệm củaCông 
đoàn trong các quan hệ khác thì thẩm quyền, trình tự, 
thủ tục giải quyết theo pháp luật tương ứng có liên quan;

3. Tranh chấp liên quan đến việc không thực hiện hoặc từ 
chối thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động 
đối với Công đoàn thì công đoàn cơ sở hoặc công đoàn 
cấp trên trực tiếp cơ sở kiến nghị cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền giải quyết hoặc khởi kiện tạiToà án theo quy 
định của pháp luật.

Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 sửa đổi bổ sung 
một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của 
Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao 
động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm 
việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

đoàn của ngưởi sử dụng lao động, theo đó, tranh chấp lao 
động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa 
các bên trong quan hệ lao động. Tranh chấp lao động bao gồm 
tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với ngưởi sử 
dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao 
động với ngưởi sử dụng lao động.

Luật Công đoàn năm 2012:

- Điều 9 quy định những hành vi bị nghiêm cấm gồm: 

1. Cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền công 
đoàn; 

2. Phân biệt đối xử hoặc có hành vi gây bất lợi đối với người 
lao động vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công 
đoàn; 

3. Sử dụng biện pháp kinh tế hoặc biện pháp khác gây bất 
lợi đối với tổ chức và hoạt động công đoàn. 

- Điều 25 quy định về những bảo đảm cho cán bộ công 
đoàn như sau: 

1. Trường hợp hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hết 
hạn mà người lao động là cán bộ công đoàn không 
chuyên trách đang trong nhiệm kỳ thì được gia hạn hợp 
đồng lao động, hợp đồng làm việc đến hết nhiệm kỳ. 

2. Đơn vị sử dụng lao động không được đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, sa thải, buộc 
thôi việc hoặc thuyên chuyển công tác đối với cán bộ 
công đoàn không chuyên trách nếu không có ý kiến thỏa 
thuận bằng văn bản của Ban chấp hành công đoàn cơ 
sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ 
sở. Trường hợp không thỏa thuận được, hai bên phải báo 
cáo với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Sau 30 ngày, kể 
từ ngày báo cáo cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, 
đơn vị sử dụng lao động có quyền quyết định và phải 
chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

3. Trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không 
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b) Buộc nhận người lao động trở lại làm việc và trả 
đủ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong 
những ngày người lao động không được làm việc đối 
với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 
này;

c) Buộc cải chính thông tin sai sự thật đối với hành vi vi 
phạm quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều này.

- Điều 24b quy định cụ thể việc xử phạt hành chính đối với 
những vi phạm quy định về sử dụng các biện pháp kinh tế 
hoặc các biện pháp khác gây bất lợi đối với tổ chức và hoạt 
động công đoàn:

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với 
NSDLĐ có một trong các hành vi sau đây:

a) Không trả lương cho người lao động làm công tác 
công đoàn không chuyên trách trong thời gian hoạt 
động công đoàn;

b) Không cho người lao động làm công tác công đoàn 
chuyên trách được hưởng các quyền lợi và phúc lợi tập 
thể như người lao động khác trong cùng tổ chức;

c) Thực hiện các biện pháp kinh tế tác động đến người 
lao động để người lao động không tham gia công đoàn 
hoặc không hoạt động công đoàn.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả lương cho người làm công tác công đoàn 
không chuyên trách trong thời gian hoạt động công 
đoàn đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 
1 Điều này;

b) Buộc giải quyết các quyền lợi và phúc lợi tập thể cho 
người làm công tác công đoàn chuyên trách như người 
lao động khác trong cùng tổ chức đối với hành vi vi 
phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

- Điều 24a về xử phạt hành chính đối với các vi phạm quy định 
về phân biệt đối xử vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động 
công đoàn: 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 
5.000.000 đồng đối với NSDLĐ có một trong các hành 
vi sau đây:

a) Phân biệt đối xử về tiền lương, thời giờ làm việc và 
các quyền và nghĩa vụ khác trong quan hệ lao động 
nhằm cản trở việc thành lập, gia nhập và hoạt động 
công đoàn của người lao động;

b) Không gia hạn hợp đồng lao động đối với cán bộ 
công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ 
công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động;

c) Kỷ luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng lao động 
trái pháp luật đối với người lao động vì lý do thành lập, 
gia nhập và hoạt động công đoàn;

d) Quấy rối, ngược đãi, cản trở hoặc từ chối thăng tiến 
nghề nghiệp cho cán bộ công đoàn;

