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• Đối thoại giữa mạng lưới CĐ các KCN và Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động 
   Việt Nam - Điểm mới trong hoạt động của mạng lưới các KCN (Trang 4-5)
• Thương lượng và ký kết Thỏa ước Lao động tập thể Nhóm
  doanh nghiệp chế biến gỗ tại Bình Dương (Trang 8-9)
• Bảo vệ quyền lợi của người lao động tại các doanh nghiệp phá sản,
   chủ bỏ trốn (Trang 10-11)
• Một số nội dung của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Châu Âu
  (Trang 12-13)
• Thông tin nghiên cứu khoa học của Viện Công nhân và Công đoàn (Trang 14-15) 

ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC GIỮA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 
VIỆT NAM VÀ DỰ ÁN KHUNG KHỔ QUAN HỆ LAO ĐỘNG MỚI - CẤU PHẦN NHẬT BẢN 
(NIRF/JAPAN) DO VIỆN CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN CHỦ TRÌ  BIÊN SOẠN

Vì quyền và lợi ích của người lao động

QUÝ II - 2019
19SỐ  

BẢN TIN 

MỞ RỘNG THÀNH CÔNG THỎA ƯỚC NHÓM
DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ HÀN QUỐC TẠI

KHU CÔNG NGHIỆP TRÀNG DUỆ, HẢI PHÒNG

TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHỀ
“CÔNG ĐOÀN” VÀ NHỮNG THÔNG ĐIỆP

TRUYỀN CẢM HỨNG ĐẾN SINH VIÊN

90 NĂM 
THÀNH LẬP
CÔNG ĐOÀN
VIỆT NAM &
100 NĂM
THÀNH LẬP
ILO

(Trang 6-7)

(Trang 2-3)

BBT

BBT



2  Công đoàn đổi mới

THÁNG 6/2019, CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ (KKT) HẢI 
PHÒNG HOÀN TẤT THƯƠNG LƯỢNG VÀ KÝ KẾT THOẢ ƯỚC 
LĐTT NHÓM DN MỞ RỘNG CÁC DOANH NGHIỆP (DN) ĐIỆN 
TỬ HÀN QUỐC TẠI KCN TRÀNG DUỆ, TĂNG SỐ LƯỢNG CÁC 
DN THAM GIA LÊN 20 DN, TRONG ĐÓ 7 DN CHƯA CÓ CĐCS. 
THOẢ ƯỚC LĐTT NHÓM DN MỞ RỘNG CỦA CÁC DN ĐIỆN 
TỬ HÀN QUỐC TRONG KCN TRÀNG DUỆ GỒM CÓ 10 
CHƯƠNG, 22 ĐIỀU, TRONG ĐÓ CÓ 10 ĐIỀU QUY ĐỊNH LỢI 
ÍCH CỐT LÕI, MANG LẠI LỢI ÍCH THIẾT THỰC CHO CÁC BÊN.

BẢN TIN CỦA 
VIỆN CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN
SỐ 19,  THÁNG 06 NĂM 2019

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN
TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
VŨ MINH TIẾN

PHÓ TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP
PHẠM THỊ THU LAN

ĐỊA CHỈ BAN BIÊN TẬP
VIỆN CÔNG NHÂN VÀ CÔNG ĐOÀN
82 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 024.39421516 / Fax: 024.39421516
Email: congdoan@iwtu.com

Giấy phép xuất bản số: 06/GP-XBBT
Ngày 29/01/2019 của Cục Báo chí - Bộ TT&TT
In tại Công ty Cổ phần Giải pháp thiết kế Quảng cáo

BAN BIÊN TẬP
VŨ MẠNH TIÊM
NGUYỄN DUY VŨ
DƯƠNG QUỐC HẢI
NHẠC PHAN LINH
TẠ THỊ BÍCH LIÊN
NGUYỄN MẠNH THẮNG
NGUYỄN VINH QUANG
MAI THỊ THU
LÊ THỊ HUYỀN TRANG

Trích một số điều khoản chủ yếu trong TƯ LĐTT 
Nhóm DN Hải Phòng
Thời giờ làm việc: Khuyến khích các doanh nghiệp có 
ít nhất 01 tuần làm việc 40 giờ trong một tháng.
Tiền lương:
• Lương thử việc: [...] ít nhất bằng 85%  mức lương của 
công việc đó cộng (+) với các khoản phụ cấp [...] đảm 
bảo cộng thêm ít nhất là 01 khoản phụ cấp theo lương.
• Điều chỉnh lương: [...] NLĐ sẽ được điều chỉnh lương 
theo tiêu chí của từng doanh nghiệp đối với mỗi NLĐ. 
Tỷ lệ điều chỉnh tăng ít nhất là 3%.
Tiền thưởng: Đảm bảo ít nhất là 01 tháng lương thứ 13 
cho NLĐ.
Các loại phụ cấp:
• Bữa ăn ca: 21.000đ/người/bữa ăn.

NỖ LỰC CỦA NHÓM THÍ ĐIỂM LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 
TP HẢI PHÒNG VÀ VIỆC MỞ RỘNG THÀNH CÔNG THỎA 
ƯỚC NHÓM DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ HÀN QUỐC TẠI 
KHU CÔNG NGHIỆP TRÀNG DUỆ

• Phụ cấp đi lại: Tối thiểu là 400.000đ/tháng/người, nếu 
không tổ chức xe đưa đón.
Phụ cấp thâm niên: ít nhất 2.000.000đ/người/đợt với 
NLĐ làm việc từ 01 đến 05 năm; ít nhất 
3.000.000đ/người/đợt với NLĐ làm việc trên 05 năm.

Quyền Công đoàn: Cán bộ công đoàn có quyền tiếp 
cận, gặp gỡ NLĐ bất cứ khi nào tại nơi làm việc. Chủ 
tịch, Phó chủ tịch công đoàn có 26 giờ/người/ tháng 
và ủy viên BCH, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn có 14 
giờ/người/tháng để hoạt động công đoàn.
Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí tối 
thiểu là 60 phút liên tục, ít nhất (01) một lần trong 
năm để NLĐ tham gia các buổi tuyên truyền về 
pháp luật lao động, chăm sóc sức khỏe sinh sản... 
do Công đoàn tổ chức.

T I N  N Ổ I  B Ậ T

DỰ ÁN NIRF - NHẬT BẢN
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Vì người lao động  3

T I N  N Ổ I  B Ậ T

Thoả ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp Hàn Quốc 
trong khu công nghiệp Tràng Duệ (gọi tắt là Thỏa ước LĐTT 
Nhóm DN) tại Hải Phòng được thương lượng và ký kết lần 
đầu vào ngày 19/6/2016 với sự tham gia của 05 doanh 
nghiệp Hàn Quốc (DN) và 2.447 người lao động (NLĐ).  

Nhận thấy những lợi ích của Thoả ước LĐTT Nhóm DN 2016 
như tỷ lệ “nhảy việc” giảm đáng kể và không còn xảy ra đình 
công, ngừng việc tập thể tại các DN tham gia Thỏa ước LĐTT 

nhóm DN. Với lợi ích nhìn thấy là công nhân lao động yên tâm 
làm việc, QHLĐ hài hòa, DN ổn định SXKD, từ năm 2017, 
Nhóm thí điểm của Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng (LĐLĐ 
Hải Phòng) đã tiếp tục tiến hành thương lượng và mở rộng 
Thoả ước LĐTT nhóm DN thông qua việc các công đoàn cơ 
sở (CĐCS) cùng liên kết tổ chức lấy ý kiến NLĐ, vận động, 
thuyết phục và thương lượng với từng chủ DN và toàn bộ 20 
chủ DN.

