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Xét rằng một nền hòa bình phổ quát và bền vững chỉ có thể được xây 
dựng dựa trên cơ sở công bằng xã hội;

Và xét rằng việc những điều kiện làm việc hiện nay chứa đựng những 
nỗi bất công, khổ cực và thiếu thốn đối với một số đông người sẽ gây 
ra tình trạng mất ổn định đến mức sẽ làm nguy hại tới nền hòa bình 
và sự hòa hợp của thế giới; và việc cải thiện những điều kiện này là 
hành động cấp thiết, như bằng các quy định về thời giờ làm việc, bao 
gồm việc thiết lập số ngày và số tuần làm việc tối thiểu, quy định về 
cung ứng lao động, đảm bảo tránh thất nghiệp, trả lương đủ sống, 
bảo vệ người lao động khỏi bệnh tật, đau ốm và các thương tích có 
thể xảy ra trong khi làm việc, bảo vệ trẻ em - thanh niên và phụ nữ, 
chuẩn bị cho tuổi già và ốm đau, bảo vệ lợi ích cho người lao động khi 
làm việc tại nước ngoài, công nhận các nguyên tắc trả lương bình 
đằng cho các công việc có giá trị ngang nhau, công nhận các nguyên 
tắc về tự do hiệp hội, tổ chức giáo dục kỹ thuật và dạy nghề cùng các 
biện pháp khác; 

Xét thêm rằng việc bất kỳ một quốc gia nào không áp dụng các 
điều kiện lao động có tính nhân văn cũng là một rào cản đối với các 
quốc gia khác có mong muốn cải thiện điều kiện lao động tại quốc 
gia mình; 

Các Thành viên Cao Ủy, xuất phát từ tinh thần vì công bằng và nhân 
ái, cùng mong muốn duy trì hòa bình vĩnh cửu cho thế giới và mục 
đích đạt được những mục tiêu đề ra trên đây, cùng đồng thuận với 
Hiến chương của Tổ chức Lao động Quốc tế như sau:

Lời nói đầu
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Chương I 
Tổ chức

Điều 1
Thành lập tổ chức, Quyền Thành viên, Rút quyền Thành 
viên, Tái gia nhập

Thành lập tổ chức

1. Một tổ chức cố định được thành lập theo Hiến chương này, nhằm thúc đẩy 
những mục tiêu đặt ra trong Lời nói đầu của Hiến chương này và các mục 
tiêu đặt ra trong Tuyên bố về mục tiêu và mục đích của Tổ chức Lao động 
Quốc tế, được thông qua tại Philadephia vào ngày 10 tháng 5 năm 1944, với 
nội dung được đính kèm theo trong phần Phụ lục của Hiến chương này.

Quyền Thành viên

2. Các Thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế là những Quốc gia đã 
trở thành Thành viên của Tổ chức từ ngày 1 tháng 11 năm 1945, và 
những Quốc gia khác có khả năng trở thành Thành viên khi đáp ứng đủ 
những điều khoản được nêu ra trong đoạn 3 và đoạn 4 của điều này. 

3. Bất kỳ quốc gia nào hiện đang là thành viên của Liên Hợp Quốc, và 
Quốc gia nào được thừa nhận là có quyền thành viên của Liên Hợp Quốc 
theo quyết định của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc chiểu theo các điều 
khoản của Hiến chương Liên Hợp Quốc, đều có thể trở thành một Thành 
viên của Tổ chức Lao động Quốc tế, bằng cách thông tin tới Tổng Giám 
đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế về việc chính thức chấp thuận các 
nghĩa vụ trong Hiến chương của Tổ chức Lao động Quốc tế. 

4. Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động Quốc tế cũng có thể chấp nhận 
Thành viên mới thông qua bỏ phiếu, với số phiếu tán thành chiếm hai phần ba 
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tổng số đại biểu tham dự phiên bỏ phiếu, trong đó có hai phần ba đại biểu 
thuộc Chính phủ có mặt và bỏ phiếu. Việc chấp nhận này sẽ có hiệu lực kể 
từ khi chính phủ Quốc gia Thành viên mới gửi tới Tổng Giám đốc của Tổ 
chức Lao động Quốc tế thông báo chính thức chấp thuận những nghĩa vụ 
đã nêu trong Hiến chương của Tổ chức Lao động Quốc tế.

Rút quyền Thành viên

5. Không một Quốc gia Thành viên nào của Tổ chức Lao động Quốc tế 
được rút quyền Thành viên khỏi Tổ chức nếu không có thông báo với 
Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế về ý định này. Thông báo 
này sẽ chính thức có hiệu lực sau hai năm kể từ ngày Tổng Giám đốc 
nhận được thông báo, với điều kiện là tới thời điểm đó Thành viên này đã 
hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình là 
thành viên. Khi một Thành viên đã phê chuẩn bất kỳ Công ước lao động 
quốc tế nào, việc rút quyền thành viên khỏi Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ 
không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của Công ước trong suốt thời gian 
Công ước đó có hiệu lực, với những nghĩa vụ được nêu trong Công ước 
hoặc những nghĩa vụ có liên quan. 

Tái gia nhập

6. Đối với các Quốc gia đã không còn là Thành viên của Tổ chức, việc 
tái gia nhập và quyền thành viên sẽ được quyết định theo quy định tại 
đoạn 3 hoặc đoạn 4 của điều này dựa trên từng tình huống.

Điều 2
Các cơ chế trực thuộc

1.  Một tổ chức cố định bao gồm:

(a) Hội nghị toàn thể các đại diện của các thành viên;

(b) Hội đồng Quản trị, với các thành phần được mô tả tại điều 7; và 

(c) Văn phòng Lao động Quốc tế, do Hội đồng Quản trị quản lý.
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Điều 3
Hội nghị

Các cuộc họp và thành phần đại biểu

1. Các cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị toàn thể có đại diện của các 
Quốc gia Thành viên tham dự sẽ được tổ chức theo định kỳ khi có sự kiện 
cần thiết, và sẽ được tổ chức ít nhất mỗi năm một lần. Các cuộc họp này 
sẽ có sự tham dự của bốn đại diện của mỗi Quốc gia Thành viên, trong 
đó có hai đại diện Chính phủ, và hai đại diện còn lại là đại diện của người 
sử dụng lao động và người lao động tại mỗi Quốc gia Thành viên.

Các cố vấn

2. Mỗi đoàn đại biểu có thể có thêm các cố vấn cùng tham dự, tuy nhiên số 
lượng cố vấn không vượt quá hai người cho mỗi phiên trong chương trình hội 
nghị. Khi có các câu hỏi cụ thể liên quan tới đối tượng là phụ nữ được đưa ra 
cân nhắc tại Hội nghị, ít nhất một trong số các cố vấn tham dự phải là phụ nữ.

Cố vấn từ các vùng lãnh thổ trực thuộc nằm xa thủ đô

3. Mỗi Quốc gia Thành viên có trách nhiệm về quan hệ quốc tế của các 
vùng lãnh thổ trực thuộc nằm xa thủ đô có thể đề cử thêm các cố vấn cho 
từng nhóm đại biểu, như sau: 

(a) người được đề cử với tư cách là đại diện của vùng lãnh thổ này, làm việc 
về những vấn đề nằm trong quyền hạn tự trị của vùng lãnh thổ đó; và 

(b) người được đề cử để tham mưu cho các đại biểu về các vấn đề thuộc 
vùng lãnh thổ không tự trị.

4. Trong trường hợp một vùng lãnh thổ thuộc chính quyền chung của hai 
hoặc nhiều hơn hai Quốc gia Thành viên, có thể đề cử một số người làm cố 
vấn cho các đại biểu của các Quốc gia Thành viên này.

Đề cử các đại diện không phải là đại diện chính phủ

5. Các Quốc gia Thành viên thực hiện việc đề cử các đại biểu không phải 
là đại diện chính phủ và các cố vấn đã được lựa chọn sau khi thống nhất 
với tổ chức đại diện ngành nghề, nếu như có các tổ chức này, là tổ chức 
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đại diện lớn nhất của người sử dụng lao động hoặc người lao động tại 
quốc gia tương ứng.

Tư cách cố vấn

6. Các cố vấn sẽ không được phát biểu trừ khi có yêu cầu từ đại biểu mà 
họ tham mưu và trừ khi được Chủ tọa Hội nghị ủy quyền đặc biệt. Các cố 
vấn không được tham gia bỏ phiếu.

7. Một đại biểu có thể đề bạt một cố vấn thành phó phụ trách của mình 
bằng cách gửi thông báo bằng văn bản tới Chủ tọa Hội nghị. Trong 
trường hợp này, khi cố vấn đang làm việc với tư cách được đề bạt, sẽ có 
quyền được phát biểu và bỏ phiếu.

8. Tên của các đại biểu và các cố vấn sẽ được chính phủ của các Quốc gia 
Thành viên gửi tới Văn phòng Lao động Quốc tế.

Ủy nhiệm thư

9. Ủy nhiệm thư của các đại biểu và các cố vấn của đại biểu sẽ được Hội 
nghị xem xét kỹ lưỡng, và trong trường hợp có hai phần ba số đại biểu có 
mặt bỏ phiếu tán thành, Hội nghị có thể từ chối bất kỳ đại biểu hay cố vấn 
nào mà việc đề cử họ không theo đúng quy định đưa ra tại điều này.

Điều 4
Quyền bỏ phiếu
1. Mỗi đại biểu sẽ có quyền bỏ phiếu cá nhân về các vấn đề được thảo 
luận và xem xét tại Hội nghị.

2. Nếu một trong số các Quốc gia Thành viên không thể đề cử một đại 
diện phi chính phủ mà quốc gia này có quyền đề cử, đại diện phi chính 
phủ còn lại sẽ có quyền tham dự và phát biểu tại Hội nghị, nhưng không 
được bỏ phiếu. 

3. Nếu, theo điều 3, Hội nghị từ chối tiếp nhận một đại biểu của một 
Thành viên nào đó, các nội dung của điều này cũng sẽ được áp dụng như 
thể đại biểu không được đề cử.



3. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện tham vấn phù 
hợp khi thấy rằng tham vấn là cần thiết, với các tổ chức quốc tế phi chính 
phủ có uy tín, bao gồm các tổ chức quốc tế của người sử dụng lao động, 
người lao động, nhà nông và các xã viên hợp tác xã.

Điều 13
Các sắp xếp tài chính và ngân sách, Truy thu các khoản 
đóng góp, Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

Các sắp xếp tài chính và ngân sách

1. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp ngân sách và tài chính với 
Liên Hợp Quốc sao cho phù hợp.

2. Trong trường hợp chưa có sự thống nhất về các sắp xếp này, hoặc 
trong những thời điểm những sắp xếp như vậy chưa có hiệu lực: 

(a) mỗi Quốc gia Thành viên sẽ chi trả chi phí đi lại và sinh hoạt phí 
cho các đại biểu và cố vấn của đại biểu, và của các đại diện nước 
mình khi họ tham gia vào các cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng 
Quản trị, tùy vào từng trường hợp;

(b) tất cả các chi phí khác của Văn phòng Lao động Quốc tế và các 
cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng Quản trị sẽ do Tổng Giám đốc 
Văn phòng Lao động Quốc tế sử dụng quỹ tổng của Tổ chức Lao 
động Quốc tế để chi trả; 

(c) các thủ tục phê duyệt, phân bổ và thu ngân sách của Tổ chức Lao 
động Quốc tế sẽ do Hội nghị quyết định, dựa trên phương thức bỏ 
phiếu với hai phần ba số phiếu tán thành của đại biểu có mặt, và 
sẽ quy định việc phê duyệt ngân sách và các thỏa thuận phân bổ 
chi phí giữa các Quốc gia Thành viên của Tổ chức thông qua một 
ủy ban gồm các đại diện của các chính phủ.

(c) thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu như đã nêu trong các điều 
khoản của Hiến chương này có liên quan tới việc tuân thủ hiệu 
quả các Công ước; và

(d) hiệu đính và phát hành, bằng các thứ tiếng mà Hội đồng Quản trị 
thấy rằng cần thiết, các ấn phẩm về những vấn đề nhận được sự 
quan tâm của quốc tế trong lao động và việc làm.

3. Nhìn chung, Văn phòng cũng sẽ có những quyền hạn và nhiệm vụ khác 
tương tự như trên do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị giao phó.

Điều 11
Quan hệ với các chính phủ
1. Các cơ quan chính phủ của các nước Thành viên có chức năng hoạt 
động trong lĩnh vực lao động và việc làm có thể trao đổi thông tin trực 
tiếp với Tổng Giám đốc thông qua các đại diện chính phủ nằm trong Hội 
đồng Quản trị của Văn phòng Lao động Quốc tế, hoặc, trong trường hợp 
không liên lạc thông qua các đại diện này được, sẽ thông qua các cán bộ 
có đủ điều kiện mà chính phủ đề bạt chỉ cho mục đích này.

Điều 12
Quan hệ với các tổ chức quốc tế
1. Tổ chức Lao động Quốc tế, trong phạm vi các điều khoản của Hiến 
chương này, sẽ hợp tác với các tổ chức quốc tế nói chung có uy tín trong 
việc điều phối các hoạt động của các tổ chức quốc tế công có trách nhiệm 
chuyên biệt, và trong việc phối hợp với các tổ chức quốc tế công có trách 
nhiệm chuyên biệt trong những lĩnh vực có liên quan.

2. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện phù hợp để 
các tổ chức quốc tế công tham gia vào các cuộc thảo luận nhưng không 
bỏ phiếu.

Tính chất quốc tế trong các trách nhiệm công việc

4. Các trách nhiệm của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn phòng sẽ có tính 
công vụ quốc tế đặc thù. Trong khi làm việc, Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
không yêu cầu hay tiếp nhận hướng dẫn từ bất kỳ chính phủ hay bất kỳ cơ 
quan chính quyền nào nằm ngoài Tổ chức. Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
cố gắng tránh bất kỳ hành động nào có thể làm tổn hại tới cương vị là cán bộ 
công vụ quốc tế với những trách nhiệm đặc thù với Tổ chức.

5. Mỗi Thành viên của Tổ chức cam kết tôn trọng tính chất quốc tế đặc 
thù của các trách nhiệm công việc của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn 
phòng, và sẽ không tìm cách gây ảnh hưởng trong quá trình họ thực hiện 
các trách nhiệm của mình.

Điều 10
Các chức năng của Văn phòng
1. Các chức năng của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ bao gồm việc thu 
thập và cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan tới những điều chỉnh 
có tính quốc tế về điều kiện đời sống công nghiệp và lao động , và đặc 
biệt là những thông tin về kiểm tra những vấn đề được đề xuất đưa ra 
tại Hội nghị nhằm đánh giá các Công ước quốc tế, và thông tin về việc 
thực hiện các cuộc điều tra đặc biệt do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị 
yêu cầu.

2. Trong điều kiện có hướng dẫn của Hội đồng Quản trị, Văn phòng sẽ: 

(a) chuẩn bị các tài liệu về các hạng mục nội dung trong chương trình 
họp của Hội nghị;

(b) trong khả năng có thể, tạo điều kiện hỗ trợ theo yêu cầu của các 
chính phủ về xây dựng luật và các quy định dựa trên các quyết 
định của Hội nghị, về cải thiện các thực hành quản trị cùng hệ 
thống thanh tra;

Về quy trình làm việc

8. Hội đồng Quản trị sẽ tự đưa ra quy định về quy trình làm việc và tự ấn 
định thời gian họp của mình. Một cuộc họp đặc biệt sẽ được tổ chức nếu 
có yêu cầu bằng văn bản có sự đồng ý của ít nhất mười sáu thành viên 
đại diện trong Hội đồng.

Điều 8
Tổng Giám đốc
1. Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ có một Tổng Giám đốc, do Hội 
đồng Quản trị bổ nhiệm, và, tuân theo hướng dẫn từ Hội đồng Quản 
trị, sẽ chịu trách nhiệm quản lý vận hành hiệu quả Văn phòng Lao 
động Quốc tế và chịu trách nhiệm với những nhiệm vụ khác được 
giao.

2. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc phải tham dự đầy đủ các 
cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

Điều 9
Tổ chức cán bộ

Bổ nhiệm

1. Các cán bộ của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ do Tổng Giám đốc bổ 
nhiệm dựa trên các quy định đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

2. Trong điều kiện có thể, sau khi cân nhắc tính hiệu quả hoạt động 
của Văn phòng, Tổng Giám đốc sẽ lựa chọn nhân sự có các quốc tịch 
khác nhau.

3. Một số lượng cán bộ nhất định của Văn phòng sẽ là nữ giới.

Điều 5
Địa điểm tổ chức các cuộc họp của Hội nghị
1. Các cuộc họp của Hội nghị, tùy theo quyết định được Hội nghị đưa ra ở 
các cuộc họp trước, sẽ được tổ chức ở những địa điểm mà Hội đồng Quản 
trị quyết định.

Điều 6
Vị trí chức danh tại Văn phòng Lao động Quốc tế
1. Bất kỳ thay đổi nào về các vị trí trong Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ 
được quyết định tại Hội nghị thông qua phương thức hai phần ba số 
phiếu tán thành do số đại biểu có mặt bầu.
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Điều 7
Hội đồng Quản trị

Thành phần

1. Hội đồng Quản trị sẽ bao gồm năm mươi sáu thành viên

Hai mươi tám thành viên đại diện các chính phủ,

Mười bốn thành viên đại diện người sử dụng lao động, và

Mười bốn thành viên đại diện người lao động.

Đại diện chính phủ

2. Trong số hai mươi tám người đại diện các chính phủ, mười người sẽ do 
các Quốc gia Thành viên là các nước công nghiệp lớn đề bạt, và mười tám 
người còn lại sẽ được chỉ định bởi các Thành viên được các đại biểu chính 
phủ tham dự Hội nghị lựa chọn cho mục đích này, không bao gồm mười 
Thành viên đã nói tới ở trên.

Các quốc gia công nghiệp lớn

3. Hội đồng Quản trị, khi cần, sẽ xác định Thành viên nào của Tổ chức Lao 
động Quốc tế sẽ nằm trong nhóm các nước công nghiệp lớn, và sẽ đưa ra 
các quy tắc nhằm đảm bảo rằng tất cả các vấn đề liên quan đến việc lựa 
chọn Thành viên nhóm này được một ủy ban trọng tài xem xét cẩn thận 
trước khi Hội đồng Quản trị đưa ra quyết định. Bất kỳ khiếu nại nào do 
một Thành viên đưa ra sau khi Hội đồng Quản trị đã tuyên bố về việc 
quốc gia nào sẽ nắm giữ vai trò là nước công nghiệp lớn sẽ do Hội nghị 
giải quyết, và khiếu nại gửi tới Hội nghị này cũng sẽ không ảnh hưởng tới 
việc áp dụng nội dung đã tuyên bố cho tới khi Hội nghị đưa ra quyết định 
về khiếu nại đó.

Các đại diện của Người sử dụng lao động và Người lao động

4. Người đại diện cho người sử dụng lao động và người đại diện cho người 
lao động sẽ lần lượt được bầu lên bởi đại biểu của nhóm đại biểu Người 
sử dụng lao động và nhóm đại biểu Người lao động tham dự Hội nghị.

Nhiệm kỳ

5. Một nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị sẽ kéo dài ba năm. Trong bất kỳ 
trường hợp nào nếu việc bầu cử Hội đồng Quản trị không thể được thực 
hiện vào cuối thời điểm một nhiệm kỳ sắp hết hạn, Hội đồng Quản trị 
hiện tại sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi có thể tổ chức được kỳ bầu cử 
nói trên.

Các vị trí trống, các vị trí thay thế, v.v..

6. Việc bổ nhiệm vào các vị trí hiện trống hay đề bạt thay thế một vị trí 
chức vụ nào, hay các vấn đề tương tự, sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định 
dựa trên sự cho phép của Hội nghị.

Các chức vụ làm việc

7. Hội đồng Quản trị, theo định kỳ, sẽ bầu ra một chủ tịch và hai phó chủ 
tịch trong số những người nằm trong hội đồng, theo đó một người sẽ là 
người đại diện của chính phủ, một người đại diện cho người sử dụng lao 
động, và một người đại diện người lao động.

3. Các chi phí của Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ do các Quốc gia Thành 
viên chi trả, phù hợp với các thỏa thuận hiện có hiệu lực theo đoạn 1 và 
đoạn 2 (c) của điều này.

Truy thu các khoản đóng góp

4. Một Thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế nếu đang nằm trong 
diện truy thu các nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Tổ chức sẽ không có 
quyền bỏ phiếu tại Hội nghị, trong Hội đồng Quản trị, tại các ủy ban, hay 
trong bất kỳ kỳ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nào, nếu các khoản 
đóng góp còn nợ bằng hoặc vượt quá số kinh phí đã đóng góp trong đủ 
hai năm trước đó; trừ khi Hội nghị - với hai phần ba số phiếu tán thành 
của đại biểu có mặt - cho phép Thành viên này bỏ phiếu, và Thành viên đó 
chứng minh được rằng việc không chi trả được đầy đủ các nghĩa vụ đóng 
góp này là do những điều kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Thành 
viên ấy. 

Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

5. Tổng Giám đốc của Văn phòng Lao động Quốc tế phải chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng Quản trị về việc bảo đảm nguồn quỹ của Tổ chức Lao 
động Quốc tế được chi tiêu hợp lý.



3. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện tham vấn phù 
hợp khi thấy rằng tham vấn là cần thiết, với các tổ chức quốc tế phi chính 
phủ có uy tín, bao gồm các tổ chức quốc tế của người sử dụng lao động, 
người lao động, nhà nông và các xã viên hợp tác xã.

Điều 13
Các sắp xếp tài chính và ngân sách, Truy thu các khoản 
đóng góp, Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

Các sắp xếp tài chính và ngân sách

1. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp ngân sách và tài chính với 
Liên Hợp Quốc sao cho phù hợp.

2. Trong trường hợp chưa có sự thống nhất về các sắp xếp này, hoặc 
trong những thời điểm những sắp xếp như vậy chưa có hiệu lực: 

(a) mỗi Quốc gia Thành viên sẽ chi trả chi phí đi lại và sinh hoạt phí 
cho các đại biểu và cố vấn của đại biểu, và của các đại diện nước 
mình khi họ tham gia vào các cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng 
Quản trị, tùy vào từng trường hợp;

(b) tất cả các chi phí khác của Văn phòng Lao động Quốc tế và các 
cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng Quản trị sẽ do Tổng Giám đốc 
Văn phòng Lao động Quốc tế sử dụng quỹ tổng của Tổ chức Lao 
động Quốc tế để chi trả; 

(c) các thủ tục phê duyệt, phân bổ và thu ngân sách của Tổ chức Lao 
động Quốc tế sẽ do Hội nghị quyết định, dựa trên phương thức bỏ 
phiếu với hai phần ba số phiếu tán thành của đại biểu có mặt, và 
sẽ quy định việc phê duyệt ngân sách và các thỏa thuận phân bổ 
chi phí giữa các Quốc gia Thành viên của Tổ chức thông qua một 
ủy ban gồm các đại diện của các chính phủ.

(c) thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu như đã nêu trong các điều 
khoản của Hiến chương này có liên quan tới việc tuân thủ hiệu 
quả các Công ước; và

(d) hiệu đính và phát hành, bằng các thứ tiếng mà Hội đồng Quản trị 
thấy rằng cần thiết, các ấn phẩm về những vấn đề nhận được sự 
quan tâm của quốc tế trong lao động và việc làm.

3. Nhìn chung, Văn phòng cũng sẽ có những quyền hạn và nhiệm vụ khác 
tương tự như trên do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị giao phó.

Điều 11
Quan hệ với các chính phủ
1. Các cơ quan chính phủ của các nước Thành viên có chức năng hoạt 
động trong lĩnh vực lao động và việc làm có thể trao đổi thông tin trực 
tiếp với Tổng Giám đốc thông qua các đại diện chính phủ nằm trong Hội 
đồng Quản trị của Văn phòng Lao động Quốc tế, hoặc, trong trường hợp 
không liên lạc thông qua các đại diện này được, sẽ thông qua các cán bộ 
có đủ điều kiện mà chính phủ đề bạt chỉ cho mục đích này.

Điều 12
Quan hệ với các tổ chức quốc tế
1. Tổ chức Lao động Quốc tế, trong phạm vi các điều khoản của Hiến 
chương này, sẽ hợp tác với các tổ chức quốc tế nói chung có uy tín trong 
việc điều phối các hoạt động của các tổ chức quốc tế công có trách nhiệm 
chuyên biệt, và trong việc phối hợp với các tổ chức quốc tế công có trách 
nhiệm chuyên biệt trong những lĩnh vực có liên quan.

2. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện phù hợp để 
các tổ chức quốc tế công tham gia vào các cuộc thảo luận nhưng không 
bỏ phiếu.

Tính chất quốc tế trong các trách nhiệm công việc

4. Các trách nhiệm của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn phòng sẽ có tính 
công vụ quốc tế đặc thù. Trong khi làm việc, Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
không yêu cầu hay tiếp nhận hướng dẫn từ bất kỳ chính phủ hay bất kỳ cơ 
quan chính quyền nào nằm ngoài Tổ chức. Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
cố gắng tránh bất kỳ hành động nào có thể làm tổn hại tới cương vị là cán bộ 
công vụ quốc tế với những trách nhiệm đặc thù với Tổ chức.

5. Mỗi Thành viên của Tổ chức cam kết tôn trọng tính chất quốc tế đặc 
thù của các trách nhiệm công việc của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn 
phòng, và sẽ không tìm cách gây ảnh hưởng trong quá trình họ thực hiện 
các trách nhiệm của mình.

Điều 10
Các chức năng của Văn phòng
1. Các chức năng của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ bao gồm việc thu 
thập và cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan tới những điều chỉnh 
có tính quốc tế về điều kiện đời sống công nghiệp và lao động , và đặc 
biệt là những thông tin về kiểm tra những vấn đề được đề xuất đưa ra 
tại Hội nghị nhằm đánh giá các Công ước quốc tế, và thông tin về việc 
thực hiện các cuộc điều tra đặc biệt do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị 
yêu cầu.

2. Trong điều kiện có hướng dẫn của Hội đồng Quản trị, Văn phòng sẽ: 

(a) chuẩn bị các tài liệu về các hạng mục nội dung trong chương trình 
họp của Hội nghị;

(b) trong khả năng có thể, tạo điều kiện hỗ trợ theo yêu cầu của các 
chính phủ về xây dựng luật và các quy định dựa trên các quyết 
định của Hội nghị, về cải thiện các thực hành quản trị cùng hệ 
thống thanh tra;

Về quy trình làm việc

8. Hội đồng Quản trị sẽ tự đưa ra quy định về quy trình làm việc và tự ấn 
định thời gian họp của mình. Một cuộc họp đặc biệt sẽ được tổ chức nếu 
có yêu cầu bằng văn bản có sự đồng ý của ít nhất mười sáu thành viên 
đại diện trong Hội đồng.

Điều 8
Tổng Giám đốc
1. Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ có một Tổng Giám đốc, do Hội 
đồng Quản trị bổ nhiệm, và, tuân theo hướng dẫn từ Hội đồng Quản 
trị, sẽ chịu trách nhiệm quản lý vận hành hiệu quả Văn phòng Lao 
động Quốc tế và chịu trách nhiệm với những nhiệm vụ khác được 
giao.

2. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc phải tham dự đầy đủ các 
cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

Điều 9
Tổ chức cán bộ

Bổ nhiệm

1. Các cán bộ của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ do Tổng Giám đốc bổ 
nhiệm dựa trên các quy định đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

2. Trong điều kiện có thể, sau khi cân nhắc tính hiệu quả hoạt động 
của Văn phòng, Tổng Giám đốc sẽ lựa chọn nhân sự có các quốc tịch 
khác nhau.

3. Một số lượng cán bộ nhất định của Văn phòng sẽ là nữ giới.
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Điều 7
Hội đồng Quản trị

Thành phần

1. Hội đồng Quản trị sẽ bao gồm năm mươi sáu thành viên

Hai mươi tám thành viên đại diện các chính phủ,

Mười bốn thành viên đại diện người sử dụng lao động, và

Mười bốn thành viên đại diện người lao động.

