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Lời nói đầu

gày 30 tháng 06 năm 2019, Việt Nam đã tham gia ký kết Hiệp định Thương 
mại Tự do (HĐTMTD) với Liên minh châu Âu (EVFTA). Ngay khi EVFTA có 
hiệu lực, khoảng 85,6% số dòng thuế xuất khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) 

sẽ được xóa bỏ, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. 
Tương tự, 65% dòng thuế đối với hàng xuất khẩu của EU sang Việt Nam cũng sẽ 
được xóa bỏ ngay khi HĐTMTD có hiệu lực. Bên cạnh những tác động về mặt 
thương mại - kinh tế, việc thực hiện các cam kết nêu trong EVFTA và các HĐTMTD 
thế hệ mới khác có những ảnh hưởng, tác động nhất định tới cơ chế và thực tiễn 
về lao động, thương mại và phát triển bền vững ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam 
đã và đang xem xét và tiến hành điều chỉnh các chính sách pháp luật lao động để 
đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu phát triển, phù hợp với các điều kiện của HĐTMTD 
cũng như tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế mà Việt Nam đã cam kết. 
Điều này mở ra cả các cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp trong bối cảnh cần 
phải có sự thay đổi để thực thi các cam kết và phát triển bền vững.

Nhằm đánh giá nhanh khoảng cách giữa thực tiễn và cam kết về lao động trong 
EVFTA, cũng như phân tích các cơ hội, thách thức và đề xuất giải các pháp để cải 
thiện thúc đẩy thực hành lao động tốt hơn ở Việt Nam, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế 
tại Việt Nam (ILO) xây dựng Báo cáo nghiên cứu Tác động của Hiệp định Thương 
mại Tự do Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EVFTA) đến quan hệ lao động tại nơi 
làm việc ở Việt Nam.  

Báo cáo này được xây dựng bởi nhóm chuyên gia gồm Bà Trần Thị Lan Anh – Phó 
Tổng thư ký VCCI, Ông Đào Quang Vinh – Viện trưởng Viện Khoa học Lao động Xã 
hội - Bộ LĐTBXH, Bà Mai Hồng Ngọc – Trưởng phòng Văn phòng Giới sử dụng 
Lao động - VCCI. Báo cáo được sự chỉ đạo và góp ý quý báu của TS. Vũ Tiến Lộc, 
Chủ tịch VCCI, và Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI. Chúng tôi xin 
chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Tổ chức Lao động Quốc tế, TS Chang-Hee Lee, 
Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam và Ông Nguyễn Ngọc Triệu, Cán bộ Chương 
trình Văn phòng ILO tại Việt Nam dành cho Báo cáo này. Đặc biệt, sự tham gia và 
chia sẻ tích cực của các Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp được phỏng 
vấn đã đóng góp lớn vào quá trình xây dựng và hoàn thiện Báo cáo.

N

Nội dung Báo cáo sẽ cung cấp thông tin giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng 
doanh nghiệp về các cam kết lao động của Việt Nam khi ký kết EVFTA nói chung 
cũng như nhận thức rõ hơn các cơ hội, thách thức mà EVFTA mang lại nói riêng 
để có những sự chủ động chuẩn bị sẵn sàng trong bối cảnh mới. Chúng tôi hy 
vọng Báo cáo sẽ được Quý doanh nghiệp và các độc giả đón nhận tích cực!
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động cưỡng bức của ILO)2. Những điểm chưa tương thích bao gồm các vấn đề 
sau đây:

  Về tổ chức của người lao động: việc thành lập và/hoặc tham gia tổ chức 
của người lao động phải do chính người lao động lựa chọn theo đúng tinh 
thần của Công ước 87 (ILO); ví dụ như quy định hiện hành về cơ chế đóng 
kinh phí công đoàn bắt buộc đối với người sử dụng lao động  và một số điểm 
khác không tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 (ILO). 

  Lao động trẻ em: quy định độ tuổi chưa thống nhất với chuẩn quốc tế và 
thiếu định nghĩa rõ ràng về một số hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất theo 
định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước 182 (ILO).

  Phân biệt đối xử: cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc 
xã hội”, “quan điểm chính trị” hoặc “người lao động với trách nhiệm gia đình”; 
không có định nghĩa rõ ràng về phân biệt đối xử;  chỉ có quy định cấm phân 
biệt đối xử trong việc làm, quan hệ lao động và công việc mà không phải 
trong “tất cả mọi khía cạnh việc làm và nghề nghiệp”; một số quy định đối với 
lao động nữ và quy định về tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam và lao động 
nữ là khác nhau.

  Một số quy định về quan hệ lao động: các nội dung liên quan đến đối thoại 
tại nơi làm việc và thương lượng tập thể.

Các cơ hội khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Về xuất khẩu: Với việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi xuất khẩu 
vào thị trường này. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi nhiều nhất là dệt 
may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản.

  Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, 
nguyên liệu nhập khẩu từ EU; EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công 
nghệ và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước.

  Về đầu tư: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ 
được vốn đầu tư, tri thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của 
EU để tiếp tục phát triển.

  Về môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật 
Việt Nam sẽ thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

  Về tiền lương, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân công và cải 
thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì được 
khả năng cạnh tranh tương đối về giá.  

Các thách thức khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Đáp ứng các yêu cầu về quy tắc xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn 
được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được 
một tỷ lệ nhất định về hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt 
Nam), đặc biệt là đối với ngành may mặc.

  Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch động thực 
vật: EU là một thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách 
nhiệm xã hội và các nước EU rất có kinh nghiệm trong việc sử dụng các rào 
cản thương mại.

  Các biện pháp phòng vệ thương mại: khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các 
doanh nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá 
giá, chống trợ cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

  Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: dự kiến nhiều hàng hóa và 
dịch vụ mà EU có lợi thế cạnh tranh sẽ tràn vào thị trường Việt Nam.

  Tăng chi phí sản xuất: Dự kiến chi phí tuân thủ sẽ tăng lên làm tăng chí phí 
đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp.

  Chất lượng nguồn nhân lực: Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các 
doanh nghiệp và khó tuyển dụng lao động kỹ thuật còn phổ biến gây khó 
khăn cho đổi mới công nghệ và tăng năng suất lao động.

  Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Với những yêu cầu cao về tuân thủ 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế theo EVFTA, cũng như thực hiện luật pháp 
lao động trong nước, nhiều khả năng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó 
tránh khỏi những vi phạm các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình 
triển khai.

Về việc áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn, nhìn chung các doanh nghiệp 
đã thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề doanh nghiệp cần 
phải tiếp tục cải thiện trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật lao động, 
cụ thể như gửi báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tuyển dụng 
và giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề, làm thêm giờ, thương lượng 
tập thể và cơ chế đối thoại trong doanh nghiệp, vai trò của công đoàn cơ sở, đảm 
bảo điều kiện lao động và an toàn lao động. Doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn 
khi triển khai TNXHDN, trong đó có cả vấn đề về nhận thức.

Nhìn chung, nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tìm hiểu và chuẩn bị các 
thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và về EVFTA nói riêng. 

Khá nhiều doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu đi EU nhưng chỉ mới biết đến 
EVFTA sau khi hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Những nội dung mà các doanh nghiệp quan tâm đối với EVFTA bao gồm: (1) giảm 
thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi nhập khẩu hàng hóa 
từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và nhập khẩu công nghệ 
cao; (5) quy tắc xuất xứ; và (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, rào cản kỹ thuật 
trong thương mại, biện pháp kiểm định động thực vật. Đáng chú ý là không có một 
doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được khảo sát quan tâm đến vấn đề 
lao động và tiêu chuẩn lao động. Về việc thúc đẩy triển khai EVFTA tại các doanh 
nghiệp, vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp vẫn còn hạn chế nhất định.

Một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp, bao gồm:

1.  Tăng cường nhận thức về EVFTA, trước hết là đối với lãnh đạo cấp cao và 
lãnh đạo các bộ phận liên quan của doanh nghiệp, về những cơ hội và thách 
thức từ đó đưa ra được các chiến lược tham gia hiệu quả.

2.  Ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của EU bằng cách xây dựng 
chiến lược sản phẩm và thị trường; nâng cao nhận thức về nguy cơ bị khiếu 
kiện; có kế hoạch chủ động phòng ngừa và xử lý khi có tranh chấp.

3.  Tăng cường tuân thủ luật pháp lao động và các tiêu chuẩn lao động quốc tế 
và nâng cao chất lượng quản trị, tính minh bạch, khả năng cạnh tranh phù 
hợp với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và các yêu cầu của 
EVFTA .  

4.  Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực để thu hút và duy 
trì nguồn nhân lực chất lượng cao trong cả lao động quản lý và lao động trực 
tiếp sản xuất. 

5.  Chủ động xây dựng, duy trì và cải thiện quan hệ lao động hài hòa và tăng 
cường đối thoại tại nơi làm việc nhằm giảm thiểu tranh chấp lao động, tăng 
cường đồng thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động trong 
thực hiện các chiến lược SXKD và sử dụng lao động hiệu quả. 

6.  Tăng cường vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và sự tham gia của doanh 
nghiệp vào hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nhằm mở rộng liên kết các 
doanh nghiệp, phổ biến thông tin về các HĐTMTD, hỗ trợ nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho doanh nghiệp và thúc đẩy tuẩn thủ trong các doanh nghiệp. 
Hiệp hội doanh nghiệp cần tổ chức nghiên cứu cơ chế giám sát của EVFTA 
nhằm tham vấn định hướng kịp thời cho các doanh nghiệp để họ từng bước 
đầu tư nguồn lực đáp ứng các yêu cầu khi Việt Nam tham gia vào hiệp định.

7.  Tăng cường thực hiện TNXHDN, trước hết là nâng cao nhận thức về vai trò 
của TNXHDN. Coi chi phí thực hiện TNXHDN là một khoản đầu tư để doanh 

nghiệp thực hiện theo cách tiếp cận phát triển bền vững có lợi cho cả doanh 
nghiệp và cộng đồng, đặc biệt là đối với đội ngũ các nhà quản trị cấp cao 
trong doanh nghiệp.

8.  Tăng cường hợp tác giữa tổ chức đại diện doanh nghiệp với các tổ chức phi 
chính phủ quốc tế và địa phương để có những hợp tác, hỗ trợ phù hợp giúp 
doanh nghiệp nắm bắt được những cơ hội khi Việt Nam tham gia EVFTA .

VFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết cụ thể về 
lao động được thể hiện trong Chương 13 về Thương mại và Phát triển bền 
vững. 

Cũng như hầu hết các HĐTMTD thế hệ mới có các điều khoản về lao động, EVFTA 
có các cam kết ràng buộc về mặt pháp lý đối với những nguyên tắc và quyền cơ 
bản trong lao động theo Tuyên bố năm 1998 của ILO, và các điều khoản về cơ chế 
giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

Hai bên tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động cơ 
bản về quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể; xóa bỏ lao động cưỡng bức; 
xóa bỏ lao động trẻ em; xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động kể 
cả khi chưa phê chuẩn.

Hai bên cam kết không được sử dụng các biện pháp liên quan tới trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp (TNXHDN) theo cách có thể dẫn tới hệ quả phân biệt đối xử 
hoặc hạn chế thương mại, mà sẽ thúc đẩy TNXHDN thông qua trao đổi thông tin 
và thực tiễn tốt nhất, các hoạt động giáo dục - đào tạo và tư vấn kỹ thuật; xem xét 
áp dụng các công cụ được quốc tế thừa nhận và đã được mỗi bên xác nhận hoặc 
ủng hộ như Hướng dẫn của OECD cho các Doanh nghiệp Đa quốc gia, Hiệp ước 
Toàn cầu của Liên hợp quốc, Tuyên bố Ba bên về Các nguyên tắc liên quan đến 
các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO.

Về cơ chế thực thi, EVFTA sẽ áp dụng bốn cơ chế giám sát và tư vấn bao gồm: (1) 
xác định một đầu mối liên hệ thuộc Chính phủ của mỗi bên; (2) một Ủy ban 
chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững do hai bên thành lập; (3) các 
Nhóm tư vấn trong nước (hiện có hoặc thành lập mới); và (4) thành lập một Hội 
đồng chuyên gia. Điểm lưu ý trong cơ chế thực thi là sự tham gia rộng rãi của xã 
hội dân sự. Tuy nhiên, những kênh chủ yếu trong giải quyết tranh chấp (nếu có) 
vẫn là thông qua tham vấn Chính phủ, Hội đồng chuyên gia hoặc các Nhóm tư vấn 
trong nước.

Hiện tại, giữa luật pháp Việt Nam và các cam kết theo EVFTA vẫn còn một số 
điểm chưa tương thích, chủ yếu liên quan đến các Công ước cơ bản của ILO mà 
Việt Nam chưa phê chuẩn (Công ước 87 về Tự do hiệp hội và Công ước 105 về lao 
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động cưỡng bức của ILO)2. Những điểm chưa tương thích bao gồm các vấn đề 
sau đây:

  Về tổ chức của người lao động: việc thành lập và/hoặc tham gia tổ chức 
của người lao động phải do chính người lao động lựa chọn theo đúng tinh 
thần của Công ước 87 (ILO); ví dụ như quy định hiện hành về cơ chế đóng 
kinh phí công đoàn bắt buộc đối với người sử dụng lao động  và một số điểm 
khác không tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 (ILO). 

  Lao động trẻ em: quy định độ tuổi chưa thống nhất với chuẩn quốc tế và 
thiếu định nghĩa rõ ràng về một số hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất theo 
định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước 182 (ILO).

  Phân biệt đối xử: cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc 
xã hội”, “quan điểm chính trị” hoặc “người lao động với trách nhiệm gia đình”; 
không có định nghĩa rõ ràng về phân biệt đối xử;  chỉ có quy định cấm phân 
biệt đối xử trong việc làm, quan hệ lao động và công việc mà không phải 
trong “tất cả mọi khía cạnh việc làm và nghề nghiệp”; một số quy định đối với 
lao động nữ và quy định về tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam và lao động 
nữ là khác nhau.

  Một số quy định về quan hệ lao động: các nội dung liên quan đến đối thoại 
tại nơi làm việc và thương lượng tập thể.

Các cơ hội khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Về xuất khẩu: Với việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi xuất khẩu 
vào thị trường này. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi nhiều nhất là dệt 
may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản.

  Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, 
nguyên liệu nhập khẩu từ EU; EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công 
nghệ và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước.

  Về đầu tư: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ 
được vốn đầu tư, tri thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của 
EU để tiếp tục phát triển.

  Về môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật 
Việt Nam sẽ thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

  Về tiền lương, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân công và cải 
thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì được 
khả năng cạnh tranh tương đối về giá.  

Các thách thức khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Đáp ứng các yêu cầu về quy tắc xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn 
được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được 
một tỷ lệ nhất định về hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt 
Nam), đặc biệt là đối với ngành may mặc.

  Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch động thực 
vật: EU là một thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách 
nhiệm xã hội và các nước EU rất có kinh nghiệm trong việc sử dụng các rào 
cản thương mại.

  Các biện pháp phòng vệ thương mại: khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các 
doanh nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá 
giá, chống trợ cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

  Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: dự kiến nhiều hàng hóa và 
dịch vụ mà EU có lợi thế cạnh tranh sẽ tràn vào thị trường Việt Nam.

  Tăng chi phí sản xuất: Dự kiến chi phí tuân thủ sẽ tăng lên làm tăng chí phí 
đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp.

  Chất lượng nguồn nhân lực: Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các 
doanh nghiệp và khó tuyển dụng lao động kỹ thuật còn phổ biến gây khó 
khăn cho đổi mới công nghệ và tăng năng suất lao động.

  Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Với những yêu cầu cao về tuân thủ 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế theo EVFTA, cũng như thực hiện luật pháp 
lao động trong nước, nhiều khả năng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó 
tránh khỏi những vi phạm các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình 
triển khai.

Về việc áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn, nhìn chung các doanh nghiệp 
đã thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề doanh nghiệp cần 
phải tiếp tục cải thiện trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật lao động, 
cụ thể như gửi báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tuyển dụng 
và giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề, làm thêm giờ, thương lượng 
tập thể và cơ chế đối thoại trong doanh nghiệp, vai trò của công đoàn cơ sở, đảm 
bảo điều kiện lao động và an toàn lao động. Doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn 
khi triển khai TNXHDN, trong đó có cả vấn đề về nhận thức.

Nhìn chung, nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tìm hiểu và chuẩn bị các 
thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và về EVFTA nói riêng. 

Khá nhiều doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu đi EU nhưng chỉ mới biết đến 
EVFTA sau khi hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Những nội dung mà các doanh nghiệp quan tâm đối với EVFTA bao gồm: (1) giảm 
thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi nhập khẩu hàng hóa 
từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và nhập khẩu công nghệ 
cao; (5) quy tắc xuất xứ; và (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, rào cản kỹ thuật 
trong thương mại, biện pháp kiểm định động thực vật. Đáng chú ý là không có một 
doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được khảo sát quan tâm đến vấn đề 
lao động và tiêu chuẩn lao động. Về việc thúc đẩy triển khai EVFTA tại các doanh 
nghiệp, vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp vẫn còn hạn chế nhất định.

Một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp, bao gồm:

1.  Tăng cường nhận thức về EVFTA, trước hết là đối với lãnh đạo cấp cao và 
lãnh đạo các bộ phận liên quan của doanh nghiệp, về những cơ hội và thách 
thức từ đó đưa ra được các chiến lược tham gia hiệu quả.

2.  Ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của EU bằng cách xây dựng 
chiến lược sản phẩm và thị trường; nâng cao nhận thức về nguy cơ bị khiếu 
kiện; có kế hoạch chủ động phòng ngừa và xử lý khi có tranh chấp.

3.  Tăng cường tuân thủ luật pháp lao động và các tiêu chuẩn lao động quốc tế 
và nâng cao chất lượng quản trị, tính minh bạch, khả năng cạnh tranh phù 
hợp với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và các yêu cầu của 
EVFTA .  

4.  Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực để thu hút và duy 
trì nguồn nhân lực chất lượng cao trong cả lao động quản lý và lao động trực 
tiếp sản xuất. 

5.  Chủ động xây dựng, duy trì và cải thiện quan hệ lao động hài hòa và tăng 
cường đối thoại tại nơi làm việc nhằm giảm thiểu tranh chấp lao động, tăng 
cường đồng thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động trong 
thực hiện các chiến lược SXKD và sử dụng lao động hiệu quả. 

6.  Tăng cường vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và sự tham gia của doanh 
nghiệp vào hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nhằm mở rộng liên kết các 
doanh nghiệp, phổ biến thông tin về các HĐTMTD, hỗ trợ nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho doanh nghiệp và thúc đẩy tuẩn thủ trong các doanh nghiệp. 
Hiệp hội doanh nghiệp cần tổ chức nghiên cứu cơ chế giám sát của EVFTA 
nhằm tham vấn định hướng kịp thời cho các doanh nghiệp để họ từng bước 
đầu tư nguồn lực đáp ứng các yêu cầu khi Việt Nam tham gia vào hiệp định.

7.  Tăng cường thực hiện TNXHDN, trước hết là nâng cao nhận thức về vai trò 
của TNXHDN. Coi chi phí thực hiện TNXHDN là một khoản đầu tư để doanh 

nghiệp thực hiện theo cách tiếp cận phát triển bền vững có lợi cho cả doanh 
nghiệp và cộng đồng, đặc biệt là đối với đội ngũ các nhà quản trị cấp cao 
trong doanh nghiệp.

8.  Tăng cường hợp tác giữa tổ chức đại diện doanh nghiệp với các tổ chức phi 
chính phủ quốc tế và địa phương để có những hợp tác, hỗ trợ phù hợp giúp 
doanh nghiệp nắm bắt được những cơ hội khi Việt Nam tham gia EVFTA .

vii

VFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết cụ thể về 
lao động được thể hiện trong Chương 13 về Thương mại và Phát triển bền 
vững. 

Cũng như hầu hết các HĐTMTD thế hệ mới có các điều khoản về lao động, EVFTA 
có các cam kết ràng buộc về mặt pháp lý đối với những nguyên tắc và quyền cơ 
bản trong lao động theo Tuyên bố năm 1998 của ILO, và các điều khoản về cơ chế 
giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

Hai bên tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động cơ 
bản về quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể; xóa bỏ lao động cưỡng bức; 
xóa bỏ lao động trẻ em; xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động kể 
cả khi chưa phê chuẩn.

Hai bên cam kết không được sử dụng các biện pháp liên quan tới trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp (TNXHDN) theo cách có thể dẫn tới hệ quả phân biệt đối xử 
hoặc hạn chế thương mại, mà sẽ thúc đẩy TNXHDN thông qua trao đổi thông tin 
và thực tiễn tốt nhất, các hoạt động giáo dục - đào tạo và tư vấn kỹ thuật; xem xét 
áp dụng các công cụ được quốc tế thừa nhận và đã được mỗi bên xác nhận hoặc 
ủng hộ như Hướng dẫn của OECD cho các Doanh nghiệp Đa quốc gia, Hiệp ước 
Toàn cầu của Liên hợp quốc, Tuyên bố Ba bên về Các nguyên tắc liên quan đến 
các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO.

Về cơ chế thực thi, EVFTA sẽ áp dụng bốn cơ chế giám sát và tư vấn bao gồm: (1) 
xác định một đầu mối liên hệ thuộc Chính phủ của mỗi bên; (2) một Ủy ban 
chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững do hai bên thành lập; (3) các 
Nhóm tư vấn trong nước (hiện có hoặc thành lập mới); và (4) thành lập một Hội 
đồng chuyên gia. Điểm lưu ý trong cơ chế thực thi là sự tham gia rộng rãi của xã 
hội dân sự. Tuy nhiên, những kênh chủ yếu trong giải quyết tranh chấp (nếu có) 
vẫn là thông qua tham vấn Chính phủ, Hội đồng chuyên gia hoặc các Nhóm tư vấn 
trong nước.

Hiện tại, giữa luật pháp Việt Nam và các cam kết theo EVFTA vẫn còn một số 
điểm chưa tương thích, chủ yếu liên quan đến các Công ước cơ bản của ILO mà 
Việt Nam chưa phê chuẩn (Công ước 87 về Tự do hiệp hội và Công ước 105 về lao 
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động cưỡng bức của ILO)2. Những điểm chưa tương thích bao gồm các vấn đề 
sau đây:

  Về tổ chức của người lao động: việc thành lập và/hoặc tham gia tổ chức 
của người lao động phải do chính người lao động lựa chọn theo đúng tinh 
thần của Công ước 87 (ILO); ví dụ như quy định hiện hành về cơ chế đóng 
kinh phí công đoàn bắt buộc đối với người sử dụng lao động  và một số điểm 
khác không tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 (ILO). 

  Lao động trẻ em: quy định độ tuổi chưa thống nhất với chuẩn quốc tế và 
thiếu định nghĩa rõ ràng về một số hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất theo 
định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước 182 (ILO).

  Phân biệt đối xử: cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc 
xã hội”, “quan điểm chính trị” hoặc “người lao động với trách nhiệm gia đình”; 
không có định nghĩa rõ ràng về phân biệt đối xử;  chỉ có quy định cấm phân 
biệt đối xử trong việc làm, quan hệ lao động và công việc mà không phải 
trong “tất cả mọi khía cạnh việc làm và nghề nghiệp”; một số quy định đối với 
lao động nữ và quy định về tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam và lao động 
nữ là khác nhau.

  Một số quy định về quan hệ lao động: các nội dung liên quan đến đối thoại 
tại nơi làm việc và thương lượng tập thể.

Các cơ hội khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Về xuất khẩu: Với việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi xuất khẩu 
vào thị trường này. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi nhiều nhất là dệt 
may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản.

  Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, 
nguyên liệu nhập khẩu từ EU; EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công 
nghệ và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước.

  Về đầu tư: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ 
được vốn đầu tư, tri thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của 
EU để tiếp tục phát triển.

  Về môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật 
Việt Nam sẽ thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

  Về tiền lương, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân công và cải 
thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì được 
khả năng cạnh tranh tương đối về giá.  

Các thách thức khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Đáp ứng các yêu cầu về quy tắc xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn 
được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được 
một tỷ lệ nhất định về hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt 
Nam), đặc biệt là đối với ngành may mặc.

  Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch động thực 
vật: EU là một thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách 
nhiệm xã hội và các nước EU rất có kinh nghiệm trong việc sử dụng các rào 
cản thương mại.

  Các biện pháp phòng vệ thương mại: khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các 
doanh nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá 
giá, chống trợ cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

  Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: dự kiến nhiều hàng hóa và 
dịch vụ mà EU có lợi thế cạnh tranh sẽ tràn vào thị trường Việt Nam.

  Tăng chi phí sản xuất: Dự kiến chi phí tuân thủ sẽ tăng lên làm tăng chí phí 
đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp.

  Chất lượng nguồn nhân lực: Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các 
doanh nghiệp và khó tuyển dụng lao động kỹ thuật còn phổ biến gây khó 
khăn cho đổi mới công nghệ và tăng năng suất lao động.

  Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Với những yêu cầu cao về tuân thủ 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế theo EVFTA, cũng như thực hiện luật pháp 
lao động trong nước, nhiều khả năng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó 
tránh khỏi những vi phạm các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình 
triển khai.

Về việc áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn, nhìn chung các doanh nghiệp 
đã thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề doanh nghiệp cần 
phải tiếp tục cải thiện trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật lao động, 
cụ thể như gửi báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tuyển dụng 
và giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề, làm thêm giờ, thương lượng 
tập thể và cơ chế đối thoại trong doanh nghiệp, vai trò của công đoàn cơ sở, đảm 
bảo điều kiện lao động và an toàn lao động. Doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn 
khi triển khai TNXHDN, trong đó có cả vấn đề về nhận thức.

Nhìn chung, nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tìm hiểu và chuẩn bị các 
thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và về EVFTA nói riêng. 

Khá nhiều doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu đi EU nhưng chỉ mới biết đến 
EVFTA sau khi hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Những nội dung mà các doanh nghiệp quan tâm đối với EVFTA bao gồm: (1) giảm 
thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi nhập khẩu hàng hóa 
từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và nhập khẩu công nghệ 
cao; (5) quy tắc xuất xứ; và (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, rào cản kỹ thuật 
trong thương mại, biện pháp kiểm định động thực vật. Đáng chú ý là không có một 
doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được khảo sát quan tâm đến vấn đề 
lao động và tiêu chuẩn lao động. Về việc thúc đẩy triển khai EVFTA tại các doanh 
nghiệp, vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp vẫn còn hạn chế nhất định.

Một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp, bao gồm:

1.  Tăng cường nhận thức về EVFTA, trước hết là đối với lãnh đạo cấp cao và 
lãnh đạo các bộ phận liên quan của doanh nghiệp, về những cơ hội và thách 
thức từ đó đưa ra được các chiến lược tham gia hiệu quả.

2.  Ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của EU bằng cách xây dựng 
chiến lược sản phẩm và thị trường; nâng cao nhận thức về nguy cơ bị khiếu 
kiện; có kế hoạch chủ động phòng ngừa và xử lý khi có tranh chấp.

3.  Tăng cường tuân thủ luật pháp lao động và các tiêu chuẩn lao động quốc tế 
và nâng cao chất lượng quản trị, tính minh bạch, khả năng cạnh tranh phù 
hợp với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và các yêu cầu của 
EVFTA .  

4.  Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực để thu hút và duy 
trì nguồn nhân lực chất lượng cao trong cả lao động quản lý và lao động trực 
tiếp sản xuất. 

5.  Chủ động xây dựng, duy trì và cải thiện quan hệ lao động hài hòa và tăng 
cường đối thoại tại nơi làm việc nhằm giảm thiểu tranh chấp lao động, tăng 
cường đồng thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động trong 
thực hiện các chiến lược SXKD và sử dụng lao động hiệu quả. 

6.  Tăng cường vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và sự tham gia của doanh 
nghiệp vào hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nhằm mở rộng liên kết các 
doanh nghiệp, phổ biến thông tin về các HĐTMTD, hỗ trợ nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho doanh nghiệp và thúc đẩy tuẩn thủ trong các doanh nghiệp. 
Hiệp hội doanh nghiệp cần tổ chức nghiên cứu cơ chế giám sát của EVFTA 
nhằm tham vấn định hướng kịp thời cho các doanh nghiệp để họ từng bước 
đầu tư nguồn lực đáp ứng các yêu cầu khi Việt Nam tham gia vào hiệp định.

7.  Tăng cường thực hiện TNXHDN, trước hết là nâng cao nhận thức về vai trò 
của TNXHDN. Coi chi phí thực hiện TNXHDN là một khoản đầu tư để doanh 

nghiệp thực hiện theo cách tiếp cận phát triển bền vững có lợi cho cả doanh 
nghiệp và cộng đồng, đặc biệt là đối với đội ngũ các nhà quản trị cấp cao 
trong doanh nghiệp.

8.  Tăng cường hợp tác giữa tổ chức đại diện doanh nghiệp với các tổ chức phi 
chính phủ quốc tế và địa phương để có những hợp tác, hỗ trợ phù hợp giúp 
doanh nghiệp nắm bắt được những cơ hội khi Việt Nam tham gia EVFTA .

VFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết cụ thể về 
lao động được thể hiện trong Chương 13 về Thương mại và Phát triển bền 
vững. 

Cũng như hầu hết các HĐTMTD thế hệ mới có các điều khoản về lao động, EVFTA 
có các cam kết ràng buộc về mặt pháp lý đối với những nguyên tắc và quyền cơ 
bản trong lao động theo Tuyên bố năm 1998 của ILO, và các điều khoản về cơ chế 
giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

Hai bên tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động cơ 
bản về quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể; xóa bỏ lao động cưỡng bức; 
xóa bỏ lao động trẻ em; xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động kể 
cả khi chưa phê chuẩn.

Hai bên cam kết không được sử dụng các biện pháp liên quan tới trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp (TNXHDN) theo cách có thể dẫn tới hệ quả phân biệt đối xử 
hoặc hạn chế thương mại, mà sẽ thúc đẩy TNXHDN thông qua trao đổi thông tin 
và thực tiễn tốt nhất, các hoạt động giáo dục - đào tạo và tư vấn kỹ thuật; xem xét 
áp dụng các công cụ được quốc tế thừa nhận và đã được mỗi bên xác nhận hoặc 
ủng hộ như Hướng dẫn của OECD cho các Doanh nghiệp Đa quốc gia, Hiệp ước 
Toàn cầu của Liên hợp quốc, Tuyên bố Ba bên về Các nguyên tắc liên quan đến 
các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO.

Về cơ chế thực thi, EVFTA sẽ áp dụng bốn cơ chế giám sát và tư vấn bao gồm: (1) 
xác định một đầu mối liên hệ thuộc Chính phủ của mỗi bên; (2) một Ủy ban 
chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững do hai bên thành lập; (3) các 
Nhóm tư vấn trong nước (hiện có hoặc thành lập mới); và (4) thành lập một Hội 
đồng chuyên gia. Điểm lưu ý trong cơ chế thực thi là sự tham gia rộng rãi của xã 
hội dân sự. Tuy nhiên, những kênh chủ yếu trong giải quyết tranh chấp (nếu có) 
vẫn là thông qua tham vấn Chính phủ, Hội đồng chuyên gia hoặc các Nhóm tư vấn 
trong nước.

Hiện tại, giữa luật pháp Việt Nam và các cam kết theo EVFTA vẫn còn một số 
điểm chưa tương thích, chủ yếu liên quan đến các Công ước cơ bản của ILO mà 
Việt Nam chưa phê chuẩn (Công ước 87 về Tự do hiệp hội và Công ước 105 về lao 
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1 Khảo sát phục vụ cho Báo cáo được thực hiện cuối năm 2017 - đầu năm 2018 khi EVFTA đang 
trong giai đoạn chuẩn bị tiến tới ký kết.

gày 01 tháng 12 năm 2015, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU 
(EVFTA) đã chính thức kết thúc đàm phán và văn bản Hiệp định đã được 
công bố. Sau gần 10 năm đàm phán, ngày 30 tháng 06 năm 2019 tại Hà 

Nội, Hiệp định EVFTA đã được ký kết. Việc hoàn tất đàm phán và ký kết  Hiệp định 
này sẽ làm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên minh 
Châu Âu.

Một trong những nội dung làm cho EVFTA trở thành Hiệp định thương mại tự do 
(HĐTMTD) thế hệ mới là đưa ra các tiêu chuẩn về lao động và môi trường. EU và 
Việt Nam đã nhất trí một chương trình toàn diện và đầy đủ về thương mại và phát 
triển bền vững với một danh mục các cam kết bao gồm việc thực hiện có hiệu quả 
các tiêu chuẩn lao động cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), phê chuẩn 
các Công ước của ILO, các nghĩa vụ khác và thực thi có hiệu quả luật lao động 
trong nước và các luật về môi trường để thu hút thương mại và đầu tư, thúc đẩy  
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, v.v...

Những cam kết này yêu cầu chính phủ Việt Nam phải xem xét các chính sách và 
pháp luật lao động cũng như các thông lệ thực hành lao động tại doanh nghiệp để 
từ đó tiếp tục thực hiện các điều chỉnh thích hợp. Điều này đồng thời mở ra cả các 
cơ hội lẫn thách thức cho doanh nghiệp trong khi phải thay đổi để thực hiện hiệu 
quả các cam kết.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiến hành nghiên cứu tác 
động của EVFTA đối với quan hệ lao động ở Việt Nam. Báo cáo này được xây 
dựng1 với các mục tiêu sau đây: (1) Xác định khoảng cách giữa cam kết lao động 
trong EVFTA với pháp luật và thực tiễn lao động hiện hành ở Việt Nam; (2) Phân 
tích cơ hội và thách thức đối với các khía cạnh lao động trong thực tiễn của doanh 
nghiệp; và (3) Đề xuất các khuyến nghị về thực tiễn lao động tốt hơn ở Việt Nam 
để thực hiện các cam kết của EVFTA.

Để thực hiện báo cáo này, bên cạnh sử dụng các tài liệu và kết quả các nghiên cứu 
đã có trước đây, nhóm nghiên cứu đã tổ chức khảo sát tại 7 Hiệp hội doanh nghiệp 
và 45 doanh nghiệp, trong đó có 15 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), 

N

1. Đặt vấn đề 

động cưỡng bức của ILO)2. Những điểm chưa tương thích bao gồm các vấn đề 
sau đây:

  Về tổ chức của người lao động: việc thành lập và/hoặc tham gia tổ chức 
của người lao động phải do chính người lao động lựa chọn theo đúng tinh 
thần của Công ước 87 (ILO); ví dụ như quy định hiện hành về cơ chế đóng 
kinh phí công đoàn bắt buộc đối với người sử dụng lao động  và một số điểm 
khác không tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 (ILO). 

  Lao động trẻ em: quy định độ tuổi chưa thống nhất với chuẩn quốc tế và 
thiếu định nghĩa rõ ràng về một số hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất theo 
định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước 182 (ILO).

  Phân biệt đối xử: cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc 
xã hội”, “quan điểm chính trị” hoặc “người lao động với trách nhiệm gia đình”; 
không có định nghĩa rõ ràng về phân biệt đối xử;  chỉ có quy định cấm phân 
biệt đối xử trong việc làm, quan hệ lao động và công việc mà không phải 
trong “tất cả mọi khía cạnh việc làm và nghề nghiệp”; một số quy định đối với 
lao động nữ và quy định về tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam và lao động 
nữ là khác nhau.

  Một số quy định về quan hệ lao động: các nội dung liên quan đến đối thoại 
tại nơi làm việc và thương lượng tập thể.

Các cơ hội khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Về xuất khẩu: Với việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi xuất khẩu 
vào thị trường này. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi nhiều nhất là dệt 
may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản.

  Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, 
nguyên liệu nhập khẩu từ EU; EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công 
nghệ và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước.

  Về đầu tư: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ 
được vốn đầu tư, tri thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của 
EU để tiếp tục phát triển.

  Về môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật 
Việt Nam sẽ thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

30 doanh nghiệp Việt Nam thuộc 9 tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Hà 
Nam, Ninh Bình, Phú Thọ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tp Hồ Chí Minh.  Xét 
về lĩnh vực ngành nghề, có 35 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, 
9 doanh nghiệp dịch vụ, và 1 doanh nghiệp xây dựng.

  Về tiền lương, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân công và cải 
thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì được 
khả năng cạnh tranh tương đối về giá.  

Các thách thức khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Đáp ứng các yêu cầu về quy tắc xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn 
được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được 
một tỷ lệ nhất định về hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt 
Nam), đặc biệt là đối với ngành may mặc.

  Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch động thực 
vật: EU là một thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách 
nhiệm xã hội và các nước EU rất có kinh nghiệm trong việc sử dụng các rào 
cản thương mại.

  Các biện pháp phòng vệ thương mại: khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các 
doanh nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá 
giá, chống trợ cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

  Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: dự kiến nhiều hàng hóa và 
dịch vụ mà EU có lợi thế cạnh tranh sẽ tràn vào thị trường Việt Nam.

  Tăng chi phí sản xuất: Dự kiến chi phí tuân thủ sẽ tăng lên làm tăng chí phí 
đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp.

  Chất lượng nguồn nhân lực: Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các 
doanh nghiệp và khó tuyển dụng lao động kỹ thuật còn phổ biến gây khó 
khăn cho đổi mới công nghệ và tăng năng suất lao động.

  Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Với những yêu cầu cao về tuân thủ 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế theo EVFTA, cũng như thực hiện luật pháp 
lao động trong nước, nhiều khả năng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó 
tránh khỏi những vi phạm các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình 
triển khai.

Về việc áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn, nhìn chung các doanh nghiệp 
đã thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề doanh nghiệp cần 
phải tiếp tục cải thiện trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật lao động, 
cụ thể như gửi báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tuyển dụng 
và giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề, làm thêm giờ, thương lượng 
tập thể và cơ chế đối thoại trong doanh nghiệp, vai trò của công đoàn cơ sở, đảm 
bảo điều kiện lao động và an toàn lao động. Doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn 
khi triển khai TNXHDN, trong đó có cả vấn đề về nhận thức.

Nhìn chung, nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tìm hiểu và chuẩn bị các 
thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và về EVFTA nói riêng. 

Khá nhiều doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu đi EU nhưng chỉ mới biết đến 
EVFTA sau khi hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Những nội dung mà các doanh nghiệp quan tâm đối với EVFTA bao gồm: (1) giảm 
thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi nhập khẩu hàng hóa 
từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và nhập khẩu công nghệ 
cao; (5) quy tắc xuất xứ; và (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, rào cản kỹ thuật 
trong thương mại, biện pháp kiểm định động thực vật. Đáng chú ý là không có một 
doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được khảo sát quan tâm đến vấn đề 
lao động và tiêu chuẩn lao động. Về việc thúc đẩy triển khai EVFTA tại các doanh 
nghiệp, vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp vẫn còn hạn chế nhất định.

Một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp, bao gồm:

1.  Tăng cường nhận thức về EVFTA, trước hết là đối với lãnh đạo cấp cao và 
lãnh đạo các bộ phận liên quan của doanh nghiệp, về những cơ hội và thách 
thức từ đó đưa ra được các chiến lược tham gia hiệu quả.

2.  Ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của EU bằng cách xây dựng 
chiến lược sản phẩm và thị trường; nâng cao nhận thức về nguy cơ bị khiếu 
kiện; có kế hoạch chủ động phòng ngừa và xử lý khi có tranh chấp.

3.  Tăng cường tuân thủ luật pháp lao động và các tiêu chuẩn lao động quốc tế 
và nâng cao chất lượng quản trị, tính minh bạch, khả năng cạnh tranh phù 
hợp với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và các yêu cầu của 
EVFTA .  

4.  Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực để thu hút và duy 
trì nguồn nhân lực chất lượng cao trong cả lao động quản lý và lao động trực 
tiếp sản xuất. 

5.  Chủ động xây dựng, duy trì và cải thiện quan hệ lao động hài hòa và tăng 
cường đối thoại tại nơi làm việc nhằm giảm thiểu tranh chấp lao động, tăng 
cường đồng thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động trong 
thực hiện các chiến lược SXKD và sử dụng lao động hiệu quả. 

6.  Tăng cường vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và sự tham gia của doanh 
nghiệp vào hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nhằm mở rộng liên kết các 
doanh nghiệp, phổ biến thông tin về các HĐTMTD, hỗ trợ nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho doanh nghiệp và thúc đẩy tuẩn thủ trong các doanh nghiệp. 
Hiệp hội doanh nghiệp cần tổ chức nghiên cứu cơ chế giám sát của EVFTA 
nhằm tham vấn định hướng kịp thời cho các doanh nghiệp để họ từng bước 
đầu tư nguồn lực đáp ứng các yêu cầu khi Việt Nam tham gia vào hiệp định.

7.  Tăng cường thực hiện TNXHDN, trước hết là nâng cao nhận thức về vai trò 
của TNXHDN. Coi chi phí thực hiện TNXHDN là một khoản đầu tư để doanh 

nghiệp thực hiện theo cách tiếp cận phát triển bền vững có lợi cho cả doanh 
nghiệp và cộng đồng, đặc biệt là đối với đội ngũ các nhà quản trị cấp cao 
trong doanh nghiệp.

8.  Tăng cường hợp tác giữa tổ chức đại diện doanh nghiệp với các tổ chức phi 
chính phủ quốc tế và địa phương để có những hợp tác, hỗ trợ phù hợp giúp 
doanh nghiệp nắm bắt được những cơ hội khi Việt Nam tham gia EVFTA .

1

VFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết cụ thể về 
lao động được thể hiện trong Chương 13 về Thương mại và Phát triển bền 
vững. 

Cũng như hầu hết các HĐTMTD thế hệ mới có các điều khoản về lao động, EVFTA 
có các cam kết ràng buộc về mặt pháp lý đối với những nguyên tắc và quyền cơ 
bản trong lao động theo Tuyên bố năm 1998 của ILO, và các điều khoản về cơ chế 
giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

Hai bên tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động cơ 
bản về quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể; xóa bỏ lao động cưỡng bức; 
xóa bỏ lao động trẻ em; xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động kể 
cả khi chưa phê chuẩn.

Hai bên cam kết không được sử dụng các biện pháp liên quan tới trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp (TNXHDN) theo cách có thể dẫn tới hệ quả phân biệt đối xử 
hoặc hạn chế thương mại, mà sẽ thúc đẩy TNXHDN thông qua trao đổi thông tin 
và thực tiễn tốt nhất, các hoạt động giáo dục - đào tạo và tư vấn kỹ thuật; xem xét 
áp dụng các công cụ được quốc tế thừa nhận và đã được mỗi bên xác nhận hoặc 
ủng hộ như Hướng dẫn của OECD cho các Doanh nghiệp Đa quốc gia, Hiệp ước 
Toàn cầu của Liên hợp quốc, Tuyên bố Ba bên về Các nguyên tắc liên quan đến 
các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO.

Về cơ chế thực thi, EVFTA sẽ áp dụng bốn cơ chế giám sát và tư vấn bao gồm: (1) 
xác định một đầu mối liên hệ thuộc Chính phủ của mỗi bên; (2) một Ủy ban 
chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững do hai bên thành lập; (3) các 
Nhóm tư vấn trong nước (hiện có hoặc thành lập mới); và (4) thành lập một Hội 
đồng chuyên gia. Điểm lưu ý trong cơ chế thực thi là sự tham gia rộng rãi của xã 
hội dân sự. Tuy nhiên, những kênh chủ yếu trong giải quyết tranh chấp (nếu có) 
vẫn là thông qua tham vấn Chính phủ, Hội đồng chuyên gia hoặc các Nhóm tư vấn 
trong nước.

Hiện tại, giữa luật pháp Việt Nam và các cam kết theo EVFTA vẫn còn một số 
điểm chưa tương thích, chủ yếu liên quan đến các Công ước cơ bản của ILO mà 
Việt Nam chưa phê chuẩn (Công ước 87 về Tự do hiệp hội và Công ước 105 về lao 
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DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

gày 01 tháng 12 năm 2015, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU 
(EVFTA) đã chính thức kết thúc đàm phán và văn bản Hiệp định đã được 
công bố. Sau gần 10 năm đàm phán, ngày 30 tháng 06 năm 2019 tại Hà 

Nội, Hiệp định EVFTA đã được ký kết. Việc hoàn tất đàm phán và ký kết  Hiệp định 
này sẽ làm tăng cường hơn nữa quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên minh 
Châu Âu.

Một trong những nội dung làm cho EVFTA trở thành Hiệp định thương mại tự do 
(HĐTMTD) thế hệ mới là đưa ra các tiêu chuẩn về lao động và môi trường. EU và 
Việt Nam đã nhất trí một chương trình toàn diện và đầy đủ về thương mại và phát 
triển bền vững với một danh mục các cam kết bao gồm việc thực hiện có hiệu quả 
các tiêu chuẩn lao động cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), phê chuẩn 
các Công ước của ILO, các nghĩa vụ khác và thực thi có hiệu quả luật lao động 
trong nước và các luật về môi trường để thu hút thương mại và đầu tư, thúc đẩy  
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, v.v...

Những cam kết này yêu cầu chính phủ Việt Nam phải xem xét các chính sách và 
pháp luật lao động cũng như các thông lệ thực hành lao động tại doanh nghiệp để 
từ đó tiếp tục thực hiện các điều chỉnh thích hợp. Điều này đồng thời mở ra cả các 
cơ hội lẫn thách thức cho doanh nghiệp trong khi phải thay đổi để thực hiện hiệu 
quả các cam kết.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiến hành nghiên cứu tác 
động của EVFTA đối với quan hệ lao động ở Việt Nam. Báo cáo này được xây 
dựng1 với các mục tiêu sau đây: (1) Xác định khoảng cách giữa cam kết lao động 
trong EVFTA với pháp luật và thực tiễn lao động hiện hành ở Việt Nam; (2) Phân 
tích cơ hội và thách thức đối với các khía cạnh lao động trong thực tiễn của doanh 
nghiệp; và (3) Đề xuất các khuyến nghị về thực tiễn lao động tốt hơn ở Việt Nam 
để thực hiện các cam kết của EVFTA.

Để thực hiện báo cáo này, bên cạnh sử dụng các tài liệu và kết quả các nghiên cứu 
đã có trước đây, nhóm nghiên cứu đã tổ chức khảo sát tại 7 Hiệp hội doanh nghiệp 
và 45 doanh nghiệp, trong đó có 15 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), 

động cưỡng bức của ILO)2. Những điểm chưa tương thích bao gồm các vấn đề 
sau đây:

  Về tổ chức của người lao động: việc thành lập và/hoặc tham gia tổ chức 
của người lao động phải do chính người lao động lựa chọn theo đúng tinh 
thần của Công ước 87 (ILO); ví dụ như quy định hiện hành về cơ chế đóng 
kinh phí công đoàn bắt buộc đối với người sử dụng lao động  và một số điểm 
khác không tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 (ILO). 

  Lao động trẻ em: quy định độ tuổi chưa thống nhất với chuẩn quốc tế và 
thiếu định nghĩa rõ ràng về một số hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất theo 
định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước 182 (ILO).

  Phân biệt đối xử: cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc 
xã hội”, “quan điểm chính trị” hoặc “người lao động với trách nhiệm gia đình”; 
không có định nghĩa rõ ràng về phân biệt đối xử;  chỉ có quy định cấm phân 
biệt đối xử trong việc làm, quan hệ lao động và công việc mà không phải 
trong “tất cả mọi khía cạnh việc làm và nghề nghiệp”; một số quy định đối với 
lao động nữ và quy định về tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam và lao động 
nữ là khác nhau.

  Một số quy định về quan hệ lao động: các nội dung liên quan đến đối thoại 
tại nơi làm việc và thương lượng tập thể.

Các cơ hội khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Về xuất khẩu: Với việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi xuất khẩu 
vào thị trường này. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi nhiều nhất là dệt 
may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản.

  Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, 
nguyên liệu nhập khẩu từ EU; EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công 
nghệ và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước.

  Về đầu tư: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ 
được vốn đầu tư, tri thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của 
EU để tiếp tục phát triển.

  Về môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật 
Việt Nam sẽ thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

30 doanh nghiệp Việt Nam thuộc 9 tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Hải Dương, Hà 
Nam, Ninh Bình, Phú Thọ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tp Hồ Chí Minh.  Xét 
về lĩnh vực ngành nghề, có 35 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, 
9 doanh nghiệp dịch vụ, và 1 doanh nghiệp xây dựng.

  Về tiền lương, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân công và cải 
thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì được 
khả năng cạnh tranh tương đối về giá.  

Các thách thức khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Đáp ứng các yêu cầu về quy tắc xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn 
được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được 
một tỷ lệ nhất định về hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt 
Nam), đặc biệt là đối với ngành may mặc.

  Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch động thực 
vật: EU là một thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách 
nhiệm xã hội và các nước EU rất có kinh nghiệm trong việc sử dụng các rào 
cản thương mại.

  Các biện pháp phòng vệ thương mại: khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các 
doanh nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá 
giá, chống trợ cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

  Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: dự kiến nhiều hàng hóa và 
dịch vụ mà EU có lợi thế cạnh tranh sẽ tràn vào thị trường Việt Nam.

  Tăng chi phí sản xuất: Dự kiến chi phí tuân thủ sẽ tăng lên làm tăng chí phí 
đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp.

  Chất lượng nguồn nhân lực: Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các 
doanh nghiệp và khó tuyển dụng lao động kỹ thuật còn phổ biến gây khó 
khăn cho đổi mới công nghệ và tăng năng suất lao động.

  Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Với những yêu cầu cao về tuân thủ 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế theo EVFTA, cũng như thực hiện luật pháp 
lao động trong nước, nhiều khả năng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó 
tránh khỏi những vi phạm các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình 
triển khai.

Về việc áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn, nhìn chung các doanh nghiệp 
đã thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề doanh nghiệp cần 
phải tiếp tục cải thiện trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật lao động, 
cụ thể như gửi báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tuyển dụng 
và giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề, làm thêm giờ, thương lượng 
tập thể và cơ chế đối thoại trong doanh nghiệp, vai trò của công đoàn cơ sở, đảm 
bảo điều kiện lao động và an toàn lao động. Doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn 
khi triển khai TNXHDN, trong đó có cả vấn đề về nhận thức.

Nhìn chung, nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tìm hiểu và chuẩn bị các 
thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và về EVFTA nói riêng. 

Khá nhiều doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu đi EU nhưng chỉ mới biết đến 
EVFTA sau khi hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Những nội dung mà các doanh nghiệp quan tâm đối với EVFTA bao gồm: (1) giảm 
thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi nhập khẩu hàng hóa 
từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và nhập khẩu công nghệ 
cao; (5) quy tắc xuất xứ; và (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, rào cản kỹ thuật 
trong thương mại, biện pháp kiểm định động thực vật. Đáng chú ý là không có một 
doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được khảo sát quan tâm đến vấn đề 
lao động và tiêu chuẩn lao động. Về việc thúc đẩy triển khai EVFTA tại các doanh 
nghiệp, vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp vẫn còn hạn chế nhất định.

Một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp, bao gồm:

1.  Tăng cường nhận thức về EVFTA, trước hết là đối với lãnh đạo cấp cao và 
lãnh đạo các bộ phận liên quan của doanh nghiệp, về những cơ hội và thách 
thức từ đó đưa ra được các chiến lược tham gia hiệu quả.

2.  Ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của EU bằng cách xây dựng 
chiến lược sản phẩm và thị trường; nâng cao nhận thức về nguy cơ bị khiếu 
kiện; có kế hoạch chủ động phòng ngừa và xử lý khi có tranh chấp.

3.  Tăng cường tuân thủ luật pháp lao động và các tiêu chuẩn lao động quốc tế 
và nâng cao chất lượng quản trị, tính minh bạch, khả năng cạnh tranh phù 
hợp với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và các yêu cầu của 
EVFTA .  

4.  Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực để thu hút và duy 
trì nguồn nhân lực chất lượng cao trong cả lao động quản lý và lao động trực 
tiếp sản xuất. 

5.  Chủ động xây dựng, duy trì và cải thiện quan hệ lao động hài hòa và tăng 
cường đối thoại tại nơi làm việc nhằm giảm thiểu tranh chấp lao động, tăng 
cường đồng thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động trong 
thực hiện các chiến lược SXKD và sử dụng lao động hiệu quả. 

6.  Tăng cường vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và sự tham gia của doanh 
nghiệp vào hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nhằm mở rộng liên kết các 
doanh nghiệp, phổ biến thông tin về các HĐTMTD, hỗ trợ nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho doanh nghiệp và thúc đẩy tuẩn thủ trong các doanh nghiệp. 
Hiệp hội doanh nghiệp cần tổ chức nghiên cứu cơ chế giám sát của EVFTA 
nhằm tham vấn định hướng kịp thời cho các doanh nghiệp để họ từng bước 
đầu tư nguồn lực đáp ứng các yêu cầu khi Việt Nam tham gia vào hiệp định.

7.  Tăng cường thực hiện TNXHDN, trước hết là nâng cao nhận thức về vai trò 
của TNXHDN. Coi chi phí thực hiện TNXHDN là một khoản đầu tư để doanh 

nghiệp thực hiện theo cách tiếp cận phát triển bền vững có lợi cho cả doanh 
nghiệp và cộng đồng, đặc biệt là đối với đội ngũ các nhà quản trị cấp cao 
trong doanh nghiệp.

8.  Tăng cường hợp tác giữa tổ chức đại diện doanh nghiệp với các tổ chức phi 
chính phủ quốc tế và địa phương để có những hợp tác, hỗ trợ phù hợp giúp 
doanh nghiệp nắm bắt được những cơ hội khi Việt Nam tham gia EVFTA .

VFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết cụ thể về 
lao động được thể hiện trong Chương 13 về Thương mại và Phát triển bền 
vững. 

Cũng như hầu hết các HĐTMTD thế hệ mới có các điều khoản về lao động, EVFTA 
có các cam kết ràng buộc về mặt pháp lý đối với những nguyên tắc và quyền cơ 
bản trong lao động theo Tuyên bố năm 1998 của ILO, và các điều khoản về cơ chế 
giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

Hai bên tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động cơ 
bản về quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể; xóa bỏ lao động cưỡng bức; 
xóa bỏ lao động trẻ em; xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động kể 
cả khi chưa phê chuẩn.

Hai bên cam kết không được sử dụng các biện pháp liên quan tới trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp (TNXHDN) theo cách có thể dẫn tới hệ quả phân biệt đối xử 
hoặc hạn chế thương mại, mà sẽ thúc đẩy TNXHDN thông qua trao đổi thông tin 
và thực tiễn tốt nhất, các hoạt động giáo dục - đào tạo và tư vấn kỹ thuật; xem xét 
áp dụng các công cụ được quốc tế thừa nhận và đã được mỗi bên xác nhận hoặc 
ủng hộ như Hướng dẫn của OECD cho các Doanh nghiệp Đa quốc gia, Hiệp ước 
Toàn cầu của Liên hợp quốc, Tuyên bố Ba bên về Các nguyên tắc liên quan đến 
các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO.

Về cơ chế thực thi, EVFTA sẽ áp dụng bốn cơ chế giám sát và tư vấn bao gồm: (1) 
xác định một đầu mối liên hệ thuộc Chính phủ của mỗi bên; (2) một Ủy ban 
chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững do hai bên thành lập; (3) các 
Nhóm tư vấn trong nước (hiện có hoặc thành lập mới); và (4) thành lập một Hội 
đồng chuyên gia. Điểm lưu ý trong cơ chế thực thi là sự tham gia rộng rãi của xã 
hội dân sự. Tuy nhiên, những kênh chủ yếu trong giải quyết tranh chấp (nếu có) 
vẫn là thông qua tham vấn Chính phủ, Hội đồng chuyên gia hoặc các Nhóm tư vấn 
trong nước.

Hiện tại, giữa luật pháp Việt Nam và các cam kết theo EVFTA vẫn còn một số 
điểm chưa tương thích, chủ yếu liên quan đến các Công ước cơ bản của ILO mà 
Việt Nam chưa phê chuẩn (Công ước 87 về Tự do hiệp hội và Công ước 105 về lao 
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2. Tóm tắt

động cưỡng bức của ILO)2. Những điểm chưa tương thích bao gồm các vấn đề 
sau đây:

  Về tổ chức của người lao động: việc thành lập và/hoặc tham gia tổ chức 
của người lao động phải do chính người lao động lựa chọn theo đúng tinh 
thần của Công ước 87 (ILO); ví dụ như quy định hiện hành về cơ chế đóng 
kinh phí công đoàn bắt buộc đối với người sử dụng lao động  và một số điểm 
khác không tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 (ILO). 

  Lao động trẻ em: quy định độ tuổi chưa thống nhất với chuẩn quốc tế và 
thiếu định nghĩa rõ ràng về một số hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất theo 
định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước 182 (ILO).

  Phân biệt đối xử: cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc 
xã hội”, “quan điểm chính trị” hoặc “người lao động với trách nhiệm gia đình”; 
không có định nghĩa rõ ràng về phân biệt đối xử;  chỉ có quy định cấm phân 
biệt đối xử trong việc làm, quan hệ lao động và công việc mà không phải 
trong “tất cả mọi khía cạnh việc làm và nghề nghiệp”; một số quy định đối với 
lao động nữ và quy định về tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam và lao động 
nữ là khác nhau.

  Một số quy định về quan hệ lao động: các nội dung liên quan đến đối thoại 
tại nơi làm việc và thương lượng tập thể.

Các cơ hội khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Về xuất khẩu: Với việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi xuất khẩu 
vào thị trường này. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi nhiều nhất là dệt 
may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản.

  Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, 
nguyên liệu nhập khẩu từ EU; EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công 
nghệ và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước.

  Về đầu tư: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ 
được vốn đầu tư, tri thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của 
EU để tiếp tục phát triển.

  Về môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật 
Việt Nam sẽ thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

  Về tiền lương, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân công và cải 
thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì được 
khả năng cạnh tranh tương đối về giá.  

Các thách thức khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Đáp ứng các yêu cầu về quy tắc xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn 
được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được 
một tỷ lệ nhất định về hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt 
Nam), đặc biệt là đối với ngành may mặc.

  Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch động thực 
vật: EU là một thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách 
nhiệm xã hội và các nước EU rất có kinh nghiệm trong việc sử dụng các rào 
cản thương mại.

  Các biện pháp phòng vệ thương mại: khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các 
doanh nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá 
giá, chống trợ cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

  Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: dự kiến nhiều hàng hóa và 
dịch vụ mà EU có lợi thế cạnh tranh sẽ tràn vào thị trường Việt Nam.

  Tăng chi phí sản xuất: Dự kiến chi phí tuân thủ sẽ tăng lên làm tăng chí phí 
đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp.

  Chất lượng nguồn nhân lực: Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các 
doanh nghiệp và khó tuyển dụng lao động kỹ thuật còn phổ biến gây khó 
khăn cho đổi mới công nghệ và tăng năng suất lao động.

  Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Với những yêu cầu cao về tuân thủ 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế theo EVFTA, cũng như thực hiện luật pháp 
lao động trong nước, nhiều khả năng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó 
tránh khỏi những vi phạm các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình 
triển khai.

Về việc áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn, nhìn chung các doanh nghiệp 
đã thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề doanh nghiệp cần 
phải tiếp tục cải thiện trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật lao động, 
cụ thể như gửi báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tuyển dụng 
và giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề, làm thêm giờ, thương lượng 
tập thể và cơ chế đối thoại trong doanh nghiệp, vai trò của công đoàn cơ sở, đảm 
bảo điều kiện lao động và an toàn lao động. Doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn 
khi triển khai TNXHDN, trong đó có cả vấn đề về nhận thức.

Nhìn chung, nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tìm hiểu và chuẩn bị các 
thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và về EVFTA nói riêng. 

Khá nhiều doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu đi EU nhưng chỉ mới biết đến 
EVFTA sau khi hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Những nội dung mà các doanh nghiệp quan tâm đối với EVFTA bao gồm: (1) giảm 
thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi nhập khẩu hàng hóa 
từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và nhập khẩu công nghệ 
cao; (5) quy tắc xuất xứ; và (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, rào cản kỹ thuật 
trong thương mại, biện pháp kiểm định động thực vật. Đáng chú ý là không có một 
doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được khảo sát quan tâm đến vấn đề 
lao động và tiêu chuẩn lao động. Về việc thúc đẩy triển khai EVFTA tại các doanh 
nghiệp, vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp vẫn còn hạn chế nhất định.

Một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp, bao gồm:

1.  Tăng cường nhận thức về EVFTA, trước hết là đối với lãnh đạo cấp cao và 
lãnh đạo các bộ phận liên quan của doanh nghiệp, về những cơ hội và thách 
thức từ đó đưa ra được các chiến lược tham gia hiệu quả.

2.  Ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của EU bằng cách xây dựng 
chiến lược sản phẩm và thị trường; nâng cao nhận thức về nguy cơ bị khiếu 
kiện; có kế hoạch chủ động phòng ngừa và xử lý khi có tranh chấp.

3.  Tăng cường tuân thủ luật pháp lao động và các tiêu chuẩn lao động quốc tế 
và nâng cao chất lượng quản trị, tính minh bạch, khả năng cạnh tranh phù 
hợp với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và các yêu cầu của 
EVFTA .  

4.  Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực để thu hút và duy 
trì nguồn nhân lực chất lượng cao trong cả lao động quản lý và lao động trực 
tiếp sản xuất. 

5.  Chủ động xây dựng, duy trì và cải thiện quan hệ lao động hài hòa và tăng 
cường đối thoại tại nơi làm việc nhằm giảm thiểu tranh chấp lao động, tăng 
cường đồng thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động trong 
thực hiện các chiến lược SXKD và sử dụng lao động hiệu quả. 

6.  Tăng cường vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và sự tham gia của doanh 
nghiệp vào hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nhằm mở rộng liên kết các 
doanh nghiệp, phổ biến thông tin về các HĐTMTD, hỗ trợ nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho doanh nghiệp và thúc đẩy tuẩn thủ trong các doanh nghiệp. 
Hiệp hội doanh nghiệp cần tổ chức nghiên cứu cơ chế giám sát của EVFTA 
nhằm tham vấn định hướng kịp thời cho các doanh nghiệp để họ từng bước 
đầu tư nguồn lực đáp ứng các yêu cầu khi Việt Nam tham gia vào hiệp định.

7.  Tăng cường thực hiện TNXHDN, trước hết là nâng cao nhận thức về vai trò 
của TNXHDN. Coi chi phí thực hiện TNXHDN là một khoản đầu tư để doanh 

nghiệp thực hiện theo cách tiếp cận phát triển bền vững có lợi cho cả doanh 
nghiệp và cộng đồng, đặc biệt là đối với đội ngũ các nhà quản trị cấp cao 
trong doanh nghiệp.

8.  Tăng cường hợp tác giữa tổ chức đại diện doanh nghiệp với các tổ chức phi 
chính phủ quốc tế và địa phương để có những hợp tác, hỗ trợ phù hợp giúp 
doanh nghiệp nắm bắt được những cơ hội khi Việt Nam tham gia EVFTA .
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VFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết cụ thể về 
lao động được thể hiện trong Chương 13 về Thương mại và Phát triển bền 
vững. 

Cũng như hầu hết các HĐTMTD thế hệ mới có các điều khoản về lao động, EVFTA 
có các cam kết ràng buộc về mặt pháp lý đối với những nguyên tắc và quyền cơ 
bản trong lao động theo Tuyên bố năm 1998 của ILO, và các điều khoản về cơ chế 
giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

Hai bên tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động cơ 
bản về quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể; xóa bỏ lao động cưỡng bức; 
xóa bỏ lao động trẻ em; xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động kể 
cả khi chưa phê chuẩn.

Hai bên cam kết không được sử dụng các biện pháp liên quan tới trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp (TNXHDN) theo cách có thể dẫn tới hệ quả phân biệt đối xử 
hoặc hạn chế thương mại, mà sẽ thúc đẩy TNXHDN thông qua trao đổi thông tin 
và thực tiễn tốt nhất, các hoạt động giáo dục - đào tạo và tư vấn kỹ thuật; xem xét 
áp dụng các công cụ được quốc tế thừa nhận và đã được mỗi bên xác nhận hoặc 
ủng hộ như Hướng dẫn của OECD cho các Doanh nghiệp Đa quốc gia, Hiệp ước 
Toàn cầu của Liên hợp quốc, Tuyên bố Ba bên về Các nguyên tắc liên quan đến 
các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO.

Về cơ chế thực thi, EVFTA sẽ áp dụng bốn cơ chế giám sát và tư vấn bao gồm: (1) 
xác định một đầu mối liên hệ thuộc Chính phủ của mỗi bên; (2) một Ủy ban 
chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững do hai bên thành lập; (3) các 
Nhóm tư vấn trong nước (hiện có hoặc thành lập mới); và (4) thành lập một Hội 
đồng chuyên gia. Điểm lưu ý trong cơ chế thực thi là sự tham gia rộng rãi của xã 
hội dân sự. Tuy nhiên, những kênh chủ yếu trong giải quyết tranh chấp (nếu có) 
vẫn là thông qua tham vấn Chính phủ, Hội đồng chuyên gia hoặc các Nhóm tư vấn 
trong nước.

Hiện tại, giữa luật pháp Việt Nam và các cam kết theo EVFTA vẫn còn một số 
điểm chưa tương thích, chủ yếu liên quan đến các Công ước cơ bản của ILO mà 
Việt Nam chưa phê chuẩn (Công ước 87 về Tự do hiệp hội và Công ước 105 về lao 
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2 Ngày 14/6/2019, Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc gia 
nhập Công ước số 98 về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể 
của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Theo kế hoạch Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị để tiến tới 
phê chuẩn Công ước 105 vào năm 2020 và Công ước 87 vào năm 2023
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iện tại các quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế đang đưa ra các khái 
niệm và tên gọi khác nhau đối với các HĐTMTD. Theo Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), HĐTMTD là một dạng của hiệp định thương mại khu vực 

(Regional Trade Agreement - RTA), là những thỏa thuận thương mại có đi có lại 
giữa hai hoặc nhiều bên3. Cách hiểu chung nhất hiện nay về HĐTMTD  là một thỏa 
thuận giữa hai hay nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhằm mục đích tự do hóa 
thương mại thông qua cắt giảm thuế quan, quy định tạo thuận lợi cho trao đổi 
hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các thành viên nhằm cho phép các bên mở rộng 
tiếp cận thị trường của nhau. Các HĐTMTD  có thể có những tên gọi khác nhau 
như: Hiệp định Đối tác Kinh tế (Economic Partnership Agreement), Khu vực Mậu 
dịch Tự do (Free Trade Area), Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện (Comprehensive 
Economic Cooperation Agreement), Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện 
(Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation).

Số lượng các HĐTMTD được ký kết giữa các nước/nhóm nước tăng lên nhanh 
chóng trong thời gian qua. Đến năm 2016, hơn 400 HĐTMTD  đã được thông báo 
cho WTO và mỗi thành viên WTO đã ký kết ít nhất một HĐTMTD. Trong khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương hiện nay có 173 hiệp định song phương và khu vực 
đang có hiệu lực4. Bốn yếu tố chính của việc tăng lên số lượng các HĐTMTD  gần 
đây ở khu vực Châu Á là: (i) tăng cường hội nhập kinh tế theo định hướng thị 
trường; (ii) hội nhập kinh tế châu Âu và Bắc Mỹ, (iii) cuộc khủng hoảng tài chính 
châu Á 1997-1998, và (iv) thất bại trong các vòng đàm phán Doha của WTO5. Đối 
với Việt Nam, đến tháng 7/2019, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 
16 HĐTMTD. Trong số này, có 12 HĐTMTD  đã thực thi (7 HĐTMTD  trong số này 
với tư cách là thành viên ASEAN, 5 HĐTMTD  còn lại với Chile, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, EAEU, và CPTPP). Một HĐTMTD  đã ký nhưng chưa có hiệu lực là EVFTA. 3 
HĐTMTD  đang đàm phán là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP),  
HĐTMTD  với Israel và với Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA)6.

động cưỡng bức của ILO)2. Những điểm chưa tương thích bao gồm các vấn đề 
sau đây:

  Về tổ chức của người lao động: việc thành lập và/hoặc tham gia tổ chức 
của người lao động phải do chính người lao động lựa chọn theo đúng tinh 
thần của Công ước 87 (ILO); ví dụ như quy định hiện hành về cơ chế đóng 
kinh phí công đoàn bắt buộc đối với người sử dụng lao động  và một số điểm 
khác không tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 (ILO). 

  Lao động trẻ em: quy định độ tuổi chưa thống nhất với chuẩn quốc tế và 
thiếu định nghĩa rõ ràng về một số hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất theo 
định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước 182 (ILO).

  Phân biệt đối xử: cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc 
xã hội”, “quan điểm chính trị” hoặc “người lao động với trách nhiệm gia đình”; 
không có định nghĩa rõ ràng về phân biệt đối xử;  chỉ có quy định cấm phân 
biệt đối xử trong việc làm, quan hệ lao động và công việc mà không phải 
trong “tất cả mọi khía cạnh việc làm và nghề nghiệp”; một số quy định đối với 
lao động nữ và quy định về tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam và lao động 
nữ là khác nhau.

  Một số quy định về quan hệ lao động: các nội dung liên quan đến đối thoại 
tại nơi làm việc và thương lượng tập thể.

Các cơ hội khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Về xuất khẩu: Với việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi xuất khẩu 
vào thị trường này. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi nhiều nhất là dệt 
may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản.

  Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, 
nguyên liệu nhập khẩu từ EU; EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công 
nghệ và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước.

  Về đầu tư: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ 
được vốn đầu tư, tri thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của 
EU để tiếp tục phát triển.

  Về môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật 
Việt Nam sẽ thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

  Về tiền lương, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân công và cải 
thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì được 
khả năng cạnh tranh tương đối về giá.  

Các thách thức khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Đáp ứng các yêu cầu về quy tắc xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn 
được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được 
một tỷ lệ nhất định về hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt 
Nam), đặc biệt là đối với ngành may mặc.

  Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch động thực 
vật: EU là một thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách 
nhiệm xã hội và các nước EU rất có kinh nghiệm trong việc sử dụng các rào 
cản thương mại.

  Các biện pháp phòng vệ thương mại: khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các 
doanh nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá 
giá, chống trợ cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

  Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: dự kiến nhiều hàng hóa và 
dịch vụ mà EU có lợi thế cạnh tranh sẽ tràn vào thị trường Việt Nam.

  Tăng chi phí sản xuất: Dự kiến chi phí tuân thủ sẽ tăng lên làm tăng chí phí 
đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp.

  Chất lượng nguồn nhân lực: Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các 
doanh nghiệp và khó tuyển dụng lao động kỹ thuật còn phổ biến gây khó 
khăn cho đổi mới công nghệ và tăng năng suất lao động.

  Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Với những yêu cầu cao về tuân thủ 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế theo EVFTA, cũng như thực hiện luật pháp 
lao động trong nước, nhiều khả năng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó 
tránh khỏi những vi phạm các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình 
triển khai.

Về việc áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn, nhìn chung các doanh nghiệp 
đã thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề doanh nghiệp cần 
phải tiếp tục cải thiện trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật lao động, 
cụ thể như gửi báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tuyển dụng 
và giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề, làm thêm giờ, thương lượng 
tập thể và cơ chế đối thoại trong doanh nghiệp, vai trò của công đoàn cơ sở, đảm 
bảo điều kiện lao động và an toàn lao động. Doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn 
khi triển khai TNXHDN, trong đó có cả vấn đề về nhận thức.

Nhìn chung, nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tìm hiểu và chuẩn bị các 
thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và về EVFTA nói riêng. 

Khá nhiều doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu đi EU nhưng chỉ mới biết đến 
EVFTA sau khi hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Những nội dung mà các doanh nghiệp quan tâm đối với EVFTA bao gồm: (1) giảm 
thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi nhập khẩu hàng hóa 
từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và nhập khẩu công nghệ 
cao; (5) quy tắc xuất xứ; và (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, rào cản kỹ thuật 
trong thương mại, biện pháp kiểm định động thực vật. Đáng chú ý là không có một 
doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được khảo sát quan tâm đến vấn đề 
lao động và tiêu chuẩn lao động. Về việc thúc đẩy triển khai EVFTA tại các doanh 
nghiệp, vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp vẫn còn hạn chế nhất định.

Một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp, bao gồm:

1.  Tăng cường nhận thức về EVFTA, trước hết là đối với lãnh đạo cấp cao và 
lãnh đạo các bộ phận liên quan của doanh nghiệp, về những cơ hội và thách 
thức từ đó đưa ra được các chiến lược tham gia hiệu quả.

2.  Ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của EU bằng cách xây dựng 
chiến lược sản phẩm và thị trường; nâng cao nhận thức về nguy cơ bị khiếu 
kiện; có kế hoạch chủ động phòng ngừa và xử lý khi có tranh chấp.

3.  Tăng cường tuân thủ luật pháp lao động và các tiêu chuẩn lao động quốc tế 
và nâng cao chất lượng quản trị, tính minh bạch, khả năng cạnh tranh phù 
hợp với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và các yêu cầu của 
EVFTA .  

4.  Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực để thu hút và duy 
trì nguồn nhân lực chất lượng cao trong cả lao động quản lý và lao động trực 
tiếp sản xuất. 

5.  Chủ động xây dựng, duy trì và cải thiện quan hệ lao động hài hòa và tăng 
cường đối thoại tại nơi làm việc nhằm giảm thiểu tranh chấp lao động, tăng 
cường đồng thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động trong 
thực hiện các chiến lược SXKD và sử dụng lao động hiệu quả. 

6.  Tăng cường vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và sự tham gia của doanh 
nghiệp vào hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nhằm mở rộng liên kết các 
doanh nghiệp, phổ biến thông tin về các HĐTMTD, hỗ trợ nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho doanh nghiệp và thúc đẩy tuẩn thủ trong các doanh nghiệp. 
Hiệp hội doanh nghiệp cần tổ chức nghiên cứu cơ chế giám sát của EVFTA 
nhằm tham vấn định hướng kịp thời cho các doanh nghiệp để họ từng bước 
đầu tư nguồn lực đáp ứng các yêu cầu khi Việt Nam tham gia vào hiệp định.

7.  Tăng cường thực hiện TNXHDN, trước hết là nâng cao nhận thức về vai trò 
của TNXHDN. Coi chi phí thực hiện TNXHDN là một khoản đầu tư để doanh 

nghiệp thực hiện theo cách tiếp cận phát triển bền vững có lợi cho cả doanh 
nghiệp và cộng đồng, đặc biệt là đối với đội ngũ các nhà quản trị cấp cao 
trong doanh nghiệp.

8.  Tăng cường hợp tác giữa tổ chức đại diện doanh nghiệp với các tổ chức phi 
chính phủ quốc tế và địa phương để có những hợp tác, hỗ trợ phù hợp giúp 
doanh nghiệp nắm bắt được những cơ hội khi Việt Nam tham gia EVFTA .

Về nội dung cam kết, quá trình phát triển của các HĐTMTD  trong mấy chục năm 
qua chứng kiến sự mở rộng ngày càng nhiều hơn về phạm vi các lĩnh vực và sâu 
hơn về mức độ cam kết tự do hóa. Bắt đầu từ thương mại hàng hóa (cắt giảm thuế 
quan, loại bỏ hàng rào phi thuế quan), mở rộng ra dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ và 
tiếp đến là những vấn đề phi thương mại như lao động, môi trường, phát triển bền 
vững, quyền con người, cạnh tranh hay còn gọi là hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới (New-Generation Free Trade Agreement).

Thuật ngữ “thế hệ mới” chỉ có tính chất tương đối, được sử dụng để nói về các hiệp 
định thương mại có phạm vi toàn diện, vượt ra khỏi khuôn khổ tự do thương mại 
hàng hóa7. HĐTMTD thế hệ mới ngoài việc tiếp tục cam kết sâu hơn về việc loại 
bỏ rào cản thương mại còn điều chỉnh sang các lĩnh vực khác liên quan tới đầu tư, 
sở hữu trí tuệ và các nội dung phi thương mại.

Nội dung lao động và môi trường đã từng được thảo luận trong một số chương 
trình làm việc của WTO như Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Singapore năm 
1996, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Seattle năm 1999, song đã bị đưa ra khỏi 
Chương trình nghị sự thương mại toàn cầu do các nước đang phát triển cho rằng 
đây là những hàng rào bảo hộ mới8. 

Về nội hàm nội dung lao động, theo ILO, một HĐTMTD  có nội dung về lao động 
khi nó đề cập đến các điểm sau đây (1) bất kỳ tiêu chuẩn lao động nào về các điều 
kiện làm việc tối thiểu, quyền của người lao động hoặc các điều khoản về việc làm; 
(2) bất kỳ tiêu chuẩn nào về việc bảo vệ người lao động theo pháp luật lao động 
quốc gia và việc thực thi pháp luật lao động quốc gia; và (3) bất kỳ khuôn khổ hợp 
tác và/hoặc theo dõi nào đối với những vấn đề nêu trên.

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO về quyền của người lao 
động đã trở thành nội dung quan trọng trong các diễn đàn quốc tế, các cuộc đối 
thoại song phương và đa phương về nhân quyền, phát triển xã hội, phát triển bền 
vững trong những thập kỷ gần đây. Trên thực tế, trong bối cảnh toàn cầu hóa, vấn 
đề bảo đảm quyền lợi của người lao động ngày càng được coi trọng. 

Những lập luận ủng hộ việc đưa điều khoản lao động vào trong HĐTMTD cho rằng 
người lao động là người trực tiếp làm ra các sản phẩm trong thương mại quốc tế, 
do đó họ phải được bảo đảm các quyền, lợi ích và các điều kiện lao động cơ bản. 
Quan điểm này đã trở thành cách tiếp cận chính của các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới và là xu thế đàm phán trên thế giới trong những năm gần đây. Việc 
đưa nội dung lao động vào trong các HĐTMTD còn được cho là nhằm đảm bảo 
một môi trường cạnh tranh công bằng giữa các bên trong quan hệ thương mại. 

Thông thường một nước áp dụng tiêu chuẩn lao động thấp, tiền lương và điều kiện 
lao động không được xác lập trên cơ sở thị trường và thương lượng được cho là sẽ 
có chi phí lao động thấp hơn các nước áp dụng tiêu chuẩn lao động cao hơn và 
bảo vệ người lao động tốt hơn. Tuy nhiên, từ góc độ kinh tế chính trị, một số nhà 
quan sát nhận thấy các điều khoản lao động trong HĐTMTD không nhất thiết là 
công cụ để cải thiện kết quả thị trường lao động. Do vậy, các chính phủ không thể 
bỏ qua vấn đề cải thiện thị trường lao động và ký kết các HĐTMTD có điều khoản 
lao động là một minh chứng tốt để chứng tỏ cho xã hội dân sự và người tiêu dùng 
rằng họ quan tâm đến vấn đề quyền của người lao động, bảo vệ người lao động và 
hạn chế cuộc chạy đua xuống đáy. 

Về tác động đến kết quả thương mại, nghiên cứu của ILO (2016) đã chỉ ra rằng 
bình quân một hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động đã giúp tăng 
giá trị thương mại lên tới 28%, trong khi đó một hiệp định không có những điều 
khoản về lao động chỉ làm tăng giá trị thương mại lên 26%9.

Thoả thuận thương mại đầu tiên có điều khoản ràng buộc về lao động là Hiệp định 
Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) ký kết vào năm 1994. Những năm sau đó, nội 
dung lao động càng ngày càng trở thành phổ biến hơn trong các hiệp định thương 
mại tự do ký kết giữa các nước và khu vực. Từ năm 2013 đến 2016, trên 80% các 
hiệp định thương mại tự do có hiệu lực trên thế giới là có các điều khoản về lao 
động.10

Trong phần lớn các hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động, các bên 
cam kết không làm giảm các tiêu chuẩn lao động của họ hoặc luật lao động nhằm 
giành lợi thế cạnh tranh của mình. Điều khoản lao động trong HĐTMTD cũng 
nhằm đảm bảo rằng luật lao động trong nước được thi hành có hiệu quả và phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Theo ILO (2016), từ 2013 đến nay, trên 
72% các HĐTMTD liên hệ đến các quy định (tiêu chuẩn lao động) của ILO11. Hầu 
hết các HĐTMTD có các điều khoản về lao động đều có các cam kết ràng buộc về 
mặt pháp lý đối với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, điều khoản về 
cơ chế giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

VFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết cụ thể về 
lao động được thể hiện trong Chương 13 về Thương mại và Phát triển bền 
vững. 

Cũng như hầu hết các HĐTMTD thế hệ mới có các điều khoản về lao động, EVFTA 
có các cam kết ràng buộc về mặt pháp lý đối với những nguyên tắc và quyền cơ 
bản trong lao động theo Tuyên bố năm 1998 của ILO, và các điều khoản về cơ chế 
giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

Hai bên tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động cơ 
bản về quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể; xóa bỏ lao động cưỡng bức; 
xóa bỏ lao động trẻ em; xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động kể 
cả khi chưa phê chuẩn.

Hai bên cam kết không được sử dụng các biện pháp liên quan tới trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp (TNXHDN) theo cách có thể dẫn tới hệ quả phân biệt đối xử 
hoặc hạn chế thương mại, mà sẽ thúc đẩy TNXHDN thông qua trao đổi thông tin 
và thực tiễn tốt nhất, các hoạt động giáo dục - đào tạo và tư vấn kỹ thuật; xem xét 
áp dụng các công cụ được quốc tế thừa nhận và đã được mỗi bên xác nhận hoặc 
ủng hộ như Hướng dẫn của OECD cho các Doanh nghiệp Đa quốc gia, Hiệp ước 
Toàn cầu của Liên hợp quốc, Tuyên bố Ba bên về Các nguyên tắc liên quan đến 
các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO.

Về cơ chế thực thi, EVFTA sẽ áp dụng bốn cơ chế giám sát và tư vấn bao gồm: (1) 
xác định một đầu mối liên hệ thuộc Chính phủ của mỗi bên; (2) một Ủy ban 
chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững do hai bên thành lập; (3) các 
Nhóm tư vấn trong nước (hiện có hoặc thành lập mới); và (4) thành lập một Hội 
đồng chuyên gia. Điểm lưu ý trong cơ chế thực thi là sự tham gia rộng rãi của xã 
hội dân sự. Tuy nhiên, những kênh chủ yếu trong giải quyết tranh chấp (nếu có) 
vẫn là thông qua tham vấn Chính phủ, Hội đồng chuyên gia hoặc các Nhóm tư vấn 
trong nước.

Hiện tại, giữa luật pháp Việt Nam và các cam kết theo EVFTA vẫn còn một số 
điểm chưa tương thích, chủ yếu liên quan đến các Công ước cơ bản của ILO mà 
Việt Nam chưa phê chuẩn (Công ước 87 về Tự do hiệp hội và Công ước 105 về lao 
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iện tại các quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế đang đưa ra các khái 
niệm và tên gọi khác nhau đối với các HĐTMTD. Theo Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), HĐTMTD là một dạng của hiệp định thương mại khu vực 

(Regional Trade Agreement - RTA), là những thỏa thuận thương mại có đi có lại 
giữa hai hoặc nhiều bên3. Cách hiểu chung nhất hiện nay về HĐTMTD  là một thỏa 
thuận giữa hai hay nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhằm mục đích tự do hóa 
thương mại thông qua cắt giảm thuế quan, quy định tạo thuận lợi cho trao đổi 
hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các thành viên nhằm cho phép các bên mở rộng 
tiếp cận thị trường của nhau. Các HĐTMTD  có thể có những tên gọi khác nhau 
như: Hiệp định Đối tác Kinh tế (Economic Partnership Agreement), Khu vực Mậu 
dịch Tự do (Free Trade Area), Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện (Comprehensive 
Economic Cooperation Agreement), Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện 
(Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation).

Số lượng các HĐTMTD được ký kết giữa các nước/nhóm nước tăng lên nhanh 
chóng trong thời gian qua. Đến năm 2016, hơn 400 HĐTMTD  đã được thông báo 
cho WTO và mỗi thành viên WTO đã ký kết ít nhất một HĐTMTD. Trong khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương hiện nay có 173 hiệp định song phương và khu vực 
đang có hiệu lực4. Bốn yếu tố chính của việc tăng lên số lượng các HĐTMTD  gần 
đây ở khu vực Châu Á là: (i) tăng cường hội nhập kinh tế theo định hướng thị 
trường; (ii) hội nhập kinh tế châu Âu và Bắc Mỹ, (iii) cuộc khủng hoảng tài chính 
châu Á 1997-1998, và (iv) thất bại trong các vòng đàm phán Doha của WTO5. Đối 
với Việt Nam, đến tháng 7/2019, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 
16 HĐTMTD. Trong số này, có 12 HĐTMTD  đã thực thi (7 HĐTMTD  trong số này 
với tư cách là thành viên ASEAN, 5 HĐTMTD  còn lại với Chile, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, EAEU, và CPTPP). Một HĐTMTD  đã ký nhưng chưa có hiệu lực là EVFTA. 3 
HĐTMTD  đang đàm phán là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP),  
HĐTMTD  với Israel và với Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA)6.

động cưỡng bức của ILO)2. Những điểm chưa tương thích bao gồm các vấn đề 
sau đây:

  Về tổ chức của người lao động: việc thành lập và/hoặc tham gia tổ chức 
của người lao động phải do chính người lao động lựa chọn theo đúng tinh 
thần của Công ước 87 (ILO); ví dụ như quy định hiện hành về cơ chế đóng 
kinh phí công đoàn bắt buộc đối với người sử dụng lao động  và một số điểm 
khác không tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 (ILO). 

  Lao động trẻ em: quy định độ tuổi chưa thống nhất với chuẩn quốc tế và 
thiếu định nghĩa rõ ràng về một số hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất theo 
định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước 182 (ILO).

  Phân biệt đối xử: cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc 
xã hội”, “quan điểm chính trị” hoặc “người lao động với trách nhiệm gia đình”; 
không có định nghĩa rõ ràng về phân biệt đối xử;  chỉ có quy định cấm phân 
biệt đối xử trong việc làm, quan hệ lao động và công việc mà không phải 
trong “tất cả mọi khía cạnh việc làm và nghề nghiệp”; một số quy định đối với 
lao động nữ và quy định về tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam và lao động 
nữ là khác nhau.

  Một số quy định về quan hệ lao động: các nội dung liên quan đến đối thoại 
tại nơi làm việc và thương lượng tập thể.

Các cơ hội khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Về xuất khẩu: Với việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi xuất khẩu 
vào thị trường này. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi nhiều nhất là dệt 
may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản.

  Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, 
nguyên liệu nhập khẩu từ EU; EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công 
nghệ và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước.

  Về đầu tư: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ 
được vốn đầu tư, tri thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của 
EU để tiếp tục phát triển.

  Về môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật 
Việt Nam sẽ thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

  Về tiền lương, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân công và cải 
thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì được 
khả năng cạnh tranh tương đối về giá.  

Các thách thức khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Đáp ứng các yêu cầu về quy tắc xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn 
được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được 
một tỷ lệ nhất định về hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt 
Nam), đặc biệt là đối với ngành may mặc.

  Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch động thực 
vật: EU là một thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách 
nhiệm xã hội và các nước EU rất có kinh nghiệm trong việc sử dụng các rào 
cản thương mại.

  Các biện pháp phòng vệ thương mại: khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các 
doanh nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá 
giá, chống trợ cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

  Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: dự kiến nhiều hàng hóa và 
dịch vụ mà EU có lợi thế cạnh tranh sẽ tràn vào thị trường Việt Nam.

  Tăng chi phí sản xuất: Dự kiến chi phí tuân thủ sẽ tăng lên làm tăng chí phí 
đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp.

  Chất lượng nguồn nhân lực: Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các 
doanh nghiệp và khó tuyển dụng lao động kỹ thuật còn phổ biến gây khó 
khăn cho đổi mới công nghệ và tăng năng suất lao động.

  Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Với những yêu cầu cao về tuân thủ 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế theo EVFTA, cũng như thực hiện luật pháp 
lao động trong nước, nhiều khả năng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó 
tránh khỏi những vi phạm các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình 
triển khai.

Về việc áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn, nhìn chung các doanh nghiệp 
đã thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề doanh nghiệp cần 
phải tiếp tục cải thiện trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật lao động, 
cụ thể như gửi báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tuyển dụng 
và giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề, làm thêm giờ, thương lượng 
tập thể và cơ chế đối thoại trong doanh nghiệp, vai trò của công đoàn cơ sở, đảm 
bảo điều kiện lao động và an toàn lao động. Doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn 
khi triển khai TNXHDN, trong đó có cả vấn đề về nhận thức.

Nhìn chung, nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tìm hiểu và chuẩn bị các 
thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và về EVFTA nói riêng. 

Khá nhiều doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu đi EU nhưng chỉ mới biết đến 
EVFTA sau khi hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Những nội dung mà các doanh nghiệp quan tâm đối với EVFTA bao gồm: (1) giảm 
thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi nhập khẩu hàng hóa 
từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và nhập khẩu công nghệ 
cao; (5) quy tắc xuất xứ; và (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, rào cản kỹ thuật 
trong thương mại, biện pháp kiểm định động thực vật. Đáng chú ý là không có một 
doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được khảo sát quan tâm đến vấn đề 
lao động và tiêu chuẩn lao động. Về việc thúc đẩy triển khai EVFTA tại các doanh 
nghiệp, vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp vẫn còn hạn chế nhất định.

Một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp, bao gồm:

1.  Tăng cường nhận thức về EVFTA, trước hết là đối với lãnh đạo cấp cao và 
lãnh đạo các bộ phận liên quan của doanh nghiệp, về những cơ hội và thách 
thức từ đó đưa ra được các chiến lược tham gia hiệu quả.

2.  Ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của EU bằng cách xây dựng 
chiến lược sản phẩm và thị trường; nâng cao nhận thức về nguy cơ bị khiếu 
kiện; có kế hoạch chủ động phòng ngừa và xử lý khi có tranh chấp.

3.  Tăng cường tuân thủ luật pháp lao động và các tiêu chuẩn lao động quốc tế 
và nâng cao chất lượng quản trị, tính minh bạch, khả năng cạnh tranh phù 
hợp với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và các yêu cầu của 
EVFTA .  

4.  Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực để thu hút và duy 
trì nguồn nhân lực chất lượng cao trong cả lao động quản lý và lao động trực 
tiếp sản xuất. 

5.  Chủ động xây dựng, duy trì và cải thiện quan hệ lao động hài hòa và tăng 
cường đối thoại tại nơi làm việc nhằm giảm thiểu tranh chấp lao động, tăng 
cường đồng thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động trong 
thực hiện các chiến lược SXKD và sử dụng lao động hiệu quả. 

6.  Tăng cường vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và sự tham gia của doanh 
nghiệp vào hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nhằm mở rộng liên kết các 
doanh nghiệp, phổ biến thông tin về các HĐTMTD, hỗ trợ nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho doanh nghiệp và thúc đẩy tuẩn thủ trong các doanh nghiệp. 
Hiệp hội doanh nghiệp cần tổ chức nghiên cứu cơ chế giám sát của EVFTA 
nhằm tham vấn định hướng kịp thời cho các doanh nghiệp để họ từng bước 
đầu tư nguồn lực đáp ứng các yêu cầu khi Việt Nam tham gia vào hiệp định.

7.  Tăng cường thực hiện TNXHDN, trước hết là nâng cao nhận thức về vai trò 
của TNXHDN. Coi chi phí thực hiện TNXHDN là một khoản đầu tư để doanh 

nghiệp thực hiện theo cách tiếp cận phát triển bền vững có lợi cho cả doanh 
nghiệp và cộng đồng, đặc biệt là đối với đội ngũ các nhà quản trị cấp cao 
trong doanh nghiệp.

8.  Tăng cường hợp tác giữa tổ chức đại diện doanh nghiệp với các tổ chức phi 
chính phủ quốc tế và địa phương để có những hợp tác, hỗ trợ phù hợp giúp 
doanh nghiệp nắm bắt được những cơ hội khi Việt Nam tham gia EVFTA .

Về nội dung cam kết, quá trình phát triển của các HĐTMTD  trong mấy chục năm 
qua chứng kiến sự mở rộng ngày càng nhiều hơn về phạm vi các lĩnh vực và sâu 
hơn về mức độ cam kết tự do hóa. Bắt đầu từ thương mại hàng hóa (cắt giảm thuế 
quan, loại bỏ hàng rào phi thuế quan), mở rộng ra dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ và 
tiếp đến là những vấn đề phi thương mại như lao động, môi trường, phát triển bền 
vững, quyền con người, cạnh tranh hay còn gọi là hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới (New-Generation Free Trade Agreement).

Thuật ngữ “thế hệ mới” chỉ có tính chất tương đối, được sử dụng để nói về các hiệp 
định thương mại có phạm vi toàn diện, vượt ra khỏi khuôn khổ tự do thương mại 
hàng hóa7. HĐTMTD thế hệ mới ngoài việc tiếp tục cam kết sâu hơn về việc loại 
bỏ rào cản thương mại còn điều chỉnh sang các lĩnh vực khác liên quan tới đầu tư, 
sở hữu trí tuệ và các nội dung phi thương mại.

Nội dung lao động và môi trường đã từng được thảo luận trong một số chương 
trình làm việc của WTO như Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Singapore năm 
1996, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Seattle năm 1999, song đã bị đưa ra khỏi 
Chương trình nghị sự thương mại toàn cầu do các nước đang phát triển cho rằng 
đây là những hàng rào bảo hộ mới8. 

Về nội hàm nội dung lao động, theo ILO, một HĐTMTD  có nội dung về lao động 
khi nó đề cập đến các điểm sau đây (1) bất kỳ tiêu chuẩn lao động nào về các điều 
kiện làm việc tối thiểu, quyền của người lao động hoặc các điều khoản về việc làm; 
(2) bất kỳ tiêu chuẩn nào về việc bảo vệ người lao động theo pháp luật lao động 
quốc gia và việc thực thi pháp luật lao động quốc gia; và (3) bất kỳ khuôn khổ hợp 
tác và/hoặc theo dõi nào đối với những vấn đề nêu trên.

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO về quyền của người lao 
động đã trở thành nội dung quan trọng trong các diễn đàn quốc tế, các cuộc đối 
thoại song phương và đa phương về nhân quyền, phát triển xã hội, phát triển bền 
vững trong những thập kỷ gần đây. Trên thực tế, trong bối cảnh toàn cầu hóa, vấn 
đề bảo đảm quyền lợi của người lao động ngày càng được coi trọng. 

Những lập luận ủng hộ việc đưa điều khoản lao động vào trong HĐTMTD cho rằng 
người lao động là người trực tiếp làm ra các sản phẩm trong thương mại quốc tế, 
do đó họ phải được bảo đảm các quyền, lợi ích và các điều kiện lao động cơ bản. 
Quan điểm này đã trở thành cách tiếp cận chính của các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới và là xu thế đàm phán trên thế giới trong những năm gần đây. Việc 
đưa nội dung lao động vào trong các HĐTMTD còn được cho là nhằm đảm bảo 
một môi trường cạnh tranh công bằng giữa các bên trong quan hệ thương mại. 

Thông thường một nước áp dụng tiêu chuẩn lao động thấp, tiền lương và điều kiện 
lao động không được xác lập trên cơ sở thị trường và thương lượng được cho là sẽ 
có chi phí lao động thấp hơn các nước áp dụng tiêu chuẩn lao động cao hơn và 
bảo vệ người lao động tốt hơn. Tuy nhiên, từ góc độ kinh tế chính trị, một số nhà 
quan sát nhận thấy các điều khoản lao động trong HĐTMTD không nhất thiết là 
công cụ để cải thiện kết quả thị trường lao động. Do vậy, các chính phủ không thể 
bỏ qua vấn đề cải thiện thị trường lao động và ký kết các HĐTMTD có điều khoản 
lao động là một minh chứng tốt để chứng tỏ cho xã hội dân sự và người tiêu dùng 
rằng họ quan tâm đến vấn đề quyền của người lao động, bảo vệ người lao động và 
hạn chế cuộc chạy đua xuống đáy. 

Về tác động đến kết quả thương mại, nghiên cứu của ILO (2016) đã chỉ ra rằng 
bình quân một hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động đã giúp tăng 
giá trị thương mại lên tới 28%, trong khi đó một hiệp định không có những điều 
khoản về lao động chỉ làm tăng giá trị thương mại lên 26%9.

Thoả thuận thương mại đầu tiên có điều khoản ràng buộc về lao động là Hiệp định 
Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) ký kết vào năm 1994. Những năm sau đó, nội 
dung lao động càng ngày càng trở thành phổ biến hơn trong các hiệp định thương 
mại tự do ký kết giữa các nước và khu vực. Từ năm 2013 đến 2016, trên 80% các 
hiệp định thương mại tự do có hiệu lực trên thế giới là có các điều khoản về lao 
động.10

Trong phần lớn các hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động, các bên 
cam kết không làm giảm các tiêu chuẩn lao động của họ hoặc luật lao động nhằm 
giành lợi thế cạnh tranh của mình. Điều khoản lao động trong HĐTMTD cũng 
nhằm đảm bảo rằng luật lao động trong nước được thi hành có hiệu quả và phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Theo ILO (2016), từ 2013 đến nay, trên 
72% các HĐTMTD liên hệ đến các quy định (tiêu chuẩn lao động) của ILO11. Hầu 
hết các HĐTMTD có các điều khoản về lao động đều có các cam kết ràng buộc về 
mặt pháp lý đối với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, điều khoản về 
cơ chế giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

VFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết cụ thể về 
lao động được thể hiện trong Chương 13 về Thương mại và Phát triển bền 
vững. 

Cũng như hầu hết các HĐTMTD thế hệ mới có các điều khoản về lao động, EVFTA 
có các cam kết ràng buộc về mặt pháp lý đối với những nguyên tắc và quyền cơ 
bản trong lao động theo Tuyên bố năm 1998 của ILO, và các điều khoản về cơ chế 
giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

Hai bên tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động cơ 
bản về quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể; xóa bỏ lao động cưỡng bức; 
xóa bỏ lao động trẻ em; xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động kể 
cả khi chưa phê chuẩn.

Hai bên cam kết không được sử dụng các biện pháp liên quan tới trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp (TNXHDN) theo cách có thể dẫn tới hệ quả phân biệt đối xử 
hoặc hạn chế thương mại, mà sẽ thúc đẩy TNXHDN thông qua trao đổi thông tin 
và thực tiễn tốt nhất, các hoạt động giáo dục - đào tạo và tư vấn kỹ thuật; xem xét 
áp dụng các công cụ được quốc tế thừa nhận và đã được mỗi bên xác nhận hoặc 
ủng hộ như Hướng dẫn của OECD cho các Doanh nghiệp Đa quốc gia, Hiệp ước 
Toàn cầu của Liên hợp quốc, Tuyên bố Ba bên về Các nguyên tắc liên quan đến 
các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO.

Về cơ chế thực thi, EVFTA sẽ áp dụng bốn cơ chế giám sát và tư vấn bao gồm: (1) 
xác định một đầu mối liên hệ thuộc Chính phủ của mỗi bên; (2) một Ủy ban 
chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững do hai bên thành lập; (3) các 
Nhóm tư vấn trong nước (hiện có hoặc thành lập mới); và (4) thành lập một Hội 
đồng chuyên gia. Điểm lưu ý trong cơ chế thực thi là sự tham gia rộng rãi của xã 
hội dân sự. Tuy nhiên, những kênh chủ yếu trong giải quyết tranh chấp (nếu có) 
vẫn là thông qua tham vấn Chính phủ, Hội đồng chuyên gia hoặc các Nhóm tư vấn 
trong nước.

Hiện tại, giữa luật pháp Việt Nam và các cam kết theo EVFTA vẫn còn một số 
điểm chưa tương thích, chủ yếu liên quan đến các Công ước cơ bản của ILO mà 
Việt Nam chưa phê chuẩn (Công ước 87 về Tự do hiệp hội và Công ước 105 về lao 



6 | Tóm tắt

iện tại các quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế đang đưa ra các khái 
niệm và tên gọi khác nhau đối với các HĐTMTD. Theo Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), HĐTMTD là một dạng của hiệp định thương mại khu vực 

(Regional Trade Agreement - RTA), là những thỏa thuận thương mại có đi có lại 
giữa hai hoặc nhiều bên3. Cách hiểu chung nhất hiện nay về HĐTMTD  là một thỏa 
thuận giữa hai hay nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhằm mục đích tự do hóa 
thương mại thông qua cắt giảm thuế quan, quy định tạo thuận lợi cho trao đổi 
hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các thành viên nhằm cho phép các bên mở rộng 
tiếp cận thị trường của nhau. Các HĐTMTD  có thể có những tên gọi khác nhau 
như: Hiệp định Đối tác Kinh tế (Economic Partnership Agreement), Khu vực Mậu 
dịch Tự do (Free Trade Area), Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện (Comprehensive 
Economic Cooperation Agreement), Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện 
(Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation).

Số lượng các HĐTMTD được ký kết giữa các nước/nhóm nước tăng lên nhanh 
chóng trong thời gian qua. Đến năm 2016, hơn 400 HĐTMTD  đã được thông báo 
cho WTO và mỗi thành viên WTO đã ký kết ít nhất một HĐTMTD. Trong khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương hiện nay có 173 hiệp định song phương và khu vực 
đang có hiệu lực4. Bốn yếu tố chính của việc tăng lên số lượng các HĐTMTD  gần 
đây ở khu vực Châu Á là: (i) tăng cường hội nhập kinh tế theo định hướng thị 
trường; (ii) hội nhập kinh tế châu Âu và Bắc Mỹ, (iii) cuộc khủng hoảng tài chính 
châu Á 1997-1998, và (iv) thất bại trong các vòng đàm phán Doha của WTO5. Đối 
với Việt Nam, đến tháng 7/2019, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 
16 HĐTMTD. Trong số này, có 12 HĐTMTD  đã thực thi (7 HĐTMTD  trong số này 
với tư cách là thành viên ASEAN, 5 HĐTMTD  còn lại với Chile, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, EAEU, và CPTPP). Một HĐTMTD  đã ký nhưng chưa có hiệu lực là EVFTA. 3 
HĐTMTD  đang đàm phán là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP),  
HĐTMTD  với Israel và với Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA)6.

động cưỡng bức của ILO)2. Những điểm chưa tương thích bao gồm các vấn đề 
sau đây:

  Về tổ chức của người lao động: việc thành lập và/hoặc tham gia tổ chức 
của người lao động phải do chính người lao động lựa chọn theo đúng tinh 
thần của Công ước 87 (ILO); ví dụ như quy định hiện hành về cơ chế đóng 
kinh phí công đoàn bắt buộc đối với người sử dụng lao động  và một số điểm 
khác không tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 (ILO). 

  Lao động trẻ em: quy định độ tuổi chưa thống nhất với chuẩn quốc tế và 
thiếu định nghĩa rõ ràng về một số hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất theo 
định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước 182 (ILO).

  Phân biệt đối xử: cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc 
xã hội”, “quan điểm chính trị” hoặc “người lao động với trách nhiệm gia đình”; 
không có định nghĩa rõ ràng về phân biệt đối xử;  chỉ có quy định cấm phân 
biệt đối xử trong việc làm, quan hệ lao động và công việc mà không phải 
trong “tất cả mọi khía cạnh việc làm và nghề nghiệp”; một số quy định đối với 
lao động nữ và quy định về tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam và lao động 
nữ là khác nhau.

  Một số quy định về quan hệ lao động: các nội dung liên quan đến đối thoại 
tại nơi làm việc và thương lượng tập thể.

Các cơ hội khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Về xuất khẩu: Với việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi xuất khẩu 
vào thị trường này. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi nhiều nhất là dệt 
may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản.

  Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, 
nguyên liệu nhập khẩu từ EU; EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công 
nghệ và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước.

  Về đầu tư: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ 
được vốn đầu tư, tri thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của 
EU để tiếp tục phát triển.

  Về môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật 
Việt Nam sẽ thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

  Về tiền lương, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân công và cải 
thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì được 
khả năng cạnh tranh tương đối về giá.  

Các thách thức khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Đáp ứng các yêu cầu về quy tắc xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn 
được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được 
một tỷ lệ nhất định về hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt 
Nam), đặc biệt là đối với ngành may mặc.

  Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch động thực 
vật: EU là một thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách 
nhiệm xã hội và các nước EU rất có kinh nghiệm trong việc sử dụng các rào 
cản thương mại.

  Các biện pháp phòng vệ thương mại: khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các 
doanh nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá 
giá, chống trợ cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

  Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: dự kiến nhiều hàng hóa và 
dịch vụ mà EU có lợi thế cạnh tranh sẽ tràn vào thị trường Việt Nam.

  Tăng chi phí sản xuất: Dự kiến chi phí tuân thủ sẽ tăng lên làm tăng chí phí 
đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp.

  Chất lượng nguồn nhân lực: Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các 
doanh nghiệp và khó tuyển dụng lao động kỹ thuật còn phổ biến gây khó 
khăn cho đổi mới công nghệ và tăng năng suất lao động.

  Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Với những yêu cầu cao về tuân thủ 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế theo EVFTA, cũng như thực hiện luật pháp 
lao động trong nước, nhiều khả năng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó 
tránh khỏi những vi phạm các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình 
triển khai.

Về việc áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn, nhìn chung các doanh nghiệp 
đã thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề doanh nghiệp cần 
phải tiếp tục cải thiện trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật lao động, 
cụ thể như gửi báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tuyển dụng 
và giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề, làm thêm giờ, thương lượng 
tập thể và cơ chế đối thoại trong doanh nghiệp, vai trò của công đoàn cơ sở, đảm 
bảo điều kiện lao động và an toàn lao động. Doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn 
khi triển khai TNXHDN, trong đó có cả vấn đề về nhận thức.

Nhìn chung, nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tìm hiểu và chuẩn bị các 
thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và về EVFTA nói riêng. 

Khá nhiều doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu đi EU nhưng chỉ mới biết đến 
EVFTA sau khi hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Những nội dung mà các doanh nghiệp quan tâm đối với EVFTA bao gồm: (1) giảm 
thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi nhập khẩu hàng hóa 
từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và nhập khẩu công nghệ 
cao; (5) quy tắc xuất xứ; và (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, rào cản kỹ thuật 
trong thương mại, biện pháp kiểm định động thực vật. Đáng chú ý là không có một 
doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được khảo sát quan tâm đến vấn đề 
lao động và tiêu chuẩn lao động. Về việc thúc đẩy triển khai EVFTA tại các doanh 
nghiệp, vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp vẫn còn hạn chế nhất định.

Một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp, bao gồm:

1.  Tăng cường nhận thức về EVFTA, trước hết là đối với lãnh đạo cấp cao và 
lãnh đạo các bộ phận liên quan của doanh nghiệp, về những cơ hội và thách 
thức từ đó đưa ra được các chiến lược tham gia hiệu quả.

2.  Ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của EU bằng cách xây dựng 
chiến lược sản phẩm và thị trường; nâng cao nhận thức về nguy cơ bị khiếu 
kiện; có kế hoạch chủ động phòng ngừa và xử lý khi có tranh chấp.

3.  Tăng cường tuân thủ luật pháp lao động và các tiêu chuẩn lao động quốc tế 
và nâng cao chất lượng quản trị, tính minh bạch, khả năng cạnh tranh phù 
hợp với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và các yêu cầu của 
EVFTA .  

4.  Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực để thu hút và duy 
trì nguồn nhân lực chất lượng cao trong cả lao động quản lý và lao động trực 
tiếp sản xuất. 

5.  Chủ động xây dựng, duy trì và cải thiện quan hệ lao động hài hòa và tăng 
cường đối thoại tại nơi làm việc nhằm giảm thiểu tranh chấp lao động, tăng 
cường đồng thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động trong 
thực hiện các chiến lược SXKD và sử dụng lao động hiệu quả. 

6.  Tăng cường vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và sự tham gia của doanh 
nghiệp vào hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nhằm mở rộng liên kết các 
doanh nghiệp, phổ biến thông tin về các HĐTMTD, hỗ trợ nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho doanh nghiệp và thúc đẩy tuẩn thủ trong các doanh nghiệp. 
Hiệp hội doanh nghiệp cần tổ chức nghiên cứu cơ chế giám sát của EVFTA 
nhằm tham vấn định hướng kịp thời cho các doanh nghiệp để họ từng bước 
đầu tư nguồn lực đáp ứng các yêu cầu khi Việt Nam tham gia vào hiệp định.

7.  Tăng cường thực hiện TNXHDN, trước hết là nâng cao nhận thức về vai trò 
của TNXHDN. Coi chi phí thực hiện TNXHDN là một khoản đầu tư để doanh 

nghiệp thực hiện theo cách tiếp cận phát triển bền vững có lợi cho cả doanh 
nghiệp và cộng đồng, đặc biệt là đối với đội ngũ các nhà quản trị cấp cao 
trong doanh nghiệp.

8.  Tăng cường hợp tác giữa tổ chức đại diện doanh nghiệp với các tổ chức phi 
chính phủ quốc tế và địa phương để có những hợp tác, hỗ trợ phù hợp giúp 
doanh nghiệp nắm bắt được những cơ hội khi Việt Nam tham gia EVFTA .

Về nội dung cam kết, quá trình phát triển của các HĐTMTD  trong mấy chục năm 
qua chứng kiến sự mở rộng ngày càng nhiều hơn về phạm vi các lĩnh vực và sâu 
hơn về mức độ cam kết tự do hóa. Bắt đầu từ thương mại hàng hóa (cắt giảm thuế 
quan, loại bỏ hàng rào phi thuế quan), mở rộng ra dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ và 
tiếp đến là những vấn đề phi thương mại như lao động, môi trường, phát triển bền 
vững, quyền con người, cạnh tranh hay còn gọi là hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới (New-Generation Free Trade Agreement).

Thuật ngữ “thế hệ mới” chỉ có tính chất tương đối, được sử dụng để nói về các hiệp 
định thương mại có phạm vi toàn diện, vượt ra khỏi khuôn khổ tự do thương mại 
hàng hóa7. HĐTMTD thế hệ mới ngoài việc tiếp tục cam kết sâu hơn về việc loại 
bỏ rào cản thương mại còn điều chỉnh sang các lĩnh vực khác liên quan tới đầu tư, 
sở hữu trí tuệ và các nội dung phi thương mại.

Nội dung lao động và môi trường đã từng được thảo luận trong một số chương 
trình làm việc của WTO như Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Singapore năm 
1996, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Seattle năm 1999, song đã bị đưa ra khỏi 
Chương trình nghị sự thương mại toàn cầu do các nước đang phát triển cho rằng 
đây là những hàng rào bảo hộ mới8. 

Về nội hàm nội dung lao động, theo ILO, một HĐTMTD  có nội dung về lao động 
khi nó đề cập đến các điểm sau đây (1) bất kỳ tiêu chuẩn lao động nào về các điều 
kiện làm việc tối thiểu, quyền của người lao động hoặc các điều khoản về việc làm; 
(2) bất kỳ tiêu chuẩn nào về việc bảo vệ người lao động theo pháp luật lao động 
quốc gia và việc thực thi pháp luật lao động quốc gia; và (3) bất kỳ khuôn khổ hợp 
tác và/hoặc theo dõi nào đối với những vấn đề nêu trên.

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO về quyền của người lao 
động đã trở thành nội dung quan trọng trong các diễn đàn quốc tế, các cuộc đối 
thoại song phương và đa phương về nhân quyền, phát triển xã hội, phát triển bền 
vững trong những thập kỷ gần đây. Trên thực tế, trong bối cảnh toàn cầu hóa, vấn 
đề bảo đảm quyền lợi của người lao động ngày càng được coi trọng. 

Những lập luận ủng hộ việc đưa điều khoản lao động vào trong HĐTMTD cho rằng 
người lao động là người trực tiếp làm ra các sản phẩm trong thương mại quốc tế, 
do đó họ phải được bảo đảm các quyền, lợi ích và các điều kiện lao động cơ bản. 
Quan điểm này đã trở thành cách tiếp cận chính của các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới và là xu thế đàm phán trên thế giới trong những năm gần đây. Việc 
đưa nội dung lao động vào trong các HĐTMTD còn được cho là nhằm đảm bảo 
một môi trường cạnh tranh công bằng giữa các bên trong quan hệ thương mại. 

Thông thường một nước áp dụng tiêu chuẩn lao động thấp, tiền lương và điều kiện 
lao động không được xác lập trên cơ sở thị trường và thương lượng được cho là sẽ 
có chi phí lao động thấp hơn các nước áp dụng tiêu chuẩn lao động cao hơn và 
bảo vệ người lao động tốt hơn. Tuy nhiên, từ góc độ kinh tế chính trị, một số nhà 
quan sát nhận thấy các điều khoản lao động trong HĐTMTD không nhất thiết là 
công cụ để cải thiện kết quả thị trường lao động. Do vậy, các chính phủ không thể 
bỏ qua vấn đề cải thiện thị trường lao động và ký kết các HĐTMTD có điều khoản 
lao động là một minh chứng tốt để chứng tỏ cho xã hội dân sự và người tiêu dùng 
rằng họ quan tâm đến vấn đề quyền của người lao động, bảo vệ người lao động và 
hạn chế cuộc chạy đua xuống đáy. 

Về tác động đến kết quả thương mại, nghiên cứu của ILO (2016) đã chỉ ra rằng 
bình quân một hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động đã giúp tăng 
giá trị thương mại lên tới 28%, trong khi đó một hiệp định không có những điều 
khoản về lao động chỉ làm tăng giá trị thương mại lên 26%9.

Thoả thuận thương mại đầu tiên có điều khoản ràng buộc về lao động là Hiệp định 
Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) ký kết vào năm 1994. Những năm sau đó, nội 
dung lao động càng ngày càng trở thành phổ biến hơn trong các hiệp định thương 
mại tự do ký kết giữa các nước và khu vực. Từ năm 2013 đến 2016, trên 80% các 
hiệp định thương mại tự do có hiệu lực trên thế giới là có các điều khoản về lao 
động.10

Trong phần lớn các hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động, các bên 
cam kết không làm giảm các tiêu chuẩn lao động của họ hoặc luật lao động nhằm 
giành lợi thế cạnh tranh của mình. Điều khoản lao động trong HĐTMTD cũng 
nhằm đảm bảo rằng luật lao động trong nước được thi hành có hiệu quả và phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Theo ILO (2016), từ 2013 đến nay, trên 
72% các HĐTMTD liên hệ đến các quy định (tiêu chuẩn lao động) của ILO11. Hầu 
hết các HĐTMTD có các điều khoản về lao động đều có các cam kết ràng buộc về 
mặt pháp lý đối với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, điều khoản về 
cơ chế giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

VFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết cụ thể về 
lao động được thể hiện trong Chương 13 về Thương mại và Phát triển bền 
vững. 

Cũng như hầu hết các HĐTMTD thế hệ mới có các điều khoản về lao động, EVFTA 
có các cam kết ràng buộc về mặt pháp lý đối với những nguyên tắc và quyền cơ 
bản trong lao động theo Tuyên bố năm 1998 của ILO, và các điều khoản về cơ chế 
giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

Hai bên tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động cơ 
bản về quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể; xóa bỏ lao động cưỡng bức; 
xóa bỏ lao động trẻ em; xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động kể 
cả khi chưa phê chuẩn.

Hai bên cam kết không được sử dụng các biện pháp liên quan tới trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp (TNXHDN) theo cách có thể dẫn tới hệ quả phân biệt đối xử 
hoặc hạn chế thương mại, mà sẽ thúc đẩy TNXHDN thông qua trao đổi thông tin 
và thực tiễn tốt nhất, các hoạt động giáo dục - đào tạo và tư vấn kỹ thuật; xem xét 
áp dụng các công cụ được quốc tế thừa nhận và đã được mỗi bên xác nhận hoặc 
ủng hộ như Hướng dẫn của OECD cho các Doanh nghiệp Đa quốc gia, Hiệp ước 
Toàn cầu của Liên hợp quốc, Tuyên bố Ba bên về Các nguyên tắc liên quan đến 
các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO.