Trong quá trình mở rộng và thương lượng tới 20 DN, Nhóm 
Thí điểm đã gặp rất nhiều trở ngại, như bất đồng ngôn ngữ 
giữa các bên, nhiều cán bộ CĐCS thiếu kỹ năng thương lượng 
và đối thoại, và một số chủ DN chưa thực sự thiện chí trong 
thương lượng, một số DN xin rút không tham gia… Dù vậy, 
Nhóm thí điểm quyết tâm khắc phục và vượt qua dưới sự dẫn 
dắt khéo léo, thông minh và bản lĩnh của các cán bộ Công 
đoàn Khu Kinh Tế (CĐKKT) Hải Phòng.

Thỏa ước Nhóm doanh nghiệp điện tử Hàn Quốc tại KCN 
Tràng Duệ được mở rộng thành công đã góp phần đưa ra mô 
hình Thỏa ước đa doanh nghiệp đảm bảo các yếu tố tự 
nguyện, thiện chí với nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ. 

Dự kiến Thỏa ước Nhóm DN điện tử Hàn Quốc sẽ mang lại 
quyền lợi cho gần 7.000 lao động ngành điện tử tại KCN 
Tràng Duệ. Việc ký kết Thoả ước LĐTT Nhóm DN mở rộng 
giữa các DN điện tử tại Khu Công nghiệp Tràng Duệ đã đánh 
dấu một bước phát triển mới trong thực tiễn thương lượng và 
ký kết Thoả ước LĐTT Nhóm DN tại Việt Nam.
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QUÁ TRÌNH
THƯƠNG LƯỢNG

BAO GỒMĐợt khảo sát

Cuộc lấy
ý kiến NLĐ

28
Cuộc tiếp xúc NLĐ
trong và ngoài DN

22
Cuộc đối thoại

với DN

22
01

Phiên thương lượng
riêng với từng DN

Phiên thương lượng
chung với tất cả

các DN
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4  Công đoàn đổi mới

Hoạt động của MẠng lưới Công đoàn các khu công nghiệp

Công đoàn các Khu công nghiệp (gọi tắt là KCN) là mô hình 
công đoàn đặc biệt trong hệ thống CĐVN. Đây là CĐ cấp trên 
trực tiếp cơ sở (trực thuộc LĐLĐ tỉnh) tập hợp người lao động 
trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu 
công nghệ cao… trên địa bàn tất cả các quận, huyện thuộc 
một tỉnh/thành phố, có khả năng tăng tiếp cận và hỗ trợ NLĐ 
và đoàn viên công đoàn trực tiếp và nhanh chóng. Công 
đoàn các KCN có vai trò quan trọng trong tổ chức và hướng 
dẫn hỗ trợ hoạt động công đoàn ở cấp cơ sở: tổ chức tuyên 
truyền, vận động, hỗ trợ NLĐ thành lập công đoàn cơ sở; đại 
diện cho NLĐ tại các DN chưa có công đoàn để tiến hành 
thương lượng TƯLĐTT; tham gia giải quyết tranh chấp lao 
động; bảo vệ NLĐ tại tòa…; tham gia xây dựng thang bảng 
lương và nội quy lao động; phối hợp, tham gia thanh tra, kiểm 
tra giám sát việc thực hiện pháp luật lao động; tuyên truyền 
chính sách, pháp luật và triển khai một số các hoạt động 
chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ.

Nguyễn Duy Vũ
Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

73 cán bộ chuyên trách CĐCS

Phụ trách

6.486 công đoàn cơ sở

2.712.347 công nhân lao động

2.402.927 đoàn viên công đoàn

290 cán bộ CĐ chuyên trách cấp KCN

Với tổng số

Tập hợp NLĐ trong 289 KCN

50 Công đoàn KCN tại 48/63 tỉnh, thành phố

ĐỐI THOẠI GIỮA MẠNG LƯỚI CÔNG ĐOÀN CÁC KHU 
CÔNG NGHIỆP VÀ LÃNH ĐẠO TỔNG LIÊN ĐOÀN 
LAO ĐỘNG VIỆT NAM -
ĐIỂM MỚI TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI 
CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 
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Vì người lao động  5

Hoạt động của MẠng lưới Công đoàn các khu công nghiệp

Nhìn chung Công đoàn các KCN tương đối thuận lợi trong 
quá trình hoạt động và thực hiện chức năng của mình. Đa số 
các doanh nghiệp phối hợp và tạo điều kiện cho các CĐCS 
hoạt động. Tuy nhiên có một số DN gây khó khăn cho hoạt 
động công đoàn, có hành vi can thiệp, phân biệt đối xử đối 
với cán bộ công đoàn… Điều đó làm ảnh hưởng đến chất 
lượng hoạt động của CĐCS, tác động tiêu cực đến tâm lý cán 
bộ công đoàn và người lao động.

Các hành vi vi phạm, phân biệt, đối xử của chủ DN trong 
các KCN:

Gây khó khăn, không tạo điều kiện cho NLĐ 
thành lập công đoàn; cản trợ CNLĐ gia nhập 
và thành lập  công đoàn; không đóng kinh phí 
CĐ hoặc đóng không đủ theo quy định; can 
thiệp vào việc sử dụng tài chính CĐ. 

Can thiệp vào công tác nhân sự cán bộ CĐCS; 
phân biệt đối với cán bộ công đoàn, như gây 
áp lực về công việc, thu nhập.

02

01

Một số thách thức với Công đoàn các Khu công nghiệp 
hiện nay:

01 02 03 04

Các KCN cả 
nước còn 

khoảng 3.900 
DN chưa có 

CĐ và khoảng 
700.000 

CNLĐ chưa 
gia nhập 

công đoàn

Số lượng cán 
bộ công đoàn 
chuyên trách 
tại cơ quan 
Công đoàn 
các KCN có 

xu hướng 
giảm

Quan hệ lao 
động trong 

DN có những 
phát sinh mới, 

diễn biến 
phức tạp, ở 
các KCN có 

xu hướng lan 
rộng nhanh

Các cuộc đình 
công ở các 
KCN luôn 

chiếm tỉ lệ cao 
(năm 2017 

chiếm 
144/329 cuộc 
(43,8%) trong 

khi số DN 
chiếm 1,83%

   Vấn đề cán bộ

-    Cán bộ công đoàn các KCN: thiếu hụt về số lượng cán 
bộ do CĐCS, DN và NLĐ tăng nhanh, địa bàn trải rộng 
nhiều quận, huyện trên địa bàn tỉnh, thành phố.

-    Cán bộ CĐCS doanh nghiệp trong các KCN:

 Biến động liên tục do NLĐ thay đổi nơi làm việc... Một 
bộ phận đoàn viên không muốn làm Chủ tịch CĐ để tập 
trung làm chuyên môn.

 QHLĐ “nóng”, khối lượng công việc CĐ nhiều, áp lực 
lớn từ cả phía NLĐ – DN và CĐ cấp trên.