Đại diện chính phủ

2. Trong số hai mươi tám người đại diện các chính phủ, mười người sẽ do 
các Quốc gia Thành viên là các nước công nghiệp lớn đề bạt, và mười tám 
người còn lại sẽ được chỉ định bởi các Thành viên được các đại biểu chính 
phủ tham dự Hội nghị lựa chọn cho mục đích này, không bao gồm mười 
Thành viên đã nói tới ở trên.

Các quốc gia công nghiệp lớn

3. Hội đồng Quản trị, khi cần, sẽ xác định Thành viên nào của Tổ chức Lao 
động Quốc tế sẽ nằm trong nhóm các nước công nghiệp lớn, và sẽ đưa ra 
các quy tắc nhằm đảm bảo rằng tất cả các vấn đề liên quan đến việc lựa 
chọn Thành viên nhóm này được một ủy ban trọng tài xem xét cẩn thận 
trước khi Hội đồng Quản trị đưa ra quyết định. Bất kỳ khiếu nại nào do 
một Thành viên đưa ra sau khi Hội đồng Quản trị đã tuyên bố về việc 
quốc gia nào sẽ nắm giữ vai trò là nước công nghiệp lớn sẽ do Hội nghị 
giải quyết, và khiếu nại gửi tới Hội nghị này cũng sẽ không ảnh hưởng tới 
việc áp dụng nội dung đã tuyên bố cho tới khi Hội nghị đưa ra quyết định 
về khiếu nại đó.

Các đại diện của Người sử dụng lao động và Người lao động

4. Người đại diện cho người sử dụng lao động và người đại diện cho người 
lao động sẽ lần lượt được bầu lên bởi đại biểu của nhóm đại biểu Người 
sử dụng lao động và nhóm đại biểu Người lao động tham dự Hội nghị.

Nhiệm kỳ

5. Một nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị sẽ kéo dài ba năm. Trong bất kỳ 
trường hợp nào nếu việc bầu cử Hội đồng Quản trị không thể được thực 
hiện vào cuối thời điểm một nhiệm kỳ sắp hết hạn, Hội đồng Quản trị 
hiện tại sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi có thể tổ chức được kỳ bầu cử 
nói trên.

Các vị trí trống, các vị trí thay thế, v.v..

6. Việc bổ nhiệm vào các vị trí hiện trống hay đề bạt thay thế một vị trí 
chức vụ nào, hay các vấn đề tương tự, sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định 
dựa trên sự cho phép của Hội nghị.

Các chức vụ làm việc

7. Hội đồng Quản trị, theo định kỳ, sẽ bầu ra một chủ tịch và hai phó chủ 
tịch trong số những người nằm trong hội đồng, theo đó một người sẽ là 
người đại diện của chính phủ, một người đại diện cho người sử dụng lao 
động, và một người đại diện người lao động.

3. Các chi phí của Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ do các Quốc gia Thành 
viên chi trả, phù hợp với các thỏa thuận hiện có hiệu lực theo đoạn 1 và 
đoạn 2 (c) của điều này.

Truy thu các khoản đóng góp

4. Một Thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế nếu đang nằm trong 
diện truy thu các nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Tổ chức sẽ không có 
quyền bỏ phiếu tại Hội nghị, trong Hội đồng Quản trị, tại các ủy ban, hay 
trong bất kỳ kỳ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nào, nếu các khoản 
đóng góp còn nợ bằng hoặc vượt quá số kinh phí đã đóng góp trong đủ 
hai năm trước đó; trừ khi Hội nghị - với hai phần ba số phiếu tán thành 
của đại biểu có mặt - cho phép Thành viên này bỏ phiếu, và Thành viên đó 
chứng minh được rằng việc không chi trả được đầy đủ các nghĩa vụ đóng 
góp này là do những điều kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Thành 
viên ấy. 

Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

5. Tổng Giám đốc của Văn phòng Lao động Quốc tế phải chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng Quản trị về việc bảo đảm nguồn quỹ của Tổ chức Lao 
động Quốc tế được chi tiêu hợp lý.



3. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện tham vấn phù 
hợp khi thấy rằng tham vấn là cần thiết, với các tổ chức quốc tế phi chính 
phủ có uy tín, bao gồm các tổ chức quốc tế của người sử dụng lao động, 
người lao động, nhà nông và các xã viên hợp tác xã.

Điều 13
Các sắp xếp tài chính và ngân sách, Truy thu các khoản 
đóng góp, Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

Các sắp xếp tài chính và ngân sách

1. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp ngân sách và tài chính với 
Liên Hợp Quốc sao cho phù hợp.

2. Trong trường hợp chưa có sự thống nhất về các sắp xếp này, hoặc 
trong những thời điểm những sắp xếp như vậy chưa có hiệu lực: 

(a) mỗi Quốc gia Thành viên sẽ chi trả chi phí đi lại và sinh hoạt phí 
cho các đại biểu và cố vấn của đại biểu, và của các đại diện nước 
mình khi họ tham gia vào các cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng 
Quản trị, tùy vào từng trường hợp;

(b) tất cả các chi phí khác của Văn phòng Lao động Quốc tế và các 
cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng Quản trị sẽ do Tổng Giám đốc 
Văn phòng Lao động Quốc tế sử dụng quỹ tổng của Tổ chức Lao 
động Quốc tế để chi trả; 

(c) các thủ tục phê duyệt, phân bổ và thu ngân sách của Tổ chức Lao 
động Quốc tế sẽ do Hội nghị quyết định, dựa trên phương thức bỏ 
phiếu với hai phần ba số phiếu tán thành của đại biểu có mặt, và 
sẽ quy định việc phê duyệt ngân sách và các thỏa thuận phân bổ 
chi phí giữa các Quốc gia Thành viên của Tổ chức thông qua một 
ủy ban gồm các đại diện của các chính phủ.

(c) thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu như đã nêu trong các điều 
khoản của Hiến chương này có liên quan tới việc tuân thủ hiệu 
quả các Công ước; và

(d) hiệu đính và phát hành, bằng các thứ tiếng mà Hội đồng Quản trị 
thấy rằng cần thiết, các ấn phẩm về những vấn đề nhận được sự 
quan tâm của quốc tế trong lao động và việc làm.

3. Nhìn chung, Văn phòng cũng sẽ có những quyền hạn và nhiệm vụ khác 
tương tự như trên do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị giao phó.

Điều 11
Quan hệ với các chính phủ
1. Các cơ quan chính phủ của các nước Thành viên có chức năng hoạt 
động trong lĩnh vực lao động và việc làm có thể trao đổi thông tin trực 
tiếp với Tổng Giám đốc thông qua các đại diện chính phủ nằm trong Hội 
đồng Quản trị của Văn phòng Lao động Quốc tế, hoặc, trong trường hợp 
không liên lạc thông qua các đại diện này được, sẽ thông qua các cán bộ 
có đủ điều kiện mà chính phủ đề bạt chỉ cho mục đích này.

Điều 12
Quan hệ với các tổ chức quốc tế
1. Tổ chức Lao động Quốc tế, trong phạm vi các điều khoản của Hiến 
chương này, sẽ hợp tác với các tổ chức quốc tế nói chung có uy tín trong 
việc điều phối các hoạt động của các tổ chức quốc tế công có trách nhiệm 
chuyên biệt, và trong việc phối hợp với các tổ chức quốc tế công có trách 
nhiệm chuyên biệt trong những lĩnh vực có liên quan.

2. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện phù hợp để 
các tổ chức quốc tế công tham gia vào các cuộc thảo luận nhưng không 
bỏ phiếu.

Tính chất quốc tế trong các trách nhiệm công việc

4. Các trách nhiệm của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn phòng sẽ có tính 
công vụ quốc tế đặc thù. Trong khi làm việc, Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
không yêu cầu hay tiếp nhận hướng dẫn từ bất kỳ chính phủ hay bất kỳ cơ 
quan chính quyền nào nằm ngoài Tổ chức. Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
cố gắng tránh bất kỳ hành động nào có thể làm tổn hại tới cương vị là cán bộ 
công vụ quốc tế với những trách nhiệm đặc thù với Tổ chức.

5. Mỗi Thành viên của Tổ chức cam kết tôn trọng tính chất quốc tế đặc 
thù của các trách nhiệm công việc của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn 
phòng, và sẽ không tìm cách gây ảnh hưởng trong quá trình họ thực hiện 
các trách nhiệm của mình.

Điều 10
Các chức năng của Văn phòng
1. Các chức năng của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ bao gồm việc thu 
thập và cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan tới những điều chỉnh 
có tính quốc tế về điều kiện đời sống công nghiệp và lao động , và đặc 
biệt là những thông tin về kiểm tra những vấn đề được đề xuất đưa ra 
tại Hội nghị nhằm đánh giá các Công ước quốc tế, và thông tin về việc 
thực hiện các cuộc điều tra đặc biệt do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị 
yêu cầu.

2. Trong điều kiện có hướng dẫn của Hội đồng Quản trị, Văn phòng sẽ: 

(a) chuẩn bị các tài liệu về các hạng mục nội dung trong chương trình 
họp của Hội nghị;

(b) trong khả năng có thể, tạo điều kiện hỗ trợ theo yêu cầu của các 
chính phủ về xây dựng luật và các quy định dựa trên các quyết 
định của Hội nghị, về cải thiện các thực hành quản trị cùng hệ 
thống thanh tra;

Về quy trình làm việc

8. Hội đồng Quản trị sẽ tự đưa ra quy định về quy trình làm việc và tự ấn 
định thời gian họp của mình. Một cuộc họp đặc biệt sẽ được tổ chức nếu 
có yêu cầu bằng văn bản có sự đồng ý của ít nhất mười sáu thành viên 
đại diện trong Hội đồng.

Điều 8
Tổng Giám đốc
1. Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ có một Tổng Giám đốc, do Hội 
đồng Quản trị bổ nhiệm, và, tuân theo hướng dẫn từ Hội đồng Quản 
trị, sẽ chịu trách nhiệm quản lý vận hành hiệu quả Văn phòng Lao 
động Quốc tế và chịu trách nhiệm với những nhiệm vụ khác được 
giao.

2. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc phải tham dự đầy đủ các 
cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

Điều 9
Tổ chức cán bộ

Bổ nhiệm

1. Các cán bộ của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ do Tổng Giám đốc bổ 
nhiệm dựa trên các quy định đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

2. Trong điều kiện có thể, sau khi cân nhắc tính hiệu quả hoạt động 
của Văn phòng, Tổng Giám đốc sẽ lựa chọn nhân sự có các quốc tịch 
khác nhau.

3. Một số lượng cán bộ nhất định của Văn phòng sẽ là nữ giới.
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3. Các chi phí của Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ do các Quốc gia Thành 
viên chi trả, phù hợp với các thỏa thuận hiện có hiệu lực theo đoạn 1 và 
đoạn 2 (c) của điều này.

Truy thu các khoản đóng góp

4. Một Thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế nếu đang nằm trong 
diện truy thu các nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Tổ chức sẽ không có 
quyền bỏ phiếu tại Hội nghị, trong Hội đồng Quản trị, tại các ủy ban, hay 
trong bất kỳ kỳ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nào, nếu các khoản 
đóng góp còn nợ bằng hoặc vượt quá số kinh phí đã đóng góp trong đủ 
hai năm trước đó; trừ khi Hội nghị - với hai phần ba số phiếu tán thành 
của đại biểu có mặt - cho phép Thành viên này bỏ phiếu, và Thành viên đó 
chứng minh được rằng việc không chi trả được đầy đủ các nghĩa vụ đóng 
góp này là do những điều kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Thành 
viên ấy. 

Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

5. Tổng Giám đốc của Văn phòng Lao động Quốc tế phải chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng Quản trị về việc bảo đảm nguồn quỹ của Tổ chức Lao 
động Quốc tế được chi tiêu hợp lý.



3. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện tham vấn phù 
hợp khi thấy rằng tham vấn là cần thiết, với các tổ chức quốc tế phi chính 
phủ có uy tín, bao gồm các tổ chức quốc tế của người sử dụng lao động, 
người lao động, nhà nông và các xã viên hợp tác xã.

Điều 13
Các sắp xếp tài chính và ngân sách, Truy thu các khoản 
đóng góp, Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

Các sắp xếp tài chính và ngân sách

1. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp ngân sách và tài chính với 
Liên Hợp Quốc sao cho phù hợp.

2. Trong trường hợp chưa có sự thống nhất về các sắp xếp này, hoặc 
trong những thời điểm những sắp xếp như vậy chưa có hiệu lực: 

(a) mỗi Quốc gia Thành viên sẽ chi trả chi phí đi lại và sinh hoạt phí 
cho các đại biểu và cố vấn của đại biểu, và của các đại diện nước 
mình khi họ tham gia vào các cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng 
Quản trị, tùy vào từng trường hợp;

(b) tất cả các chi phí khác của Văn phòng Lao động Quốc tế và các 
cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng Quản trị sẽ do Tổng Giám đốc 
Văn phòng Lao động Quốc tế sử dụng quỹ tổng của Tổ chức Lao 
động Quốc tế để chi trả; 

(c) các thủ tục phê duyệt, phân bổ và thu ngân sách của Tổ chức Lao 
động Quốc tế sẽ do Hội nghị quyết định, dựa trên phương thức bỏ 
phiếu với hai phần ba số phiếu tán thành của đại biểu có mặt, và 
sẽ quy định việc phê duyệt ngân sách và các thỏa thuận phân bổ 
chi phí giữa các Quốc gia Thành viên của Tổ chức thông qua một 
ủy ban gồm các đại diện của các chính phủ.

(c) thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu như đã nêu trong các điều 
khoản của Hiến chương này có liên quan tới việc tuân thủ hiệu 
quả các Công ước; và

(d) hiệu đính và phát hành, bằng các thứ tiếng mà Hội đồng Quản trị 
thấy rằng cần thiết, các ấn phẩm về những vấn đề nhận được sự 
quan tâm của quốc tế trong lao động và việc làm.

3. Nhìn chung, Văn phòng cũng sẽ có những quyền hạn và nhiệm vụ khác 
tương tự như trên do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị giao phó.

Điều 11
Quan hệ với các chính phủ
1. Các cơ quan chính phủ của các nước Thành viên có chức năng hoạt 
động trong lĩnh vực lao động và việc làm có thể trao đổi thông tin trực 
tiếp với Tổng Giám đốc thông qua các đại diện chính phủ nằm trong Hội 
đồng Quản trị của Văn phòng Lao động Quốc tế, hoặc, trong trường hợp 
không liên lạc thông qua các đại diện này được, sẽ thông qua các cán bộ 
có đủ điều kiện mà chính phủ đề bạt chỉ cho mục đích này.

Điều 12
Quan hệ với các tổ chức quốc tế
1. Tổ chức Lao động Quốc tế, trong phạm vi các điều khoản của Hiến 
chương này, sẽ hợp tác với các tổ chức quốc tế nói chung có uy tín trong 
việc điều phối các hoạt động của các tổ chức quốc tế công có trách nhiệm 
chuyên biệt, và trong việc phối hợp với các tổ chức quốc tế công có trách 
nhiệm chuyên biệt trong những lĩnh vực có liên quan.

2. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện phù hợp để 
các tổ chức quốc tế công tham gia vào các cuộc thảo luận nhưng không 
bỏ phiếu.

Tính chất quốc tế trong các trách nhiệm công việc

4. Các trách nhiệm của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn phòng sẽ có tính 
công vụ quốc tế đặc thù. Trong khi làm việc, Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
không yêu cầu hay tiếp nhận hướng dẫn từ bất kỳ chính phủ hay bất kỳ cơ 
quan chính quyền nào nằm ngoài Tổ chức. Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
cố gắng tránh bất kỳ hành động nào có thể làm tổn hại tới cương vị là cán bộ 
công vụ quốc tế với những trách nhiệm đặc thù với Tổ chức.

5. Mỗi Thành viên của Tổ chức cam kết tôn trọng tính chất quốc tế đặc 
thù của các trách nhiệm công việc của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn 
phòng, và sẽ không tìm cách gây ảnh hưởng trong quá trình họ thực hiện 
các trách nhiệm của mình.

Điều 10
Các chức năng của Văn phòng
1. Các chức năng của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ bao gồm việc thu 
thập và cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan tới những điều chỉnh 
có tính quốc tế về điều kiện đời sống công nghiệp và lao động , và đặc 
biệt là những thông tin về kiểm tra những vấn đề được đề xuất đưa ra 
tại Hội nghị nhằm đánh giá các Công ước quốc tế, và thông tin về việc 
thực hiện các cuộc điều tra đặc biệt do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị 
yêu cầu.

2. Trong điều kiện có hướng dẫn của Hội đồng Quản trị, Văn phòng sẽ: 

(a) chuẩn bị các tài liệu về các hạng mục nội dung trong chương trình 
họp của Hội nghị;

(b) trong khả năng có thể, tạo điều kiện hỗ trợ theo yêu cầu của các 
chính phủ về xây dựng luật và các quy định dựa trên các quyết 
định của Hội nghị, về cải thiện các thực hành quản trị cùng hệ 
thống thanh tra;

Về quy trình làm việc

8. Hội đồng Quản trị sẽ tự đưa ra quy định về quy trình làm việc và tự ấn 
định thời gian họp của mình. Một cuộc họp đặc biệt sẽ được tổ chức nếu 
có yêu cầu bằng văn bản có sự đồng ý của ít nhất mười sáu thành viên 
đại diện trong Hội đồng.

Điều 8
Tổng Giám đốc
1. Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ có một Tổng Giám đốc, do Hội 
đồng Quản trị bổ nhiệm, và, tuân theo hướng dẫn từ Hội đồng Quản 
trị, sẽ chịu trách nhiệm quản lý vận hành hiệu quả Văn phòng Lao 
động Quốc tế và chịu trách nhiệm với những nhiệm vụ khác được 
giao.

2. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc phải tham dự đầy đủ các 
cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

Điều 9
Tổ chức cán bộ

Bổ nhiệm

1. Các cán bộ của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ do Tổng Giám đốc bổ 
nhiệm dựa trên các quy định đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

2. Trong điều kiện có thể, sau khi cân nhắc tính hiệu quả hoạt động 
của Văn phòng, Tổng Giám đốc sẽ lựa chọn nhân sự có các quốc tịch 
khác nhau.

3. Một số lượng cán bộ nhất định của Văn phòng sẽ là nữ giới.
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3. Các chi phí của Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ do các Quốc gia Thành 
viên chi trả, phù hợp với các thỏa thuận hiện có hiệu lực theo đoạn 1 và 
đoạn 2 (c) của điều này.

Truy thu các khoản đóng góp

4. Một Thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế nếu đang nằm trong 
diện truy thu các nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Tổ chức sẽ không có 
quyền bỏ phiếu tại Hội nghị, trong Hội đồng Quản trị, tại các ủy ban, hay 
trong bất kỳ kỳ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nào, nếu các khoản 
đóng góp còn nợ bằng hoặc vượt quá số kinh phí đã đóng góp trong đủ 
hai năm trước đó; trừ khi Hội nghị - với hai phần ba số phiếu tán thành 
của đại biểu có mặt - cho phép Thành viên này bỏ phiếu, và Thành viên đó 
chứng minh được rằng việc không chi trả được đầy đủ các nghĩa vụ đóng 
góp này là do những điều kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Thành 
viên ấy. 

Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

5. Tổng Giám đốc của Văn phòng Lao động Quốc tế phải chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng Quản trị về việc bảo đảm nguồn quỹ của Tổ chức Lao 
động Quốc tế được chi tiêu hợp lý.



3. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện tham vấn phù 
hợp khi thấy rằng tham vấn là cần thiết, với các tổ chức quốc tế phi chính 
phủ có uy tín, bao gồm các tổ chức quốc tế của người sử dụng lao động, 
người lao động, nhà nông và các xã viên hợp tác xã.

Điều 13
Các sắp xếp tài chính và ngân sách, Truy thu các khoản 
đóng góp, Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

Các sắp xếp tài chính và ngân sách

1. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp ngân sách và tài chính với 
Liên Hợp Quốc sao cho phù hợp.

2. Trong trường hợp chưa có sự thống nhất về các sắp xếp này, hoặc 
trong những thời điểm những sắp xếp như vậy chưa có hiệu lực: 

(a) mỗi Quốc gia Thành viên sẽ chi trả chi phí đi lại và sinh hoạt phí 
cho các đại biểu và cố vấn của đại biểu, và của các đại diện nước 
mình khi họ tham gia vào các cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng 
Quản trị, tùy vào từng trường hợp;

(b) tất cả các chi phí khác của Văn phòng Lao động Quốc tế và các 
cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng Quản trị sẽ do Tổng Giám đốc 
Văn phòng Lao động Quốc tế sử dụng quỹ tổng của Tổ chức Lao 
động Quốc tế để chi trả; 

(c) các thủ tục phê duyệt, phân bổ và thu ngân sách của Tổ chức Lao 
động Quốc tế sẽ do Hội nghị quyết định, dựa trên phương thức bỏ 
phiếu với hai phần ba số phiếu tán thành của đại biểu có mặt, và 
sẽ quy định việc phê duyệt ngân sách và các thỏa thuận phân bổ 
chi phí giữa các Quốc gia Thành viên của Tổ chức thông qua một 
ủy ban gồm các đại diện của các chính phủ.

(c) thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu như đã nêu trong các điều 
khoản của Hiến chương này có liên quan tới việc tuân thủ hiệu 
quả các Công ước; và

(d) hiệu đính và phát hành, bằng các thứ tiếng mà Hội đồng Quản trị 
thấy rằng cần thiết, các ấn phẩm về những vấn đề nhận được sự 
quan tâm của quốc tế trong lao động và việc làm.

3. Nhìn chung, Văn phòng cũng sẽ có những quyền hạn và nhiệm vụ khác 
tương tự như trên do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị giao phó.

Điều 11
Quan hệ với các chính phủ
1. Các cơ quan chính phủ của các nước Thành viên có chức năng hoạt 
động trong lĩnh vực lao động và việc làm có thể trao đổi thông tin trực 
tiếp với Tổng Giám đốc thông qua các đại diện chính phủ nằm trong Hội 
đồng Quản trị của Văn phòng Lao động Quốc tế, hoặc, trong trường hợp 
không liên lạc thông qua các đại diện này được, sẽ thông qua các cán bộ 
có đủ điều kiện mà chính phủ đề bạt chỉ cho mục đích này.

Điều 12
Quan hệ với các tổ chức quốc tế
1. Tổ chức Lao động Quốc tế, trong phạm vi các điều khoản của Hiến 
chương này, sẽ hợp tác với các tổ chức quốc tế nói chung có uy tín trong 
việc điều phối các hoạt động của các tổ chức quốc tế công có trách nhiệm 
chuyên biệt, và trong việc phối hợp với các tổ chức quốc tế công có trách 
nhiệm chuyên biệt trong những lĩnh vực có liên quan.

2. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện phù hợp để 
các tổ chức quốc tế công tham gia vào các cuộc thảo luận nhưng không 
bỏ phiếu.

Tính chất quốc tế trong các trách nhiệm công việc

4. Các trách nhiệm của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn phòng sẽ có tính 
công vụ quốc tế đặc thù. Trong khi làm việc, Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
không yêu cầu hay tiếp nhận hướng dẫn từ bất kỳ chính phủ hay bất kỳ cơ 
quan chính quyền nào nằm ngoài Tổ chức. Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
cố gắng tránh bất kỳ hành động nào có thể làm tổn hại tới cương vị là cán bộ 
công vụ quốc tế với những trách nhiệm đặc thù với Tổ chức.

5. Mỗi Thành viên của Tổ chức cam kết tôn trọng tính chất quốc tế đặc 
thù của các trách nhiệm công việc của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn 
phòng, và sẽ không tìm cách gây ảnh hưởng trong quá trình họ thực hiện 
các trách nhiệm của mình.

Điều 10
Các chức năng của Văn phòng
1. Các chức năng của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ bao gồm việc thu 
thập và cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan tới những điều chỉnh 
có tính quốc tế về điều kiện đời sống công nghiệp và lao động , và đặc 
biệt là những thông tin về kiểm tra những vấn đề được đề xuất đưa ra 
tại Hội nghị nhằm đánh giá các Công ước quốc tế, và thông tin về việc 
thực hiện các cuộc điều tra đặc biệt do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị 
yêu cầu.

2. Trong điều kiện có hướng dẫn của Hội đồng Quản trị, Văn phòng sẽ: 

(a) chuẩn bị các tài liệu về các hạng mục nội dung trong chương trình 
họp của Hội nghị;

(b) trong khả năng có thể, tạo điều kiện hỗ trợ theo yêu cầu của các 
chính phủ về xây dựng luật và các quy định dựa trên các quyết 
định của Hội nghị, về cải thiện các thực hành quản trị cùng hệ 
thống thanh tra;

Về quy trình làm việc

8. Hội đồng Quản trị sẽ tự đưa ra quy định về quy trình làm việc và tự ấn 
định thời gian họp của mình. Một cuộc họp đặc biệt sẽ được tổ chức nếu 
có yêu cầu bằng văn bản có sự đồng ý của ít nhất mười sáu thành viên 
đại diện trong Hội đồng.

Điều 8
Tổng Giám đốc
1. Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ có một Tổng Giám đốc, do Hội 
đồng Quản trị bổ nhiệm, và, tuân theo hướng dẫn từ Hội đồng Quản 
trị, sẽ chịu trách nhiệm quản lý vận hành hiệu quả Văn phòng Lao 
động Quốc tế và chịu trách nhiệm với những nhiệm vụ khác được 
giao.

2. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc phải tham dự đầy đủ các 
cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

Điều 9
Tổ chức cán bộ

Bổ nhiệm

1. Các cán bộ của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ do Tổng Giám đốc bổ 
nhiệm dựa trên các quy định đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

2. Trong điều kiện có thể, sau khi cân nhắc tính hiệu quả hoạt động 
của Văn phòng, Tổng Giám đốc sẽ lựa chọn nhân sự có các quốc tịch 
khác nhau.

3. Một số lượng cán bộ nhất định của Văn phòng sẽ là nữ giới.
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3. Các chi phí của Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ do các Quốc gia Thành 
viên chi trả, phù hợp với các thỏa thuận hiện có hiệu lực theo đoạn 1 và 
đoạn 2 (c) của điều này.

Truy thu các khoản đóng góp

4. Một Thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế nếu đang nằm trong 
diện truy thu các nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Tổ chức sẽ không có 
quyền bỏ phiếu tại Hội nghị, trong Hội đồng Quản trị, tại các ủy ban, hay 
trong bất kỳ kỳ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nào, nếu các khoản 
đóng góp còn nợ bằng hoặc vượt quá số kinh phí đã đóng góp trong đủ 
hai năm trước đó; trừ khi Hội nghị - với hai phần ba số phiếu tán thành 
của đại biểu có mặt - cho phép Thành viên này bỏ phiếu, và Thành viên đó 
chứng minh được rằng việc không chi trả được đầy đủ các nghĩa vụ đóng 
góp này là do những điều kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Thành 
viên ấy. 

Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

5. Tổng Giám đốc của Văn phòng Lao động Quốc tế phải chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng Quản trị về việc bảo đảm nguồn quỹ của Tổ chức Lao 
động Quốc tế được chi tiêu hợp lý.



3. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện tham vấn phù 
hợp khi thấy rằng tham vấn là cần thiết, với các tổ chức quốc tế phi chính 
phủ có uy tín, bao gồm các tổ chức quốc tế của người sử dụng lao động, 
người lao động, nhà nông và các xã viên hợp tác xã.

Điều 13
Các sắp xếp tài chính và ngân sách, Truy thu các khoản 
đóng góp, Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

Các sắp xếp tài chính và ngân sách

1. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp ngân sách và tài chính với 
Liên Hợp Quốc sao cho phù hợp.

2. Trong trường hợp chưa có sự thống nhất về các sắp xếp này, hoặc 
trong những thời điểm những sắp xếp như vậy chưa có hiệu lực: 

(a) mỗi Quốc gia Thành viên sẽ chi trả chi phí đi lại và sinh hoạt phí 
cho các đại biểu và cố vấn của đại biểu, và của các đại diện nước 
mình khi họ tham gia vào các cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng 
Quản trị, tùy vào từng trường hợp;

(b) tất cả các chi phí khác của Văn phòng Lao động Quốc tế và các 
cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng Quản trị sẽ do Tổng Giám đốc 
Văn phòng Lao động Quốc tế sử dụng quỹ tổng của Tổ chức Lao 
động Quốc tế để chi trả; 

(c) các thủ tục phê duyệt, phân bổ và thu ngân sách của Tổ chức Lao 
động Quốc tế sẽ do Hội nghị quyết định, dựa trên phương thức bỏ 
phiếu với hai phần ba số phiếu tán thành của đại biểu có mặt, và 
sẽ quy định việc phê duyệt ngân sách và các thỏa thuận phân bổ 
chi phí giữa các Quốc gia Thành viên của Tổ chức thông qua một 
ủy ban gồm các đại diện của các chính phủ.