Về cơ chế thực thi, EVFTA sẽ áp dụng bốn cơ chế giám sát và tư vấn bao gồm: (1) 
xác định một đầu mối liên hệ thuộc Chính phủ của mỗi bên; (2) một Ủy ban 
chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững do hai bên thành lập; (3) các 
Nhóm tư vấn trong nước (hiện có hoặc thành lập mới); và (4) thành lập một Hội 
đồng chuyên gia. Điểm lưu ý trong cơ chế thực thi là sự tham gia rộng rãi của xã 
hội dân sự. Tuy nhiên, những kênh chủ yếu trong giải quyết tranh chấp (nếu có) 
vẫn là thông qua tham vấn Chính phủ, Hội đồng chuyên gia hoặc các Nhóm tư vấn 
trong nước.

Hiện tại, giữa luật pháp Việt Nam và các cam kết theo EVFTA vẫn còn một số 
điểm chưa tương thích, chủ yếu liên quan đến các Công ước cơ bản của ILO mà 
Việt Nam chưa phê chuẩn (Công ước 87 về Tự do hiệp hội và Công ước 105 về lao 
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iện tại các quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế đang đưa ra các khái 
niệm và tên gọi khác nhau đối với các HĐTMTD. Theo Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), HĐTMTD là một dạng của hiệp định thương mại khu vực 

(Regional Trade Agreement - RTA), là những thỏa thuận thương mại có đi có lại 
giữa hai hoặc nhiều bên3. Cách hiểu chung nhất hiện nay về HĐTMTD  là một thỏa 
thuận giữa hai hay nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhằm mục đích tự do hóa 
thương mại thông qua cắt giảm thuế quan, quy định tạo thuận lợi cho trao đổi 
hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các thành viên nhằm cho phép các bên mở rộng 
tiếp cận thị trường của nhau. Các HĐTMTD  có thể có những tên gọi khác nhau 
như: Hiệp định Đối tác Kinh tế (Economic Partnership Agreement), Khu vực Mậu 
dịch Tự do (Free Trade Area), Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện (Comprehensive 
Economic Cooperation Agreement), Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện 
(Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation).

Số lượng các HĐTMTD được ký kết giữa các nước/nhóm nước tăng lên nhanh 
chóng trong thời gian qua. Đến năm 2016, hơn 400 HĐTMTD  đã được thông báo 
cho WTO và mỗi thành viên WTO đã ký kết ít nhất một HĐTMTD. Trong khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương hiện nay có 173 hiệp định song phương và khu vực 
đang có hiệu lực4. Bốn yếu tố chính của việc tăng lên số lượng các HĐTMTD  gần 
đây ở khu vực Châu Á là: (i) tăng cường hội nhập kinh tế theo định hướng thị 
trường; (ii) hội nhập kinh tế châu Âu và Bắc Mỹ, (iii) cuộc khủng hoảng tài chính 
châu Á 1997-1998, và (iv) thất bại trong các vòng đàm phán Doha của WTO5. Đối 
với Việt Nam, đến tháng 7/2019, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 
16 HĐTMTD. Trong số này, có 12 HĐTMTD  đã thực thi (7 HĐTMTD  trong số này 
với tư cách là thành viên ASEAN, 5 HĐTMTD  còn lại với Chile, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, EAEU, và CPTPP). Một HĐTMTD  đã ký nhưng chưa có hiệu lực là EVFTA. 3 
HĐTMTD  đang đàm phán là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP),  
HĐTMTD  với Israel và với Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA)6.

động cưỡng bức của ILO)2. Những điểm chưa tương thích bao gồm các vấn đề 
sau đây:

  Về tổ chức của người lao động: việc thành lập và/hoặc tham gia tổ chức 
của người lao động phải do chính người lao động lựa chọn theo đúng tinh 
thần của Công ước 87 (ILO); ví dụ như quy định hiện hành về cơ chế đóng 
kinh phí công đoàn bắt buộc đối với người sử dụng lao động  và một số điểm 
khác không tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 (ILO). 

  Lao động trẻ em: quy định độ tuổi chưa thống nhất với chuẩn quốc tế và 
thiếu định nghĩa rõ ràng về một số hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất theo 
định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước 182 (ILO).

  Phân biệt đối xử: cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc 
xã hội”, “quan điểm chính trị” hoặc “người lao động với trách nhiệm gia đình”; 
không có định nghĩa rõ ràng về phân biệt đối xử;  chỉ có quy định cấm phân 
biệt đối xử trong việc làm, quan hệ lao động và công việc mà không phải 
trong “tất cả mọi khía cạnh việc làm và nghề nghiệp”; một số quy định đối với 
lao động nữ và quy định về tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam và lao động 
nữ là khác nhau.

  Một số quy định về quan hệ lao động: các nội dung liên quan đến đối thoại 
tại nơi làm việc và thương lượng tập thể.

Các cơ hội khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Về xuất khẩu: Với việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi xuất khẩu 
vào thị trường này. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi nhiều nhất là dệt 
may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản.

  Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, 
nguyên liệu nhập khẩu từ EU; EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công 
nghệ và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước.

  Về đầu tư: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ 
được vốn đầu tư, tri thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của 
EU để tiếp tục phát triển.

  Về môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật 
Việt Nam sẽ thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

  Về tiền lương, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân công và cải 
thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì được 
khả năng cạnh tranh tương đối về giá.  

Các thách thức khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Đáp ứng các yêu cầu về quy tắc xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn 
được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được 
một tỷ lệ nhất định về hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt 
Nam), đặc biệt là đối với ngành may mặc.

  Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch động thực 
vật: EU là một thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách 
nhiệm xã hội và các nước EU rất có kinh nghiệm trong việc sử dụng các rào 
cản thương mại.

  Các biện pháp phòng vệ thương mại: khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các 
doanh nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá 
giá, chống trợ cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

  Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: dự kiến nhiều hàng hóa và 
dịch vụ mà EU có lợi thế cạnh tranh sẽ tràn vào thị trường Việt Nam.

  Tăng chi phí sản xuất: Dự kiến chi phí tuân thủ sẽ tăng lên làm tăng chí phí 
đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp.

  Chất lượng nguồn nhân lực: Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các 
doanh nghiệp và khó tuyển dụng lao động kỹ thuật còn phổ biến gây khó 
khăn cho đổi mới công nghệ và tăng năng suất lao động.

  Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Với những yêu cầu cao về tuân thủ 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế theo EVFTA, cũng như thực hiện luật pháp 
lao động trong nước, nhiều khả năng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó 
tránh khỏi những vi phạm các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình 
triển khai.

Về việc áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn, nhìn chung các doanh nghiệp 
đã thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề doanh nghiệp cần 
phải tiếp tục cải thiện trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật lao động, 
cụ thể như gửi báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tuyển dụng 
và giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề, làm thêm giờ, thương lượng 
tập thể và cơ chế đối thoại trong doanh nghiệp, vai trò của công đoàn cơ sở, đảm 
bảo điều kiện lao động và an toàn lao động. Doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn 
khi triển khai TNXHDN, trong đó có cả vấn đề về nhận thức.

Nhìn chung, nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tìm hiểu và chuẩn bị các 
thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và về EVFTA nói riêng. 

Khá nhiều doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu đi EU nhưng chỉ mới biết đến 
EVFTA sau khi hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Những nội dung mà các doanh nghiệp quan tâm đối với EVFTA bao gồm: (1) giảm 
thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi nhập khẩu hàng hóa 
từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và nhập khẩu công nghệ 
cao; (5) quy tắc xuất xứ; và (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, rào cản kỹ thuật 
trong thương mại, biện pháp kiểm định động thực vật. Đáng chú ý là không có một 
doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được khảo sát quan tâm đến vấn đề 
lao động và tiêu chuẩn lao động. Về việc thúc đẩy triển khai EVFTA tại các doanh 
nghiệp, vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp vẫn còn hạn chế nhất định.

Một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp, bao gồm:

1.  Tăng cường nhận thức về EVFTA, trước hết là đối với lãnh đạo cấp cao và 
lãnh đạo các bộ phận liên quan của doanh nghiệp, về những cơ hội và thách 
thức từ đó đưa ra được các chiến lược tham gia hiệu quả.

2.  Ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của EU bằng cách xây dựng 
chiến lược sản phẩm và thị trường; nâng cao nhận thức về nguy cơ bị khiếu 
kiện; có kế hoạch chủ động phòng ngừa và xử lý khi có tranh chấp.

3.  Tăng cường tuân thủ luật pháp lao động và các tiêu chuẩn lao động quốc tế 
và nâng cao chất lượng quản trị, tính minh bạch, khả năng cạnh tranh phù 
hợp với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và các yêu cầu của 
EVFTA .  

4.  Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực để thu hút và duy 
trì nguồn nhân lực chất lượng cao trong cả lao động quản lý và lao động trực 
tiếp sản xuất. 

5.  Chủ động xây dựng, duy trì và cải thiện quan hệ lao động hài hòa và tăng 
cường đối thoại tại nơi làm việc nhằm giảm thiểu tranh chấp lao động, tăng 
cường đồng thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động trong 
thực hiện các chiến lược SXKD và sử dụng lao động hiệu quả. 

6.  Tăng cường vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và sự tham gia của doanh 
nghiệp vào hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nhằm mở rộng liên kết các 
doanh nghiệp, phổ biến thông tin về các HĐTMTD, hỗ trợ nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho doanh nghiệp và thúc đẩy tuẩn thủ trong các doanh nghiệp. 
Hiệp hội doanh nghiệp cần tổ chức nghiên cứu cơ chế giám sát của EVFTA 
nhằm tham vấn định hướng kịp thời cho các doanh nghiệp để họ từng bước 
đầu tư nguồn lực đáp ứng các yêu cầu khi Việt Nam tham gia vào hiệp định.

7.  Tăng cường thực hiện TNXHDN, trước hết là nâng cao nhận thức về vai trò 
của TNXHDN. Coi chi phí thực hiện TNXHDN là một khoản đầu tư để doanh 

nghiệp thực hiện theo cách tiếp cận phát triển bền vững có lợi cho cả doanh 
nghiệp và cộng đồng, đặc biệt là đối với đội ngũ các nhà quản trị cấp cao 
trong doanh nghiệp.

8.  Tăng cường hợp tác giữa tổ chức đại diện doanh nghiệp với các tổ chức phi 
chính phủ quốc tế và địa phương để có những hợp tác, hỗ trợ phù hợp giúp 
doanh nghiệp nắm bắt được những cơ hội khi Việt Nam tham gia EVFTA .

Về nội dung cam kết, quá trình phát triển của các HĐTMTD  trong mấy chục năm 
qua chứng kiến sự mở rộng ngày càng nhiều hơn về phạm vi các lĩnh vực và sâu 
hơn về mức độ cam kết tự do hóa. Bắt đầu từ thương mại hàng hóa (cắt giảm thuế 
quan, loại bỏ hàng rào phi thuế quan), mở rộng ra dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ và 
tiếp đến là những vấn đề phi thương mại như lao động, môi trường, phát triển bền 
vững, quyền con người, cạnh tranh hay còn gọi là hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới (New-Generation Free Trade Agreement).

Thuật ngữ “thế hệ mới” chỉ có tính chất tương đối, được sử dụng để nói về các hiệp 
định thương mại có phạm vi toàn diện, vượt ra khỏi khuôn khổ tự do thương mại 
hàng hóa7. HĐTMTD thế hệ mới ngoài việc tiếp tục cam kết sâu hơn về việc loại 
bỏ rào cản thương mại còn điều chỉnh sang các lĩnh vực khác liên quan tới đầu tư, 
sở hữu trí tuệ và các nội dung phi thương mại.

Nội dung lao động và môi trường đã từng được thảo luận trong một số chương 
trình làm việc của WTO như Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Singapore năm 
1996, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Seattle năm 1999, song đã bị đưa ra khỏi 
Chương trình nghị sự thương mại toàn cầu do các nước đang phát triển cho rằng 
đây là những hàng rào bảo hộ mới8. 

Về nội hàm nội dung lao động, theo ILO, một HĐTMTD  có nội dung về lao động 
khi nó đề cập đến các điểm sau đây (1) bất kỳ tiêu chuẩn lao động nào về các điều 
kiện làm việc tối thiểu, quyền của người lao động hoặc các điều khoản về việc làm; 
(2) bất kỳ tiêu chuẩn nào về việc bảo vệ người lao động theo pháp luật lao động 
quốc gia và việc thực thi pháp luật lao động quốc gia; và (3) bất kỳ khuôn khổ hợp 
tác và/hoặc theo dõi nào đối với những vấn đề nêu trên.

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO về quyền của người lao 
động đã trở thành nội dung quan trọng trong các diễn đàn quốc tế, các cuộc đối 
thoại song phương và đa phương về nhân quyền, phát triển xã hội, phát triển bền 
vững trong những thập kỷ gần đây. Trên thực tế, trong bối cảnh toàn cầu hóa, vấn 
đề bảo đảm quyền lợi của người lao động ngày càng được coi trọng. 

Những lập luận ủng hộ việc đưa điều khoản lao động vào trong HĐTMTD cho rằng 
người lao động là người trực tiếp làm ra các sản phẩm trong thương mại quốc tế, 
do đó họ phải được bảo đảm các quyền, lợi ích và các điều kiện lao động cơ bản. 
Quan điểm này đã trở thành cách tiếp cận chính của các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới và là xu thế đàm phán trên thế giới trong những năm gần đây. Việc 
đưa nội dung lao động vào trong các HĐTMTD còn được cho là nhằm đảm bảo 
một môi trường cạnh tranh công bằng giữa các bên trong quan hệ thương mại. 

Thông thường một nước áp dụng tiêu chuẩn lao động thấp, tiền lương và điều kiện 
lao động không được xác lập trên cơ sở thị trường và thương lượng được cho là sẽ 
có chi phí lao động thấp hơn các nước áp dụng tiêu chuẩn lao động cao hơn và 
bảo vệ người lao động tốt hơn. Tuy nhiên, từ góc độ kinh tế chính trị, một số nhà 
quan sát nhận thấy các điều khoản lao động trong HĐTMTD không nhất thiết là 
công cụ để cải thiện kết quả thị trường lao động. Do vậy, các chính phủ không thể 
bỏ qua vấn đề cải thiện thị trường lao động và ký kết các HĐTMTD có điều khoản 
lao động là một minh chứng tốt để chứng tỏ cho xã hội dân sự và người tiêu dùng 
rằng họ quan tâm đến vấn đề quyền của người lao động, bảo vệ người lao động và 
hạn chế cuộc chạy đua xuống đáy. 

Về tác động đến kết quả thương mại, nghiên cứu của ILO (2016) đã chỉ ra rằng 
bình quân một hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động đã giúp tăng 
giá trị thương mại lên tới 28%, trong khi đó một hiệp định không có những điều 
khoản về lao động chỉ làm tăng giá trị thương mại lên 26%9.

Thoả thuận thương mại đầu tiên có điều khoản ràng buộc về lao động là Hiệp định 
Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) ký kết vào năm 1994. Những năm sau đó, nội 
dung lao động càng ngày càng trở thành phổ biến hơn trong các hiệp định thương 
mại tự do ký kết giữa các nước và khu vực. Từ năm 2013 đến 2016, trên 80% các 
hiệp định thương mại tự do có hiệu lực trên thế giới là có các điều khoản về lao 
động.10

Trong phần lớn các hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động, các bên 
cam kết không làm giảm các tiêu chuẩn lao động của họ hoặc luật lao động nhằm 
giành lợi thế cạnh tranh của mình. Điều khoản lao động trong HĐTMTD cũng 
nhằm đảm bảo rằng luật lao động trong nước được thi hành có hiệu quả và phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Theo ILO (2016), từ 2013 đến nay, trên 
72% các HĐTMTD liên hệ đến các quy định (tiêu chuẩn lao động) của ILO11. Hầu 
hết các HĐTMTD có các điều khoản về lao động đều có các cam kết ràng buộc về 
mặt pháp lý đối với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, điều khoản về 
cơ chế giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

VFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết cụ thể về 
lao động được thể hiện trong Chương 13 về Thương mại và Phát triển bền 
vững. 

Cũng như hầu hết các HĐTMTD thế hệ mới có các điều khoản về lao động, EVFTA 
có các cam kết ràng buộc về mặt pháp lý đối với những nguyên tắc và quyền cơ 
bản trong lao động theo Tuyên bố năm 1998 của ILO, và các điều khoản về cơ chế 
giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

Hai bên tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động cơ 
bản về quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể; xóa bỏ lao động cưỡng bức; 
xóa bỏ lao động trẻ em; xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động kể 
cả khi chưa phê chuẩn.

Hai bên cam kết không được sử dụng các biện pháp liên quan tới trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp (TNXHDN) theo cách có thể dẫn tới hệ quả phân biệt đối xử 
hoặc hạn chế thương mại, mà sẽ thúc đẩy TNXHDN thông qua trao đổi thông tin 
và thực tiễn tốt nhất, các hoạt động giáo dục - đào tạo và tư vấn kỹ thuật; xem xét 
áp dụng các công cụ được quốc tế thừa nhận và đã được mỗi bên xác nhận hoặc 
ủng hộ như Hướng dẫn của OECD cho các Doanh nghiệp Đa quốc gia, Hiệp ước 
Toàn cầu của Liên hợp quốc, Tuyên bố Ba bên về Các nguyên tắc liên quan đến 
các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO.

Về cơ chế thực thi, EVFTA sẽ áp dụng bốn cơ chế giám sát và tư vấn bao gồm: (1) 
xác định một đầu mối liên hệ thuộc Chính phủ của mỗi bên; (2) một Ủy ban 
chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững do hai bên thành lập; (3) các 
Nhóm tư vấn trong nước (hiện có hoặc thành lập mới); và (4) thành lập một Hội 
đồng chuyên gia. Điểm lưu ý trong cơ chế thực thi là sự tham gia rộng rãi của xã 
hội dân sự. Tuy nhiên, những kênh chủ yếu trong giải quyết tranh chấp (nếu có) 
vẫn là thông qua tham vấn Chính phủ, Hội đồng chuyên gia hoặc các Nhóm tư vấn 
trong nước.

Hiện tại, giữa luật pháp Việt Nam và các cam kết theo EVFTA vẫn còn một số 
điểm chưa tương thích, chủ yếu liên quan đến các Công ước cơ bản của ILO mà 
Việt Nam chưa phê chuẩn (Công ước 87 về Tự do hiệp hội và Công ước 105 về lao 



iện tại các quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế đang đưa ra các khái 
niệm và tên gọi khác nhau đối với các HĐTMTD. Theo Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), HĐTMTD là một dạng của hiệp định thương mại khu vực 

(Regional Trade Agreement - RTA), là những thỏa thuận thương mại có đi có lại 
giữa hai hoặc nhiều bên3. Cách hiểu chung nhất hiện nay về HĐTMTD  là một thỏa 
thuận giữa hai hay nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhằm mục đích tự do hóa 
thương mại thông qua cắt giảm thuế quan, quy định tạo thuận lợi cho trao đổi 
hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các thành viên nhằm cho phép các bên mở rộng 
tiếp cận thị trường của nhau. Các HĐTMTD  có thể có những tên gọi khác nhau 
như: Hiệp định Đối tác Kinh tế (Economic Partnership Agreement), Khu vực Mậu 
dịch Tự do (Free Trade Area), Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện (Comprehensive 
Economic Cooperation Agreement), Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện 
(Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation).

Số lượng các HĐTMTD được ký kết giữa các nước/nhóm nước tăng lên nhanh 
chóng trong thời gian qua. Đến năm 2016, hơn 400 HĐTMTD  đã được thông báo 
cho WTO và mỗi thành viên WTO đã ký kết ít nhất một HĐTMTD. Trong khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương hiện nay có 173 hiệp định song phương và khu vực 
đang có hiệu lực4. Bốn yếu tố chính của việc tăng lên số lượng các HĐTMTD  gần 
đây ở khu vực Châu Á là: (i) tăng cường hội nhập kinh tế theo định hướng thị 
trường; (ii) hội nhập kinh tế châu Âu và Bắc Mỹ, (iii) cuộc khủng hoảng tài chính 
châu Á 1997-1998, và (iv) thất bại trong các vòng đàm phán Doha của WTO5. Đối 
với Việt Nam, đến tháng 7/2019, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 
16 HĐTMTD. Trong số này, có 12 HĐTMTD  đã thực thi (7 HĐTMTD  trong số này 
với tư cách là thành viên ASEAN, 5 HĐTMTD  còn lại với Chile, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, EAEU, và CPTPP). Một HĐTMTD  đã ký nhưng chưa có hiệu lực là EVFTA. 3 
HĐTMTD  đang đàm phán là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP),  
HĐTMTD  với Israel và với Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA)6.

động cưỡng bức của ILO)2. Những điểm chưa tương thích bao gồm các vấn đề 
sau đây:

  Về tổ chức của người lao động: việc thành lập và/hoặc tham gia tổ chức 
của người lao động phải do chính người lao động lựa chọn theo đúng tinh 
thần của Công ước 87 (ILO); ví dụ như quy định hiện hành về cơ chế đóng 
kinh phí công đoàn bắt buộc đối với người sử dụng lao động  và một số điểm 
khác không tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 (ILO). 

  Lao động trẻ em: quy định độ tuổi chưa thống nhất với chuẩn quốc tế và 
thiếu định nghĩa rõ ràng về một số hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất theo 
định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước 182 (ILO).

  Phân biệt đối xử: cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc 
xã hội”, “quan điểm chính trị” hoặc “người lao động với trách nhiệm gia đình”; 
không có định nghĩa rõ ràng về phân biệt đối xử;  chỉ có quy định cấm phân 
biệt đối xử trong việc làm, quan hệ lao động và công việc mà không phải 
trong “tất cả mọi khía cạnh việc làm và nghề nghiệp”; một số quy định đối với 
lao động nữ và quy định về tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam và lao động 
nữ là khác nhau.

  Một số quy định về quan hệ lao động: các nội dung liên quan đến đối thoại 
tại nơi làm việc và thương lượng tập thể.

Các cơ hội khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Về xuất khẩu: Với việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi xuất khẩu 
vào thị trường này. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi nhiều nhất là dệt 
may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản.

  Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, 
nguyên liệu nhập khẩu từ EU; EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công 
nghệ và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước.

  Về đầu tư: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ 
được vốn đầu tư, tri thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của 
EU để tiếp tục phát triển.

  Về môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật 
Việt Nam sẽ thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

  Về tiền lương, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân công và cải 
thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì được 
khả năng cạnh tranh tương đối về giá.  

Các thách thức khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Đáp ứng các yêu cầu về quy tắc xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn 
được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được 
một tỷ lệ nhất định về hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt 
Nam), đặc biệt là đối với ngành may mặc.

  Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch động thực 
vật: EU là một thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách 
nhiệm xã hội và các nước EU rất có kinh nghiệm trong việc sử dụng các rào 
cản thương mại.

  Các biện pháp phòng vệ thương mại: khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các 
doanh nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá 
giá, chống trợ cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

  Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: dự kiến nhiều hàng hóa và 
dịch vụ mà EU có lợi thế cạnh tranh sẽ tràn vào thị trường Việt Nam.

  Tăng chi phí sản xuất: Dự kiến chi phí tuân thủ sẽ tăng lên làm tăng chí phí 
đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp.

  Chất lượng nguồn nhân lực: Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các 
doanh nghiệp và khó tuyển dụng lao động kỹ thuật còn phổ biến gây khó 
khăn cho đổi mới công nghệ và tăng năng suất lao động.

  Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Với những yêu cầu cao về tuân thủ 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế theo EVFTA, cũng như thực hiện luật pháp 
lao động trong nước, nhiều khả năng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó 
tránh khỏi những vi phạm các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình 
triển khai.

Về việc áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn, nhìn chung các doanh nghiệp 
đã thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề doanh nghiệp cần 
phải tiếp tục cải thiện trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật lao động, 
cụ thể như gửi báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tuyển dụng 
và giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề, làm thêm giờ, thương lượng 
tập thể và cơ chế đối thoại trong doanh nghiệp, vai trò của công đoàn cơ sở, đảm 
bảo điều kiện lao động và an toàn lao động. Doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn 
khi triển khai TNXHDN, trong đó có cả vấn đề về nhận thức.

Nhìn chung, nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tìm hiểu và chuẩn bị các 
thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và về EVFTA nói riêng. 

Khá nhiều doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu đi EU nhưng chỉ mới biết đến 
EVFTA sau khi hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Những nội dung mà các doanh nghiệp quan tâm đối với EVFTA bao gồm: (1) giảm 
thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi nhập khẩu hàng hóa 
từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và nhập khẩu công nghệ 
cao; (5) quy tắc xuất xứ; và (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, rào cản kỹ thuật 
trong thương mại, biện pháp kiểm định động thực vật. Đáng chú ý là không có một 
doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được khảo sát quan tâm đến vấn đề 
lao động và tiêu chuẩn lao động. Về việc thúc đẩy triển khai EVFTA tại các doanh 
nghiệp, vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp vẫn còn hạn chế nhất định.

Một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp, bao gồm:

1.  Tăng cường nhận thức về EVFTA, trước hết là đối với lãnh đạo cấp cao và 
lãnh đạo các bộ phận liên quan của doanh nghiệp, về những cơ hội và thách 
thức từ đó đưa ra được các chiến lược tham gia hiệu quả.

2.  Ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của EU bằng cách xây dựng 
chiến lược sản phẩm và thị trường; nâng cao nhận thức về nguy cơ bị khiếu 
kiện; có kế hoạch chủ động phòng ngừa và xử lý khi có tranh chấp.

3.  Tăng cường tuân thủ luật pháp lao động và các tiêu chuẩn lao động quốc tế 
và nâng cao chất lượng quản trị, tính minh bạch, khả năng cạnh tranh phù 
hợp với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và các yêu cầu của 
EVFTA .  

4.  Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực để thu hút và duy 
trì nguồn nhân lực chất lượng cao trong cả lao động quản lý và lao động trực 
tiếp sản xuất. 

5.  Chủ động xây dựng, duy trì và cải thiện quan hệ lao động hài hòa và tăng 
cường đối thoại tại nơi làm việc nhằm giảm thiểu tranh chấp lao động, tăng 
cường đồng thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động trong 
thực hiện các chiến lược SXKD và sử dụng lao động hiệu quả. 

6.  Tăng cường vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và sự tham gia của doanh 
nghiệp vào hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nhằm mở rộng liên kết các 
doanh nghiệp, phổ biến thông tin về các HĐTMTD, hỗ trợ nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho doanh nghiệp và thúc đẩy tuẩn thủ trong các doanh nghiệp. 
Hiệp hội doanh nghiệp cần tổ chức nghiên cứu cơ chế giám sát của EVFTA 
nhằm tham vấn định hướng kịp thời cho các doanh nghiệp để họ từng bước 
đầu tư nguồn lực đáp ứng các yêu cầu khi Việt Nam tham gia vào hiệp định.

7.  Tăng cường thực hiện TNXHDN, trước hết là nâng cao nhận thức về vai trò 
của TNXHDN. Coi chi phí thực hiện TNXHDN là một khoản đầu tư để doanh 

nghiệp thực hiện theo cách tiếp cận phát triển bền vững có lợi cho cả doanh 
nghiệp và cộng đồng, đặc biệt là đối với đội ngũ các nhà quản trị cấp cao 
trong doanh nghiệp.

8.  Tăng cường hợp tác giữa tổ chức đại diện doanh nghiệp với các tổ chức phi 
chính phủ quốc tế và địa phương để có những hợp tác, hỗ trợ phù hợp giúp 
doanh nghiệp nắm bắt được những cơ hội khi Việt Nam tham gia EVFTA .

Về nội dung cam kết, quá trình phát triển của các HĐTMTD  trong mấy chục năm 
qua chứng kiến sự mở rộng ngày càng nhiều hơn về phạm vi các lĩnh vực và sâu 
hơn về mức độ cam kết tự do hóa. Bắt đầu từ thương mại hàng hóa (cắt giảm thuế 
quan, loại bỏ hàng rào phi thuế quan), mở rộng ra dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ và 
tiếp đến là những vấn đề phi thương mại như lao động, môi trường, phát triển bền 
vững, quyền con người, cạnh tranh hay còn gọi là hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới (New-Generation Free Trade Agreement).

Thuật ngữ “thế hệ mới” chỉ có tính chất tương đối, được sử dụng để nói về các hiệp 
định thương mại có phạm vi toàn diện, vượt ra khỏi khuôn khổ tự do thương mại 
hàng hóa7. HĐTMTD thế hệ mới ngoài việc tiếp tục cam kết sâu hơn về việc loại 
bỏ rào cản thương mại còn điều chỉnh sang các lĩnh vực khác liên quan tới đầu tư, 
sở hữu trí tuệ và các nội dung phi thương mại.

Nội dung lao động và môi trường đã từng được thảo luận trong một số chương 
trình làm việc của WTO như Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Singapore năm 
1996, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Seattle năm 1999, song đã bị đưa ra khỏi 
Chương trình nghị sự thương mại toàn cầu do các nước đang phát triển cho rằng 
đây là những hàng rào bảo hộ mới8. 

Về nội hàm nội dung lao động, theo ILO, một HĐTMTD  có nội dung về lao động 
khi nó đề cập đến các điểm sau đây (1) bất kỳ tiêu chuẩn lao động nào về các điều 
kiện làm việc tối thiểu, quyền của người lao động hoặc các điều khoản về việc làm; 
(2) bất kỳ tiêu chuẩn nào về việc bảo vệ người lao động theo pháp luật lao động 
quốc gia và việc thực thi pháp luật lao động quốc gia; và (3) bất kỳ khuôn khổ hợp 
tác và/hoặc theo dõi nào đối với những vấn đề nêu trên.

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO về quyền của người lao 
động đã trở thành nội dung quan trọng trong các diễn đàn quốc tế, các cuộc đối 
thoại song phương và đa phương về nhân quyền, phát triển xã hội, phát triển bền 
vững trong những thập kỷ gần đây. Trên thực tế, trong bối cảnh toàn cầu hóa, vấn 
đề bảo đảm quyền lợi của người lao động ngày càng được coi trọng. 

Những lập luận ủng hộ việc đưa điều khoản lao động vào trong HĐTMTD cho rằng 
người lao động là người trực tiếp làm ra các sản phẩm trong thương mại quốc tế, 
do đó họ phải được bảo đảm các quyền, lợi ích và các điều kiện lao động cơ bản. 
Quan điểm này đã trở thành cách tiếp cận chính của các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới và là xu thế đàm phán trên thế giới trong những năm gần đây. Việc 
đưa nội dung lao động vào trong các HĐTMTD còn được cho là nhằm đảm bảo 
một môi trường cạnh tranh công bằng giữa các bên trong quan hệ thương mại. 

Thông thường một nước áp dụng tiêu chuẩn lao động thấp, tiền lương và điều kiện 
lao động không được xác lập trên cơ sở thị trường và thương lượng được cho là sẽ 
có chi phí lao động thấp hơn các nước áp dụng tiêu chuẩn lao động cao hơn và 
bảo vệ người lao động tốt hơn. Tuy nhiên, từ góc độ kinh tế chính trị, một số nhà 
quan sát nhận thấy các điều khoản lao động trong HĐTMTD không nhất thiết là 
công cụ để cải thiện kết quả thị trường lao động. Do vậy, các chính phủ không thể 
bỏ qua vấn đề cải thiện thị trường lao động và ký kết các HĐTMTD có điều khoản 
lao động là một minh chứng tốt để chứng tỏ cho xã hội dân sự và người tiêu dùng 
rằng họ quan tâm đến vấn đề quyền của người lao động, bảo vệ người lao động và 
hạn chế cuộc chạy đua xuống đáy. 

Về tác động đến kết quả thương mại, nghiên cứu của ILO (2016) đã chỉ ra rằng 
bình quân một hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động đã giúp tăng 
giá trị thương mại lên tới 28%, trong khi đó một hiệp định không có những điều 
khoản về lao động chỉ làm tăng giá trị thương mại lên 26%9.

Thoả thuận thương mại đầu tiên có điều khoản ràng buộc về lao động là Hiệp định 
Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) ký kết vào năm 1994. Những năm sau đó, nội 
dung lao động càng ngày càng trở thành phổ biến hơn trong các hiệp định thương 
mại tự do ký kết giữa các nước và khu vực. Từ năm 2013 đến 2016, trên 80% các 
hiệp định thương mại tự do có hiệu lực trên thế giới là có các điều khoản về lao 
động.10

Trong phần lớn các hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động, các bên 
cam kết không làm giảm các tiêu chuẩn lao động của họ hoặc luật lao động nhằm 
giành lợi thế cạnh tranh của mình. Điều khoản lao động trong HĐTMTD cũng 
nhằm đảm bảo rằng luật lao động trong nước được thi hành có hiệu quả và phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Theo ILO (2016), từ 2013 đến nay, trên 
72% các HĐTMTD liên hệ đến các quy định (tiêu chuẩn lao động) của ILO11. Hầu 
hết các HĐTMTD có các điều khoản về lao động đều có các cam kết ràng buộc về 
mặt pháp lý đối với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, điều khoản về 
cơ chế giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

VFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết cụ thể về 
lao động được thể hiện trong Chương 13 về Thương mại và Phát triển bền 
vững. 

Cũng như hầu hết các HĐTMTD thế hệ mới có các điều khoản về lao động, EVFTA 
có các cam kết ràng buộc về mặt pháp lý đối với những nguyên tắc và quyền cơ 
bản trong lao động theo Tuyên bố năm 1998 của ILO, và các điều khoản về cơ chế 
giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

Hai bên tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động cơ 
bản về quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể; xóa bỏ lao động cưỡng bức; 
xóa bỏ lao động trẻ em; xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động kể 
cả khi chưa phê chuẩn.

Hai bên cam kết không được sử dụng các biện pháp liên quan tới trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp (TNXHDN) theo cách có thể dẫn tới hệ quả phân biệt đối xử 
hoặc hạn chế thương mại, mà sẽ thúc đẩy TNXHDN thông qua trao đổi thông tin 
và thực tiễn tốt nhất, các hoạt động giáo dục - đào tạo và tư vấn kỹ thuật; xem xét 
áp dụng các công cụ được quốc tế thừa nhận và đã được mỗi bên xác nhận hoặc 
ủng hộ như Hướng dẫn của OECD cho các Doanh nghiệp Đa quốc gia, Hiệp ước 
Toàn cầu của Liên hợp quốc, Tuyên bố Ba bên về Các nguyên tắc liên quan đến 
các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO.

Về cơ chế thực thi, EVFTA sẽ áp dụng bốn cơ chế giám sát và tư vấn bao gồm: (1) 
xác định một đầu mối liên hệ thuộc Chính phủ của mỗi bên; (2) một Ủy ban 
chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững do hai bên thành lập; (3) các 
Nhóm tư vấn trong nước (hiện có hoặc thành lập mới); và (4) thành lập một Hội 
đồng chuyên gia. Điểm lưu ý trong cơ chế thực thi là sự tham gia rộng rãi của xã 
hội dân sự. Tuy nhiên, những kênh chủ yếu trong giải quyết tranh chấp (nếu có) 
vẫn là thông qua tham vấn Chính phủ, Hội đồng chuyên gia hoặc các Nhóm tư vấn 
trong nước.

Hiện tại, giữa luật pháp Việt Nam và các cam kết theo EVFTA vẫn còn một số 
điểm chưa tương thích, chủ yếu liên quan đến các Công ước cơ bản của ILO mà 
Việt Nam chưa phê chuẩn (Công ước 87 về Tự do hiệp hội và Công ước 105 về lao 



iện tại các quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế đang đưa ra các khái 
niệm và tên gọi khác nhau đối với các HĐTMTD. Theo Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), HĐTMTD là một dạng của hiệp định thương mại khu vực 

(Regional Trade Agreement - RTA), là những thỏa thuận thương mại có đi có lại 
giữa hai hoặc nhiều bên3. Cách hiểu chung nhất hiện nay về HĐTMTD  là một thỏa 
thuận giữa hai hay nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhằm mục đích tự do hóa 
thương mại thông qua cắt giảm thuế quan, quy định tạo thuận lợi cho trao đổi 
hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các thành viên nhằm cho phép các bên mở rộng 
tiếp cận thị trường của nhau. Các HĐTMTD  có thể có những tên gọi khác nhau 
như: Hiệp định Đối tác Kinh tế (Economic Partnership Agreement), Khu vực Mậu 
dịch Tự do (Free Trade Area), Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện (Comprehensive 
Economic Cooperation Agreement), Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện 
(Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation).

Số lượng các HĐTMTD được ký kết giữa các nước/nhóm nước tăng lên nhanh 
chóng trong thời gian qua. Đến năm 2016, hơn 400 HĐTMTD  đã được thông báo 
cho WTO và mỗi thành viên WTO đã ký kết ít nhất một HĐTMTD. Trong khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương hiện nay có 173 hiệp định song phương và khu vực 
đang có hiệu lực4. Bốn yếu tố chính của việc tăng lên số lượng các HĐTMTD  gần 
đây ở khu vực Châu Á là: (i) tăng cường hội nhập kinh tế theo định hướng thị 
trường; (ii) hội nhập kinh tế châu Âu và Bắc Mỹ, (iii) cuộc khủng hoảng tài chính 
châu Á 1997-1998, và (iv) thất bại trong các vòng đàm phán Doha của WTO5. Đối 
với Việt Nam, đến tháng 7/2019, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 
16 HĐTMTD. Trong số này, có 12 HĐTMTD  đã thực thi (7 HĐTMTD  trong số này 
với tư cách là thành viên ASEAN, 5 HĐTMTD  còn lại với Chile, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, EAEU, và CPTPP). Một HĐTMTD  đã ký nhưng chưa có hiệu lực là EVFTA. 3 
HĐTMTD  đang đàm phán là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP),  
HĐTMTD  với Israel và với Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA)6.

H

3. Cam kết lao động trong các hiệp định 
thương mại thế hệ mới

động cưỡng bức của ILO)2. Những điểm chưa tương thích bao gồm các vấn đề 
sau đây:

  Về tổ chức của người lao động: việc thành lập và/hoặc tham gia tổ chức 
của người lao động phải do chính người lao động lựa chọn theo đúng tinh 
thần của Công ước 87 (ILO); ví dụ như quy định hiện hành về cơ chế đóng 
kinh phí công đoàn bắt buộc đối với người sử dụng lao động  và một số điểm 
khác không tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 (ILO). 

  Lao động trẻ em: quy định độ tuổi chưa thống nhất với chuẩn quốc tế và 
thiếu định nghĩa rõ ràng về một số hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất theo 
định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước 182 (ILO).

  Phân biệt đối xử: cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc 
xã hội”, “quan điểm chính trị” hoặc “người lao động với trách nhiệm gia đình”; 
không có định nghĩa rõ ràng về phân biệt đối xử;  chỉ có quy định cấm phân 
biệt đối xử trong việc làm, quan hệ lao động và công việc mà không phải 
trong “tất cả mọi khía cạnh việc làm và nghề nghiệp”; một số quy định đối với 
lao động nữ và quy định về tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam và lao động 
nữ là khác nhau.

  Một số quy định về quan hệ lao động: các nội dung liên quan đến đối thoại 
tại nơi làm việc và thương lượng tập thể.

Các cơ hội khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Về xuất khẩu: Với việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi xuất khẩu 
vào thị trường này. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi nhiều nhất là dệt 
may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản.

  Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, 
nguyên liệu nhập khẩu từ EU; EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công 
nghệ và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước.

  Về đầu tư: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ 
được vốn đầu tư, tri thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của 
EU để tiếp tục phát triển.

  Về môi trường kinh doanh: Môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật 
Việt Nam sẽ thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

  Về tiền lương, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân công và cải 
thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì được 
khả năng cạnh tranh tương đối về giá.  

Các thách thức khi doanh nghiệp Việt Nam tham gia EVFTA bao gồm:

  Đáp ứng các yêu cầu về quy tắc xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn 
được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được 
một tỷ lệ nhất định về hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt 
Nam), đặc biệt là đối với ngành may mặc.

  Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch động thực 
vật: EU là một thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách 
nhiệm xã hội và các nước EU rất có kinh nghiệm trong việc sử dụng các rào 
cản thương mại.

  Các biện pháp phòng vệ thương mại: khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các 
doanh nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá 
giá, chống trợ cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

  Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: dự kiến nhiều hàng hóa và 
dịch vụ mà EU có lợi thế cạnh tranh sẽ tràn vào thị trường Việt Nam.

  Tăng chi phí sản xuất: Dự kiến chi phí tuân thủ sẽ tăng lên làm tăng chí phí 
đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp.

  Chất lượng nguồn nhân lực: Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các 
doanh nghiệp và khó tuyển dụng lao động kỹ thuật còn phổ biến gây khó 
khăn cho đổi mới công nghệ và tăng năng suất lao động.

  Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Với những yêu cầu cao về tuân thủ 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế theo EVFTA, cũng như thực hiện luật pháp 
lao động trong nước, nhiều khả năng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ khó 
tránh khỏi những vi phạm các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình 
triển khai.

Về việc áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn, nhìn chung các doanh nghiệp 
đã thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề doanh nghiệp cần 
phải tiếp tục cải thiện trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật lao động, 
cụ thể như gửi báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước về lao động, tuyển dụng 
và giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng học nghề, làm thêm giờ, thương lượng 
tập thể và cơ chế đối thoại trong doanh nghiệp, vai trò của công đoàn cơ sở, đảm 
bảo điều kiện lao động và an toàn lao động. Doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn 
khi triển khai TNXHDN, trong đó có cả vấn đề về nhận thức.

Nhìn chung, nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tìm hiểu và chuẩn bị các 
thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và về EVFTA nói riêng. 

3 World Trade Organization (a), “Regional trade agreements and preferential trade arrange-
ments”, xem tại: https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/rta_pta_e.htm

4 Lars Engen, 2017 Labour Provisions in Asia-Pacific Free Trade Agreements
5 Masahiro Kawai and Ganeshan Wignaraja,  Asian FTAs: Trends, Prospects, and Challenges, 

ADB 2010
6 http://www.trungtamwto.vn/-

thong-ke/12065-tong-hop-cac-fta-cua-viet-nam-tinh-den-thang-112018

Khá nhiều doanh nghiệp có sản phẩm xuất khẩu đi EU nhưng chỉ mới biết đến 
EVFTA sau khi hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Những nội dung mà các doanh nghiệp quan tâm đối với EVFTA bao gồm: (1) giảm 
thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi nhập khẩu hàng hóa 
từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và nhập khẩu công nghệ 
cao; (5) quy tắc xuất xứ; và (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, rào cản kỹ thuật 
trong thương mại, biện pháp kiểm định động thực vật. Đáng chú ý là không có một 
doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được khảo sát quan tâm đến vấn đề 
lao động và tiêu chuẩn lao động. Về việc thúc đẩy triển khai EVFTA tại các doanh 
nghiệp, vai trò của các Hiệp hội doanh nghiệp vẫn còn hạn chế nhất định.

Một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp, bao gồm:

1.  Tăng cường nhận thức về EVFTA, trước hết là đối với lãnh đạo cấp cao và 
lãnh đạo các bộ phận liên quan của doanh nghiệp, về những cơ hội và thách 
thức từ đó đưa ra được các chiến lược tham gia hiệu quả.

2.  Ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của EU bằng cách xây dựng 
chiến lược sản phẩm và thị trường; nâng cao nhận thức về nguy cơ bị khiếu 
kiện; có kế hoạch chủ động phòng ngừa và xử lý khi có tranh chấp.

3.  Tăng cường tuân thủ luật pháp lao động và các tiêu chuẩn lao động quốc tế 
và nâng cao chất lượng quản trị, tính minh bạch, khả năng cạnh tranh phù 
hợp với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động và các yêu cầu của 
EVFTA .  

4.  Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực để thu hút và duy 
trì nguồn nhân lực chất lượng cao trong cả lao động quản lý và lao động trực 
tiếp sản xuất. 

5.  Chủ động xây dựng, duy trì và cải thiện quan hệ lao động hài hòa và tăng 
cường đối thoại tại nơi làm việc nhằm giảm thiểu tranh chấp lao động, tăng 
cường đồng thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động trong 
thực hiện các chiến lược SXKD và sử dụng lao động hiệu quả. 

6.  Tăng cường vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và sự tham gia của doanh 
nghiệp vào hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp nhằm mở rộng liên kết các 
doanh nghiệp, phổ biến thông tin về các HĐTMTD, hỗ trợ nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho doanh nghiệp và thúc đẩy tuẩn thủ trong các doanh nghiệp. 
Hiệp hội doanh nghiệp cần tổ chức nghiên cứu cơ chế giám sát của EVFTA 
nhằm tham vấn định hướng kịp thời cho các doanh nghiệp để họ từng bước 
đầu tư nguồn lực đáp ứng các yêu cầu khi Việt Nam tham gia vào hiệp định.

7.  Tăng cường thực hiện TNXHDN, trước hết là nâng cao nhận thức về vai trò 
của TNXHDN. Coi chi phí thực hiện TNXHDN là một khoản đầu tư để doanh 

nghiệp thực hiện theo cách tiếp cận phát triển bền vững có lợi cho cả doanh 
nghiệp và cộng đồng, đặc biệt là đối với đội ngũ các nhà quản trị cấp cao 
trong doanh nghiệp.

8.  Tăng cường hợp tác giữa tổ chức đại diện doanh nghiệp với các tổ chức phi 
chính phủ quốc tế và địa phương để có những hợp tác, hỗ trợ phù hợp giúp 
doanh nghiệp nắm bắt được những cơ hội khi Việt Nam tham gia EVFTA .

Về nội dung cam kết, quá trình phát triển của các HĐTMTD  trong mấy chục năm 
qua chứng kiến sự mở rộng ngày càng nhiều hơn về phạm vi các lĩnh vực và sâu 
hơn về mức độ cam kết tự do hóa. Bắt đầu từ thương mại hàng hóa (cắt giảm thuế 
quan, loại bỏ hàng rào phi thuế quan), mở rộng ra dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ và 
tiếp đến là những vấn đề phi thương mại như lao động, môi trường, phát triển bền 
vững, quyền con người, cạnh tranh hay còn gọi là hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới (New-Generation Free Trade Agreement).

Thuật ngữ “thế hệ mới” chỉ có tính chất tương đối, được sử dụng để nói về các hiệp 
định thương mại có phạm vi toàn diện, vượt ra khỏi khuôn khổ tự do thương mại 
hàng hóa7. HĐTMTD thế hệ mới ngoài việc tiếp tục cam kết sâu hơn về việc loại 
bỏ rào cản thương mại còn điều chỉnh sang các lĩnh vực khác liên quan tới đầu tư, 
sở hữu trí tuệ và các nội dung phi thương mại.

Nội dung lao động và môi trường đã từng được thảo luận trong một số chương 
trình làm việc của WTO như Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Singapore năm 
1996, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Seattle năm 1999, song đã bị đưa ra khỏi 
Chương trình nghị sự thương mại toàn cầu do các nước đang phát triển cho rằng 
đây là những hàng rào bảo hộ mới8. 

Về nội hàm nội dung lao động, theo ILO, một HĐTMTD  có nội dung về lao động 
khi nó đề cập đến các điểm sau đây (1) bất kỳ tiêu chuẩn lao động nào về các điều 
kiện làm việc tối thiểu, quyền của người lao động hoặc các điều khoản về việc làm; 
(2) bất kỳ tiêu chuẩn nào về việc bảo vệ người lao động theo pháp luật lao động 
quốc gia và việc thực thi pháp luật lao động quốc gia; và (3) bất kỳ khuôn khổ hợp 
tác và/hoặc theo dõi nào đối với những vấn đề nêu trên.

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO về quyền của người lao 
động đã trở thành nội dung quan trọng trong các diễn đàn quốc tế, các cuộc đối 
thoại song phương và đa phương về nhân quyền, phát triển xã hội, phát triển bền 
vững trong những thập kỷ gần đây. Trên thực tế, trong bối cảnh toàn cầu hóa, vấn 
đề bảo đảm quyền lợi của người lao động ngày càng được coi trọng. 

Những lập luận ủng hộ việc đưa điều khoản lao động vào trong HĐTMTD cho rằng 
người lao động là người trực tiếp làm ra các sản phẩm trong thương mại quốc tế, 
do đó họ phải được bảo đảm các quyền, lợi ích và các điều kiện lao động cơ bản. 
Quan điểm này đã trở thành cách tiếp cận chính của các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới và là xu thế đàm phán trên thế giới trong những năm gần đây. Việc 
đưa nội dung lao động vào trong các HĐTMTD còn được cho là nhằm đảm bảo 
một môi trường cạnh tranh công bằng giữa các bên trong quan hệ thương mại. 

Thông thường một nước áp dụng tiêu chuẩn lao động thấp, tiền lương và điều kiện 
lao động không được xác lập trên cơ sở thị trường và thương lượng được cho là sẽ 
có chi phí lao động thấp hơn các nước áp dụng tiêu chuẩn lao động cao hơn và 
bảo vệ người lao động tốt hơn. Tuy nhiên, từ góc độ kinh tế chính trị, một số nhà 
quan sát nhận thấy các điều khoản lao động trong HĐTMTD không nhất thiết là 
công cụ để cải thiện kết quả thị trường lao động. Do vậy, các chính phủ không thể 
bỏ qua vấn đề cải thiện thị trường lao động và ký kết các HĐTMTD có điều khoản 
lao động là một minh chứng tốt để chứng tỏ cho xã hội dân sự và người tiêu dùng 
rằng họ quan tâm đến vấn đề quyền của người lao động, bảo vệ người lao động và 
hạn chế cuộc chạy đua xuống đáy. 

Về tác động đến kết quả thương mại, nghiên cứu của ILO (2016) đã chỉ ra rằng 
bình quân một hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động đã giúp tăng 
giá trị thương mại lên tới 28%, trong khi đó một hiệp định không có những điều 
khoản về lao động chỉ làm tăng giá trị thương mại lên 26%9.

Thoả thuận thương mại đầu tiên có điều khoản ràng buộc về lao động là Hiệp định 
Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) ký kết vào năm 1994. Những năm sau đó, nội 
dung lao động càng ngày càng trở thành phổ biến hơn trong các hiệp định thương 
mại tự do ký kết giữa các nước và khu vực. Từ năm 2013 đến 2016, trên 80% các 
hiệp định thương mại tự do có hiệu lực trên thế giới là có các điều khoản về lao 
động.10

Trong phần lớn các hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động, các bên 
cam kết không làm giảm các tiêu chuẩn lao động của họ hoặc luật lao động nhằm 
giành lợi thế cạnh tranh của mình. Điều khoản lao động trong HĐTMTD cũng 
nhằm đảm bảo rằng luật lao động trong nước được thi hành có hiệu quả và phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Theo ILO (2016), từ 2013 đến nay, trên 
72% các HĐTMTD liên hệ đến các quy định (tiêu chuẩn lao động) của ILO11. Hầu 
hết các HĐTMTD có các điều khoản về lao động đều có các cam kết ràng buộc về 
mặt pháp lý đối với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, điều khoản về 
cơ chế giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

9

VFTA là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với những cam kết cụ thể về 
lao động được thể hiện trong Chương 13 về Thương mại và Phát triển bền 
vững. 

Cũng như hầu hết các HĐTMTD thế hệ mới có các điều khoản về lao động, EVFTA 
có các cam kết ràng buộc về mặt pháp lý đối với những nguyên tắc và quyền cơ 
bản trong lao động theo Tuyên bố năm 1998 của ILO, và các điều khoản về cơ chế 
giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

Hai bên tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động cơ 
bản về quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể; xóa bỏ lao động cưỡng bức; 
xóa bỏ lao động trẻ em; xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động kể 
cả khi chưa phê chuẩn.

Hai bên cam kết không được sử dụng các biện pháp liên quan tới trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp (TNXHDN) theo cách có thể dẫn tới hệ quả phân biệt đối xử 
hoặc hạn chế thương mại, mà sẽ thúc đẩy TNXHDN thông qua trao đổi thông tin 
và thực tiễn tốt nhất, các hoạt động giáo dục - đào tạo và tư vấn kỹ thuật; xem xét 
áp dụng các công cụ được quốc tế thừa nhận và đã được mỗi bên xác nhận hoặc 
ủng hộ như Hướng dẫn của OECD cho các Doanh nghiệp Đa quốc gia, Hiệp ước 
Toàn cầu của Liên hợp quốc, Tuyên bố Ba bên về Các nguyên tắc liên quan đến 
các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO.

Về cơ chế thực thi, EVFTA sẽ áp dụng bốn cơ chế giám sát và tư vấn bao gồm: (1) 
xác định một đầu mối liên hệ thuộc Chính phủ của mỗi bên; (2) một Ủy ban 
chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững do hai bên thành lập; (3) các 
Nhóm tư vấn trong nước (hiện có hoặc thành lập mới); và (4) thành lập một Hội 
đồng chuyên gia. Điểm lưu ý trong cơ chế thực thi là sự tham gia rộng rãi của xã 
hội dân sự. Tuy nhiên, những kênh chủ yếu trong giải quyết tranh chấp (nếu có) 
vẫn là thông qua tham vấn Chính phủ, Hội đồng chuyên gia hoặc các Nhóm tư vấn 
trong nước.

Hiện tại, giữa luật pháp Việt Nam và các cam kết theo EVFTA vẫn còn một số 
điểm chưa tương thích, chủ yếu liên quan đến các Công ước cơ bản của ILO mà 
Việt Nam chưa phê chuẩn (Công ước 87 về Tự do hiệp hội và Công ước 105 về lao 
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iện tại các quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế đang đưa ra các khái 
niệm và tên gọi khác nhau đối với các HĐTMTD. Theo Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), HĐTMTD là một dạng của hiệp định thương mại khu vực 

(Regional Trade Agreement - RTA), là những thỏa thuận thương mại có đi có lại 
giữa hai hoặc nhiều bên3. Cách hiểu chung nhất hiện nay về HĐTMTD  là một thỏa 
thuận giữa hai hay nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhằm mục đích tự do hóa 
thương mại thông qua cắt giảm thuế quan, quy định tạo thuận lợi cho trao đổi 
hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các thành viên nhằm cho phép các bên mở rộng 
tiếp cận thị trường của nhau. Các HĐTMTD  có thể có những tên gọi khác nhau 
như: Hiệp định Đối tác Kinh tế (Economic Partnership Agreement), Khu vực Mậu 
dịch Tự do (Free Trade Area), Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện (Comprehensive 
Economic Cooperation Agreement), Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện 
(Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation).

Số lượng các HĐTMTD được ký kết giữa các nước/nhóm nước tăng lên nhanh 
chóng trong thời gian qua. Đến năm 2016, hơn 400 HĐTMTD  đã được thông báo 
cho WTO và mỗi thành viên WTO đã ký kết ít nhất một HĐTMTD. Trong khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương hiện nay có 173 hiệp định song phương và khu vực 
đang có hiệu lực4. Bốn yếu tố chính của việc tăng lên số lượng các HĐTMTD  gần 
đây ở khu vực Châu Á là: (i) tăng cường hội nhập kinh tế theo định hướng thị 
trường; (ii) hội nhập kinh tế châu Âu và Bắc Mỹ, (iii) cuộc khủng hoảng tài chính 
châu Á 1997-1998, và (iv) thất bại trong các vòng đàm phán Doha của WTO5. Đối 
với Việt Nam, đến tháng 7/2019, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 
16 HĐTMTD. Trong số này, có 12 HĐTMTD  đã thực thi (7 HĐTMTD  trong số này 
với tư cách là thành viên ASEAN, 5 HĐTMTD  còn lại với Chile, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, EAEU, và CPTPP). Một HĐTMTD  đã ký nhưng chưa có hiệu lực là EVFTA. 3 
HĐTMTD  đang đàm phán là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP),  
HĐTMTD  với Israel và với Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA)6.

7 TS. Nguyễn Thanh Tâm, “Tổng quan về các FTA thế hệ mới”, 2016, xem tại: http://gia-
oducvaxahoi. vn/tin-phap-luat/t-ng-quan-v-cac-fta-th-h-m-i.html

8 World Trade Organization, World Trade Report 2011: The WTO and preferential trade agree-
ments: From co-existence to coherence, WTO Publications, Switzerland, 2011

Về nội dung cam kết, quá trình phát triển của các HĐTMTD  trong mấy chục năm 
qua chứng kiến sự mở rộng ngày càng nhiều hơn về phạm vi các lĩnh vực và sâu 
hơn về mức độ cam kết tự do hóa. Bắt đầu từ thương mại hàng hóa (cắt giảm thuế 
quan, loại bỏ hàng rào phi thuế quan), mở rộng ra dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ và 
tiếp đến là những vấn đề phi thương mại như lao động, môi trường, phát triển bền 
vững, quyền con người, cạnh tranh hay còn gọi là hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới (New-Generation Free Trade Agreement).

Thuật ngữ “thế hệ mới” chỉ có tính chất tương đối, được sử dụng để nói về các hiệp 
định thương mại có phạm vi toàn diện, vượt ra khỏi khuôn khổ tự do thương mại 
hàng hóa7. HĐTMTD thế hệ mới ngoài việc tiếp tục cam kết sâu hơn về việc loại 
bỏ rào cản thương mại còn điều chỉnh sang các lĩnh vực khác liên quan tới đầu tư, 
sở hữu trí tuệ và các nội dung phi thương mại.

Nội dung lao động và môi trường đã từng được thảo luận trong một số chương 
trình làm việc của WTO như Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Singapore năm 
1996, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Seattle năm 1999, song đã bị đưa ra khỏi 
Chương trình nghị sự thương mại toàn cầu do các nước đang phát triển cho rằng 
đây là những hàng rào bảo hộ mới8. 

Về nội hàm nội dung lao động, theo ILO, một HĐTMTD  có nội dung về lao động 
khi nó đề cập đến các điểm sau đây (1) bất kỳ tiêu chuẩn lao động nào về các điều 
kiện làm việc tối thiểu, quyền của người lao động hoặc các điều khoản về việc làm; 
(2) bất kỳ tiêu chuẩn nào về việc bảo vệ người lao động theo pháp luật lao động 
quốc gia và việc thực thi pháp luật lao động quốc gia; và (3) bất kỳ khuôn khổ hợp 
tác và/hoặc theo dõi nào đối với những vấn đề nêu trên.