đ) Thông tin không đúng sự thật nhằm hạ thấp uy tín 
của cán bộ công đoàn đối với người lao động.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với 
NSDLĐ có một trong những hành vi sau đây:

a) Có quy định hạn chế quyền của người lao động tham 
gia làm cán bộ công đoàn;

b) Chi phối, cản trở việc bầu, lựa chọn cán bộ công đoàn;

c) Ép buộc người lao động thành lập, gia nhập và hoạt 
động công đoàn.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc gia hạn hợp đồng lao động đối với cán bộ công 
đoàn không chuyên trách đối với hành vi vi phạm quy 
định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;
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góp ý thường xuyên của đại diện người lao động và người sử 
dụng lao động và góp phần tăng cường hiệu quả cho việc quản 
trị thị trường lao động. 

Thương lượng tập thể cũng chính là một trong những cơ chế 
thỏa thuận về lương quan trọng nhất trong quan hệ lao động 
của kinh tế thị trường. Điều này đã được thể hiện trong quan 
điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính 
sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng 
vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp: “Trong khu 
vực doanh nghiệp, tiền lương là giá cả sức lao động, hình thành 
trên cơ sở thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng 
lao động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước”. 
Thương lượng tập thể giúp cho việc phân chia thu nhập tiến tới 
sự công bằng hơn, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo 
trong xã hội.

Câu hỏi 14: Các nguyên tắc của ILO về quyền 
thương lượng tập thể là gì?

Các nguyên tắc của ILO về quyền thương lượng tập thể bao 
gồm: 

• Nguyên tắc thương lượng tập thể tự do và tự nguyện

• Nguyên tắc thương lượng tập thể thiện chí

Câu hỏi 15: Thế nào là nguyên tắc thương lượng tự 
do và tự nguyện?

Nguyên tắc thương lượng tự do và tự nguyện là nguyên tắc 
thương lượng mà các bên có quyền tự chủ, không bị ép buộc, 
không bị can thiệp, có quyền tự định đoạt về nội dung thương 
lượng, về thành phần tham gia thương lượng, về cấp độ thương 
lượng, về cơ chế giải quyết tranh chấp…

Câu hỏi 13: Thương lượng tập thể là gì? Ý nghĩa và 
tầm quan trọng của thương lượng tập thể trong 
quan hệ lao động của kinh tế thị trường?

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 người sử dụng lao động và 
người lao động;

• Điều chỉnh mối quan hệ giữa những người sử dụng lao 
động hay tổ chức của họ với một hoặc nhiều tổ chức của 
người lao động.

Ý nghĩa và tầm quan trọng của thương lượng tập thể trong 
quan hệ lao động của kinh tế thị trường:

Thương lượng tập thể là một nguyên tắc và quyền cơ bản trong 
lao động. 

Đối với người lao động, thông qua thương lượng tập thể họ có 
thể cải thiện được tiền lương, điều kiện làm việc, tăng cường 
tiếng nói tại nơi làm việc, nâng cao vị thế và quyền lợi của người 
lao động.

Đối với người sử dụng lao động, thông qua thương lượng tập 
thể họ có thể hiểu rõ được nguyện vọng của người lao động, 
giúp cho các quyết định kinh doanh trở nên có chất lượng hơn, 
phù hợp và hiệu quả hơn, đồng thời góp phần làm hài hòa quan 
hệ lao động, tăng cường sự ổn định trong doanh nghiệp, nâng 
cao năng suất lao động. 