(c) thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu như đã nêu trong các điều 
khoản của Hiến chương này có liên quan tới việc tuân thủ hiệu 
quả các Công ước; và

(d) hiệu đính và phát hành, bằng các thứ tiếng mà Hội đồng Quản trị 
thấy rằng cần thiết, các ấn phẩm về những vấn đề nhận được sự 
quan tâm của quốc tế trong lao động và việc làm.

3. Nhìn chung, Văn phòng cũng sẽ có những quyền hạn và nhiệm vụ khác 
tương tự như trên do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị giao phó.

Điều 11
Quan hệ với các chính phủ
1. Các cơ quan chính phủ của các nước Thành viên có chức năng hoạt 
động trong lĩnh vực lao động và việc làm có thể trao đổi thông tin trực 
tiếp với Tổng Giám đốc thông qua các đại diện chính phủ nằm trong Hội 
đồng Quản trị của Văn phòng Lao động Quốc tế, hoặc, trong trường hợp 
không liên lạc thông qua các đại diện này được, sẽ thông qua các cán bộ 
có đủ điều kiện mà chính phủ đề bạt chỉ cho mục đích này.

Điều 12
Quan hệ với các tổ chức quốc tế
1. Tổ chức Lao động Quốc tế, trong phạm vi các điều khoản của Hiến 
chương này, sẽ hợp tác với các tổ chức quốc tế nói chung có uy tín trong 
việc điều phối các hoạt động của các tổ chức quốc tế công có trách nhiệm 
chuyên biệt, và trong việc phối hợp với các tổ chức quốc tế công có trách 
nhiệm chuyên biệt trong những lĩnh vực có liên quan.

2. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện phù hợp để 
các tổ chức quốc tế công tham gia vào các cuộc thảo luận nhưng không 
bỏ phiếu.

Tính chất quốc tế trong các trách nhiệm công việc

4. Các trách nhiệm của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn phòng sẽ có tính 
công vụ quốc tế đặc thù. Trong khi làm việc, Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
không yêu cầu hay tiếp nhận hướng dẫn từ bất kỳ chính phủ hay bất kỳ cơ 
quan chính quyền nào nằm ngoài Tổ chức. Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
cố gắng tránh bất kỳ hành động nào có thể làm tổn hại tới cương vị là cán bộ 
công vụ quốc tế với những trách nhiệm đặc thù với Tổ chức.

5. Mỗi Thành viên của Tổ chức cam kết tôn trọng tính chất quốc tế đặc 
thù của các trách nhiệm công việc của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn 
phòng, và sẽ không tìm cách gây ảnh hưởng trong quá trình họ thực hiện 
các trách nhiệm của mình.

Điều 10
Các chức năng của Văn phòng
1. Các chức năng của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ bao gồm việc thu 
thập và cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan tới những điều chỉnh 
có tính quốc tế về điều kiện đời sống công nghiệp và lao động , và đặc 
biệt là những thông tin về kiểm tra những vấn đề được đề xuất đưa ra 
tại Hội nghị nhằm đánh giá các Công ước quốc tế, và thông tin về việc 
thực hiện các cuộc điều tra đặc biệt do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị 
yêu cầu.

2. Trong điều kiện có hướng dẫn của Hội đồng Quản trị, Văn phòng sẽ: 

(a) chuẩn bị các tài liệu về các hạng mục nội dung trong chương trình 
họp của Hội nghị;

(b) trong khả năng có thể, tạo điều kiện hỗ trợ theo yêu cầu của các 
chính phủ về xây dựng luật và các quy định dựa trên các quyết 
định của Hội nghị, về cải thiện các thực hành quản trị cùng hệ 
thống thanh tra;

Về quy trình làm việc

8. Hội đồng Quản trị sẽ tự đưa ra quy định về quy trình làm việc và tự ấn 
định thời gian họp của mình. Một cuộc họp đặc biệt sẽ được tổ chức nếu 
có yêu cầu bằng văn bản có sự đồng ý của ít nhất mười sáu thành viên 
đại diện trong Hội đồng.

Điều 8
Tổng Giám đốc
1. Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ có một Tổng Giám đốc, do Hội 
đồng Quản trị bổ nhiệm, và, tuân theo hướng dẫn từ Hội đồng Quản 
trị, sẽ chịu trách nhiệm quản lý vận hành hiệu quả Văn phòng Lao 
động Quốc tế và chịu trách nhiệm với những nhiệm vụ khác được 
giao.

2. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc phải tham dự đầy đủ các 
cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

Điều 9
Tổ chức cán bộ

Bổ nhiệm

1. Các cán bộ của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ do Tổng Giám đốc bổ 
nhiệm dựa trên các quy định đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

2. Trong điều kiện có thể, sau khi cân nhắc tính hiệu quả hoạt động 
của Văn phòng, Tổng Giám đốc sẽ lựa chọn nhân sự có các quốc tịch 
khác nhau.

3. Một số lượng cán bộ nhất định của Văn phòng sẽ là nữ giới.

15

3. Các chi phí của Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ do các Quốc gia Thành 
viên chi trả, phù hợp với các thỏa thuận hiện có hiệu lực theo đoạn 1 và 
đoạn 2 (c) của điều này.

Truy thu các khoản đóng góp

4. Một Thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế nếu đang nằm trong 
diện truy thu các nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Tổ chức sẽ không có 
quyền bỏ phiếu tại Hội nghị, trong Hội đồng Quản trị, tại các ủy ban, hay 
trong bất kỳ kỳ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nào, nếu các khoản 
đóng góp còn nợ bằng hoặc vượt quá số kinh phí đã đóng góp trong đủ 
hai năm trước đó; trừ khi Hội nghị - với hai phần ba số phiếu tán thành 
của đại biểu có mặt - cho phép Thành viên này bỏ phiếu, và Thành viên đó 
chứng minh được rằng việc không chi trả được đầy đủ các nghĩa vụ đóng 
góp này là do những điều kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Thành 
viên ấy. 

Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

5. Tổng Giám đốc của Văn phòng Lao động Quốc tế phải chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng Quản trị về việc bảo đảm nguồn quỹ của Tổ chức Lao 
động Quốc tế được chi tiêu hợp lý.



3. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện tham vấn phù 
hợp khi thấy rằng tham vấn là cần thiết, với các tổ chức quốc tế phi chính 
phủ có uy tín, bao gồm các tổ chức quốc tế của người sử dụng lao động, 
người lao động, nhà nông và các xã viên hợp tác xã.

Điều 13
Các sắp xếp tài chính và ngân sách, Truy thu các khoản 
đóng góp, Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

Các sắp xếp tài chính và ngân sách

1. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp ngân sách và tài chính với 
Liên Hợp Quốc sao cho phù hợp.

2. Trong trường hợp chưa có sự thống nhất về các sắp xếp này, hoặc 
trong những thời điểm những sắp xếp như vậy chưa có hiệu lực: 

(a) mỗi Quốc gia Thành viên sẽ chi trả chi phí đi lại và sinh hoạt phí 
cho các đại biểu và cố vấn của đại biểu, và của các đại diện nước 
mình khi họ tham gia vào các cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng 
Quản trị, tùy vào từng trường hợp;

(b) tất cả các chi phí khác của Văn phòng Lao động Quốc tế và các 
cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng Quản trị sẽ do Tổng Giám đốc 
Văn phòng Lao động Quốc tế sử dụng quỹ tổng của Tổ chức Lao 
động Quốc tế để chi trả; 

(c) các thủ tục phê duyệt, phân bổ và thu ngân sách của Tổ chức Lao 
động Quốc tế sẽ do Hội nghị quyết định, dựa trên phương thức bỏ 
phiếu với hai phần ba số phiếu tán thành của đại biểu có mặt, và 
sẽ quy định việc phê duyệt ngân sách và các thỏa thuận phân bổ 
chi phí giữa các Quốc gia Thành viên của Tổ chức thông qua một 
ủy ban gồm các đại diện của các chính phủ.

(c) thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu như đã nêu trong các điều 
khoản của Hiến chương này có liên quan tới việc tuân thủ hiệu 
quả các Công ước; và

(d) hiệu đính và phát hành, bằng các thứ tiếng mà Hội đồng Quản trị 
thấy rằng cần thiết, các ấn phẩm về những vấn đề nhận được sự 
quan tâm của quốc tế trong lao động và việc làm.

3. Nhìn chung, Văn phòng cũng sẽ có những quyền hạn và nhiệm vụ khác 
tương tự như trên do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị giao phó.

Điều 11
Quan hệ với các chính phủ
1. Các cơ quan chính phủ của các nước Thành viên có chức năng hoạt 
động trong lĩnh vực lao động và việc làm có thể trao đổi thông tin trực 
tiếp với Tổng Giám đốc thông qua các đại diện chính phủ nằm trong Hội 
đồng Quản trị của Văn phòng Lao động Quốc tế, hoặc, trong trường hợp 
không liên lạc thông qua các đại diện này được, sẽ thông qua các cán bộ 
có đủ điều kiện mà chính phủ đề bạt chỉ cho mục đích này.

Điều 12
Quan hệ với các tổ chức quốc tế
1. Tổ chức Lao động Quốc tế, trong phạm vi các điều khoản của Hiến 
chương này, sẽ hợp tác với các tổ chức quốc tế nói chung có uy tín trong 
việc điều phối các hoạt động của các tổ chức quốc tế công có trách nhiệm 
chuyên biệt, và trong việc phối hợp với các tổ chức quốc tế công có trách 
nhiệm chuyên biệt trong những lĩnh vực có liên quan.

2. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện phù hợp để 
các tổ chức quốc tế công tham gia vào các cuộc thảo luận nhưng không 
bỏ phiếu.

Tính chất quốc tế trong các trách nhiệm công việc

4. Các trách nhiệm của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn phòng sẽ có tính 
công vụ quốc tế đặc thù. Trong khi làm việc, Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
không yêu cầu hay tiếp nhận hướng dẫn từ bất kỳ chính phủ hay bất kỳ cơ 
quan chính quyền nào nằm ngoài Tổ chức. Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
cố gắng tránh bất kỳ hành động nào có thể làm tổn hại tới cương vị là cán bộ 
công vụ quốc tế với những trách nhiệm đặc thù với Tổ chức.

5. Mỗi Thành viên của Tổ chức cam kết tôn trọng tính chất quốc tế đặc 
thù của các trách nhiệm công việc của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn 
phòng, và sẽ không tìm cách gây ảnh hưởng trong quá trình họ thực hiện 
các trách nhiệm của mình.

Điều 10
Các chức năng của Văn phòng
1. Các chức năng của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ bao gồm việc thu 
thập và cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan tới những điều chỉnh 
có tính quốc tế về điều kiện đời sống công nghiệp và lao động , và đặc 
biệt là những thông tin về kiểm tra những vấn đề được đề xuất đưa ra 
tại Hội nghị nhằm đánh giá các Công ước quốc tế, và thông tin về việc 
thực hiện các cuộc điều tra đặc biệt do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị 
yêu cầu.

2. Trong điều kiện có hướng dẫn của Hội đồng Quản trị, Văn phòng sẽ: 

(a) chuẩn bị các tài liệu về các hạng mục nội dung trong chương trình 
họp của Hội nghị;

(b) trong khả năng có thể, tạo điều kiện hỗ trợ theo yêu cầu của các 
chính phủ về xây dựng luật và các quy định dựa trên các quyết 
định của Hội nghị, về cải thiện các thực hành quản trị cùng hệ 
thống thanh tra;

Về quy trình làm việc

8. Hội đồng Quản trị sẽ tự đưa ra quy định về quy trình làm việc và tự ấn 
định thời gian họp của mình. Một cuộc họp đặc biệt sẽ được tổ chức nếu 
có yêu cầu bằng văn bản có sự đồng ý của ít nhất mười sáu thành viên 
đại diện trong Hội đồng.

Điều 8
Tổng Giám đốc
1. Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ có một Tổng Giám đốc, do Hội 
đồng Quản trị bổ nhiệm, và, tuân theo hướng dẫn từ Hội đồng Quản 
trị, sẽ chịu trách nhiệm quản lý vận hành hiệu quả Văn phòng Lao 
động Quốc tế và chịu trách nhiệm với những nhiệm vụ khác được 
giao.

2. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc phải tham dự đầy đủ các 
cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

Điều 9
Tổ chức cán bộ

Bổ nhiệm

1. Các cán bộ của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ do Tổng Giám đốc bổ 
nhiệm dựa trên các quy định đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

2. Trong điều kiện có thể, sau khi cân nhắc tính hiệu quả hoạt động 
của Văn phòng, Tổng Giám đốc sẽ lựa chọn nhân sự có các quốc tịch 
khác nhau.

3. Một số lượng cán bộ nhất định của Văn phòng sẽ là nữ giới.

16

3. Các chi phí của Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ do các Quốc gia Thành 
viên chi trả, phù hợp với các thỏa thuận hiện có hiệu lực theo đoạn 1 và 
đoạn 2 (c) của điều này.

Truy thu các khoản đóng góp

4. Một Thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế nếu đang nằm trong 
diện truy thu các nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Tổ chức sẽ không có 
quyền bỏ phiếu tại Hội nghị, trong Hội đồng Quản trị, tại các ủy ban, hay 
trong bất kỳ kỳ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nào, nếu các khoản 
đóng góp còn nợ bằng hoặc vượt quá số kinh phí đã đóng góp trong đủ 
hai năm trước đó; trừ khi Hội nghị - với hai phần ba số phiếu tán thành 
của đại biểu có mặt - cho phép Thành viên này bỏ phiếu, và Thành viên đó 
chứng minh được rằng việc không chi trả được đầy đủ các nghĩa vụ đóng 
góp này là do những điều kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Thành 
viên ấy. 

Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

5. Tổng Giám đốc của Văn phòng Lao động Quốc tế phải chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng Quản trị về việc bảo đảm nguồn quỹ của Tổ chức Lao 
động Quốc tế được chi tiêu hợp lý.

Điều 19
Các Công ước và Khuyến nghị

Các quyết định của Hội nghị

1. Khi Hội nghị đã quyết định thông qua các đề xuất về một mục nội dung 
trong chương trình nghị sự, Hội nghị sẽ có quyền xác định rõ liệu các đề 
xuất này sẽ được hoàn thiện dưới hình thức là: (a) một Công ước quốc tế, 
hay (b) một Khuyến nghị nhằm đáp ứng các tình huống mà theo đó một 
vấn đề, hoặc một khía cạnh của vấn đề được thảo luận tới chưa được coi 
là phù hợp vào thời điểm đó để hoàn thiện thành một Công ước.

Số phiếu quy định

2. Trong cả hai trường hợp, cần thiết phải đảm bảo hai phần ba số đại 
biểu có mặt bỏ phiếu tán thành để Hội nghị thông qua một Công ước hay 
Khuyến nghị.

Sửa đổi theo các điều kiện đặc thù của địa phương

3. Khi xây dựng bất kỳ Công ước hay Khuyến nghị cần áp dụng chung 
nào, Hội nghị sẽ xem xét tình hình ở các quốc gia có điều kiện khí hậu, sự 
phát triển các tổ chức công nghiệp còn chưa hoàn thiện, hay các điều 
kiện đặc biệt khác khiến cho điều kiện lao động ở những quốc gia này 
khác biệt đáng kể, và sẽ đưa ra các gợi ý sửa đổi mà Hội nghị cho rằng có 
thể là cần phải có để đảm bảo đáp ứng cho cả những quốc gia này.

Văn bản xác thực

4. Hai bản sao của Công ước và Khuyến nghị sẽ được xác thực với chữ ký 
của Chủ tọa Hội nghị và Tổng Giám đốc. Trong số hai bản sao này, một 
bản sao sẽ được lưu trong thư viện lưu trữ của Tổ chức Lao động Quốc tế 
và bản còn lại sẽ được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lưu giữ. Tổng Giám 
đốc sẽ gửi một bản sao chứng thực của Công ước hay Khuyến nghị cho 
mỗi Quốc gia Thành viên.



3. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện tham vấn phù 
hợp khi thấy rằng tham vấn là cần thiết, với các tổ chức quốc tế phi chính 
phủ có uy tín, bao gồm các tổ chức quốc tế của người sử dụng lao động, 
người lao động, nhà nông và các xã viên hợp tác xã.

Điều 13
Các sắp xếp tài chính và ngân sách, Truy thu các khoản 
đóng góp, Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

Các sắp xếp tài chính và ngân sách

1. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp ngân sách và tài chính với 
Liên Hợp Quốc sao cho phù hợp.

2. Trong trường hợp chưa có sự thống nhất về các sắp xếp này, hoặc 
trong những thời điểm những sắp xếp như vậy chưa có hiệu lực: 

(a) mỗi Quốc gia Thành viên sẽ chi trả chi phí đi lại và sinh hoạt phí 
cho các đại biểu và cố vấn của đại biểu, và của các đại diện nước 
mình khi họ tham gia vào các cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng 
Quản trị, tùy vào từng trường hợp;

(b) tất cả các chi phí khác của Văn phòng Lao động Quốc tế và các 
cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng Quản trị sẽ do Tổng Giám đốc 
Văn phòng Lao động Quốc tế sử dụng quỹ tổng của Tổ chức Lao 
động Quốc tế để chi trả; 

(c) các thủ tục phê duyệt, phân bổ và thu ngân sách của Tổ chức Lao 
động Quốc tế sẽ do Hội nghị quyết định, dựa trên phương thức bỏ 
phiếu với hai phần ba số phiếu tán thành của đại biểu có mặt, và 
sẽ quy định việc phê duyệt ngân sách và các thỏa thuận phân bổ 
chi phí giữa các Quốc gia Thành viên của Tổ chức thông qua một 
ủy ban gồm các đại diện của các chính phủ.

(c) thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu như đã nêu trong các điều 
khoản của Hiến chương này có liên quan tới việc tuân thủ hiệu 
quả các Công ước; và

(d) hiệu đính và phát hành, bằng các thứ tiếng mà Hội đồng Quản trị 
thấy rằng cần thiết, các ấn phẩm về những vấn đề nhận được sự 
quan tâm của quốc tế trong lao động và việc làm.

3. Nhìn chung, Văn phòng cũng sẽ có những quyền hạn và nhiệm vụ khác 
tương tự như trên do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị giao phó.

Điều 11
Quan hệ với các chính phủ
1. Các cơ quan chính phủ của các nước Thành viên có chức năng hoạt 
động trong lĩnh vực lao động và việc làm có thể trao đổi thông tin trực 
tiếp với Tổng Giám đốc thông qua các đại diện chính phủ nằm trong Hội 
đồng Quản trị của Văn phòng Lao động Quốc tế, hoặc, trong trường hợp 
không liên lạc thông qua các đại diện này được, sẽ thông qua các cán bộ 
có đủ điều kiện mà chính phủ đề bạt chỉ cho mục đích này.

Điều 12
Quan hệ với các tổ chức quốc tế
1. Tổ chức Lao động Quốc tế, trong phạm vi các điều khoản của Hiến 
chương này, sẽ hợp tác với các tổ chức quốc tế nói chung có uy tín trong 
việc điều phối các hoạt động của các tổ chức quốc tế công có trách nhiệm 
chuyên biệt, và trong việc phối hợp với các tổ chức quốc tế công có trách 
nhiệm chuyên biệt trong những lĩnh vực có liên quan.

2. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện phù hợp để 
các tổ chức quốc tế công tham gia vào các cuộc thảo luận nhưng không 
bỏ phiếu.

Tính chất quốc tế trong các trách nhiệm công việc

4. Các trách nhiệm của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn phòng sẽ có tính 
công vụ quốc tế đặc thù. Trong khi làm việc, Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
không yêu cầu hay tiếp nhận hướng dẫn từ bất kỳ chính phủ hay bất kỳ cơ 
quan chính quyền nào nằm ngoài Tổ chức. Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
cố gắng tránh bất kỳ hành động nào có thể làm tổn hại tới cương vị là cán bộ 
công vụ quốc tế với những trách nhiệm đặc thù với Tổ chức.

5. Mỗi Thành viên của Tổ chức cam kết tôn trọng tính chất quốc tế đặc 
thù của các trách nhiệm công việc của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn 
phòng, và sẽ không tìm cách gây ảnh hưởng trong quá trình họ thực hiện 
các trách nhiệm của mình.

Điều 10
Các chức năng của Văn phòng
1. Các chức năng của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ bao gồm việc thu 
thập và cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan tới những điều chỉnh 
có tính quốc tế về điều kiện đời sống công nghiệp và lao động , và đặc 
biệt là những thông tin về kiểm tra những vấn đề được đề xuất đưa ra 
tại Hội nghị nhằm đánh giá các Công ước quốc tế, và thông tin về việc 
thực hiện các cuộc điều tra đặc biệt do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị 
yêu cầu.

2. Trong điều kiện có hướng dẫn của Hội đồng Quản trị, Văn phòng sẽ: 

(a) chuẩn bị các tài liệu về các hạng mục nội dung trong chương trình 
họp của Hội nghị;

(b) trong khả năng có thể, tạo điều kiện hỗ trợ theo yêu cầu của các 
chính phủ về xây dựng luật và các quy định dựa trên các quyết 
định của Hội nghị, về cải thiện các thực hành quản trị cùng hệ 
thống thanh tra;

Về quy trình làm việc

8. Hội đồng Quản trị sẽ tự đưa ra quy định về quy trình làm việc và tự ấn 
định thời gian họp của mình. Một cuộc họp đặc biệt sẽ được tổ chức nếu 
có yêu cầu bằng văn bản có sự đồng ý của ít nhất mười sáu thành viên 
đại diện trong Hội đồng.

Điều 8
Tổng Giám đốc
1. Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ có một Tổng Giám đốc, do Hội 
đồng Quản trị bổ nhiệm, và, tuân theo hướng dẫn từ Hội đồng Quản 
trị, sẽ chịu trách nhiệm quản lý vận hành hiệu quả Văn phòng Lao 
động Quốc tế và chịu trách nhiệm với những nhiệm vụ khác được 
giao.

2. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc phải tham dự đầy đủ các 
cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

Điều 9
Tổ chức cán bộ

Bổ nhiệm

1. Các cán bộ của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ do Tổng Giám đốc bổ 
nhiệm dựa trên các quy định đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

2. Trong điều kiện có thể, sau khi cân nhắc tính hiệu quả hoạt động 
của Văn phòng, Tổng Giám đốc sẽ lựa chọn nhân sự có các quốc tịch 
khác nhau.

3. Một số lượng cán bộ nhất định của Văn phòng sẽ là nữ giới.
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3. Các chi phí của Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ do các Quốc gia Thành 
viên chi trả, phù hợp với các thỏa thuận hiện có hiệu lực theo đoạn 1 và 
đoạn 2 (c) của điều này.

Truy thu các khoản đóng góp

4. Một Thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế nếu đang nằm trong 
diện truy thu các nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Tổ chức sẽ không có 
quyền bỏ phiếu tại Hội nghị, trong Hội đồng Quản trị, tại các ủy ban, hay 
trong bất kỳ kỳ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nào, nếu các khoản 
đóng góp còn nợ bằng hoặc vượt quá số kinh phí đã đóng góp trong đủ 
hai năm trước đó; trừ khi Hội nghị - với hai phần ba số phiếu tán thành 
của đại biểu có mặt - cho phép Thành viên này bỏ phiếu, và Thành viên đó 
chứng minh được rằng việc không chi trả được đầy đủ các nghĩa vụ đóng 
góp này là do những điều kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Thành 
viên ấy. 

Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

5. Tổng Giám đốc của Văn phòng Lao động Quốc tế phải chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng Quản trị về việc bảo đảm nguồn quỹ của Tổ chức Lao 
động Quốc tế được chi tiêu hợp lý.

Điều 19
Các Công ước và Khuyến nghị

Các quyết định của Hội nghị

1. Khi Hội nghị đã quyết định thông qua các đề xuất về một mục nội dung 
trong chương trình nghị sự, Hội nghị sẽ có quyền xác định rõ liệu các đề 
xuất này sẽ được hoàn thiện dưới hình thức là: (a) một Công ước quốc tế, 
hay (b) một Khuyến nghị nhằm đáp ứng các tình huống mà theo đó một 
vấn đề, hoặc một khía cạnh của vấn đề được thảo luận tới chưa được coi 
là phù hợp vào thời điểm đó để hoàn thiện thành một Công ước.

Số phiếu quy định

2. Trong cả hai trường hợp, cần thiết phải đảm bảo hai phần ba số đại 
biểu có mặt bỏ phiếu tán thành để Hội nghị thông qua một Công ước hay 
Khuyến nghị.

Sửa đổi theo các điều kiện đặc thù của địa phương

3. Khi xây dựng bất kỳ Công ước hay Khuyến nghị cần áp dụng chung 
nào, Hội nghị sẽ xem xét tình hình ở các quốc gia có điều kiện khí hậu, sự 
phát triển các tổ chức công nghiệp còn chưa hoàn thiện, hay các điều 
kiện đặc biệt khác khiến cho điều kiện lao động ở những quốc gia này 
khác biệt đáng kể, và sẽ đưa ra các gợi ý sửa đổi mà Hội nghị cho rằng có 
thể là cần phải có để đảm bảo đáp ứng cho cả những quốc gia này.

Văn bản xác thực

4. Hai bản sao của Công ước và Khuyến nghị sẽ được xác thực với chữ ký 
của Chủ tọa Hội nghị và Tổng Giám đốc. Trong số hai bản sao này, một 
bản sao sẽ được lưu trong thư viện lưu trữ của Tổ chức Lao động Quốc tế 
và bản còn lại sẽ được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lưu giữ. Tổng Giám 
đốc sẽ gửi một bản sao chứng thực của Công ước hay Khuyến nghị cho 
mỗi Quốc gia Thành viên.



Điều 17
Các cán bộ Hội nghị, thủ tục và các ủy ban, Bỏ phiếu, Số 
phiếu tối thiểu

Các cán bộ Hội nghị, thủ tục và các ủy ban

1. Hội nghị sẽ bầu ra một chủ tịch và ba phó chủ tịch. Một trong các phó 
chủ tịch sẽ là một đại biểu Chính phủ, một người là đại biểu của Người sử 
dụng lao động, và một người là đại biểu của Người lao động. Hội nghị sẽ 
quy định thủ tục riêng và sẽ bổ nhiệm các ủy ban xem xét và báo cáo về 
một vấn đề bất kỳ.

Bỏ phiếu

2. Trừ khi có quy định khác trong Hiến chương này hoặc theo các điều 
khoản của bất kỳ một Công ước nào hay của các văn kiện khác về việc 
trao các quyền hạn cho Hội nghị hoặc theo các thỏa thuận về ngân sách 
và tài chính đã được thông qua theo điều 13, tất cả các vấn đề sẽ được 
quyết định bởi phương thức đa số phiếu bầu của các đại biểu có mặt.

Số phiếu tối thiểu

3. Bỏ phiếu sẽ bị coi là vô hiệu nếu tổng số phiếu bầu không bằng một 
nửa tổng số đại biểu tham dự Hội nghị.

Điều 18
Các chuyên gia kỹ thuật
1. Hội nghị có thể thêm các chuyên gia kỹ thuật không có quyền bỏ phiếu 
vào bất kỳ ủy ban nào mà Hội nghị bổ nhiệm.

3. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện tham vấn phù 
hợp khi thấy rằng tham vấn là cần thiết, với các tổ chức quốc tế phi chính 
phủ có uy tín, bao gồm các tổ chức quốc tế của người sử dụng lao động, 
người lao động, nhà nông và các xã viên hợp tác xã.

Điều 13
Các sắp xếp tài chính và ngân sách, Truy thu các khoản 
đóng góp, Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

Các sắp xếp tài chính và ngân sách

1. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp ngân sách và tài chính với 
Liên Hợp Quốc sao cho phù hợp.