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO về quyền của người lao 
động đã trở thành nội dung quan trọng trong các diễn đàn quốc tế, các cuộc đối 
thoại song phương và đa phương về nhân quyền, phát triển xã hội, phát triển bền 
vững trong những thập kỷ gần đây. Trên thực tế, trong bối cảnh toàn cầu hóa, vấn 
đề bảo đảm quyền lợi của người lao động ngày càng được coi trọng. 

Những lập luận ủng hộ việc đưa điều khoản lao động vào trong HĐTMTD cho rằng 
người lao động là người trực tiếp làm ra các sản phẩm trong thương mại quốc tế, 
do đó họ phải được bảo đảm các quyền, lợi ích và các điều kiện lao động cơ bản. 
Quan điểm này đã trở thành cách tiếp cận chính của các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới và là xu thế đàm phán trên thế giới trong những năm gần đây. Việc 
đưa nội dung lao động vào trong các HĐTMTD còn được cho là nhằm đảm bảo 
một môi trường cạnh tranh công bằng giữa các bên trong quan hệ thương mại. 

Thông thường một nước áp dụng tiêu chuẩn lao động thấp, tiền lương và điều kiện 
lao động không được xác lập trên cơ sở thị trường và thương lượng được cho là sẽ 
có chi phí lao động thấp hơn các nước áp dụng tiêu chuẩn lao động cao hơn và 
bảo vệ người lao động tốt hơn. Tuy nhiên, từ góc độ kinh tế chính trị, một số nhà 
quan sát nhận thấy các điều khoản lao động trong HĐTMTD không nhất thiết là 
công cụ để cải thiện kết quả thị trường lao động. Do vậy, các chính phủ không thể 
bỏ qua vấn đề cải thiện thị trường lao động và ký kết các HĐTMTD có điều khoản 
lao động là một minh chứng tốt để chứng tỏ cho xã hội dân sự và người tiêu dùng 
rằng họ quan tâm đến vấn đề quyền của người lao động, bảo vệ người lao động và 
hạn chế cuộc chạy đua xuống đáy. 

Về tác động đến kết quả thương mại, nghiên cứu của ILO (2016) đã chỉ ra rằng 
bình quân một hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động đã giúp tăng 
giá trị thương mại lên tới 28%, trong khi đó một hiệp định không có những điều 
khoản về lao động chỉ làm tăng giá trị thương mại lên 26%9.

Thoả thuận thương mại đầu tiên có điều khoản ràng buộc về lao động là Hiệp định 
Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) ký kết vào năm 1994. Những năm sau đó, nội 
dung lao động càng ngày càng trở thành phổ biến hơn trong các hiệp định thương 
mại tự do ký kết giữa các nước và khu vực. Từ năm 2013 đến 2016, trên 80% các 
hiệp định thương mại tự do có hiệu lực trên thế giới là có các điều khoản về lao 
động.10

Trong phần lớn các hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động, các bên 
cam kết không làm giảm các tiêu chuẩn lao động của họ hoặc luật lao động nhằm 
giành lợi thế cạnh tranh của mình. Điều khoản lao động trong HĐTMTD cũng 
nhằm đảm bảo rằng luật lao động trong nước được thi hành có hiệu quả và phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Theo ILO (2016), từ 2013 đến nay, trên 
72% các HĐTMTD liên hệ đến các quy định (tiêu chuẩn lao động) của ILO11. Hầu 
hết các HĐTMTD có các điều khoản về lao động đều có các cam kết ràng buộc về 
mặt pháp lý đối với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, điều khoản về 
cơ chế giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 
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iện tại các quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế đang đưa ra các khái 
niệm và tên gọi khác nhau đối với các HĐTMTD. Theo Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), HĐTMTD là một dạng của hiệp định thương mại khu vực 

(Regional Trade Agreement - RTA), là những thỏa thuận thương mại có đi có lại 
giữa hai hoặc nhiều bên3. Cách hiểu chung nhất hiện nay về HĐTMTD  là một thỏa 
thuận giữa hai hay nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhằm mục đích tự do hóa 
thương mại thông qua cắt giảm thuế quan, quy định tạo thuận lợi cho trao đổi 
hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các thành viên nhằm cho phép các bên mở rộng 
tiếp cận thị trường của nhau. Các HĐTMTD  có thể có những tên gọi khác nhau 
như: Hiệp định Đối tác Kinh tế (Economic Partnership Agreement), Khu vực Mậu 
dịch Tự do (Free Trade Area), Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện (Comprehensive 
Economic Cooperation Agreement), Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện 
(Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation).

Số lượng các HĐTMTD được ký kết giữa các nước/nhóm nước tăng lên nhanh 
chóng trong thời gian qua. Đến năm 2016, hơn 400 HĐTMTD  đã được thông báo 
cho WTO và mỗi thành viên WTO đã ký kết ít nhất một HĐTMTD. Trong khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương hiện nay có 173 hiệp định song phương và khu vực 
đang có hiệu lực4. Bốn yếu tố chính của việc tăng lên số lượng các HĐTMTD  gần 
đây ở khu vực Châu Á là: (i) tăng cường hội nhập kinh tế theo định hướng thị 
trường; (ii) hội nhập kinh tế châu Âu và Bắc Mỹ, (iii) cuộc khủng hoảng tài chính 
châu Á 1997-1998, và (iv) thất bại trong các vòng đàm phán Doha của WTO5. Đối 
với Việt Nam, đến tháng 7/2019, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 
16 HĐTMTD. Trong số này, có 12 HĐTMTD  đã thực thi (7 HĐTMTD  trong số này 
với tư cách là thành viên ASEAN, 5 HĐTMTD  còn lại với Chile, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, EAEU, và CPTPP). Một HĐTMTD  đã ký nhưng chưa có hiệu lực là EVFTA. 3 
HĐTMTD  đang đàm phán là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP),  
HĐTMTD  với Israel và với Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA)6.

9   ILO, 2016, Assessment of labour provisions in trade and investment arrangements.
10   ILO, 2016, Assessment of labour provisions in trade and investment arrangements.
11   ILO, 2016, Assessment of labour provisions in trade and investment arrangements.

Về nội dung cam kết, quá trình phát triển của các HĐTMTD  trong mấy chục năm 
qua chứng kiến sự mở rộng ngày càng nhiều hơn về phạm vi các lĩnh vực và sâu 
hơn về mức độ cam kết tự do hóa. Bắt đầu từ thương mại hàng hóa (cắt giảm thuế 
quan, loại bỏ hàng rào phi thuế quan), mở rộng ra dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ và 
tiếp đến là những vấn đề phi thương mại như lao động, môi trường, phát triển bền 
vững, quyền con người, cạnh tranh hay còn gọi là hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới (New-Generation Free Trade Agreement).

Thuật ngữ “thế hệ mới” chỉ có tính chất tương đối, được sử dụng để nói về các hiệp 
định thương mại có phạm vi toàn diện, vượt ra khỏi khuôn khổ tự do thương mại 
hàng hóa7. HĐTMTD thế hệ mới ngoài việc tiếp tục cam kết sâu hơn về việc loại 
bỏ rào cản thương mại còn điều chỉnh sang các lĩnh vực khác liên quan tới đầu tư, 
sở hữu trí tuệ và các nội dung phi thương mại.

Nội dung lao động và môi trường đã từng được thảo luận trong một số chương 
trình làm việc của WTO như Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Singapore năm 
1996, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Seattle năm 1999, song đã bị đưa ra khỏi 
Chương trình nghị sự thương mại toàn cầu do các nước đang phát triển cho rằng 
đây là những hàng rào bảo hộ mới8. 

Về nội hàm nội dung lao động, theo ILO, một HĐTMTD  có nội dung về lao động 
khi nó đề cập đến các điểm sau đây (1) bất kỳ tiêu chuẩn lao động nào về các điều 
kiện làm việc tối thiểu, quyền của người lao động hoặc các điều khoản về việc làm; 
(2) bất kỳ tiêu chuẩn nào về việc bảo vệ người lao động theo pháp luật lao động 
quốc gia và việc thực thi pháp luật lao động quốc gia; và (3) bất kỳ khuôn khổ hợp 
tác và/hoặc theo dõi nào đối với những vấn đề nêu trên.

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO về quyền của người lao 
động đã trở thành nội dung quan trọng trong các diễn đàn quốc tế, các cuộc đối 
thoại song phương và đa phương về nhân quyền, phát triển xã hội, phát triển bền 
vững trong những thập kỷ gần đây. Trên thực tế, trong bối cảnh toàn cầu hóa, vấn 
đề bảo đảm quyền lợi của người lao động ngày càng được coi trọng. 

Những lập luận ủng hộ việc đưa điều khoản lao động vào trong HĐTMTD cho rằng 
người lao động là người trực tiếp làm ra các sản phẩm trong thương mại quốc tế, 
do đó họ phải được bảo đảm các quyền, lợi ích và các điều kiện lao động cơ bản. 
Quan điểm này đã trở thành cách tiếp cận chính của các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới và là xu thế đàm phán trên thế giới trong những năm gần đây. Việc 
đưa nội dung lao động vào trong các HĐTMTD còn được cho là nhằm đảm bảo 
một môi trường cạnh tranh công bằng giữa các bên trong quan hệ thương mại. 

Thông thường một nước áp dụng tiêu chuẩn lao động thấp, tiền lương và điều kiện 
lao động không được xác lập trên cơ sở thị trường và thương lượng được cho là sẽ 
có chi phí lao động thấp hơn các nước áp dụng tiêu chuẩn lao động cao hơn và 
bảo vệ người lao động tốt hơn. Tuy nhiên, từ góc độ kinh tế chính trị, một số nhà 
quan sát nhận thấy các điều khoản lao động trong HĐTMTD không nhất thiết là 
công cụ để cải thiện kết quả thị trường lao động. Do vậy, các chính phủ không thể 
bỏ qua vấn đề cải thiện thị trường lao động và ký kết các HĐTMTD có điều khoản 
lao động là một minh chứng tốt để chứng tỏ cho xã hội dân sự và người tiêu dùng 
rằng họ quan tâm đến vấn đề quyền của người lao động, bảo vệ người lao động và 
hạn chế cuộc chạy đua xuống đáy. 

Về tác động đến kết quả thương mại, nghiên cứu của ILO (2016) đã chỉ ra rằng 
bình quân một hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động đã giúp tăng 
giá trị thương mại lên tới 28%, trong khi đó một hiệp định không có những điều 
khoản về lao động chỉ làm tăng giá trị thương mại lên 26%9.

Thoả thuận thương mại đầu tiên có điều khoản ràng buộc về lao động là Hiệp định 
Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) ký kết vào năm 1994. Những năm sau đó, nội 
dung lao động càng ngày càng trở thành phổ biến hơn trong các hiệp định thương 
mại tự do ký kết giữa các nước và khu vực. Từ năm 2013 đến 2016, trên 80% các 
hiệp định thương mại tự do có hiệu lực trên thế giới là có các điều khoản về lao 
động.10

Trong phần lớn các hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động, các bên 
cam kết không làm giảm các tiêu chuẩn lao động của họ hoặc luật lao động nhằm 
giành lợi thế cạnh tranh của mình. Điều khoản lao động trong HĐTMTD cũng 
nhằm đảm bảo rằng luật lao động trong nước được thi hành có hiệu quả và phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Theo ILO (2016), từ 2013 đến nay, trên 
72% các HĐTMTD liên hệ đến các quy định (tiêu chuẩn lao động) của ILO11. Hầu 
hết các HĐTMTD có các điều khoản về lao động đều có các cam kết ràng buộc về 
mặt pháp lý đối với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, điều khoản về 
cơ chế giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 



iện tại các quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế đang đưa ra các khái 
niệm và tên gọi khác nhau đối với các HĐTMTD. Theo Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), HĐTMTD là một dạng của hiệp định thương mại khu vực 

(Regional Trade Agreement - RTA), là những thỏa thuận thương mại có đi có lại 
giữa hai hoặc nhiều bên3. Cách hiểu chung nhất hiện nay về HĐTMTD  là một thỏa 
thuận giữa hai hay nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhằm mục đích tự do hóa 
thương mại thông qua cắt giảm thuế quan, quy định tạo thuận lợi cho trao đổi 
hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các thành viên nhằm cho phép các bên mở rộng 
tiếp cận thị trường của nhau. Các HĐTMTD  có thể có những tên gọi khác nhau 
như: Hiệp định Đối tác Kinh tế (Economic Partnership Agreement), Khu vực Mậu 
dịch Tự do (Free Trade Area), Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện (Comprehensive 
Economic Cooperation Agreement), Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện 
(Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation).

Số lượng các HĐTMTD được ký kết giữa các nước/nhóm nước tăng lên nhanh 
chóng trong thời gian qua. Đến năm 2016, hơn 400 HĐTMTD  đã được thông báo 
cho WTO và mỗi thành viên WTO đã ký kết ít nhất một HĐTMTD. Trong khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương hiện nay có 173 hiệp định song phương và khu vực 
đang có hiệu lực4. Bốn yếu tố chính của việc tăng lên số lượng các HĐTMTD  gần 
đây ở khu vực Châu Á là: (i) tăng cường hội nhập kinh tế theo định hướng thị 
trường; (ii) hội nhập kinh tế châu Âu và Bắc Mỹ, (iii) cuộc khủng hoảng tài chính 
châu Á 1997-1998, và (iv) thất bại trong các vòng đàm phán Doha của WTO5. Đối 
với Việt Nam, đến tháng 7/2019, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 
16 HĐTMTD. Trong số này, có 12 HĐTMTD  đã thực thi (7 HĐTMTD  trong số này 
với tư cách là thành viên ASEAN, 5 HĐTMTD  còn lại với Chile, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, EAEU, và CPTPP). Một HĐTMTD  đã ký nhưng chưa có hiệu lực là EVFTA. 3 
HĐTMTD  đang đàm phán là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP),  
HĐTMTD  với Israel và với Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA)6.

Về nội dung cam kết, quá trình phát triển của các HĐTMTD  trong mấy chục năm 
qua chứng kiến sự mở rộng ngày càng nhiều hơn về phạm vi các lĩnh vực và sâu 
hơn về mức độ cam kết tự do hóa. Bắt đầu từ thương mại hàng hóa (cắt giảm thuế 
quan, loại bỏ hàng rào phi thuế quan), mở rộng ra dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ và 
tiếp đến là những vấn đề phi thương mại như lao động, môi trường, phát triển bền 
vững, quyền con người, cạnh tranh hay còn gọi là hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới (New-Generation Free Trade Agreement).

Thuật ngữ “thế hệ mới” chỉ có tính chất tương đối, được sử dụng để nói về các hiệp 
định thương mại có phạm vi toàn diện, vượt ra khỏi khuôn khổ tự do thương mại 
hàng hóa7. HĐTMTD thế hệ mới ngoài việc tiếp tục cam kết sâu hơn về việc loại 
bỏ rào cản thương mại còn điều chỉnh sang các lĩnh vực khác liên quan tới đầu tư, 
sở hữu trí tuệ và các nội dung phi thương mại.

Nội dung lao động và môi trường đã từng được thảo luận trong một số chương 
trình làm việc của WTO như Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Singapore năm 
1996, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Seattle năm 1999, song đã bị đưa ra khỏi 
Chương trình nghị sự thương mại toàn cầu do các nước đang phát triển cho rằng 
đây là những hàng rào bảo hộ mới8. 

Về nội hàm nội dung lao động, theo ILO, một HĐTMTD  có nội dung về lao động 
khi nó đề cập đến các điểm sau đây (1) bất kỳ tiêu chuẩn lao động nào về các điều 
kiện làm việc tối thiểu, quyền của người lao động hoặc các điều khoản về việc làm; 
(2) bất kỳ tiêu chuẩn nào về việc bảo vệ người lao động theo pháp luật lao động 
quốc gia và việc thực thi pháp luật lao động quốc gia; và (3) bất kỳ khuôn khổ hợp 
tác và/hoặc theo dõi nào đối với những vấn đề nêu trên.

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO về quyền của người lao 
động đã trở thành nội dung quan trọng trong các diễn đàn quốc tế, các cuộc đối 
thoại song phương và đa phương về nhân quyền, phát triển xã hội, phát triển bền 
vững trong những thập kỷ gần đây. Trên thực tế, trong bối cảnh toàn cầu hóa, vấn 
đề bảo đảm quyền lợi của người lao động ngày càng được coi trọng. 

Những lập luận ủng hộ việc đưa điều khoản lao động vào trong HĐTMTD cho rằng 
người lao động là người trực tiếp làm ra các sản phẩm trong thương mại quốc tế, 
do đó họ phải được bảo đảm các quyền, lợi ích và các điều kiện lao động cơ bản. 
Quan điểm này đã trở thành cách tiếp cận chính của các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới và là xu thế đàm phán trên thế giới trong những năm gần đây. Việc 
đưa nội dung lao động vào trong các HĐTMTD còn được cho là nhằm đảm bảo 
một môi trường cạnh tranh công bằng giữa các bên trong quan hệ thương mại. 

Thông thường một nước áp dụng tiêu chuẩn lao động thấp, tiền lương và điều kiện 
lao động không được xác lập trên cơ sở thị trường và thương lượng được cho là sẽ 
có chi phí lao động thấp hơn các nước áp dụng tiêu chuẩn lao động cao hơn và 
bảo vệ người lao động tốt hơn. Tuy nhiên, từ góc độ kinh tế chính trị, một số nhà 
quan sát nhận thấy các điều khoản lao động trong HĐTMTD không nhất thiết là 
công cụ để cải thiện kết quả thị trường lao động. Do vậy, các chính phủ không thể 
bỏ qua vấn đề cải thiện thị trường lao động và ký kết các HĐTMTD có điều khoản 
lao động là một minh chứng tốt để chứng tỏ cho xã hội dân sự và người tiêu dùng 
rằng họ quan tâm đến vấn đề quyền của người lao động, bảo vệ người lao động và 
hạn chế cuộc chạy đua xuống đáy. 

Về tác động đến kết quả thương mại, nghiên cứu của ILO (2016) đã chỉ ra rằng 
bình quân một hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động đã giúp tăng 
giá trị thương mại lên tới 28%, trong khi đó một hiệp định không có những điều 
khoản về lao động chỉ làm tăng giá trị thương mại lên 26%9.

Thoả thuận thương mại đầu tiên có điều khoản ràng buộc về lao động là Hiệp định 
Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) ký kết vào năm 1994. Những năm sau đó, nội 
dung lao động càng ngày càng trở thành phổ biến hơn trong các hiệp định thương 
mại tự do ký kết giữa các nước và khu vực. Từ năm 2013 đến 2016, trên 80% các 
hiệp định thương mại tự do có hiệu lực trên thế giới là có các điều khoản về lao 
động.10

Trong phần lớn các hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động, các bên 
cam kết không làm giảm các tiêu chuẩn lao động của họ hoặc luật lao động nhằm 
giành lợi thế cạnh tranh của mình. Điều khoản lao động trong HĐTMTD cũng 
nhằm đảm bảo rằng luật lao động trong nước được thi hành có hiệu quả và phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Theo ILO (2016), từ 2013 đến nay, trên 
72% các HĐTMTD liên hệ đến các quy định (tiêu chuẩn lao động) của ILO11. Hầu 
hết các HĐTMTD có các điều khoản về lao động đều có các cam kết ràng buộc về 
mặt pháp lý đối với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, điều khoản về 
cơ chế giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 



iện tại các quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế đang đưa ra các khái 
niệm và tên gọi khác nhau đối với các HĐTMTD. Theo Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), HĐTMTD là một dạng của hiệp định thương mại khu vực 

(Regional Trade Agreement - RTA), là những thỏa thuận thương mại có đi có lại 
giữa hai hoặc nhiều bên3. Cách hiểu chung nhất hiện nay về HĐTMTD  là một thỏa 
thuận giữa hai hay nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhằm mục đích tự do hóa 
thương mại thông qua cắt giảm thuế quan, quy định tạo thuận lợi cho trao đổi 
hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các thành viên nhằm cho phép các bên mở rộng 
tiếp cận thị trường của nhau. Các HĐTMTD  có thể có những tên gọi khác nhau 
như: Hiệp định Đối tác Kinh tế (Economic Partnership Agreement), Khu vực Mậu 
dịch Tự do (Free Trade Area), Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện (Comprehensive 
Economic Cooperation Agreement), Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện 
(Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation).

Số lượng các HĐTMTD được ký kết giữa các nước/nhóm nước tăng lên nhanh 
chóng trong thời gian qua. Đến năm 2016, hơn 400 HĐTMTD  đã được thông báo 
cho WTO và mỗi thành viên WTO đã ký kết ít nhất một HĐTMTD. Trong khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương hiện nay có 173 hiệp định song phương và khu vực 
đang có hiệu lực4. Bốn yếu tố chính của việc tăng lên số lượng các HĐTMTD  gần 
đây ở khu vực Châu Á là: (i) tăng cường hội nhập kinh tế theo định hướng thị 
trường; (ii) hội nhập kinh tế châu Âu và Bắc Mỹ, (iii) cuộc khủng hoảng tài chính 
châu Á 1997-1998, và (iv) thất bại trong các vòng đàm phán Doha của WTO5. Đối 
với Việt Nam, đến tháng 7/2019, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 
16 HĐTMTD. Trong số này, có 12 HĐTMTD  đã thực thi (7 HĐTMTD  trong số này 
với tư cách là thành viên ASEAN, 5 HĐTMTD  còn lại với Chile, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, EAEU, và CPTPP). Một HĐTMTD  đã ký nhưng chưa có hiệu lực là EVFTA. 3 
HĐTMTD  đang đàm phán là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP),  
HĐTMTD  với Israel và với Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA)6.

4.1. Cam kết về lao động
Các cam kết về lao động trong EVFTA được quy định tại Điều 3 Chương 13 về 
Thương mại và Phát triển bền vững. EU và Việt Nam đều nhận thức rõ tầm quan 
trọng của việc làm đầy đủ và có năng suất cao, việc làm bền vững cho tất cả mọi 
người, đặc biệt là để đối phó với tác động của toàn cầu hóa và khẳng định lại cam 
kết thúc đẩy phát triển thương mại song phương theo cách có lợi cho việc làm đầy 
đủ và có năng suất cao, việc làm bền vững cho tất cả mọi người, bao gồm cả phụ 
nữ và lao động trẻ.

Tại Điều 3 Khoản 1 hai bên cam kết trao đổi và hợp tác một cách thích hợp về các 
vấn đề lao động liên quan đến thương mại mà hai bên cùng có lợi ích. Cũng giống 
như phần lớn các HĐTMTD khác có các điều khoản về lao động, EVFTA không 
đưa ra tiêu chuẩn riêng, mà khẳng định lại việc tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có 
hiệu quả bốn tiêu chuẩn lao động được thể hiện trong 8 Công ước cơ bản theo 
Tuyên bố năm 1998 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), kể cả khi chưa phê 
chuẩn, bao gồm:

  Quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể;

  Xóa bỏ lao động cưỡng bức;

  Xóa bỏ lao động trẻ em;

  Xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động. 

   Về quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể: được thể hiện trong 2 Công 
ước cơ bản sau đây:

Công ước về Tự do hiệp hội và Bảo vệ quyền tổ chức, 1948 (số 87)

Công ước cơ bản này quy định quyền của người lao động và người sử dụng lao 
động thành lập và tham gia các tổ chức theo sự lựa chọn của chính họ mà không 
cần có sự cho phép trước đó. Tổ chức của người lao động và người sử dụng lao 
động được tổ chức tự do và không có khả năng bị giải thể hoặc bị đình chỉ hoạt 
động và họ sẽ có quyền thành lập và gia nhập liên đoàn và liên hiệp, có thể liên kết 
với các tổ chức quốc tế của người lao động và người sử dụng lao động.

Về nội dung cam kết, quá trình phát triển của các HĐTMTD  trong mấy chục năm 
qua chứng kiến sự mở rộng ngày càng nhiều hơn về phạm vi các lĩnh vực và sâu 
hơn về mức độ cam kết tự do hóa. Bắt đầu từ thương mại hàng hóa (cắt giảm thuế 
quan, loại bỏ hàng rào phi thuế quan), mở rộng ra dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ và 
tiếp đến là những vấn đề phi thương mại như lao động, môi trường, phát triển bền 
vững, quyền con người, cạnh tranh hay còn gọi là hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới (New-Generation Free Trade Agreement).

Thuật ngữ “thế hệ mới” chỉ có tính chất tương đối, được sử dụng để nói về các hiệp 
định thương mại có phạm vi toàn diện, vượt ra khỏi khuôn khổ tự do thương mại 
hàng hóa7. HĐTMTD thế hệ mới ngoài việc tiếp tục cam kết sâu hơn về việc loại 
bỏ rào cản thương mại còn điều chỉnh sang các lĩnh vực khác liên quan tới đầu tư, 
sở hữu trí tuệ và các nội dung phi thương mại.

Nội dung lao động và môi trường đã từng được thảo luận trong một số chương 
trình làm việc của WTO như Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Singapore năm 
1996, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Seattle năm 1999, song đã bị đưa ra khỏi 
Chương trình nghị sự thương mại toàn cầu do các nước đang phát triển cho rằng 
đây là những hàng rào bảo hộ mới8. 

Về nội hàm nội dung lao động, theo ILO, một HĐTMTD  có nội dung về lao động 
khi nó đề cập đến các điểm sau đây (1) bất kỳ tiêu chuẩn lao động nào về các điều 
kiện làm việc tối thiểu, quyền của người lao động hoặc các điều khoản về việc làm; 
(2) bất kỳ tiêu chuẩn nào về việc bảo vệ người lao động theo pháp luật lao động 
quốc gia và việc thực thi pháp luật lao động quốc gia; và (3) bất kỳ khuôn khổ hợp 
tác và/hoặc theo dõi nào đối với những vấn đề nêu trên.

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO về quyền của người lao 
động đã trở thành nội dung quan trọng trong các diễn đàn quốc tế, các cuộc đối 
thoại song phương và đa phương về nhân quyền, phát triển xã hội, phát triển bền 
vững trong những thập kỷ gần đây. Trên thực tế, trong bối cảnh toàn cầu hóa, vấn 
đề bảo đảm quyền lợi của người lao động ngày càng được coi trọng. 

Những lập luận ủng hộ việc đưa điều khoản lao động vào trong HĐTMTD cho rằng 
người lao động là người trực tiếp làm ra các sản phẩm trong thương mại quốc tế, 
do đó họ phải được bảo đảm các quyền, lợi ích và các điều kiện lao động cơ bản. 
Quan điểm này đã trở thành cách tiếp cận chính của các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới và là xu thế đàm phán trên thế giới trong những năm gần đây. Việc 
đưa nội dung lao động vào trong các HĐTMTD còn được cho là nhằm đảm bảo 
một môi trường cạnh tranh công bằng giữa các bên trong quan hệ thương mại. 

Thông thường một nước áp dụng tiêu chuẩn lao động thấp, tiền lương và điều kiện 
lao động không được xác lập trên cơ sở thị trường và thương lượng được cho là sẽ 
có chi phí lao động thấp hơn các nước áp dụng tiêu chuẩn lao động cao hơn và 
bảo vệ người lao động tốt hơn. Tuy nhiên, từ góc độ kinh tế chính trị, một số nhà 
quan sát nhận thấy các điều khoản lao động trong HĐTMTD không nhất thiết là 
công cụ để cải thiện kết quả thị trường lao động. Do vậy, các chính phủ không thể 
bỏ qua vấn đề cải thiện thị trường lao động và ký kết các HĐTMTD có điều khoản 
lao động là một minh chứng tốt để chứng tỏ cho xã hội dân sự và người tiêu dùng 
rằng họ quan tâm đến vấn đề quyền của người lao động, bảo vệ người lao động và 
hạn chế cuộc chạy đua xuống đáy. 

Về tác động đến kết quả thương mại, nghiên cứu của ILO (2016) đã chỉ ra rằng 
bình quân một hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động đã giúp tăng 
giá trị thương mại lên tới 28%, trong khi đó một hiệp định không có những điều 
khoản về lao động chỉ làm tăng giá trị thương mại lên 26%9.

Thoả thuận thương mại đầu tiên có điều khoản ràng buộc về lao động là Hiệp định 
Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) ký kết vào năm 1994. Những năm sau đó, nội 
dung lao động càng ngày càng trở thành phổ biến hơn trong các hiệp định thương 
mại tự do ký kết giữa các nước và khu vực. Từ năm 2013 đến 2016, trên 80% các 
hiệp định thương mại tự do có hiệu lực trên thế giới là có các điều khoản về lao 
động.10

Trong phần lớn các hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động, các bên 
cam kết không làm giảm các tiêu chuẩn lao động của họ hoặc luật lao động nhằm 
giành lợi thế cạnh tranh của mình. Điều khoản lao động trong HĐTMTD cũng 
nhằm đảm bảo rằng luật lao động trong nước được thi hành có hiệu quả và phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Theo ILO (2016), từ 2013 đến nay, trên 
72% các HĐTMTD liên hệ đến các quy định (tiêu chuẩn lao động) của ILO11. Hầu 
hết các HĐTMTD có các điều khoản về lao động đều có các cam kết ràng buộc về 
mặt pháp lý đối với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, điều khoản về 
cơ chế giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

Công ước về Quyền tổ chức và Thương lượng tập thể, 1949 (số 98)

Công ước cơ bản này quy định rằng các quốc gia có biện pháp thích hợp, khi cần 
thiết, phù hợp với các điều kiện của quốc gia để khuyến khích và thúc đẩy sự phát 
triển và sử dụng các cơ chế cho tự nguyện đàm phán giữa người sử dụng lao động 
hoặc các tổ chức của người sử dụng lao động với các tổ chức của người lao động, 
nhằm mục đích điều chỉnh các điều khoản và điều kiện việc làm thông qua các 
thoả ước tập thể. 

  Xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động: được thể hiện trong 
2 Công ước

Công ước về Trả công bình đẳng, năm 1951(số 100)

Công ước cơ bản này yêu cầu các quốc gia phê chuẩn phải bảo đảm áp 
dụng nguyên tắc bình đẳng đối với lao động nam và nữ làm việc có giá trị 
như nhau. Thuật ngữ "tiền thù lao" nói chung được xác định bao gồm mức 
lương hoặc tiền lương bình thường, cơ bản hoặc tối thiểu và bất kỳ các 
khoản tiền bổ sung được trả trực tiếp hoặc gián tiếp, dù là tiền mặt hoặc 
bằng hiện vật, bởi chủ lao động cho người lao động và phát sinh từ việc làm 
của người lao động.

Công ước về Phân biệt đối xử (việc làm và nghề nghiệp), năm 1958 (Số 111)

Công ước cơ bản này định nghĩa phân biệt đối xử là bất kỳ sự kỳ thị nào, loại 
trừ hoặc ưu tiên được thực hiện trên cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, tôn 
giáo, quan điểm chính trị, nguồn gốc quốc gia hay nguồn gốc xã hội, làm vô 
hiệu hoá hoặc làm suy yếu sự bình đẳng về cơ hội hoặc đối xử trong việc làm 
hoặc nghề nghiệp. Công ước cũng đề cập cả việc phân biệt đối xử liên quan 
đến tiếp cận giáo dục, đào tạo nghề, tiếp cận việc làm và các ngành nghề cụ 
thể, cũng như các điều khoản và điều kiện làm việc. 

  Về lao động cưỡng bức: được thể hiện trong 2 Công ước

Công ước về Lao động cưỡng bức, năm 1930 (số 29)

Công ước cơ bản này cấm tất cả các hình thức lao động cưỡng bức hoặc ép 
buộc, được định nghĩa là "tất cả các công việc hoặc dịch vụ được yêu cầu từ 
bất kỳ người nào dưới sự đe dọa của bất kỳ hình phạt nào mà một người 
không tự nguyện cung cấp”. Công ước cũng đòi hỏi rằng việc sử dụng lao 
động cưỡng bức sẽ bị trừng phạt như một hình phạt vi phạm, và các quốc 
gia phê chuẩn đảm bảo rằng những hình phạt liên quan áp đặt theo luật 
pháp là đầy đủ và được thực thi chặt chẽ.

Công ước về Xóa bỏ lao động cưỡng bức, năm 1957 (số 105)

Công ước cơ bản này bổ sung Công ước số 29 về cấm lao động cưỡng bức, 
bao gồm cả lao động bắt buộc trong nhà tù, như một phương tiện ép buộc 

chính trị hoặc giáo dục hoặc như một hình phạt đối với việc giữ hay diễn đạt 
quan điểm chính trị hoặc các quan điểm về mặt ý thức hệ đối với hệ thống 
chính trị, kinh tế xã hội đã được thiết lập; như một phương pháp huy động và 
sử dụng lao động cho mục đích phát triển kinh tế; như một phương tiện kỷ 
luật lao động; như một sự trừng phạt vì đã tham gia đình công; và như một 
phương tiện phân biệt chủng tộc, xã hội, quốc gia hay tôn giáo.

  Về lao động trẻ em: được thể hiện trong 2 Công ước

Công ước về Tuổi tối thiểu, năm 1973 (Số 138)

Công ước cơ bản này quy định độ tuổi lao động tối thiểu chung là 15 tuổi (13 
tuổi đối với công việc nhẹ nhàng) và cho công việc nguy hiểm là 18 tuổi (16 
tuổi trong điều kiện nghiêm ngặt nhất định). Đối với những nơi mà nền kinh 
tế và cơ sở giáo dục chưa phát triển đầy đủ, có thể thiết lập độ tuổi tối thiểu 
chung là 14 (12 tuổi cho công việc nhẹ nhàng).

Công ước về Các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, năm 1999 (Số 182)

Công ước cơ bản này định nghĩa "trẻ em" là người dưới 18 tuổi. Công ước yêu 
cầu các quốc gia phê chuẩn phải loại bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ 
nhất, bao gồm: tất cả các hình thức nô lệ hoặc các hoạt động tương tự như 
nô lệ, buôn bán trẻ em, gán nợ nô lệ và lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, 
bao gồm tuyển dụng bắt buộc hoặc bắt buộc trẻ em tham gia xung đột vũ 
trang; mại dâm trẻ em và khiêu dâm; sử dụng trẻ em để hoạt động bất hợp 
pháp, đặc biệt cho sản xuất và buôn bán ma túy và công việc có khả năng 
gây hại cho sức khoẻ, sự an toàn hay đạo đức của trẻ em.

Đến nay, Việt Nam đã phê chuẩn 24 Công ước của ILO, trong đó có 6 trong 8 Công 
ước cơ bản bao gồm: Công ước số 100 về trả công bình đẳng (phê chuẩn năm 
1997), Công ước số 111 về phân biệt đối xử (Việc làm và nghề nghiệp) (phê chuẩn 
năm 1997); Công ước số 182 về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất 
(phê chuẩn năm 2000); Công ước số 138 về tuổi lao động tối thiểu (phê chuẩn 
năm 2003); Công ước số 29 về lao động cưỡng bức (phê chuẩn năm 2007); và 
Công ước 98 về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể (phê chuẩn năm 2019). 
Hiện nay Việt Nam đang trong quá trình nghiên cứu và chuẩn bị phê chuẩn đối với 
02 Công ước cơ bản còn lại: Công ước số 87 về quyền tự do hiệp hội và Công ước 
105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức. 12

Tại Điều 3 Khoản 3 Chương 13 của EVFTA, hai bên cam kết nỗ lực tiến tới phê chuẩn 
những công ước cơ bản mà mỗi bên chưa phê chuẩn, cũng như thông báo cho nhau 
thông tin liên quan một cách thường xuyên. Các bên cam kết thực hiện có hiệu quả 

4. Cam kết lao động và các cam kết
liên quan khác về đảm bảo thực thi
các nghĩa vụ trong EVFTA
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iện tại các quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế đang đưa ra các khái 
niệm và tên gọi khác nhau đối với các HĐTMTD. Theo Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), HĐTMTD là một dạng của hiệp định thương mại khu vực 

(Regional Trade Agreement - RTA), là những thỏa thuận thương mại có đi có lại 
giữa hai hoặc nhiều bên3. Cách hiểu chung nhất hiện nay về HĐTMTD  là một thỏa 
thuận giữa hai hay nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhằm mục đích tự do hóa 
thương mại thông qua cắt giảm thuế quan, quy định tạo thuận lợi cho trao đổi 
hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các thành viên nhằm cho phép các bên mở rộng 
tiếp cận thị trường của nhau. Các HĐTMTD  có thể có những tên gọi khác nhau 
như: Hiệp định Đối tác Kinh tế (Economic Partnership Agreement), Khu vực Mậu 
dịch Tự do (Free Trade Area), Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện (Comprehensive 
Economic Cooperation Agreement), Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện 
(Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation).

Số lượng các HĐTMTD được ký kết giữa các nước/nhóm nước tăng lên nhanh 
chóng trong thời gian qua. Đến năm 2016, hơn 400 HĐTMTD  đã được thông báo 
cho WTO và mỗi thành viên WTO đã ký kết ít nhất một HĐTMTD. Trong khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương hiện nay có 173 hiệp định song phương và khu vực 
đang có hiệu lực4. Bốn yếu tố chính của việc tăng lên số lượng các HĐTMTD  gần 
đây ở khu vực Châu Á là: (i) tăng cường hội nhập kinh tế theo định hướng thị 
trường; (ii) hội nhập kinh tế châu Âu và Bắc Mỹ, (iii) cuộc khủng hoảng tài chính 
châu Á 1997-1998, và (iv) thất bại trong các vòng đàm phán Doha của WTO5. Đối 
với Việt Nam, đến tháng 7/2019, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 
16 HĐTMTD. Trong số này, có 12 HĐTMTD  đã thực thi (7 HĐTMTD  trong số này 
với tư cách là thành viên ASEAN, 5 HĐTMTD  còn lại với Chile, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, EAEU, và CPTPP). Một HĐTMTD  đã ký nhưng chưa có hiệu lực là EVFTA. 3 
HĐTMTD  đang đàm phán là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP),  
HĐTMTD  với Israel và với Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA)6.

4.1. Cam kết về lao động
Các cam kết về lao động trong EVFTA được quy định tại Điều 3 Chương 13 về 
Thương mại và Phát triển bền vững. EU và Việt Nam đều nhận thức rõ tầm quan 
trọng của việc làm đầy đủ và có năng suất cao, việc làm bền vững cho tất cả mọi 
người, đặc biệt là để đối phó với tác động của toàn cầu hóa và khẳng định lại cam 
kết thúc đẩy phát triển thương mại song phương theo cách có lợi cho việc làm đầy 
đủ và có năng suất cao, việc làm bền vững cho tất cả mọi người, bao gồm cả phụ 
nữ và lao động trẻ.

Tại Điều 3 Khoản 1 hai bên cam kết trao đổi và hợp tác một cách thích hợp về các 
vấn đề lao động liên quan đến thương mại mà hai bên cùng có lợi ích. Cũng giống 
như phần lớn các HĐTMTD khác có các điều khoản về lao động, EVFTA không 
đưa ra tiêu chuẩn riêng, mà khẳng định lại việc tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có 
hiệu quả bốn tiêu chuẩn lao động được thể hiện trong 8 Công ước cơ bản theo 
Tuyên bố năm 1998 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), kể cả khi chưa phê 
chuẩn, bao gồm:

  Quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể;

  Xóa bỏ lao động cưỡng bức;

  Xóa bỏ lao động trẻ em;

  Xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động. 

   Về quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể: được thể hiện trong 2 Công 
ước cơ bản sau đây:

Công ước về Tự do hiệp hội và Bảo vệ quyền tổ chức, 1948 (số 87)

Công ước cơ bản này quy định quyền của người lao động và người sử dụng lao 
động thành lập và tham gia các tổ chức theo sự lựa chọn của chính họ mà không 
cần có sự cho phép trước đó. Tổ chức của người lao động và người sử dụng lao 
động được tổ chức tự do và không có khả năng bị giải thể hoặc bị đình chỉ hoạt 
động và họ sẽ có quyền thành lập và gia nhập liên đoàn và liên hiệp, có thể liên kết 
với các tổ chức quốc tế của người lao động và người sử dụng lao động.

Về nội dung cam kết, quá trình phát triển của các HĐTMTD  trong mấy chục năm 
qua chứng kiến sự mở rộng ngày càng nhiều hơn về phạm vi các lĩnh vực và sâu 
hơn về mức độ cam kết tự do hóa. Bắt đầu từ thương mại hàng hóa (cắt giảm thuế 
quan, loại bỏ hàng rào phi thuế quan), mở rộng ra dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ và 
tiếp đến là những vấn đề phi thương mại như lao động, môi trường, phát triển bền 
vững, quyền con người, cạnh tranh hay còn gọi là hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới (New-Generation Free Trade Agreement).

Thuật ngữ “thế hệ mới” chỉ có tính chất tương đối, được sử dụng để nói về các hiệp 
định thương mại có phạm vi toàn diện, vượt ra khỏi khuôn khổ tự do thương mại 
hàng hóa7. HĐTMTD thế hệ mới ngoài việc tiếp tục cam kết sâu hơn về việc loại 
bỏ rào cản thương mại còn điều chỉnh sang các lĩnh vực khác liên quan tới đầu tư, 
sở hữu trí tuệ và các nội dung phi thương mại.

Nội dung lao động và môi trường đã từng được thảo luận trong một số chương 
trình làm việc của WTO như Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Singapore năm 
1996, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Seattle năm 1999, song đã bị đưa ra khỏi 
Chương trình nghị sự thương mại toàn cầu do các nước đang phát triển cho rằng 
đây là những hàng rào bảo hộ mới8. 

Về nội hàm nội dung lao động, theo ILO, một HĐTMTD  có nội dung về lao động 
khi nó đề cập đến các điểm sau đây (1) bất kỳ tiêu chuẩn lao động nào về các điều 
kiện làm việc tối thiểu, quyền của người lao động hoặc các điều khoản về việc làm; 
(2) bất kỳ tiêu chuẩn nào về việc bảo vệ người lao động theo pháp luật lao động 
quốc gia và việc thực thi pháp luật lao động quốc gia; và (3) bất kỳ khuôn khổ hợp 
tác và/hoặc theo dõi nào đối với những vấn đề nêu trên.

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO về quyền của người lao 
động đã trở thành nội dung quan trọng trong các diễn đàn quốc tế, các cuộc đối 
thoại song phương và đa phương về nhân quyền, phát triển xã hội, phát triển bền 
vững trong những thập kỷ gần đây. Trên thực tế, trong bối cảnh toàn cầu hóa, vấn 
đề bảo đảm quyền lợi của người lao động ngày càng được coi trọng. 

Những lập luận ủng hộ việc đưa điều khoản lao động vào trong HĐTMTD cho rằng 
người lao động là người trực tiếp làm ra các sản phẩm trong thương mại quốc tế, 
do đó họ phải được bảo đảm các quyền, lợi ích và các điều kiện lao động cơ bản. 
Quan điểm này đã trở thành cách tiếp cận chính của các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới và là xu thế đàm phán trên thế giới trong những năm gần đây. Việc 
đưa nội dung lao động vào trong các HĐTMTD còn được cho là nhằm đảm bảo 
một môi trường cạnh tranh công bằng giữa các bên trong quan hệ thương mại. 

Thông thường một nước áp dụng tiêu chuẩn lao động thấp, tiền lương và điều kiện 
lao động không được xác lập trên cơ sở thị trường và thương lượng được cho là sẽ 
có chi phí lao động thấp hơn các nước áp dụng tiêu chuẩn lao động cao hơn và 
bảo vệ người lao động tốt hơn. Tuy nhiên, từ góc độ kinh tế chính trị, một số nhà 
quan sát nhận thấy các điều khoản lao động trong HĐTMTD không nhất thiết là 
công cụ để cải thiện kết quả thị trường lao động. Do vậy, các chính phủ không thể 
bỏ qua vấn đề cải thiện thị trường lao động và ký kết các HĐTMTD có điều khoản 
lao động là một minh chứng tốt để chứng tỏ cho xã hội dân sự và người tiêu dùng 
rằng họ quan tâm đến vấn đề quyền của người lao động, bảo vệ người lao động và 
hạn chế cuộc chạy đua xuống đáy. 

Về tác động đến kết quả thương mại, nghiên cứu của ILO (2016) đã chỉ ra rằng 
bình quân một hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động đã giúp tăng 
giá trị thương mại lên tới 28%, trong khi đó một hiệp định không có những điều 
khoản về lao động chỉ làm tăng giá trị thương mại lên 26%9.

Thoả thuận thương mại đầu tiên có điều khoản ràng buộc về lao động là Hiệp định 
Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) ký kết vào năm 1994. Những năm sau đó, nội 
dung lao động càng ngày càng trở thành phổ biến hơn trong các hiệp định thương 
mại tự do ký kết giữa các nước và khu vực. Từ năm 2013 đến 2016, trên 80% các 
hiệp định thương mại tự do có hiệu lực trên thế giới là có các điều khoản về lao 
động.10

Trong phần lớn các hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động, các bên 
cam kết không làm giảm các tiêu chuẩn lao động của họ hoặc luật lao động nhằm 
giành lợi thế cạnh tranh của mình. Điều khoản lao động trong HĐTMTD cũng 
nhằm đảm bảo rằng luật lao động trong nước được thi hành có hiệu quả và phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Theo ILO (2016), từ 2013 đến nay, trên 
72% các HĐTMTD liên hệ đến các quy định (tiêu chuẩn lao động) của ILO11. Hầu 
hết các HĐTMTD có các điều khoản về lao động đều có các cam kết ràng buộc về 
mặt pháp lý đối với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, điều khoản về 
cơ chế giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

Công ước về Quyền tổ chức và Thương lượng tập thể, 1949 (số 98)

Công ước cơ bản này quy định rằng các quốc gia có biện pháp thích hợp, khi cần 
thiết, phù hợp với các điều kiện của quốc gia để khuyến khích và thúc đẩy sự phát 
triển và sử dụng các cơ chế cho tự nguyện đàm phán giữa người sử dụng lao động 
hoặc các tổ chức của người sử dụng lao động với các tổ chức của người lao động, 
nhằm mục đích điều chỉnh các điều khoản và điều kiện việc làm thông qua các 
thoả ước tập thể. 

  Xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động: được thể hiện trong 
2 Công ước

Công ước về Trả công bình đẳng, năm 1951(số 100)

Công ước cơ bản này yêu cầu các quốc gia phê chuẩn phải bảo đảm áp 
dụng nguyên tắc bình đẳng đối với lao động nam và nữ làm việc có giá trị 
như nhau. Thuật ngữ "tiền thù lao" nói chung được xác định bao gồm mức 
lương hoặc tiền lương bình thường, cơ bản hoặc tối thiểu và bất kỳ các 
khoản tiền bổ sung được trả trực tiếp hoặc gián tiếp, dù là tiền mặt hoặc 
bằng hiện vật, bởi chủ lao động cho người lao động và phát sinh từ việc làm 
của người lao động.

Công ước về Phân biệt đối xử (việc làm và nghề nghiệp), năm 1958 (Số 111)

Công ước cơ bản này định nghĩa phân biệt đối xử là bất kỳ sự kỳ thị nào, loại 
trừ hoặc ưu tiên được thực hiện trên cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, tôn 
giáo, quan điểm chính trị, nguồn gốc quốc gia hay nguồn gốc xã hội, làm vô 
hiệu hoá hoặc làm suy yếu sự bình đẳng về cơ hội hoặc đối xử trong việc làm 
hoặc nghề nghiệp. Công ước cũng đề cập cả việc phân biệt đối xử liên quan 
đến tiếp cận giáo dục, đào tạo nghề, tiếp cận việc làm và các ngành nghề cụ 
thể, cũng như các điều khoản và điều kiện làm việc. 

  Về lao động cưỡng bức: được thể hiện trong 2 Công ước

Công ước về Lao động cưỡng bức, năm 1930 (số 29)

Công ước cơ bản này cấm tất cả các hình thức lao động cưỡng bức hoặc ép 
buộc, được định nghĩa là "tất cả các công việc hoặc dịch vụ được yêu cầu từ 
bất kỳ người nào dưới sự đe dọa của bất kỳ hình phạt nào mà một người 
không tự nguyện cung cấp”. Công ước cũng đòi hỏi rằng việc sử dụng lao 
động cưỡng bức sẽ bị trừng phạt như một hình phạt vi phạm, và các quốc 
gia phê chuẩn đảm bảo rằng những hình phạt liên quan áp đặt theo luật 
pháp là đầy đủ và được thực thi chặt chẽ.

Công ước về Xóa bỏ lao động cưỡng bức, năm 1957 (số 105)

Công ước cơ bản này bổ sung Công ước số 29 về cấm lao động cưỡng bức, 
bao gồm cả lao động bắt buộc trong nhà tù, như một phương tiện ép buộc 

chính trị hoặc giáo dục hoặc như một hình phạt đối với việc giữ hay diễn đạt 
quan điểm chính trị hoặc các quan điểm về mặt ý thức hệ đối với hệ thống 
chính trị, kinh tế xã hội đã được thiết lập; như một phương pháp huy động và 
sử dụng lao động cho mục đích phát triển kinh tế; như một phương tiện kỷ 
luật lao động; như một sự trừng phạt vì đã tham gia đình công; và như một 
phương tiện phân biệt chủng tộc, xã hội, quốc gia hay tôn giáo.

  Về lao động trẻ em: được thể hiện trong 2 Công ước

Công ước về Tuổi tối thiểu, năm 1973 (Số 138)

Công ước cơ bản này quy định độ tuổi lao động tối thiểu chung là 15 tuổi (13 
tuổi đối với công việc nhẹ nhàng) và cho công việc nguy hiểm là 18 tuổi (16 
tuổi trong điều kiện nghiêm ngặt nhất định). Đối với những nơi mà nền kinh 
tế và cơ sở giáo dục chưa phát triển đầy đủ, có thể thiết lập độ tuổi tối thiểu 
chung là 14 (12 tuổi cho công việc nhẹ nhàng).

Công ước về Các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, năm 1999 (Số 182)

Công ước cơ bản này định nghĩa "trẻ em" là người dưới 18 tuổi. Công ước yêu 
cầu các quốc gia phê chuẩn phải loại bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ 
nhất, bao gồm: tất cả các hình thức nô lệ hoặc các hoạt động tương tự như 
nô lệ, buôn bán trẻ em, gán nợ nô lệ và lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, 
bao gồm tuyển dụng bắt buộc hoặc bắt buộc trẻ em tham gia xung đột vũ 
trang; mại dâm trẻ em và khiêu dâm; sử dụng trẻ em để hoạt động bất hợp 
pháp, đặc biệt cho sản xuất và buôn bán ma túy và công việc có khả năng 
gây hại cho sức khoẻ, sự an toàn hay đạo đức của trẻ em.

Đến nay, Việt Nam đã phê chuẩn 24 Công ước của ILO, trong đó có 6 trong 8 Công 
ước cơ bản bao gồm: Công ước số 100 về trả công bình đẳng (phê chuẩn năm 
1997), Công ước số 111 về phân biệt đối xử (Việc làm và nghề nghiệp) (phê chuẩn 
năm 1997); Công ước số 182 về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất 
(phê chuẩn năm 2000); Công ước số 138 về tuổi lao động tối thiểu (phê chuẩn 
năm 2003); Công ước số 29 về lao động cưỡng bức (phê chuẩn năm 2007); và 
Công ước 98 về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể (phê chuẩn năm 2019). 
Hiện nay Việt Nam đang trong quá trình nghiên cứu và chuẩn bị phê chuẩn đối với 
02 Công ước cơ bản còn lại: Công ước số 87 về quyền tự do hiệp hội và Công ước 
105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức. 12

Tại Điều 3 Khoản 3 Chương 13 của EVFTA, hai bên cam kết nỗ lực tiến tới phê chuẩn 
những công ước cơ bản mà mỗi bên chưa phê chuẩn, cũng như thông báo cho nhau 
thông tin liên quan một cách thường xuyên. Các bên cam kết thực hiện có hiệu quả 
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iện tại các quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế đang đưa ra các khái 
niệm và tên gọi khác nhau đối với các HĐTMTD. Theo Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO), HĐTMTD là một dạng của hiệp định thương mại khu vực 

(Regional Trade Agreement - RTA), là những thỏa thuận thương mại có đi có lại 
giữa hai hoặc nhiều bên3. Cách hiểu chung nhất hiện nay về HĐTMTD  là một thỏa 
thuận giữa hai hay nhiều quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nhằm mục đích tự do hóa 
thương mại thông qua cắt giảm thuế quan, quy định tạo thuận lợi cho trao đổi 
hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các thành viên nhằm cho phép các bên mở rộng 
tiếp cận thị trường của nhau. Các HĐTMTD  có thể có những tên gọi khác nhau 
như: Hiệp định Đối tác Kinh tế (Economic Partnership Agreement), Khu vực Mậu 
dịch Tự do (Free Trade Area), Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện (Comprehensive 
Economic Cooperation Agreement), Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện 
(Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation).

Số lượng các HĐTMTD được ký kết giữa các nước/nhóm nước tăng lên nhanh 
chóng trong thời gian qua. Đến năm 2016, hơn 400 HĐTMTD  đã được thông báo 
cho WTO và mỗi thành viên WTO đã ký kết ít nhất một HĐTMTD. Trong khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương hiện nay có 173 hiệp định song phương và khu vực 
đang có hiệu lực4. Bốn yếu tố chính của việc tăng lên số lượng các HĐTMTD  gần 
đây ở khu vực Châu Á là: (i) tăng cường hội nhập kinh tế theo định hướng thị 
trường; (ii) hội nhập kinh tế châu Âu và Bắc Mỹ, (iii) cuộc khủng hoảng tài chính 
châu Á 1997-1998, và (iv) thất bại trong các vòng đàm phán Doha của WTO5. Đối 
với Việt Nam, đến tháng 7/2019, Việt Nam đã ký kết, thực thi và đang đàm phán 
16 HĐTMTD. Trong số này, có 12 HĐTMTD  đã thực thi (7 HĐTMTD  trong số này 
với tư cách là thành viên ASEAN, 5 HĐTMTD  còn lại với Chile, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, EAEU, và CPTPP). Một HĐTMTD  đã ký nhưng chưa có hiệu lực là EVFTA. 3 
HĐTMTD  đang đàm phán là Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP),  
HĐTMTD  với Israel và với Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA)6.

4.1. Cam kết về lao động
Các cam kết về lao động trong EVFTA được quy định tại Điều 3 Chương 13 về 
Thương mại và Phát triển bền vững. EU và Việt Nam đều nhận thức rõ tầm quan 
trọng của việc làm đầy đủ và có năng suất cao, việc làm bền vững cho tất cả mọi 
người, đặc biệt là để đối phó với tác động của toàn cầu hóa và khẳng định lại cam 
kết thúc đẩy phát triển thương mại song phương theo cách có lợi cho việc làm đầy 
đủ và có năng suất cao, việc làm bền vững cho tất cả mọi người, bao gồm cả phụ 
nữ và lao động trẻ.

Tại Điều 3 Khoản 1 hai bên cam kết trao đổi và hợp tác một cách thích hợp về các 
vấn đề lao động liên quan đến thương mại mà hai bên cùng có lợi ích. Cũng giống 
như phần lớn các HĐTMTD khác có các điều khoản về lao động, EVFTA không 
đưa ra tiêu chuẩn riêng, mà khẳng định lại việc tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có 
hiệu quả bốn tiêu chuẩn lao động được thể hiện trong 8 Công ước cơ bản theo 
Tuyên bố năm 1998 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), kể cả khi chưa phê 
chuẩn, bao gồm:

  Quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể;

  Xóa bỏ lao động cưỡng bức;

  Xóa bỏ lao động trẻ em;

  Xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động. 

   Về quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể: được thể hiện trong 2 Công 
ước cơ bản sau đây:

Công ước về Tự do hiệp hội và Bảo vệ quyền tổ chức, 1948 (số 87)

Công ước cơ bản này quy định quyền của người lao động và người sử dụng lao 
động thành lập và tham gia các tổ chức theo sự lựa chọn của chính họ mà không 
cần có sự cho phép trước đó. Tổ chức của người lao động và người sử dụng lao 
động được tổ chức tự do và không có khả năng bị giải thể hoặc bị đình chỉ hoạt 
động và họ sẽ có quyền thành lập và gia nhập liên đoàn và liên hiệp, có thể liên kết 
với các tổ chức quốc tế của người lao động và người sử dụng lao động.

12 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:103004

Về nội dung cam kết, quá trình phát triển của các HĐTMTD  trong mấy chục năm 
qua chứng kiến sự mở rộng ngày càng nhiều hơn về phạm vi các lĩnh vực và sâu 
hơn về mức độ cam kết tự do hóa. Bắt đầu từ thương mại hàng hóa (cắt giảm thuế 
quan, loại bỏ hàng rào phi thuế quan), mở rộng ra dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ và 
tiếp đến là những vấn đề phi thương mại như lao động, môi trường, phát triển bền 
vững, quyền con người, cạnh tranh hay còn gọi là hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới (New-Generation Free Trade Agreement).

Thuật ngữ “thế hệ mới” chỉ có tính chất tương đối, được sử dụng để nói về các hiệp 
định thương mại có phạm vi toàn diện, vượt ra khỏi khuôn khổ tự do thương mại 
hàng hóa7. HĐTMTD thế hệ mới ngoài việc tiếp tục cam kết sâu hơn về việc loại 
bỏ rào cản thương mại còn điều chỉnh sang các lĩnh vực khác liên quan tới đầu tư, 
sở hữu trí tuệ và các nội dung phi thương mại.

Nội dung lao động và môi trường đã từng được thảo luận trong một số chương 
trình làm việc của WTO như Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Singapore năm 
1996, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại tại Seattle năm 1999, song đã bị đưa ra khỏi 
Chương trình nghị sự thương mại toàn cầu do các nước đang phát triển cho rằng 
đây là những hàng rào bảo hộ mới8. 

Về nội hàm nội dung lao động, theo ILO, một HĐTMTD  có nội dung về lao động 
khi nó đề cập đến các điểm sau đây (1) bất kỳ tiêu chuẩn lao động nào về các điều 
kiện làm việc tối thiểu, quyền của người lao động hoặc các điều khoản về việc làm; 
(2) bất kỳ tiêu chuẩn nào về việc bảo vệ người lao động theo pháp luật lao động 
quốc gia và việc thực thi pháp luật lao động quốc gia; và (3) bất kỳ khuôn khổ hợp 
tác và/hoặc theo dõi nào đối với những vấn đề nêu trên.

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO về quyền của người lao 
động đã trở thành nội dung quan trọng trong các diễn đàn quốc tế, các cuộc đối 
thoại song phương và đa phương về nhân quyền, phát triển xã hội, phát triển bền 
vững trong những thập kỷ gần đây. Trên thực tế, trong bối cảnh toàn cầu hóa, vấn 
đề bảo đảm quyền lợi của người lao động ngày càng được coi trọng. 