 Cơ chế bảo vệ CBCĐ cơ sở chưa đủ sức ngăn các 
hành vi phân biệt đối xử của một số chủ DN chống CĐ; 
ghi nhận và bù đắp cho cán bộ CĐ các KCN thấp.

  Chức năng, nhiệm vụ

- Hoạt động của CĐ các KCN và CĐCS bị dàn trải nên 
việc chăm lo và bảo vệ NLĐ chưa thực sự tốt; 

- Nhiều băn khoăn, lo lắng về vai trò và nhiệm vụ công 
đoàn trong thời gian tới khi quan hệ lao động diễn biến 
phức tạp, như vấn đề thu hút đoàn viên, thương lượng 
tiền lương ...
 

   Vấn đề khác

 Tín dụng “đen” đang xảy ra ở hầu hết các KCN và gây 
nhiều hệ lụy đến việc làm – đời sống – kinh tế của công 
nhân.

 Vấn đề công nhân ngừng việc phản đối bị trừ thuế thu 
nhập cá nhân.

  Một số kiến nghị giải pháp

 CĐ các KCN và CĐCS cần chọn hoạt động phục vụ 
nguyện vọng của CNLĐ.

 Chống phân biệt đối xử với cán bộ CĐ: có cơ chế thực 
tế bảo vệ cán bộ CĐCS làm việc tốt, mang lại nhiều quyền 
lợi cho NLĐ.

 Tiếp tục có các giải pháp loại bỏ tín dụng đen. CĐ 
đứng ra tín chấp cho công nhân. Phát huy mô hình tài 
chính vi mô CĐ (ví dụ như quỹ CEP).

 Tiếp tục kiến nghị sửa đổi các quy định về phá sản 
doanh nghiệp, xử lý DN có chủ bỏ trốn; tăng “liên kết” 
chặt chẽ hơn giữa CĐ các KCN các tỉnh trên cả nước.

Một số vấn đề nóng trong quá trình đối thoại:
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H o ạ t  đ ộ n g  c h à o  m ừ n g  9 0  n ă m  C Đ V N  v à  1 0 0  n ă m  I L O

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Thành lập 
Công đoàn Việt Nam (CĐVN) và 100 
năm Thành lập Tổ chức Lao động 
Quốc tế (ILO), Diễn đàn “Cán bộ Công 
đoàn tương lai trong bối cảnh Việt 
Nam hội nhập quốc tế sâu rộng” được 
tổ chức tại Đại học Công đoàn cho 
hơn 300 sinh viên các trường Đại học 
Công đoàn, Đại học Luật, Đại học Kinh 
tế quốc dân, Đại học Lao động - xã 
hội. Các Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo 
của Công đoàn Việt Nam, đại diện Tổ 
chức Lao động Quốc tế ILO, đại diện 
cán bộ công đoàn tiêu biểu một số 
LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn Khu 
công nghiệp và Công đoàn cơ sở đã 
có những chia sẻ, truyền cảm hứng tới 
các bạn sinh viên - những cán bộ 
công đoàn tương lai. 

Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch 
TLĐLĐVN cho biết, thông qua diễn 
đàn, những người làm CĐ các thời kỳ, 
nhất là những người làm CĐ hôm nay 
muốn truyền cảm hứng đến những 
cán bộ CĐ tương lai, chuẩn bị hành 
trang, tâm thế lựa chọn nghề nghiệp 
và thực hiện ước mơ bằng chính nghề 
nghiệp của mình. Ông cũng chia sẻ 
“làm cán bộ CĐ ngoài có bản lĩnh thì 
phải là chuyên gia về đối thoại, thương 
lượng, tư vấn, thuyết phục. Trong bối 
cảnh hội nhập toàn cầu, người làm CĐ 
cũng phải nghĩ khác, có những cách 
làm sáng tạo để mang lại lợi ích cho 
đoàn viên, NLĐ.”

“Điểm chung của cán bộ CĐ trước 
đây và hiện nay đều là phải tập hợp 
được NLĐ, cán bộ CĐ cần phải biết 
tham gia xây dựng chính sách 
mang lại nhiều quyền lợi hơn cho 
NLĐ; đồng thời phải biết tham gia 
quản lý nhà nước; biết nói lên chính 
kiến của mình”.

Ông Phạm Thế Duyệt

“Trở thành cán bộ CĐ, mọi việc 
chúng ta làm không phải vì bản 
thân mình mà là  vì tập thể đoàn 
viên, NLĐ đã tín nhiệm bầu chúng 
ta. Điều mình cảm thấy hạnh phúc 
nhất là khi mang lại lợi ích cho 
đoàn viên, NLĐ, như khi đề xuất 
thương lượng tăng giá trị một bữa 
ăn hoặc tăng tiền lương cho NLĐ… 
Hạnh phúc đó được nhân lên nhiều 
lần vì mỗi đề xuất ấy sẽ giúp được 
rất nhiều người.”

“Trước bối cảnh cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 và Hiệp định 
CPTPP có hiệu lực, cán bộ CĐ phải 
có trình độ đáp ứng được yêu cầu 
mới. Nếu không, tổ chức CĐ sẽ 
không bảo vệ, thu hút được NLĐ  
tham gia CĐVN mà NLĐ sẽ tham gia 
tổ chức khác của NLĐ, khiến CĐVN 
mất đi vị thế”. Bà cho rằng, “cán bộ 
CĐ cần yêu nghề, có bản lĩnh, có 
phương pháp bảo vệ quyền và lợi ích 
chính đáng của đoàn viên, NLĐ.”

Bà Cù Thị Hậu

Lý do trở thành Chủ tịch CĐ là 
được sự tín nhiệm của đoàn viên, 
khi đó “Tôi chưa có nhiều kiến thức 
về CĐ nên rất bỡ ngỡ. Tuy nhiên, 
khi bắt tay vào làm việc, tôi rất tâm 
huyết. Nhiều ý kiến của NLĐ được 
tôi nghiêm túc tập hợp để đề xuất, 
từng bước cải thiện đời sống của 
NLĐ, góp phần xây dựng mối quan 
hệ lao động hài hòa ở công ty.”

Ông Hồ Sỹ Lĩnh

Bà Trương Thị Bích Hạnh 

Nguyên Ủy viên Thường trực Bộ 
Chính trị, nguyên Chủ tịch TLĐLĐVN

Chủ tịch CĐCS Công ty Foster (Bắc Ninh)

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương

Anh hùng Lao động, nguyên Ủy viên BCH
TƯ Đảng, nguyên Chủ tịch TLĐLĐVN

TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGHỀ “CÔNG ĐOÀN” VÀ NHỮNG 
THÔNG ĐIỆP TRUYỀN CẢM HỨNG ĐẾN SINH VIÊN

DỰ ÁN NIRF - NHẬT BẢN
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Đó là những thông điệp từ trái tim của những thế hệ cán bộ công đoàn Việt Nam, những 
người bạn, đối tác của Công đoàn Việt Nam gửi tới các bạn sinh viên – những cán bộ 

công đoàn, cán bộ lao động trong tương lai.