2. Trong trường hợp chưa có sự thống nhất về các sắp xếp này, hoặc 
trong những thời điểm những sắp xếp như vậy chưa có hiệu lực: 

(a) mỗi Quốc gia Thành viên sẽ chi trả chi phí đi lại và sinh hoạt phí 
cho các đại biểu và cố vấn của đại biểu, và của các đại diện nước 
mình khi họ tham gia vào các cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng 
Quản trị, tùy vào từng trường hợp;

(b) tất cả các chi phí khác của Văn phòng Lao động Quốc tế và các 
cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng Quản trị sẽ do Tổng Giám đốc 
Văn phòng Lao động Quốc tế sử dụng quỹ tổng của Tổ chức Lao 
động Quốc tế để chi trả; 

(c) các thủ tục phê duyệt, phân bổ và thu ngân sách của Tổ chức Lao 
động Quốc tế sẽ do Hội nghị quyết định, dựa trên phương thức bỏ 
phiếu với hai phần ba số phiếu tán thành của đại biểu có mặt, và 
sẽ quy định việc phê duyệt ngân sách và các thỏa thuận phân bổ 
chi phí giữa các Quốc gia Thành viên của Tổ chức thông qua một 
ủy ban gồm các đại diện của các chính phủ.

(c) thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu như đã nêu trong các điều 
khoản của Hiến chương này có liên quan tới việc tuân thủ hiệu 
quả các Công ước; và

(d) hiệu đính và phát hành, bằng các thứ tiếng mà Hội đồng Quản trị 
thấy rằng cần thiết, các ấn phẩm về những vấn đề nhận được sự 
quan tâm của quốc tế trong lao động và việc làm.

3. Nhìn chung, Văn phòng cũng sẽ có những quyền hạn và nhiệm vụ khác 
tương tự như trên do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị giao phó.

Điều 11
Quan hệ với các chính phủ
1. Các cơ quan chính phủ của các nước Thành viên có chức năng hoạt 
động trong lĩnh vực lao động và việc làm có thể trao đổi thông tin trực 
tiếp với Tổng Giám đốc thông qua các đại diện chính phủ nằm trong Hội 
đồng Quản trị của Văn phòng Lao động Quốc tế, hoặc, trong trường hợp 
không liên lạc thông qua các đại diện này được, sẽ thông qua các cán bộ 
có đủ điều kiện mà chính phủ đề bạt chỉ cho mục đích này.

Điều 12
Quan hệ với các tổ chức quốc tế
1. Tổ chức Lao động Quốc tế, trong phạm vi các điều khoản của Hiến 
chương này, sẽ hợp tác với các tổ chức quốc tế nói chung có uy tín trong 
việc điều phối các hoạt động của các tổ chức quốc tế công có trách nhiệm 
chuyên biệt, và trong việc phối hợp với các tổ chức quốc tế công có trách 
nhiệm chuyên biệt trong những lĩnh vực có liên quan.

2. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện phù hợp để 
các tổ chức quốc tế công tham gia vào các cuộc thảo luận nhưng không 
bỏ phiếu.

Tính chất quốc tế trong các trách nhiệm công việc

4. Các trách nhiệm của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn phòng sẽ có tính 
công vụ quốc tế đặc thù. Trong khi làm việc, Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
không yêu cầu hay tiếp nhận hướng dẫn từ bất kỳ chính phủ hay bất kỳ cơ 
quan chính quyền nào nằm ngoài Tổ chức. Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
cố gắng tránh bất kỳ hành động nào có thể làm tổn hại tới cương vị là cán bộ 
công vụ quốc tế với những trách nhiệm đặc thù với Tổ chức.

5. Mỗi Thành viên của Tổ chức cam kết tôn trọng tính chất quốc tế đặc 
thù của các trách nhiệm công việc của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn 
phòng, và sẽ không tìm cách gây ảnh hưởng trong quá trình họ thực hiện 
các trách nhiệm của mình.

Điều 10
Các chức năng của Văn phòng
1. Các chức năng của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ bao gồm việc thu 
thập và cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan tới những điều chỉnh 
có tính quốc tế về điều kiện đời sống công nghiệp và lao động , và đặc 
biệt là những thông tin về kiểm tra những vấn đề được đề xuất đưa ra 
tại Hội nghị nhằm đánh giá các Công ước quốc tế, và thông tin về việc 
thực hiện các cuộc điều tra đặc biệt do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị 
yêu cầu.

2. Trong điều kiện có hướng dẫn của Hội đồng Quản trị, Văn phòng sẽ: 

(a) chuẩn bị các tài liệu về các hạng mục nội dung trong chương trình 
họp của Hội nghị;

(b) trong khả năng có thể, tạo điều kiện hỗ trợ theo yêu cầu của các 
chính phủ về xây dựng luật và các quy định dựa trên các quyết 
định của Hội nghị, về cải thiện các thực hành quản trị cùng hệ 
thống thanh tra;

Về quy trình làm việc

8. Hội đồng Quản trị sẽ tự đưa ra quy định về quy trình làm việc và tự ấn 
định thời gian họp của mình. Một cuộc họp đặc biệt sẽ được tổ chức nếu 
có yêu cầu bằng văn bản có sự đồng ý của ít nhất mười sáu thành viên 
đại diện trong Hội đồng.

Điều 8
Tổng Giám đốc
1. Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ có một Tổng Giám đốc, do Hội 
đồng Quản trị bổ nhiệm, và, tuân theo hướng dẫn từ Hội đồng Quản 
trị, sẽ chịu trách nhiệm quản lý vận hành hiệu quả Văn phòng Lao 
động Quốc tế và chịu trách nhiệm với những nhiệm vụ khác được 
giao.

2. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc phải tham dự đầy đủ các 
cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

Điều 9
Tổ chức cán bộ

Bổ nhiệm

1. Các cán bộ của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ do Tổng Giám đốc bổ 
nhiệm dựa trên các quy định đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

2. Trong điều kiện có thể, sau khi cân nhắc tính hiệu quả hoạt động 
của Văn phòng, Tổng Giám đốc sẽ lựa chọn nhân sự có các quốc tịch 
khác nhau.

3. Một số lượng cán bộ nhất định của Văn phòng sẽ là nữ giới.
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Chương II 
Thủ tục

Điều 14
Chương trình nghị sự của Hội nghị, Chuẩn bị cho Hội nghị

Chương trình nghị sự của Hội nghị

1. Chương trình nghị sự các cuộc họp của Hội nghị sẽ do Hội đồng Quản 
trị hoàn thiện, trong đó sẽ xem xét các gợi ý được đưa ra bởi các chính 
phủ của các Quốc gia Thành viên, hoặc bởi bất kỳ tổ chức đại diện được 
thừa nhận tại điều 3, hoặc bởi các tổ chức quốc tế công.

Chuẩn bị cho Hội nghị

2. Hội đồng Quản trị sẽ đưa ra các quy tắc bảo đảm nội dung kỹ thuật 
được chuẩn bị kỹ càng và có sự tham vấn đầy đủ với các Thành viên liên 
quan chính, thông qua một hội nghị trù bị hoặc hình thức tương tự, trước 
khi thông qua một Công ước hay một Khuyến nghị do Hội nghị đề ra.

Điều 15
Truyền tải chương trình nghị sự và các báo cáo của Hội 
nghị, Đại diện chính phủ

Truyền tải chương trình nghị sự và các báo cáo của Hội nghị

1. Tổng Giám đốc sẽ giữ vai trò là Tổng thư ký của Hội nghị, và sẽ truyền 
tải chương trình nghị sự tới các Quốc gia Thành viên bốn tháng trước khi 
cuộc họp tại Hội nghị diễn ra, cũng như, thông qua họ, tới các đại biểu 
không phải là đại diện Chính phủ khi được đề cử.

3. Các chi phí của Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ do các Quốc gia Thành 
viên chi trả, phù hợp với các thỏa thuận hiện có hiệu lực theo đoạn 1 và 
đoạn 2 (c) của điều này.

Truy thu các khoản đóng góp

4. Một Thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế nếu đang nằm trong 
diện truy thu các nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Tổ chức sẽ không có 
quyền bỏ phiếu tại Hội nghị, trong Hội đồng Quản trị, tại các ủy ban, hay 
trong bất kỳ kỳ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nào, nếu các khoản 
đóng góp còn nợ bằng hoặc vượt quá số kinh phí đã đóng góp trong đủ 
hai năm trước đó; trừ khi Hội nghị - với hai phần ba số phiếu tán thành 
của đại biểu có mặt - cho phép Thành viên này bỏ phiếu, và Thành viên đó 
chứng minh được rằng việc không chi trả được đầy đủ các nghĩa vụ đóng 
góp này là do những điều kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Thành 
viên ấy. 

Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

5. Tổng Giám đốc của Văn phòng Lao động Quốc tế phải chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng Quản trị về việc bảo đảm nguồn quỹ của Tổ chức Lao 
động Quốc tế được chi tiêu hợp lý.

Đại diện chính phủ

2. Các báo cáo về từng nội dung trong chương trình nghị sự sẽ được gửi 
đi tới các Thành viên sao cho họ có đủ thời gian để xem xét kỳ càng trước 
khi cuộc họp của Hội nghị diễn ra. Hội đồng Quản trị sẽ đưa ra các quy tắc 
để áp dụng điều khoản này.

Điều 16
Phản đối chương trình nghị sự, Giới thiệu nội dung mới 
trong Hội nghị

Phản đối chương trình nghị sự

1. Các chính phủ của các Quốc gia Thành viên đều có quyền chính thức phản 
đối việc một hoặc nhiều hơn một nội dung nào đó được đưa vào trong 
chương trình nghị sự. Lý do phản đối phải được đưa ra trong thư chính thức 
gửi tới Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc sẽ chuyển thông tin này tới tất cả các 
Thành viên khác của Tổ chức.

2. Tuy nhiên, các nội dung bị phản đối sẽ không bị lược ra khỏi chương trình 
nghị sự, nếu tại Hội nghị có hai phần ba số phiếu của các đại biểu có mặt cho 
thấy mong muốn tiếp tục xem xét nội dung này.

Giới thiệu nội dung mới trong Hội nghị

3. Nếu Hội nghị quyết định (với các điều kiện khác với nội dung đã nêu ở 
đoạn liền trước đây), với hai phần ba số phiếu tán thành của các đại biểu 
có mặt, rằng một nội dung nào đó cần được Hội nghị xem xét, nội dung 
này sẽ được đưa vào chương trình nghị sự cho cuộc họp tiếp theo.

Điều 19
Các Công ước và Khuyến nghị

Các quyết định của Hội nghị

1. Khi Hội nghị đã quyết định thông qua các đề xuất về một mục nội dung 
trong chương trình nghị sự, Hội nghị sẽ có quyền xác định rõ liệu các đề 
xuất này sẽ được hoàn thiện dưới hình thức là: (a) một Công ước quốc tế, 
hay (b) một Khuyến nghị nhằm đáp ứng các tình huống mà theo đó một 
vấn đề, hoặc một khía cạnh của vấn đề được thảo luận tới chưa được coi 
là phù hợp vào thời điểm đó để hoàn thiện thành một Công ước.

Số phiếu quy định

2. Trong cả hai trường hợp, cần thiết phải đảm bảo hai phần ba số đại 
biểu có mặt bỏ phiếu tán thành để Hội nghị thông qua một Công ước hay 
Khuyến nghị.

Sửa đổi theo các điều kiện đặc thù của địa phương

3. Khi xây dựng bất kỳ Công ước hay Khuyến nghị cần áp dụng chung 
nào, Hội nghị sẽ xem xét tình hình ở các quốc gia có điều kiện khí hậu, sự 
phát triển các tổ chức công nghiệp còn chưa hoàn thiện, hay các điều 
kiện đặc biệt khác khiến cho điều kiện lao động ở những quốc gia này 
khác biệt đáng kể, và sẽ đưa ra các gợi ý sửa đổi mà Hội nghị cho rằng có 
thể là cần phải có để đảm bảo đáp ứng cho cả những quốc gia này.

Văn bản xác thực

4. Hai bản sao của Công ước và Khuyến nghị sẽ được xác thực với chữ ký 
của Chủ tọa Hội nghị và Tổng Giám đốc. Trong số hai bản sao này, một 
bản sao sẽ được lưu trong thư viện lưu trữ của Tổ chức Lao động Quốc tế 
và bản còn lại sẽ được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lưu giữ. Tổng Giám 
đốc sẽ gửi một bản sao chứng thực của Công ước hay Khuyến nghị cho 
mỗi Quốc gia Thành viên.



Điều 17
Các cán bộ Hội nghị, thủ tục và các ủy ban, Bỏ phiếu, Số 
phiếu tối thiểu

Các cán bộ Hội nghị, thủ tục và các ủy ban

1. Hội nghị sẽ bầu ra một chủ tịch và ba phó chủ tịch. Một trong các phó 
chủ tịch sẽ là một đại biểu Chính phủ, một người là đại biểu của Người sử 
dụng lao động, và một người là đại biểu của Người lao động. Hội nghị sẽ 
quy định thủ tục riêng và sẽ bổ nhiệm các ủy ban xem xét và báo cáo về 
một vấn đề bất kỳ.

Bỏ phiếu

2. Trừ khi có quy định khác trong Hiến chương này hoặc theo các điều 
khoản của bất kỳ một Công ước nào hay của các văn kiện khác về việc 
trao các quyền hạn cho Hội nghị hoặc theo các thỏa thuận về ngân sách 
và tài chính đã được thông qua theo điều 13, tất cả các vấn đề sẽ được 
quyết định bởi phương thức đa số phiếu bầu của các đại biểu có mặt.

Số phiếu tối thiểu

3. Bỏ phiếu sẽ bị coi là vô hiệu nếu tổng số phiếu bầu không bằng một 
nửa tổng số đại biểu tham dự Hội nghị.

Điều 18
Các chuyên gia kỹ thuật
1. Hội nghị có thể thêm các chuyên gia kỹ thuật không có quyền bỏ phiếu 
vào bất kỳ ủy ban nào mà Hội nghị bổ nhiệm.

3. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện tham vấn phù 
hợp khi thấy rằng tham vấn là cần thiết, với các tổ chức quốc tế phi chính 
phủ có uy tín, bao gồm các tổ chức quốc tế của người sử dụng lao động, 
người lao động, nhà nông và các xã viên hợp tác xã.

Điều 13
Các sắp xếp tài chính và ngân sách, Truy thu các khoản 
đóng góp, Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

Các sắp xếp tài chính và ngân sách

1. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp ngân sách và tài chính với 
Liên Hợp Quốc sao cho phù hợp.

2. Trong trường hợp chưa có sự thống nhất về các sắp xếp này, hoặc 
trong những thời điểm những sắp xếp như vậy chưa có hiệu lực: 

(a) mỗi Quốc gia Thành viên sẽ chi trả chi phí đi lại và sinh hoạt phí 
cho các đại biểu và cố vấn của đại biểu, và của các đại diện nước 
mình khi họ tham gia vào các cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng 
Quản trị, tùy vào từng trường hợp;

(b) tất cả các chi phí khác của Văn phòng Lao động Quốc tế và các 
cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng Quản trị sẽ do Tổng Giám đốc 
Văn phòng Lao động Quốc tế sử dụng quỹ tổng của Tổ chức Lao 
động Quốc tế để chi trả; 

(c) các thủ tục phê duyệt, phân bổ và thu ngân sách của Tổ chức Lao 
động Quốc tế sẽ do Hội nghị quyết định, dựa trên phương thức bỏ 
phiếu với hai phần ba số phiếu tán thành của đại biểu có mặt, và 
sẽ quy định việc phê duyệt ngân sách và các thỏa thuận phân bổ 
chi phí giữa các Quốc gia Thành viên của Tổ chức thông qua một 
ủy ban gồm các đại diện của các chính phủ.

(c) thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu như đã nêu trong các điều 
khoản của Hiến chương này có liên quan tới việc tuân thủ hiệu 
quả các Công ước; và

(d) hiệu đính và phát hành, bằng các thứ tiếng mà Hội đồng Quản trị 
thấy rằng cần thiết, các ấn phẩm về những vấn đề nhận được sự 
quan tâm của quốc tế trong lao động và việc làm.

3. Nhìn chung, Văn phòng cũng sẽ có những quyền hạn và nhiệm vụ khác 
tương tự như trên do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị giao phó.

Điều 11
Quan hệ với các chính phủ
1. Các cơ quan chính phủ của các nước Thành viên có chức năng hoạt 
động trong lĩnh vực lao động và việc làm có thể trao đổi thông tin trực 
tiếp với Tổng Giám đốc thông qua các đại diện chính phủ nằm trong Hội 
đồng Quản trị của Văn phòng Lao động Quốc tế, hoặc, trong trường hợp 
không liên lạc thông qua các đại diện này được, sẽ thông qua các cán bộ 
có đủ điều kiện mà chính phủ đề bạt chỉ cho mục đích này.

Điều 12
Quan hệ với các tổ chức quốc tế
1. Tổ chức Lao động Quốc tế, trong phạm vi các điều khoản của Hiến 
chương này, sẽ hợp tác với các tổ chức quốc tế nói chung có uy tín trong 
việc điều phối các hoạt động của các tổ chức quốc tế công có trách nhiệm 
chuyên biệt, và trong việc phối hợp với các tổ chức quốc tế công có trách 
nhiệm chuyên biệt trong những lĩnh vực có liên quan.

2. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện phù hợp để 
các tổ chức quốc tế công tham gia vào các cuộc thảo luận nhưng không 
bỏ phiếu.

Tính chất quốc tế trong các trách nhiệm công việc

4. Các trách nhiệm của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn phòng sẽ có tính 
công vụ quốc tế đặc thù. Trong khi làm việc, Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
không yêu cầu hay tiếp nhận hướng dẫn từ bất kỳ chính phủ hay bất kỳ cơ 
quan chính quyền nào nằm ngoài Tổ chức. Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
cố gắng tránh bất kỳ hành động nào có thể làm tổn hại tới cương vị là cán bộ 
công vụ quốc tế với những trách nhiệm đặc thù với Tổ chức.

5. Mỗi Thành viên của Tổ chức cam kết tôn trọng tính chất quốc tế đặc 
thù của các trách nhiệm công việc của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn 
phòng, và sẽ không tìm cách gây ảnh hưởng trong quá trình họ thực hiện 
các trách nhiệm của mình.

Điều 10
Các chức năng của Văn phòng
1. Các chức năng của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ bao gồm việc thu 
thập và cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan tới những điều chỉnh 
có tính quốc tế về điều kiện đời sống công nghiệp và lao động , và đặc 
biệt là những thông tin về kiểm tra những vấn đề được đề xuất đưa ra 
tại Hội nghị nhằm đánh giá các Công ước quốc tế, và thông tin về việc 
thực hiện các cuộc điều tra đặc biệt do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị 
yêu cầu.

2. Trong điều kiện có hướng dẫn của Hội đồng Quản trị, Văn phòng sẽ: 

(a) chuẩn bị các tài liệu về các hạng mục nội dung trong chương trình 
họp của Hội nghị;

(b) trong khả năng có thể, tạo điều kiện hỗ trợ theo yêu cầu của các 
chính phủ về xây dựng luật và các quy định dựa trên các quyết 
định của Hội nghị, về cải thiện các thực hành quản trị cùng hệ 
thống thanh tra;

Về quy trình làm việc

8. Hội đồng Quản trị sẽ tự đưa ra quy định về quy trình làm việc và tự ấn 
định thời gian họp của mình. Một cuộc họp đặc biệt sẽ được tổ chức nếu 
có yêu cầu bằng văn bản có sự đồng ý của ít nhất mười sáu thành viên 
đại diện trong Hội đồng.

Điều 8
Tổng Giám đốc
1. Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ có một Tổng Giám đốc, do Hội 
đồng Quản trị bổ nhiệm, và, tuân theo hướng dẫn từ Hội đồng Quản 
trị, sẽ chịu trách nhiệm quản lý vận hành hiệu quả Văn phòng Lao 
động Quốc tế và chịu trách nhiệm với những nhiệm vụ khác được 
giao.

2. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc phải tham dự đầy đủ các 
cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

Điều 9
Tổ chức cán bộ

Bổ nhiệm

1. Các cán bộ của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ do Tổng Giám đốc bổ 
nhiệm dựa trên các quy định đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

2. Trong điều kiện có thể, sau khi cân nhắc tính hiệu quả hoạt động 
của Văn phòng, Tổng Giám đốc sẽ lựa chọn nhân sự có các quốc tịch 
khác nhau.

3. Một số lượng cán bộ nhất định của Văn phòng sẽ là nữ giới.
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Điều 14
Chương trình nghị sự của Hội nghị, Chuẩn bị cho Hội nghị

Chương trình nghị sự của Hội nghị

1. Chương trình nghị sự các cuộc họp của Hội nghị sẽ do Hội đồng Quản 
trị hoàn thiện, trong đó sẽ xem xét các gợi ý được đưa ra bởi các chính 
phủ của các Quốc gia Thành viên, hoặc bởi bất kỳ tổ chức đại diện được 
thừa nhận tại điều 3, hoặc bởi các tổ chức quốc tế công.

Chuẩn bị cho Hội nghị

2. Hội đồng Quản trị sẽ đưa ra các quy tắc bảo đảm nội dung kỹ thuật 
được chuẩn bị kỹ càng và có sự tham vấn đầy đủ với các Thành viên liên 
quan chính, thông qua một hội nghị trù bị hoặc hình thức tương tự, trước 
khi thông qua một Công ước hay một Khuyến nghị do Hội nghị đề ra.

Điều 15
Truyền tải chương trình nghị sự và các báo cáo của Hội 
nghị, Đại diện chính phủ

Truyền tải chương trình nghị sự và các báo cáo của Hội nghị

1. Tổng Giám đốc sẽ giữ vai trò là Tổng thư ký của Hội nghị, và sẽ truyền 
tải chương trình nghị sự tới các Quốc gia Thành viên bốn tháng trước khi 
cuộc họp tại Hội nghị diễn ra, cũng như, thông qua họ, tới các đại biểu 
không phải là đại diện Chính phủ khi được đề cử.

3. Các chi phí của Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ do các Quốc gia Thành 
viên chi trả, phù hợp với các thỏa thuận hiện có hiệu lực theo đoạn 1 và 
đoạn 2 (c) của điều này.

Truy thu các khoản đóng góp

4. Một Thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế nếu đang nằm trong 
diện truy thu các nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Tổ chức sẽ không có 
quyền bỏ phiếu tại Hội nghị, trong Hội đồng Quản trị, tại các ủy ban, hay 
trong bất kỳ kỳ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nào, nếu các khoản 
đóng góp còn nợ bằng hoặc vượt quá số kinh phí đã đóng góp trong đủ 
hai năm trước đó; trừ khi Hội nghị - với hai phần ba số phiếu tán thành 
của đại biểu có mặt - cho phép Thành viên này bỏ phiếu, và Thành viên đó 
chứng minh được rằng việc không chi trả được đầy đủ các nghĩa vụ đóng 
góp này là do những điều kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Thành 
viên ấy. 

Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

5. Tổng Giám đốc của Văn phòng Lao động Quốc tế phải chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng Quản trị về việc bảo đảm nguồn quỹ của Tổ chức Lao 
động Quốc tế được chi tiêu hợp lý.

Đại diện chính phủ

2. Các báo cáo về từng nội dung trong chương trình nghị sự sẽ được gửi 
đi tới các Thành viên sao cho họ có đủ thời gian để xem xét kỳ càng trước 
khi cuộc họp của Hội nghị diễn ra. Hội đồng Quản trị sẽ đưa ra các quy tắc 
để áp dụng điều khoản này.

Điều 16
Phản đối chương trình nghị sự, Giới thiệu nội dung mới 
trong Hội nghị

Phản đối chương trình nghị sự

1. Các chính phủ của các Quốc gia Thành viên đều có quyền chính thức phản 
đối việc một hoặc nhiều hơn một nội dung nào đó được đưa vào trong 
chương trình nghị sự. Lý do phản đối phải được đưa ra trong thư chính thức 
gửi tới Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc sẽ chuyển thông tin này tới tất cả các 
Thành viên khác của Tổ chức.

2. Tuy nhiên, các nội dung bị phản đối sẽ không bị lược ra khỏi chương trình 
nghị sự, nếu tại Hội nghị có hai phần ba số phiếu của các đại biểu có mặt cho 
thấy mong muốn tiếp tục xem xét nội dung này.

Giới thiệu nội dung mới trong Hội nghị

3. Nếu Hội nghị quyết định (với các điều kiện khác với nội dung đã nêu ở 
đoạn liền trước đây), với hai phần ba số phiếu tán thành của các đại biểu 
có mặt, rằng một nội dung nào đó cần được Hội nghị xem xét, nội dung 
này sẽ được đưa vào chương trình nghị sự cho cuộc họp tiếp theo.

Điều 19
Các Công ước và Khuyến nghị

Các quyết định của Hội nghị

1. Khi Hội nghị đã quyết định thông qua các đề xuất về một mục nội dung 
trong chương trình nghị sự, Hội nghị sẽ có quyền xác định rõ liệu các đề 
xuất này sẽ được hoàn thiện dưới hình thức là: (a) một Công ước quốc tế, 
hay (b) một Khuyến nghị nhằm đáp ứng các tình huống mà theo đó một 
vấn đề, hoặc một khía cạnh của vấn đề được thảo luận tới chưa được coi 
là phù hợp vào thời điểm đó để hoàn thiện thành một Công ước.

Số phiếu quy định

2. Trong cả hai trường hợp, cần thiết phải đảm bảo hai phần ba số đại 
biểu có mặt bỏ phiếu tán thành để Hội nghị thông qua một Công ước hay 
Khuyến nghị.

Sửa đổi theo các điều kiện đặc thù của địa phương

3. Khi xây dựng bất kỳ Công ước hay Khuyến nghị cần áp dụng chung 
nào, Hội nghị sẽ xem xét tình hình ở các quốc gia có điều kiện khí hậu, sự 
phát triển các tổ chức công nghiệp còn chưa hoàn thiện, hay các điều 
kiện đặc biệt khác khiến cho điều kiện lao động ở những quốc gia này 
khác biệt đáng kể, và sẽ đưa ra các gợi ý sửa đổi mà Hội nghị cho rằng có 
thể là cần phải có để đảm bảo đáp ứng cho cả những quốc gia này.

Văn bản xác thực

4. Hai bản sao của Công ước và Khuyến nghị sẽ được xác thực với chữ ký 
của Chủ tọa Hội nghị và Tổng Giám đốc. Trong số hai bản sao này, một 
bản sao sẽ được lưu trong thư viện lưu trữ của Tổ chức Lao động Quốc tế 
và bản còn lại sẽ được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lưu giữ. Tổng Giám 
đốc sẽ gửi một bản sao chứng thực của Công ước hay Khuyến nghị cho 
mỗi Quốc gia Thành viên.



Điều 17
Các cán bộ Hội nghị, thủ tục và các ủy ban, Bỏ phiếu, Số 
phiếu tối thiểu

Các cán bộ Hội nghị, thủ tục và các ủy ban

1. Hội nghị sẽ bầu ra một chủ tịch và ba phó chủ tịch. Một trong các phó 
chủ tịch sẽ là một đại biểu Chính phủ, một người là đại biểu của Người sử 
dụng lao động, và một người là đại biểu của Người lao động. Hội nghị sẽ 
quy định thủ tục riêng và sẽ bổ nhiệm các ủy ban xem xét và báo cáo về 
một vấn đề bất kỳ.

Bỏ phiếu

2. Trừ khi có quy định khác trong Hiến chương này hoặc theo các điều 
khoản của bất kỳ một Công ước nào hay của các văn kiện khác về việc 
trao các quyền hạn cho Hội nghị hoặc theo các thỏa thuận về ngân sách 
và tài chính đã được thông qua theo điều 13, tất cả các vấn đề sẽ được 
quyết định bởi phương thức đa số phiếu bầu của các đại biểu có mặt.

Số phiếu tối thiểu

3. Bỏ phiếu sẽ bị coi là vô hiệu nếu tổng số phiếu bầu không bằng một 
nửa tổng số đại biểu tham dự Hội nghị.

Điều 18
Các chuyên gia kỹ thuật
1. Hội nghị có thể thêm các chuyên gia kỹ thuật không có quyền bỏ phiếu 
vào bất kỳ ủy ban nào mà Hội nghị bổ nhiệm.

3. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện tham vấn phù 
hợp khi thấy rằng tham vấn là cần thiết, với các tổ chức quốc tế phi chính 
phủ có uy tín, bao gồm các tổ chức quốc tế của người sử dụng lao động, 
người lao động, nhà nông và các xã viên hợp tác xã.

Điều 13
Các sắp xếp tài chính và ngân sách, Truy thu các khoản 
đóng góp, Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

Các sắp xếp tài chính và ngân sách

1. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp ngân sách và tài chính với 
Liên Hợp Quốc sao cho phù hợp.

2. Trong trường hợp chưa có sự thống nhất về các sắp xếp này, hoặc 
trong những thời điểm những sắp xếp như vậy chưa có hiệu lực: 

(a) mỗi Quốc gia Thành viên sẽ chi trả chi phí đi lại và sinh hoạt phí 
cho các đại biểu và cố vấn của đại biểu, và của các đại diện nước 
mình khi họ tham gia vào các cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng 
Quản trị, tùy vào từng trường hợp;

(b) tất cả các chi phí khác của Văn phòng Lao động Quốc tế và các 
cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng Quản trị sẽ do Tổng Giám đốc 
Văn phòng Lao động Quốc tế sử dụng quỹ tổng của Tổ chức Lao 
động Quốc tế để chi trả; 

(c) các thủ tục phê duyệt, phân bổ và thu ngân sách của Tổ chức Lao 
động Quốc tế sẽ do Hội nghị quyết định, dựa trên phương thức bỏ 
phiếu với hai phần ba số phiếu tán thành của đại biểu có mặt, và 
sẽ quy định việc phê duyệt ngân sách và các thỏa thuận phân bổ 
chi phí giữa các Quốc gia Thành viên của Tổ chức thông qua một 
ủy ban gồm các đại diện của các chính phủ.

(c) thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu như đã nêu trong các điều 
khoản của Hiến chương này có liên quan tới việc tuân thủ hiệu 
quả các Công ước; và

(d) hiệu đính và phát hành, bằng các thứ tiếng mà Hội đồng Quản trị 
thấy rằng cần thiết, các ấn phẩm về những vấn đề nhận được sự 
quan tâm của quốc tế trong lao động và việc làm.

3. Nhìn chung, Văn phòng cũng sẽ có những quyền hạn và nhiệm vụ khác 
tương tự như trên do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị giao phó.

Điều 11
Quan hệ với các chính phủ
1. Các cơ quan chính phủ của các nước Thành viên có chức năng hoạt 
động trong lĩnh vực lao động và việc làm có thể trao đổi thông tin trực 
tiếp với Tổng Giám đốc thông qua các đại diện chính phủ nằm trong Hội 
đồng Quản trị của Văn phòng Lao động Quốc tế, hoặc, trong trường hợp 
không liên lạc thông qua các đại diện này được, sẽ thông qua các cán bộ 
có đủ điều kiện mà chính phủ đề bạt chỉ cho mục đích này.

Điều 12
Quan hệ với các tổ chức quốc tế
1. Tổ chức Lao động Quốc tế, trong phạm vi các điều khoản của Hiến 
chương này, sẽ hợp tác với các tổ chức quốc tế nói chung có uy tín trong 
việc điều phối các hoạt động của các tổ chức quốc tế công có trách nhiệm 
chuyên biệt, và trong việc phối hợp với các tổ chức quốc tế công có trách 
nhiệm chuyên biệt trong những lĩnh vực có liên quan.

2. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện phù hợp để 
các tổ chức quốc tế công tham gia vào các cuộc thảo luận nhưng không 
bỏ phiếu.

Tính chất quốc tế trong các trách nhiệm công việc

4. Các trách nhiệm của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn phòng sẽ có tính 
công vụ quốc tế đặc thù. Trong khi làm việc, Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
không yêu cầu hay tiếp nhận hướng dẫn từ bất kỳ chính phủ hay bất kỳ cơ 
quan chính quyền nào nằm ngoài Tổ chức. Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
cố gắng tránh bất kỳ hành động nào có thể làm tổn hại tới cương vị là cán bộ 
công vụ quốc tế với những trách nhiệm đặc thù với Tổ chức.

5. Mỗi Thành viên của Tổ chức cam kết tôn trọng tính chất quốc tế đặc 
thù của các trách nhiệm công việc của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn 
phòng, và sẽ không tìm cách gây ảnh hưởng trong quá trình họ thực hiện 
các trách nhiệm của mình.

Điều 10
Các chức năng của Văn phòng
1. Các chức năng của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ bao gồm việc thu 
thập và cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan tới những điều chỉnh 
có tính quốc tế về điều kiện đời sống công nghiệp và lao động , và đặc 
biệt là những thông tin về kiểm tra những vấn đề được đề xuất đưa ra 
tại Hội nghị nhằm đánh giá các Công ước quốc tế, và thông tin về việc 
thực hiện các cuộc điều tra đặc biệt do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị 
yêu cầu.

2. Trong điều kiện có hướng dẫn của Hội đồng Quản trị, Văn phòng sẽ: 

(a) chuẩn bị các tài liệu về các hạng mục nội dung trong chương trình 
họp của Hội nghị;

(b) trong khả năng có thể, tạo điều kiện hỗ trợ theo yêu cầu của các 
chính phủ về xây dựng luật và các quy định dựa trên các quyết 
định của Hội nghị, về cải thiện các thực hành quản trị cùng hệ 
thống thanh tra;

Về quy trình làm việc

8. Hội đồng Quản trị sẽ tự đưa ra quy định về quy trình làm việc và tự ấn 
định thời gian họp của mình. Một cuộc họp đặc biệt sẽ được tổ chức nếu 
có yêu cầu bằng văn bản có sự đồng ý của ít nhất mười sáu thành viên 
đại diện trong Hội đồng.

Điều 8
Tổng Giám đốc
1. Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ có một Tổng Giám đốc, do Hội 
đồng Quản trị bổ nhiệm, và, tuân theo hướng dẫn từ Hội đồng Quản 
trị, sẽ chịu trách nhiệm quản lý vận hành hiệu quả Văn phòng Lao 
động Quốc tế và chịu trách nhiệm với những nhiệm vụ khác được 
giao.

2. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc phải tham dự đầy đủ các 
cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

Điều 9
Tổ chức cán bộ

Bổ nhiệm

1. Các cán bộ của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ do Tổng Giám đốc bổ 
nhiệm dựa trên các quy định đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

2. Trong điều kiện có thể, sau khi cân nhắc tính hiệu quả hoạt động 
của Văn phòng, Tổng Giám đốc sẽ lựa chọn nhân sự có các quốc tịch 
khác nhau.

3. Một số lượng cán bộ nhất định của Văn phòng sẽ là nữ giới.
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Điều 14
Chương trình nghị sự của Hội nghị, Chuẩn bị cho Hội nghị

Chương trình nghị sự của Hội nghị

1. Chương trình nghị sự các cuộc họp của Hội nghị sẽ do Hội đồng Quản 
trị hoàn thiện, trong đó sẽ xem xét các gợi ý được đưa ra bởi các chính 
phủ của các Quốc gia Thành viên, hoặc bởi bất kỳ tổ chức đại diện được 
thừa nhận tại điều 3, hoặc bởi các tổ chức quốc tế công.

Chuẩn bị cho Hội nghị

2. Hội đồng Quản trị sẽ đưa ra các quy tắc bảo đảm nội dung kỹ thuật 
được chuẩn bị kỹ càng và có sự tham vấn đầy đủ với các Thành viên liên 
quan chính, thông qua một hội nghị trù bị hoặc hình thức tương tự, trước 
khi thông qua một Công ước hay một Khuyến nghị do Hội nghị đề ra.

Điều 15
Truyền tải chương trình nghị sự và các báo cáo của Hội 
nghị, Đại diện chính phủ

Truyền tải chương trình nghị sự và các báo cáo của Hội nghị

1. Tổng Giám đốc sẽ giữ vai trò là Tổng thư ký của Hội nghị, và sẽ truyền 
tải chương trình nghị sự tới các Quốc gia Thành viên bốn tháng trước khi 
cuộc họp tại Hội nghị diễn ra, cũng như, thông qua họ, tới các đại biểu 
không phải là đại diện Chính phủ khi được đề cử.

3. Các chi phí của Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ do các Quốc gia Thành 
viên chi trả, phù hợp với các thỏa thuận hiện có hiệu lực theo đoạn 1 và 
đoạn 2 (c) của điều này.

Truy thu các khoản đóng góp

4. Một Thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế nếu đang nằm trong 
diện truy thu các nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Tổ chức sẽ không có 
quyền bỏ phiếu tại Hội nghị, trong Hội đồng Quản trị, tại các ủy ban, hay 
trong bất kỳ kỳ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nào, nếu các khoản 
đóng góp còn nợ bằng hoặc vượt quá số kinh phí đã đóng góp trong đủ 
hai năm trước đó; trừ khi Hội nghị - với hai phần ba số phiếu tán thành 
của đại biểu có mặt - cho phép Thành viên này bỏ phiếu, và Thành viên đó 
chứng minh được rằng việc không chi trả được đầy đủ các nghĩa vụ đóng 
góp này là do những điều kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Thành 
viên ấy. 

Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

5. Tổng Giám đốc của Văn phòng Lao động Quốc tế phải chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng Quản trị về việc bảo đảm nguồn quỹ của Tổ chức Lao 
động Quốc tế được chi tiêu hợp lý.

Đại diện chính phủ

2. Các báo cáo về từng nội dung trong chương trình nghị sự sẽ được gửi 
đi tới các Thành viên sao cho họ có đủ thời gian để xem xét kỳ càng trước 
khi cuộc họp của Hội nghị diễn ra. Hội đồng Quản trị sẽ đưa ra các quy tắc 
để áp dụng điều khoản này.

Điều 16
Phản đối chương trình nghị sự, Giới thiệu nội dung mới 
trong Hội nghị

Phản đối chương trình nghị sự

1. Các chính phủ của các Quốc gia Thành viên đều có quyền chính thức phản 
đối việc một hoặc nhiều hơn một nội dung nào đó được đưa vào trong 
chương trình nghị sự. Lý do phản đối phải được đưa ra trong thư chính thức 
gửi tới Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc sẽ chuyển thông tin này tới tất cả các 
Thành viên khác của Tổ chức.

2. Tuy nhiên, các nội dung bị phản đối sẽ không bị lược ra khỏi chương trình 
nghị sự, nếu tại Hội nghị có hai phần ba số phiếu của các đại biểu có mặt cho 
thấy mong muốn tiếp tục xem xét nội dung này.

Giới thiệu nội dung mới trong Hội nghị

3. Nếu Hội nghị quyết định (với các điều kiện khác với nội dung đã nêu ở 
đoạn liền trước đây), với hai phần ba số phiếu tán thành của các đại biểu 
có mặt, rằng một nội dung nào đó cần được Hội nghị xem xét, nội dung 
này sẽ được đưa vào chương trình nghị sự cho cuộc họp tiếp theo.

Điều 19
Các Công ước và Khuyến nghị

Các quyết định của Hội nghị

1. Khi Hội nghị đã quyết định thông qua các đề xuất về một mục nội dung 
trong chương trình nghị sự, Hội nghị sẽ có quyền xác định rõ liệu các đề 
xuất này sẽ được hoàn thiện dưới hình thức là: (a) một Công ước quốc tế, 
hay (b) một Khuyến nghị nhằm đáp ứng các tình huống mà theo đó một 
vấn đề, hoặc một khía cạnh của vấn đề được thảo luận tới chưa được coi 
là phù hợp vào thời điểm đó để hoàn thiện thành một Công ước.

Số phiếu quy định

2. Trong cả hai trường hợp, cần thiết phải đảm bảo hai phần ba số đại 
biểu có mặt bỏ phiếu tán thành để Hội nghị thông qua một Công ước hay 
Khuyến nghị.

Sửa đổi theo các điều kiện đặc thù của địa phương

3. Khi xây dựng bất kỳ Công ước hay Khuyến nghị cần áp dụng chung 
nào, Hội nghị sẽ xem xét tình hình ở các quốc gia có điều kiện khí hậu, sự 
phát triển các tổ chức công nghiệp còn chưa hoàn thiện, hay các điều 
kiện đặc biệt khác khiến cho điều kiện lao động ở những quốc gia này 
khác biệt đáng kể, và sẽ đưa ra các gợi ý sửa đổi mà Hội nghị cho rằng có 
thể là cần phải có để đảm bảo đáp ứng cho cả những quốc gia này.

Văn bản xác thực

4. Hai bản sao của Công ước và Khuyến nghị sẽ được xác thực với chữ ký 
của Chủ tọa Hội nghị và Tổng Giám đốc. Trong số hai bản sao này, một 
bản sao sẽ được lưu trong thư viện lưu trữ của Tổ chức Lao động Quốc tế 
và bản còn lại sẽ được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lưu giữ. Tổng Giám 
đốc sẽ gửi một bản sao chứng thực của Công ước hay Khuyến nghị cho 
mỗi Quốc gia Thành viên.



3. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện tham vấn phù 
hợp khi thấy rằng tham vấn là cần thiết, với các tổ chức quốc tế phi chính 
phủ có uy tín, bao gồm các tổ chức quốc tế của người sử dụng lao động, 
người lao động, nhà nông và các xã viên hợp tác xã.

Điều 13
Các sắp xếp tài chính và ngân sách, Truy thu các khoản 
đóng góp, Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

Các sắp xếp tài chính và ngân sách

1. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp ngân sách và tài chính với 
Liên Hợp Quốc sao cho phù hợp.

2. Trong trường hợp chưa có sự thống nhất về các sắp xếp này, hoặc 
trong những thời điểm những sắp xếp như vậy chưa có hiệu lực: 

(a) mỗi Quốc gia Thành viên sẽ chi trả chi phí đi lại và sinh hoạt phí 
cho các đại biểu và cố vấn của đại biểu, và của các đại diện nước 
mình khi họ tham gia vào các cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng 
Quản trị, tùy vào từng trường hợp;

(b) tất cả các chi phí khác của Văn phòng Lao động Quốc tế và các 
cuộc họp của Hội nghị và Hội đồng Quản trị sẽ do Tổng Giám đốc 
Văn phòng Lao động Quốc tế sử dụng quỹ tổng của Tổ chức Lao 
động Quốc tế để chi trả; 

(c) các thủ tục phê duyệt, phân bổ và thu ngân sách của Tổ chức Lao 
động Quốc tế sẽ do Hội nghị quyết định, dựa trên phương thức bỏ 
phiếu với hai phần ba số phiếu tán thành của đại biểu có mặt, và 
sẽ quy định việc phê duyệt ngân sách và các thỏa thuận phân bổ 
chi phí giữa các Quốc gia Thành viên của Tổ chức thông qua một 
ủy ban gồm các đại diện của các chính phủ.

(c) thực hiện các nhiệm vụ được yêu cầu như đã nêu trong các điều 
khoản của Hiến chương này có liên quan tới việc tuân thủ hiệu 
quả các Công ước; và

(d) hiệu đính và phát hành, bằng các thứ tiếng mà Hội đồng Quản trị 
thấy rằng cần thiết, các ấn phẩm về những vấn đề nhận được sự 
quan tâm của quốc tế trong lao động và việc làm.

3. Nhìn chung, Văn phòng cũng sẽ có những quyền hạn và nhiệm vụ khác 
tương tự như trên do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị giao phó.

Điều 11
Quan hệ với các chính phủ
1. Các cơ quan chính phủ của các nước Thành viên có chức năng hoạt 
động trong lĩnh vực lao động và việc làm có thể trao đổi thông tin trực 
tiếp với Tổng Giám đốc thông qua các đại diện chính phủ nằm trong Hội 
đồng Quản trị của Văn phòng Lao động Quốc tế, hoặc, trong trường hợp 
không liên lạc thông qua các đại diện này được, sẽ thông qua các cán bộ 
có đủ điều kiện mà chính phủ đề bạt chỉ cho mục đích này.

Điều 12
Quan hệ với các tổ chức quốc tế
1. Tổ chức Lao động Quốc tế, trong phạm vi các điều khoản của Hiến 
chương này, sẽ hợp tác với các tổ chức quốc tế nói chung có uy tín trong 
việc điều phối các hoạt động của các tổ chức quốc tế công có trách nhiệm 
chuyên biệt, và trong việc phối hợp với các tổ chức quốc tế công có trách 
nhiệm chuyên biệt trong những lĩnh vực có liên quan.

2. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể sắp xếp các điều kiện phù hợp để 
các tổ chức quốc tế công tham gia vào các cuộc thảo luận nhưng không 
bỏ phiếu.

Tính chất quốc tế trong các trách nhiệm công việc

4. Các trách nhiệm của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn phòng sẽ có tính 
công vụ quốc tế đặc thù. Trong khi làm việc, Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
không yêu cầu hay tiếp nhận hướng dẫn từ bất kỳ chính phủ hay bất kỳ cơ 
quan chính quyền nào nằm ngoài Tổ chức. Tổng Giám đốc và các cán bộ sẽ 
cố gắng tránh bất kỳ hành động nào có thể làm tổn hại tới cương vị là cán bộ 
công vụ quốc tế với những trách nhiệm đặc thù với Tổ chức.

5. Mỗi Thành viên của Tổ chức cam kết tôn trọng tính chất quốc tế đặc 
thù của các trách nhiệm công việc của Tổng Giám đốc và các cán bộ văn 
phòng, và sẽ không tìm cách gây ảnh hưởng trong quá trình họ thực hiện 
các trách nhiệm của mình.

Điều 10
Các chức năng của Văn phòng
1. Các chức năng của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ bao gồm việc thu 
thập và cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan tới những điều chỉnh 
có tính quốc tế về điều kiện đời sống công nghiệp và lao động , và đặc 
biệt là những thông tin về kiểm tra những vấn đề được đề xuất đưa ra 
tại Hội nghị nhằm đánh giá các Công ước quốc tế, và thông tin về việc 
thực hiện các cuộc điều tra đặc biệt do Hội nghị hoặc Hội đồng Quản trị 
yêu cầu.

2. Trong điều kiện có hướng dẫn của Hội đồng Quản trị, Văn phòng sẽ: 

(a) chuẩn bị các tài liệu về các hạng mục nội dung trong chương trình 
họp của Hội nghị;

(b) trong khả năng có thể, tạo điều kiện hỗ trợ theo yêu cầu của các 
chính phủ về xây dựng luật và các quy định dựa trên các quyết 
định của Hội nghị, về cải thiện các thực hành quản trị cùng hệ 
thống thanh tra;

Về quy trình làm việc

8. Hội đồng Quản trị sẽ tự đưa ra quy định về quy trình làm việc và tự ấn 
định thời gian họp của mình. Một cuộc họp đặc biệt sẽ được tổ chức nếu 
có yêu cầu bằng văn bản có sự đồng ý của ít nhất mười sáu thành viên 
đại diện trong Hội đồng.

Điều 8
Tổng Giám đốc
1. Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ có một Tổng Giám đốc, do Hội 
đồng Quản trị bổ nhiệm, và, tuân theo hướng dẫn từ Hội đồng Quản 
trị, sẽ chịu trách nhiệm quản lý vận hành hiệu quả Văn phòng Lao 
động Quốc tế và chịu trách nhiệm với những nhiệm vụ khác được 
giao.

2. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc phải tham dự đầy đủ các 
cuộc họp của Hội đồng Quản trị.

Điều 9
Tổ chức cán bộ

Bổ nhiệm

1. Các cán bộ của Văn phòng Lao động Quốc tế sẽ do Tổng Giám đốc bổ 
nhiệm dựa trên các quy định đã được Hội đồng Quản trị thông qua.

2. Trong điều kiện có thể, sau khi cân nhắc tính hiệu quả hoạt động 
của Văn phòng, Tổng Giám đốc sẽ lựa chọn nhân sự có các quốc tịch 
khác nhau.

3. Một số lượng cán bộ nhất định của Văn phòng sẽ là nữ giới.
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3. Các chi phí của Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ do các Quốc gia Thành 
viên chi trả, phù hợp với các thỏa thuận hiện có hiệu lực theo đoạn 1 và 
đoạn 2 (c) của điều này.

Truy thu các khoản đóng góp

4. Một Thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế nếu đang nằm trong 
diện truy thu các nghĩa vụ đóng góp tài chính cho Tổ chức sẽ không có 
quyền bỏ phiếu tại Hội nghị, trong Hội đồng Quản trị, tại các ủy ban, hay 
trong bất kỳ kỳ bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị nào, nếu các khoản 
đóng góp còn nợ bằng hoặc vượt quá số kinh phí đã đóng góp trong đủ 
hai năm trước đó; trừ khi Hội nghị - với hai phần ba số phiếu tán thành 
của đại biểu có mặt - cho phép Thành viên này bỏ phiếu, và Thành viên đó 
chứng minh được rằng việc không chi trả được đầy đủ các nghĩa vụ đóng 
góp này là do những điều kiện nằm ngoài khả năng kiểm soát của Thành 
viên ấy. 

Nghĩa vụ tài chính của Tổng Giám đốc

5. Tổng Giám đốc của Văn phòng Lao động Quốc tế phải chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng Quản trị về việc bảo đảm nguồn quỹ của Tổ chức Lao 
động Quốc tế được chi tiêu hợp lý.

Điều 19
Các Công ước và Khuyến nghị

Các quyết định của Hội nghị

1. Khi Hội nghị đã quyết định thông qua các đề xuất về một mục nội dung 
trong chương trình nghị sự, Hội nghị sẽ có quyền xác định rõ liệu các đề 
xuất này sẽ được hoàn thiện dưới hình thức là: (a) một Công ước quốc tế, 
hay (b) một Khuyến nghị nhằm đáp ứng các tình huống mà theo đó một 
vấn đề, hoặc một khía cạnh của vấn đề được thảo luận tới chưa được coi 
là phù hợp vào thời điểm đó để hoàn thiện thành một Công ước.

Số phiếu quy định

2. Trong cả hai trường hợp, cần thiết phải đảm bảo hai phần ba số đại 
biểu có mặt bỏ phiếu tán thành để Hội nghị thông qua một Công ước hay 
Khuyến nghị.

Sửa đổi theo các điều kiện đặc thù của địa phương

3. Khi xây dựng bất kỳ Công ước hay Khuyến nghị cần áp dụng chung 
nào, Hội nghị sẽ xem xét tình hình ở các quốc gia có điều kiện khí hậu, sự 
phát triển các tổ chức công nghiệp còn chưa hoàn thiện, hay các điều 
kiện đặc biệt khác khiến cho điều kiện lao động ở những quốc gia này 
khác biệt đáng kể, và sẽ đưa ra các gợi ý sửa đổi mà Hội nghị cho rằng có 
thể là cần phải có để đảm bảo đáp ứng cho cả những quốc gia này.

Văn bản xác thực

4. Hai bản sao của Công ước và Khuyến nghị sẽ được xác thực với chữ ký 
của Chủ tọa Hội nghị và Tổng Giám đốc. Trong số hai bản sao này, một 
bản sao sẽ được lưu trong thư viện lưu trữ của Tổ chức Lao động Quốc tế 
và bản còn lại sẽ được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lưu giữ. Tổng Giám 
đốc sẽ gửi một bản sao chứng thực của Công ước hay Khuyến nghị cho 
mỗi Quốc gia Thành viên.
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Điều 19
Các Công ước và Khuyến nghị

Các quyết định của Hội nghị

1. Khi Hội nghị đã quyết định thông qua các đề xuất về một mục nội dung 
trong chương trình nghị sự, Hội nghị sẽ có quyền xác định rõ liệu các đề 
xuất này sẽ được hoàn thiện dưới hình thức là: (a) một Công ước quốc tế, 
hay (b) một Khuyến nghị nhằm đáp ứng các tình huống mà theo đó một 
vấn đề, hoặc một khía cạnh của vấn đề được thảo luận tới chưa được coi 
là phù hợp vào thời điểm đó để hoàn thiện thành một Công ước.

Số phiếu quy định

2. Trong cả hai trường hợp, cần thiết phải đảm bảo hai phần ba số đại 
biểu có mặt bỏ phiếu tán thành để Hội nghị thông qua một Công ước hay 
Khuyến nghị.

Sửa đổi theo các điều kiện đặc thù của địa phương

3. Khi xây dựng bất kỳ Công ước hay Khuyến nghị cần áp dụng chung 
nào, Hội nghị sẽ xem xét tình hình ở các quốc gia có điều kiện khí hậu, sự 
phát triển các tổ chức công nghiệp còn chưa hoàn thiện, hay các điều 
kiện đặc biệt khác khiến cho điều kiện lao động ở những quốc gia này 
khác biệt đáng kể, và sẽ đưa ra các gợi ý sửa đổi mà Hội nghị cho rằng có 
thể là cần phải có để đảm bảo đáp ứng cho cả những quốc gia này.

Văn bản xác thực

4. Hai bản sao của Công ước và Khuyến nghị sẽ được xác thực với chữ ký 
của Chủ tọa Hội nghị và Tổng Giám đốc. Trong số hai bản sao này, một 
bản sao sẽ được lưu trong thư viện lưu trữ của Tổ chức Lao động Quốc tế 
và bản còn lại sẽ được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lưu giữ. Tổng Giám 
đốc sẽ gửi một bản sao chứng thực của Công ước hay Khuyến nghị cho 
mỗi Quốc gia Thành viên.

Nghĩa vụ của các Quốc gia Thành viên với các Công ước

5. Trong trường hợp là Công ước: 

(a) Công ước sẽ được gửi tới các Quốc gia Thành viên để phê chuẩn;

(b) mỗi Quốc gia Thành viên cam kết rằng, trong vòng tối đa một 
năm kể từ khi phiên họp của Hội nghị kết thúc, hoặc nếu có những 
trường hợp ngoại lệ khiến các quốc gia thành viên không thể thực 
hiện được điều này trong vòng một năm, thì vào thời điểm sớm 
nhất có thể thực hiện được và trong mọi trường hợp không muộn 
hơn 18 tháng kể từ khi phiên họp của Hội nghị kết thúc, đưa Công 
ước ra trước các cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị mà nội dung 
của Công ước thuộc thẩm quyền của họ, để ban hành luật hoặc 
thực hiện những công việc khác;

(c) các Thành viên sẽ thông báo cho Tổng Giám đốc Tổ chức Lao 
động Quốc tế về các biện pháp đã thực hiện theo điều này để đưa 
Công ước ra trước cơ quan có thẩm quyền nói trên, với thông tin 
chi tiết về đơn vị hay các cơ quan được coi là có thẩm quyền, và về 
các hành động mà đơn vị hay các cơ quan này đã thực hiện;

(d) nếu Thành viên nhận được sự đồng thuận của đơn vị hoặc các cơ 
quan có thẩm quyền mà nội dung của Công ước thuộc thẩm quyền 
của họ, Thành viên này sẽ thông báo việc chính thức phê chuẩn 
Công ước tới Tổng Giám đốc và sẽ thực hiện các hành động cần 
thiết để các điều khoản của Công ước trở nên có hiệu lực;

(e) nếu Thành viên không đạt được sự đồng thuận của đơn vị hoặc các 
cơ quan có thẩm quyền mà nội dung của Công ước thuộc thẩm 
quyền của họ, Thành viên này sẽ không có nghĩa vụ nào khác ngoại 
trừ việc báo cáo cho Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế, 
vào những khoảng thời gian thích hợp theo yêu cầu của Hội đồng 
Quản trị, về quan điểm luật pháp và các thực hành liên quan đến 
các vấn đề mà Công ước giải quyết, trình bày mức độ hiệu lực được 
trao cho hoặc được đề xuất trao cho bất kỳ điều khoản nào trong 
Công ước bởi pháp luật, giải pháp hành chính, thỏa thuận tập thể 
hoặc các trường hợp khác, và nêu rõ những khó khăn cản trở hoặc 
trì hoãn phê chuẩn Công ước.
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Điều 19
Các Công ước và Khuyến nghị

Các quyết định của Hội nghị

1. Khi Hội nghị đã quyết định thông qua các đề xuất về một mục nội dung 
trong chương trình nghị sự, Hội nghị sẽ có quyền xác định rõ liệu các đề 
xuất này sẽ được hoàn thiện dưới hình thức là: (a) một Công ước quốc tế, 
hay (b) một Khuyến nghị nhằm đáp ứng các tình huống mà theo đó một 
vấn đề, hoặc một khía cạnh của vấn đề được thảo luận tới chưa được coi 
là phù hợp vào thời điểm đó để hoàn thiện thành một Công ước.