Những lập luận ủng hộ việc đưa điều khoản lao động vào trong HĐTMTD cho rằng 
người lao động là người trực tiếp làm ra các sản phẩm trong thương mại quốc tế, 
do đó họ phải được bảo đảm các quyền, lợi ích và các điều kiện lao động cơ bản. 
Quan điểm này đã trở thành cách tiếp cận chính của các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới và là xu thế đàm phán trên thế giới trong những năm gần đây. Việc 
đưa nội dung lao động vào trong các HĐTMTD còn được cho là nhằm đảm bảo 
một môi trường cạnh tranh công bằng giữa các bên trong quan hệ thương mại. 

Thông thường một nước áp dụng tiêu chuẩn lao động thấp, tiền lương và điều kiện 
lao động không được xác lập trên cơ sở thị trường và thương lượng được cho là sẽ 
có chi phí lao động thấp hơn các nước áp dụng tiêu chuẩn lao động cao hơn và 
bảo vệ người lao động tốt hơn. Tuy nhiên, từ góc độ kinh tế chính trị, một số nhà 
quan sát nhận thấy các điều khoản lao động trong HĐTMTD không nhất thiết là 
công cụ để cải thiện kết quả thị trường lao động. Do vậy, các chính phủ không thể 
bỏ qua vấn đề cải thiện thị trường lao động và ký kết các HĐTMTD có điều khoản 
lao động là một minh chứng tốt để chứng tỏ cho xã hội dân sự và người tiêu dùng 
rằng họ quan tâm đến vấn đề quyền của người lao động, bảo vệ người lao động và 
hạn chế cuộc chạy đua xuống đáy. 

Về tác động đến kết quả thương mại, nghiên cứu của ILO (2016) đã chỉ ra rằng 
bình quân một hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động đã giúp tăng 
giá trị thương mại lên tới 28%, trong khi đó một hiệp định không có những điều 
khoản về lao động chỉ làm tăng giá trị thương mại lên 26%9.

Thoả thuận thương mại đầu tiên có điều khoản ràng buộc về lao động là Hiệp định 
Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) ký kết vào năm 1994. Những năm sau đó, nội 
dung lao động càng ngày càng trở thành phổ biến hơn trong các hiệp định thương 
mại tự do ký kết giữa các nước và khu vực. Từ năm 2013 đến 2016, trên 80% các 
hiệp định thương mại tự do có hiệu lực trên thế giới là có các điều khoản về lao 
động.10

Trong phần lớn các hiệp định thương mại có các điều khoản về lao động, các bên 
cam kết không làm giảm các tiêu chuẩn lao động của họ hoặc luật lao động nhằm 
giành lợi thế cạnh tranh của mình. Điều khoản lao động trong HĐTMTD cũng 
nhằm đảm bảo rằng luật lao động trong nước được thi hành có hiệu quả và phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Theo ILO (2016), từ 2013 đến nay, trên 
72% các HĐTMTD liên hệ đến các quy định (tiêu chuẩn lao động) của ILO11. Hầu 
hết các HĐTMTD có các điều khoản về lao động đều có các cam kết ràng buộc về 
mặt pháp lý đối với các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động, điều khoản về 
cơ chế giải quyết tranh chấp trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ đã cam kết. 

Công ước về Quyền tổ chức và Thương lượng tập thể, 1949 (số 98)

Công ước cơ bản này quy định rằng các quốc gia có biện pháp thích hợp, khi cần 
thiết, phù hợp với các điều kiện của quốc gia để khuyến khích và thúc đẩy sự phát 
triển và sử dụng các cơ chế cho tự nguyện đàm phán giữa người sử dụng lao động 
hoặc các tổ chức của người sử dụng lao động với các tổ chức của người lao động, 
nhằm mục đích điều chỉnh các điều khoản và điều kiện việc làm thông qua các 
thoả ước tập thể. 

  Xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động: được thể hiện trong 
2 Công ước

Công ước về Trả công bình đẳng, năm 1951(số 100)

Công ước cơ bản này yêu cầu các quốc gia phê chuẩn phải bảo đảm áp 
dụng nguyên tắc bình đẳng đối với lao động nam và nữ làm việc có giá trị 
như nhau. Thuật ngữ "tiền thù lao" nói chung được xác định bao gồm mức 
lương hoặc tiền lương bình thường, cơ bản hoặc tối thiểu và bất kỳ các 
khoản tiền bổ sung được trả trực tiếp hoặc gián tiếp, dù là tiền mặt hoặc 
bằng hiện vật, bởi chủ lao động cho người lao động và phát sinh từ việc làm 
của người lao động.

Công ước về Phân biệt đối xử (việc làm và nghề nghiệp), năm 1958 (Số 111)

Công ước cơ bản này định nghĩa phân biệt đối xử là bất kỳ sự kỳ thị nào, loại 
trừ hoặc ưu tiên được thực hiện trên cơ sở chủng tộc, màu da, giới tính, tôn 
giáo, quan điểm chính trị, nguồn gốc quốc gia hay nguồn gốc xã hội, làm vô 
hiệu hoá hoặc làm suy yếu sự bình đẳng về cơ hội hoặc đối xử trong việc làm 
hoặc nghề nghiệp. Công ước cũng đề cập cả việc phân biệt đối xử liên quan 
đến tiếp cận giáo dục, đào tạo nghề, tiếp cận việc làm và các ngành nghề cụ 
thể, cũng như các điều khoản và điều kiện làm việc. 
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Công ước về Lao động cưỡng bức, năm 1930 (số 29)

Công ước cơ bản này cấm tất cả các hình thức lao động cưỡng bức hoặc ép 
buộc, được định nghĩa là "tất cả các công việc hoặc dịch vụ được yêu cầu từ 
bất kỳ người nào dưới sự đe dọa của bất kỳ hình phạt nào mà một người 
không tự nguyện cung cấp”. Công ước cũng đòi hỏi rằng việc sử dụng lao 
động cưỡng bức sẽ bị trừng phạt như một hình phạt vi phạm, và các quốc 
gia phê chuẩn đảm bảo rằng những hình phạt liên quan áp đặt theo luật 
pháp là đầy đủ và được thực thi chặt chẽ.

Công ước về Xóa bỏ lao động cưỡng bức, năm 1957 (số 105)

Công ước cơ bản này bổ sung Công ước số 29 về cấm lao động cưỡng bức, 
bao gồm cả lao động bắt buộc trong nhà tù, như một phương tiện ép buộc 

chính trị hoặc giáo dục hoặc như một hình phạt đối với việc giữ hay diễn đạt 
quan điểm chính trị hoặc các quan điểm về mặt ý thức hệ đối với hệ thống 
chính trị, kinh tế xã hội đã được thiết lập; như một phương pháp huy động và 
sử dụng lao động cho mục đích phát triển kinh tế; như một phương tiện kỷ 
luật lao động; như một sự trừng phạt vì đã tham gia đình công; và như một 
phương tiện phân biệt chủng tộc, xã hội, quốc gia hay tôn giáo.
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Công ước về Tuổi tối thiểu, năm 1973 (Số 138)

Công ước cơ bản này quy định độ tuổi lao động tối thiểu chung là 15 tuổi (13 
tuổi đối với công việc nhẹ nhàng) và cho công việc nguy hiểm là 18 tuổi (16 
tuổi trong điều kiện nghiêm ngặt nhất định). Đối với những nơi mà nền kinh 
tế và cơ sở giáo dục chưa phát triển đầy đủ, có thể thiết lập độ tuổi tối thiểu 
chung là 14 (12 tuổi cho công việc nhẹ nhàng).

Công ước về Các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, năm 1999 (Số 182)

Công ước cơ bản này định nghĩa "trẻ em" là người dưới 18 tuổi. Công ước yêu 
cầu các quốc gia phê chuẩn phải loại bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ 
nhất, bao gồm: tất cả các hình thức nô lệ hoặc các hoạt động tương tự như 
nô lệ, buôn bán trẻ em, gán nợ nô lệ và lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, 
bao gồm tuyển dụng bắt buộc hoặc bắt buộc trẻ em tham gia xung đột vũ 
trang; mại dâm trẻ em và khiêu dâm; sử dụng trẻ em để hoạt động bất hợp 
pháp, đặc biệt cho sản xuất và buôn bán ma túy và công việc có khả năng 
gây hại cho sức khoẻ, sự an toàn hay đạo đức của trẻ em.

Đến nay, Việt Nam đã phê chuẩn 24 Công ước của ILO, trong đó có 6 trong 8 Công 
ước cơ bản bao gồm: Công ước số 100 về trả công bình đẳng (phê chuẩn năm 
1997), Công ước số 111 về phân biệt đối xử (Việc làm và nghề nghiệp) (phê chuẩn 
năm 1997); Công ước số 182 về xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất 
(phê chuẩn năm 2000); Công ước số 138 về tuổi lao động tối thiểu (phê chuẩn 
năm 2003); Công ước số 29 về lao động cưỡng bức (phê chuẩn năm 2007); và 
Công ước 98 về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể (phê chuẩn năm 2019). 
Hiện nay Việt Nam đang trong quá trình nghiên cứu và chuẩn bị phê chuẩn đối với 
02 Công ước cơ bản còn lại: Công ước số 87 về quyền tự do hiệp hội và Công ước 
105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức. 12

Tại Điều 3 Khoản 3 Chương 13 của EVFTA, hai bên cam kết nỗ lực tiến tới phê chuẩn 
những công ước cơ bản mà mỗi bên chưa phê chuẩn, cũng như thông báo cho nhau 
thông tin liên quan một cách thường xuyên. Các bên cam kết thực hiện có hiệu quả 
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5.1. Những điểm khác nhau giữa luật pháp Việt Nam và cam kết 
theo EVFTA.
Kể từ đầu những năm 1990 khi thực hiện đường lối đổi mới sang nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt, là với việc tái gia nhập ILO vào năm 
1992 và phê chuẩn các Công ước của ILO, cũng như các công ước về nhân quyền 
của Liên Hợp Quốc, pháp luật lao động Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, 
sửa đổi theo hướng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và các tiêu chuẩn lao động 
được quốc tế thừa nhận.

Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận 
quyền bình đẳng và không bị phân biệt đối xử là những quyền cơ bản của con 
người20. Hiến pháp cũng xác định rõ công dân có quyền làm việc, quyền lựa chọn 
nghề nghiệp, công việc, nơi làm việc, điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được 
hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi, nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, 
sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu21.

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao 
động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các 
quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao 
động. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến quyền lao động còn được quy định 
trong các văn bản pháp luật khác như Luật Công đoàn, Bộ luật Hình sự, Luật Việc 
làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn lao động,...

Đối với những nội dung liên quan đến lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, xóa 
bỏ phân biệt đối xử trong lao động, về cơ bản pháp luật lao động Việt Nam đã phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động của ILO và cam kết của Hiệp định. Việt Nam đã 
và đang triển khai một số chương trình hành động quốc gia để thực thi các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong thực tiễn như Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 
đến 2020, Chương trình Phòng ngừa, giảm thiểu Lao động Trẻ em giai đoạn 2016 
- 2020, Chương trình quốc gia về An toàn lao động 2016 - 2020,...

trong luật và thực tiễn các công ước ILO đã phê chuẩn (Điều 3 Khoản 5) và không vi 
phạm các tiêu chuẩn lao động cơ bản để làm lợi thế cạnh tranh và không sử dụng 
tiêu chuẩn lao động vì mục đích bảo hộ thương mại (Điều 3 Khoản 6).

4.2. Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TNXHDN)13 
Trong EVFTA, các bên cam kết khuyến khích sự gắn bó chặt chẽ hơn giữa các 
chính sách thương mại và các chính sách lao động (Điều 9 Khoản a). Các bên 
thừa nhận rằng các sáng kiến tự nguyện có thể đóng góp vào sự thành công và 
duy trì mức độ bảo vệ môi trường và lao động cao, bổ sung cho các biện pháp 
quản lý trong nước.

Thực hiện TNXHDN được nêu tại Điều 9 Khoản e, theo đó hai bên cam kết thúc 
đẩy TNXHDN thông qua các hình thức hợp tác, trao đổi thông tin, ban hành các 
chính sách khuyến khích TNXHDN. Hai bên cam kết không được sử dụng các biện 
pháp liên quan tới TNXHDN theo cách có thể dẫn tới hệ quả phân biệt đối xử hoặc 
hạn chế thương mại. 

Hai bên cam kết xúc tiến TNXHDN bao gồm các hoạt động trao đổi thông tin và 
thực tiễn tốt nhất, các hoạt động giáo dục, đào tạo và tư vấn kỹ thuật. Mỗi bên sẽ 
xem xét áp dụng các công cụ được quốc tế thừa nhận và đã được mỗi bên xác 
nhận hoặc ủng hộ như Hướng dẫn của OECD cho các Doanh nghiệp Đa quốc gia, 
Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc, Tuyên bố ba bên về các Nguyên tắc liên 
quan đến các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO.

4.3. Cơ chế thực thi
Điều 15 và 17 Chương 13 của EVFTA14 mô tả bốn cơ chế giám sát và tư vấn bao 
gồm: (1) xác định một đầu mối liên hệ thuộc Chính phủ của mỗi bên; (2) một Ủy 

ban chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững do hai bên thành lập; (3) 
các nhóm Tư vấn trong nước (hiện có hoặc thành lập mới); và (4) thành lập một 
Hội đồng chuyên gia. 

  EVFTA thiết lập Ủy ban chuyên trách Thương mại và Phát triển bền vững để 
xem xét và đánh giá việc thực hiện nội dung cam kết của lĩnh vực này với các 
quy tắc cụ thể về cơ chế vận hành của Ủy ban chuyên trách .

  Các nhóm Tư vấn trong nước của EU và Việt Nam. Chương Thương mại và 
phát triển bền vững của EVFTA yêu cầu tham vấn các nhóm Tư vấn thành 
lập mới hoặc các nhóm hiện có. Theo Chương 13, các bên được quyết định 
về thể chế, thủ tục và thành viên của nhóm Tư vấn dựa trên các thủ tục trong 
nước. Các thành viên nhóm Tư vấn phải là các tổ chức xã hội dân sự độc lập 
và có đại diện cân bằng của các bên liên quan đến kinh tế, xã hội và môi 
trường, đại diện của cả người sử dụng lao động và tổ chức của người lao 
động, các nhóm kinh doanh và các tổ chức môi trường. Nhóm Tư vấn cần 
họp ít nhất mỗi năm một lần và đóng vai trò giám sát thông qua việc đệ trình 
quan điểm hoặc khuyến nghị về thực hiện Chương 13. 

  Thành viên của nhóm Tư vấn của EU và Việt Nam cũng sẽ gặp nhau trong 
một diễn đàn xã hội dân sự chung để đối thoại về các khía cạnh phát triển 
bền vững của quan hệ thương mại giữa EU và Việt Nam. Thành phần của 
diễn đàn xã hội dân sự có thể bao gồm các nhóm Tư vấn của EU và Việt Nam 
và cũng có thể bao gồm các bên liên quan khác. Diễn đàn xã hội dân sự có 
sự đại diện cân bằng của các bên liên quan đến kinh tế, xã hội và môi trường. 
Báo cáo của mỗi cuộc họp của diễn đàn xã hội dân sự sẽ được trình lên Ủy 
ban chuyên trách và công bố công khai. Trừ khi các bên có thoả thuận khác, 
diễn đàn xã hội dân sự sẽ họp mỗi năm một lần kết hợp với các cuộc họp 
của Ủy ban chuyên trách. Trong những dịp như vậy, cả hai bên sẽ trình bày 
với diễn đàn xã hội dân sự bản cập nhật về việc thực hiện chương 13. Các 
bên sẽ thống nhất về hoạt động của diễn đàn xã hội dân sự chậm nhất là 
một năm sau khi EVFTA có hiệu lực.

  Tham vấn chính phủ là kênh quan trọng nhất nhằm giải quyết bất kỳ vấn đề 
phát sinh nào, theo yêu cầu của một bên, liên quan đến chương thương mại 
và phát triển bền vững. Thông qua tham vấn, các bên sẽ cố gắng hết sức để 
đưa ra giải pháp thỏa đáng cho cả hai bên. Trong quá trình tham vấn, đặc 
biệt chú ý đến các vấn đề và lợi ích cụ thể của bên nước đang phát triển. 
Trong trường hợp có liên quan, các bên sẽ xem xét đến các công trình của 
ILO hoặc các tổ chức môi trường đa phương có liên quan và có thể thoả 
thuận với nhau về tư vấn với các tổ chức, cơ quan này hoặc bất kỳ cơ quan 

hay chuyên gia nào khác mà họ cho là phù hợp để kiểm tra đầy đủ vấn đề 
liên quan. Kết quả tham vấn được công khai.

  Ngoài ra còn có cơ chế thực thi, cơ chế giải quyết tranh chấp cụ thể khác. Khi 
có bất đồng16 về một vấn đề của Chương 13, các bên có thể bắt đầu tham 
vấn17 và có thể triệu tập một Hội đồng các chuyên gia để thảo luận18. Một 
Hội đồng các chuyên gia được thành lập theo yêu cầu của Ủy ban chuyên 
trách nếu bất kỳ vấn đề nào trong Chương 13 chưa được Ủy ban chuyên 
trách giải quyết một cách thỏa đáng. Các thành viên của Hội đồng sẽ được 
cả hai bên lựa chọn, nhưng sẽ không chỉ giới hạn là các quan chức Chính 
phủ, mà có thể bao gồm các đại diện từ các tổ chức hoặc chuyên gia độc 
lập. Hội đồng các chuyên gia sẽ chuẩn bị một báo cáo với các khuyến nghị 
cụ thể. Báo cáo có tính ràng buộc và được công bố công khai.

Có thể thấy, mô hình giám sát thực thi trong EVFTA, cũng giống như các HĐTMTD 
giữa EU với các đối tác khác, đều bao gồm cả một cơ chế tham gia đầy quyền lực 
của xã hội dân sự trong việc kiểm tra giám sát việc thực thi cam kết và áp dụng 
các tiêu chuẩn lao động của ILO.

Tuy nhiên, có thể thấy tranh chấp liên quan đến lĩnh vực Thương mại và Phát triển 
bền vững phát sinh sẽ chủ yếu được giải quyết thông qua Tham vấn Chính phủ, 
Hội đồng chuyên gia hoặc các nhóm Tư vấn trong nước được quy định trong 
Chương 13 mà hầu như không sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp chung quy 
định tại Chương 13 của Hiệp định.

Trên bình diện toàn cầu, theo ILO (2016), mặc dù hầu hết các HĐTMTD đều quy 
định một cơ chế giải quyết tranh chấp để khắc phục các vấn đề về lao động, song 
các cơ chế này hiếm khi được kích hoạt. Cho đến nay chỉ có một trường hợp duy 
nhất đã đi đến trọng tài19. Thay vào đó, các bên ký kết có xu hướng tham gia đối 
thoại và hợp tác nhằm giải quyết và ngăn ngừa tranh chấp.

Trong cơ chế thực thi, mặc dù không có điều khoản nào đề cập đến doanh nghiệp, 
song với tư cách là một chủ thể tham gia Hiệp định, các doanh nghiệp là bên trực 
tiếp thực thi các cam kết, là đối tượng chịu sự theo dõi và giám sát không chỉ của 
các cơ chế giám sát nêu trên, mà còn chịu sự giám sát của người tiêu dùng, các 
bên mua hàng, người dân và xã hội dân sự. Trong thực tế, phần lớn các tranh chấp 
sẽ liên quan trực tiếp đến tình hình và mức độ tuân thủ tại các doanh nghiệp.  

13 Đang có một số định nghĩa khác nhau về TNXHDN. Theo Hội đồng kinh doanh thế giới vì sự 
phát triển bền vững, TNXHDN là cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho phát triển kinh tế bền 
vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, an toàn lao 
động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng 
đồng, bảo đảm chất lượng sản phẩm… theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát 
triển chung của xã hội. Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng “CRS là sự cam kết của doanh nghiệp 
đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc làm nâng cao chất lượng đời sống 
của người lao động và các thành viên trong gia đình họ; cho cộng đồng và toàn xã hội, theo cách 
có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội”. Mặc dù cách diễn đạt khác 
nhau song nội hàm của TNXHDN về cơ bản đều được hiểu là, bên cạnh những lợi ích phát triển 
của từng doanh nghiệp phù hợp với pháp luật thì đều phải gắn kết với lợi ích phát triển chung 
của cộng đồng và xã hội.

14 Cơ chế đảm bảo thực hiện EVFTA được quy định tại chương 13 (giải quyết tranh chấp), chương 
17 (các quy định về thể chế, quy định chung và quy định cuối cùng) và chương 18 (minh bạch). 15 Hoạt động của ủy ban chuyên trách được quy định tại các điều 1,2 và 3 của chương 17. X.2

Luật pháp đã áp dụng các chế tài hình sự đối với các hành vi sử dụng lao động 
cưỡng bức hoặc bắt buộc; phân biệt đối xử về mọi khía cạnh của việc làm và nghề 
nghiệp, vi phạm quyền tiếp cận việc làm bình đẳng của phụ nữ; sử dụng lao động 
trẻ em22. Đối với các vấn đề về đảm bảo tiền lương tối thiểu23, giờ làm việc và an 
toàn lao động, luật pháp Việt Nam về cơ bản đã có quy định tương đối đầy đủ và 
phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO.

Tuy nhiên, những quy định trong pháp luật lao động Việt Nam vẫn còn một số 
điểm chưa phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, theo cam kết trong 
EVFTA và chủ yếu liên quan đến các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động 
theo Tuyên bố năm 1998 của ILO. 

1. Về tổ chức của người lao động

  Theo quy định tại Bộ luật Lao động 201224, Điều 189 Khoản 1, “Người lao 
động… có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định 
của Luật Công đoàn”, điều này có nghĩa là mọi tổ chức công đoàn phải được 
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thừa nhận và phải là thành viên của Tổng 
liên đoàn Lao động Việt Nam. Các điều trong luật Công đoàn 2012 đều có 
dẫn chiếu đến Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cũng hàm ý là các công đoàn 
phải tuân theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Như vậy, có thể hiểu hiện tại luật 
pháp đang quy định Việt Nam có một hệ thống công đoàn duy nhất và đây 
không phải là tự do liên kết (tự do hiệp hội) theo như quy định tại Công ước 
87, mặc dù Công ước không yêu cầu trong một quốc gia phải có nhiều hơn 
một tổ chức đại diện cho người lao động. Tuy nhiên, theo Công ước, việc 
thành lập và/hoặc tham gia tổ chức của người lao động phải do chính người 
lao động lựa chọn. Ngoài ra, việc dẫn chiếu cụ thể tới một tổ chức duy nhất 
là Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc tham gia, tham vấn với các 
cơ quan nhà nước (Điều 10, 11, 12, 13 Luật Công đoàn) cũng trái với tiêu 
chuẩn lao động quốc tế.

  Điều 2 Công ước 87 yêu cầu tự do liên kết phải được đảm bảo “không có bất 
kỳ sự phân biệt nào” dựa trên nghề nghiệp, giới tính, màu da, chủng tộc, tín 
ngưỡng, quốc tịch, quan điểm chính trị... Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 3 Bộ luật 
Lao động năm 2012 giải thích từ ngữ “người lao động” là người đủ 15 tuổi trở 
lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương 

và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động và theo khoản 1 
Điều 5 Luật Công đoàn, quyền thành lập và gia nhập công đoàn chỉ được 
đảm bảo đối với “người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp”. Như vậy, theo quy định hiện hành còn một số đối tượng 
người lao động như chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc 
doanh nghiệp, người được ủy quyền quản lý doanh nghiệp hoặc ký hợp đồng 
lao động với người lao động trong doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà 
nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, người lao động không làm việc theo 
hợp đồng lao động và người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam không 
có quyền này và do đó trái với tiêu chuẩn lao động quốc tế.

  Hiện tại, Luật Công đoàn quy định vai trò và chức năng, nhiệm vụ của các 
cấp công đoàn khác nhau và đại diện cho người lao động ở nơi chưa có tổ 
chức công đoàn. Tuy nhiên, theo diễn giải của Ủy ban tự do liên kết của ILO, 
việc quy định như vậy trong luật là trái với nguyên tắc tự do liên kết. Những 
nội dung này nên được điều chỉnh trong văn bản nội bộ của công đoàn. 
Ngoài ra, việc quy định công đoàn cấp trên mặc nhiên là đại diện cho người 
lao động ở những nơi chưa có công đoàn cũng là trái với tiêu chuẩn lao động 
quốc tế, việc này chỉ được thực hiện theo yêu cầu của người lao động.

  Điều 1 Luật Công đoàn quy định “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội ..., là 
thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam...” và Điều 15 Luật Công đoàn “Công đoàn có trách 
nhiệm tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng...” là chưa 
tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 về quyền tự chủ của công 
đoàn trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch 
hoạt động của mình. 

  Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn 2012 và Điều 5 Nghị định số 
191/2013/NĐ-CP quy định cơ chế đóng kinh phí công đoàn bắt buộc đối với 
người sử dụng lao động (bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm 
xã hội). Theo quy định này, tổ chức công đoàn nhận tài chính từ người sử 
dụng lao động và điều này là trái với nguyên tắc không can thiệp, nguyên tắc 
tự nguyện và tự chủ theo Công ước 87.

  Điều 26 và 27 Luật Công đoàn quy định về tài chính và quản lý, sử dụng tài 
chính công đoàn và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, khoản 2 quy định Nhà 
nước có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí công đoàn. Theo tiêu chuẩn lao 
động quốc tế, người lao động và người sử dụng lao động được tự tổ chức 
hành chính, bao hàm cả độc lập về tài chính. Do đó, hỗ trợ tài chính từ Nhà 
nước, cũng như quy định Chính phủ có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí 
công đoàn là không tương thích với nguyên tắc tự do liên kết theo Công 
ước 87.

2. Lao động trẻ em

  Về vấn đề lao động trẻ em, pháp luật lao động hiện hành chưa đưa ra định 
nghĩa thế nào là lao động trẻ em để phân biệt rõ ràng giữa lao động trẻ em 
và công việc được phép sử dụng lao động vị thành niên phù hợp với luật 
pháp quốc tế để đảm bảo việc thực hiện quy định trong Hiến pháp năm 2013 
(cấm bóc lột lao động trẻ em).

  Bộ luật Lao động hiện hành chưa xác định độ tuổi tối thiểu được học nghề và 
đào tạo nghề trong luật pháp lao động phù hợp với Công ước số 138.

  Hiện tại, Bộ luật Lao động chưa cấm những hình thức lao động trẻ em tồi tệ 
nhất theo định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước số 182, bao gồm: (1) nô 
lệ hay tương tự nô lệ (buôn bán trẻ em, gán nợ, lao động nô lệ, lao động 
cưỡng bức); (2) hoạt động mại dâm (sản xuất các sản phẩm phim ảnh khiêu 
dâm hoặc biểu diễn khiêu dâm); và (3) các hoạt động bất hợp pháp (sản xuất 
và vận chuyển chất ma tuý), những công việc độc hại (nguy hiểm đến sức 
khoẻ, an toàn và đạo đức của trẻ) sẽ được quy định bởi luật, quy định quốc 
gia (Khuyến nghị số 190 hướng dẫn cụ thể).

3. Phân biệt đối xử 

  Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Lao động 2012 cấm “Phân biệt đối xử về giới tính, dân 
tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, 
nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công 
đoàn”. Tuy nhiên, quy định này chưa đáp ứng được yêu cầu của Công ước số 
111 vì: (i) cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc dân tộc”, 
“quan điểm chính trị” hoặc “trách nhiệm gia đình”; (ii) Không có định nghĩa rõ 
ràng về phân biệt đối xử25; và (iii) mới chỉ cấm phân biệt đối xử trong việc làm, 
quan hệ lao động và công việc mà không phải trong “tất cả mọi khía cạnh 
việc làm và nghề nghiệp”. 

  Điều 156 Bộ luật Lao động quy định lao động nữ mang thai có quyền đơn 
phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động trong trường hợp người đó 
có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ 
ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Mặc dù điều này có ý định tốt là giúp phụ nữ 
mang thai đang làm việc được lựa chọn tiếp tục làm việc hay không nếu 
công việc mà người đó thực hiện ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, trên 
thực tế và theo tiêu chuẩn lao động quốc tế, quy định này có thể dẫn đến việc 
phụ nữ bị buộc phải thôi việc khi có thai. Điều 8-1 Công ước số 183 về Bảo 
vệ thai sản năm 2000 của ILO khẳng định rõ ràng rằng việc một người sử 
dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ trong quá trình 
mang thai hoặc nghỉ thai sản là bất hợp pháp. 

  Điều 160 Bộ luật Lao động 2012 quy định những ngành nghề không được sử 
dụng lao động nữ, song điều này dẫn đến phân biệt đối xử với lao động nữ, 
do mất cơ hội được bình đẳng tiếp cận những công việc này.

  Điều 187 Bộ luật Lao động quy định độ tuổi nghỉ hưu khác nhau cho nam giới 
(60 tuổi) và nữ giới (55 tuổi) có thể dẫn đến phân biệt đối xử theo giới tính và 
không cho họ có cơ hội và đãi ngộ bình đẳng trong tiếp cận việc làm và nghề 
nghiệp.

4. Một số quy định khác về quan hệ lao động

  Một số nội dung về quan hệ lao động được quy định trong Bộ luật Lao động 
(như Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc, Điều 65. Tiến hành đối thoại 
tại nơi làm việc, Điều 70. Nội dung thương lượng tập thể) cần phải được xem 
xét điều chỉnh lại theo hướng không quy định cứng nhắc mà linh hoạt hơn, 
đảm bảo các bên có thể đối thoại, thương lượng bất cứ nội dung nào mà họ 
quan tâm và không trái pháp luật và bất cứ lúc nào mà họ thấy cần thiết.  

5.2. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp khi tham gia 
các HĐTMTD  
Các cơ hội

Phần lớn những yêu cầu đặt ra trong EVFTA liên quan đến lao động đã được quy 
định trong pháp luật Việt Nam. Một số điểm khác biệt hoặc yêu cầu mới đang 
được Chính phủ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 và thực hiện 
kế hoạch phê chuẩn các Công ước của ILO đến năm 202027. 

Việc ký kết EVFTA sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường 
EU28. Đánh giá chung là Việt Nam được hưởng lợi từ EVFTA và lợi ích sẽ đến chủ 
yếu ở một số ngành nhất định. Riêng việc cắt giảm thuế có thể đã làm tăng xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU lên khoảng 30%- 40%; Các ngành có khả năng hưởng 
lợi nhiều nhất từ EVFTA là dệt may, giày da, chế biến thực phẩm (trong đó có thủy 
sản), đồ gỗ29. Các sản phẩm này chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam sang EU. Nghiên cứu của Mutrap cũng chỉ ra rằng đối với Việt Nam, 
công nghiệp là ngành thu lợi ròng nhiều nhất30.

Hiện tại, thị phần hàng hóa của Việt Nam tại EU vẫn còn rất khiêm tốn, bởi năng 
lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn chế. Với việc xóa bỏ 
tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội tăng khả 
năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi nhập khẩu vào EU.

Về xuất khẩu: mặc dù hiện tại EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam nhưng thị phần hàng hóa của Việt Nam tại khu vực này vẫn còn rất 
khiêm tốn bởi năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn 
chế. Vì vậy, việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá hàng hóa khi nhập khẩu vào thị 
trường này. Ngay cả khi EU áp hạn ngạch thì đây cũng là cơ hội cho xuất khẩu của 
Việt Nam, ngoài lượng hàng xuất khẩu chịu mức thuế theo quy định, sẽ có một 
lượng hàng nhất định xuất theo hạn ngạch sẽ được hưởng thuế suất 0%. Đây 
chính là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định để 
giảm giá bán sản phẩm trên thị trường. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi 
nhiều nhất là những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam mà hiện EU vẫn 
đang duy trì thuế quan cao như dệt may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản. 

  Dệt may: EU là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn thứ 3 của Việt Nam 
với kim ngạch xuất khẩu 1,54 tỷ USD trong nửa đầu năm 2015. EVFTA sẽ 
giúp giảm mức thuế hiện tại mà EU đang áp dụng đối với mặt hàng may mặc 
từ 12% xuống 0%, sẽ thúc đẩy xuất khẩu với mức tăng trung bình trên 20%. 

  Giày dép: Việt Nam hiện là nước cung cấp giày dép lớn thứ hai vào thị trường 
EU sau Trung Quốc. EU là một trong hai thị trường tiêu thụ giày dép lớn nhất 
của Việt Nam với kim ngạch xuất trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt hơn 2 tỷ 
USD. Hiệp định EVFTA sẽ giúp ngành da giày có lợi thế cạnh tranh hơn khi 
thuế suất được cắt giảm từ 12,4% về 0%. Việt Nam có cơ hội lớn để tăng kim 
ngạch và thị phần xuất khẩu tại EU, dự kiến sẽ thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu 
tăng gấp đôi so với hiện nay. 

  Thủy sản: Hiện có 461 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đủ điều kiện được 
cấp phép xuất khẩu vào EU, chỉ đứng sau Trung Quốc. HĐTMTD với EU được 
nhận định sẽ mang lại nhiều cơ hội mở rộng thị phần tại EU. 

  Đồ gỗ: Ngành chế biến gỗ sẽ được hưởng thuế suất 0% cho ít nhất 90 sản 
phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam, đồng thời sẽ được giảm giá máy móc thiết 
bị ngành gỗ nhập khẩu từ các nước EU.

Như vậy, với cánh cửa xuất khẩu sang EU được rộng mở, các doanh nghiệp Việt 
Nam có nhiều cơ hội để mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường tiếp cận và 
thâm nhập thị trường EU cũng như đẩy mạnh hợp tác với các đối tác EU.

Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, nguyên 
liệu nhập khẩu từ EU. Hàng hóa, dịch vụ từ EU nhập khẩu cũng sẽ đồng thời tạo ra 

một sức ép cạnh tranh để doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực cải thiện năng lực cạnh 
tranh của mình. EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công nghệ đối với các doanh 
nghiệp trong nước.

Về thu hút đầu tư: Hiệp định EVFTA tạo ra môi trường đầu tư của Việt Nam thông 
thoáng và thuận lợi hơn. Vốn đầu tư từ các nước EU vào Việt Nam sẽ gia tăng; cơ 
hội tiếp nhận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý hiện đại và tham gia các 
chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu sẽ mở ra nhiều hơn cho các doanh nghiệp 
Việt Nam; năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp 
Việt Nam nhờ đó sẽ tăng lên. Nói cách khác, nhờ tham gia các HĐTMTD các 
doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ được vốn đầu tư, tri 
thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của EU để tiếp tục phát triển 
(tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh).

Về môi trường kinh doanh: Với việc thực thi các cam kết về các thể chế, chính 
sách pháp luật, môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật Việt Nam sẽ có 
những thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

Về tiền lương, nghiên cứu so sánh với các nước trong khu vực có tham gia xuất 
khẩu sang thị trường châu Âu, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân 
công và cải thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì 
được khả năng cạnh tranh tương đối về giá (bảng 1). Mức lương tối thiểu năm 
2016, kể cả theo giá thực tế và theo sức mua tương đương tính theo USD chỉ cao 
hơn Indonesia và Myanmar, trong khi đó lại thấp hơn các nước còn lại. 
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5.1. Những điểm khác nhau giữa luật pháp Việt Nam và cam kết 
theo EVFTA.
Kể từ đầu những năm 1990 khi thực hiện đường lối đổi mới sang nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt, là với việc tái gia nhập ILO vào năm 
1992 và phê chuẩn các Công ước của ILO, cũng như các công ước về nhân quyền 
của Liên Hợp Quốc, pháp luật lao động Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, 
sửa đổi theo hướng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và các tiêu chuẩn lao động 
được quốc tế thừa nhận.

Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận 
quyền bình đẳng và không bị phân biệt đối xử là những quyền cơ bản của con 
người20. Hiến pháp cũng xác định rõ công dân có quyền làm việc, quyền lựa chọn 
nghề nghiệp, công việc, nơi làm việc, điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được 
hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi, nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, 
sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu21.

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao 
động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các 
quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao 
động. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến quyền lao động còn được quy định 
trong các văn bản pháp luật khác như Luật Công đoàn, Bộ luật Hình sự, Luật Việc 
làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn lao động,...

Đối với những nội dung liên quan đến lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, xóa 
bỏ phân biệt đối xử trong lao động, về cơ bản pháp luật lao động Việt Nam đã phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động của ILO và cam kết của Hiệp định. Việt Nam đã 
và đang triển khai một số chương trình hành động quốc gia để thực thi các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong thực tiễn như Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 
đến 2020, Chương trình Phòng ngừa, giảm thiểu Lao động Trẻ em giai đoạn 2016 
- 2020, Chương trình quốc gia về An toàn lao động 2016 - 2020,...

trong luật và thực tiễn các công ước ILO đã phê chuẩn (Điều 3 Khoản 5) và không vi 
phạm các tiêu chuẩn lao động cơ bản để làm lợi thế cạnh tranh và không sử dụng 
tiêu chuẩn lao động vì mục đích bảo hộ thương mại (Điều 3 Khoản 6).

4.2. Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TNXHDN)13 
Trong EVFTA, các bên cam kết khuyến khích sự gắn bó chặt chẽ hơn giữa các 
chính sách thương mại và các chính sách lao động (Điều 9 Khoản a). Các bên 
thừa nhận rằng các sáng kiến tự nguyện có thể đóng góp vào sự thành công và 
duy trì mức độ bảo vệ môi trường và lao động cao, bổ sung cho các biện pháp 
quản lý trong nước.

Thực hiện TNXHDN được nêu tại Điều 9 Khoản e, theo đó hai bên cam kết thúc 
đẩy TNXHDN thông qua các hình thức hợp tác, trao đổi thông tin, ban hành các 
chính sách khuyến khích TNXHDN. Hai bên cam kết không được sử dụng các biện 
pháp liên quan tới TNXHDN theo cách có thể dẫn tới hệ quả phân biệt đối xử hoặc 
hạn chế thương mại. 

Hai bên cam kết xúc tiến TNXHDN bao gồm các hoạt động trao đổi thông tin và 
thực tiễn tốt nhất, các hoạt động giáo dục, đào tạo và tư vấn kỹ thuật. Mỗi bên sẽ 
xem xét áp dụng các công cụ được quốc tế thừa nhận và đã được mỗi bên xác 
nhận hoặc ủng hộ như Hướng dẫn của OECD cho các Doanh nghiệp Đa quốc gia, 
Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc, Tuyên bố ba bên về các Nguyên tắc liên 
quan đến các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO.

4.3. Cơ chế thực thi
Điều 15 và 17 Chương 13 của EVFTA14 mô tả bốn cơ chế giám sát và tư vấn bao 
gồm: (1) xác định một đầu mối liên hệ thuộc Chính phủ của mỗi bên; (2) một Ủy 

ban chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững do hai bên thành lập; (3) 
các nhóm Tư vấn trong nước (hiện có hoặc thành lập mới); và (4) thành lập một 
Hội đồng chuyên gia. 

  EVFTA thiết lập Ủy ban chuyên trách Thương mại và Phát triển bền vững để 
xem xét và đánh giá việc thực hiện nội dung cam kết của lĩnh vực này với các 
quy tắc cụ thể về cơ chế vận hành của Ủy ban chuyên trách .

  Các nhóm Tư vấn trong nước của EU và Việt Nam. Chương Thương mại và 
phát triển bền vững của EVFTA yêu cầu tham vấn các nhóm Tư vấn thành 
lập mới hoặc các nhóm hiện có. Theo Chương 13, các bên được quyết định 
về thể chế, thủ tục và thành viên của nhóm Tư vấn dựa trên các thủ tục trong 
nước. Các thành viên nhóm Tư vấn phải là các tổ chức xã hội dân sự độc lập 
và có đại diện cân bằng của các bên liên quan đến kinh tế, xã hội và môi 
trường, đại diện của cả người sử dụng lao động và tổ chức của người lao 
động, các nhóm kinh doanh và các tổ chức môi trường. Nhóm Tư vấn cần 
họp ít nhất mỗi năm một lần và đóng vai trò giám sát thông qua việc đệ trình 
quan điểm hoặc khuyến nghị về thực hiện Chương 13. 

  Thành viên của nhóm Tư vấn của EU và Việt Nam cũng sẽ gặp nhau trong 
một diễn đàn xã hội dân sự chung để đối thoại về các khía cạnh phát triển 
bền vững của quan hệ thương mại giữa EU và Việt Nam. Thành phần của 
diễn đàn xã hội dân sự có thể bao gồm các nhóm Tư vấn của EU và Việt Nam 
và cũng có thể bao gồm các bên liên quan khác. Diễn đàn xã hội dân sự có 
sự đại diện cân bằng của các bên liên quan đến kinh tế, xã hội và môi trường. 
Báo cáo của mỗi cuộc họp của diễn đàn xã hội dân sự sẽ được trình lên Ủy 
ban chuyên trách và công bố công khai. Trừ khi các bên có thoả thuận khác, 
diễn đàn xã hội dân sự sẽ họp mỗi năm một lần kết hợp với các cuộc họp 
của Ủy ban chuyên trách. Trong những dịp như vậy, cả hai bên sẽ trình bày 
với diễn đàn xã hội dân sự bản cập nhật về việc thực hiện chương 13. Các 
bên sẽ thống nhất về hoạt động của diễn đàn xã hội dân sự chậm nhất là 
một năm sau khi EVFTA có hiệu lực.

  Tham vấn chính phủ là kênh quan trọng nhất nhằm giải quyết bất kỳ vấn đề 
phát sinh nào, theo yêu cầu của một bên, liên quan đến chương thương mại 
và phát triển bền vững. Thông qua tham vấn, các bên sẽ cố gắng hết sức để 
đưa ra giải pháp thỏa đáng cho cả hai bên. Trong quá trình tham vấn, đặc 
biệt chú ý đến các vấn đề và lợi ích cụ thể của bên nước đang phát triển. 
Trong trường hợp có liên quan, các bên sẽ xem xét đến các công trình của 
ILO hoặc các tổ chức môi trường đa phương có liên quan và có thể thoả 
thuận với nhau về tư vấn với các tổ chức, cơ quan này hoặc bất kỳ cơ quan 

hay chuyên gia nào khác mà họ cho là phù hợp để kiểm tra đầy đủ vấn đề 
liên quan. Kết quả tham vấn được công khai.

  Ngoài ra còn có cơ chế thực thi, cơ chế giải quyết tranh chấp cụ thể khác. Khi 
có bất đồng16 về một vấn đề của Chương 13, các bên có thể bắt đầu tham 
vấn17 và có thể triệu tập một Hội đồng các chuyên gia để thảo luận18. Một 
Hội đồng các chuyên gia được thành lập theo yêu cầu của Ủy ban chuyên 
trách nếu bất kỳ vấn đề nào trong Chương 13 chưa được Ủy ban chuyên 
trách giải quyết một cách thỏa đáng. Các thành viên của Hội đồng sẽ được 
cả hai bên lựa chọn, nhưng sẽ không chỉ giới hạn là các quan chức Chính 
phủ, mà có thể bao gồm các đại diện từ các tổ chức hoặc chuyên gia độc 
lập. Hội đồng các chuyên gia sẽ chuẩn bị một báo cáo với các khuyến nghị 
cụ thể. Báo cáo có tính ràng buộc và được công bố công khai.

Có thể thấy, mô hình giám sát thực thi trong EVFTA, cũng giống như các HĐTMTD 
giữa EU với các đối tác khác, đều bao gồm cả một cơ chế tham gia đầy quyền lực 
của xã hội dân sự trong việc kiểm tra giám sát việc thực thi cam kết và áp dụng 
các tiêu chuẩn lao động của ILO.

Tuy nhiên, có thể thấy tranh chấp liên quan đến lĩnh vực Thương mại và Phát triển 
bền vững phát sinh sẽ chủ yếu được giải quyết thông qua Tham vấn Chính phủ, 
Hội đồng chuyên gia hoặc các nhóm Tư vấn trong nước được quy định trong 
Chương 13 mà hầu như không sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp chung quy 
định tại Chương 13 của Hiệp định.

Trên bình diện toàn cầu, theo ILO (2016), mặc dù hầu hết các HĐTMTD đều quy 
định một cơ chế giải quyết tranh chấp để khắc phục các vấn đề về lao động, song 
các cơ chế này hiếm khi được kích hoạt. Cho đến nay chỉ có một trường hợp duy 
nhất đã đi đến trọng tài19. Thay vào đó, các bên ký kết có xu hướng tham gia đối 
thoại và hợp tác nhằm giải quyết và ngăn ngừa tranh chấp.

Trong cơ chế thực thi, mặc dù không có điều khoản nào đề cập đến doanh nghiệp, 
song với tư cách là một chủ thể tham gia Hiệp định, các doanh nghiệp là bên trực 
tiếp thực thi các cam kết, là đối tượng chịu sự theo dõi và giám sát không chỉ của 
các cơ chế giám sát nêu trên, mà còn chịu sự giám sát của người tiêu dùng, các 
bên mua hàng, người dân và xã hội dân sự. Trong thực tế, phần lớn các tranh chấp 
sẽ liên quan trực tiếp đến tình hình và mức độ tuân thủ tại các doanh nghiệp.  

13 Đang có một số định nghĩa khác nhau về TNXHDN. Theo Hội đồng kinh doanh thế giới vì sự 
phát triển bền vững, TNXHDN là cam kết của doanh nghiệp đóng góp cho phát triển kinh tế bền 
vững, thông qua việc tuân thủ chuẩn mực về bảo vệ môi trường, bình đẳng giới, an toàn lao 
động, quyền lợi lao động, trả lương công bằng, đào tạo và phát triển nhân viên, phát triển cộng 
đồng, bảo đảm chất lượng sản phẩm… theo cách có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát 
triển chung của xã hội. Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng “CRS là sự cam kết của doanh nghiệp 
đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, thông qua việc làm nâng cao chất lượng đời sống 
của người lao động và các thành viên trong gia đình họ; cho cộng đồng và toàn xã hội, theo cách 
có lợi cho cả doanh nghiệp cũng như phát triển chung của xã hội”. Mặc dù cách diễn đạt khác 
nhau song nội hàm của TNXHDN về cơ bản đều được hiểu là, bên cạnh những lợi ích phát triển 
của từng doanh nghiệp phù hợp với pháp luật thì đều phải gắn kết với lợi ích phát triển chung 
của cộng đồng và xã hội.

14 Cơ chế đảm bảo thực hiện EVFTA được quy định tại chương 13 (giải quyết tranh chấp), chương 
17 (các quy định về thể chế, quy định chung và quy định cuối cùng) và chương 18 (minh bạch). 15 Hoạt động của ủy ban chuyên trách được quy định tại các điều 1,2 và 3 của chương 17. X.2

Luật pháp đã áp dụng các chế tài hình sự đối với các hành vi sử dụng lao động 
cưỡng bức hoặc bắt buộc; phân biệt đối xử về mọi khía cạnh của việc làm và nghề 
nghiệp, vi phạm quyền tiếp cận việc làm bình đẳng của phụ nữ; sử dụng lao động 
trẻ em22. Đối với các vấn đề về đảm bảo tiền lương tối thiểu23, giờ làm việc và an 
toàn lao động, luật pháp Việt Nam về cơ bản đã có quy định tương đối đầy đủ và 
phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO.

Tuy nhiên, những quy định trong pháp luật lao động Việt Nam vẫn còn một số 
điểm chưa phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, theo cam kết trong 
EVFTA và chủ yếu liên quan đến các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động 
theo Tuyên bố năm 1998 của ILO. 

1. Về tổ chức của người lao động

  Theo quy định tại Bộ luật Lao động 201224, Điều 189 Khoản 1, “Người lao 
động… có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định 
của Luật Công đoàn”, điều này có nghĩa là mọi tổ chức công đoàn phải được 
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thừa nhận và phải là thành viên của Tổng 
liên đoàn Lao động Việt Nam. Các điều trong luật Công đoàn 2012 đều có 
dẫn chiếu đến Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cũng hàm ý là các công đoàn 
phải tuân theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Như vậy, có thể hiểu hiện tại luật 
pháp đang quy định Việt Nam có một hệ thống công đoàn duy nhất và đây 
không phải là tự do liên kết (tự do hiệp hội) theo như quy định tại Công ước 
87, mặc dù Công ước không yêu cầu trong một quốc gia phải có nhiều hơn 
một tổ chức đại diện cho người lao động. Tuy nhiên, theo Công ước, việc 
thành lập và/hoặc tham gia tổ chức của người lao động phải do chính người 
lao động lựa chọn. Ngoài ra, việc dẫn chiếu cụ thể tới một tổ chức duy nhất 
là Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc tham gia, tham vấn với các 
cơ quan nhà nước (Điều 10, 11, 12, 13 Luật Công đoàn) cũng trái với tiêu 
chuẩn lao động quốc tế.

  Điều 2 Công ước 87 yêu cầu tự do liên kết phải được đảm bảo “không có bất 
kỳ sự phân biệt nào” dựa trên nghề nghiệp, giới tính, màu da, chủng tộc, tín 
ngưỡng, quốc tịch, quan điểm chính trị... Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 3 Bộ luật 
Lao động năm 2012 giải thích từ ngữ “người lao động” là người đủ 15 tuổi trở 
lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương 

và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động và theo khoản 1 
Điều 5 Luật Công đoàn, quyền thành lập và gia nhập công đoàn chỉ được 
đảm bảo đối với “người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp”. Như vậy, theo quy định hiện hành còn một số đối tượng 
người lao động như chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc 
doanh nghiệp, người được ủy quyền quản lý doanh nghiệp hoặc ký hợp đồng 
lao động với người lao động trong doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà 
nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, người lao động không làm việc theo 
hợp đồng lao động và người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam không 
có quyền này và do đó trái với tiêu chuẩn lao động quốc tế.

  Hiện tại, Luật Công đoàn quy định vai trò và chức năng, nhiệm vụ của các 
cấp công đoàn khác nhau và đại diện cho người lao động ở nơi chưa có tổ 
chức công đoàn. Tuy nhiên, theo diễn giải của Ủy ban tự do liên kết của ILO, 
việc quy định như vậy trong luật là trái với nguyên tắc tự do liên kết. Những 
nội dung này nên được điều chỉnh trong văn bản nội bộ của công đoàn. 
Ngoài ra, việc quy định công đoàn cấp trên mặc nhiên là đại diện cho người 
lao động ở những nơi chưa có công đoàn cũng là trái với tiêu chuẩn lao động 
quốc tế, việc này chỉ được thực hiện theo yêu cầu của người lao động.

  Điều 1 Luật Công đoàn quy định “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội ..., là 
thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam...” và Điều 15 Luật Công đoàn “Công đoàn có trách 
nhiệm tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng...” là chưa 
tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 về quyền tự chủ của công 
đoàn trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch 
hoạt động của mình. 

  Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn 2012 và Điều 5 Nghị định số 
191/2013/NĐ-CP quy định cơ chế đóng kinh phí công đoàn bắt buộc đối với 
người sử dụng lao động (bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm 
xã hội). Theo quy định này, tổ chức công đoàn nhận tài chính từ người sử 
dụng lao động và điều này là trái với nguyên tắc không can thiệp, nguyên tắc 
tự nguyện và tự chủ theo Công ước 87.

  Điều 26 và 27 Luật Công đoàn quy định về tài chính và quản lý, sử dụng tài 
chính công đoàn và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, khoản 2 quy định Nhà 
nước có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí công đoàn. Theo tiêu chuẩn lao 
động quốc tế, người lao động và người sử dụng lao động được tự tổ chức 
hành chính, bao hàm cả độc lập về tài chính. Do đó, hỗ trợ tài chính từ Nhà 
nước, cũng như quy định Chính phủ có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí 
công đoàn là không tương thích với nguyên tắc tự do liên kết theo Công 
ước 87.

2. Lao động trẻ em

  Về vấn đề lao động trẻ em, pháp luật lao động hiện hành chưa đưa ra định 
nghĩa thế nào là lao động trẻ em để phân biệt rõ ràng giữa lao động trẻ em 
và công việc được phép sử dụng lao động vị thành niên phù hợp với luật 
pháp quốc tế để đảm bảo việc thực hiện quy định trong Hiến pháp năm 2013 
(cấm bóc lột lao động trẻ em).

  Bộ luật Lao động hiện hành chưa xác định độ tuổi tối thiểu được học nghề và 
đào tạo nghề trong luật pháp lao động phù hợp với Công ước số 138.

  Hiện tại, Bộ luật Lao động chưa cấm những hình thức lao động trẻ em tồi tệ 
nhất theo định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước số 182, bao gồm: (1) nô 
lệ hay tương tự nô lệ (buôn bán trẻ em, gán nợ, lao động nô lệ, lao động 
cưỡng bức); (2) hoạt động mại dâm (sản xuất các sản phẩm phim ảnh khiêu 
dâm hoặc biểu diễn khiêu dâm); và (3) các hoạt động bất hợp pháp (sản xuất 
và vận chuyển chất ma tuý), những công việc độc hại (nguy hiểm đến sức 
khoẻ, an toàn và đạo đức của trẻ) sẽ được quy định bởi luật, quy định quốc 
gia (Khuyến nghị số 190 hướng dẫn cụ thể).

3. Phân biệt đối xử 

  Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Lao động 2012 cấm “Phân biệt đối xử về giới tính, dân 
tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, 
nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công 
đoàn”. Tuy nhiên, quy định này chưa đáp ứng được yêu cầu của Công ước số 
111 vì: (i) cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc dân tộc”, 
“quan điểm chính trị” hoặc “trách nhiệm gia đình”; (ii) Không có định nghĩa rõ 
ràng về phân biệt đối xử25; và (iii) mới chỉ cấm phân biệt đối xử trong việc làm, 
quan hệ lao động và công việc mà không phải trong “tất cả mọi khía cạnh 
việc làm và nghề nghiệp”. 

  Điều 156 Bộ luật Lao động quy định lao động nữ mang thai có quyền đơn 
phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động trong trường hợp người đó 
có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ 
ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Mặc dù điều này có ý định tốt là giúp phụ nữ 
mang thai đang làm việc được lựa chọn tiếp tục làm việc hay không nếu 
công việc mà người đó thực hiện ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, trên 
thực tế và theo tiêu chuẩn lao động quốc tế, quy định này có thể dẫn đến việc 
phụ nữ bị buộc phải thôi việc khi có thai. Điều 8-1 Công ước số 183 về Bảo 
vệ thai sản năm 2000 của ILO khẳng định rõ ràng rằng việc một người sử 
dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ trong quá trình 
mang thai hoặc nghỉ thai sản là bất hợp pháp. 

  Điều 160 Bộ luật Lao động 2012 quy định những ngành nghề không được sử 
dụng lao động nữ, song điều này dẫn đến phân biệt đối xử với lao động nữ, 
do mất cơ hội được bình đẳng tiếp cận những công việc này.

  Điều 187 Bộ luật Lao động quy định độ tuổi nghỉ hưu khác nhau cho nam giới 
(60 tuổi) và nữ giới (55 tuổi) có thể dẫn đến phân biệt đối xử theo giới tính và 
không cho họ có cơ hội và đãi ngộ bình đẳng trong tiếp cận việc làm và nghề 
nghiệp.

4. Một số quy định khác về quan hệ lao động

  Một số nội dung về quan hệ lao động được quy định trong Bộ luật Lao động 
(như Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc, Điều 65. Tiến hành đối thoại 
tại nơi làm việc, Điều 70. Nội dung thương lượng tập thể) cần phải được xem 
xét điều chỉnh lại theo hướng không quy định cứng nhắc mà linh hoạt hơn, 
đảm bảo các bên có thể đối thoại, thương lượng bất cứ nội dung nào mà họ 
quan tâm và không trái pháp luật và bất cứ lúc nào mà họ thấy cần thiết.  

5.2. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp khi tham gia 
các HĐTMTD  
Các cơ hội

Phần lớn những yêu cầu đặt ra trong EVFTA liên quan đến lao động đã được quy 
định trong pháp luật Việt Nam. Một số điểm khác biệt hoặc yêu cầu mới đang 
được Chính phủ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 và thực hiện 
kế hoạch phê chuẩn các Công ước của ILO đến năm 202027. 

Việc ký kết EVFTA sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường 
EU28. Đánh giá chung là Việt Nam được hưởng lợi từ EVFTA và lợi ích sẽ đến chủ 
yếu ở một số ngành nhất định. Riêng việc cắt giảm thuế có thể đã làm tăng xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU lên khoảng 30%- 40%; Các ngành có khả năng hưởng 
lợi nhiều nhất từ EVFTA là dệt may, giày da, chế biến thực phẩm (trong đó có thủy 
sản), đồ gỗ29. Các sản phẩm này chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam sang EU. Nghiên cứu của Mutrap cũng chỉ ra rằng đối với Việt Nam, 
công nghiệp là ngành thu lợi ròng nhiều nhất30.

Hiện tại, thị phần hàng hóa của Việt Nam tại EU vẫn còn rất khiêm tốn, bởi năng 
lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn chế. Với việc xóa bỏ 
tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội tăng khả 
năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi nhập khẩu vào EU.

Về xuất khẩu: mặc dù hiện tại EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam nhưng thị phần hàng hóa của Việt Nam tại khu vực này vẫn còn rất 
khiêm tốn bởi năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn 
chế. Vì vậy, việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá hàng hóa khi nhập khẩu vào thị 
trường này. Ngay cả khi EU áp hạn ngạch thì đây cũng là cơ hội cho xuất khẩu của 
Việt Nam, ngoài lượng hàng xuất khẩu chịu mức thuế theo quy định, sẽ có một 
lượng hàng nhất định xuất theo hạn ngạch sẽ được hưởng thuế suất 0%. Đây 
chính là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định để 
giảm giá bán sản phẩm trên thị trường. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi 
nhiều nhất là những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam mà hiện EU vẫn 
đang duy trì thuế quan cao như dệt may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản. 

  Dệt may: EU là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn thứ 3 của Việt Nam 
với kim ngạch xuất khẩu 1,54 tỷ USD trong nửa đầu năm 2015. EVFTA sẽ 
giúp giảm mức thuế hiện tại mà EU đang áp dụng đối với mặt hàng may mặc 
từ 12% xuống 0%, sẽ thúc đẩy xuất khẩu với mức tăng trung bình trên 20%. 