Kinh tế thị trường rõ ràng có nhiều điểm tốt nhưng cũng có 
thể tạo ra sự bất công và bất ổn trong xã hội. Thiện chí của 
các chính trị gia là chưa đủ để đảm bảo một xã hội công 
bằng, bình đẳng và hạnh phúc. Tiếng nói của NLĐ đóng vai 
trò rất quan trọng trong việc đảm bảo sự công bằng và bình 
đẳng cho thế giới việc làm. CĐ chính là người đại diện cho 
tầng lớp lao động. Một lãnh đạo chính trị tốt là một người 
mang tiếng nói của NLĐ vào quá trình xây dựng chính sách, 
nhằm đảm bảo sự công bằng, ổn định và thịnh vượng chung.

Trước khi các phong trào công nhân đấu tranh vì quyền của 
người lao động được công nhận, trên thế giới không có tiền 
lương tối thiểu - cũng không có giới hạn về thời giờ làm việc. 
NLĐ - trong đó có cả trẻ em, đều đã từng phải làm việc tới 12 
tiếng - thậm chí là 16 tiếng một ngày. 

Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới tươi đẹp 
hơn:  chúng ta có mức lương tối thiểu, có giới hạn thời gian 
làm việc, có quy định cấm lao động trẻ em và NLĐ có quyền 
tổ chức hay thành lập CĐ. Đó là bởi đã có hàng ngàn đoàn 
viên CĐ và các cán bộ công đoàn hy sinh để xã hội đạt được 
công bằng. Chúng ta cần ghi nhớ và biết ơn những con người 
đó, biết ơn rất nhiều thế hệ cán bộ Công đoàn Việt Nam, biết 
ơn lịch sử 90 năm Công đoàn Việt Nam đấu tranh vì độc lập 

Với cương vị Giám đốc Văn phòng ILO  tại Việt Nam, 
Tiến sỹ Chang Hee Lee đã có những chia sẻ rất thú vị 
với các bạn sinh viên khi ông đưa ra những ví dụ về 
một số nguyên thủ quốc gia cũng như các chính trị 
gia trên thế giới và Việt Nam. “Điểm chung giữa họ là 
gì? Hoặc họ là cán bộ CĐ trước khi bước chân vào 
chính trị. Hoặc họ là những chính trị gia nổi tiếng và 
có mối quan hệ rất gần gũi với CĐ và phong trào công 
nhân trong suốt sự nghiệp chính trị của mình. Tại sao 
lại như thế? Đó là vì việc làm luôn đóng vai trò trung 
tâm trong bất kỳ xã hội nào, nơi mà người lao động 
luôn chiếm đa số trong tổng dân số. Và những người 
lãnh đạo tốt luôn mong muốn duy trì ổn định xã hội 
và đảm bảo sự thịnh vượng được chia sẻ công bằng. 

dân tộc, chống lại ngoại xâm và hoạt động nhằm bảo vệ 
quyền của NLĐ.

Năm nay TLĐLĐVN kỷ niệm 90 năm thành lập và ILO kỷ niệm 
năm thứ 100 của mình. TLĐ là tổ chức có lịch sử lâu đời ở 
Việt Nam hiện nay và ILO là cơ quan lâu đời nhất trong các cơ 
quan của Liên Hợp Quốc. Liệu chúng ta có biết rằng, tư tưởng 
Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị và nguyên tắc mà ILO 
theo đuổi. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn ủng hộ ý tưởng trao 
quyền cho con người, vì độc lập, tự do và hạnh phúc. 

Hiến chương của ILO được thông qua vào năm 1919 đã nói 
rằng “nền hòa bình phổ quát và lâu dài chỉ có thể được thiết 
lập trên cơ sở công bằng xã hội”. Khi mọi cá nhân đều nỗ lực 
từ chính công việc của mình, chúng ta sẽ giúp xây dựng một 
xã hội có sự công bằng và phẩm chất của người lao động 
được tôn trọng. Và khi xã hội luôn có sự công bằng, chúng ta 
sẽ được sống trong một thế giới hài hòa và ổn định. 

Các bạn sinh viên! Dù sẽ ở cương vị công tác nào, mong các 
bạn sẽ không chỉ để ý tới bản thân mình, mà sẽ quan tâm tới 
cả NLĐ. Dù đi đâu, mong các bạn sẽ trở thành những người 
tiên phong… Dù làm gì, mong các bạn luôn dùng cả sự tận 
tâm và nhiệt huyết…”

BBT
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THIỆN CHÍ VÀ SỰ HỢP TÁC GIỮA HIỆP HỘI CHẾ BIẾN GỖ 
BÌNH DƯƠNG VÀ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG 
– YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG TRONG THƯƠNG 
LƯỢNG THỎA ƯỚC LĐTT NHÓM DN CHẾ BIẾN GỖ

Chế biến gỗ là một ngành 
đang phát triển tại Bình Dương, 
với tổng số 415 doanh nghiệp 
(DN) chế biến gỗ nằm rải rác 
khắp 12 huyện, thị xã và khu 
công nghiệp, sử dụng 127.254 
lao động (trong đó 97.871 
đoàn viên công đoàn). Ngành 
chế biến gỗ tại Bình Dương đối 
mặt với sự chuyển dịch lao 
động sang các tỉnh miền Tây 
Nam Bộ do sự hình thành các 
khu công nghiệp trên các địa 
bàn này. Đây là một trong 
những nguyên nhân mất cân 
bằng lao động trong DN. Thúc 
đẩy đối thoại và thương lượng 
tập thể là nội dung quan trọng 
nhằm bảo đảm mối quan hệ 
lao động hài hoà, ổn định, cùng 
nhau hợp tác vì sự phát triển 
bền vững của DN và đảm bảo 
quyền lợi cho người lao động 
(NLĐ).

Với mong muốn như trên, thí 
điểm đối thoại nhóm DN 
ngành chế biến gỗ trên địa bàn 
thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương được bắt đầu từ đầu 
năm 2018. 

Các bước triển khai thí điểm

Tiến hành khảo sát 18 DN 
tại Tân Uyên và Thuận An

Lựa chọn 08 DN tham gia 
thí điểm

Tập huấn về Đối thoại và 
TLTT

Gặp gỡ đại diện NSDLĐ, 
BCHCĐCS, BIFA, VCCI, SCORE, 

NIRF/Nhật Bản
Hỗ trợ trực tiếp CĐCS xây 
dựng kế hoạch đối thoại 

Hỗ trợ trực tiếp 02 CĐCS 
đối thoại thành công

Lấy ý kiến NLĐ để đối thoại 
và TLTT nhóm

Hợp tác cùng BIFA: vận động 
DN, thống nhất quy chế

Ký kết thoả ước nhóm

Thương lượng chung
các DN

10

7

6

3

2

9

8

5

4

1
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Ngày 20/6/2019, Hiệp hội Chế biến gỗ BIFA cùng với LĐLĐ 
tỉnh Bình Dương đã tổ chức Tọa đàm về Quan hệ Lao động 
đồng thời Ký Thỏa ước LĐTT Nhóm DN cho 16 DN chế biến 
gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Bản Thỏa ước này dự kiến 

mang lại quyền lợi cho 9.730 lao động, trong đó có 35% lao 
động nữ với những điều khoản có lợi cho NLĐ và tổ chức công 
đoàn như thưởng cuối năm, suất ăn ca, quyền công đoàn, giải 
quyết tranh chấp, v.v...