Đối với các cơ quan quản lý, thương lượng tập thể giúp cho các 
cơ quan có thẩm quyền có thể thu nhận được những phản ánh, 
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thương lượng tập thể có thể thương lượng được trên cơ 
sở tự nguyện, thiện chí;

• Xây dựng cơ chế phòng ngừa và giải quyết tranh chấp 
lao động hiệu quả;

• Xây dựng cơ chế kéo dài thời hạn hoặc mở rộng phạm vi 
áp dụng của thỏa ước lao động tập thể tự nguyện; 

• Tăng cường năng lực cho các bên trong thương lượng 
tập thể;

• Cung cấp thông tin hỗ trợ cho các bên trong thương 
lượng tập thể… 

Câu hỏi 19: Quy định của pháp luật Việt Nam về 
thương lượng tập thể?

Điều 66 Bộ luật Lao động năm 2012: Mục đích của 
thương lượng tập thể:
Thương lượng tập thể là việc tập thể lao động thảo luận, đàm 
phán với người sử dụng lao động nhằm mục đích sau đây:

1. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ;

2. Xác lập các điều kiện lao động mới làm căn cứ để tiến 
hành ký kết thoả ước lao động tập thể;

3. Giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc thực 
hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao 
động.

Điều 67 Bộ luật Lao động năm 2012: Nguyên tắc 
thương lượng tập thể:

1. Thương lượng tập thể được tiến hành theo nguyên tắc 
thiện chí, bình đẳng, hợp tác, công khai và minh bạch.

2. Thương lượng tập thể được tiến hành định kỳ hoặc đột 
xuất.

Câu hỏi 16: Thế nào là nguyên tắc thương lượng 
thiện chí?
Nguyên tắc thương lượng thiện chí là nguyên tắc thương lượng 
mà các bên tham gia thương lượng thực sự, mang tính xây 
dựng với cam kết và ý định để đạt được thỏa thuận, không sử 
dụng lý do không chính đáng và không hợp lý để làm chậm trễ 
thương lượng, tôn trọng các cam kết đưa ra và thực hiện thỏa 
ước tập thể sau khi ký kết.

Câu hỏi 17: Các cơ chế tạo thuận lợi cho thương 
lượng tập thể là gì?
Các cơ chế tạo thuận lợi cho thương lượng tập thể, bao gồm:

• Pháp luật quy định rõ ràng, cụ thể về thủ tục, cơ chế 
khiếu nại, khiếu kiện và xử lý các vi phạm về thương 
lượng tập thể, bao gồm cả các vi phạm về phân biệt đối 
xử chống công đoàn, can thiệp, thao túng công đoàn.

• Cơ quan được chỉ định để giải quyết tranh chấp phát 
sinh trong quá trình thương lượng tập thể phải độc lập 
và việc đưa ra các cơ quan này phải trên cơ sở tự nguyện 
của các bên trong tranh chấp. 

• Hỗ trợ cho các bên trong thương lượng tập thể tiếp cận 
thông tin liên quan Ví dụ: tình hình kinh đất nước, tiền 
lương và điều kiện làm việc trong các công ty có nhiều 
điều kiện tương đồng…

Câu hỏi 18: Vai trò của nhà nước trong việc thúc 
đẩy thương lượng tập thể là gì?
Nhà nước có trách nhiệm trong việc thúc đẩy thương lượng tập 
thể thông qua các biện pháp phù hợp với điều kiện quốc gia, 
cụ thể:

• Xây dựng quy định pháp luật đảm bảo cho các bên trong 
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thương lượng tập thể phạm vi ngành là đại diện của tổ 
chức đại diện người sử dụng lao động ngành.

2. Số lượng người tham dự phiên họp thương lượng của 
mỗi bên do hai bên thoả thuận.

Điều 70 Bộ luật Lao động năm 2012: Nội dung 
thương lượng tập thể

1. Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng lương.

2. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ 
giữa ca.

3. Bảo đảm việc làm đối với người lao động.

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

5. Nội dung khác mà hai bên quan tâm.

Điều 71 Bộ luật Lao động năm 2012: Quy trình 
thương lượng tập thể

1. Quy trình chuẩn bị thương lượng tập thể được quy định 
như sau:

a) Trước khi bắt đầu phiên họp thương lượng tập thể 
ít nhất 10 ngày, người sử dụng lao động phải cung cấp 
thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
khi tập thể lao động yêu cầu trừ những bí mật kinh do-
anh, bí mật công nghệ của người sử dụng lao động;

b) Lấy ý kiến của tập thể lao động.