  Giày dép: Việt Nam hiện là nước cung cấp giày dép lớn thứ hai vào thị trường 
EU sau Trung Quốc. EU là một trong hai thị trường tiêu thụ giày dép lớn nhất 
của Việt Nam với kim ngạch xuất trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt hơn 2 tỷ 
USD. Hiệp định EVFTA sẽ giúp ngành da giày có lợi thế cạnh tranh hơn khi 
thuế suất được cắt giảm từ 12,4% về 0%. Việt Nam có cơ hội lớn để tăng kim 
ngạch và thị phần xuất khẩu tại EU, dự kiến sẽ thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu 
tăng gấp đôi so với hiện nay. 

  Thủy sản: Hiện có 461 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đủ điều kiện được 
cấp phép xuất khẩu vào EU, chỉ đứng sau Trung Quốc. HĐTMTD với EU được 
nhận định sẽ mang lại nhiều cơ hội mở rộng thị phần tại EU. 

  Đồ gỗ: Ngành chế biến gỗ sẽ được hưởng thuế suất 0% cho ít nhất 90 sản 
phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam, đồng thời sẽ được giảm giá máy móc thiết 
bị ngành gỗ nhập khẩu từ các nước EU.

Như vậy, với cánh cửa xuất khẩu sang EU được rộng mở, các doanh nghiệp Việt 
Nam có nhiều cơ hội để mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường tiếp cận và 
thâm nhập thị trường EU cũng như đẩy mạnh hợp tác với các đối tác EU.

Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, nguyên 
liệu nhập khẩu từ EU. Hàng hóa, dịch vụ từ EU nhập khẩu cũng sẽ đồng thời tạo ra 

một sức ép cạnh tranh để doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực cải thiện năng lực cạnh 
tranh của mình. EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công nghệ đối với các doanh 
nghiệp trong nước.

Về thu hút đầu tư: Hiệp định EVFTA tạo ra môi trường đầu tư của Việt Nam thông 
thoáng và thuận lợi hơn. Vốn đầu tư từ các nước EU vào Việt Nam sẽ gia tăng; cơ 
hội tiếp nhận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý hiện đại và tham gia các 
chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu sẽ mở ra nhiều hơn cho các doanh nghiệp 
Việt Nam; năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp 
Việt Nam nhờ đó sẽ tăng lên. Nói cách khác, nhờ tham gia các HĐTMTD các 
doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ được vốn đầu tư, tri 
thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của EU để tiếp tục phát triển 
(tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh).

Về môi trường kinh doanh: Với việc thực thi các cam kết về các thể chế, chính 
sách pháp luật, môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật Việt Nam sẽ có 
những thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

Về tiền lương, nghiên cứu so sánh với các nước trong khu vực có tham gia xuất 
khẩu sang thị trường châu Âu, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân 
công và cải thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì 
được khả năng cạnh tranh tương đối về giá (bảng 1). Mức lương tối thiểu năm 
2016, kể cả theo giá thực tế và theo sức mua tương đương tính theo USD chỉ cao 
hơn Indonesia và Myanmar, trong khi đó lại thấp hơn các nước còn lại. 
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5.1. Những điểm khác nhau giữa luật pháp Việt Nam và cam kết 
theo EVFTA.
Kể từ đầu những năm 1990 khi thực hiện đường lối đổi mới sang nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt, là với việc tái gia nhập ILO vào năm 
1992 và phê chuẩn các Công ước của ILO, cũng như các công ước về nhân quyền 
của Liên Hợp Quốc, pháp luật lao động Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, 
sửa đổi theo hướng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và các tiêu chuẩn lao động 
được quốc tế thừa nhận.

Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận 
quyền bình đẳng và không bị phân biệt đối xử là những quyền cơ bản của con 
người20. Hiến pháp cũng xác định rõ công dân có quyền làm việc, quyền lựa chọn 
nghề nghiệp, công việc, nơi làm việc, điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được 
hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi, nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, 
sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu21.

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao 
động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các 
quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao 
động. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến quyền lao động còn được quy định 
trong các văn bản pháp luật khác như Luật Công đoàn, Bộ luật Hình sự, Luật Việc 
làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn lao động,...

Đối với những nội dung liên quan đến lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, xóa 
bỏ phân biệt đối xử trong lao động, về cơ bản pháp luật lao động Việt Nam đã phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động của ILO và cam kết của Hiệp định. Việt Nam đã 
và đang triển khai một số chương trình hành động quốc gia để thực thi các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong thực tiễn như Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 
đến 2020, Chương trình Phòng ngừa, giảm thiểu Lao động Trẻ em giai đoạn 2016 
- 2020, Chương trình quốc gia về An toàn lao động 2016 - 2020,...

trong luật và thực tiễn các công ước ILO đã phê chuẩn (Điều 3 Khoản 5) và không vi 
phạm các tiêu chuẩn lao động cơ bản để làm lợi thế cạnh tranh và không sử dụng 
tiêu chuẩn lao động vì mục đích bảo hộ thương mại (Điều 3 Khoản 6).

4.2. Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TNXHDN)13 
Trong EVFTA, các bên cam kết khuyến khích sự gắn bó chặt chẽ hơn giữa các 
chính sách thương mại và các chính sách lao động (Điều 9 Khoản a). Các bên 
thừa nhận rằng các sáng kiến tự nguyện có thể đóng góp vào sự thành công và 
duy trì mức độ bảo vệ môi trường và lao động cao, bổ sung cho các biện pháp 
quản lý trong nước.

Thực hiện TNXHDN được nêu tại Điều 9 Khoản e, theo đó hai bên cam kết thúc 
đẩy TNXHDN thông qua các hình thức hợp tác, trao đổi thông tin, ban hành các 
chính sách khuyến khích TNXHDN. Hai bên cam kết không được sử dụng các biện 
pháp liên quan tới TNXHDN theo cách có thể dẫn tới hệ quả phân biệt đối xử hoặc 
hạn chế thương mại. 

Hai bên cam kết xúc tiến TNXHDN bao gồm các hoạt động trao đổi thông tin và 
thực tiễn tốt nhất, các hoạt động giáo dục, đào tạo và tư vấn kỹ thuật. Mỗi bên sẽ 
xem xét áp dụng các công cụ được quốc tế thừa nhận và đã được mỗi bên xác 
nhận hoặc ủng hộ như Hướng dẫn của OECD cho các Doanh nghiệp Đa quốc gia, 
Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc, Tuyên bố ba bên về các Nguyên tắc liên 
quan đến các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO.

4.3. Cơ chế thực thi
Điều 15 và 17 Chương 13 của EVFTA14 mô tả bốn cơ chế giám sát và tư vấn bao 
gồm: (1) xác định một đầu mối liên hệ thuộc Chính phủ của mỗi bên; (2) một Ủy 

ban chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững do hai bên thành lập; (3) 
các nhóm Tư vấn trong nước (hiện có hoặc thành lập mới); và (4) thành lập một 
Hội đồng chuyên gia. 

  EVFTA thiết lập Ủy ban chuyên trách Thương mại và Phát triển bền vững để 
xem xét và đánh giá việc thực hiện nội dung cam kết của lĩnh vực này với các 
quy tắc cụ thể về cơ chế vận hành của Ủy ban chuyên trách .

  Các nhóm Tư vấn trong nước của EU và Việt Nam. Chương Thương mại và 
phát triển bền vững của EVFTA yêu cầu tham vấn các nhóm Tư vấn thành 
lập mới hoặc các nhóm hiện có. Theo Chương 13, các bên được quyết định 
về thể chế, thủ tục và thành viên của nhóm Tư vấn dựa trên các thủ tục trong 
nước. Các thành viên nhóm Tư vấn phải là các tổ chức xã hội dân sự độc lập 
và có đại diện cân bằng của các bên liên quan đến kinh tế, xã hội và môi 
trường, đại diện của cả người sử dụng lao động và tổ chức của người lao 
động, các nhóm kinh doanh và các tổ chức môi trường. Nhóm Tư vấn cần 
họp ít nhất mỗi năm một lần và đóng vai trò giám sát thông qua việc đệ trình 
quan điểm hoặc khuyến nghị về thực hiện Chương 13. 

  Thành viên của nhóm Tư vấn của EU và Việt Nam cũng sẽ gặp nhau trong 
một diễn đàn xã hội dân sự chung để đối thoại về các khía cạnh phát triển 
bền vững của quan hệ thương mại giữa EU và Việt Nam. Thành phần của 
diễn đàn xã hội dân sự có thể bao gồm các nhóm Tư vấn của EU và Việt Nam 
và cũng có thể bao gồm các bên liên quan khác. Diễn đàn xã hội dân sự có 
sự đại diện cân bằng của các bên liên quan đến kinh tế, xã hội và môi trường. 
Báo cáo của mỗi cuộc họp của diễn đàn xã hội dân sự sẽ được trình lên Ủy 
ban chuyên trách và công bố công khai. Trừ khi các bên có thoả thuận khác, 
diễn đàn xã hội dân sự sẽ họp mỗi năm một lần kết hợp với các cuộc họp 
của Ủy ban chuyên trách. Trong những dịp như vậy, cả hai bên sẽ trình bày 
với diễn đàn xã hội dân sự bản cập nhật về việc thực hiện chương 13. Các 
bên sẽ thống nhất về hoạt động của diễn đàn xã hội dân sự chậm nhất là 
một năm sau khi EVFTA có hiệu lực.

  Tham vấn chính phủ là kênh quan trọng nhất nhằm giải quyết bất kỳ vấn đề 
phát sinh nào, theo yêu cầu của một bên, liên quan đến chương thương mại 
và phát triển bền vững. Thông qua tham vấn, các bên sẽ cố gắng hết sức để 
đưa ra giải pháp thỏa đáng cho cả hai bên. Trong quá trình tham vấn, đặc 
biệt chú ý đến các vấn đề và lợi ích cụ thể của bên nước đang phát triển. 
Trong trường hợp có liên quan, các bên sẽ xem xét đến các công trình của 
ILO hoặc các tổ chức môi trường đa phương có liên quan và có thể thoả 
thuận với nhau về tư vấn với các tổ chức, cơ quan này hoặc bất kỳ cơ quan 

hay chuyên gia nào khác mà họ cho là phù hợp để kiểm tra đầy đủ vấn đề 
liên quan. Kết quả tham vấn được công khai.

  Ngoài ra còn có cơ chế thực thi, cơ chế giải quyết tranh chấp cụ thể khác. Khi 
có bất đồng16 về một vấn đề của Chương 13, các bên có thể bắt đầu tham 
vấn17 và có thể triệu tập một Hội đồng các chuyên gia để thảo luận18. Một 
Hội đồng các chuyên gia được thành lập theo yêu cầu của Ủy ban chuyên 
trách nếu bất kỳ vấn đề nào trong Chương 13 chưa được Ủy ban chuyên 
trách giải quyết một cách thỏa đáng. Các thành viên của Hội đồng sẽ được 
cả hai bên lựa chọn, nhưng sẽ không chỉ giới hạn là các quan chức Chính 
phủ, mà có thể bao gồm các đại diện từ các tổ chức hoặc chuyên gia độc 
lập. Hội đồng các chuyên gia sẽ chuẩn bị một báo cáo với các khuyến nghị 
cụ thể. Báo cáo có tính ràng buộc và được công bố công khai.

Có thể thấy, mô hình giám sát thực thi trong EVFTA, cũng giống như các HĐTMTD 
giữa EU với các đối tác khác, đều bao gồm cả một cơ chế tham gia đầy quyền lực 
của xã hội dân sự trong việc kiểm tra giám sát việc thực thi cam kết và áp dụng 
các tiêu chuẩn lao động của ILO.

Tuy nhiên, có thể thấy tranh chấp liên quan đến lĩnh vực Thương mại và Phát triển 
bền vững phát sinh sẽ chủ yếu được giải quyết thông qua Tham vấn Chính phủ, 
Hội đồng chuyên gia hoặc các nhóm Tư vấn trong nước được quy định trong 
Chương 13 mà hầu như không sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp chung quy 
định tại Chương 13 của Hiệp định.

Trên bình diện toàn cầu, theo ILO (2016), mặc dù hầu hết các HĐTMTD đều quy 
định một cơ chế giải quyết tranh chấp để khắc phục các vấn đề về lao động, song 
các cơ chế này hiếm khi được kích hoạt. Cho đến nay chỉ có một trường hợp duy 
nhất đã đi đến trọng tài19. Thay vào đó, các bên ký kết có xu hướng tham gia đối 
thoại và hợp tác nhằm giải quyết và ngăn ngừa tranh chấp.

Trong cơ chế thực thi, mặc dù không có điều khoản nào đề cập đến doanh nghiệp, 
song với tư cách là một chủ thể tham gia Hiệp định, các doanh nghiệp là bên trực 
tiếp thực thi các cam kết, là đối tượng chịu sự theo dõi và giám sát không chỉ của 
các cơ chế giám sát nêu trên, mà còn chịu sự giám sát của người tiêu dùng, các 
bên mua hàng, người dân và xã hội dân sự. Trong thực tế, phần lớn các tranh chấp 
sẽ liên quan trực tiếp đến tình hình và mức độ tuân thủ tại các doanh nghiệp.  

16 Đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh trong chương mà không có sự thống nhất, các bên chỉ được 
sử dụng các thủ tục được thiết lập theo Điều 16 và Điều 17. 

17 Một bên có thể yêu cầu tham vấn với bên kia về bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ chương này bằng 
cách gửi yêu cầu bằng văn bản đến đầu mối liên lạc của bên kia. 

18 Điều 17 chương thương mại và PTBV: "Nếu bất kỳ vấn đề nào chưa được Ủy ban chuyên trách 
về thương mại và phát triển bền vững giải quyết trong vòng 120 ngày hoặc trong thời gian dài 
hơn do hai bên đồng ý, sau khi có yêu cầu tham vấn, một bên có thể yêu cầu bằng cách gửi yêu 
cầu bằng văn bản đến đầu mối liên lạc của bên kia, để hội đồng chuyên gia đươc thành lập xem 
xét vấn đề đó. Thủ tục cho hội đồng chuyên gia sẽ được thiết lập bởi ủy ban chuyên trách về 
thương mại và phát triển bền vững sau khi hiệp định bắt đầu có hiệu lực ".

19 Năm 2011 Hoa kỳ kiện Guatemala về không tuân thủ luật pháp lao động, vụ việc vẫn đang 
được xem xét. Truy cập tại http://arbitrationblog.kluwerarbitra-
tion.com/2011/07/01/non-disputing-state-party-participation-in-investor-state-arbitration-und
er-cafta-dr/

Luật pháp đã áp dụng các chế tài hình sự đối với các hành vi sử dụng lao động 
cưỡng bức hoặc bắt buộc; phân biệt đối xử về mọi khía cạnh của việc làm và nghề 
nghiệp, vi phạm quyền tiếp cận việc làm bình đẳng của phụ nữ; sử dụng lao động 
trẻ em22. Đối với các vấn đề về đảm bảo tiền lương tối thiểu23, giờ làm việc và an 
toàn lao động, luật pháp Việt Nam về cơ bản đã có quy định tương đối đầy đủ và 
phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO.

Tuy nhiên, những quy định trong pháp luật lao động Việt Nam vẫn còn một số 
điểm chưa phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, theo cam kết trong 
EVFTA và chủ yếu liên quan đến các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động 
theo Tuyên bố năm 1998 của ILO. 

1. Về tổ chức của người lao động

  Theo quy định tại Bộ luật Lao động 201224, Điều 189 Khoản 1, “Người lao 
động… có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định 
của Luật Công đoàn”, điều này có nghĩa là mọi tổ chức công đoàn phải được 
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thừa nhận và phải là thành viên của Tổng 
liên đoàn Lao động Việt Nam. Các điều trong luật Công đoàn 2012 đều có 
dẫn chiếu đến Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cũng hàm ý là các công đoàn 
phải tuân theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Như vậy, có thể hiểu hiện tại luật 
pháp đang quy định Việt Nam có một hệ thống công đoàn duy nhất và đây 
không phải là tự do liên kết (tự do hiệp hội) theo như quy định tại Công ước 
87, mặc dù Công ước không yêu cầu trong một quốc gia phải có nhiều hơn 
một tổ chức đại diện cho người lao động. Tuy nhiên, theo Công ước, việc 
thành lập và/hoặc tham gia tổ chức của người lao động phải do chính người 
lao động lựa chọn. Ngoài ra, việc dẫn chiếu cụ thể tới một tổ chức duy nhất 
là Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc tham gia, tham vấn với các 
cơ quan nhà nước (Điều 10, 11, 12, 13 Luật Công đoàn) cũng trái với tiêu 
chuẩn lao động quốc tế.

  Điều 2 Công ước 87 yêu cầu tự do liên kết phải được đảm bảo “không có bất 
kỳ sự phân biệt nào” dựa trên nghề nghiệp, giới tính, màu da, chủng tộc, tín 
ngưỡng, quốc tịch, quan điểm chính trị... Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 3 Bộ luật 
Lao động năm 2012 giải thích từ ngữ “người lao động” là người đủ 15 tuổi trở 
lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương 

và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động và theo khoản 1 
Điều 5 Luật Công đoàn, quyền thành lập và gia nhập công đoàn chỉ được 
đảm bảo đối với “người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp”. Như vậy, theo quy định hiện hành còn một số đối tượng 
người lao động như chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc 
doanh nghiệp, người được ủy quyền quản lý doanh nghiệp hoặc ký hợp đồng 
lao động với người lao động trong doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà 
nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, người lao động không làm việc theo 
hợp đồng lao động và người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam không 
có quyền này và do đó trái với tiêu chuẩn lao động quốc tế.

  Hiện tại, Luật Công đoàn quy định vai trò và chức năng, nhiệm vụ của các 
cấp công đoàn khác nhau và đại diện cho người lao động ở nơi chưa có tổ 
chức công đoàn. Tuy nhiên, theo diễn giải của Ủy ban tự do liên kết của ILO, 
việc quy định như vậy trong luật là trái với nguyên tắc tự do liên kết. Những 
nội dung này nên được điều chỉnh trong văn bản nội bộ của công đoàn. 
Ngoài ra, việc quy định công đoàn cấp trên mặc nhiên là đại diện cho người 
lao động ở những nơi chưa có công đoàn cũng là trái với tiêu chuẩn lao động 
quốc tế, việc này chỉ được thực hiện theo yêu cầu của người lao động.

  Điều 1 Luật Công đoàn quy định “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội ..., là 
thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam...” và Điều 15 Luật Công đoàn “Công đoàn có trách 
nhiệm tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng...” là chưa 
tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 về quyền tự chủ của công 
đoàn trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch 
hoạt động của mình. 

  Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn 2012 và Điều 5 Nghị định số 
191/2013/NĐ-CP quy định cơ chế đóng kinh phí công đoàn bắt buộc đối với 
người sử dụng lao động (bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm 
xã hội). Theo quy định này, tổ chức công đoàn nhận tài chính từ người sử 
dụng lao động và điều này là trái với nguyên tắc không can thiệp, nguyên tắc 
tự nguyện và tự chủ theo Công ước 87.

  Điều 26 và 27 Luật Công đoàn quy định về tài chính và quản lý, sử dụng tài 
chính công đoàn và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, khoản 2 quy định Nhà 
nước có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí công đoàn. Theo tiêu chuẩn lao 
động quốc tế, người lao động và người sử dụng lao động được tự tổ chức 
hành chính, bao hàm cả độc lập về tài chính. Do đó, hỗ trợ tài chính từ Nhà 
nước, cũng như quy định Chính phủ có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí 
công đoàn là không tương thích với nguyên tắc tự do liên kết theo Công 
ước 87.

2. Lao động trẻ em

  Về vấn đề lao động trẻ em, pháp luật lao động hiện hành chưa đưa ra định 
nghĩa thế nào là lao động trẻ em để phân biệt rõ ràng giữa lao động trẻ em 
và công việc được phép sử dụng lao động vị thành niên phù hợp với luật 
pháp quốc tế để đảm bảo việc thực hiện quy định trong Hiến pháp năm 2013 
(cấm bóc lột lao động trẻ em).

  Bộ luật Lao động hiện hành chưa xác định độ tuổi tối thiểu được học nghề và 
đào tạo nghề trong luật pháp lao động phù hợp với Công ước số 138.

  Hiện tại, Bộ luật Lao động chưa cấm những hình thức lao động trẻ em tồi tệ 
nhất theo định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước số 182, bao gồm: (1) nô 
lệ hay tương tự nô lệ (buôn bán trẻ em, gán nợ, lao động nô lệ, lao động 
cưỡng bức); (2) hoạt động mại dâm (sản xuất các sản phẩm phim ảnh khiêu 
dâm hoặc biểu diễn khiêu dâm); và (3) các hoạt động bất hợp pháp (sản xuất 
và vận chuyển chất ma tuý), những công việc độc hại (nguy hiểm đến sức 
khoẻ, an toàn và đạo đức của trẻ) sẽ được quy định bởi luật, quy định quốc 
gia (Khuyến nghị số 190 hướng dẫn cụ thể).

3. Phân biệt đối xử 

  Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Lao động 2012 cấm “Phân biệt đối xử về giới tính, dân 
tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, 
nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công 
đoàn”. Tuy nhiên, quy định này chưa đáp ứng được yêu cầu của Công ước số 
111 vì: (i) cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc dân tộc”, 
“quan điểm chính trị” hoặc “trách nhiệm gia đình”; (ii) Không có định nghĩa rõ 
ràng về phân biệt đối xử25; và (iii) mới chỉ cấm phân biệt đối xử trong việc làm, 
quan hệ lao động và công việc mà không phải trong “tất cả mọi khía cạnh 
việc làm và nghề nghiệp”. 

  Điều 156 Bộ luật Lao động quy định lao động nữ mang thai có quyền đơn 
phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động trong trường hợp người đó 
có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ 
ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Mặc dù điều này có ý định tốt là giúp phụ nữ 
mang thai đang làm việc được lựa chọn tiếp tục làm việc hay không nếu 
công việc mà người đó thực hiện ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, trên 
thực tế và theo tiêu chuẩn lao động quốc tế, quy định này có thể dẫn đến việc 
phụ nữ bị buộc phải thôi việc khi có thai. Điều 8-1 Công ước số 183 về Bảo 
vệ thai sản năm 2000 của ILO khẳng định rõ ràng rằng việc một người sử 
dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ trong quá trình 
mang thai hoặc nghỉ thai sản là bất hợp pháp. 

  Điều 160 Bộ luật Lao động 2012 quy định những ngành nghề không được sử 
dụng lao động nữ, song điều này dẫn đến phân biệt đối xử với lao động nữ, 
do mất cơ hội được bình đẳng tiếp cận những công việc này.

  Điều 187 Bộ luật Lao động quy định độ tuổi nghỉ hưu khác nhau cho nam giới 
(60 tuổi) và nữ giới (55 tuổi) có thể dẫn đến phân biệt đối xử theo giới tính và 
không cho họ có cơ hội và đãi ngộ bình đẳng trong tiếp cận việc làm và nghề 
nghiệp.

4. Một số quy định khác về quan hệ lao động

  Một số nội dung về quan hệ lao động được quy định trong Bộ luật Lao động 
(như Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc, Điều 65. Tiến hành đối thoại 
tại nơi làm việc, Điều 70. Nội dung thương lượng tập thể) cần phải được xem 
xét điều chỉnh lại theo hướng không quy định cứng nhắc mà linh hoạt hơn, 
đảm bảo các bên có thể đối thoại, thương lượng bất cứ nội dung nào mà họ 
quan tâm và không trái pháp luật và bất cứ lúc nào mà họ thấy cần thiết.  

5.2. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp khi tham gia 
các HĐTMTD  
Các cơ hội

Phần lớn những yêu cầu đặt ra trong EVFTA liên quan đến lao động đã được quy 
định trong pháp luật Việt Nam. Một số điểm khác biệt hoặc yêu cầu mới đang 
được Chính phủ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 và thực hiện 
kế hoạch phê chuẩn các Công ước của ILO đến năm 202027. 

Việc ký kết EVFTA sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường 
EU28. Đánh giá chung là Việt Nam được hưởng lợi từ EVFTA và lợi ích sẽ đến chủ 
yếu ở một số ngành nhất định. Riêng việc cắt giảm thuế có thể đã làm tăng xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU lên khoảng 30%- 40%; Các ngành có khả năng hưởng 
lợi nhiều nhất từ EVFTA là dệt may, giày da, chế biến thực phẩm (trong đó có thủy 
sản), đồ gỗ29. Các sản phẩm này chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam sang EU. Nghiên cứu của Mutrap cũng chỉ ra rằng đối với Việt Nam, 
công nghiệp là ngành thu lợi ròng nhiều nhất30.

Hiện tại, thị phần hàng hóa của Việt Nam tại EU vẫn còn rất khiêm tốn, bởi năng 
lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn chế. Với việc xóa bỏ 
tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội tăng khả 
năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi nhập khẩu vào EU.

Về xuất khẩu: mặc dù hiện tại EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam nhưng thị phần hàng hóa của Việt Nam tại khu vực này vẫn còn rất 
khiêm tốn bởi năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn 
chế. Vì vậy, việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá hàng hóa khi nhập khẩu vào thị 
trường này. Ngay cả khi EU áp hạn ngạch thì đây cũng là cơ hội cho xuất khẩu của 
Việt Nam, ngoài lượng hàng xuất khẩu chịu mức thuế theo quy định, sẽ có một 
lượng hàng nhất định xuất theo hạn ngạch sẽ được hưởng thuế suất 0%. Đây 
chính là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định để 
giảm giá bán sản phẩm trên thị trường. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi 
nhiều nhất là những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam mà hiện EU vẫn 
đang duy trì thuế quan cao như dệt may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản. 

  Dệt may: EU là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn thứ 3 của Việt Nam 
với kim ngạch xuất khẩu 1,54 tỷ USD trong nửa đầu năm 2015. EVFTA sẽ 
giúp giảm mức thuế hiện tại mà EU đang áp dụng đối với mặt hàng may mặc 
từ 12% xuống 0%, sẽ thúc đẩy xuất khẩu với mức tăng trung bình trên 20%. 

  Giày dép: Việt Nam hiện là nước cung cấp giày dép lớn thứ hai vào thị trường 
EU sau Trung Quốc. EU là một trong hai thị trường tiêu thụ giày dép lớn nhất 
của Việt Nam với kim ngạch xuất trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt hơn 2 tỷ 
USD. Hiệp định EVFTA sẽ giúp ngành da giày có lợi thế cạnh tranh hơn khi 
thuế suất được cắt giảm từ 12,4% về 0%. Việt Nam có cơ hội lớn để tăng kim 
ngạch và thị phần xuất khẩu tại EU, dự kiến sẽ thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu 
tăng gấp đôi so với hiện nay. 

  Thủy sản: Hiện có 461 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đủ điều kiện được 
cấp phép xuất khẩu vào EU, chỉ đứng sau Trung Quốc. HĐTMTD với EU được 
nhận định sẽ mang lại nhiều cơ hội mở rộng thị phần tại EU. 

  Đồ gỗ: Ngành chế biến gỗ sẽ được hưởng thuế suất 0% cho ít nhất 90 sản 
phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam, đồng thời sẽ được giảm giá máy móc thiết 
bị ngành gỗ nhập khẩu từ các nước EU.

Như vậy, với cánh cửa xuất khẩu sang EU được rộng mở, các doanh nghiệp Việt 
Nam có nhiều cơ hội để mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường tiếp cận và 
thâm nhập thị trường EU cũng như đẩy mạnh hợp tác với các đối tác EU.

Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, nguyên 
liệu nhập khẩu từ EU. Hàng hóa, dịch vụ từ EU nhập khẩu cũng sẽ đồng thời tạo ra 

một sức ép cạnh tranh để doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực cải thiện năng lực cạnh 
tranh của mình. EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công nghệ đối với các doanh 
nghiệp trong nước.

Về thu hút đầu tư: Hiệp định EVFTA tạo ra môi trường đầu tư của Việt Nam thông 
thoáng và thuận lợi hơn. Vốn đầu tư từ các nước EU vào Việt Nam sẽ gia tăng; cơ 
hội tiếp nhận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý hiện đại và tham gia các 
chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu sẽ mở ra nhiều hơn cho các doanh nghiệp 
Việt Nam; năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp 
Việt Nam nhờ đó sẽ tăng lên. Nói cách khác, nhờ tham gia các HĐTMTD các 
doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ được vốn đầu tư, tri 
thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của EU để tiếp tục phát triển 
(tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh).

Về môi trường kinh doanh: Với việc thực thi các cam kết về các thể chế, chính 
sách pháp luật, môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật Việt Nam sẽ có 
những thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

Về tiền lương, nghiên cứu so sánh với các nước trong khu vực có tham gia xuất 
khẩu sang thị trường châu Âu, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân 
công và cải thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì 
được khả năng cạnh tranh tương đối về giá (bảng 1). Mức lương tối thiểu năm 
2016, kể cả theo giá thực tế và theo sức mua tương đương tính theo USD chỉ cao 
hơn Indonesia và Myanmar, trong khi đó lại thấp hơn các nước còn lại. 
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5.1. Những điểm khác nhau giữa luật pháp Việt Nam và cam kết 
theo EVFTA.
Kể từ đầu những năm 1990 khi thực hiện đường lối đổi mới sang nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt, là với việc tái gia nhập ILO vào năm 
1992 và phê chuẩn các Công ước của ILO, cũng như các công ước về nhân quyền 
của Liên Hợp Quốc, pháp luật lao động Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, 
sửa đổi theo hướng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và các tiêu chuẩn lao động 
được quốc tế thừa nhận.

Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận 
quyền bình đẳng và không bị phân biệt đối xử là những quyền cơ bản của con 
người20. Hiến pháp cũng xác định rõ công dân có quyền làm việc, quyền lựa chọn 
nghề nghiệp, công việc, nơi làm việc, điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được 
hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi, nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, 
sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu21.

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao 
động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các 
quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao 
động. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến quyền lao động còn được quy định 
trong các văn bản pháp luật khác như Luật Công đoàn, Bộ luật Hình sự, Luật Việc 
làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn lao động,...

Đối với những nội dung liên quan đến lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, xóa 
bỏ phân biệt đối xử trong lao động, về cơ bản pháp luật lao động Việt Nam đã phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động của ILO và cam kết của Hiệp định. Việt Nam đã 
và đang triển khai một số chương trình hành động quốc gia để thực thi các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong thực tiễn như Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 
đến 2020, Chương trình Phòng ngừa, giảm thiểu Lao động Trẻ em giai đoạn 2016 
- 2020, Chương trình quốc gia về An toàn lao động 2016 - 2020,...

trong luật và thực tiễn các công ước ILO đã phê chuẩn (Điều 3 Khoản 5) và không vi 
phạm các tiêu chuẩn lao động cơ bản để làm lợi thế cạnh tranh và không sử dụng 
tiêu chuẩn lao động vì mục đích bảo hộ thương mại (Điều 3 Khoản 6).

4.2. Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (TNXHDN)13 
Trong EVFTA, các bên cam kết khuyến khích sự gắn bó chặt chẽ hơn giữa các 
chính sách thương mại và các chính sách lao động (Điều 9 Khoản a). Các bên 
thừa nhận rằng các sáng kiến tự nguyện có thể đóng góp vào sự thành công và 
duy trì mức độ bảo vệ môi trường và lao động cao, bổ sung cho các biện pháp 
quản lý trong nước.

Thực hiện TNXHDN được nêu tại Điều 9 Khoản e, theo đó hai bên cam kết thúc 
đẩy TNXHDN thông qua các hình thức hợp tác, trao đổi thông tin, ban hành các 
chính sách khuyến khích TNXHDN. Hai bên cam kết không được sử dụng các biện 
pháp liên quan tới TNXHDN theo cách có thể dẫn tới hệ quả phân biệt đối xử hoặc 
hạn chế thương mại. 

Hai bên cam kết xúc tiến TNXHDN bao gồm các hoạt động trao đổi thông tin và 
thực tiễn tốt nhất, các hoạt động giáo dục, đào tạo và tư vấn kỹ thuật. Mỗi bên sẽ 
xem xét áp dụng các công cụ được quốc tế thừa nhận và đã được mỗi bên xác 
nhận hoặc ủng hộ như Hướng dẫn của OECD cho các Doanh nghiệp Đa quốc gia, 
Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc, Tuyên bố ba bên về các Nguyên tắc liên 
quan đến các Doanh nghiệp Đa quốc gia và Chính sách xã hội của ILO.

4.3. Cơ chế thực thi
Điều 15 và 17 Chương 13 của EVFTA14 mô tả bốn cơ chế giám sát và tư vấn bao 
gồm: (1) xác định một đầu mối liên hệ thuộc Chính phủ của mỗi bên; (2) một Ủy 

ban chuyên trách về thương mại và phát triển bền vững do hai bên thành lập; (3) 
các nhóm Tư vấn trong nước (hiện có hoặc thành lập mới); và (4) thành lập một 
Hội đồng chuyên gia. 

  EVFTA thiết lập Ủy ban chuyên trách Thương mại và Phát triển bền vững để 
xem xét và đánh giá việc thực hiện nội dung cam kết của lĩnh vực này với các 
quy tắc cụ thể về cơ chế vận hành của Ủy ban chuyên trách .

  Các nhóm Tư vấn trong nước của EU và Việt Nam. Chương Thương mại và 
phát triển bền vững của EVFTA yêu cầu tham vấn các nhóm Tư vấn thành 
lập mới hoặc các nhóm hiện có. Theo Chương 13, các bên được quyết định 
về thể chế, thủ tục và thành viên của nhóm Tư vấn dựa trên các thủ tục trong 
nước. Các thành viên nhóm Tư vấn phải là các tổ chức xã hội dân sự độc lập 
và có đại diện cân bằng của các bên liên quan đến kinh tế, xã hội và môi 
trường, đại diện của cả người sử dụng lao động và tổ chức của người lao 
động, các nhóm kinh doanh và các tổ chức môi trường. Nhóm Tư vấn cần 
họp ít nhất mỗi năm một lần và đóng vai trò giám sát thông qua việc đệ trình 
quan điểm hoặc khuyến nghị về thực hiện Chương 13. 

  Thành viên của nhóm Tư vấn của EU và Việt Nam cũng sẽ gặp nhau trong 
một diễn đàn xã hội dân sự chung để đối thoại về các khía cạnh phát triển 
bền vững của quan hệ thương mại giữa EU và Việt Nam. Thành phần của 
diễn đàn xã hội dân sự có thể bao gồm các nhóm Tư vấn của EU và Việt Nam 
và cũng có thể bao gồm các bên liên quan khác. Diễn đàn xã hội dân sự có 
sự đại diện cân bằng của các bên liên quan đến kinh tế, xã hội và môi trường. 
Báo cáo của mỗi cuộc họp của diễn đàn xã hội dân sự sẽ được trình lên Ủy 
ban chuyên trách và công bố công khai. Trừ khi các bên có thoả thuận khác, 
diễn đàn xã hội dân sự sẽ họp mỗi năm một lần kết hợp với các cuộc họp 
của Ủy ban chuyên trách. Trong những dịp như vậy, cả hai bên sẽ trình bày 
với diễn đàn xã hội dân sự bản cập nhật về việc thực hiện chương 13. Các 
bên sẽ thống nhất về hoạt động của diễn đàn xã hội dân sự chậm nhất là 
một năm sau khi EVFTA có hiệu lực.

  Tham vấn chính phủ là kênh quan trọng nhất nhằm giải quyết bất kỳ vấn đề 
phát sinh nào, theo yêu cầu của một bên, liên quan đến chương thương mại 
và phát triển bền vững. Thông qua tham vấn, các bên sẽ cố gắng hết sức để 
đưa ra giải pháp thỏa đáng cho cả hai bên. Trong quá trình tham vấn, đặc 
biệt chú ý đến các vấn đề và lợi ích cụ thể của bên nước đang phát triển. 
Trong trường hợp có liên quan, các bên sẽ xem xét đến các công trình của 
ILO hoặc các tổ chức môi trường đa phương có liên quan và có thể thoả 
thuận với nhau về tư vấn với các tổ chức, cơ quan này hoặc bất kỳ cơ quan 

hay chuyên gia nào khác mà họ cho là phù hợp để kiểm tra đầy đủ vấn đề 
liên quan. Kết quả tham vấn được công khai.

  Ngoài ra còn có cơ chế thực thi, cơ chế giải quyết tranh chấp cụ thể khác. Khi 
có bất đồng16 về một vấn đề của Chương 13, các bên có thể bắt đầu tham 
vấn17 và có thể triệu tập một Hội đồng các chuyên gia để thảo luận18. Một 
Hội đồng các chuyên gia được thành lập theo yêu cầu của Ủy ban chuyên 
trách nếu bất kỳ vấn đề nào trong Chương 13 chưa được Ủy ban chuyên 
trách giải quyết một cách thỏa đáng. Các thành viên của Hội đồng sẽ được 
cả hai bên lựa chọn, nhưng sẽ không chỉ giới hạn là các quan chức Chính 
phủ, mà có thể bao gồm các đại diện từ các tổ chức hoặc chuyên gia độc 
lập. Hội đồng các chuyên gia sẽ chuẩn bị một báo cáo với các khuyến nghị 
cụ thể. Báo cáo có tính ràng buộc và được công bố công khai.

Có thể thấy, mô hình giám sát thực thi trong EVFTA, cũng giống như các HĐTMTD 
giữa EU với các đối tác khác, đều bao gồm cả một cơ chế tham gia đầy quyền lực 
của xã hội dân sự trong việc kiểm tra giám sát việc thực thi cam kết và áp dụng 
các tiêu chuẩn lao động của ILO.

Tuy nhiên, có thể thấy tranh chấp liên quan đến lĩnh vực Thương mại và Phát triển 
bền vững phát sinh sẽ chủ yếu được giải quyết thông qua Tham vấn Chính phủ, 
Hội đồng chuyên gia hoặc các nhóm Tư vấn trong nước được quy định trong 
Chương 13 mà hầu như không sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp chung quy 
định tại Chương 13 của Hiệp định.

Trên bình diện toàn cầu, theo ILO (2016), mặc dù hầu hết các HĐTMTD đều quy 
định một cơ chế giải quyết tranh chấp để khắc phục các vấn đề về lao động, song 
các cơ chế này hiếm khi được kích hoạt. Cho đến nay chỉ có một trường hợp duy 
nhất đã đi đến trọng tài19. Thay vào đó, các bên ký kết có xu hướng tham gia đối 
thoại và hợp tác nhằm giải quyết và ngăn ngừa tranh chấp.

Trong cơ chế thực thi, mặc dù không có điều khoản nào đề cập đến doanh nghiệp, 
song với tư cách là một chủ thể tham gia Hiệp định, các doanh nghiệp là bên trực 
tiếp thực thi các cam kết, là đối tượng chịu sự theo dõi và giám sát không chỉ của 
các cơ chế giám sát nêu trên, mà còn chịu sự giám sát của người tiêu dùng, các 
bên mua hàng, người dân và xã hội dân sự. Trong thực tế, phần lớn các tranh chấp 
sẽ liên quan trực tiếp đến tình hình và mức độ tuân thủ tại các doanh nghiệp.  

Luật pháp đã áp dụng các chế tài hình sự đối với các hành vi sử dụng lao động 
cưỡng bức hoặc bắt buộc; phân biệt đối xử về mọi khía cạnh của việc làm và nghề 
nghiệp, vi phạm quyền tiếp cận việc làm bình đẳng của phụ nữ; sử dụng lao động 
trẻ em22. Đối với các vấn đề về đảm bảo tiền lương tối thiểu23, giờ làm việc và an 
toàn lao động, luật pháp Việt Nam về cơ bản đã có quy định tương đối đầy đủ và 
phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO.

Tuy nhiên, những quy định trong pháp luật lao động Việt Nam vẫn còn một số 
điểm chưa phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, theo cam kết trong 
EVFTA và chủ yếu liên quan đến các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động 
theo Tuyên bố năm 1998 của ILO. 

1. Về tổ chức của người lao động

  Theo quy định tại Bộ luật Lao động 201224, Điều 189 Khoản 1, “Người lao 
động… có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định 
của Luật Công đoàn”, điều này có nghĩa là mọi tổ chức công đoàn phải được 
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thừa nhận và phải là thành viên của Tổng 
liên đoàn Lao động Việt Nam. Các điều trong luật Công đoàn 2012 đều có 
dẫn chiếu đến Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cũng hàm ý là các công đoàn 
phải tuân theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Như vậy, có thể hiểu hiện tại luật 
pháp đang quy định Việt Nam có một hệ thống công đoàn duy nhất và đây 
không phải là tự do liên kết (tự do hiệp hội) theo như quy định tại Công ước 
87, mặc dù Công ước không yêu cầu trong một quốc gia phải có nhiều hơn 
một tổ chức đại diện cho người lao động. Tuy nhiên, theo Công ước, việc 
thành lập và/hoặc tham gia tổ chức của người lao động phải do chính người 
lao động lựa chọn. Ngoài ra, việc dẫn chiếu cụ thể tới một tổ chức duy nhất 
là Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc tham gia, tham vấn với các 
cơ quan nhà nước (Điều 10, 11, 12, 13 Luật Công đoàn) cũng trái với tiêu 
chuẩn lao động quốc tế.

  Điều 2 Công ước 87 yêu cầu tự do liên kết phải được đảm bảo “không có bất 
kỳ sự phân biệt nào” dựa trên nghề nghiệp, giới tính, màu da, chủng tộc, tín 
ngưỡng, quốc tịch, quan điểm chính trị... Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 3 Bộ luật 
Lao động năm 2012 giải thích từ ngữ “người lao động” là người đủ 15 tuổi trở 
lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương 

và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động và theo khoản 1 
Điều 5 Luật Công đoàn, quyền thành lập và gia nhập công đoàn chỉ được 
đảm bảo đối với “người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp”. Như vậy, theo quy định hiện hành còn một số đối tượng 
người lao động như chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc 
doanh nghiệp, người được ủy quyền quản lý doanh nghiệp hoặc ký hợp đồng 
lao động với người lao động trong doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà 
nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, người lao động không làm việc theo 
hợp đồng lao động và người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam không 
có quyền này và do đó trái với tiêu chuẩn lao động quốc tế.

  Hiện tại, Luật Công đoàn quy định vai trò và chức năng, nhiệm vụ của các 
cấp công đoàn khác nhau và đại diện cho người lao động ở nơi chưa có tổ 
chức công đoàn. Tuy nhiên, theo diễn giải của Ủy ban tự do liên kết của ILO, 
việc quy định như vậy trong luật là trái với nguyên tắc tự do liên kết. Những 
nội dung này nên được điều chỉnh trong văn bản nội bộ của công đoàn. 
Ngoài ra, việc quy định công đoàn cấp trên mặc nhiên là đại diện cho người 
lao động ở những nơi chưa có công đoàn cũng là trái với tiêu chuẩn lao động 
quốc tế, việc này chỉ được thực hiện theo yêu cầu của người lao động.

  Điều 1 Luật Công đoàn quy định “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội ..., là 
thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam...” và Điều 15 Luật Công đoàn “Công đoàn có trách 
nhiệm tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng...” là chưa 
tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 về quyền tự chủ của công 
đoàn trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch 
hoạt động của mình. 

  Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn 2012 và Điều 5 Nghị định số 
191/2013/NĐ-CP quy định cơ chế đóng kinh phí công đoàn bắt buộc đối với 
người sử dụng lao động (bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm 
xã hội). Theo quy định này, tổ chức công đoàn nhận tài chính từ người sử 
dụng lao động và điều này là trái với nguyên tắc không can thiệp, nguyên tắc 
tự nguyện và tự chủ theo Công ước 87.

  Điều 26 và 27 Luật Công đoàn quy định về tài chính và quản lý, sử dụng tài 
chính công đoàn và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, khoản 2 quy định Nhà 
nước có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí công đoàn. Theo tiêu chuẩn lao 
động quốc tế, người lao động và người sử dụng lao động được tự tổ chức 
hành chính, bao hàm cả độc lập về tài chính. Do đó, hỗ trợ tài chính từ Nhà 
nước, cũng như quy định Chính phủ có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí 
công đoàn là không tương thích với nguyên tắc tự do liên kết theo Công 
ước 87.

2. Lao động trẻ em

  Về vấn đề lao động trẻ em, pháp luật lao động hiện hành chưa đưa ra định 
nghĩa thế nào là lao động trẻ em để phân biệt rõ ràng giữa lao động trẻ em 
và công việc được phép sử dụng lao động vị thành niên phù hợp với luật 
pháp quốc tế để đảm bảo việc thực hiện quy định trong Hiến pháp năm 2013 
(cấm bóc lột lao động trẻ em).

  Bộ luật Lao động hiện hành chưa xác định độ tuổi tối thiểu được học nghề và 
đào tạo nghề trong luật pháp lao động phù hợp với Công ước số 138.

  Hiện tại, Bộ luật Lao động chưa cấm những hình thức lao động trẻ em tồi tệ 
nhất theo định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước số 182, bao gồm: (1) nô 
lệ hay tương tự nô lệ (buôn bán trẻ em, gán nợ, lao động nô lệ, lao động 
cưỡng bức); (2) hoạt động mại dâm (sản xuất các sản phẩm phim ảnh khiêu 
dâm hoặc biểu diễn khiêu dâm); và (3) các hoạt động bất hợp pháp (sản xuất 
và vận chuyển chất ma tuý), những công việc độc hại (nguy hiểm đến sức 
khoẻ, an toàn và đạo đức của trẻ) sẽ được quy định bởi luật, quy định quốc 
gia (Khuyến nghị số 190 hướng dẫn cụ thể).

3. Phân biệt đối xử 

  Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Lao động 2012 cấm “Phân biệt đối xử về giới tính, dân 
tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, 
nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công 
đoàn”. Tuy nhiên, quy định này chưa đáp ứng được yêu cầu của Công ước số 
111 vì: (i) cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc dân tộc”, 
“quan điểm chính trị” hoặc “trách nhiệm gia đình”; (ii) Không có định nghĩa rõ 
ràng về phân biệt đối xử25; và (iii) mới chỉ cấm phân biệt đối xử trong việc làm, 
quan hệ lao động và công việc mà không phải trong “tất cả mọi khía cạnh 
việc làm và nghề nghiệp”. 

  Điều 156 Bộ luật Lao động quy định lao động nữ mang thai có quyền đơn 
phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động trong trường hợp người đó 
có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ 
ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Mặc dù điều này có ý định tốt là giúp phụ nữ 
mang thai đang làm việc được lựa chọn tiếp tục làm việc hay không nếu 
công việc mà người đó thực hiện ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, trên 
thực tế và theo tiêu chuẩn lao động quốc tế, quy định này có thể dẫn đến việc 
phụ nữ bị buộc phải thôi việc khi có thai. Điều 8-1 Công ước số 183 về Bảo 
vệ thai sản năm 2000 của ILO khẳng định rõ ràng rằng việc một người sử 
dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ trong quá trình 
mang thai hoặc nghỉ thai sản là bất hợp pháp. 

  Điều 160 Bộ luật Lao động 2012 quy định những ngành nghề không được sử 
dụng lao động nữ, song điều này dẫn đến phân biệt đối xử với lao động nữ, 
do mất cơ hội được bình đẳng tiếp cận những công việc này.

  Điều 187 Bộ luật Lao động quy định độ tuổi nghỉ hưu khác nhau cho nam giới 
(60 tuổi) và nữ giới (55 tuổi) có thể dẫn đến phân biệt đối xử theo giới tính và 
không cho họ có cơ hội và đãi ngộ bình đẳng trong tiếp cận việc làm và nghề 
nghiệp.

4. Một số quy định khác về quan hệ lao động

  Một số nội dung về quan hệ lao động được quy định trong Bộ luật Lao động 
(như Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc, Điều 65. Tiến hành đối thoại 
tại nơi làm việc, Điều 70. Nội dung thương lượng tập thể) cần phải được xem 
xét điều chỉnh lại theo hướng không quy định cứng nhắc mà linh hoạt hơn, 
đảm bảo các bên có thể đối thoại, thương lượng bất cứ nội dung nào mà họ 
quan tâm và không trái pháp luật và bất cứ lúc nào mà họ thấy cần thiết.  

5.2. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp khi tham gia 
các HĐTMTD  
Các cơ hội

Phần lớn những yêu cầu đặt ra trong EVFTA liên quan đến lao động đã được quy 
định trong pháp luật Việt Nam. Một số điểm khác biệt hoặc yêu cầu mới đang 
được Chính phủ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 và thực hiện 
kế hoạch phê chuẩn các Công ước của ILO đến năm 202027. 

Việc ký kết EVFTA sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường 
EU28. Đánh giá chung là Việt Nam được hưởng lợi từ EVFTA và lợi ích sẽ đến chủ 
yếu ở một số ngành nhất định. Riêng việc cắt giảm thuế có thể đã làm tăng xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU lên khoảng 30%- 40%; Các ngành có khả năng hưởng 
lợi nhiều nhất từ EVFTA là dệt may, giày da, chế biến thực phẩm (trong đó có thủy 
sản), đồ gỗ29. Các sản phẩm này chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam sang EU. Nghiên cứu của Mutrap cũng chỉ ra rằng đối với Việt Nam, 
công nghiệp là ngành thu lợi ròng nhiều nhất30.

Hiện tại, thị phần hàng hóa của Việt Nam tại EU vẫn còn rất khiêm tốn, bởi năng 
lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn chế. Với việc xóa bỏ 
tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội tăng khả 
năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi nhập khẩu vào EU.

Về xuất khẩu: mặc dù hiện tại EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam nhưng thị phần hàng hóa của Việt Nam tại khu vực này vẫn còn rất 
khiêm tốn bởi năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn 
chế. Vì vậy, việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá hàng hóa khi nhập khẩu vào thị 
trường này. Ngay cả khi EU áp hạn ngạch thì đây cũng là cơ hội cho xuất khẩu của 
Việt Nam, ngoài lượng hàng xuất khẩu chịu mức thuế theo quy định, sẽ có một 
lượng hàng nhất định xuất theo hạn ngạch sẽ được hưởng thuế suất 0%. Đây 
chính là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định để 
giảm giá bán sản phẩm trên thị trường. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi 
nhiều nhất là những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam mà hiện EU vẫn 
đang duy trì thuế quan cao như dệt may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản. 

  Dệt may: EU là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn thứ 3 của Việt Nam 
với kim ngạch xuất khẩu 1,54 tỷ USD trong nửa đầu năm 2015. EVFTA sẽ 
giúp giảm mức thuế hiện tại mà EU đang áp dụng đối với mặt hàng may mặc 
từ 12% xuống 0%, sẽ thúc đẩy xuất khẩu với mức tăng trung bình trên 20%. 

  Giày dép: Việt Nam hiện là nước cung cấp giày dép lớn thứ hai vào thị trường 
EU sau Trung Quốc. EU là một trong hai thị trường tiêu thụ giày dép lớn nhất 
của Việt Nam với kim ngạch xuất trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt hơn 2 tỷ 
USD. Hiệp định EVFTA sẽ giúp ngành da giày có lợi thế cạnh tranh hơn khi 
thuế suất được cắt giảm từ 12,4% về 0%. Việt Nam có cơ hội lớn để tăng kim 
ngạch và thị phần xuất khẩu tại EU, dự kiến sẽ thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu 
tăng gấp đôi so với hiện nay. 

  Thủy sản: Hiện có 461 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đủ điều kiện được 
cấp phép xuất khẩu vào EU, chỉ đứng sau Trung Quốc. HĐTMTD với EU được 
nhận định sẽ mang lại nhiều cơ hội mở rộng thị phần tại EU. 

  Đồ gỗ: Ngành chế biến gỗ sẽ được hưởng thuế suất 0% cho ít nhất 90 sản 
phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam, đồng thời sẽ được giảm giá máy móc thiết 
bị ngành gỗ nhập khẩu từ các nước EU.

Như vậy, với cánh cửa xuất khẩu sang EU được rộng mở, các doanh nghiệp Việt 
Nam có nhiều cơ hội để mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường tiếp cận và 
thâm nhập thị trường EU cũng như đẩy mạnh hợp tác với các đối tác EU.

Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, nguyên 
liệu nhập khẩu từ EU. Hàng hóa, dịch vụ từ EU nhập khẩu cũng sẽ đồng thời tạo ra 

một sức ép cạnh tranh để doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực cải thiện năng lực cạnh 
tranh của mình. EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công nghệ đối với các doanh 
nghiệp trong nước.

Về thu hút đầu tư: Hiệp định EVFTA tạo ra môi trường đầu tư của Việt Nam thông 
thoáng và thuận lợi hơn. Vốn đầu tư từ các nước EU vào Việt Nam sẽ gia tăng; cơ 
hội tiếp nhận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý hiện đại và tham gia các 
chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu sẽ mở ra nhiều hơn cho các doanh nghiệp 
Việt Nam; năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp 
Việt Nam nhờ đó sẽ tăng lên. Nói cách khác, nhờ tham gia các HĐTMTD các 
doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ được vốn đầu tư, tri 
thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của EU để tiếp tục phát triển 
(tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh).

Về môi trường kinh doanh: Với việc thực thi các cam kết về các thể chế, chính 
sách pháp luật, môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật Việt Nam sẽ có 
những thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

Về tiền lương, nghiên cứu so sánh với các nước trong khu vực có tham gia xuất 
khẩu sang thị trường châu Âu, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân 
công và cải thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì 
được khả năng cạnh tranh tương đối về giá (bảng 1). Mức lương tối thiểu năm 
2016, kể cả theo giá thực tế và theo sức mua tương đương tính theo USD chỉ cao 
hơn Indonesia và Myanmar, trong khi đó lại thấp hơn các nước còn lại. 



5.1. Những điểm khác nhau giữa luật pháp Việt Nam và cam kết 
theo EVFTA.
Kể từ đầu những năm 1990 khi thực hiện đường lối đổi mới sang nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt, là với việc tái gia nhập ILO vào năm 
1992 và phê chuẩn các Công ước của ILO, cũng như các công ước về nhân quyền 
của Liên Hợp Quốc, pháp luật lao động Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, 
sửa đổi theo hướng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và các tiêu chuẩn lao động 
được quốc tế thừa nhận.

Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận 
quyền bình đẳng và không bị phân biệt đối xử là những quyền cơ bản của con 
người20. Hiến pháp cũng xác định rõ công dân có quyền làm việc, quyền lựa chọn 
nghề nghiệp, công việc, nơi làm việc, điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được 
hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi, nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, 
sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu21.

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao 
động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các 
quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao 
động. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến quyền lao động còn được quy định 
trong các văn bản pháp luật khác như Luật Công đoàn, Bộ luật Hình sự, Luật Việc 
làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn lao động,...

Đối với những nội dung liên quan đến lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, xóa 
bỏ phân biệt đối xử trong lao động, về cơ bản pháp luật lao động Việt Nam đã phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động của ILO và cam kết của Hiệp định. Việt Nam đã 
và đang triển khai một số chương trình hành động quốc gia để thực thi các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong thực tiễn như Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 
đến 2020, Chương trình Phòng ngừa, giảm thiểu Lao động Trẻ em giai đoạn 2016 
- 2020, Chương trình quốc gia về An toàn lao động 2016 - 2020,...

Luật pháp đã áp dụng các chế tài hình sự đối với các hành vi sử dụng lao động 
cưỡng bức hoặc bắt buộc; phân biệt đối xử về mọi khía cạnh của việc làm và nghề 
nghiệp, vi phạm quyền tiếp cận việc làm bình đẳng của phụ nữ; sử dụng lao động 
trẻ em22. Đối với các vấn đề về đảm bảo tiền lương tối thiểu23, giờ làm việc và an 
toàn lao động, luật pháp Việt Nam về cơ bản đã có quy định tương đối đầy đủ và 
phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO.

Tuy nhiên, những quy định trong pháp luật lao động Việt Nam vẫn còn một số 
điểm chưa phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, theo cam kết trong 
EVFTA và chủ yếu liên quan đến các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động 
theo Tuyên bố năm 1998 của ILO. 

1. Về tổ chức của người lao động

  Theo quy định tại Bộ luật Lao động 201224, Điều 189 Khoản 1, “Người lao 
động… có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định 
của Luật Công đoàn”, điều này có nghĩa là mọi tổ chức công đoàn phải được 
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thừa nhận và phải là thành viên của Tổng 
liên đoàn Lao động Việt Nam. Các điều trong luật Công đoàn 2012 đều có 
dẫn chiếu đến Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cũng hàm ý là các công đoàn 
phải tuân theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Như vậy, có thể hiểu hiện tại luật 
pháp đang quy định Việt Nam có một hệ thống công đoàn duy nhất và đây 
không phải là tự do liên kết (tự do hiệp hội) theo như quy định tại Công ước 
87, mặc dù Công ước không yêu cầu trong một quốc gia phải có nhiều hơn 
một tổ chức đại diện cho người lao động. Tuy nhiên, theo Công ước, việc 
thành lập và/hoặc tham gia tổ chức của người lao động phải do chính người 
lao động lựa chọn. Ngoài ra, việc dẫn chiếu cụ thể tới một tổ chức duy nhất 
là Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc tham gia, tham vấn với các 
cơ quan nhà nước (Điều 10, 11, 12, 13 Luật Công đoàn) cũng trái với tiêu 
chuẩn lao động quốc tế.

  Điều 2 Công ước 87 yêu cầu tự do liên kết phải được đảm bảo “không có bất 
kỳ sự phân biệt nào” dựa trên nghề nghiệp, giới tính, màu da, chủng tộc, tín 
ngưỡng, quốc tịch, quan điểm chính trị... Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 3 Bộ luật 
Lao động năm 2012 giải thích từ ngữ “người lao động” là người đủ 15 tuổi trở 
lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương 

và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động và theo khoản 1 
Điều 5 Luật Công đoàn, quyền thành lập và gia nhập công đoàn chỉ được 
đảm bảo đối với “người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp”. Như vậy, theo quy định hiện hành còn một số đối tượng 
người lao động như chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc 
doanh nghiệp, người được ủy quyền quản lý doanh nghiệp hoặc ký hợp đồng 
lao động với người lao động trong doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà 
nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, người lao động không làm việc theo 
hợp đồng lao động và người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam không 
có quyền này và do đó trái với tiêu chuẩn lao động quốc tế.