Điều đặc biệt trong quá trình thực hiện thí điểm tại Bình 
Dương là sự tham gia, phối hợp chủ động, tích cực của Hiệp 
hội BIFA trong quá trình thương lượng Thỏa ước LĐTT nhóm 

1. Công ty Cổ phần Lâm Việt;

2. Công ty TNHH TM DV XD SX Triệu Phú Lộc;

3.  Công ty TNHH Nguyễn Thanh;

4. Công ty Cổ phần Gỗ Tân Thành;

5. Công ty TNHH Minh Phát 2 (Mifaco);

6. Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Gỗ Long Việt;

7.  Công ty TNHH Tiến Triển Việt Nam; 

8. Công ty Cổ phần Gỗ Dầu Tiếng;

9.  Công ty TNHH Tiến Hưng;

10.  Công ty TNHH Tiến Phúc;

11.  Công ty TNHH Hiệp Long;

12.  Công ty TNHH An Khang;

13.  Công ty TNHH Kim Thành A;

14.  Công ty TNHH Nhật Tường;

15.  Công ty Cổ phần Gỗ Minh Dương;

16.  Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An.

16 doanh nghiệp tham gia TƯ LĐTT Nhóm DN

DN như tổ chức các cuộc làm việc kết nối với LĐLĐ Bình 
Dương và Sở LĐ-TBXH tỉnh Bình Dương; vận động các DN hội 
viên tham gia thỏa ước nhóm; gặp gỡ với các chủ DN tổng 
hợp đề xuất, kiến nghị từ DN để đối thoại với CĐ; tích cực phối 
hợp với LĐLĐ chuẩn bị quy chế phối hợp. Kết quả là LĐLĐ tỉnh 
Bình Dương và Hiệp hội BIFA đã ký kết Quy chế phối hợp các 
nội dung về trách nhiệm và kế hoạch thực hiện cụ thể. Đây là 
nền tảng để thúc đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, 
tiến tới xây dựng Thỏa ước LĐTT ngành gỗ tại Bình Dương. 

BBT
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Mặc dù trong thời gian qua, Bộ luật Lao động, Luật bảo hiểm 
xã hội, Luật phá sản, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp 
luật khác có liên quan đã được sửa đổi, bổ sung nhiều nội 
dung để hạn chế tình trạng phá sản và chủ bỏ trốn gây ra nợ 
đóng BHXH. Để tránh tình trạng nợ đọng tăng lên trong thời 
gian tới, Chính phủ cũng như các bộ, ban, ngành cũng như 
các cấp công đoàn cần có sự phối hợp chặt chẽ và triển khai 
nhiều biện pháp phòng ngừa và hỗ trợ kịp thời để bảo đảm 
quyền lợi cho NLĐ.  

Trong khuôn khổ hợp tác giữa TLĐLĐVN và ILO (Dự án 
NIRF/Nhật Bản) ngày 4 và 5/6/2019 tại Hà Nội, hội thảo 
“Công đoàn tham gia giải quyết quyền lợi của NLĐ trong các 
doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn” đã được tổ chức với sự 

tham gia của 45 đại biểu từ Tòa án Nhân dân Tối cao, Tổng 
cục Thi hành án Dân sự, Bộ LĐTBXH, Bộ KHĐT, Bảo hiểm xã 
hội VN, Phòng TMCNVN, một số Liên đoàn Lao động tỉnh, 
thành phố.

Tại cuộc hội thảo, đại diện các tỉnh, thành phố đã chia sẻ 
nhiều thông tin liên quan đến thực trạng, nguyên nhân và 
các biện pháp ứng phó tại địa phương đối với tình trạng 

Trong những năm gần đây, tình trạng DN giải thể, phá 
sản, chủ bỏ trốn xảy ra ngày càng gia tăng, cùng với việc 
nợ lương, nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN (gọi tắt chung 
là BHXH) của NLĐ làm thiệt hại nghiêm trọng đến cuộc 
sống, mưu sinh của một bộ phận không nhỏ công nhân 
lao động. 

H o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  M ạ n g  l ư ớ i  C á n  b ộ  T ư  v ấ n  p h á p  l u ậ t

trên. Những nguyên nhân chủ yếu được chỉ ra là do nhiều 
DN gặp khó khăn do suy thoái kinh tế, làm ăn thua lỗ; một 
số DN kinh doanh thiếu lành mạnh, nhằm mục đích trục lợi 
để huy động vốn nên khi đạt được mục đích đã chiếm đoạt 
tiền rồi bỏ trốn; các cơ quan quản lý nhà nước chưa thực 
hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành 
pháp luật về lao động, về BHXH; các quy định của pháp luật 
còn thiếu chặt chẽ trong việc thành lập DN, thiếu quy định 
về việc DN phải bảo đảm quyền lợi của NLĐ khi họ làm ăn 
thua lỗ. Nhiều DN chưa có tổ chức công đoàn và công đoàn 
tại nhiều DN chưa làm tốt vai trò giám sát, đại diện, bảo vệ 
quyền và lợi ích NLĐ.

Tại hội thảo, ông Youngmo Yoon - Chuyên gia Quan hệ Lao 
động của ILO đã chia sẻ về các công ước của ILO bao gồm 
Công ước 95 (năm 1949) về bảo vệ tiền lương và Công ước 
173 (năm 1995) với các nguyên tắc cơ bản như tiền lương 
của NLĐ phải được bảo vệ đề phòng trường hợp người sử 
dụng lao động mất khả năng thanh toán; các chính phủ cần 
đảm bảo rằng trong trường hợp người sử dụng lao động mất 
khả năng thanh toán (như phá sản), các khoản nợ lương cho 
NLĐ phải được xem là khoản nợ quan trọng nhất cần được 
giải quyết khi xử lý các tài sản tồn đọng thông qua (i) cơ chế 
luật pháp, quy định rằng quyền lợi của NLĐ cần được ưu tiên 
trước tiên, (ii) quản trị thông qua một quỹ đảm bảo mà người 
SDLĐ sẽ phải đóng góp vào và sẽ được sử dụng để chi trả 
cho NLĐ và sẽ được hoàn trả từ các khoản xử lý tài khoản tồn 
đọng, (iii) thúc đẩy thống nhất tuân thủ luật lao động và các 
thỏa ước LĐTT thông qua hệ thống thanh tra lao động.

Các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của hiện 
tượng chủ bỏ trốn và phá sản được đặc biệt chú trọng và đề 
xuất bao gồm (1) Các cơ quan BHXH và thuế cần theo dõi 
sát để phát hiện các dấu hiệu và kịp thời báo cáo UBND tỉnh, 
(2) Tăng cường công tác thanh tra/kiểm tra phát hiện dấu 
hiệu để giảm hậu quả, (3) Giám sát quá trình góp vốn của DN 
/ Công khai thông tin liên quan đến SXKD của DN, (4) Đề xuất 
quy định về ký quỹ đối với các DN/ mua bảo hiểm cho NLĐ, 
và (5) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của NLĐ và công 
đoàn cơ sở trong việc phát hiện dấu hiệu không tốt trong 
SXKD của DN.