Số phiếu quy định

2. Trong cả hai trường hợp, cần thiết phải đảm bảo hai phần ba số đại 
biểu có mặt bỏ phiếu tán thành để Hội nghị thông qua một Công ước hay 
Khuyến nghị.

Sửa đổi theo các điều kiện đặc thù của địa phương

3. Khi xây dựng bất kỳ Công ước hay Khuyến nghị cần áp dụng chung 
nào, Hội nghị sẽ xem xét tình hình ở các quốc gia có điều kiện khí hậu, sự 
phát triển các tổ chức công nghiệp còn chưa hoàn thiện, hay các điều 
kiện đặc biệt khác khiến cho điều kiện lao động ở những quốc gia này 
khác biệt đáng kể, và sẽ đưa ra các gợi ý sửa đổi mà Hội nghị cho rằng có 
thể là cần phải có để đảm bảo đáp ứng cho cả những quốc gia này.

Văn bản xác thực

4. Hai bản sao của Công ước và Khuyến nghị sẽ được xác thực với chữ ký 
của Chủ tọa Hội nghị và Tổng Giám đốc. Trong số hai bản sao này, một 
bản sao sẽ được lưu trong thư viện lưu trữ của Tổ chức Lao động Quốc tế 
và bản còn lại sẽ được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lưu giữ. Tổng Giám 
đốc sẽ gửi một bản sao chứng thực của Công ước hay Khuyến nghị cho 
mỗi Quốc gia Thành viên.

Nghĩa vụ của các thành viên đối với Khuyến nghị

6. Trong trường hợp là Khuyến nghị: 

(a) Khuyến nghị sẽ được thông báo tới tất cả Thành viên để các Thành 
viên cân nhắc nhằm đảm bảo Khuyến nghị được chấp thuận có 
hiệu lực bởi pháp luật quốc gia hoặc bởi phương thức khác;

(b) các Thành viên sẽ cam kết rằng, trong vòng tối đa một năm kể từ 
khi phiên họp của Hội nghị kết thúc, hoặc nếu do những trường 
hợp ngoại lệ khiến các quốc gia thành viên không thể thực hiện 
được điều này trong vòng một năm, thì vào thời điểm sớm nhất 
có thể thực hiện được và trong mọi trường hợp không muộn hơn 
18 tháng kể từ khi phiên họp của Hội nghị kết thúc, đưa Khuyến 
nghị ra trước đơn vị hoặc các cơ quan có thẩm quyền theo đó vấn 
đề nội dung của khuyến nghị thuộc thẩm quyền của họ, để ban 
hành luật hoặc thực hiện những công việc khác;

(c) các Thành viên sẽ thông báo cho Tổng Giám đốc Tổ chức Lao 
động Quốc tế về các biện pháp đã thực hiện theo điều này để 
đưa Khuyến nghị ra trước đơn vị hoặc các cơ quan có thẩm 
quyền nói trên, với thông tin chi tiết về đơn vị hoặc các cơ quan 
được coi là có thẩm quyền, và về các hành động mà các cơ 
quan này đã thực hiện;

(d) bên cạnh việc đưa Khuyến nghị ra trước đơn vị hoặc các cơ quan 
có thẩm quyền nói trên, các Thành viên sẽ không có nghĩa vụ nào 
khác ngoại trừ việc báo cáo cho Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao 
động Quốc tế, vào những khoảng thời gian thích hợp theo yêu 
cầu của Hội đồng Quản trị, quan điểm luật pháp và các thực hành 
tại đất nước họ liên quan đến các vấn đề mà Khuyến nghị đề cập 
đến, trình bày mức độ hiệu lực được trao cho hoặc được đề xuất 
trao cho các điều khoản trong Khuyến nghị và những sửa đổi của 
những điều khoản này nếu thấy cần thiết hoặc thấy rằng có thể sẽ 
cần thiết để thông qua và áp dụng chúng.
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Điều 19
Các Công ước và Khuyến nghị

Các quyết định của Hội nghị

1. Khi Hội nghị đã quyết định thông qua các đề xuất về một mục nội dung 
trong chương trình nghị sự, Hội nghị sẽ có quyền xác định rõ liệu các đề 
xuất này sẽ được hoàn thiện dưới hình thức là: (a) một Công ước quốc tế, 
hay (b) một Khuyến nghị nhằm đáp ứng các tình huống mà theo đó một 
vấn đề, hoặc một khía cạnh của vấn đề được thảo luận tới chưa được coi 
là phù hợp vào thời điểm đó để hoàn thiện thành một Công ước.

Số phiếu quy định

2. Trong cả hai trường hợp, cần thiết phải đảm bảo hai phần ba số đại 
biểu có mặt bỏ phiếu tán thành để Hội nghị thông qua một Công ước hay 
Khuyến nghị.

Sửa đổi theo các điều kiện đặc thù của địa phương

3. Khi xây dựng bất kỳ Công ước hay Khuyến nghị cần áp dụng chung 
nào, Hội nghị sẽ xem xét tình hình ở các quốc gia có điều kiện khí hậu, sự 
phát triển các tổ chức công nghiệp còn chưa hoàn thiện, hay các điều 
kiện đặc biệt khác khiến cho điều kiện lao động ở những quốc gia này 
khác biệt đáng kể, và sẽ đưa ra các gợi ý sửa đổi mà Hội nghị cho rằng có 
thể là cần phải có để đảm bảo đáp ứng cho cả những quốc gia này.

Văn bản xác thực

4. Hai bản sao của Công ước và Khuyến nghị sẽ được xác thực với chữ ký 
của Chủ tọa Hội nghị và Tổng Giám đốc. Trong số hai bản sao này, một 
bản sao sẽ được lưu trong thư viện lưu trữ của Tổ chức Lao động Quốc tế 
và bản còn lại sẽ được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lưu giữ. Tổng Giám 
đốc sẽ gửi một bản sao chứng thực của Công ước hay Khuyến nghị cho 
mỗi Quốc gia Thành viên.

Nghĩa vụ của các Nhà nước liên bang

7. Trong trường hợp Thành viên là một nhà nước liên bang, các điều 
khoản được áp dụng như sau: 

(a) đối với các Công ước hay Khuyến nghị mà một chính phủ liên 
bang cho rằng phù hợp với hệ thống hiến pháp của mình và thực 
hiện được bởi liên bang, thì những nghĩa vụ của nhà nước liên 
bang sẽ giống những nghĩa vụ mà các Thành viên khác không 
phải là nhà nước liên bang cần thực hiện;

(b) đối với các Công ước và Khuyến nghị mà một chính phủ liên bang 
cho rằng phù hợp một phần hoặc tổng thể với hệ thống hiến 
pháp của mình, và chỉ thực hiện được ở một số bang thành viên, 
tỉnh hay một tổng thay vì trên toàn bộ liên bang, chính phủ liên 
bang sẽ: 

i. phù hợp với Hiến pháp của mình và Hiến pháp của các 
bang, tỉnh và tổng có liên quan, trong vòng không muộn 
hơn 18 tháng kể từ khi phiên họp của Hội nghị kết thúc, sắp 
xếp cung cấp thông tin một cách hiệu quả về các Công ước và 
Khuyến nghị, đến các chính quyền các bang, tỉnh và tổng để 
chính quyền các bang, tỉnh và tổng ban hành luật hoặc thực 
hiện các hành động khác;

ii. sắp xếp, với sự đồng thuận của chính quyền các bang, tỉnh, và 
tổng liên quan, các buổi tham vấn định kỳ giữa nhà nước và 
chính quyền các bang, tỉnh và tổng nhằm thúc đẩy các hành 
động phối hợp chung trong nhà nước liên bang nhằm đưa các 
điều khoản trong Công ước và Khuyến nghị trở nên có hiệu lực;

iii. thông báo cho Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế về các 
biện pháp đã thực hiện theo điều này để đưa Công ước và 
Khuyến nghị ra trước các chính quyền bang, tỉnh và tổng phù 
hợp, với thông tin chi tiết về các cơ quan hay đơn vị được coi là 
có thẩm quyền, và về các hành động mà các cơ quan này đã 
thực hiện;



25

Điều 19
Các Công ước và Khuyến nghị

Các quyết định của Hội nghị

1. Khi Hội nghị đã quyết định thông qua các đề xuất về một mục nội dung 
trong chương trình nghị sự, Hội nghị sẽ có quyền xác định rõ liệu các đề 
xuất này sẽ được hoàn thiện dưới hình thức là: (a) một Công ước quốc tế, 
hay (b) một Khuyến nghị nhằm đáp ứng các tình huống mà theo đó một 
vấn đề, hoặc một khía cạnh của vấn đề được thảo luận tới chưa được coi 
là phù hợp vào thời điểm đó để hoàn thiện thành một Công ước.

Số phiếu quy định

2. Trong cả hai trường hợp, cần thiết phải đảm bảo hai phần ba số đại 
biểu có mặt bỏ phiếu tán thành để Hội nghị thông qua một Công ước hay 
Khuyến nghị.

Sửa đổi theo các điều kiện đặc thù của địa phương

3. Khi xây dựng bất kỳ Công ước hay Khuyến nghị cần áp dụng chung 
nào, Hội nghị sẽ xem xét tình hình ở các quốc gia có điều kiện khí hậu, sự 
phát triển các tổ chức công nghiệp còn chưa hoàn thiện, hay các điều 
kiện đặc biệt khác khiến cho điều kiện lao động ở những quốc gia này 
khác biệt đáng kể, và sẽ đưa ra các gợi ý sửa đổi mà Hội nghị cho rằng có 
thể là cần phải có để đảm bảo đáp ứng cho cả những quốc gia này.

Văn bản xác thực

4. Hai bản sao của Công ước và Khuyến nghị sẽ được xác thực với chữ ký 
của Chủ tọa Hội nghị và Tổng Giám đốc. Trong số hai bản sao này, một 
bản sao sẽ được lưu trong thư viện lưu trữ của Tổ chức Lao động Quốc tế 
và bản còn lại sẽ được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lưu giữ. Tổng Giám 
đốc sẽ gửi một bản sao chứng thực của Công ước hay Khuyến nghị cho 
mỗi Quốc gia Thành viên.

iv. với các Công ước mà một nhà nước liên bang chưa phê chuẩn, 
báo cáo tới Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế, vào 
những khoảng thời gian thích hợp theo yêu cầu của Hội đồng 
Quản trị, quan điểm luật pháp và các thực hành liên quan đến 
các vấn đề mà Công ước giải quyết, trình bày mức độ hiệu lực 
được trao cho hoặc được đề xuất trao cho bất kỳ điều khoản 
nào trong Công ước bởi pháp luật, giải pháp hành chính, thỏa 
thuận tập thể hoặc các trường hợp khác; và

v. với các Khuyến nghị, báo cáo tới Tổng Giám đốc của Tổ chức 
Lao động Quốc tế, vào những khoảng thời gian thích hợp theo 
yêu cầu của Hội đồng Quản trị, quan điểm luật pháp và các 
thực hành tại liên bang và các bang trực thuộc, tỉnh và tổng có 
liên quan đến các Khuyến nghị, trình bày mức độ hiệu lực được 
trao cho hoặc được đề xuất trao cho các điều khoản trong 
Khuyến nghị và những sửa đổi của những điều khoản này nếu 
thấy cần thiết hoặc thấy rằng có thể sẽ cần thiết để thông qua 
và áp dụng chúng.

Hiệu lực của các Công ước và Khuyến nghị lên các điều khoản thuận lợi 
hơn sẵn có

8. Trong mọi trường hợp, việc Hội nghị thông qua bất kỳ Công ước hay 
Khuyến nghị nào, hay việc phê chuẩn bất kỳ Công ước nào của một 
Thành viên, sẽ không được coi là có ảnh hưởng tới bất kỳ luật, quyết định 
của tòa án, thông lệ tập quán hay thỏa thuận nào có những điều kiện 
thuận lợi hơn đối với người lao động so với các điều kiện quy định trong 
Công ước hoặc Khuyến nghị.

Bãi bỏ các Công ước không còn phù hợp

9. Hội nghị có thể, dựa trên đề xuất của Hội đồng Quản trị, với đa số là hai 
phần ba số phiếu của các đại biểu có mặt, bãi bỏ các Công ước đã được 
thông qua theo các quy định của điều này nếu thấy rằng Công ước đã 
mất đi mục đích ban đầu hoặc không còn có đóng góp hữu ích giúp đạt 
được các mục tiêu của Tổ chức Lao động Quốc tế.



Điều 20
Đăng ký với Liên Hợp Quốc
1. Bất kỳ Công ước nào được phê chuẩn theo quy trình như trên sẽ được 
Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế thông báo tới Tổng Thư ký 
của Liên Hợp Quốc để đăng ký theo quy định tại điều 102 của Hiến 
chương Liên Hợp Quốc và Công ước chỉ có hiệu lực ràng buộc với các 
Thành viên đã phê chuẩn.

Điều 21
Các Công ước không được Hội nghị thông qua
1. Trong trường hợp một Công ước được đưa ra trước Hội nghị để xem 
xét lần cuối và không đạt được đồng thuận của hai phần ba số phiếu của 
các đại biểu có mặt, các Thành viên của Tổ chức vẫn có quyền tự đồng 
thuận với nhau về việc thực hiện Công ước.

2. Bất kỳ Công ước nào đạt được sự đồng thuận như đề cập ở đoạn trên 
sẽ được các chính phủ có liên quan thông báo tới Tổng Giám đốc của Tổ 
chức Lao động Quốc tế và tới Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc để đăng ký 
theo quy định tại điều 102 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Điều 22
Báo cáo thường niên về các Công ước đã được 
phê chuẩn
1. Mỗi Thành viên sẽ đồng ý về việc báo cáo hàng năm tới Tổ chức Lao 
động Quốc tế về các biện pháp mà Thành viên này đã thực hiện nhằm 
hiệu lực hóa các điều khoản trong các Công ước mà Thành viên này là 
một bên tham gia. Các báo cáo này sẽ được hoàn thành theo các mẫu và 
chứa đựng đầy đủ các chi tiết theo như Hội đồng Quản trị yêu cầu.
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Điều 19
Các Công ước và Khuyến nghị

Các quyết định của Hội nghị

1. Khi Hội nghị đã quyết định thông qua các đề xuất về một mục nội dung 
trong chương trình nghị sự, Hội nghị sẽ có quyền xác định rõ liệu các đề 
xuất này sẽ được hoàn thiện dưới hình thức là: (a) một Công ước quốc tế, 
hay (b) một Khuyến nghị nhằm đáp ứng các tình huống mà theo đó một 
vấn đề, hoặc một khía cạnh của vấn đề được thảo luận tới chưa được coi 
là phù hợp vào thời điểm đó để hoàn thiện thành một Công ước.

Số phiếu quy định

2. Trong cả hai trường hợp, cần thiết phải đảm bảo hai phần ba số đại 
biểu có mặt bỏ phiếu tán thành để Hội nghị thông qua một Công ước hay 
Khuyến nghị.

Sửa đổi theo các điều kiện đặc thù của địa phương

3. Khi xây dựng bất kỳ Công ước hay Khuyến nghị cần áp dụng chung 
nào, Hội nghị sẽ xem xét tình hình ở các quốc gia có điều kiện khí hậu, sự 
phát triển các tổ chức công nghiệp còn chưa hoàn thiện, hay các điều 
kiện đặc biệt khác khiến cho điều kiện lao động ở những quốc gia này 
khác biệt đáng kể, và sẽ đưa ra các gợi ý sửa đổi mà Hội nghị cho rằng có 
thể là cần phải có để đảm bảo đáp ứng cho cả những quốc gia này.

Văn bản xác thực

4. Hai bản sao của Công ước và Khuyến nghị sẽ được xác thực với chữ ký 
của Chủ tọa Hội nghị và Tổng Giám đốc. Trong số hai bản sao này, một 
bản sao sẽ được lưu trong thư viện lưu trữ của Tổ chức Lao động Quốc tế 
và bản còn lại sẽ được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lưu giữ. Tổng Giám 
đốc sẽ gửi một bản sao chứng thực của Công ước hay Khuyến nghị cho 
mỗi Quốc gia Thành viên.



Điều 23
Kiểm tra và truyền tải các báo cáo
1.  Trước khi diễn ra cuộc họp tiếp theo của Hội nghị, Tổng Giám đốc sẽ 
trình bày, tóm tắt các thông tin và báo cáo mà các Thành viên đã gửi cho 
Tổng Giám đốc theo điều 19 và điều 22.

2. Mỗi Thành viên sẽ thông báo tới các tổ chức đại diện được công nhận 
theo mục đích của điều 3 bản sao các thông tin và báo cáo được gửi tới 
Tổng Giám đốc theo điều 19 và điều 22.

Điều 24
Tuyên bố Không tuân thủ các Công ước
1. Trong trường hợp có bất kỳ một tuyên bố nào được một hiệp hội công 
nghiệp của người sử dụng lao động hoặc người lao động gửi tới Văn 
phòng Lao động Quốc tế rằng bất cứ Thành viên nào của Tổ chức trong 
phạm vi quyền hạn của mình đã không đảm bảo tuân thủ hiệu quả bất kỳ 
khía cạnh nào với các Công ước mà theo đó Thành viên ấy là một bên 
tham gia, Hội đồng Quản trị có thể gửi tuyên bố này tới các chính phủ của 
Thành viên được đề cập trong tuyên bố, và có thể mời chính phủ đó đưa 
ra bản tường trình về vấn đề mà chính phủ này thấy phù hợp.

Điều 25
Công bố Tuyên bố
1.  Nếu trong một khoảng thời gian phù hợp, không có bản tường trình 
nào được đưa ra từ phía chính phủ được đề cập, hoặc bản tường trình 
được đưa ra nhưng được coi là không làm Hội đồng Quản trị thấy hợp lý tại 
thời điểm nhận được, Hội đồng Quản trị sẽ có quyền công bố tuyên bố 
không tuân thủ và các tường trình phản hồi nếu có.
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Điều 19
Các Công ước và Khuyến nghị

Các quyết định của Hội nghị

1. Khi Hội nghị đã quyết định thông qua các đề xuất về một mục nội dung 
trong chương trình nghị sự, Hội nghị sẽ có quyền xác định rõ liệu các đề 
xuất này sẽ được hoàn thiện dưới hình thức là: (a) một Công ước quốc tế, 
hay (b) một Khuyến nghị nhằm đáp ứng các tình huống mà theo đó một 
vấn đề, hoặc một khía cạnh của vấn đề được thảo luận tới chưa được coi 
là phù hợp vào thời điểm đó để hoàn thiện thành một Công ước.

Số phiếu quy định

2. Trong cả hai trường hợp, cần thiết phải đảm bảo hai phần ba số đại 
biểu có mặt bỏ phiếu tán thành để Hội nghị thông qua một Công ước hay 
Khuyến nghị.

Sửa đổi theo các điều kiện đặc thù của địa phương

3. Khi xây dựng bất kỳ Công ước hay Khuyến nghị cần áp dụng chung 
nào, Hội nghị sẽ xem xét tình hình ở các quốc gia có điều kiện khí hậu, sự 
phát triển các tổ chức công nghiệp còn chưa hoàn thiện, hay các điều 
kiện đặc biệt khác khiến cho điều kiện lao động ở những quốc gia này 
khác biệt đáng kể, và sẽ đưa ra các gợi ý sửa đổi mà Hội nghị cho rằng có 
thể là cần phải có để đảm bảo đáp ứng cho cả những quốc gia này.

Văn bản xác thực

4. Hai bản sao của Công ước và Khuyến nghị sẽ được xác thực với chữ ký 
của Chủ tọa Hội nghị và Tổng Giám đốc. Trong số hai bản sao này, một 
bản sao sẽ được lưu trong thư viện lưu trữ của Tổ chức Lao động Quốc tế 
và bản còn lại sẽ được Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc lưu giữ. Tổng Giám 
đốc sẽ gửi một bản sao chứng thực của Công ước hay Khuyến nghị cho 
mỗi Quốc gia Thành viên.



Điều 27
Hợp tác với Ủy ban Điều tra
1. Các Thành viên đồng thuận rằng, trong trường hợp có đề cập tới một 
khiếu nại nào đó gửi tới Ủy ban Điều tra theo điều 26, mỗi thành viên, dù 
có trực tiếp liên quan tới khiếu nại hay không, cũng sẽ cung cấp toàn bộ 
thông tin mà họ có có liên quan tới vấn đề trong khiếu nại cho Ủy ban 
Điều tra.

Điều 26
Khiếu nại Không tuân thủ
1. Bất kỳ Thành viên nào cũng có quyền gửi đơn khiếu nại tới Văn phòng 
Lao động Quốc tế nếu thấy không hoàn toàn đồng tình với việc một 
Thành viên nào khác thực hiện tuân thủ hiệu quả Công ước mà cả hai đều 
đã phê chuẩn theo các điều trước của Hiến chương này.

2. Hội đồng Quản trị có thể, nếu thấy phù hợp, trước khi tham chiếu khiếu nại 
này tới Ủy ban Điều tra, như quy định sau đây, sẽ thông báo tới chính phủ của 
Thành viên được đề cập trong đơn theo cách thức đã quy định tại điều 24.

3. Nếu Hội đồng Quản trị không cho rằng việc thông báo khiếu nại này tới 
chính phủ của Thành viên được đề cập trong đơn là cần thiết, hoặc nếu, 
khi đã thông báo, nhưng trong một khoảng thời gian hợp lý mà Hội đồng 
Quản trị thấy là đủ, vẫn không nhận được tuyên bố phản hồi nào, Hội 
đồng Quản trị có thể bổ nhiệm một Ủy ban Điều tra để xem xét khiếu nại 
này và báo cáo từ thời điểm đó trở đi.

4. Hội đồng Quản trị có thể áp dụng cùng một thủ tục cho cả trường hợp 
tự Hội đồng yêu cầu, hoặc sau khi nhận được khiếu nại của một đại biểu 
gửi tới Hội nghị.

5. Khi bất kỳ vấn đề phát sinh nào từ điều 25 và điều 26 đang được Hội 
đồng Quản trị xem xét, chính phủ được đề cập, nếu chưa có đại diện tại 
thời điểm đó, có quyền cử một đại diện tham gia phiên tố tụng của Hội 
đồng Quản trị khi vấn đề này vẫn đang được cân nhắc. Thông báo đầy đủ 
về ngày xem xét vấn đề này sẽ được gửi tới chính phủ được đề cập.
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Điều 28
Báo cáo của Ủy ban Điều tra
1. Khi Ủy ban Điều tra đã xem xét đầy đủ một khiếu nại, Ủy ban này sẽ 
chuẩn bị một báo cáo trình bày các phát hiện về tất cả những vấn đề thực 
tế liên quan tới việc xác định vấn đề giữa các bên. Báo cáo cũng đưa ra 
những khuyến nghị mà Ủy ban cho là phù hợp về các bước cần làm để 
giải quyết khiếu nại và thời hạn giải quyết.

Điều 29
Hành động liên quan tới Báo cáo của Ủy ban Điều tra
1. Tổng Giám đốc của Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ truyền tải báo cáo của 
Ủy ban Điều tra tới Hội đồng Quản trị và tới các chính phủ có liên quan 
trong khiếu nại, và sẽ công bố báo cáo này.

2. Mỗi chính phủ sẽ, trong vòng ba tháng, thông báo tới Tổng Giám đốc 
của Tổ chức Lao động Quốc tế về việc chính phủ này có chấp thuận các 
khuyến nghị được đưa ra trong báo cáo của Ủy ban Điều tra hay không; 
và nếu không, các chính phủ có đề xuất đưa khiếu nại này tới Tòa án 
Công lý Quốc tế hay không.

Điều 30
Không gửi Công ước hoặc Khuyến nghị cho các cơ quan 
có thẩm quyền
1. Trong trường hợp bất kỳ Thành viên nào không thực hiện các hành 
động được quy định tại đoạn 5 (b), 6 (b) hay 7 (b) (i) của điều 19 liên quan 
tới Công ước và Khuyến nghị, các Thành viên khác có quyền đưa vấn đề 
này lên Hội đồng Quản trị. Trong trường hợp Hội đồng Quản trị thấy rằng 
đây là vấn đề lớn, Hội đồng sẽ báo cáo vấn đề này lên Hội nghị.
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Điều 31
Quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế
1. Quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế về một khiếu nại hay một vấn 
đề nào đó đã được gửi tới Tòa theo điều 29 là quyết định cuối cùng.

Điều 32
Quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế
1. Tòa án Công lý Quốc tế có thể khẳng định, thay đổi hoặc đảo ngược các 
phát hiện hay khuyến nghị do Ủy ban Điều tra đưa ra, nếu có.

Điều 33
Việc không thực hiện các khuyến nghị do Ủy ban Điều tra 
hay Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra
1. Trong trường hợp một Thành viên không thực hiện, trong thời gian đã 
nêu, các khuyến nghị được đưa ra trong báo cáo của Ủy ban Điều tra – 
nếu có, hoặc trong quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế, tùy theo từng 
trường hợp, Hội đồng Quản trị có thể đề nghị Hội nghị thực hiện các 
hành động mà Hội đồng cho là khéo léo và cần thiết để đảm bảo tuân thủ 
theo đó.
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Điều 34
Tuân thủ các khuyến nghị của Ủy ban Điều tra hoặc Tòa 
án Công lý Quốc tế
1. Vào bất kỳ thời điểm nào, chính phủ vi phạm có thể thông báo tới Hội 
đồng Quản trị rằng Chính phủ này đã thực hiện các bước cần thiết nhằm 
tuân thủ các khuyến nghị được đưa ra bởi Ủy ban Điều tra hoặc trong 
quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế, tùy theo từng trường hợp, và 
chính phủ đó có thể yêu cầu Hội đồng thành lập một Ủy ban Điều tra để 
xác minh tuyên bố này. Trong trường hợp này, các quy định tại các điều 
27, 28, 29, 31 và 32 sẽ được áp dụng, và nếu báo cáo của Ủy ban Điều tra 
hay quyết định của Tòa án Công lý Quốc tế có nội dung có lợi cho phía 
chính phủ vi phạm, Hội đồng Quản trị sẽ ngay lập tức khuyến nghị dừng 
bất kỳ hành động nào đang được thực hiện theo điều 33.



8. Nếu các nghĩa vụ trong một Công ước không được chấp thuận thay 
mặt cho một vùng lãnh thổ nào đó theo như phạm vi áp dụng của đoạn 
4 hoặc đoạn 5 của điều này, (các) Thành viên hoặc chính quyền quốc tế có 
liên quan có thể báo cáo tới Tổng Giám đốc Văn phòng Lao động Quốc tế 
về quan điểm luật pháp và các thực hành mà khu vực lãnh thổ đang áp 
dụng liên quan tới Công ước. Báo cáo này cần trình bày mức độ hiệu lực 
đã được trao cho hoặc được đề xuất trao cho các điều khoản trong Công 
ước bởi pháp luật, thủ tục hành chính, thỏa thuận tập thể hoặc các 
trường hợp khác, và nêu rõ những khó khăn cản trở hoặc trì hoãn việc 
chấp thuận nghĩa vụ của Công ước đó.

Điều 36
 Sửa đổi Hiến chương
1. Các sửa đổi của Hiến chương này, được thông qua tại Hội nghị khi có 
đa số là hai phần ba phiếu tán thành của các đại biểu có mặt, sẽ có hiệu 
lực khi được phê chuẩn hay chấp thuận với hai phần ba số phiếu tán 
thành của các Thành viên của Tổ chức, trong đó bao gồm năm trên mười 
Thành viên có đại diện trong Hội đồng Quản trị với tư cách là các nước 
công nghiệp lớn theo đoạn 3 điều 7 của Hiến chương này.

Điều 37
Diễn giải Hiến chương và các Công ước
1. Bất kỳ vấn đề hay tranh chấp liên quan đến việc diễn giải Hiến chương 
này hoặc các Công ước liên quan được các Thành viên kết luận theo các 
điều khoản của Hiến chương này sẽ được gửi tới Tòa án Công lý Quốc tế 
để cơ quan này đưa ra quyết định.