Đại diện thương lượng của bên tập thể lao động lấy ý 
kiến trực tiếp của tập thể lao động hoặc gián tiếp thông 
qua hội nghị đại biểu của người lao động về đề xuất của 

3. Thương lượng tập thể được thực hiện tại địa điểm do hai 
bên thỏa thuận.

Điều 68 Bộ luật Lao động năm 2012: Quyền yêu cầu 
thương lượng tập thể

1. Mỗi bên đều có quyền yêu cầu thương lượng tập thể, 
bên nhận được yêu cầu không được từ chối việc thương 
lượng. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được yêu cầu thương lượng, các bên thoả thuận thời 
gian bắt đầu phiên họp thương lượng.

2. Trường hợp một bên không thể tham gia phiên họp 
thương lượng đúng thời điểm bắt đầu thương lượng 
theo thỏa thuận, thì có quyền đề nghị hoãn, nhưng thời 
điểm bắt đầu thương lượng không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận được yêu cầu thương lượng tập thể.

3. Trường hợp một bên từ chối thương lượng hoặc không 
tiến hành thương lượng trong thời hạn quy định tại Điều 
này thì bên kia có quyền tiến hành các thủ tục yêu cầu 
giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp 
luật.

Điều 69 Bộ luật Lao động năm 2012: Đại diện 
thương lượng tập thể

1. Đại diện thương lượng tập thể được quy định như sau:

a) Bên tập thể lao động trong thương lượng tập thể 
phạm vi doanh nghiệp là tổ chức đại diện tập thể lao 
động tại cơ sở; thương lượng tập thể phạm vi ngành là 
đại diện Ban chấp hành công đoàn ngành;

b) Bên người sử dụng lao động trong thương lượng 
tập thể phạm vi doanh nghiệp là người sử dụng lao 
động hoặc người đại diện cho người sử dụng lao động; 
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Điều 72 Bộ luật Lao động năm 2012: Trách nhiệm 
của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử 
dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao 
động trong thương lượng tập thể

1. Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng thương lượng tập thể cho 
người tham gia thương lượng tập thể.

2. Tham dự phiên họp thương lượng tập thể nếu có đề 
nghị của một trong hai bên thương lượng tập thể.

3. Cung cấp, trao đổi các thông tin liên quan đến thương 
lượng tập thể.

người lao động với người sử dụng lao động và các đề 
xuất của người sử dụng lao động với tập thể lao động;

c) Thông báo nội dung thương lượng tập thể.

Chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi bắt đầu phiên 
họp thương lượng tập thể, bên đề xuất yêu cầu thương 
lượng tập thể phải thông báo bằng văn bản cho bên 
kia biết về những nội dung dự kiến tiến hành thương 
lượng tập thể.

2. Quy trình tiến hành thương lượng tập thể được quy định 
như sau:

a) Tổ chức phiên họp thương lượng tập thể.

Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm tổ chức phiên 
họp thương lượng tập thể theo thời gian, địa điểm do 
hai bên đã thỏa thuận.

Việc thương lượng tập thể phải được lập biên bản, trong 
đó phải có những nội dung đã được hai bên thống nhất, 
thời gian dự kiến ký kết về các nội dung đã đạt được 
thoả thuận; những nội dung còn ý kiến khác nhau;

b) Biên bản phiên họp thương lượng tập thể phải có 
chữ ký của đại diện tập thể lao động, của người sử dụng 
lao động và củva người ghi biên bản.

3. Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày kết thúc phiên họp 
thương lượng tập thể, đại diện thương lượng của bên 
tập thể lao động phải phổ biến rộng rãi, công khai biên 
bản phiên họp thương lượng tập thể cho tập thể lao 
động biết và lấy ý kiến biểu quyết của tập thể lao động 
về các nội dung đã thoả thuận.

4. Trường hợp thương lượng không thành một trong hai 
bên có quyền tiếp tục đề nghị thương lượng hoặc tiến 
hành các thủ tục giải quyết tranh chấp lao động theo 
quy định của Bộ luật này.
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