Bên cạnh đó các biện pháp xử lý hậu quả được thảo luận 
như: UBND tỉnh thành lập ngay đoàn công tác với thành phần 
là các ngành chức năng liên quan để vào cuộc xử lý (quản lý 
tài sản, xác nhận NLĐ, tư vấn…); có đơn khởi kiện ngay, đưa 
DN ra tòa để làm thủ tục yêu cầu tuyên bố phá sản; khi phát 
mãi tài sản, yêu cầu ngân hàng (chủ nợ có bảo đảm) trích lại 

một khoản tiền để trả tiền nợ lương và trợ cấp thôi việc cho 
NLĐ; thống nhất thời gian chốt sổ cho NLĐ và kịp thời xác 
nhận để NLĐ đi tìm việc làm mới.

TLĐLĐVN dự kiến sẽ có văn bản hướng dẫn về việc Công 
đoàn tham gia giải quyết quyền lợi của NLĐ trong các DN 
phá sản, chủ bỏ trốn và kiến nghị với Quốc hội, Tòa án Nhân 
dân tối cao và các cơ quan, ban, ngành có liên quan rà soát 
cũng như khẩn trương ban hành quy chế phối hợp để giải 
quyết quyền lợi của NLĐ trong các DN đã ngừng hoạt động, 
giải thể, phá sản hoặc chủ bỏ trốn. Ngoài ra, một số biện 
pháp liên quan đến Sở nội vụ/Cục xuất nhập cảnh của Bộ 
Công An hay Sứ quán về việc xuất nhập cảnh của chủ DN khi 
phá sản cũng được đề cập.

Tính đến hết năm 2018
Tổng số nợ BHXH phải tính lãi đã lên tới

6.760 tỷ đồng

2.270 doanh nghiệp

147 tỷ đồng nợ BHXH phải tính lãi

17.728 NLĐ bị ảnh hưởng

Doanh nghiệp đã giải thể, phá sản,
rút giấy phép kinh doanh, chủ bỏ trốn

tính đến tháng 9 năm 2018

Trần Thị Thanh Hà
Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

BBT

BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI 
CÁC DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN, CHỦ BỎ TRỐN
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Mặc dù trong thời gian qua, Bộ luật Lao động, Luật bảo hiểm 
xã hội, Luật phá sản, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp 
luật khác có liên quan đã được sửa đổi, bổ sung nhiều nội 
dung để hạn chế tình trạng phá sản và chủ bỏ trốn gây ra nợ 
đóng BHXH. Để tránh tình trạng nợ đọng tăng lên trong thời 
gian tới, Chính phủ cũng như các bộ, ban, ngành cũng như 
các cấp công đoàn cần có sự phối hợp chặt chẽ và triển khai 
nhiều biện pháp phòng ngừa và hỗ trợ kịp thời để bảo đảm 
quyền lợi cho NLĐ.  

Trong khuôn khổ hợp tác giữa TLĐLĐVN và ILO (Dự án 
NIRF/Nhật Bản) ngày 4 và 5/6/2019 tại Hà Nội, hội thảo 
“Công đoàn tham gia giải quyết quyền lợi của NLĐ trong các 
doanh nghiệp phá sản, chủ bỏ trốn” đã được tổ chức với sự 

tham gia của 45 đại biểu từ Tòa án Nhân dân Tối cao, Tổng 
cục Thi hành án Dân sự, Bộ LĐTBXH, Bộ KHĐT, Bảo hiểm xã 
hội VN, Phòng TMCNVN, một số Liên đoàn Lao động tỉnh, 
thành phố.

Tại cuộc hội thảo, đại diện các tỉnh, thành phố đã chia sẻ 
nhiều thông tin liên quan đến thực trạng, nguyên nhân và 
các biện pháp ứng phó tại địa phương đối với tình trạng 

H o ạ t  đ ộ n g  c ủ a  M ạ n g  l ư ớ i  C á n  b ộ  T ư  v ấ n  p h á p  l u ậ t

trên. Những nguyên nhân chủ yếu được chỉ ra là do nhiều 
DN gặp khó khăn do suy thoái kinh tế, làm ăn thua lỗ; một 
số DN kinh doanh thiếu lành mạnh, nhằm mục đích trục lợi 
để huy động vốn nên khi đạt được mục đích đã chiếm đoạt 
tiền rồi bỏ trốn; các cơ quan quản lý nhà nước chưa thực 
hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý việc chấp hành 
pháp luật về lao động, về BHXH; các quy định của pháp luật 
còn thiếu chặt chẽ trong việc thành lập DN, thiếu quy định 
về việc DN phải bảo đảm quyền lợi của NLĐ khi họ làm ăn 
thua lỗ. Nhiều DN chưa có tổ chức công đoàn và công đoàn 
tại nhiều DN chưa làm tốt vai trò giám sát, đại diện, bảo vệ 
quyền và lợi ích NLĐ.

Tại hội thảo, ông Youngmo Yoon - Chuyên gia Quan hệ Lao 
động của ILO đã chia sẻ về các công ước của ILO bao gồm 
Công ước 95 (năm 1949) về bảo vệ tiền lương và Công ước 
173 (năm 1995) với các nguyên tắc cơ bản như tiền lương 
của NLĐ phải được bảo vệ đề phòng trường hợp người sử 
dụng lao động mất khả năng thanh toán; các chính phủ cần 
đảm bảo rằng trong trường hợp người sử dụng lao động mất 
khả năng thanh toán (như phá sản), các khoản nợ lương cho 
NLĐ phải được xem là khoản nợ quan trọng nhất cần được 
giải quyết khi xử lý các tài sản tồn đọng thông qua (i) cơ chế 
luật pháp, quy định rằng quyền lợi của NLĐ cần được ưu tiên 
trước tiên, (ii) quản trị thông qua một quỹ đảm bảo mà người 
SDLĐ sẽ phải đóng góp vào và sẽ được sử dụng để chi trả 
cho NLĐ và sẽ được hoàn trả từ các khoản xử lý tài khoản tồn 
đọng, (iii) thúc đẩy thống nhất tuân thủ luật lao động và các 
thỏa ước LĐTT thông qua hệ thống thanh tra lao động.

Các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu tác hại của hiện 
tượng chủ bỏ trốn và phá sản được đặc biệt chú trọng và đề 
xuất bao gồm (1) Các cơ quan BHXH và thuế cần theo dõi 
sát để phát hiện các dấu hiệu và kịp thời báo cáo UBND tỉnh, 
(2) Tăng cường công tác thanh tra/kiểm tra phát hiện dấu 
hiệu để giảm hậu quả, (3) Giám sát quá trình góp vốn của DN 
/ Công khai thông tin liên quan đến SXKD của DN, (4) Đề xuất 
quy định về ký quỹ đối với các DN/ mua bảo hiểm cho NLĐ, 
và (5) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của NLĐ và công 
đoàn cơ sở trong việc phát hiện dấu hiệu không tốt trong 
SXKD của DN.

Bên cạnh đó các biện pháp xử lý hậu quả được thảo luận 
như: UBND tỉnh thành lập ngay đoàn công tác với thành phần 
là các ngành chức năng liên quan để vào cuộc xử lý (quản lý 
tài sản, xác nhận NLĐ, tư vấn…); có đơn khởi kiện ngay, đưa 
DN ra tòa để làm thủ tục yêu cầu tuyên bố phá sản; khi phát 
mãi tài sản, yêu cầu ngân hàng (chủ nợ có bảo đảm) trích lại 

một khoản tiền để trả tiền nợ lương và trợ cấp thôi việc cho 
NLĐ; thống nhất thời gian chốt sổ cho NLĐ và kịp thời xác 
nhận để NLĐ đi tìm việc làm mới.