  Hiện tại, Luật Công đoàn quy định vai trò và chức năng, nhiệm vụ của các 
cấp công đoàn khác nhau và đại diện cho người lao động ở nơi chưa có tổ 
chức công đoàn. Tuy nhiên, theo diễn giải của Ủy ban tự do liên kết của ILO, 
việc quy định như vậy trong luật là trái với nguyên tắc tự do liên kết. Những 
nội dung này nên được điều chỉnh trong văn bản nội bộ của công đoàn. 
Ngoài ra, việc quy định công đoàn cấp trên mặc nhiên là đại diện cho người 
lao động ở những nơi chưa có công đoàn cũng là trái với tiêu chuẩn lao động 
quốc tế, việc này chỉ được thực hiện theo yêu cầu của người lao động.

  Điều 1 Luật Công đoàn quy định “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội ..., là 
thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam...” và Điều 15 Luật Công đoàn “Công đoàn có trách 
nhiệm tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng...” là chưa 
tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 về quyền tự chủ của công 
đoàn trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch 
hoạt động của mình. 

  Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn 2012 và Điều 5 Nghị định số 
191/2013/NĐ-CP quy định cơ chế đóng kinh phí công đoàn bắt buộc đối với 
người sử dụng lao động (bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm 
xã hội). Theo quy định này, tổ chức công đoàn nhận tài chính từ người sử 
dụng lao động và điều này là trái với nguyên tắc không can thiệp, nguyên tắc 
tự nguyện và tự chủ theo Công ước 87.

  Điều 26 và 27 Luật Công đoàn quy định về tài chính và quản lý, sử dụng tài 
chính công đoàn và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, khoản 2 quy định Nhà 
nước có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí công đoàn. Theo tiêu chuẩn lao 
động quốc tế, người lao động và người sử dụng lao động được tự tổ chức 
hành chính, bao hàm cả độc lập về tài chính. Do đó, hỗ trợ tài chính từ Nhà 
nước, cũng như quy định Chính phủ có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí 
công đoàn là không tương thích với nguyên tắc tự do liên kết theo Công 
ước 87.

2. Lao động trẻ em

  Về vấn đề lao động trẻ em, pháp luật lao động hiện hành chưa đưa ra định 
nghĩa thế nào là lao động trẻ em để phân biệt rõ ràng giữa lao động trẻ em 
và công việc được phép sử dụng lao động vị thành niên phù hợp với luật 
pháp quốc tế để đảm bảo việc thực hiện quy định trong Hiến pháp năm 2013 
(cấm bóc lột lao động trẻ em).

  Bộ luật Lao động hiện hành chưa xác định độ tuổi tối thiểu được học nghề và 
đào tạo nghề trong luật pháp lao động phù hợp với Công ước số 138.

  Hiện tại, Bộ luật Lao động chưa cấm những hình thức lao động trẻ em tồi tệ 
nhất theo định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước số 182, bao gồm: (1) nô 
lệ hay tương tự nô lệ (buôn bán trẻ em, gán nợ, lao động nô lệ, lao động 
cưỡng bức); (2) hoạt động mại dâm (sản xuất các sản phẩm phim ảnh khiêu 
dâm hoặc biểu diễn khiêu dâm); và (3) các hoạt động bất hợp pháp (sản xuất 
và vận chuyển chất ma tuý), những công việc độc hại (nguy hiểm đến sức 
khoẻ, an toàn và đạo đức của trẻ) sẽ được quy định bởi luật, quy định quốc 
gia (Khuyến nghị số 190 hướng dẫn cụ thể).

3. Phân biệt đối xử 

  Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Lao động 2012 cấm “Phân biệt đối xử về giới tính, dân 
tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, 
nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công 
đoàn”. Tuy nhiên, quy định này chưa đáp ứng được yêu cầu của Công ước số 
111 vì: (i) cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc dân tộc”, 
“quan điểm chính trị” hoặc “trách nhiệm gia đình”; (ii) Không có định nghĩa rõ 
ràng về phân biệt đối xử25; và (iii) mới chỉ cấm phân biệt đối xử trong việc làm, 
quan hệ lao động và công việc mà không phải trong “tất cả mọi khía cạnh 
việc làm và nghề nghiệp”. 

  Điều 156 Bộ luật Lao động quy định lao động nữ mang thai có quyền đơn 
phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động trong trường hợp người đó 
có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ 
ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Mặc dù điều này có ý định tốt là giúp phụ nữ 
mang thai đang làm việc được lựa chọn tiếp tục làm việc hay không nếu 
công việc mà người đó thực hiện ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, trên 
thực tế và theo tiêu chuẩn lao động quốc tế, quy định này có thể dẫn đến việc 
phụ nữ bị buộc phải thôi việc khi có thai. Điều 8-1 Công ước số 183 về Bảo 
vệ thai sản năm 2000 của ILO khẳng định rõ ràng rằng việc một người sử 
dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ trong quá trình 
mang thai hoặc nghỉ thai sản là bất hợp pháp. 

  Điều 160 Bộ luật Lao động 2012 quy định những ngành nghề không được sử 
dụng lao động nữ, song điều này dẫn đến phân biệt đối xử với lao động nữ, 
do mất cơ hội được bình đẳng tiếp cận những công việc này.

  Điều 187 Bộ luật Lao động quy định độ tuổi nghỉ hưu khác nhau cho nam giới 
(60 tuổi) và nữ giới (55 tuổi) có thể dẫn đến phân biệt đối xử theo giới tính và 
không cho họ có cơ hội và đãi ngộ bình đẳng trong tiếp cận việc làm và nghề 
nghiệp.

4. Một số quy định khác về quan hệ lao động

  Một số nội dung về quan hệ lao động được quy định trong Bộ luật Lao động 
(như Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc, Điều 65. Tiến hành đối thoại 
tại nơi làm việc, Điều 70. Nội dung thương lượng tập thể) cần phải được xem 
xét điều chỉnh lại theo hướng không quy định cứng nhắc mà linh hoạt hơn, 
đảm bảo các bên có thể đối thoại, thương lượng bất cứ nội dung nào mà họ 
quan tâm và không trái pháp luật và bất cứ lúc nào mà họ thấy cần thiết.  

5.2. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp khi tham gia 
các HĐTMTD  
Các cơ hội

Phần lớn những yêu cầu đặt ra trong EVFTA liên quan đến lao động đã được quy 
định trong pháp luật Việt Nam. Một số điểm khác biệt hoặc yêu cầu mới đang 
được Chính phủ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 và thực hiện 
kế hoạch phê chuẩn các Công ước của ILO đến năm 202027. 

Việc ký kết EVFTA sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường 
EU28. Đánh giá chung là Việt Nam được hưởng lợi từ EVFTA và lợi ích sẽ đến chủ 
yếu ở một số ngành nhất định. Riêng việc cắt giảm thuế có thể đã làm tăng xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU lên khoảng 30%- 40%; Các ngành có khả năng hưởng 
lợi nhiều nhất từ EVFTA là dệt may, giày da, chế biến thực phẩm (trong đó có thủy 
sản), đồ gỗ29. Các sản phẩm này chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam sang EU. Nghiên cứu của Mutrap cũng chỉ ra rằng đối với Việt Nam, 
công nghiệp là ngành thu lợi ròng nhiều nhất30.

Hiện tại, thị phần hàng hóa của Việt Nam tại EU vẫn còn rất khiêm tốn, bởi năng 
lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn chế. Với việc xóa bỏ 
tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội tăng khả 
năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi nhập khẩu vào EU.

Về xuất khẩu: mặc dù hiện tại EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam nhưng thị phần hàng hóa của Việt Nam tại khu vực này vẫn còn rất 
khiêm tốn bởi năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn 
chế. Vì vậy, việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá hàng hóa khi nhập khẩu vào thị 
trường này. Ngay cả khi EU áp hạn ngạch thì đây cũng là cơ hội cho xuất khẩu của 
Việt Nam, ngoài lượng hàng xuất khẩu chịu mức thuế theo quy định, sẽ có một 
lượng hàng nhất định xuất theo hạn ngạch sẽ được hưởng thuế suất 0%. Đây 
chính là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định để 
giảm giá bán sản phẩm trên thị trường. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi 
nhiều nhất là những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam mà hiện EU vẫn 
đang duy trì thuế quan cao như dệt may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản. 

  Dệt may: EU là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn thứ 3 của Việt Nam 
với kim ngạch xuất khẩu 1,54 tỷ USD trong nửa đầu năm 2015. EVFTA sẽ 
giúp giảm mức thuế hiện tại mà EU đang áp dụng đối với mặt hàng may mặc 
từ 12% xuống 0%, sẽ thúc đẩy xuất khẩu với mức tăng trung bình trên 20%. 

  Giày dép: Việt Nam hiện là nước cung cấp giày dép lớn thứ hai vào thị trường 
EU sau Trung Quốc. EU là một trong hai thị trường tiêu thụ giày dép lớn nhất 
của Việt Nam với kim ngạch xuất trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt hơn 2 tỷ 
USD. Hiệp định EVFTA sẽ giúp ngành da giày có lợi thế cạnh tranh hơn khi 
thuế suất được cắt giảm từ 12,4% về 0%. Việt Nam có cơ hội lớn để tăng kim 
ngạch và thị phần xuất khẩu tại EU, dự kiến sẽ thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu 
tăng gấp đôi so với hiện nay. 

  Thủy sản: Hiện có 461 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đủ điều kiện được 
cấp phép xuất khẩu vào EU, chỉ đứng sau Trung Quốc. HĐTMTD với EU được 
nhận định sẽ mang lại nhiều cơ hội mở rộng thị phần tại EU. 

  Đồ gỗ: Ngành chế biến gỗ sẽ được hưởng thuế suất 0% cho ít nhất 90 sản 
phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam, đồng thời sẽ được giảm giá máy móc thiết 
bị ngành gỗ nhập khẩu từ các nước EU.

Như vậy, với cánh cửa xuất khẩu sang EU được rộng mở, các doanh nghiệp Việt 
Nam có nhiều cơ hội để mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường tiếp cận và 
thâm nhập thị trường EU cũng như đẩy mạnh hợp tác với các đối tác EU.

Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, nguyên 
liệu nhập khẩu từ EU. Hàng hóa, dịch vụ từ EU nhập khẩu cũng sẽ đồng thời tạo ra 

một sức ép cạnh tranh để doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực cải thiện năng lực cạnh 
tranh của mình. EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công nghệ đối với các doanh 
nghiệp trong nước.

Về thu hút đầu tư: Hiệp định EVFTA tạo ra môi trường đầu tư của Việt Nam thông 
thoáng và thuận lợi hơn. Vốn đầu tư từ các nước EU vào Việt Nam sẽ gia tăng; cơ 
hội tiếp nhận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý hiện đại và tham gia các 
chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu sẽ mở ra nhiều hơn cho các doanh nghiệp 
Việt Nam; năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp 
Việt Nam nhờ đó sẽ tăng lên. Nói cách khác, nhờ tham gia các HĐTMTD các 
doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ được vốn đầu tư, tri 
thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của EU để tiếp tục phát triển 
(tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh).

Về môi trường kinh doanh: Với việc thực thi các cam kết về các thể chế, chính 
sách pháp luật, môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật Việt Nam sẽ có 
những thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

Về tiền lương, nghiên cứu so sánh với các nước trong khu vực có tham gia xuất 
khẩu sang thị trường châu Âu, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân 
công và cải thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì 
được khả năng cạnh tranh tương đối về giá (bảng 1). Mức lương tối thiểu năm 
2016, kể cả theo giá thực tế và theo sức mua tương đương tính theo USD chỉ cao 
hơn Indonesia và Myanmar, trong khi đó lại thấp hơn các nước còn lại. 
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5.1. Những điểm khác nhau giữa luật pháp Việt Nam và cam kết 
theo EVFTA.
Kể từ đầu những năm 1990 khi thực hiện đường lối đổi mới sang nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt, là với việc tái gia nhập ILO vào năm 
1992 và phê chuẩn các Công ước của ILO, cũng như các công ước về nhân quyền 
của Liên Hợp Quốc, pháp luật lao động Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, 
sửa đổi theo hướng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và các tiêu chuẩn lao động 
được quốc tế thừa nhận.

Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận 
quyền bình đẳng và không bị phân biệt đối xử là những quyền cơ bản của con 
người20. Hiến pháp cũng xác định rõ công dân có quyền làm việc, quyền lựa chọn 
nghề nghiệp, công việc, nơi làm việc, điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được 
hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi, nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, 
sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu21.

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao 
động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các 
quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao 
động. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến quyền lao động còn được quy định 
trong các văn bản pháp luật khác như Luật Công đoàn, Bộ luật Hình sự, Luật Việc 
làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn lao động,...

Đối với những nội dung liên quan đến lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, xóa 
bỏ phân biệt đối xử trong lao động, về cơ bản pháp luật lao động Việt Nam đã phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động của ILO và cam kết của Hiệp định. Việt Nam đã 
và đang triển khai một số chương trình hành động quốc gia để thực thi các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong thực tiễn như Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 
đến 2020, Chương trình Phòng ngừa, giảm thiểu Lao động Trẻ em giai đoạn 2016 
- 2020, Chương trình quốc gia về An toàn lao động 2016 - 2020,...

5. Các cơ hội và thách thức mà EVFTA  
sẽ mang lại cho các doanh nghiệp
Việt Nam

20 Hiến pháp năm 2013, điều 16
21 Hiến pháp năm 2013, điều 35

Luật pháp đã áp dụng các chế tài hình sự đối với các hành vi sử dụng lao động 
cưỡng bức hoặc bắt buộc; phân biệt đối xử về mọi khía cạnh của việc làm và nghề 
nghiệp, vi phạm quyền tiếp cận việc làm bình đẳng của phụ nữ; sử dụng lao động 
trẻ em22. Đối với các vấn đề về đảm bảo tiền lương tối thiểu23, giờ làm việc và an 
toàn lao động, luật pháp Việt Nam về cơ bản đã có quy định tương đối đầy đủ và 
phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO.

Tuy nhiên, những quy định trong pháp luật lao động Việt Nam vẫn còn một số 
điểm chưa phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, theo cam kết trong 
EVFTA và chủ yếu liên quan đến các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động 
theo Tuyên bố năm 1998 của ILO. 

1. Về tổ chức của người lao động

  Theo quy định tại Bộ luật Lao động 201224, Điều 189 Khoản 1, “Người lao 
động… có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định 
của Luật Công đoàn”, điều này có nghĩa là mọi tổ chức công đoàn phải được 
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thừa nhận và phải là thành viên của Tổng 
liên đoàn Lao động Việt Nam. Các điều trong luật Công đoàn 2012 đều có 
dẫn chiếu đến Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cũng hàm ý là các công đoàn 
phải tuân theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Như vậy, có thể hiểu hiện tại luật 
pháp đang quy định Việt Nam có một hệ thống công đoàn duy nhất và đây 
không phải là tự do liên kết (tự do hiệp hội) theo như quy định tại Công ước 
87, mặc dù Công ước không yêu cầu trong một quốc gia phải có nhiều hơn 
một tổ chức đại diện cho người lao động. Tuy nhiên, theo Công ước, việc 
thành lập và/hoặc tham gia tổ chức của người lao động phải do chính người 
lao động lựa chọn. Ngoài ra, việc dẫn chiếu cụ thể tới một tổ chức duy nhất 
là Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc tham gia, tham vấn với các 
cơ quan nhà nước (Điều 10, 11, 12, 13 Luật Công đoàn) cũng trái với tiêu 
chuẩn lao động quốc tế.

  Điều 2 Công ước 87 yêu cầu tự do liên kết phải được đảm bảo “không có bất 
kỳ sự phân biệt nào” dựa trên nghề nghiệp, giới tính, màu da, chủng tộc, tín 
ngưỡng, quốc tịch, quan điểm chính trị... Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 3 Bộ luật 
Lao động năm 2012 giải thích từ ngữ “người lao động” là người đủ 15 tuổi trở 
lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương 

và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động và theo khoản 1 
Điều 5 Luật Công đoàn, quyền thành lập và gia nhập công đoàn chỉ được 
đảm bảo đối với “người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp”. Như vậy, theo quy định hiện hành còn một số đối tượng 
người lao động như chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc 
doanh nghiệp, người được ủy quyền quản lý doanh nghiệp hoặc ký hợp đồng 
lao động với người lao động trong doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà 
nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, người lao động không làm việc theo 
hợp đồng lao động và người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam không 
có quyền này và do đó trái với tiêu chuẩn lao động quốc tế.

  Hiện tại, Luật Công đoàn quy định vai trò và chức năng, nhiệm vụ của các 
cấp công đoàn khác nhau và đại diện cho người lao động ở nơi chưa có tổ 
chức công đoàn. Tuy nhiên, theo diễn giải của Ủy ban tự do liên kết của ILO, 
việc quy định như vậy trong luật là trái với nguyên tắc tự do liên kết. Những 
nội dung này nên được điều chỉnh trong văn bản nội bộ của công đoàn. 
Ngoài ra, việc quy định công đoàn cấp trên mặc nhiên là đại diện cho người 
lao động ở những nơi chưa có công đoàn cũng là trái với tiêu chuẩn lao động 
quốc tế, việc này chỉ được thực hiện theo yêu cầu của người lao động.

  Điều 1 Luật Công đoàn quy định “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội ..., là 
thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam...” và Điều 15 Luật Công đoàn “Công đoàn có trách 
nhiệm tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng...” là chưa 
tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 về quyền tự chủ của công 
đoàn trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch 
hoạt động của mình. 

  Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn 2012 và Điều 5 Nghị định số 
191/2013/NĐ-CP quy định cơ chế đóng kinh phí công đoàn bắt buộc đối với 
người sử dụng lao động (bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm 
xã hội). Theo quy định này, tổ chức công đoàn nhận tài chính từ người sử 
dụng lao động và điều này là trái với nguyên tắc không can thiệp, nguyên tắc 
tự nguyện và tự chủ theo Công ước 87.

  Điều 26 và 27 Luật Công đoàn quy định về tài chính và quản lý, sử dụng tài 
chính công đoàn và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, khoản 2 quy định Nhà 
nước có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí công đoàn. Theo tiêu chuẩn lao 
động quốc tế, người lao động và người sử dụng lao động được tự tổ chức 
hành chính, bao hàm cả độc lập về tài chính. Do đó, hỗ trợ tài chính từ Nhà 
nước, cũng như quy định Chính phủ có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí 
công đoàn là không tương thích với nguyên tắc tự do liên kết theo Công 
ước 87.

2. Lao động trẻ em

  Về vấn đề lao động trẻ em, pháp luật lao động hiện hành chưa đưa ra định 
nghĩa thế nào là lao động trẻ em để phân biệt rõ ràng giữa lao động trẻ em 
và công việc được phép sử dụng lao động vị thành niên phù hợp với luật 
pháp quốc tế để đảm bảo việc thực hiện quy định trong Hiến pháp năm 2013 
(cấm bóc lột lao động trẻ em).

  Bộ luật Lao động hiện hành chưa xác định độ tuổi tối thiểu được học nghề và 
đào tạo nghề trong luật pháp lao động phù hợp với Công ước số 138.

  Hiện tại, Bộ luật Lao động chưa cấm những hình thức lao động trẻ em tồi tệ 
nhất theo định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước số 182, bao gồm: (1) nô 
lệ hay tương tự nô lệ (buôn bán trẻ em, gán nợ, lao động nô lệ, lao động 
cưỡng bức); (2) hoạt động mại dâm (sản xuất các sản phẩm phim ảnh khiêu 
dâm hoặc biểu diễn khiêu dâm); và (3) các hoạt động bất hợp pháp (sản xuất 
và vận chuyển chất ma tuý), những công việc độc hại (nguy hiểm đến sức 
khoẻ, an toàn và đạo đức của trẻ) sẽ được quy định bởi luật, quy định quốc 
gia (Khuyến nghị số 190 hướng dẫn cụ thể).

3. Phân biệt đối xử 

  Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Lao động 2012 cấm “Phân biệt đối xử về giới tính, dân 
tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, 
nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công 
đoàn”. Tuy nhiên, quy định này chưa đáp ứng được yêu cầu của Công ước số 
111 vì: (i) cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc dân tộc”, 
“quan điểm chính trị” hoặc “trách nhiệm gia đình”; (ii) Không có định nghĩa rõ 
ràng về phân biệt đối xử25; và (iii) mới chỉ cấm phân biệt đối xử trong việc làm, 
quan hệ lao động và công việc mà không phải trong “tất cả mọi khía cạnh 
việc làm và nghề nghiệp”. 

  Điều 156 Bộ luật Lao động quy định lao động nữ mang thai có quyền đơn 
phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động trong trường hợp người đó 
có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ 
ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Mặc dù điều này có ý định tốt là giúp phụ nữ 
mang thai đang làm việc được lựa chọn tiếp tục làm việc hay không nếu 
công việc mà người đó thực hiện ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, trên 
thực tế và theo tiêu chuẩn lao động quốc tế, quy định này có thể dẫn đến việc 
phụ nữ bị buộc phải thôi việc khi có thai. Điều 8-1 Công ước số 183 về Bảo 
vệ thai sản năm 2000 của ILO khẳng định rõ ràng rằng việc một người sử 
dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ trong quá trình 
mang thai hoặc nghỉ thai sản là bất hợp pháp. 

  Điều 160 Bộ luật Lao động 2012 quy định những ngành nghề không được sử 
dụng lao động nữ, song điều này dẫn đến phân biệt đối xử với lao động nữ, 
do mất cơ hội được bình đẳng tiếp cận những công việc này.

  Điều 187 Bộ luật Lao động quy định độ tuổi nghỉ hưu khác nhau cho nam giới 
(60 tuổi) và nữ giới (55 tuổi) có thể dẫn đến phân biệt đối xử theo giới tính và 
không cho họ có cơ hội và đãi ngộ bình đẳng trong tiếp cận việc làm và nghề 
nghiệp.

4. Một số quy định khác về quan hệ lao động

  Một số nội dung về quan hệ lao động được quy định trong Bộ luật Lao động 
(như Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc, Điều 65. Tiến hành đối thoại 
tại nơi làm việc, Điều 70. Nội dung thương lượng tập thể) cần phải được xem 
xét điều chỉnh lại theo hướng không quy định cứng nhắc mà linh hoạt hơn, 
đảm bảo các bên có thể đối thoại, thương lượng bất cứ nội dung nào mà họ 
quan tâm và không trái pháp luật và bất cứ lúc nào mà họ thấy cần thiết.  

5.2. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp khi tham gia 
các HĐTMTD  
Các cơ hội

Phần lớn những yêu cầu đặt ra trong EVFTA liên quan đến lao động đã được quy 
định trong pháp luật Việt Nam. Một số điểm khác biệt hoặc yêu cầu mới đang 
được Chính phủ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 và thực hiện 
kế hoạch phê chuẩn các Công ước của ILO đến năm 202027. 

Việc ký kết EVFTA sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường 
EU28. Đánh giá chung là Việt Nam được hưởng lợi từ EVFTA và lợi ích sẽ đến chủ 
yếu ở một số ngành nhất định. Riêng việc cắt giảm thuế có thể đã làm tăng xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU lên khoảng 30%- 40%; Các ngành có khả năng hưởng 
lợi nhiều nhất từ EVFTA là dệt may, giày da, chế biến thực phẩm (trong đó có thủy 
sản), đồ gỗ29. Các sản phẩm này chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam sang EU. Nghiên cứu của Mutrap cũng chỉ ra rằng đối với Việt Nam, 
công nghiệp là ngành thu lợi ròng nhiều nhất30.

Hiện tại, thị phần hàng hóa của Việt Nam tại EU vẫn còn rất khiêm tốn, bởi năng 
lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn chế. Với việc xóa bỏ 
tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội tăng khả 
năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi nhập khẩu vào EU.

Về xuất khẩu: mặc dù hiện tại EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam nhưng thị phần hàng hóa của Việt Nam tại khu vực này vẫn còn rất 
khiêm tốn bởi năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn 
chế. Vì vậy, việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá hàng hóa khi nhập khẩu vào thị 
trường này. Ngay cả khi EU áp hạn ngạch thì đây cũng là cơ hội cho xuất khẩu của 
Việt Nam, ngoài lượng hàng xuất khẩu chịu mức thuế theo quy định, sẽ có một 
lượng hàng nhất định xuất theo hạn ngạch sẽ được hưởng thuế suất 0%. Đây 
chính là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định để 
giảm giá bán sản phẩm trên thị trường. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi 
nhiều nhất là những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam mà hiện EU vẫn 
đang duy trì thuế quan cao như dệt may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản. 

  Dệt may: EU là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn thứ 3 của Việt Nam 
với kim ngạch xuất khẩu 1,54 tỷ USD trong nửa đầu năm 2015. EVFTA sẽ 
giúp giảm mức thuế hiện tại mà EU đang áp dụng đối với mặt hàng may mặc 
từ 12% xuống 0%, sẽ thúc đẩy xuất khẩu với mức tăng trung bình trên 20%. 

  Giày dép: Việt Nam hiện là nước cung cấp giày dép lớn thứ hai vào thị trường 
EU sau Trung Quốc. EU là một trong hai thị trường tiêu thụ giày dép lớn nhất 
của Việt Nam với kim ngạch xuất trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt hơn 2 tỷ 
USD. Hiệp định EVFTA sẽ giúp ngành da giày có lợi thế cạnh tranh hơn khi 
thuế suất được cắt giảm từ 12,4% về 0%. Việt Nam có cơ hội lớn để tăng kim 
ngạch và thị phần xuất khẩu tại EU, dự kiến sẽ thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu 
tăng gấp đôi so với hiện nay. 

  Thủy sản: Hiện có 461 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đủ điều kiện được 
cấp phép xuất khẩu vào EU, chỉ đứng sau Trung Quốc. HĐTMTD với EU được 
nhận định sẽ mang lại nhiều cơ hội mở rộng thị phần tại EU. 

  Đồ gỗ: Ngành chế biến gỗ sẽ được hưởng thuế suất 0% cho ít nhất 90 sản 
phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam, đồng thời sẽ được giảm giá máy móc thiết 
bị ngành gỗ nhập khẩu từ các nước EU.

Như vậy, với cánh cửa xuất khẩu sang EU được rộng mở, các doanh nghiệp Việt 
Nam có nhiều cơ hội để mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường tiếp cận và 
thâm nhập thị trường EU cũng như đẩy mạnh hợp tác với các đối tác EU.

Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, nguyên 
liệu nhập khẩu từ EU. Hàng hóa, dịch vụ từ EU nhập khẩu cũng sẽ đồng thời tạo ra 

một sức ép cạnh tranh để doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực cải thiện năng lực cạnh 
tranh của mình. EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công nghệ đối với các doanh 
nghiệp trong nước.

Về thu hút đầu tư: Hiệp định EVFTA tạo ra môi trường đầu tư của Việt Nam thông 
thoáng và thuận lợi hơn. Vốn đầu tư từ các nước EU vào Việt Nam sẽ gia tăng; cơ 
hội tiếp nhận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý hiện đại và tham gia các 
chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu sẽ mở ra nhiều hơn cho các doanh nghiệp 
Việt Nam; năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp 
Việt Nam nhờ đó sẽ tăng lên. Nói cách khác, nhờ tham gia các HĐTMTD các 
doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ được vốn đầu tư, tri 
thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của EU để tiếp tục phát triển 
(tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh).

Về môi trường kinh doanh: Với việc thực thi các cam kết về các thể chế, chính 
sách pháp luật, môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật Việt Nam sẽ có 
những thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

Về tiền lương, nghiên cứu so sánh với các nước trong khu vực có tham gia xuất 
khẩu sang thị trường châu Âu, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân 
công và cải thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì 
được khả năng cạnh tranh tương đối về giá (bảng 1). Mức lương tối thiểu năm 
2016, kể cả theo giá thực tế và theo sức mua tương đương tính theo USD chỉ cao 
hơn Indonesia và Myanmar, trong khi đó lại thấp hơn các nước còn lại. 



22 | Các cơ hội và thách thức mà EVFTA sẽ mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam

5.1. Những điểm khác nhau giữa luật pháp Việt Nam và cam kết 
theo EVFTA.
Kể từ đầu những năm 1990 khi thực hiện đường lối đổi mới sang nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt, là với việc tái gia nhập ILO vào năm 
1992 và phê chuẩn các Công ước của ILO, cũng như các công ước về nhân quyền 
của Liên Hợp Quốc, pháp luật lao động Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, 
sửa đổi theo hướng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và các tiêu chuẩn lao động 
được quốc tế thừa nhận.

Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận 
quyền bình đẳng và không bị phân biệt đối xử là những quyền cơ bản của con 
người20. Hiến pháp cũng xác định rõ công dân có quyền làm việc, quyền lựa chọn 
nghề nghiệp, công việc, nơi làm việc, điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được 
hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi, nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, 
sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu21.

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao 
động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các 
quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao 
động. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến quyền lao động còn được quy định 
trong các văn bản pháp luật khác như Luật Công đoàn, Bộ luật Hình sự, Luật Việc 
làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn lao động,...

Đối với những nội dung liên quan đến lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, xóa 
bỏ phân biệt đối xử trong lao động, về cơ bản pháp luật lao động Việt Nam đã phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động của ILO và cam kết của Hiệp định. Việt Nam đã 
và đang triển khai một số chương trình hành động quốc gia để thực thi các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong thực tiễn như Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 
đến 2020, Chương trình Phòng ngừa, giảm thiểu Lao động Trẻ em giai đoạn 2016 
- 2020, Chương trình quốc gia về An toàn lao động 2016 - 2020,...

22 Bộ luật Hình sự 2015, điều 295- điều 298
23 Việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu đươc thực hiện trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền 

lương quốc gia với sự tham gia của đại diện ba bên: Chính phủ, người lao động và người sử dụng 
lao động

24 Bộ luật Lao động 2012 hiện đang được sửa đổi và dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào kỳ 
họp tháng 10 năm 2019

Luật pháp đã áp dụng các chế tài hình sự đối với các hành vi sử dụng lao động 
cưỡng bức hoặc bắt buộc; phân biệt đối xử về mọi khía cạnh của việc làm và nghề 
nghiệp, vi phạm quyền tiếp cận việc làm bình đẳng của phụ nữ; sử dụng lao động 
trẻ em22. Đối với các vấn đề về đảm bảo tiền lương tối thiểu23, giờ làm việc và an 
toàn lao động, luật pháp Việt Nam về cơ bản đã có quy định tương đối đầy đủ và 
phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO.

Tuy nhiên, những quy định trong pháp luật lao động Việt Nam vẫn còn một số 
điểm chưa phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, theo cam kết trong 
EVFTA và chủ yếu liên quan đến các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động 
theo Tuyên bố năm 1998 của ILO. 

1. Về tổ chức của người lao động

  Theo quy định tại Bộ luật Lao động 201224, Điều 189 Khoản 1, “Người lao 
động… có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định 
của Luật Công đoàn”, điều này có nghĩa là mọi tổ chức công đoàn phải được 
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thừa nhận và phải là thành viên của Tổng 
liên đoàn Lao động Việt Nam. Các điều trong luật Công đoàn 2012 đều có 
dẫn chiếu đến Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cũng hàm ý là các công đoàn 
phải tuân theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Như vậy, có thể hiểu hiện tại luật 
pháp đang quy định Việt Nam có một hệ thống công đoàn duy nhất và đây 
không phải là tự do liên kết (tự do hiệp hội) theo như quy định tại Công ước 
87, mặc dù Công ước không yêu cầu trong một quốc gia phải có nhiều hơn 
một tổ chức đại diện cho người lao động. Tuy nhiên, theo Công ước, việc 
thành lập và/hoặc tham gia tổ chức của người lao động phải do chính người 
lao động lựa chọn. Ngoài ra, việc dẫn chiếu cụ thể tới một tổ chức duy nhất 
là Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc tham gia, tham vấn với các 
cơ quan nhà nước (Điều 10, 11, 12, 13 Luật Công đoàn) cũng trái với tiêu 
chuẩn lao động quốc tế.

  Điều 2 Công ước 87 yêu cầu tự do liên kết phải được đảm bảo “không có bất 
kỳ sự phân biệt nào” dựa trên nghề nghiệp, giới tính, màu da, chủng tộc, tín 
ngưỡng, quốc tịch, quan điểm chính trị... Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 3 Bộ luật 
Lao động năm 2012 giải thích từ ngữ “người lao động” là người đủ 15 tuổi trở 
lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương 

và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động và theo khoản 1 
Điều 5 Luật Công đoàn, quyền thành lập và gia nhập công đoàn chỉ được 
đảm bảo đối với “người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp”. Như vậy, theo quy định hiện hành còn một số đối tượng 
người lao động như chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc 
doanh nghiệp, người được ủy quyền quản lý doanh nghiệp hoặc ký hợp đồng 
lao động với người lao động trong doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà 
nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, người lao động không làm việc theo 
hợp đồng lao động và người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam không 
có quyền này và do đó trái với tiêu chuẩn lao động quốc tế.

  Hiện tại, Luật Công đoàn quy định vai trò và chức năng, nhiệm vụ của các 
cấp công đoàn khác nhau và đại diện cho người lao động ở nơi chưa có tổ 
chức công đoàn. Tuy nhiên, theo diễn giải của Ủy ban tự do liên kết của ILO, 
việc quy định như vậy trong luật là trái với nguyên tắc tự do liên kết. Những 
nội dung này nên được điều chỉnh trong văn bản nội bộ của công đoàn. 
Ngoài ra, việc quy định công đoàn cấp trên mặc nhiên là đại diện cho người 
lao động ở những nơi chưa có công đoàn cũng là trái với tiêu chuẩn lao động 
quốc tế, việc này chỉ được thực hiện theo yêu cầu của người lao động.

  Điều 1 Luật Công đoàn quy định “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội ..., là 
thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam...” và Điều 15 Luật Công đoàn “Công đoàn có trách 
nhiệm tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng...” là chưa 
tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 về quyền tự chủ của công 
đoàn trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch 
hoạt động của mình. 

  Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn 2012 và Điều 5 Nghị định số 
191/2013/NĐ-CP quy định cơ chế đóng kinh phí công đoàn bắt buộc đối với 
người sử dụng lao động (bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm 
xã hội). Theo quy định này, tổ chức công đoàn nhận tài chính từ người sử 
dụng lao động và điều này là trái với nguyên tắc không can thiệp, nguyên tắc 
tự nguyện và tự chủ theo Công ước 87.

  Điều 26 và 27 Luật Công đoàn quy định về tài chính và quản lý, sử dụng tài 
chính công đoàn và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, khoản 2 quy định Nhà 
nước có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí công đoàn. Theo tiêu chuẩn lao 
động quốc tế, người lao động và người sử dụng lao động được tự tổ chức 
hành chính, bao hàm cả độc lập về tài chính. Do đó, hỗ trợ tài chính từ Nhà 
nước, cũng như quy định Chính phủ có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí 
công đoàn là không tương thích với nguyên tắc tự do liên kết theo Công 
ước 87.

2. Lao động trẻ em

  Về vấn đề lao động trẻ em, pháp luật lao động hiện hành chưa đưa ra định 
nghĩa thế nào là lao động trẻ em để phân biệt rõ ràng giữa lao động trẻ em 
và công việc được phép sử dụng lao động vị thành niên phù hợp với luật 
pháp quốc tế để đảm bảo việc thực hiện quy định trong Hiến pháp năm 2013 
(cấm bóc lột lao động trẻ em).

  Bộ luật Lao động hiện hành chưa xác định độ tuổi tối thiểu được học nghề và 
đào tạo nghề trong luật pháp lao động phù hợp với Công ước số 138.

  Hiện tại, Bộ luật Lao động chưa cấm những hình thức lao động trẻ em tồi tệ 
nhất theo định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước số 182, bao gồm: (1) nô 
lệ hay tương tự nô lệ (buôn bán trẻ em, gán nợ, lao động nô lệ, lao động 
cưỡng bức); (2) hoạt động mại dâm (sản xuất các sản phẩm phim ảnh khiêu 
dâm hoặc biểu diễn khiêu dâm); và (3) các hoạt động bất hợp pháp (sản xuất 
và vận chuyển chất ma tuý), những công việc độc hại (nguy hiểm đến sức 
khoẻ, an toàn và đạo đức của trẻ) sẽ được quy định bởi luật, quy định quốc 
gia (Khuyến nghị số 190 hướng dẫn cụ thể).

3. Phân biệt đối xử 

  Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Lao động 2012 cấm “Phân biệt đối xử về giới tính, dân 
tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, 
nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công 
đoàn”. Tuy nhiên, quy định này chưa đáp ứng được yêu cầu của Công ước số 
111 vì: (i) cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc dân tộc”, 
“quan điểm chính trị” hoặc “trách nhiệm gia đình”; (ii) Không có định nghĩa rõ 
ràng về phân biệt đối xử25; và (iii) mới chỉ cấm phân biệt đối xử trong việc làm, 
quan hệ lao động và công việc mà không phải trong “tất cả mọi khía cạnh 
việc làm và nghề nghiệp”. 

  Điều 156 Bộ luật Lao động quy định lao động nữ mang thai có quyền đơn 
phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động trong trường hợp người đó 
có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ 
ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Mặc dù điều này có ý định tốt là giúp phụ nữ 
mang thai đang làm việc được lựa chọn tiếp tục làm việc hay không nếu 
công việc mà người đó thực hiện ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, trên 
thực tế và theo tiêu chuẩn lao động quốc tế, quy định này có thể dẫn đến việc 
phụ nữ bị buộc phải thôi việc khi có thai. Điều 8-1 Công ước số 183 về Bảo 
vệ thai sản năm 2000 của ILO khẳng định rõ ràng rằng việc một người sử 
dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ trong quá trình 
mang thai hoặc nghỉ thai sản là bất hợp pháp. 

  Điều 160 Bộ luật Lao động 2012 quy định những ngành nghề không được sử 
dụng lao động nữ, song điều này dẫn đến phân biệt đối xử với lao động nữ, 
do mất cơ hội được bình đẳng tiếp cận những công việc này.

  Điều 187 Bộ luật Lao động quy định độ tuổi nghỉ hưu khác nhau cho nam giới 
(60 tuổi) và nữ giới (55 tuổi) có thể dẫn đến phân biệt đối xử theo giới tính và 
không cho họ có cơ hội và đãi ngộ bình đẳng trong tiếp cận việc làm và nghề 
nghiệp.

4. Một số quy định khác về quan hệ lao động

  Một số nội dung về quan hệ lao động được quy định trong Bộ luật Lao động 
(như Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc, Điều 65. Tiến hành đối thoại 
tại nơi làm việc, Điều 70. Nội dung thương lượng tập thể) cần phải được xem 
xét điều chỉnh lại theo hướng không quy định cứng nhắc mà linh hoạt hơn, 
đảm bảo các bên có thể đối thoại, thương lượng bất cứ nội dung nào mà họ 
quan tâm và không trái pháp luật và bất cứ lúc nào mà họ thấy cần thiết.  

5.2. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp khi tham gia 
các HĐTMTD  
Các cơ hội

Phần lớn những yêu cầu đặt ra trong EVFTA liên quan đến lao động đã được quy 
định trong pháp luật Việt Nam. Một số điểm khác biệt hoặc yêu cầu mới đang 
được Chính phủ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 và thực hiện 
kế hoạch phê chuẩn các Công ước của ILO đến năm 202027. 

Việc ký kết EVFTA sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường 
EU28. Đánh giá chung là Việt Nam được hưởng lợi từ EVFTA và lợi ích sẽ đến chủ 
yếu ở một số ngành nhất định. Riêng việc cắt giảm thuế có thể đã làm tăng xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU lên khoảng 30%- 40%; Các ngành có khả năng hưởng 
lợi nhiều nhất từ EVFTA là dệt may, giày da, chế biến thực phẩm (trong đó có thủy 
sản), đồ gỗ29. Các sản phẩm này chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam sang EU. Nghiên cứu của Mutrap cũng chỉ ra rằng đối với Việt Nam, 
công nghiệp là ngành thu lợi ròng nhiều nhất30.

Hiện tại, thị phần hàng hóa của Việt Nam tại EU vẫn còn rất khiêm tốn, bởi năng 
lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn chế. Với việc xóa bỏ 
tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội tăng khả 
năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi nhập khẩu vào EU.

Về xuất khẩu: mặc dù hiện tại EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam nhưng thị phần hàng hóa của Việt Nam tại khu vực này vẫn còn rất 
khiêm tốn bởi năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn 
chế. Vì vậy, việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá hàng hóa khi nhập khẩu vào thị 
trường này. Ngay cả khi EU áp hạn ngạch thì đây cũng là cơ hội cho xuất khẩu của 
Việt Nam, ngoài lượng hàng xuất khẩu chịu mức thuế theo quy định, sẽ có một 
lượng hàng nhất định xuất theo hạn ngạch sẽ được hưởng thuế suất 0%. Đây 
chính là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định để 
giảm giá bán sản phẩm trên thị trường. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi 
nhiều nhất là những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam mà hiện EU vẫn 
đang duy trì thuế quan cao như dệt may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản. 

  Dệt may: EU là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn thứ 3 của Việt Nam 
với kim ngạch xuất khẩu 1,54 tỷ USD trong nửa đầu năm 2015. EVFTA sẽ 
giúp giảm mức thuế hiện tại mà EU đang áp dụng đối với mặt hàng may mặc 
từ 12% xuống 0%, sẽ thúc đẩy xuất khẩu với mức tăng trung bình trên 20%. 

  Giày dép: Việt Nam hiện là nước cung cấp giày dép lớn thứ hai vào thị trường 
EU sau Trung Quốc. EU là một trong hai thị trường tiêu thụ giày dép lớn nhất 
của Việt Nam với kim ngạch xuất trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt hơn 2 tỷ 
USD. Hiệp định EVFTA sẽ giúp ngành da giày có lợi thế cạnh tranh hơn khi 
thuế suất được cắt giảm từ 12,4% về 0%. Việt Nam có cơ hội lớn để tăng kim 
ngạch và thị phần xuất khẩu tại EU, dự kiến sẽ thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu 
tăng gấp đôi so với hiện nay. 

  Thủy sản: Hiện có 461 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đủ điều kiện được 
cấp phép xuất khẩu vào EU, chỉ đứng sau Trung Quốc. HĐTMTD với EU được 
nhận định sẽ mang lại nhiều cơ hội mở rộng thị phần tại EU. 

  Đồ gỗ: Ngành chế biến gỗ sẽ được hưởng thuế suất 0% cho ít nhất 90 sản 
phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam, đồng thời sẽ được giảm giá máy móc thiết 
bị ngành gỗ nhập khẩu từ các nước EU.

Như vậy, với cánh cửa xuất khẩu sang EU được rộng mở, các doanh nghiệp Việt 
Nam có nhiều cơ hội để mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường tiếp cận và 
thâm nhập thị trường EU cũng như đẩy mạnh hợp tác với các đối tác EU.

Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, nguyên 
liệu nhập khẩu từ EU. Hàng hóa, dịch vụ từ EU nhập khẩu cũng sẽ đồng thời tạo ra 

một sức ép cạnh tranh để doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực cải thiện năng lực cạnh 
tranh của mình. EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công nghệ đối với các doanh 
nghiệp trong nước.

Về thu hút đầu tư: Hiệp định EVFTA tạo ra môi trường đầu tư của Việt Nam thông 
thoáng và thuận lợi hơn. Vốn đầu tư từ các nước EU vào Việt Nam sẽ gia tăng; cơ 
hội tiếp nhận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý hiện đại và tham gia các 
chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu sẽ mở ra nhiều hơn cho các doanh nghiệp 
Việt Nam; năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp 
Việt Nam nhờ đó sẽ tăng lên. Nói cách khác, nhờ tham gia các HĐTMTD các 
doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ được vốn đầu tư, tri 
thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của EU để tiếp tục phát triển 
(tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh).

Về môi trường kinh doanh: Với việc thực thi các cam kết về các thể chế, chính 
sách pháp luật, môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật Việt Nam sẽ có 
những thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

Về tiền lương, nghiên cứu so sánh với các nước trong khu vực có tham gia xuất 
khẩu sang thị trường châu Âu, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân 
công và cải thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì 
được khả năng cạnh tranh tương đối về giá (bảng 1). Mức lương tối thiểu năm 
2016, kể cả theo giá thực tế và theo sức mua tương đương tính theo USD chỉ cao 
hơn Indonesia và Myanmar, trong khi đó lại thấp hơn các nước còn lại. 
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5.1. Những điểm khác nhau giữa luật pháp Việt Nam và cam kết 
theo EVFTA.
Kể từ đầu những năm 1990 khi thực hiện đường lối đổi mới sang nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt, là với việc tái gia nhập ILO vào năm 
1992 và phê chuẩn các Công ước của ILO, cũng như các công ước về nhân quyền 
của Liên Hợp Quốc, pháp luật lao động Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, 
sửa đổi theo hướng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và các tiêu chuẩn lao động 
được quốc tế thừa nhận.

Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận 
quyền bình đẳng và không bị phân biệt đối xử là những quyền cơ bản của con 
người20. Hiến pháp cũng xác định rõ công dân có quyền làm việc, quyền lựa chọn 
nghề nghiệp, công việc, nơi làm việc, điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được 
hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi, nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, 
sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu21.

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao 
động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các 
quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao 
động. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến quyền lao động còn được quy định 
trong các văn bản pháp luật khác như Luật Công đoàn, Bộ luật Hình sự, Luật Việc 
làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn lao động,...

Đối với những nội dung liên quan đến lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, xóa 
bỏ phân biệt đối xử trong lao động, về cơ bản pháp luật lao động Việt Nam đã phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động của ILO và cam kết của Hiệp định. Việt Nam đã 
và đang triển khai một số chương trình hành động quốc gia để thực thi các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong thực tiễn như Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 
đến 2020, Chương trình Phòng ngừa, giảm thiểu Lao động Trẻ em giai đoạn 2016 
- 2020, Chương trình quốc gia về An toàn lao động 2016 - 2020,...

Luật pháp đã áp dụng các chế tài hình sự đối với các hành vi sử dụng lao động 
cưỡng bức hoặc bắt buộc; phân biệt đối xử về mọi khía cạnh của việc làm và nghề 
nghiệp, vi phạm quyền tiếp cận việc làm bình đẳng của phụ nữ; sử dụng lao động 
trẻ em22. Đối với các vấn đề về đảm bảo tiền lương tối thiểu23, giờ làm việc và an 
toàn lao động, luật pháp Việt Nam về cơ bản đã có quy định tương đối đầy đủ và 
phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO.

Tuy nhiên, những quy định trong pháp luật lao động Việt Nam vẫn còn một số 
điểm chưa phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, theo cam kết trong 
EVFTA và chủ yếu liên quan đến các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động 
theo Tuyên bố năm 1998 của ILO. 

1. Về tổ chức của người lao động

  Theo quy định tại Bộ luật Lao động 201224, Điều 189 Khoản 1, “Người lao 
động… có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định 
của Luật Công đoàn”, điều này có nghĩa là mọi tổ chức công đoàn phải được 
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thừa nhận và phải là thành viên của Tổng 
liên đoàn Lao động Việt Nam. Các điều trong luật Công đoàn 2012 đều có 
dẫn chiếu đến Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cũng hàm ý là các công đoàn 
phải tuân theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Như vậy, có thể hiểu hiện tại luật 
pháp đang quy định Việt Nam có một hệ thống công đoàn duy nhất và đây 
không phải là tự do liên kết (tự do hiệp hội) theo như quy định tại Công ước 
87, mặc dù Công ước không yêu cầu trong một quốc gia phải có nhiều hơn 
một tổ chức đại diện cho người lao động. Tuy nhiên, theo Công ước, việc 
thành lập và/hoặc tham gia tổ chức của người lao động phải do chính người 
lao động lựa chọn. Ngoài ra, việc dẫn chiếu cụ thể tới một tổ chức duy nhất 
là Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc tham gia, tham vấn với các 
cơ quan nhà nước (Điều 10, 11, 12, 13 Luật Công đoàn) cũng trái với tiêu 
chuẩn lao động quốc tế.

  Điều 2 Công ước 87 yêu cầu tự do liên kết phải được đảm bảo “không có bất 
kỳ sự phân biệt nào” dựa trên nghề nghiệp, giới tính, màu da, chủng tộc, tín 
ngưỡng, quốc tịch, quan điểm chính trị... Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 3 Bộ luật 
Lao động năm 2012 giải thích từ ngữ “người lao động” là người đủ 15 tuổi trở 
lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương 

và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động và theo khoản 1 
Điều 5 Luật Công đoàn, quyền thành lập và gia nhập công đoàn chỉ được 
đảm bảo đối với “người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp”. Như vậy, theo quy định hiện hành còn một số đối tượng 
người lao động như chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc 
doanh nghiệp, người được ủy quyền quản lý doanh nghiệp hoặc ký hợp đồng 
lao động với người lao động trong doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà 
nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, người lao động không làm việc theo 
hợp đồng lao động và người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam không 
có quyền này và do đó trái với tiêu chuẩn lao động quốc tế.

  Hiện tại, Luật Công đoàn quy định vai trò và chức năng, nhiệm vụ của các 
cấp công đoàn khác nhau và đại diện cho người lao động ở nơi chưa có tổ 
chức công đoàn. Tuy nhiên, theo diễn giải của Ủy ban tự do liên kết của ILO, 
việc quy định như vậy trong luật là trái với nguyên tắc tự do liên kết. Những 
nội dung này nên được điều chỉnh trong văn bản nội bộ của công đoàn. 
Ngoài ra, việc quy định công đoàn cấp trên mặc nhiên là đại diện cho người 
lao động ở những nơi chưa có công đoàn cũng là trái với tiêu chuẩn lao động 
quốc tế, việc này chỉ được thực hiện theo yêu cầu của người lao động.

  Điều 1 Luật Công đoàn quy định “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội ..., là 
thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam...” và Điều 15 Luật Công đoàn “Công đoàn có trách 
nhiệm tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng...” là chưa 
tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 về quyền tự chủ của công 
đoàn trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch 
hoạt động của mình. 

  Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn 2012 và Điều 5 Nghị định số 
191/2013/NĐ-CP quy định cơ chế đóng kinh phí công đoàn bắt buộc đối với 
người sử dụng lao động (bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm 
xã hội). Theo quy định này, tổ chức công đoàn nhận tài chính từ người sử 
dụng lao động và điều này là trái với nguyên tắc không can thiệp, nguyên tắc 
tự nguyện và tự chủ theo Công ước 87.

  Điều 26 và 27 Luật Công đoàn quy định về tài chính và quản lý, sử dụng tài 
chính công đoàn và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, khoản 2 quy định Nhà 
nước có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí công đoàn. Theo tiêu chuẩn lao 
động quốc tế, người lao động và người sử dụng lao động được tự tổ chức 
hành chính, bao hàm cả độc lập về tài chính. Do đó, hỗ trợ tài chính từ Nhà 
nước, cũng như quy định Chính phủ có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí 
công đoàn là không tương thích với nguyên tắc tự do liên kết theo Công 
ước 87.

2. Lao động trẻ em

  Về vấn đề lao động trẻ em, pháp luật lao động hiện hành chưa đưa ra định 
nghĩa thế nào là lao động trẻ em để phân biệt rõ ràng giữa lao động trẻ em 
và công việc được phép sử dụng lao động vị thành niên phù hợp với luật 
pháp quốc tế để đảm bảo việc thực hiện quy định trong Hiến pháp năm 2013 
(cấm bóc lột lao động trẻ em).

  Bộ luật Lao động hiện hành chưa xác định độ tuổi tối thiểu được học nghề và 
đào tạo nghề trong luật pháp lao động phù hợp với Công ước số 138.

  Hiện tại, Bộ luật Lao động chưa cấm những hình thức lao động trẻ em tồi tệ 
nhất theo định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước số 182, bao gồm: (1) nô 
lệ hay tương tự nô lệ (buôn bán trẻ em, gán nợ, lao động nô lệ, lao động 
cưỡng bức); (2) hoạt động mại dâm (sản xuất các sản phẩm phim ảnh khiêu 
dâm hoặc biểu diễn khiêu dâm); và (3) các hoạt động bất hợp pháp (sản xuất 
và vận chuyển chất ma tuý), những công việc độc hại (nguy hiểm đến sức 
khoẻ, an toàn và đạo đức của trẻ) sẽ được quy định bởi luật, quy định quốc 
gia (Khuyến nghị số 190 hướng dẫn cụ thể).

3. Phân biệt đối xử 

  Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Lao động 2012 cấm “Phân biệt đối xử về giới tính, dân 
tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, 
nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công 
đoàn”. Tuy nhiên, quy định này chưa đáp ứng được yêu cầu của Công ước số 
111 vì: (i) cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc dân tộc”, 
“quan điểm chính trị” hoặc “trách nhiệm gia đình”; (ii) Không có định nghĩa rõ 
ràng về phân biệt đối xử25; và (iii) mới chỉ cấm phân biệt đối xử trong việc làm, 
quan hệ lao động và công việc mà không phải trong “tất cả mọi khía cạnh 
việc làm và nghề nghiệp”. 

  Điều 156 Bộ luật Lao động quy định lao động nữ mang thai có quyền đơn 
phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động trong trường hợp người đó 
có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ 
ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Mặc dù điều này có ý định tốt là giúp phụ nữ 
mang thai đang làm việc được lựa chọn tiếp tục làm việc hay không nếu 
công việc mà người đó thực hiện ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, trên 
thực tế và theo tiêu chuẩn lao động quốc tế, quy định này có thể dẫn đến việc 
phụ nữ bị buộc phải thôi việc khi có thai. Điều 8-1 Công ước số 183 về Bảo 
vệ thai sản năm 2000 của ILO khẳng định rõ ràng rằng việc một người sử 
dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ trong quá trình 
mang thai hoặc nghỉ thai sản là bất hợp pháp. 

  Điều 160 Bộ luật Lao động 2012 quy định những ngành nghề không được sử 
dụng lao động nữ, song điều này dẫn đến phân biệt đối xử với lao động nữ, 
do mất cơ hội được bình đẳng tiếp cận những công việc này.

  Điều 187 Bộ luật Lao động quy định độ tuổi nghỉ hưu khác nhau cho nam giới 
(60 tuổi) và nữ giới (55 tuổi) có thể dẫn đến phân biệt đối xử theo giới tính và 
không cho họ có cơ hội và đãi ngộ bình đẳng trong tiếp cận việc làm và nghề 
nghiệp.

4. Một số quy định khác về quan hệ lao động

  Một số nội dung về quan hệ lao động được quy định trong Bộ luật Lao động 
(như Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc, Điều 65. Tiến hành đối thoại 
tại nơi làm việc, Điều 70. Nội dung thương lượng tập thể) cần phải được xem 
xét điều chỉnh lại theo hướng không quy định cứng nhắc mà linh hoạt hơn, 
đảm bảo các bên có thể đối thoại, thương lượng bất cứ nội dung nào mà họ 
quan tâm và không trái pháp luật và bất cứ lúc nào mà họ thấy cần thiết.  

5.2. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp khi tham gia 
các HĐTMTD  
Các cơ hội

Phần lớn những yêu cầu đặt ra trong EVFTA liên quan đến lao động đã được quy 
định trong pháp luật Việt Nam. Một số điểm khác biệt hoặc yêu cầu mới đang 
được Chính phủ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 và thực hiện 
kế hoạch phê chuẩn các Công ước của ILO đến năm 202027. 

Việc ký kết EVFTA sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường 
EU28. Đánh giá chung là Việt Nam được hưởng lợi từ EVFTA và lợi ích sẽ đến chủ 
yếu ở một số ngành nhất định. Riêng việc cắt giảm thuế có thể đã làm tăng xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU lên khoảng 30%- 40%; Các ngành có khả năng hưởng 
lợi nhiều nhất từ EVFTA là dệt may, giày da, chế biến thực phẩm (trong đó có thủy 
sản), đồ gỗ29. Các sản phẩm này chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam sang EU. Nghiên cứu của Mutrap cũng chỉ ra rằng đối với Việt Nam, 
công nghiệp là ngành thu lợi ròng nhiều nhất30.

Hiện tại, thị phần hàng hóa của Việt Nam tại EU vẫn còn rất khiêm tốn, bởi năng 
lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn chế. Với việc xóa bỏ 
tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội tăng khả 
năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi nhập khẩu vào EU.

Về xuất khẩu: mặc dù hiện tại EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam nhưng thị phần hàng hóa của Việt Nam tại khu vực này vẫn còn rất 
khiêm tốn bởi năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn 
chế. Vì vậy, việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá hàng hóa khi nhập khẩu vào thị 
trường này. Ngay cả khi EU áp hạn ngạch thì đây cũng là cơ hội cho xuất khẩu của 
Việt Nam, ngoài lượng hàng xuất khẩu chịu mức thuế theo quy định, sẽ có một 
lượng hàng nhất định xuất theo hạn ngạch sẽ được hưởng thuế suất 0%. Đây 
chính là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định để 
giảm giá bán sản phẩm trên thị trường. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi 
nhiều nhất là những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam mà hiện EU vẫn 
đang duy trì thuế quan cao như dệt may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản. 

  Dệt may: EU là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn thứ 3 của Việt Nam 
với kim ngạch xuất khẩu 1,54 tỷ USD trong nửa đầu năm 2015. EVFTA sẽ 
giúp giảm mức thuế hiện tại mà EU đang áp dụng đối với mặt hàng may mặc 
từ 12% xuống 0%, sẽ thúc đẩy xuất khẩu với mức tăng trung bình trên 20%. 

  Giày dép: Việt Nam hiện là nước cung cấp giày dép lớn thứ hai vào thị trường 
EU sau Trung Quốc. EU là một trong hai thị trường tiêu thụ giày dép lớn nhất 
của Việt Nam với kim ngạch xuất trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt hơn 2 tỷ 
USD. Hiệp định EVFTA sẽ giúp ngành da giày có lợi thế cạnh tranh hơn khi 
thuế suất được cắt giảm từ 12,4% về 0%. Việt Nam có cơ hội lớn để tăng kim 
ngạch và thị phần xuất khẩu tại EU, dự kiến sẽ thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu 
tăng gấp đôi so với hiện nay. 

  Thủy sản: Hiện có 461 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đủ điều kiện được 
cấp phép xuất khẩu vào EU, chỉ đứng sau Trung Quốc. HĐTMTD với EU được 
nhận định sẽ mang lại nhiều cơ hội mở rộng thị phần tại EU. 