2. Ngoại trừ những quy định tại đoạn 1 của điều này, Hội đồng Quản trị 
có thể đưa ra và đệ trình lên Hội nghị để thông qua các quy định về việc 
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Điều 35
Áp dụng các Công ước cho các vùng lãnh thổ trực thuộc 
không nằm gần thủ đô
1. Các Thành viên cam kết rằng Công ước mà các Thành viên đã thông 
qua theo các quy định của Hiến chương này sẽ được áp dụng cho cả các 
vùng lãnh thổ trực thuộc không nằm gần thủ đô mà các Thành viên chịu 
trách nhiệm đối với các mối quan hệ quốc tế của các lãnh thổ này, bao 
gồm bất kỳ phần lãnh thổ ủy thác nào mà các Thành viên là chính quyền 
quản lý, ngoại trừ trường hợp vấn đề chủ thể của Công ước nằm trong 
quyền tự trị của vùng lãnh thổ, hoặc trường hợp Công ước không thể áp 
dụng được do điều kiện tại địa phương, hay cần sửa đổi thêm do xét 
thấy cần thiết để đảm bảo tương thích giữa Công ước và các điều kiện 
tại địa phương. 

2. Mỗi Thành viên đã phê chuẩn một Công ước sẽ, trong thời gian sớm 
nhất có thể sau khi phê chuẩn, thông tin tới Tổng Giám đốc của Tổ chức 
Lao động Quốc tế một tuyên bố, có xét đến các lãnh thổ nằm ngoài các 
lãnh thổ được đề cập ở đoạn 4 và 5 dưới đây, về mức độ mà các Thành 
viên cam kết rằng các điều khoản của Công ước sẽ được áp dụng, và đưa 
ra các thông tin chi tiết như Công ước có thể có yêu cầu.

3. Mỗi Thành viên đã thông báo một tuyên bố theo như đoạn trên có thể, 
vào những khoảng thời gian nhất định, phù hợp với các điều khoản của 
Công ước, thông báo một tuyên bố sửa đổi các điều khoản của các tuyên 
bố trước đó và có khẳng định quan điểm hiện tại có xét đến những vùng 
lãnh thổ trên.

4. Trong trường hợp vấn đề -chủ thể của Công ước nằm trong quyền tự 
trị của bất kỳ vùng lãnh thổ trực thuộc không nằm gần thủ đô nào, các 
Thành viên có trách nhiệm với các mối quan hệ quốc tế của lãnh thổ đó 
sẽ thông tin Công ước tới chính phủ của vùng lãnh thổ đó trong thời gian 
sớm nhất có thể để chính phủ này ban hành luật pháp hay các hành động 
khác. Sau đó, các Thành viên, dưới sự đồng thuận của chính phủ vùng 
lãnh thổ, có thể, thay mặt lãnh thổ đó, thông báo tới Tổng Giám đốc của 
Văn phòng Lao động Quốc tế một tuyên bố chấp thuận các nghĩa vụ của 
Công ước.

5. Một tuyên bố chấp thuận các nghĩa vụ của bất kỳ Công ước nào sẽ 
được gửi tới Tổng Giám đốc Văn phòng Lao động Quốc tế: 

(a) bởi hai hoặc nhiều hơn các Thành viên của Tổ chức có xét đến bất 
kỳ lãnh thổ nào nằm dưới chính quyền chung của các Thành viên; 
hoặc 

(b) do bất kỳ chính quyền quốc tế nào có trách nhiệm quản lý bất kỳ 
vùng lãnh thổ nào theo Hiến chương Liên Hợp Quốc hoặc các quy 
định khác, có xét đến các lãnh thổ này.

6. Việc chấp thuận các nghĩa vụ của một Công ước theo đoạn 4 hoặc 
đoạn 5 sẽ bao gồm cả việc chấp thuận thay mặt cho các lãnh thổ liên 
quan là đối tượng của các nghĩa vụ được quy định theo các điều khoản 
của Công ước, và các nghĩa vụ theo Hiến chương của Tổ chức Lao động 
quốc tế vốn áp dụng cho tất cả các Công ước đã được phê chuẩn. Tuyên 
bố chấp thuận có thể chỉ rõ những sửa đổi cần thiết đối với các điều 
khoản của Công ước để đảm bảo tương thích giữa Công ước và điều 
kiện địa phương.

7. Mỗi Thành viên hoặc chính quyền quốc tế đã đưa ra tuyên bố theo 
đoạn 4 và đoạn 5 của điều này, phù hợp với các điều khoản của Công ước 
vào những khoảng thời gian nhất định, có thể đưa ra một tuyên bố khác 
trong đó sửa đổi các điều khoản của bất kỳ tuyên bố nào đã đưa ra trước 
đó, hoặc chấm dứt việc chấp thuận các nghĩa vụ của Công ước thay cho 
vùng lãnh thổ có liên quan.

chỉ định cơ chế trọng tài nhằm xác định nhanh chóng bất kỳ tranh chấp 
hay vấn đề nào liên quan tới việc diễn giải một Công ước được Hội đồng 
Quản trị viện dẫn hoặc phù hợp với các điều khoản của Công ước. Mọi 
phán quyết được áp dụng hoặc ý kiến tham khảo của Tòa án Công lý 
Quốc tế sẽ có tính ràng buộc đối với bất kỳ cơ chế trọng tài nào được 
thành lập theo đoạn này. Các phán quyết do cơ chế trọng tài đưa ra sẽ 
được gửi tới các Thành viên của Tổ chức và các hành động tuân thủ của 
các Thành viên kể từ thời điểm đó cũng sẽ được đưa ra trước Hội nghị.

Điều 38 

Các Hội nghị cấp vùng
1. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể tổ chức các hội nghị cấp khu vực và 
thành lập các cơ quan khu vực nếu xét thấy cần thiết nhằm thúc đẩy tôn 
chỉ và mục tiêu của Tổ chức.

2. Quyền hạn, chức năng và thủ tục của các hội nghị cấp khu vực sẽ được 
điều chỉnh theo các quy tắc do Hội đồng Quản trị đưa ra và đệ trình lên 
Hội nghị toàn thể để xác nhận.

Chương III
Các quy định chung



8. Nếu các nghĩa vụ trong một Công ước không được chấp thuận thay 
mặt cho một vùng lãnh thổ nào đó theo như phạm vi áp dụng của đoạn 
4 hoặc đoạn 5 của điều này, (các) Thành viên hoặc chính quyền quốc tế có 
liên quan có thể báo cáo tới Tổng Giám đốc Văn phòng Lao động Quốc tế 
về quan điểm luật pháp và các thực hành mà khu vực lãnh thổ đang áp 
dụng liên quan tới Công ước. Báo cáo này cần trình bày mức độ hiệu lực 
đã được trao cho hoặc được đề xuất trao cho các điều khoản trong Công 
ước bởi pháp luật, thủ tục hành chính, thỏa thuận tập thể hoặc các 
trường hợp khác, và nêu rõ những khó khăn cản trở hoặc trì hoãn việc 
chấp thuận nghĩa vụ của Công ước đó.

Điều 36
 Sửa đổi Hiến chương
1. Các sửa đổi của Hiến chương này, được thông qua tại Hội nghị khi có 
đa số là hai phần ba phiếu tán thành của các đại biểu có mặt, sẽ có hiệu 
lực khi được phê chuẩn hay chấp thuận với hai phần ba số phiếu tán 
thành của các Thành viên của Tổ chức, trong đó bao gồm năm trên mười 
Thành viên có đại diện trong Hội đồng Quản trị với tư cách là các nước 
công nghiệp lớn theo đoạn 3 điều 7 của Hiến chương này.

Điều 37
Diễn giải Hiến chương và các Công ước
1. Bất kỳ vấn đề hay tranh chấp liên quan đến việc diễn giải Hiến chương 
này hoặc các Công ước liên quan được các Thành viên kết luận theo các 
điều khoản của Hiến chương này sẽ được gửi tới Tòa án Công lý Quốc tế 
để cơ quan này đưa ra quyết định.

2. Ngoại trừ những quy định tại đoạn 1 của điều này, Hội đồng Quản trị 
có thể đưa ra và đệ trình lên Hội nghị để thông qua các quy định về việc 
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Điều 35
Áp dụng các Công ước cho các vùng lãnh thổ trực thuộc 
không nằm gần thủ đô
1. Các Thành viên cam kết rằng Công ước mà các Thành viên đã thông 
qua theo các quy định của Hiến chương này sẽ được áp dụng cho cả các 
vùng lãnh thổ trực thuộc không nằm gần thủ đô mà các Thành viên chịu 
trách nhiệm đối với các mối quan hệ quốc tế của các lãnh thổ này, bao 
gồm bất kỳ phần lãnh thổ ủy thác nào mà các Thành viên là chính quyền 
quản lý, ngoại trừ trường hợp vấn đề chủ thể của Công ước nằm trong 
quyền tự trị của vùng lãnh thổ, hoặc trường hợp Công ước không thể áp 
dụng được do điều kiện tại địa phương, hay cần sửa đổi thêm do xét 
thấy cần thiết để đảm bảo tương thích giữa Công ước và các điều kiện 
tại địa phương. 

2. Mỗi Thành viên đã phê chuẩn một Công ước sẽ, trong thời gian sớm 
nhất có thể sau khi phê chuẩn, thông tin tới Tổng Giám đốc của Tổ chức 
Lao động Quốc tế một tuyên bố, có xét đến các lãnh thổ nằm ngoài các 
lãnh thổ được đề cập ở đoạn 4 và 5 dưới đây, về mức độ mà các Thành 
viên cam kết rằng các điều khoản của Công ước sẽ được áp dụng, và đưa 
ra các thông tin chi tiết như Công ước có thể có yêu cầu.

3. Mỗi Thành viên đã thông báo một tuyên bố theo như đoạn trên có thể, 
vào những khoảng thời gian nhất định, phù hợp với các điều khoản của 
Công ước, thông báo một tuyên bố sửa đổi các điều khoản của các tuyên 
bố trước đó và có khẳng định quan điểm hiện tại có xét đến những vùng 
lãnh thổ trên.

4. Trong trường hợp vấn đề -chủ thể của Công ước nằm trong quyền tự 
trị của bất kỳ vùng lãnh thổ trực thuộc không nằm gần thủ đô nào, các 
Thành viên có trách nhiệm với các mối quan hệ quốc tế của lãnh thổ đó 
sẽ thông tin Công ước tới chính phủ của vùng lãnh thổ đó trong thời gian 
sớm nhất có thể để chính phủ này ban hành luật pháp hay các hành động 
khác. Sau đó, các Thành viên, dưới sự đồng thuận của chính phủ vùng 
lãnh thổ, có thể, thay mặt lãnh thổ đó, thông báo tới Tổng Giám đốc của 
Văn phòng Lao động Quốc tế một tuyên bố chấp thuận các nghĩa vụ của 
Công ước.

5. Một tuyên bố chấp thuận các nghĩa vụ của bất kỳ Công ước nào sẽ 
được gửi tới Tổng Giám đốc Văn phòng Lao động Quốc tế: 

(a) bởi hai hoặc nhiều hơn các Thành viên của Tổ chức có xét đến bất 
kỳ lãnh thổ nào nằm dưới chính quyền chung của các Thành viên; 
hoặc 

(b) do bất kỳ chính quyền quốc tế nào có trách nhiệm quản lý bất kỳ 
vùng lãnh thổ nào theo Hiến chương Liên Hợp Quốc hoặc các quy 
định khác, có xét đến các lãnh thổ này.

6. Việc chấp thuận các nghĩa vụ của một Công ước theo đoạn 4 hoặc 
đoạn 5 sẽ bao gồm cả việc chấp thuận thay mặt cho các lãnh thổ liên 
quan là đối tượng của các nghĩa vụ được quy định theo các điều khoản 
của Công ước, và các nghĩa vụ theo Hiến chương của Tổ chức Lao động 
quốc tế vốn áp dụng cho tất cả các Công ước đã được phê chuẩn. Tuyên 
bố chấp thuận có thể chỉ rõ những sửa đổi cần thiết đối với các điều 
khoản của Công ước để đảm bảo tương thích giữa Công ước và điều 
kiện địa phương.

7. Mỗi Thành viên hoặc chính quyền quốc tế đã đưa ra tuyên bố theo 
đoạn 4 và đoạn 5 của điều này, phù hợp với các điều khoản của Công ước 
vào những khoảng thời gian nhất định, có thể đưa ra một tuyên bố khác 
trong đó sửa đổi các điều khoản của bất kỳ tuyên bố nào đã đưa ra trước 
đó, hoặc chấm dứt việc chấp thuận các nghĩa vụ của Công ước thay cho 
vùng lãnh thổ có liên quan.

chỉ định cơ chế trọng tài nhằm xác định nhanh chóng bất kỳ tranh chấp 
hay vấn đề nào liên quan tới việc diễn giải một Công ước được Hội đồng 
Quản trị viện dẫn hoặc phù hợp với các điều khoản của Công ước. Mọi 
phán quyết được áp dụng hoặc ý kiến tham khảo của Tòa án Công lý 
Quốc tế sẽ có tính ràng buộc đối với bất kỳ cơ chế trọng tài nào được 
thành lập theo đoạn này. Các phán quyết do cơ chế trọng tài đưa ra sẽ 
được gửi tới các Thành viên của Tổ chức và các hành động tuân thủ của 
các Thành viên kể từ thời điểm đó cũng sẽ được đưa ra trước Hội nghị.

Điều 38 

Các Hội nghị cấp vùng
1. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể tổ chức các hội nghị cấp khu vực và 
thành lập các cơ quan khu vực nếu xét thấy cần thiết nhằm thúc đẩy tôn 
chỉ và mục tiêu của Tổ chức.

2. Quyền hạn, chức năng và thủ tục của các hội nghị cấp khu vực sẽ được 
điều chỉnh theo các quy tắc do Hội đồng Quản trị đưa ra và đệ trình lên 
Hội nghị toàn thể để xác nhận.



8. Nếu các nghĩa vụ trong một Công ước không được chấp thuận thay 
mặt cho một vùng lãnh thổ nào đó theo như phạm vi áp dụng của đoạn 
4 hoặc đoạn 5 của điều này, (các) Thành viên hoặc chính quyền quốc tế có 
liên quan có thể báo cáo tới Tổng Giám đốc Văn phòng Lao động Quốc tế 
về quan điểm luật pháp và các thực hành mà khu vực lãnh thổ đang áp 
dụng liên quan tới Công ước. Báo cáo này cần trình bày mức độ hiệu lực 
đã được trao cho hoặc được đề xuất trao cho các điều khoản trong Công 
ước bởi pháp luật, thủ tục hành chính, thỏa thuận tập thể hoặc các 
trường hợp khác, và nêu rõ những khó khăn cản trở hoặc trì hoãn việc 
chấp thuận nghĩa vụ của Công ước đó.

Điều 36
 Sửa đổi Hiến chương
1. Các sửa đổi của Hiến chương này, được thông qua tại Hội nghị khi có 
đa số là hai phần ba phiếu tán thành của các đại biểu có mặt, sẽ có hiệu 
lực khi được phê chuẩn hay chấp thuận với hai phần ba số phiếu tán 
thành của các Thành viên của Tổ chức, trong đó bao gồm năm trên mười 
Thành viên có đại diện trong Hội đồng Quản trị với tư cách là các nước 
công nghiệp lớn theo đoạn 3 điều 7 của Hiến chương này.

Điều 37
Diễn giải Hiến chương và các Công ước
1. Bất kỳ vấn đề hay tranh chấp liên quan đến việc diễn giải Hiến chương 
này hoặc các Công ước liên quan được các Thành viên kết luận theo các 
điều khoản của Hiến chương này sẽ được gửi tới Tòa án Công lý Quốc tế 
để cơ quan này đưa ra quyết định.

2. Ngoại trừ những quy định tại đoạn 1 của điều này, Hội đồng Quản trị 
có thể đưa ra và đệ trình lên Hội nghị để thông qua các quy định về việc 
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Điều 35
Áp dụng các Công ước cho các vùng lãnh thổ trực thuộc 
không nằm gần thủ đô
1. Các Thành viên cam kết rằng Công ước mà các Thành viên đã thông 
qua theo các quy định của Hiến chương này sẽ được áp dụng cho cả các 
vùng lãnh thổ trực thuộc không nằm gần thủ đô mà các Thành viên chịu 
trách nhiệm đối với các mối quan hệ quốc tế của các lãnh thổ này, bao 
gồm bất kỳ phần lãnh thổ ủy thác nào mà các Thành viên là chính quyền 
quản lý, ngoại trừ trường hợp vấn đề chủ thể của Công ước nằm trong 
quyền tự trị của vùng lãnh thổ, hoặc trường hợp Công ước không thể áp 
dụng được do điều kiện tại địa phương, hay cần sửa đổi thêm do xét 
thấy cần thiết để đảm bảo tương thích giữa Công ước và các điều kiện 
tại địa phương. 

2. Mỗi Thành viên đã phê chuẩn một Công ước sẽ, trong thời gian sớm 
nhất có thể sau khi phê chuẩn, thông tin tới Tổng Giám đốc của Tổ chức 
Lao động Quốc tế một tuyên bố, có xét đến các lãnh thổ nằm ngoài các 
lãnh thổ được đề cập ở đoạn 4 và 5 dưới đây, về mức độ mà các Thành 
viên cam kết rằng các điều khoản của Công ước sẽ được áp dụng, và đưa 
ra các thông tin chi tiết như Công ước có thể có yêu cầu.

3. Mỗi Thành viên đã thông báo một tuyên bố theo như đoạn trên có thể, 
vào những khoảng thời gian nhất định, phù hợp với các điều khoản của 
Công ước, thông báo một tuyên bố sửa đổi các điều khoản của các tuyên 
bố trước đó và có khẳng định quan điểm hiện tại có xét đến những vùng 
lãnh thổ trên.

4. Trong trường hợp vấn đề -chủ thể của Công ước nằm trong quyền tự 
trị của bất kỳ vùng lãnh thổ trực thuộc không nằm gần thủ đô nào, các 
Thành viên có trách nhiệm với các mối quan hệ quốc tế của lãnh thổ đó 
sẽ thông tin Công ước tới chính phủ của vùng lãnh thổ đó trong thời gian 
sớm nhất có thể để chính phủ này ban hành luật pháp hay các hành động 
khác. Sau đó, các Thành viên, dưới sự đồng thuận của chính phủ vùng 
lãnh thổ, có thể, thay mặt lãnh thổ đó, thông báo tới Tổng Giám đốc của 
Văn phòng Lao động Quốc tế một tuyên bố chấp thuận các nghĩa vụ của 
Công ước.

5. Một tuyên bố chấp thuận các nghĩa vụ của bất kỳ Công ước nào sẽ 
được gửi tới Tổng Giám đốc Văn phòng Lao động Quốc tế: 

(a) bởi hai hoặc nhiều hơn các Thành viên của Tổ chức có xét đến bất 
kỳ lãnh thổ nào nằm dưới chính quyền chung của các Thành viên; 
hoặc 

(b) do bất kỳ chính quyền quốc tế nào có trách nhiệm quản lý bất kỳ 
vùng lãnh thổ nào theo Hiến chương Liên Hợp Quốc hoặc các quy 
định khác, có xét đến các lãnh thổ này.

6. Việc chấp thuận các nghĩa vụ của một Công ước theo đoạn 4 hoặc 
đoạn 5 sẽ bao gồm cả việc chấp thuận thay mặt cho các lãnh thổ liên 
quan là đối tượng của các nghĩa vụ được quy định theo các điều khoản 
của Công ước, và các nghĩa vụ theo Hiến chương của Tổ chức Lao động 
quốc tế vốn áp dụng cho tất cả các Công ước đã được phê chuẩn. Tuyên 
bố chấp thuận có thể chỉ rõ những sửa đổi cần thiết đối với các điều 
khoản của Công ước để đảm bảo tương thích giữa Công ước và điều 
kiện địa phương.

7. Mỗi Thành viên hoặc chính quyền quốc tế đã đưa ra tuyên bố theo 
đoạn 4 và đoạn 5 của điều này, phù hợp với các điều khoản của Công ước 
vào những khoảng thời gian nhất định, có thể đưa ra một tuyên bố khác 
trong đó sửa đổi các điều khoản của bất kỳ tuyên bố nào đã đưa ra trước 
đó, hoặc chấm dứt việc chấp thuận các nghĩa vụ của Công ước thay cho 
vùng lãnh thổ có liên quan.

chỉ định cơ chế trọng tài nhằm xác định nhanh chóng bất kỳ tranh chấp 
hay vấn đề nào liên quan tới việc diễn giải một Công ước được Hội đồng 
Quản trị viện dẫn hoặc phù hợp với các điều khoản của Công ước. Mọi 
phán quyết được áp dụng hoặc ý kiến tham khảo của Tòa án Công lý 
Quốc tế sẽ có tính ràng buộc đối với bất kỳ cơ chế trọng tài nào được 
thành lập theo đoạn này. Các phán quyết do cơ chế trọng tài đưa ra sẽ 
được gửi tới các Thành viên của Tổ chức và các hành động tuân thủ của 
các Thành viên kể từ thời điểm đó cũng sẽ được đưa ra trước Hội nghị.

Điều 38 

Các Hội nghị cấp vùng
1. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể tổ chức các hội nghị cấp khu vực và 
thành lập các cơ quan khu vực nếu xét thấy cần thiết nhằm thúc đẩy tôn 
chỉ và mục tiêu của Tổ chức.

2. Quyền hạn, chức năng và thủ tục của các hội nghị cấp khu vực sẽ được 
điều chỉnh theo các quy tắc do Hội đồng Quản trị đưa ra và đệ trình lên 
Hội nghị toàn thể để xác nhận.



8. Nếu các nghĩa vụ trong một Công ước không được chấp thuận thay 
mặt cho một vùng lãnh thổ nào đó theo như phạm vi áp dụng của đoạn 
4 hoặc đoạn 5 của điều này, (các) Thành viên hoặc chính quyền quốc tế có 
liên quan có thể báo cáo tới Tổng Giám đốc Văn phòng Lao động Quốc tế 
về quan điểm luật pháp và các thực hành mà khu vực lãnh thổ đang áp 
dụng liên quan tới Công ước. Báo cáo này cần trình bày mức độ hiệu lực 
đã được trao cho hoặc được đề xuất trao cho các điều khoản trong Công 
ước bởi pháp luật, thủ tục hành chính, thỏa thuận tập thể hoặc các 
trường hợp khác, và nêu rõ những khó khăn cản trở hoặc trì hoãn việc 
chấp thuận nghĩa vụ của Công ước đó.

Điều 36
 Sửa đổi Hiến chương
1. Các sửa đổi của Hiến chương này, được thông qua tại Hội nghị khi có 
đa số là hai phần ba phiếu tán thành của các đại biểu có mặt, sẽ có hiệu 
lực khi được phê chuẩn hay chấp thuận với hai phần ba số phiếu tán 
thành của các Thành viên của Tổ chức, trong đó bao gồm năm trên mười 
Thành viên có đại diện trong Hội đồng Quản trị với tư cách là các nước 
công nghiệp lớn theo đoạn 3 điều 7 của Hiến chương này.

Điều 37
Diễn giải Hiến chương và các Công ước
1. Bất kỳ vấn đề hay tranh chấp liên quan đến việc diễn giải Hiến chương 
này hoặc các Công ước liên quan được các Thành viên kết luận theo các 
điều khoản của Hiến chương này sẽ được gửi tới Tòa án Công lý Quốc tế 
để cơ quan này đưa ra quyết định.

2. Ngoại trừ những quy định tại đoạn 1 của điều này, Hội đồng Quản trị 
có thể đưa ra và đệ trình lên Hội nghị để thông qua các quy định về việc 
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Điều 35
Áp dụng các Công ước cho các vùng lãnh thổ trực thuộc 
không nằm gần thủ đô
1. Các Thành viên cam kết rằng Công ước mà các Thành viên đã thông 
qua theo các quy định của Hiến chương này sẽ được áp dụng cho cả các 
vùng lãnh thổ trực thuộc không nằm gần thủ đô mà các Thành viên chịu 
trách nhiệm đối với các mối quan hệ quốc tế của các lãnh thổ này, bao 
gồm bất kỳ phần lãnh thổ ủy thác nào mà các Thành viên là chính quyền 
quản lý, ngoại trừ trường hợp vấn đề chủ thể của Công ước nằm trong 
quyền tự trị của vùng lãnh thổ, hoặc trường hợp Công ước không thể áp 
dụng được do điều kiện tại địa phương, hay cần sửa đổi thêm do xét 
thấy cần thiết để đảm bảo tương thích giữa Công ước và các điều kiện 
tại địa phương. 

2. Mỗi Thành viên đã phê chuẩn một Công ước sẽ, trong thời gian sớm 
nhất có thể sau khi phê chuẩn, thông tin tới Tổng Giám đốc của Tổ chức 
Lao động Quốc tế một tuyên bố, có xét đến các lãnh thổ nằm ngoài các 
lãnh thổ được đề cập ở đoạn 4 và 5 dưới đây, về mức độ mà các Thành 
viên cam kết rằng các điều khoản của Công ước sẽ được áp dụng, và đưa 
ra các thông tin chi tiết như Công ước có thể có yêu cầu.

3. Mỗi Thành viên đã thông báo một tuyên bố theo như đoạn trên có thể, 
vào những khoảng thời gian nhất định, phù hợp với các điều khoản của 
Công ước, thông báo một tuyên bố sửa đổi các điều khoản của các tuyên 
bố trước đó và có khẳng định quan điểm hiện tại có xét đến những vùng 
lãnh thổ trên.

4. Trong trường hợp vấn đề -chủ thể của Công ước nằm trong quyền tự 
trị của bất kỳ vùng lãnh thổ trực thuộc không nằm gần thủ đô nào, các 
Thành viên có trách nhiệm với các mối quan hệ quốc tế của lãnh thổ đó 
sẽ thông tin Công ước tới chính phủ của vùng lãnh thổ đó trong thời gian 
sớm nhất có thể để chính phủ này ban hành luật pháp hay các hành động 
khác. Sau đó, các Thành viên, dưới sự đồng thuận của chính phủ vùng 
lãnh thổ, có thể, thay mặt lãnh thổ đó, thông báo tới Tổng Giám đốc của 
Văn phòng Lao động Quốc tế một tuyên bố chấp thuận các nghĩa vụ của 
Công ước.

5. Một tuyên bố chấp thuận các nghĩa vụ của bất kỳ Công ước nào sẽ 
được gửi tới Tổng Giám đốc Văn phòng Lao động Quốc tế: 

(a) bởi hai hoặc nhiều hơn các Thành viên của Tổ chức có xét đến bất 
kỳ lãnh thổ nào nằm dưới chính quyền chung của các Thành viên; 
hoặc 

(b) do bất kỳ chính quyền quốc tế nào có trách nhiệm quản lý bất kỳ 
vùng lãnh thổ nào theo Hiến chương Liên Hợp Quốc hoặc các quy 
định khác, có xét đến các lãnh thổ này.

6. Việc chấp thuận các nghĩa vụ của một Công ước theo đoạn 4 hoặc 
đoạn 5 sẽ bao gồm cả việc chấp thuận thay mặt cho các lãnh thổ liên 
quan là đối tượng của các nghĩa vụ được quy định theo các điều khoản 
của Công ước, và các nghĩa vụ theo Hiến chương của Tổ chức Lao động 
quốc tế vốn áp dụng cho tất cả các Công ước đã được phê chuẩn. Tuyên 
bố chấp thuận có thể chỉ rõ những sửa đổi cần thiết đối với các điều 
khoản của Công ước để đảm bảo tương thích giữa Công ước và điều 
kiện địa phương.

7. Mỗi Thành viên hoặc chính quyền quốc tế đã đưa ra tuyên bố theo 
đoạn 4 và đoạn 5 của điều này, phù hợp với các điều khoản của Công ước 
vào những khoảng thời gian nhất định, có thể đưa ra một tuyên bố khác 
trong đó sửa đổi các điều khoản của bất kỳ tuyên bố nào đã đưa ra trước 
đó, hoặc chấm dứt việc chấp thuận các nghĩa vụ của Công ước thay cho 
vùng lãnh thổ có liên quan.

chỉ định cơ chế trọng tài nhằm xác định nhanh chóng bất kỳ tranh chấp 
hay vấn đề nào liên quan tới việc diễn giải một Công ước được Hội đồng 
Quản trị viện dẫn hoặc phù hợp với các điều khoản của Công ước. Mọi 
phán quyết được áp dụng hoặc ý kiến tham khảo của Tòa án Công lý 
Quốc tế sẽ có tính ràng buộc đối với bất kỳ cơ chế trọng tài nào được 
thành lập theo đoạn này. Các phán quyết do cơ chế trọng tài đưa ra sẽ 
được gửi tới các Thành viên của Tổ chức và các hành động tuân thủ của 
các Thành viên kể từ thời điểm đó cũng sẽ được đưa ra trước Hội nghị.