TLĐLĐVN dự kiến sẽ có văn bản hướng dẫn về việc Công 
đoàn tham gia giải quyết quyền lợi của NLĐ trong các DN 
phá sản, chủ bỏ trốn và kiến nghị với Quốc hội, Tòa án Nhân 
dân tối cao và các cơ quan, ban, ngành có liên quan rà soát 
cũng như khẩn trương ban hành quy chế phối hợp để giải 
quyết quyền lợi của NLĐ trong các DN đã ngừng hoạt động, 
giải thể, phá sản hoặc chủ bỏ trốn. Ngoài ra, một số biện 
pháp liên quan đến Sở nội vụ/Cục xuất nhập cảnh của Bộ 
Công An hay Sứ quán về việc xuất nhập cảnh của chủ DN khi 
phá sản cũng được đề cập.

Công ty TNHH KL Texwell Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn 
Quốc, chuyên sản xuất các mặt hàng may mặc tại KCN Bàu 
Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

Ngày 06/02/2018, tại công ty đã xảy ra khiếu nại tập thể đòi 
quyền lợi của toàn bộ 1.895 công nhân của DN do Tổng giám 
đốc của công ty đã bỏ trốn về Hàn Quốc.

Ngày 09/02/2018, toàn bộ cán bộ quản lý người nước ngoài 
của DN đã rời khỏi doanh nghiệp khi chưa trả lương tháng 
01/2018, chưa đóng số tiền nợ BHXH 20,955 tỷ đồng và chưa 
giải quyết các chế độ khác theo quy định cho NLĐ.

Sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các cơ 
quan ban ngành tại địa phương phối hợp với Liên đoàn Lao 
động tỉnh Đồng Nai đưa ra một số biện pháp giải quyết quyền 
lợi của NLĐ cụ thể như sau: 
• Tạm ứng 7 tỉ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh để chi ứng 
50% lương tháng 01/2018 cho NLĐ;

• Ngày 09/02/2018: thành lập Tổ quản lý tài sản tại Công ty 
TNHH KL Texwell do Ban quản lý các KCN tỉnh làm tổ trưởng; 

• Ngày 26/3/2018: tạm ứng từ nguồn ngân sách Nhà nước 
tỉnh với số tiền 1,337 tỷ đồng để đóng số tiền bảo hiểm thất 
nghiệp mà công ty còn nợ BHXH tỉnh, chốt bảo hiểm thất 
nghiệp đến tháng 02/2018 cho NLĐ;

• Ngày 02/4/2018, BHXH tỉnh Đồng Nai đã thực hiện chốt 
BHTN cho người lao động làm việc tại Công ty TNHH KL 
Texwell Vina đến tháng 02/2018. 

Đến nay UBND tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành tiến hành 
thủ tục thanh lý tài sản của DN để hoàn trả tiền ngân sách của 
địa phương và giải quyết các chế độ khác của NLĐ.

Nghiên cứu trường hợp giải quyết quyền lợi
cho NLĐ khi DN bỏ trốn
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HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO
VIỆT NAM – CHÂU ÂU (EVFTA)

Dỡ bỏ hàng rào thuế quan

Mức thuế hiện nay
tại Việt Nam 

Mức thuế khi Hiệp
định có hiệu lực 

Máy móc và đồ gia dụng
Dược phẩm 
Xe hơi
Sữa và các chế phẩm từ sữa
Rượu vang  
Chocolates 

Tới 35%
Tới 80%
Tới 78%
Tới 20%

50%
30%

0%

EVFTA mang lại nhiều cơ hội gia tăng thương mại và hỗ trợ 
tăng trưởng và việc làm cho cả doanh nghiệp Việt Nam và 
các doanh nghiệp Châu Âu, thông qua:

Hiệp định sẽ xóa bỏ tới 99% hàng rào thuế quan cho cả 

hai bên:

Bớt các rào cản phi thuế quan 

Việt Nam công nhận các chứng chỉ hợp
chuẩn đối với ô tô của EU

Hiệp định hỗ trợ thương mại hàng loạt sản phẩm thông qua:
Việt Nam thông qua và áp dụng các tiêu chuẩn
quốc tế trong hệ thống quy định quốc gia

Các quy tắc chung về bảo vệ y tế động vật
và thực vật

Việt Nam công nhận nhãn “Sản xuất tại Châu Âu”
đối với phần lớn các sản phẩm phi nông nghiệp

Bảo hộ các chỉ dẫn địa lý 
169 sản phẩm thực phẩm và đồ uống truyền thống của 
Châu Âu được công nhận theo chỉ dẫn địa lý sẽ được bảo 
vệ trên thị trường Việt Nam. Ngược lại, một số sản phẩm 
Việt Nam nổi bật như chè Mộc Châu hay cà phê Buôn Ma 
Thuột cũng sẽ được bảo vệ tại các thị trường Châu Âu. 

Cho phép một số sản phẩm mới được thêm vào danh sách 
được bảo vệ trong tương lai.

Mua sắm của chính phủ
Các doanh nghiệp châu Âu có thể tiếp cận và tham gia đấu 
thầu các hợp đồng mua sắm công của chính phủ thuộc:

Cơ quan quản lý trung ương của Việt Nam, bao 
gồm cả các dự án cơ sở hạ tầng;
Hai thành phố lớn tại Việt Nam là Hà Nội và TP. 
Hồ Chí Minh; 
Các doanh nghiệp nhà nước chủ đạo.

Đồng thời, thỏa thuận này không bao giờ làm mất quyền 
quyết định của mỗi bên về cách thức tổ chức dịch vụ 
công của mình.

Sân chơi công bằng hơn cho các doanh
nghiệp EU tại Việt Nam thông qua

Các nguyên tắc đối với các doanh nghiệp nhà 
nước và bảo hộ của nhà nước nhằm đảm bảo 
không xảy ra tình trạng các công ty trong nước 
được hưởng lợi thế cạnh tranh tốt hơn 

Bảo vệ các sáng kiến, tác phẩm nghệ thuật và 
thương hiệu của EU không bị sao chép bất hợp pháp

Các nhà cung cấp dịch vụ của EU
có thể tiếp cận thị trường Việt Nam

Hiệp định mang lại cơ hội tiếp cận thị trường dịch vụ Việt 
Nam tốt nhất cho các đối tác thương mại

Các doanh nghiệp Châu Âu có thể tiếp cận các ngành 
dịch vụ như:

Dịch vụ bưu điện và
chuyển phát

Các dịch vụ
môi trường

Ngân hàng và
bảo hiểm 

Vận tải
hàng hải

LỢI ÍCH CHÍNH
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Thúc đẩy và bảo vệ đầu tư từ Châu Âu
khi sản xuất tại Việt Nam 

Việt Nam cam kết mở cửa với các đầu tư sản xuất trong 
các ngành nghề:

Thực phẩm và đồ uống;
Lốp và săm xe;
Gốm sứ và vật liệu xây dựng.

Đảm bảo hiệu quả và hiệu lực thực thi
các nguyên tắc đã ký

Thông qua các cơ chế giải quyết tranh chấp 
song phương; 
Thông qua hòa giải tự nguyện.