Điều 38 

Các Hội nghị cấp vùng
1. Tổ chức Lao động Quốc tế có thể tổ chức các hội nghị cấp khu vực và 
thành lập các cơ quan khu vực nếu xét thấy cần thiết nhằm thúc đẩy tôn 
chỉ và mục tiêu của Tổ chức.

2. Quyền hạn, chức năng và thủ tục của các hội nghị cấp khu vực sẽ được 
điều chỉnh theo các quy tắc do Hội đồng Quản trị đưa ra và đệ trình lên 
Hội nghị toàn thể để xác nhận.
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Điều 39
Tư cách pháp lý của Tổ chức Lao động Quốc tế
1. Tổ chức Lao động Quốc tế có đầy đủ tư cách pháp nhân và cụ thể là các 
năng lực:

(a) ký hợp đồng;

(b) mua và định đoạt bất động sản và động sản;

(c) tiến hành các thủ tục pháp lý.

Điều 40
Ưu đãi và miễn trừ
1. Tổ chức Lao động Quốc tế được, trên các vùng lãnh thổ của các Thành 
viên của Tổ chức, hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ cần thiết để thực hiện 
và hoàn thành các mục đích của Tổ chức.

2. Các đại biểu tham dự Hội nghị, thành viên Hội đồng Quản trị và Tổng 
Giám đốc cùng các cán bộ thuộc Văn phòng Lao động Quốc tế cũng được 
hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ cần thiết khi độc lập thi hành nhiệm vụ 
có liên quan tới Tổ chức.

3. Những quyền ưu đãi và miễn trừ nói trên sẽ được xác định trong một 
thỏa thuận riêng do Tổ chức đưa ra nhằm đạt được đồng thuận từ các 
Quốc gia Thành viên.

Chương IV
Các điều khoản khác
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I

Hội nghị tái khẳng định các nguyên tắc cơ bản của hoạt 
động của Tổ chức, và cụ thể hơn là:

(a) lao động không phải là hàng hóa;

(b) tự do ngôn luận và tự do hiệp hội đóng vai trò cần thiết giúp tiến 
bộ bền vững;

(c) tình trạng nghèo đói, dù ở bất kỳ đâu, cũng là mối đe dọa tới sự 
thịnh vượng toàn cầu;

(d) mỗi quốc gia cần liên tục hành động, cũng như nỗ lực phối hợp liên 
tục ở tầm quốc tế để đạt được những mong muốn của mình, theo 

Hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động Quốc tế, tại Phiên họp 
thứ Hai mươi sáu tại Philadelphia, vào ngày 10 tháng 5 năm 
1944, thông qua Tuyên bố này về tôn chỉ và mục đích của Tổ chức 
Lao động Quốc tế, và về các nguyên tắc động lực cho chính sách 
của các Thành viên của Tổ chức.

Phụ lục
Tuyên bố về tôn chỉ 

và mục đích của Tổ chức Lao động Quốc tế
(TUYÊN BỐ PHILADELPHIA)

đó đại diện của người lao động và người sử dụng lao động có vị thế 
bình đẳng với đại diện của các chính phủ, và cùng tham gia thảo 
luận một cách tự do và dân chủ với đại diện của các chính phủ, 
hướng tới thúc đẩy những lợi ích chung.

II

Với niềm tin rằng những kinh nghiệm này đã cho thấy 
trọn chân lý của tuyên bố được đưa ra trong Hiến 
chương của Tổ chức Lao động Quốc tế, rằng một nền 
hòa bình bền vững chỉ có thể được xây dựng dựa trên cơ 
sở công bằng xã hội, Hội nghị tuyên bố rằng: 

(a) tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng hay giới 
tính, đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cả về vật chất và tinh thần, 
trong điều kiện tự do và được tôn trọng phẩm giá, với các bảo đảm 
về kinh tế và cơ hội bình đẳng;

(b) việc xây dựng được những cơ sở để có thể đạt được những điều 
kiện trên phải là mục tiêu trung tâm trong các chính sách quốc gia 
và quốc tế;

(c) tất cả các chính sách và biện pháp ở cấp quốc gia và quốc tế, đặc 
biệt là những chính sách và biện pháp có tính chất kinh tế và tài 
chính, cần được xem xét dưới góc nhìn như trên và chỉ nên được 
chấp nhận trong chừng mực khi việc duy trì chúng giúp thúc đẩy, 
thay vì cản trở việc đạt được những mục tiêu căn bản này;

(d) Tổ chức Lao động Quốc tế có nghĩa vụ xem xét và cân nhắc kỹ 
lưỡng các chính sách và biện pháp kinh tế - tài chính quốc tế dưới 
góc độ của các mục tiêu căn bản này;

(e) trong quá trình hoàn thành những nhiệm vụ được giao phó, Tổ 
chức Lao động Quốc tế có thể, sau khi đã cân nhắc tất cả các yếu 
tố kinh tế và tài chính có liên quan, bổ sung vào các quyết định và 
khuyến nghị của mình bất kỳ điều khoản nào Tổ chức này thấy 
phù hợp.

III

Hội nghị công nhận nghĩa vụ trọng thể này của Tổ chức 
Lao động Quốc tế trong việc phát triển các chương trình 
toàn cầu giữa các quốc gia, với mục tiêu đạt được: 

(a) việc làm đầy đủ và tăng mức sống;

(b) việc làm cho người lao động để họ có thể hài lòng khi làm việc do 
họ đã được tận dụng hết các kỹ năng và trình độ của mình, và đóng 
góp cho sự phồn thịnh chung;

(c) sự đầy đủ, như một phương tiện giúp đạt được mục đích này và 
dưới sự bảo đảm cho tất cả các bên có liên quan, cơ sở vật chất đào 
tạo và chuyển giao lao động, bao gồm cả lao động di cư khi làm 
việc và định cư;

(d) các chính sách liên quan đến tiền lương và thu nhập, thời giờ và 
điều kiện làm việc được tính toán để đảm bảo thành quả tiến bộ 
được phân chia bình đẳng cho tất cả mọi người, và mức lương đủ 
sống tối thiểu cho tất cả người lao động và những người cần sự 
bảo đảm này;

(e) công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể, hợp tác chủ-thợ 
trong quá trình liên tục cải thiện năng suất sản xuất, và sự hợp tác 
giữa người lao động và người sử dụng lao động trong việc xây 
dựng và thực hiện các biện pháp kinh tế và xã hội;

(f) mở rộng an sinh xã hội nhằm đảm bảo thu nhập cơ bản cho 
những người cần sự bảo đảm này, và các chương trình chăm sóc 
y tế toàn diện;

(g) bảo vệ đầy đủ cuộc sống và sức khỏe người lao động ở mọi ngành 
nghề;

(h) các điều kiện phúc lợi trẻ em và bảo vệ thai sản;

(i) sự đầy đủ về dinh dưỡng, nhà ở và cơ sở vật chất văn hóa – giải trí; 
và

(j) bảo đảm sự bình đẳng trong các cơ hội giáo dục và dạy nghề.

IV

Tin tưởng rằng việc khai thác trọn vẹn và rộng rãi hơn các nguồn lực sản 
xuất của thế giới cần thiết giúp đạt được các mục tiêu đề ra trong Tuyên 
bố này sẽ được bảo đảm thông qua các hành động quốc tế và quốc gia 
hiệu quả, bao gồm các biện pháp mở rộng sản xuất và tiêu dùng, tránh 
những biến động kinh tế nghiêm trọng, để thúc đẩy sự tiến bộ về kinh 
tế và xã hội của các khu vực kém phát triển hơn trên thế giới, đảm bảo 
sự ổn định hơn về giá cả các sản phẩm thiết yếu trên thế giới, và thúc 
đẩy khối lượng thương mại quốc tế cao và ổn định; Hội nghị cam kết 
rằng Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan quốc 
tế có thể được giao phó, cùng chia sẻ trách nhiệm trong nhiệm vụ lớn 
lao này và trong việc cải thiện sức khỏe, giáo dục và sự hạnh phúc của 
tất cả mọi người. 

V

Hội nghị khẳng định rằng, các nguyên tắc đưa ra trong Tuyên bố này 
hoàn toàn có thể áp dụng được cho tất cả các dân tộc ở mọi nơi, và rằng, 
trong khi cách thức áp dụng các nguyên tắc đó phải được xác định phù 
hợp với giai đoạn phát triển kinh tế và xã hội mà mỗi người đạt được, thì 
việc áp dụng tăng dần lên các nguyên tắc đối với những dân tộc vẫn còn 
phụ thuộc, cũng như những dân tộc đã đạt được quyền tự chủ, là một 
vấn đề cả thế giới văn minh đều quan tâm.
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I

Hội nghị tái khẳng định các nguyên tắc cơ bản của hoạt 
động của Tổ chức, và cụ thể hơn là:

(a) lao động không phải là hàng hóa;

(b) tự do ngôn luận và tự do hiệp hội đóng vai trò cần thiết giúp tiến 
bộ bền vững;

(c) tình trạng nghèo đói, dù ở bất kỳ đâu, cũng là mối đe dọa tới sự 
thịnh vượng toàn cầu;

(d) mỗi quốc gia cần liên tục hành động, cũng như nỗ lực phối hợp liên 
tục ở tầm quốc tế để đạt được những mong muốn của mình, theo 

đó đại diện của người lao động và người sử dụng lao động có vị thế 
bình đẳng với đại diện của các chính phủ, và cùng tham gia thảo 
luận một cách tự do và dân chủ với đại diện của các chính phủ, 
hướng tới thúc đẩy những lợi ích chung.

II

Với niềm tin rằng những kinh nghiệm này đã cho thấy 
trọn chân lý của tuyên bố được đưa ra trong Hiến 
chương của Tổ chức Lao động Quốc tế, rằng một nền 
hòa bình bền vững chỉ có thể được xây dựng dựa trên cơ 
sở công bằng xã hội, Hội nghị tuyên bố rằng: 

(a) tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng hay giới 
tính, đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cả về vật chất và tinh thần, 
trong điều kiện tự do và được tôn trọng phẩm giá, với các bảo đảm 
về kinh tế và cơ hội bình đẳng;

(b) việc xây dựng được những cơ sở để có thể đạt được những điều 
kiện trên phải là mục tiêu trung tâm trong các chính sách quốc gia 
và quốc tế;

(c) tất cả các chính sách và biện pháp ở cấp quốc gia và quốc tế, đặc 
biệt là những chính sách và biện pháp có tính chất kinh tế và tài 
chính, cần được xem xét dưới góc nhìn như trên và chỉ nên được 
chấp nhận trong chừng mực khi việc duy trì chúng giúp thúc đẩy, 
thay vì cản trở việc đạt được những mục tiêu căn bản này;

(d) Tổ chức Lao động Quốc tế có nghĩa vụ xem xét và cân nhắc kỹ 
lưỡng các chính sách và biện pháp kinh tế - tài chính quốc tế dưới 
góc độ của các mục tiêu căn bản này;

(e) trong quá trình hoàn thành những nhiệm vụ được giao phó, Tổ 
chức Lao động Quốc tế có thể, sau khi đã cân nhắc tất cả các yếu 
tố kinh tế và tài chính có liên quan, bổ sung vào các quyết định và 
khuyến nghị của mình bất kỳ điều khoản nào Tổ chức này thấy 
phù hợp.

III

Hội nghị công nhận nghĩa vụ trọng thể này của Tổ chức 
Lao động Quốc tế trong việc phát triển các chương trình 
toàn cầu giữa các quốc gia, với mục tiêu đạt được: 

(a) việc làm đầy đủ và tăng mức sống;

(b) việc làm cho người lao động để họ có thể hài lòng khi làm việc do 
họ đã được tận dụng hết các kỹ năng và trình độ của mình, và đóng 
góp cho sự phồn thịnh chung;

(c) sự đầy đủ, như một phương tiện giúp đạt được mục đích này và 
dưới sự bảo đảm cho tất cả các bên có liên quan, cơ sở vật chất đào 
tạo và chuyển giao lao động, bao gồm cả lao động di cư khi làm 
việc và định cư;

(d) các chính sách liên quan đến tiền lương và thu nhập, thời giờ và 
điều kiện làm việc được tính toán để đảm bảo thành quả tiến bộ 
được phân chia bình đẳng cho tất cả mọi người, và mức lương đủ 
sống tối thiểu cho tất cả người lao động và những người cần sự 
bảo đảm này;

(e) công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể, hợp tác chủ-thợ 
trong quá trình liên tục cải thiện năng suất sản xuất, và sự hợp tác 
giữa người lao động và người sử dụng lao động trong việc xây 
dựng và thực hiện các biện pháp kinh tế và xã hội;

(f) mở rộng an sinh xã hội nhằm đảm bảo thu nhập cơ bản cho 
những người cần sự bảo đảm này, và các chương trình chăm sóc 
y tế toàn diện;

(g) bảo vệ đầy đủ cuộc sống và sức khỏe người lao động ở mọi ngành 
nghề;

(h) các điều kiện phúc lợi trẻ em và bảo vệ thai sản;

(i) sự đầy đủ về dinh dưỡng, nhà ở và cơ sở vật chất văn hóa – giải trí; 
và

(j) bảo đảm sự bình đẳng trong các cơ hội giáo dục và dạy nghề.

IV

Tin tưởng rằng việc khai thác trọn vẹn và rộng rãi hơn các nguồn lực sản 
xuất của thế giới cần thiết giúp đạt được các mục tiêu đề ra trong Tuyên 
bố này sẽ được bảo đảm thông qua các hành động quốc tế và quốc gia 
hiệu quả, bao gồm các biện pháp mở rộng sản xuất và tiêu dùng, tránh 
những biến động kinh tế nghiêm trọng, để thúc đẩy sự tiến bộ về kinh 
tế và xã hội của các khu vực kém phát triển hơn trên thế giới, đảm bảo 
sự ổn định hơn về giá cả các sản phẩm thiết yếu trên thế giới, và thúc 
đẩy khối lượng thương mại quốc tế cao và ổn định; Hội nghị cam kết 
rằng Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan quốc 
tế có thể được giao phó, cùng chia sẻ trách nhiệm trong nhiệm vụ lớn 
lao này và trong việc cải thiện sức khỏe, giáo dục và sự hạnh phúc của 
tất cả mọi người. 

V

Hội nghị khẳng định rằng, các nguyên tắc đưa ra trong Tuyên bố này 
hoàn toàn có thể áp dụng được cho tất cả các dân tộc ở mọi nơi, và rằng, 
trong khi cách thức áp dụng các nguyên tắc đó phải được xác định phù 
hợp với giai đoạn phát triển kinh tế và xã hội mà mỗi người đạt được, thì 
việc áp dụng tăng dần lên các nguyên tắc đối với những dân tộc vẫn còn 
phụ thuộc, cũng như những dân tộc đã đạt được quyền tự chủ, là một 
vấn đề cả thế giới văn minh đều quan tâm.
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I

Hội nghị tái khẳng định các nguyên tắc cơ bản của hoạt 
động của Tổ chức, và cụ thể hơn là:

(a) lao động không phải là hàng hóa;

(b) tự do ngôn luận và tự do hiệp hội đóng vai trò cần thiết giúp tiến 
bộ bền vững;

(c) tình trạng nghèo đói, dù ở bất kỳ đâu, cũng là mối đe dọa tới sự 
thịnh vượng toàn cầu;

(d) mỗi quốc gia cần liên tục hành động, cũng như nỗ lực phối hợp liên 
tục ở tầm quốc tế để đạt được những mong muốn của mình, theo 

đó đại diện của người lao động và người sử dụng lao động có vị thế 
bình đẳng với đại diện của các chính phủ, và cùng tham gia thảo 
luận một cách tự do và dân chủ với đại diện của các chính phủ, 
hướng tới thúc đẩy những lợi ích chung.

II

Với niềm tin rằng những kinh nghiệm này đã cho thấy 
trọn chân lý của tuyên bố được đưa ra trong Hiến 
chương của Tổ chức Lao động Quốc tế, rằng một nền 
hòa bình bền vững chỉ có thể được xây dựng dựa trên cơ 
sở công bằng xã hội, Hội nghị tuyên bố rằng: 

(a) tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng hay giới 
tính, đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cả về vật chất và tinh thần, 
trong điều kiện tự do và được tôn trọng phẩm giá, với các bảo đảm 
về kinh tế và cơ hội bình đẳng;

(b) việc xây dựng được những cơ sở để có thể đạt được những điều 
kiện trên phải là mục tiêu trung tâm trong các chính sách quốc gia 
và quốc tế;

(c) tất cả các chính sách và biện pháp ở cấp quốc gia và quốc tế, đặc 
biệt là những chính sách và biện pháp có tính chất kinh tế và tài 
chính, cần được xem xét dưới góc nhìn như trên và chỉ nên được 
chấp nhận trong chừng mực khi việc duy trì chúng giúp thúc đẩy, 
thay vì cản trở việc đạt được những mục tiêu căn bản này;

(d) Tổ chức Lao động Quốc tế có nghĩa vụ xem xét và cân nhắc kỹ 
lưỡng các chính sách và biện pháp kinh tế - tài chính quốc tế dưới 
góc độ của các mục tiêu căn bản này;

(e) trong quá trình hoàn thành những nhiệm vụ được giao phó, Tổ 
chức Lao động Quốc tế có thể, sau khi đã cân nhắc tất cả các yếu 
tố kinh tế và tài chính có liên quan, bổ sung vào các quyết định và 
khuyến nghị của mình bất kỳ điều khoản nào Tổ chức này thấy 
phù hợp.

III

Hội nghị công nhận nghĩa vụ trọng thể này của Tổ chức 
Lao động Quốc tế trong việc phát triển các chương trình 
toàn cầu giữa các quốc gia, với mục tiêu đạt được: 

(a) việc làm đầy đủ và tăng mức sống;

(b) việc làm cho người lao động để họ có thể hài lòng khi làm việc do 
họ đã được tận dụng hết các kỹ năng và trình độ của mình, và đóng 
góp cho sự phồn thịnh chung;

(c) sự đầy đủ, như một phương tiện giúp đạt được mục đích này và 
dưới sự bảo đảm cho tất cả các bên có liên quan, cơ sở vật chất đào 
tạo và chuyển giao lao động, bao gồm cả lao động di cư khi làm 
việc và định cư;

(d) các chính sách liên quan đến tiền lương và thu nhập, thời giờ và 
điều kiện làm việc được tính toán để đảm bảo thành quả tiến bộ 
được phân chia bình đẳng cho tất cả mọi người, và mức lương đủ 
sống tối thiểu cho tất cả người lao động và những người cần sự 
bảo đảm này;

(e) công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể, hợp tác chủ-thợ 
trong quá trình liên tục cải thiện năng suất sản xuất, và sự hợp tác 
giữa người lao động và người sử dụng lao động trong việc xây 
dựng và thực hiện các biện pháp kinh tế và xã hội;

(f) mở rộng an sinh xã hội nhằm đảm bảo thu nhập cơ bản cho 
những người cần sự bảo đảm này, và các chương trình chăm sóc 
y tế toàn diện;

(g) bảo vệ đầy đủ cuộc sống và sức khỏe người lao động ở mọi ngành 
nghề;

(h) các điều kiện phúc lợi trẻ em và bảo vệ thai sản;

(i) sự đầy đủ về dinh dưỡng, nhà ở và cơ sở vật chất văn hóa – giải trí; 
và

(j) bảo đảm sự bình đẳng trong các cơ hội giáo dục và dạy nghề.

IV

Tin tưởng rằng việc khai thác trọn vẹn và rộng rãi hơn các nguồn lực sản 
xuất của thế giới cần thiết giúp đạt được các mục tiêu đề ra trong Tuyên 
bố này sẽ được bảo đảm thông qua các hành động quốc tế và quốc gia 
hiệu quả, bao gồm các biện pháp mở rộng sản xuất và tiêu dùng, tránh 
những biến động kinh tế nghiêm trọng, để thúc đẩy sự tiến bộ về kinh 
tế và xã hội của các khu vực kém phát triển hơn trên thế giới, đảm bảo 
sự ổn định hơn về giá cả các sản phẩm thiết yếu trên thế giới, và thúc 
đẩy khối lượng thương mại quốc tế cao và ổn định; Hội nghị cam kết 
rằng Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan quốc 
tế có thể được giao phó, cùng chia sẻ trách nhiệm trong nhiệm vụ lớn 
lao này và trong việc cải thiện sức khỏe, giáo dục và sự hạnh phúc của 
tất cả mọi người. 

V

Hội nghị khẳng định rằng, các nguyên tắc đưa ra trong Tuyên bố này 
hoàn toàn có thể áp dụng được cho tất cả các dân tộc ở mọi nơi, và rằng, 
trong khi cách thức áp dụng các nguyên tắc đó phải được xác định phù 
hợp với giai đoạn phát triển kinh tế và xã hội mà mỗi người đạt được, thì 
việc áp dụng tăng dần lên các nguyên tắc đối với những dân tộc vẫn còn 
phụ thuộc, cũng như những dân tộc đã đạt được quyền tự chủ, là một 
vấn đề cả thế giới văn minh đều quan tâm.
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I

Hội nghị tái khẳng định các nguyên tắc cơ bản của hoạt 
động của Tổ chức, và cụ thể hơn là:

(a) lao động không phải là hàng hóa;

(b) tự do ngôn luận và tự do hiệp hội đóng vai trò cần thiết giúp tiến 
bộ bền vững;

(c) tình trạng nghèo đói, dù ở bất kỳ đâu, cũng là mối đe dọa tới sự 
thịnh vượng toàn cầu;

(d) mỗi quốc gia cần liên tục hành động, cũng như nỗ lực phối hợp liên 
tục ở tầm quốc tế để đạt được những mong muốn của mình, theo 

đó đại diện của người lao động và người sử dụng lao động có vị thế 
bình đẳng với đại diện của các chính phủ, và cùng tham gia thảo 
luận một cách tự do và dân chủ với đại diện của các chính phủ, 
hướng tới thúc đẩy những lợi ích chung.

II

Với niềm tin rằng những kinh nghiệm này đã cho thấy 
trọn chân lý của tuyên bố được đưa ra trong Hiến 
chương của Tổ chức Lao động Quốc tế, rằng một nền 
hòa bình bền vững chỉ có thể được xây dựng dựa trên cơ 
sở công bằng xã hội, Hội nghị tuyên bố rằng: 

(a) tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, tín ngưỡng hay giới 
tính, đều có quyền mưu cầu hạnh phúc cả về vật chất và tinh thần, 
trong điều kiện tự do và được tôn trọng phẩm giá, với các bảo đảm 
về kinh tế và cơ hội bình đẳng;

(b) việc xây dựng được những cơ sở để có thể đạt được những điều 
kiện trên phải là mục tiêu trung tâm trong các chính sách quốc gia 
và quốc tế;

(c) tất cả các chính sách và biện pháp ở cấp quốc gia và quốc tế, đặc 
biệt là những chính sách và biện pháp có tính chất kinh tế và tài 
chính, cần được xem xét dưới góc nhìn như trên và chỉ nên được 
chấp nhận trong chừng mực khi việc duy trì chúng giúp thúc đẩy, 
thay vì cản trở việc đạt được những mục tiêu căn bản này;

(d) Tổ chức Lao động Quốc tế có nghĩa vụ xem xét và cân nhắc kỹ 
lưỡng các chính sách và biện pháp kinh tế - tài chính quốc tế dưới 
góc độ của các mục tiêu căn bản này;

(e) trong quá trình hoàn thành những nhiệm vụ được giao phó, Tổ 
chức Lao động Quốc tế có thể, sau khi đã cân nhắc tất cả các yếu 
tố kinh tế và tài chính có liên quan, bổ sung vào các quyết định và 
khuyến nghị của mình bất kỳ điều khoản nào Tổ chức này thấy 
phù hợp.

III

Hội nghị công nhận nghĩa vụ trọng thể này của Tổ chức 
Lao động Quốc tế trong việc phát triển các chương trình 
toàn cầu giữa các quốc gia, với mục tiêu đạt được: 

(a) việc làm đầy đủ và tăng mức sống;

(b) việc làm cho người lao động để họ có thể hài lòng khi làm việc do 
họ đã được tận dụng hết các kỹ năng và trình độ của mình, và đóng 
góp cho sự phồn thịnh chung;

(c) sự đầy đủ, như một phương tiện giúp đạt được mục đích này và 
dưới sự bảo đảm cho tất cả các bên có liên quan, cơ sở vật chất đào 
tạo và chuyển giao lao động, bao gồm cả lao động di cư khi làm 
việc và định cư;

(d) các chính sách liên quan đến tiền lương và thu nhập, thời giờ và 
điều kiện làm việc được tính toán để đảm bảo thành quả tiến bộ 
được phân chia bình đẳng cho tất cả mọi người, và mức lương đủ 
sống tối thiểu cho tất cả người lao động và những người cần sự 
bảo đảm này;

(e) công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể, hợp tác chủ-thợ 
trong quá trình liên tục cải thiện năng suất sản xuất, và sự hợp tác 
giữa người lao động và người sử dụng lao động trong việc xây 
dựng và thực hiện các biện pháp kinh tế và xã hội;

(f) mở rộng an sinh xã hội nhằm đảm bảo thu nhập cơ bản cho 
những người cần sự bảo đảm này, và các chương trình chăm sóc 
y tế toàn diện;

(g) bảo vệ đầy đủ cuộc sống và sức khỏe người lao động ở mọi ngành 
nghề;

(h) các điều kiện phúc lợi trẻ em và bảo vệ thai sản;

(i) sự đầy đủ về dinh dưỡng, nhà ở và cơ sở vật chất văn hóa – giải trí; 
và

(j) bảo đảm sự bình đẳng trong các cơ hội giáo dục và dạy nghề.

IV

Tin tưởng rằng việc khai thác trọn vẹn và rộng rãi hơn các nguồn lực sản 
xuất của thế giới cần thiết giúp đạt được các mục tiêu đề ra trong Tuyên 
bố này sẽ được bảo đảm thông qua các hành động quốc tế và quốc gia 
hiệu quả, bao gồm các biện pháp mở rộng sản xuất và tiêu dùng, tránh 
những biến động kinh tế nghiêm trọng, để thúc đẩy sự tiến bộ về kinh 
tế và xã hội của các khu vực kém phát triển hơn trên thế giới, đảm bảo 
sự ổn định hơn về giá cả các sản phẩm thiết yếu trên thế giới, và thúc 
đẩy khối lượng thương mại quốc tế cao và ổn định; Hội nghị cam kết 
rằng Tổ chức Lao động Quốc tế sẽ hợp tác đầy đủ với các cơ quan quốc 
tế có thể được giao phó, cùng chia sẻ trách nhiệm trong nhiệm vụ lớn 
lao này và trong việc cải thiện sức khỏe, giáo dục và sự hạnh phúc của 
tất cả mọi người. 

V

Hội nghị khẳng định rằng, các nguyên tắc đưa ra trong Tuyên bố này 
hoàn toàn có thể áp dụng được cho tất cả các dân tộc ở mọi nơi, và rằng, 
trong khi cách thức áp dụng các nguyên tắc đó phải được xác định phù 
hợp với giai đoạn phát triển kinh tế và xã hội mà mỗi người đạt được, thì 
việc áp dụng tăng dần lên các nguyên tắc đối với những dân tộc vẫn còn 
phụ thuộc, cũng như những dân tộc đã đạt được quyền tự chủ, là một 
vấn đề cả thế giới văn minh đều quan tâm.



42

Văn bản gốc của Hiến chương này, ra đời vào năm 1919, đã được sửa 
đổi bởi bản sửa đổi năm 1922 có hiệu lực vào ngày 4 tháng 6 năm 1934; 
Bản sửa đổi năm 1945 có hiệu lực từ ngày 26 tháng 9 năm 1946; Bản 
sửa đổi năm 1946 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 1948; Bản sửa 
đổi năm 1953 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 5 năm 1954; Bản sửa đổi 
năm 1962 có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 1963; Bản sửa đổi năm 
1972 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 1974; và Bản sửa đổi năm 
1997 có hiệu lực từ ngày 8 tháng 10 năm 2015.

Văn bản sửa đổi của
Hiến chương