Bảo vệ quyền lao động và môi trường
thông qua

Cam kết tôn trọng và thực thi hiệu quả các nguyên tắc 
cơ bản của ILO về quyền cơ bản trong lao động, như 
quyền tự do liên kết và xóa bỏ lao động cưỡng bức hay 
lao động trẻ em;

Thực thi hiệu quả các Công ước của ILO đã phê chuẩn;

Thực thi hiệu quả các hiệp định môi trường quốc tế, 
như Hiệp định Paris, Công ước Khung của Liên Hợp 
Quốc về Biến đổi khí hậu, và Nghị định thư Kyoto về 
Biến đổi khí hậu;

Đặt nền móng hợp tác song phương để các bên chuyển 
đổi sang phát thải nhà kính thấp và các nền kinh tế có 
sức phục hồi trước biến đổi khí hậu;

Ngăn chặn cuộc đua xuống đáy, đảm bảo các bên tham 
gia không hạ thấp các tiêu chuẩn lao động và môi 
trường nhằm thu hút đầu tư;

Các bên hành động giải quyết các vấn đề bảo tồn và 
quản lý bền vững thiên nhiên, đa dạng sinh học, lâm 
nghiệp và thủy sản;

Các cơ chế tăng cường sự tham gia của xã hội dân sự 
vào việc thực thi Chương Thương mại và Phát triển 
bền vững; 

Đưa ra cơ chế giải quyết tranh chấp phù hợp đối với 
Chương Thương mại và Phát triển bền vững.

CÁC TIÊU CHUẨN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Sân chơi công bằng hơn cho các doanh
nghiệp EU tại Việt Nam thông qua

Cải thiện các quyền con người trung tâm trong các hoạt 
động và đối thoại giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam;

Khẳng định các cam kết của Việt Nam và Liên minh 
Châu Âu đối với các nguyên tắc và công cụ bảo vệ 
nhân quyền quốc tế;

Thiết lập liên hệ với Thỏa thuận Hợp tác và Đối tác với 
Việt Nam, cho phép các bên sử dụng các biện pháp phù 
hợp khi có vi phạm nhân quyền, bao gồm cả biện pháp 
tạm ngưng các thỏa thuận ưu đãi thương mại;                                                            

Các điều khoản đảm bảo minh bạch và toàn diện trong 
quá trình ra quyết định.

DỰ ÁN NIRF NHẬT BẢN



Quý II/2019, Viện Công nhân và Công đoàn đã bảo 
vệ thành công 01 đề tài cấp Nhà nước: “Quyền tự do 
liên kết và thiết chế đại diện trong quan hệ lao động ở 
Việt Nam trong điều kiện thực hiện Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương TPP (Nay là CPTPP)”, mã số 
KX.01.08/16-20, tháng 5/2019; 01 đề tài cấp 
TLĐLĐVN: “Đổi mới nâng cao chất lượng đánh giá, xếp 
loại tổ chức công đoàn các cấp”, mã số: 
XH/TLĐ.2017.03, tháng 4/2019.

Trong thời gian tới, dự kiến sẽ bảo vệ chính thức 01 
đề tài cấp Nhà nước tiếp theo “Dịch chuyển lao động 
có tay nghề trong quá trình Việt Nam tham gia Cộng 
đồng kinh tế ASEAN”, mã số KX.01.04/16-20 và 04 
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đề tài, đề án cấp TLĐLĐVN: “Giải pháp nâng cao phúc 
lợi đoàn viên và người lao động”, mã số 
XH/TLĐ.2017.02; “Tập hợp người lao động trong các 
doanh nghiệp dưới 25 lao động vào công đoàn, theo mô 
hình công đoàn ghép”. Mã số XH/ĐA-TLĐ.2018.01; “Mô 
hình tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn trong khu 
vực phi chính thức”, mã số XH/TLĐ.2018.01; “Khả năng 
thích ứng của người lao động trước xu thế cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư”, mã số XH/TLĐ.2018.02.

Danh mục nhiệm vụ khoa học TLĐLĐVN đặt hàng nghiên cứu năm 2019-2020

Nhóm các nhiệm vụ nghiên cứu về công tác tổ chức và phát triển đoàn viên
• Luân chuyển cán bộ trong hệ thống tổ chức Công đoàn
• Đổi mới phương thức tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn trong các cơ sở y tế 

ngoài công lập trong điều kiện Việt Nam thực hiện CPTPP, EVFTA
• Giải pháp thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn Việt Nam trong điều kiện thực 

hiện CPTPP, EVFTA
• Tổ chức và hoạt động công đoàn ở một số quốc gia đa công đoàn - Khuyến nghị đối với Việt Nam

1

Nhóm các nhiệm vụ nghiên cứu về chính sách, quan hệ lao động và thi đua khen thưởng
• Hoàn thiện tiêu chí và quy trình đánh giá thi đua trong tổ chức Công đoàn
• Mô hình công đoàn đại diện người lao động trong hòa giải tranh chấp lao động
• Thực trạng hoạt động luật sư của công đoàn và kiến nghị giải pháp xây dựng, nâng cao hiệu quả 

hoạt động của đội ngũ luật sư Công đoàn Việt Nam
• Chính sách đối với người lao động của các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nay
• Xu hướng phi chính thức hóa việc làm hiện nay – Những vấn đề đặt ra đối với quyền lợi người 

lao động và vai trò của tổ chức Công đoàn
• Củng cố, tăng cường và phát huy niềm tự hào của đoàn viên công đoàn đối với tổ chức 

Công đoàn Việt Nam 

2

Nhóm các nhiệm vụ nghiên cứu về tuyên truyền vận động
• Đổi mới công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn thông qua mạng xã hội
• Xây dựng văn hóa pháp luật cho công nhân tỉnh Bình Phước trong giai đoạn hiện nay
• Thực trạng và giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác truyền thông của Công đoàn 

Việt Nam

3

Nhóm các nhiệm vụ nghiên cứu về tài chính – kinh tế
• Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng quỹ đất thương mại, dịch vụ, văn hoá, giáo dục thuộc quyền 

sở hữu, quản lý của TLĐLĐVN

4

Vì người lao động  15
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Điểm tin hoạt động

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI

• Hội thảo tham vấn mô hình Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động, tháng 7/2019.

• Tập huấn kỹ năng tham gia phiên tòa giải quyết tranh chấp lao động cho cán bộ tư vấn pháp luật và cán bộ là

   hội thẩm nhân dân, tháng 7/2019.

• Các Hội thảo tham vấn về sửa đổi Luật Lao động và Luật Công đoàn, tháng 8-9/2019.

• Hoạt động của Mạng lưới Công đoàn các Khu Công nghiệp phía Nam và phía Bắc, tháng 10/2019.

Hội thảo “Công đoàn các khu công nghiệp trong chiến lược 
đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo 
tinh thần Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”, 
17-18/5/2019

Tọa đàm “Cán bộ công đoàn tương lai trong tiến trình Việt 
Nam mở rộng hội nhập quốc tế” giữa cán bộ công đoàn các 
KCN với giảng viên, sinh viên trường Đại học Công đoàn 
nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 
và 100 năm thành lập ILO, 31/5/2019

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về cách thức phòng ngừa và 
giải quyết quyền lợi của NLĐ tại các doanh nghiệp có chủ 
bỏ trốn và phá sản, 4-5/6/2019

CÁC HOẠT ĐỘNG SẼ TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI
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