  Đồ gỗ: Ngành chế biến gỗ sẽ được hưởng thuế suất 0% cho ít nhất 90 sản 
phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam, đồng thời sẽ được giảm giá máy móc thiết 
bị ngành gỗ nhập khẩu từ các nước EU.

Như vậy, với cánh cửa xuất khẩu sang EU được rộng mở, các doanh nghiệp Việt 
Nam có nhiều cơ hội để mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường tiếp cận và 
thâm nhập thị trường EU cũng như đẩy mạnh hợp tác với các đối tác EU.

Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, nguyên 
liệu nhập khẩu từ EU. Hàng hóa, dịch vụ từ EU nhập khẩu cũng sẽ đồng thời tạo ra 

một sức ép cạnh tranh để doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực cải thiện năng lực cạnh 
tranh của mình. EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công nghệ đối với các doanh 
nghiệp trong nước.

Về thu hút đầu tư: Hiệp định EVFTA tạo ra môi trường đầu tư của Việt Nam thông 
thoáng và thuận lợi hơn. Vốn đầu tư từ các nước EU vào Việt Nam sẽ gia tăng; cơ 
hội tiếp nhận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý hiện đại và tham gia các 
chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu sẽ mở ra nhiều hơn cho các doanh nghiệp 
Việt Nam; năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp 
Việt Nam nhờ đó sẽ tăng lên. Nói cách khác, nhờ tham gia các HĐTMTD các 
doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ được vốn đầu tư, tri 
thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của EU để tiếp tục phát triển 
(tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh).

Về môi trường kinh doanh: Với việc thực thi các cam kết về các thể chế, chính 
sách pháp luật, môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật Việt Nam sẽ có 
những thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

Về tiền lương, nghiên cứu so sánh với các nước trong khu vực có tham gia xuất 
khẩu sang thị trường châu Âu, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân 
công và cải thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì 
được khả năng cạnh tranh tương đối về giá (bảng 1). Mức lương tối thiểu năm 
2016, kể cả theo giá thực tế và theo sức mua tương đương tính theo USD chỉ cao 
hơn Indonesia và Myanmar, trong khi đó lại thấp hơn các nước còn lại. 
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5.1. Những điểm khác nhau giữa luật pháp Việt Nam và cam kết 
theo EVFTA.
Kể từ đầu những năm 1990 khi thực hiện đường lối đổi mới sang nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt, là với việc tái gia nhập ILO vào năm 
1992 và phê chuẩn các Công ước của ILO, cũng như các công ước về nhân quyền 
của Liên Hợp Quốc, pháp luật lao động Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, 
sửa đổi theo hướng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và các tiêu chuẩn lao động 
được quốc tế thừa nhận.

Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận 
quyền bình đẳng và không bị phân biệt đối xử là những quyền cơ bản của con 
người20. Hiến pháp cũng xác định rõ công dân có quyền làm việc, quyền lựa chọn 
nghề nghiệp, công việc, nơi làm việc, điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được 
hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi, nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, 
sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu21.

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao 
động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các 
quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao 
động. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến quyền lao động còn được quy định 
trong các văn bản pháp luật khác như Luật Công đoàn, Bộ luật Hình sự, Luật Việc 
làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn lao động,...

Đối với những nội dung liên quan đến lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, xóa 
bỏ phân biệt đối xử trong lao động, về cơ bản pháp luật lao động Việt Nam đã phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động của ILO và cam kết của Hiệp định. Việt Nam đã 
và đang triển khai một số chương trình hành động quốc gia để thực thi các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong thực tiễn như Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 
đến 2020, Chương trình Phòng ngừa, giảm thiểu Lao động Trẻ em giai đoạn 2016 
- 2020, Chương trình quốc gia về An toàn lao động 2016 - 2020,...

Luật pháp đã áp dụng các chế tài hình sự đối với các hành vi sử dụng lao động 
cưỡng bức hoặc bắt buộc; phân biệt đối xử về mọi khía cạnh của việc làm và nghề 
nghiệp, vi phạm quyền tiếp cận việc làm bình đẳng của phụ nữ; sử dụng lao động 
trẻ em22. Đối với các vấn đề về đảm bảo tiền lương tối thiểu23, giờ làm việc và an 
toàn lao động, luật pháp Việt Nam về cơ bản đã có quy định tương đối đầy đủ và 
phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO.

Tuy nhiên, những quy định trong pháp luật lao động Việt Nam vẫn còn một số 
điểm chưa phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, theo cam kết trong 
EVFTA và chủ yếu liên quan đến các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động 
theo Tuyên bố năm 1998 của ILO. 

1. Về tổ chức của người lao động

  Theo quy định tại Bộ luật Lao động 201224, Điều 189 Khoản 1, “Người lao 
động… có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định 
của Luật Công đoàn”, điều này có nghĩa là mọi tổ chức công đoàn phải được 
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thừa nhận và phải là thành viên của Tổng 
liên đoàn Lao động Việt Nam. Các điều trong luật Công đoàn 2012 đều có 
dẫn chiếu đến Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cũng hàm ý là các công đoàn 
phải tuân theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Như vậy, có thể hiểu hiện tại luật 
pháp đang quy định Việt Nam có một hệ thống công đoàn duy nhất và đây 
không phải là tự do liên kết (tự do hiệp hội) theo như quy định tại Công ước 
87, mặc dù Công ước không yêu cầu trong một quốc gia phải có nhiều hơn 
một tổ chức đại diện cho người lao động. Tuy nhiên, theo Công ước, việc 
thành lập và/hoặc tham gia tổ chức của người lao động phải do chính người 
lao động lựa chọn. Ngoài ra, việc dẫn chiếu cụ thể tới một tổ chức duy nhất 
là Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc tham gia, tham vấn với các 
cơ quan nhà nước (Điều 10, 11, 12, 13 Luật Công đoàn) cũng trái với tiêu 
chuẩn lao động quốc tế.

  Điều 2 Công ước 87 yêu cầu tự do liên kết phải được đảm bảo “không có bất 
kỳ sự phân biệt nào” dựa trên nghề nghiệp, giới tính, màu da, chủng tộc, tín 
ngưỡng, quốc tịch, quan điểm chính trị... Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 3 Bộ luật 
Lao động năm 2012 giải thích từ ngữ “người lao động” là người đủ 15 tuổi trở 
lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương 

và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động và theo khoản 1 
Điều 5 Luật Công đoàn, quyền thành lập và gia nhập công đoàn chỉ được 
đảm bảo đối với “người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp”. Như vậy, theo quy định hiện hành còn một số đối tượng 
người lao động như chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc 
doanh nghiệp, người được ủy quyền quản lý doanh nghiệp hoặc ký hợp đồng 
lao động với người lao động trong doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà 
nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, người lao động không làm việc theo 
hợp đồng lao động và người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam không 
có quyền này và do đó trái với tiêu chuẩn lao động quốc tế.

  Hiện tại, Luật Công đoàn quy định vai trò và chức năng, nhiệm vụ của các 
cấp công đoàn khác nhau và đại diện cho người lao động ở nơi chưa có tổ 
chức công đoàn. Tuy nhiên, theo diễn giải của Ủy ban tự do liên kết của ILO, 
việc quy định như vậy trong luật là trái với nguyên tắc tự do liên kết. Những 
nội dung này nên được điều chỉnh trong văn bản nội bộ của công đoàn. 
Ngoài ra, việc quy định công đoàn cấp trên mặc nhiên là đại diện cho người 
lao động ở những nơi chưa có công đoàn cũng là trái với tiêu chuẩn lao động 
quốc tế, việc này chỉ được thực hiện theo yêu cầu của người lao động.

  Điều 1 Luật Công đoàn quy định “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội ..., là 
thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam...” và Điều 15 Luật Công đoàn “Công đoàn có trách 
nhiệm tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng...” là chưa 
tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 về quyền tự chủ của công 
đoàn trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch 
hoạt động của mình. 

  Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn 2012 và Điều 5 Nghị định số 
191/2013/NĐ-CP quy định cơ chế đóng kinh phí công đoàn bắt buộc đối với 
người sử dụng lao động (bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm 
xã hội). Theo quy định này, tổ chức công đoàn nhận tài chính từ người sử 
dụng lao động và điều này là trái với nguyên tắc không can thiệp, nguyên tắc 
tự nguyện và tự chủ theo Công ước 87.

  Điều 26 và 27 Luật Công đoàn quy định về tài chính và quản lý, sử dụng tài 
chính công đoàn và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, khoản 2 quy định Nhà 
nước có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí công đoàn. Theo tiêu chuẩn lao 
động quốc tế, người lao động và người sử dụng lao động được tự tổ chức 
hành chính, bao hàm cả độc lập về tài chính. Do đó, hỗ trợ tài chính từ Nhà 
nước, cũng như quy định Chính phủ có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí 
công đoàn là không tương thích với nguyên tắc tự do liên kết theo Công 
ước 87.

2. Lao động trẻ em

  Về vấn đề lao động trẻ em, pháp luật lao động hiện hành chưa đưa ra định 
nghĩa thế nào là lao động trẻ em để phân biệt rõ ràng giữa lao động trẻ em 
và công việc được phép sử dụng lao động vị thành niên phù hợp với luật 
pháp quốc tế để đảm bảo việc thực hiện quy định trong Hiến pháp năm 2013 
(cấm bóc lột lao động trẻ em).

  Bộ luật Lao động hiện hành chưa xác định độ tuổi tối thiểu được học nghề và 
đào tạo nghề trong luật pháp lao động phù hợp với Công ước số 138.

  Hiện tại, Bộ luật Lao động chưa cấm những hình thức lao động trẻ em tồi tệ 
nhất theo định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước số 182, bao gồm: (1) nô 
lệ hay tương tự nô lệ (buôn bán trẻ em, gán nợ, lao động nô lệ, lao động 
cưỡng bức); (2) hoạt động mại dâm (sản xuất các sản phẩm phim ảnh khiêu 
dâm hoặc biểu diễn khiêu dâm); và (3) các hoạt động bất hợp pháp (sản xuất 
và vận chuyển chất ma tuý), những công việc độc hại (nguy hiểm đến sức 
khoẻ, an toàn và đạo đức của trẻ) sẽ được quy định bởi luật, quy định quốc 
gia (Khuyến nghị số 190 hướng dẫn cụ thể).

3. Phân biệt đối xử 

  Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Lao động 2012 cấm “Phân biệt đối xử về giới tính, dân 
tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, 
nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công 
đoàn”. Tuy nhiên, quy định này chưa đáp ứng được yêu cầu của Công ước số 
111 vì: (i) cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc dân tộc”, 
“quan điểm chính trị” hoặc “trách nhiệm gia đình”; (ii) Không có định nghĩa rõ 
ràng về phân biệt đối xử25; và (iii) mới chỉ cấm phân biệt đối xử trong việc làm, 
quan hệ lao động và công việc mà không phải trong “tất cả mọi khía cạnh 
việc làm và nghề nghiệp”. 

  Điều 156 Bộ luật Lao động quy định lao động nữ mang thai có quyền đơn 
phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động trong trường hợp người đó 
có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ 
ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Mặc dù điều này có ý định tốt là giúp phụ nữ 
mang thai đang làm việc được lựa chọn tiếp tục làm việc hay không nếu 
công việc mà người đó thực hiện ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, trên 
thực tế và theo tiêu chuẩn lao động quốc tế, quy định này có thể dẫn đến việc 
phụ nữ bị buộc phải thôi việc khi có thai. Điều 8-1 Công ước số 183 về Bảo 
vệ thai sản năm 2000 của ILO khẳng định rõ ràng rằng việc một người sử 
dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ trong quá trình 
mang thai hoặc nghỉ thai sản là bất hợp pháp. 

  Điều 160 Bộ luật Lao động 2012 quy định những ngành nghề không được sử 
dụng lao động nữ, song điều này dẫn đến phân biệt đối xử với lao động nữ, 
do mất cơ hội được bình đẳng tiếp cận những công việc này.

  Điều 187 Bộ luật Lao động quy định độ tuổi nghỉ hưu khác nhau cho nam giới 
(60 tuổi) và nữ giới (55 tuổi) có thể dẫn đến phân biệt đối xử theo giới tính và 
không cho họ có cơ hội và đãi ngộ bình đẳng trong tiếp cận việc làm và nghề 
nghiệp.

4. Một số quy định khác về quan hệ lao động

  Một số nội dung về quan hệ lao động được quy định trong Bộ luật Lao động 
(như Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc, Điều 65. Tiến hành đối thoại 
tại nơi làm việc, Điều 70. Nội dung thương lượng tập thể) cần phải được xem 
xét điều chỉnh lại theo hướng không quy định cứng nhắc mà linh hoạt hơn, 
đảm bảo các bên có thể đối thoại, thương lượng bất cứ nội dung nào mà họ 
quan tâm và không trái pháp luật và bất cứ lúc nào mà họ thấy cần thiết.  

5.2. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp khi tham gia 
các HĐTMTD  
Các cơ hội

Phần lớn những yêu cầu đặt ra trong EVFTA liên quan đến lao động đã được quy 
định trong pháp luật Việt Nam. Một số điểm khác biệt hoặc yêu cầu mới đang 
được Chính phủ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 và thực hiện 
kế hoạch phê chuẩn các Công ước của ILO đến năm 202027. 

Việc ký kết EVFTA sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường 
EU28. Đánh giá chung là Việt Nam được hưởng lợi từ EVFTA và lợi ích sẽ đến chủ 
yếu ở một số ngành nhất định. Riêng việc cắt giảm thuế có thể đã làm tăng xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU lên khoảng 30%- 40%; Các ngành có khả năng hưởng 
lợi nhiều nhất từ EVFTA là dệt may, giày da, chế biến thực phẩm (trong đó có thủy 
sản), đồ gỗ29. Các sản phẩm này chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam sang EU. Nghiên cứu của Mutrap cũng chỉ ra rằng đối với Việt Nam, 
công nghiệp là ngành thu lợi ròng nhiều nhất30.

Hiện tại, thị phần hàng hóa của Việt Nam tại EU vẫn còn rất khiêm tốn, bởi năng 
lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn chế. Với việc xóa bỏ 
tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội tăng khả 
năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi nhập khẩu vào EU.

Về xuất khẩu: mặc dù hiện tại EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam nhưng thị phần hàng hóa của Việt Nam tại khu vực này vẫn còn rất 
khiêm tốn bởi năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn 
chế. Vì vậy, việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá hàng hóa khi nhập khẩu vào thị 
trường này. Ngay cả khi EU áp hạn ngạch thì đây cũng là cơ hội cho xuất khẩu của 
Việt Nam, ngoài lượng hàng xuất khẩu chịu mức thuế theo quy định, sẽ có một 
lượng hàng nhất định xuất theo hạn ngạch sẽ được hưởng thuế suất 0%. Đây 
chính là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định để 
giảm giá bán sản phẩm trên thị trường. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi 
nhiều nhất là những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam mà hiện EU vẫn 
đang duy trì thuế quan cao như dệt may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản. 

  Dệt may: EU là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn thứ 3 của Việt Nam 
với kim ngạch xuất khẩu 1,54 tỷ USD trong nửa đầu năm 2015. EVFTA sẽ 
giúp giảm mức thuế hiện tại mà EU đang áp dụng đối với mặt hàng may mặc 
từ 12% xuống 0%, sẽ thúc đẩy xuất khẩu với mức tăng trung bình trên 20%. 

  Giày dép: Việt Nam hiện là nước cung cấp giày dép lớn thứ hai vào thị trường 
EU sau Trung Quốc. EU là một trong hai thị trường tiêu thụ giày dép lớn nhất 
của Việt Nam với kim ngạch xuất trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt hơn 2 tỷ 
USD. Hiệp định EVFTA sẽ giúp ngành da giày có lợi thế cạnh tranh hơn khi 
thuế suất được cắt giảm từ 12,4% về 0%. Việt Nam có cơ hội lớn để tăng kim 
ngạch và thị phần xuất khẩu tại EU, dự kiến sẽ thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu 
tăng gấp đôi so với hiện nay. 

  Thủy sản: Hiện có 461 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đủ điều kiện được 
cấp phép xuất khẩu vào EU, chỉ đứng sau Trung Quốc. HĐTMTD với EU được 
nhận định sẽ mang lại nhiều cơ hội mở rộng thị phần tại EU. 

  Đồ gỗ: Ngành chế biến gỗ sẽ được hưởng thuế suất 0% cho ít nhất 90 sản 
phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam, đồng thời sẽ được giảm giá máy móc thiết 
bị ngành gỗ nhập khẩu từ các nước EU.

Như vậy, với cánh cửa xuất khẩu sang EU được rộng mở, các doanh nghiệp Việt 
Nam có nhiều cơ hội để mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường tiếp cận và 
thâm nhập thị trường EU cũng như đẩy mạnh hợp tác với các đối tác EU.

Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, nguyên 
liệu nhập khẩu từ EU. Hàng hóa, dịch vụ từ EU nhập khẩu cũng sẽ đồng thời tạo ra 

một sức ép cạnh tranh để doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực cải thiện năng lực cạnh 
tranh của mình. EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công nghệ đối với các doanh 
nghiệp trong nước.

Về thu hút đầu tư: Hiệp định EVFTA tạo ra môi trường đầu tư của Việt Nam thông 
thoáng và thuận lợi hơn. Vốn đầu tư từ các nước EU vào Việt Nam sẽ gia tăng; cơ 
hội tiếp nhận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý hiện đại và tham gia các 
chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu sẽ mở ra nhiều hơn cho các doanh nghiệp 
Việt Nam; năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp 
Việt Nam nhờ đó sẽ tăng lên. Nói cách khác, nhờ tham gia các HĐTMTD các 
doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ được vốn đầu tư, tri 
thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của EU để tiếp tục phát triển 
(tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh).

Về môi trường kinh doanh: Với việc thực thi các cam kết về các thể chế, chính 
sách pháp luật, môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật Việt Nam sẽ có 
những thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

Về tiền lương, nghiên cứu so sánh với các nước trong khu vực có tham gia xuất 
khẩu sang thị trường châu Âu, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân 
công và cải thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì 
được khả năng cạnh tranh tương đối về giá (bảng 1). Mức lương tối thiểu năm 
2016, kể cả theo giá thực tế và theo sức mua tương đương tính theo USD chỉ cao 
hơn Indonesia và Myanmar, trong khi đó lại thấp hơn các nước còn lại. 
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5.1. Những điểm khác nhau giữa luật pháp Việt Nam và cam kết 
theo EVFTA.
Kể từ đầu những năm 1990 khi thực hiện đường lối đổi mới sang nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt, là với việc tái gia nhập ILO vào năm 
1992 và phê chuẩn các Công ước của ILO, cũng như các công ước về nhân quyền 
của Liên Hợp Quốc, pháp luật lao động Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, 
sửa đổi theo hướng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và các tiêu chuẩn lao động 
được quốc tế thừa nhận.

Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận 
quyền bình đẳng và không bị phân biệt đối xử là những quyền cơ bản của con 
người20. Hiến pháp cũng xác định rõ công dân có quyền làm việc, quyền lựa chọn 
nghề nghiệp, công việc, nơi làm việc, điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được 
hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi, nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, 
sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu21.

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao 
động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các 
quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao 
động. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến quyền lao động còn được quy định 
trong các văn bản pháp luật khác như Luật Công đoàn, Bộ luật Hình sự, Luật Việc 
làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn lao động,...

Đối với những nội dung liên quan đến lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, xóa 
bỏ phân biệt đối xử trong lao động, về cơ bản pháp luật lao động Việt Nam đã phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động của ILO và cam kết của Hiệp định. Việt Nam đã 
và đang triển khai một số chương trình hành động quốc gia để thực thi các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong thực tiễn như Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 
đến 2020, Chương trình Phòng ngừa, giảm thiểu Lao động Trẻ em giai đoạn 2016 
- 2020, Chương trình quốc gia về An toàn lao động 2016 - 2020,...

27 Quyết định số 2528/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
28 EU cam kết xóa bỏ thuế quan ngay khi EVFTA có hiệu lực đối với hàng hóa của Việt Nam thuộc 

85,6% số dòng thuế trong biểu thuế, tương đương 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào 
EU; Trong vòng 7 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, EU cam kết xóa bỏ 99,2% số dòng thuế trong 
biểu thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào EU.

29 Mutrap, Đánh giá tác động bền vững của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU, 2014
30 Mutrap, Đánh giá tác động bền vững của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU, 2014

Luật pháp đã áp dụng các chế tài hình sự đối với các hành vi sử dụng lao động 
cưỡng bức hoặc bắt buộc; phân biệt đối xử về mọi khía cạnh của việc làm và nghề 
nghiệp, vi phạm quyền tiếp cận việc làm bình đẳng của phụ nữ; sử dụng lao động 
trẻ em22. Đối với các vấn đề về đảm bảo tiền lương tối thiểu23, giờ làm việc và an 
toàn lao động, luật pháp Việt Nam về cơ bản đã có quy định tương đối đầy đủ và 
phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO.

Tuy nhiên, những quy định trong pháp luật lao động Việt Nam vẫn còn một số 
điểm chưa phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, theo cam kết trong 
EVFTA và chủ yếu liên quan đến các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động 
theo Tuyên bố năm 1998 của ILO. 

1. Về tổ chức của người lao động

  Theo quy định tại Bộ luật Lao động 201224, Điều 189 Khoản 1, “Người lao 
động… có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định 
của Luật Công đoàn”, điều này có nghĩa là mọi tổ chức công đoàn phải được 
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thừa nhận và phải là thành viên của Tổng 
liên đoàn Lao động Việt Nam. Các điều trong luật Công đoàn 2012 đều có 
dẫn chiếu đến Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cũng hàm ý là các công đoàn 
phải tuân theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Như vậy, có thể hiểu hiện tại luật 
pháp đang quy định Việt Nam có một hệ thống công đoàn duy nhất và đây 
không phải là tự do liên kết (tự do hiệp hội) theo như quy định tại Công ước 
87, mặc dù Công ước không yêu cầu trong một quốc gia phải có nhiều hơn 
một tổ chức đại diện cho người lao động. Tuy nhiên, theo Công ước, việc 
thành lập và/hoặc tham gia tổ chức của người lao động phải do chính người 
lao động lựa chọn. Ngoài ra, việc dẫn chiếu cụ thể tới một tổ chức duy nhất 
là Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc tham gia, tham vấn với các 
cơ quan nhà nước (Điều 10, 11, 12, 13 Luật Công đoàn) cũng trái với tiêu 
chuẩn lao động quốc tế.

  Điều 2 Công ước 87 yêu cầu tự do liên kết phải được đảm bảo “không có bất 
kỳ sự phân biệt nào” dựa trên nghề nghiệp, giới tính, màu da, chủng tộc, tín 
ngưỡng, quốc tịch, quan điểm chính trị... Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 3 Bộ luật 
Lao động năm 2012 giải thích từ ngữ “người lao động” là người đủ 15 tuổi trở 
lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương 

và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động và theo khoản 1 
Điều 5 Luật Công đoàn, quyền thành lập và gia nhập công đoàn chỉ được 
đảm bảo đối với “người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp”. Như vậy, theo quy định hiện hành còn một số đối tượng 
người lao động như chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc 
doanh nghiệp, người được ủy quyền quản lý doanh nghiệp hoặc ký hợp đồng 
lao động với người lao động trong doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà 
nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, người lao động không làm việc theo 
hợp đồng lao động và người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam không 
có quyền này và do đó trái với tiêu chuẩn lao động quốc tế.

  Hiện tại, Luật Công đoàn quy định vai trò và chức năng, nhiệm vụ của các 
cấp công đoàn khác nhau và đại diện cho người lao động ở nơi chưa có tổ 
chức công đoàn. Tuy nhiên, theo diễn giải của Ủy ban tự do liên kết của ILO, 
việc quy định như vậy trong luật là trái với nguyên tắc tự do liên kết. Những 
nội dung này nên được điều chỉnh trong văn bản nội bộ của công đoàn. 
Ngoài ra, việc quy định công đoàn cấp trên mặc nhiên là đại diện cho người 
lao động ở những nơi chưa có công đoàn cũng là trái với tiêu chuẩn lao động 
quốc tế, việc này chỉ được thực hiện theo yêu cầu của người lao động.

  Điều 1 Luật Công đoàn quy định “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội ..., là 
thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam...” và Điều 15 Luật Công đoàn “Công đoàn có trách 
nhiệm tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng...” là chưa 
tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 về quyền tự chủ của công 
đoàn trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch 
hoạt động của mình. 

  Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn 2012 và Điều 5 Nghị định số 
191/2013/NĐ-CP quy định cơ chế đóng kinh phí công đoàn bắt buộc đối với 
người sử dụng lao động (bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm 
xã hội). Theo quy định này, tổ chức công đoàn nhận tài chính từ người sử 
dụng lao động và điều này là trái với nguyên tắc không can thiệp, nguyên tắc 
tự nguyện và tự chủ theo Công ước 87.

  Điều 26 và 27 Luật Công đoàn quy định về tài chính và quản lý, sử dụng tài 
chính công đoàn và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, khoản 2 quy định Nhà 
nước có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí công đoàn. Theo tiêu chuẩn lao 
động quốc tế, người lao động và người sử dụng lao động được tự tổ chức 
hành chính, bao hàm cả độc lập về tài chính. Do đó, hỗ trợ tài chính từ Nhà 
nước, cũng như quy định Chính phủ có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí 
công đoàn là không tương thích với nguyên tắc tự do liên kết theo Công 
ước 87.

2. Lao động trẻ em

  Về vấn đề lao động trẻ em, pháp luật lao động hiện hành chưa đưa ra định 
nghĩa thế nào là lao động trẻ em để phân biệt rõ ràng giữa lao động trẻ em 
và công việc được phép sử dụng lao động vị thành niên phù hợp với luật 
pháp quốc tế để đảm bảo việc thực hiện quy định trong Hiến pháp năm 2013 
(cấm bóc lột lao động trẻ em).

  Bộ luật Lao động hiện hành chưa xác định độ tuổi tối thiểu được học nghề và 
đào tạo nghề trong luật pháp lao động phù hợp với Công ước số 138.

  Hiện tại, Bộ luật Lao động chưa cấm những hình thức lao động trẻ em tồi tệ 
nhất theo định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước số 182, bao gồm: (1) nô 
lệ hay tương tự nô lệ (buôn bán trẻ em, gán nợ, lao động nô lệ, lao động 
cưỡng bức); (2) hoạt động mại dâm (sản xuất các sản phẩm phim ảnh khiêu 
dâm hoặc biểu diễn khiêu dâm); và (3) các hoạt động bất hợp pháp (sản xuất 
và vận chuyển chất ma tuý), những công việc độc hại (nguy hiểm đến sức 
khoẻ, an toàn và đạo đức của trẻ) sẽ được quy định bởi luật, quy định quốc 
gia (Khuyến nghị số 190 hướng dẫn cụ thể).

3. Phân biệt đối xử 

  Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Lao động 2012 cấm “Phân biệt đối xử về giới tính, dân 
tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, 
nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công 
đoàn”. Tuy nhiên, quy định này chưa đáp ứng được yêu cầu của Công ước số 
111 vì: (i) cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc dân tộc”, 
“quan điểm chính trị” hoặc “trách nhiệm gia đình”; (ii) Không có định nghĩa rõ 
ràng về phân biệt đối xử25; và (iii) mới chỉ cấm phân biệt đối xử trong việc làm, 
quan hệ lao động và công việc mà không phải trong “tất cả mọi khía cạnh 
việc làm và nghề nghiệp”. 

  Điều 156 Bộ luật Lao động quy định lao động nữ mang thai có quyền đơn 
phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động trong trường hợp người đó 
có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ 
ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Mặc dù điều này có ý định tốt là giúp phụ nữ 
mang thai đang làm việc được lựa chọn tiếp tục làm việc hay không nếu 
công việc mà người đó thực hiện ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, trên 
thực tế và theo tiêu chuẩn lao động quốc tế, quy định này có thể dẫn đến việc 
phụ nữ bị buộc phải thôi việc khi có thai. Điều 8-1 Công ước số 183 về Bảo 
vệ thai sản năm 2000 của ILO khẳng định rõ ràng rằng việc một người sử 
dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ trong quá trình 
mang thai hoặc nghỉ thai sản là bất hợp pháp. 

  Điều 160 Bộ luật Lao động 2012 quy định những ngành nghề không được sử 
dụng lao động nữ, song điều này dẫn đến phân biệt đối xử với lao động nữ, 
do mất cơ hội được bình đẳng tiếp cận những công việc này.

  Điều 187 Bộ luật Lao động quy định độ tuổi nghỉ hưu khác nhau cho nam giới 
(60 tuổi) và nữ giới (55 tuổi) có thể dẫn đến phân biệt đối xử theo giới tính và 
không cho họ có cơ hội và đãi ngộ bình đẳng trong tiếp cận việc làm và nghề 
nghiệp.

4. Một số quy định khác về quan hệ lao động

  Một số nội dung về quan hệ lao động được quy định trong Bộ luật Lao động 
(như Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc, Điều 65. Tiến hành đối thoại 
tại nơi làm việc, Điều 70. Nội dung thương lượng tập thể) cần phải được xem 
xét điều chỉnh lại theo hướng không quy định cứng nhắc mà linh hoạt hơn, 
đảm bảo các bên có thể đối thoại, thương lượng bất cứ nội dung nào mà họ 
quan tâm và không trái pháp luật và bất cứ lúc nào mà họ thấy cần thiết.  

5.2. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp khi tham gia 
các HĐTMTD  
Các cơ hội

Phần lớn những yêu cầu đặt ra trong EVFTA liên quan đến lao động đã được quy 
định trong pháp luật Việt Nam. Một số điểm khác biệt hoặc yêu cầu mới đang 
được Chính phủ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 và thực hiện 
kế hoạch phê chuẩn các Công ước của ILO đến năm 202027. 

Việc ký kết EVFTA sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường 
EU28. Đánh giá chung là Việt Nam được hưởng lợi từ EVFTA và lợi ích sẽ đến chủ 
yếu ở một số ngành nhất định. Riêng việc cắt giảm thuế có thể đã làm tăng xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU lên khoảng 30%- 40%; Các ngành có khả năng hưởng 
lợi nhiều nhất từ EVFTA là dệt may, giày da, chế biến thực phẩm (trong đó có thủy 
sản), đồ gỗ29. Các sản phẩm này chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam sang EU. Nghiên cứu của Mutrap cũng chỉ ra rằng đối với Việt Nam, 
công nghiệp là ngành thu lợi ròng nhiều nhất30.

Hiện tại, thị phần hàng hóa của Việt Nam tại EU vẫn còn rất khiêm tốn, bởi năng 
lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn chế. Với việc xóa bỏ 
tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội tăng khả 
năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi nhập khẩu vào EU.

Về xuất khẩu: mặc dù hiện tại EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam nhưng thị phần hàng hóa của Việt Nam tại khu vực này vẫn còn rất 
khiêm tốn bởi năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn 
chế. Vì vậy, việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá hàng hóa khi nhập khẩu vào thị 
trường này. Ngay cả khi EU áp hạn ngạch thì đây cũng là cơ hội cho xuất khẩu của 
Việt Nam, ngoài lượng hàng xuất khẩu chịu mức thuế theo quy định, sẽ có một 
lượng hàng nhất định xuất theo hạn ngạch sẽ được hưởng thuế suất 0%. Đây 
chính là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định để 
giảm giá bán sản phẩm trên thị trường. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi 
nhiều nhất là những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam mà hiện EU vẫn 
đang duy trì thuế quan cao như dệt may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản. 

  Dệt may: EU là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn thứ 3 của Việt Nam 
với kim ngạch xuất khẩu 1,54 tỷ USD trong nửa đầu năm 2015. EVFTA sẽ 
giúp giảm mức thuế hiện tại mà EU đang áp dụng đối với mặt hàng may mặc 
từ 12% xuống 0%, sẽ thúc đẩy xuất khẩu với mức tăng trung bình trên 20%. 

  Giày dép: Việt Nam hiện là nước cung cấp giày dép lớn thứ hai vào thị trường 
EU sau Trung Quốc. EU là một trong hai thị trường tiêu thụ giày dép lớn nhất 
của Việt Nam với kim ngạch xuất trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt hơn 2 tỷ 
USD. Hiệp định EVFTA sẽ giúp ngành da giày có lợi thế cạnh tranh hơn khi 
thuế suất được cắt giảm từ 12,4% về 0%. Việt Nam có cơ hội lớn để tăng kim 
ngạch và thị phần xuất khẩu tại EU, dự kiến sẽ thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu 
tăng gấp đôi so với hiện nay. 

  Thủy sản: Hiện có 461 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đủ điều kiện được 
cấp phép xuất khẩu vào EU, chỉ đứng sau Trung Quốc. HĐTMTD với EU được 
nhận định sẽ mang lại nhiều cơ hội mở rộng thị phần tại EU. 

  Đồ gỗ: Ngành chế biến gỗ sẽ được hưởng thuế suất 0% cho ít nhất 90 sản 
phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam, đồng thời sẽ được giảm giá máy móc thiết 
bị ngành gỗ nhập khẩu từ các nước EU.

Như vậy, với cánh cửa xuất khẩu sang EU được rộng mở, các doanh nghiệp Việt 
Nam có nhiều cơ hội để mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường tiếp cận và 
thâm nhập thị trường EU cũng như đẩy mạnh hợp tác với các đối tác EU.

Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, nguyên 
liệu nhập khẩu từ EU. Hàng hóa, dịch vụ từ EU nhập khẩu cũng sẽ đồng thời tạo ra 

một sức ép cạnh tranh để doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực cải thiện năng lực cạnh 
tranh của mình. EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công nghệ đối với các doanh 
nghiệp trong nước.

Về thu hút đầu tư: Hiệp định EVFTA tạo ra môi trường đầu tư của Việt Nam thông 
thoáng và thuận lợi hơn. Vốn đầu tư từ các nước EU vào Việt Nam sẽ gia tăng; cơ 
hội tiếp nhận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý hiện đại và tham gia các 
chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu sẽ mở ra nhiều hơn cho các doanh nghiệp 
Việt Nam; năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp 
Việt Nam nhờ đó sẽ tăng lên. Nói cách khác, nhờ tham gia các HĐTMTD các 
doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ được vốn đầu tư, tri 
thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của EU để tiếp tục phát triển 
(tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh).

Về môi trường kinh doanh: Với việc thực thi các cam kết về các thể chế, chính 
sách pháp luật, môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật Việt Nam sẽ có 
những thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

Về tiền lương, nghiên cứu so sánh với các nước trong khu vực có tham gia xuất 
khẩu sang thị trường châu Âu, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân 
công và cải thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì 
được khả năng cạnh tranh tương đối về giá (bảng 1). Mức lương tối thiểu năm 
2016, kể cả theo giá thực tế và theo sức mua tương đương tính theo USD chỉ cao 
hơn Indonesia và Myanmar, trong khi đó lại thấp hơn các nước còn lại. 
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5.1. Những điểm khác nhau giữa luật pháp Việt Nam và cam kết 
theo EVFTA.
Kể từ đầu những năm 1990 khi thực hiện đường lối đổi mới sang nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt, là với việc tái gia nhập ILO vào năm 
1992 và phê chuẩn các Công ước của ILO, cũng như các công ước về nhân quyền 
của Liên Hợp Quốc, pháp luật lao động Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, 
sửa đổi theo hướng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và các tiêu chuẩn lao động 
được quốc tế thừa nhận.

Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận 
quyền bình đẳng và không bị phân biệt đối xử là những quyền cơ bản của con 
người20. Hiến pháp cũng xác định rõ công dân có quyền làm việc, quyền lựa chọn 
nghề nghiệp, công việc, nơi làm việc, điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được 
hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi, nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, 
sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu21.

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao 
động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các 
quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao 
động. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến quyền lao động còn được quy định 
trong các văn bản pháp luật khác như Luật Công đoàn, Bộ luật Hình sự, Luật Việc 
làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn lao động,...

Đối với những nội dung liên quan đến lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, xóa 
bỏ phân biệt đối xử trong lao động, về cơ bản pháp luật lao động Việt Nam đã phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động của ILO và cam kết của Hiệp định. Việt Nam đã 
và đang triển khai một số chương trình hành động quốc gia để thực thi các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong thực tiễn như Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 
đến 2020, Chương trình Phòng ngừa, giảm thiểu Lao động Trẻ em giai đoạn 2016 
- 2020, Chương trình quốc gia về An toàn lao động 2016 - 2020,...

Luật pháp đã áp dụng các chế tài hình sự đối với các hành vi sử dụng lao động 
cưỡng bức hoặc bắt buộc; phân biệt đối xử về mọi khía cạnh của việc làm và nghề 
nghiệp, vi phạm quyền tiếp cận việc làm bình đẳng của phụ nữ; sử dụng lao động 
trẻ em22. Đối với các vấn đề về đảm bảo tiền lương tối thiểu23, giờ làm việc và an 
toàn lao động, luật pháp Việt Nam về cơ bản đã có quy định tương đối đầy đủ và 
phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO.

Tuy nhiên, những quy định trong pháp luật lao động Việt Nam vẫn còn một số 
điểm chưa phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, theo cam kết trong 
EVFTA và chủ yếu liên quan đến các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động 
theo Tuyên bố năm 1998 của ILO. 

1. Về tổ chức của người lao động

  Theo quy định tại Bộ luật Lao động 201224, Điều 189 Khoản 1, “Người lao 
động… có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định 
của Luật Công đoàn”, điều này có nghĩa là mọi tổ chức công đoàn phải được 
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thừa nhận và phải là thành viên của Tổng 
liên đoàn Lao động Việt Nam. Các điều trong luật Công đoàn 2012 đều có 
dẫn chiếu đến Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cũng hàm ý là các công đoàn 
phải tuân theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Như vậy, có thể hiểu hiện tại luật 
pháp đang quy định Việt Nam có một hệ thống công đoàn duy nhất và đây 
không phải là tự do liên kết (tự do hiệp hội) theo như quy định tại Công ước 
87, mặc dù Công ước không yêu cầu trong một quốc gia phải có nhiều hơn 
một tổ chức đại diện cho người lao động. Tuy nhiên, theo Công ước, việc 
thành lập và/hoặc tham gia tổ chức của người lao động phải do chính người 
lao động lựa chọn. Ngoài ra, việc dẫn chiếu cụ thể tới một tổ chức duy nhất 
là Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc tham gia, tham vấn với các 
cơ quan nhà nước (Điều 10, 11, 12, 13 Luật Công đoàn) cũng trái với tiêu 
chuẩn lao động quốc tế.

  Điều 2 Công ước 87 yêu cầu tự do liên kết phải được đảm bảo “không có bất 
kỳ sự phân biệt nào” dựa trên nghề nghiệp, giới tính, màu da, chủng tộc, tín 
ngưỡng, quốc tịch, quan điểm chính trị... Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 3 Bộ luật 
Lao động năm 2012 giải thích từ ngữ “người lao động” là người đủ 15 tuổi trở 
lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương 

và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động và theo khoản 1 
Điều 5 Luật Công đoàn, quyền thành lập và gia nhập công đoàn chỉ được 
đảm bảo đối với “người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp”. Như vậy, theo quy định hiện hành còn một số đối tượng 
người lao động như chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc 
doanh nghiệp, người được ủy quyền quản lý doanh nghiệp hoặc ký hợp đồng 
lao động với người lao động trong doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà 
nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, người lao động không làm việc theo 
hợp đồng lao động và người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam không 
có quyền này và do đó trái với tiêu chuẩn lao động quốc tế.

  Hiện tại, Luật Công đoàn quy định vai trò và chức năng, nhiệm vụ của các 
cấp công đoàn khác nhau và đại diện cho người lao động ở nơi chưa có tổ 
chức công đoàn. Tuy nhiên, theo diễn giải của Ủy ban tự do liên kết của ILO, 
việc quy định như vậy trong luật là trái với nguyên tắc tự do liên kết. Những 
nội dung này nên được điều chỉnh trong văn bản nội bộ của công đoàn. 
Ngoài ra, việc quy định công đoàn cấp trên mặc nhiên là đại diện cho người 
lao động ở những nơi chưa có công đoàn cũng là trái với tiêu chuẩn lao động 
quốc tế, việc này chỉ được thực hiện theo yêu cầu của người lao động.

  Điều 1 Luật Công đoàn quy định “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội ..., là 
thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam...” và Điều 15 Luật Công đoàn “Công đoàn có trách 
nhiệm tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng...” là chưa 
tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 về quyền tự chủ của công 
đoàn trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch 
hoạt động của mình. 

  Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn 2012 và Điều 5 Nghị định số 
191/2013/NĐ-CP quy định cơ chế đóng kinh phí công đoàn bắt buộc đối với 
người sử dụng lao động (bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm 
xã hội). Theo quy định này, tổ chức công đoàn nhận tài chính từ người sử 
dụng lao động và điều này là trái với nguyên tắc không can thiệp, nguyên tắc 
tự nguyện và tự chủ theo Công ước 87.

  Điều 26 và 27 Luật Công đoàn quy định về tài chính và quản lý, sử dụng tài 
chính công đoàn và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, khoản 2 quy định Nhà 
nước có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí công đoàn. Theo tiêu chuẩn lao 
động quốc tế, người lao động và người sử dụng lao động được tự tổ chức 
hành chính, bao hàm cả độc lập về tài chính. Do đó, hỗ trợ tài chính từ Nhà 
nước, cũng như quy định Chính phủ có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí 
công đoàn là không tương thích với nguyên tắc tự do liên kết theo Công 
ước 87.

2. Lao động trẻ em

  Về vấn đề lao động trẻ em, pháp luật lao động hiện hành chưa đưa ra định 
nghĩa thế nào là lao động trẻ em để phân biệt rõ ràng giữa lao động trẻ em 
và công việc được phép sử dụng lao động vị thành niên phù hợp với luật 
pháp quốc tế để đảm bảo việc thực hiện quy định trong Hiến pháp năm 2013 
(cấm bóc lột lao động trẻ em).

  Bộ luật Lao động hiện hành chưa xác định độ tuổi tối thiểu được học nghề và 
đào tạo nghề trong luật pháp lao động phù hợp với Công ước số 138.

  Hiện tại, Bộ luật Lao động chưa cấm những hình thức lao động trẻ em tồi tệ 
nhất theo định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước số 182, bao gồm: (1) nô 
lệ hay tương tự nô lệ (buôn bán trẻ em, gán nợ, lao động nô lệ, lao động 
cưỡng bức); (2) hoạt động mại dâm (sản xuất các sản phẩm phim ảnh khiêu 
dâm hoặc biểu diễn khiêu dâm); và (3) các hoạt động bất hợp pháp (sản xuất 
và vận chuyển chất ma tuý), những công việc độc hại (nguy hiểm đến sức 
khoẻ, an toàn và đạo đức của trẻ) sẽ được quy định bởi luật, quy định quốc 
gia (Khuyến nghị số 190 hướng dẫn cụ thể).

3. Phân biệt đối xử 

  Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Lao động 2012 cấm “Phân biệt đối xử về giới tính, dân 
tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, 
nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công 
đoàn”. Tuy nhiên, quy định này chưa đáp ứng được yêu cầu của Công ước số 
111 vì: (i) cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc dân tộc”, 
“quan điểm chính trị” hoặc “trách nhiệm gia đình”; (ii) Không có định nghĩa rõ 
ràng về phân biệt đối xử25; và (iii) mới chỉ cấm phân biệt đối xử trong việc làm, 
quan hệ lao động và công việc mà không phải trong “tất cả mọi khía cạnh 
việc làm và nghề nghiệp”. 

  Điều 156 Bộ luật Lao động quy định lao động nữ mang thai có quyền đơn 
phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động trong trường hợp người đó 
có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ 
ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Mặc dù điều này có ý định tốt là giúp phụ nữ 
mang thai đang làm việc được lựa chọn tiếp tục làm việc hay không nếu 
công việc mà người đó thực hiện ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, trên 
thực tế và theo tiêu chuẩn lao động quốc tế, quy định này có thể dẫn đến việc 
phụ nữ bị buộc phải thôi việc khi có thai. Điều 8-1 Công ước số 183 về Bảo 
vệ thai sản năm 2000 của ILO khẳng định rõ ràng rằng việc một người sử 
dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ trong quá trình 
mang thai hoặc nghỉ thai sản là bất hợp pháp. 

  Điều 160 Bộ luật Lao động 2012 quy định những ngành nghề không được sử 
dụng lao động nữ, song điều này dẫn đến phân biệt đối xử với lao động nữ, 
do mất cơ hội được bình đẳng tiếp cận những công việc này.

  Điều 187 Bộ luật Lao động quy định độ tuổi nghỉ hưu khác nhau cho nam giới 
(60 tuổi) và nữ giới (55 tuổi) có thể dẫn đến phân biệt đối xử theo giới tính và 
không cho họ có cơ hội và đãi ngộ bình đẳng trong tiếp cận việc làm và nghề 
nghiệp.

4. Một số quy định khác về quan hệ lao động

  Một số nội dung về quan hệ lao động được quy định trong Bộ luật Lao động 
(như Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc, Điều 65. Tiến hành đối thoại 
tại nơi làm việc, Điều 70. Nội dung thương lượng tập thể) cần phải được xem 
xét điều chỉnh lại theo hướng không quy định cứng nhắc mà linh hoạt hơn, 
đảm bảo các bên có thể đối thoại, thương lượng bất cứ nội dung nào mà họ 
quan tâm và không trái pháp luật và bất cứ lúc nào mà họ thấy cần thiết.  

5.2. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp khi tham gia 
các HĐTMTD  
Các cơ hội

Phần lớn những yêu cầu đặt ra trong EVFTA liên quan đến lao động đã được quy 
định trong pháp luật Việt Nam. Một số điểm khác biệt hoặc yêu cầu mới đang 
được Chính phủ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 và thực hiện 
kế hoạch phê chuẩn các Công ước của ILO đến năm 202027. 

Việc ký kết EVFTA sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường 
EU28. Đánh giá chung là Việt Nam được hưởng lợi từ EVFTA và lợi ích sẽ đến chủ 
yếu ở một số ngành nhất định. Riêng việc cắt giảm thuế có thể đã làm tăng xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU lên khoảng 30%- 40%; Các ngành có khả năng hưởng 
lợi nhiều nhất từ EVFTA là dệt may, giày da, chế biến thực phẩm (trong đó có thủy 
sản), đồ gỗ29. Các sản phẩm này chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam sang EU. Nghiên cứu của Mutrap cũng chỉ ra rằng đối với Việt Nam, 
công nghiệp là ngành thu lợi ròng nhiều nhất30.

Hiện tại, thị phần hàng hóa của Việt Nam tại EU vẫn còn rất khiêm tốn, bởi năng 
lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn chế. Với việc xóa bỏ 
tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội tăng khả 
năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi nhập khẩu vào EU.

Về xuất khẩu: mặc dù hiện tại EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam nhưng thị phần hàng hóa của Việt Nam tại khu vực này vẫn còn rất 
khiêm tốn bởi năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn 
chế. Vì vậy, việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá hàng hóa khi nhập khẩu vào thị 
trường này. Ngay cả khi EU áp hạn ngạch thì đây cũng là cơ hội cho xuất khẩu của 
Việt Nam, ngoài lượng hàng xuất khẩu chịu mức thuế theo quy định, sẽ có một 
lượng hàng nhất định xuất theo hạn ngạch sẽ được hưởng thuế suất 0%. Đây 
chính là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định để 
giảm giá bán sản phẩm trên thị trường. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi 
nhiều nhất là những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam mà hiện EU vẫn 
đang duy trì thuế quan cao như dệt may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản. 

  Dệt may: EU là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn thứ 3 của Việt Nam 
với kim ngạch xuất khẩu 1,54 tỷ USD trong nửa đầu năm 2015. EVFTA sẽ 
giúp giảm mức thuế hiện tại mà EU đang áp dụng đối với mặt hàng may mặc 
từ 12% xuống 0%, sẽ thúc đẩy xuất khẩu với mức tăng trung bình trên 20%. 

  Giày dép: Việt Nam hiện là nước cung cấp giày dép lớn thứ hai vào thị trường 
EU sau Trung Quốc. EU là một trong hai thị trường tiêu thụ giày dép lớn nhất 
của Việt Nam với kim ngạch xuất trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt hơn 2 tỷ 
USD. Hiệp định EVFTA sẽ giúp ngành da giày có lợi thế cạnh tranh hơn khi 
thuế suất được cắt giảm từ 12,4% về 0%. Việt Nam có cơ hội lớn để tăng kim 
ngạch và thị phần xuất khẩu tại EU, dự kiến sẽ thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu 
tăng gấp đôi so với hiện nay. 

  Thủy sản: Hiện có 461 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đủ điều kiện được 
cấp phép xuất khẩu vào EU, chỉ đứng sau Trung Quốc. HĐTMTD với EU được 
nhận định sẽ mang lại nhiều cơ hội mở rộng thị phần tại EU. 

  Đồ gỗ: Ngành chế biến gỗ sẽ được hưởng thuế suất 0% cho ít nhất 90 sản 
phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam, đồng thời sẽ được giảm giá máy móc thiết 
bị ngành gỗ nhập khẩu từ các nước EU.

Như vậy, với cánh cửa xuất khẩu sang EU được rộng mở, các doanh nghiệp Việt 
Nam có nhiều cơ hội để mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường tiếp cận và 
thâm nhập thị trường EU cũng như đẩy mạnh hợp tác với các đối tác EU.

Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, nguyên 
liệu nhập khẩu từ EU. Hàng hóa, dịch vụ từ EU nhập khẩu cũng sẽ đồng thời tạo ra 

một sức ép cạnh tranh để doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực cải thiện năng lực cạnh 
tranh của mình. EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công nghệ đối với các doanh 
nghiệp trong nước.

Về thu hút đầu tư: Hiệp định EVFTA tạo ra môi trường đầu tư của Việt Nam thông 
thoáng và thuận lợi hơn. Vốn đầu tư từ các nước EU vào Việt Nam sẽ gia tăng; cơ 
hội tiếp nhận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý hiện đại và tham gia các 
chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu sẽ mở ra nhiều hơn cho các doanh nghiệp 
Việt Nam; năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp 
Việt Nam nhờ đó sẽ tăng lên. Nói cách khác, nhờ tham gia các HĐTMTD các 
doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ được vốn đầu tư, tri 
thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của EU để tiếp tục phát triển 
(tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh).

Về môi trường kinh doanh: Với việc thực thi các cam kết về các thể chế, chính 
sách pháp luật, môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật Việt Nam sẽ có 
những thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

Về tiền lương, nghiên cứu so sánh với các nước trong khu vực có tham gia xuất 
khẩu sang thị trường châu Âu, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân 
công và cải thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì 
được khả năng cạnh tranh tương đối về giá (bảng 1). Mức lương tối thiểu năm 
2016, kể cả theo giá thực tế và theo sức mua tương đương tính theo USD chỉ cao 
hơn Indonesia và Myanmar, trong khi đó lại thấp hơn các nước còn lại. 
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5.1. Những điểm khác nhau giữa luật pháp Việt Nam và cam kết 
theo EVFTA.
Kể từ đầu những năm 1990 khi thực hiện đường lối đổi mới sang nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt, là với việc tái gia nhập ILO vào năm 
1992 và phê chuẩn các Công ước của ILO, cũng như các công ước về nhân quyền 
của Liên Hợp Quốc, pháp luật lao động Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, 
sửa đổi theo hướng phù hợp hơn với thông lệ quốc tế và các tiêu chuẩn lao động 
được quốc tế thừa nhận.

Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận 
quyền bình đẳng và không bị phân biệt đối xử là những quyền cơ bản của con 
người20. Hiến pháp cũng xác định rõ công dân có quyền làm việc, quyền lựa chọn 
nghề nghiệp, công việc, nơi làm việc, điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được 
hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi, nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, 
sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu21.

Bộ luật Lao động năm 2012 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách 
nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao 
động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các 
quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao 
động. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến quyền lao động còn được quy định 
trong các văn bản pháp luật khác như Luật Công đoàn, Bộ luật Hình sự, Luật Việc 
làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn lao động,...

Đối với những nội dung liên quan đến lao động cưỡng bức, lao động trẻ em, xóa 
bỏ phân biệt đối xử trong lao động, về cơ bản pháp luật lao động Việt Nam đã phù 
hợp với các tiêu chuẩn lao động của ILO và cam kết của Hiệp định. Việt Nam đã 
và đang triển khai một số chương trình hành động quốc gia để thực thi các tiêu 
chuẩn lao động quốc tế trong thực tiễn như Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới 
đến 2020, Chương trình Phòng ngừa, giảm thiểu Lao động Trẻ em giai đoạn 2016 
- 2020, Chương trình quốc gia về An toàn lao động 2016 - 2020,...

Luật pháp đã áp dụng các chế tài hình sự đối với các hành vi sử dụng lao động 
cưỡng bức hoặc bắt buộc; phân biệt đối xử về mọi khía cạnh của việc làm và nghề 
nghiệp, vi phạm quyền tiếp cận việc làm bình đẳng của phụ nữ; sử dụng lao động 
trẻ em22. Đối với các vấn đề về đảm bảo tiền lương tối thiểu23, giờ làm việc và an 
toàn lao động, luật pháp Việt Nam về cơ bản đã có quy định tương đối đầy đủ và 
phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO.

Tuy nhiên, những quy định trong pháp luật lao động Việt Nam vẫn còn một số 
điểm chưa phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, theo cam kết trong 
EVFTA và chủ yếu liên quan đến các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động 
theo Tuyên bố năm 1998 của ILO. 

1. Về tổ chức của người lao động

  Theo quy định tại Bộ luật Lao động 201224, Điều 189 Khoản 1, “Người lao 
động… có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định 
của Luật Công đoàn”, điều này có nghĩa là mọi tổ chức công đoàn phải được 
Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thừa nhận và phải là thành viên của Tổng 
liên đoàn Lao động Việt Nam. Các điều trong luật Công đoàn 2012 đều có 
dẫn chiếu đến Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cũng hàm ý là các công đoàn 
phải tuân theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Như vậy, có thể hiểu hiện tại luật 
pháp đang quy định Việt Nam có một hệ thống công đoàn duy nhất và đây 
không phải là tự do liên kết (tự do hiệp hội) theo như quy định tại Công ước 
87, mặc dù Công ước không yêu cầu trong một quốc gia phải có nhiều hơn 
một tổ chức đại diện cho người lao động. Tuy nhiên, theo Công ước, việc 
thành lập và/hoặc tham gia tổ chức của người lao động phải do chính người 
lao động lựa chọn. Ngoài ra, việc dẫn chiếu cụ thể tới một tổ chức duy nhất 
là Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc tham gia, tham vấn với các 
cơ quan nhà nước (Điều 10, 11, 12, 13 Luật Công đoàn) cũng trái với tiêu 
chuẩn lao động quốc tế.

  Điều 2 Công ước 87 yêu cầu tự do liên kết phải được đảm bảo “không có bất 
kỳ sự phân biệt nào” dựa trên nghề nghiệp, giới tính, màu da, chủng tộc, tín 
ngưỡng, quốc tịch, quan điểm chính trị... Tuy nhiên, Khoản 1 Điều 3 Bộ luật 
Lao động năm 2012 giải thích từ ngữ “người lao động” là người đủ 15 tuổi trở 
lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương 

và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động và theo khoản 1 
Điều 5 Luật Công đoàn, quyền thành lập và gia nhập công đoàn chỉ được 
đảm bảo đối với “người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp”. Như vậy, theo quy định hiện hành còn một số đối tượng 
người lao động như chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc 
doanh nghiệp, người được ủy quyền quản lý doanh nghiệp hoặc ký hợp đồng 
lao động với người lao động trong doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà 
nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, người lao động không làm việc theo 
hợp đồng lao động và người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam không 
có quyền này và do đó trái với tiêu chuẩn lao động quốc tế.

  Hiện tại, Luật Công đoàn quy định vai trò và chức năng, nhiệm vụ của các 
cấp công đoàn khác nhau và đại diện cho người lao động ở nơi chưa có tổ 
chức công đoàn. Tuy nhiên, theo diễn giải của Ủy ban tự do liên kết của ILO, 
việc quy định như vậy trong luật là trái với nguyên tắc tự do liên kết. Những 
nội dung này nên được điều chỉnh trong văn bản nội bộ của công đoàn. 
Ngoài ra, việc quy định công đoàn cấp trên mặc nhiên là đại diện cho người 
lao động ở những nơi chưa có công đoàn cũng là trái với tiêu chuẩn lao động 
quốc tế, việc này chỉ được thực hiện theo yêu cầu của người lao động.

  Điều 1 Luật Công đoàn quy định “Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội ..., là 
thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam...” và Điều 15 Luật Công đoàn “Công đoàn có trách 
nhiệm tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng...” là chưa 
tương thích với các nguyên tắc của Công ước 87 về quyền tự chủ của công 
đoàn trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình công tác, kế hoạch 
hoạt động của mình. 

  Khoản 2 Điều 26 Luật Công đoàn 2012 và Điều 5 Nghị định số 
191/2013/NĐ-CP quy định cơ chế đóng kinh phí công đoàn bắt buộc đối với 
người sử dụng lao động (bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm 
xã hội). Theo quy định này, tổ chức công đoàn nhận tài chính từ người sử 
dụng lao động và điều này là trái với nguyên tắc không can thiệp, nguyên tắc 
tự nguyện và tự chủ theo Công ước 87.

  Điều 26 và 27 Luật Công đoàn quy định về tài chính và quản lý, sử dụng tài 
chính công đoàn và Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, khoản 2 quy định Nhà 
nước có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí công đoàn. Theo tiêu chuẩn lao 
động quốc tế, người lao động và người sử dụng lao động được tự tổ chức 
hành chính, bao hàm cả độc lập về tài chính. Do đó, hỗ trợ tài chính từ Nhà 
nước, cũng như quy định Chính phủ có quyền kiểm tra, kiểm soát kinh phí 
công đoàn là không tương thích với nguyên tắc tự do liên kết theo Công 
ước 87.

2. Lao động trẻ em

  Về vấn đề lao động trẻ em, pháp luật lao động hiện hành chưa đưa ra định 
nghĩa thế nào là lao động trẻ em để phân biệt rõ ràng giữa lao động trẻ em 
và công việc được phép sử dụng lao động vị thành niên phù hợp với luật 
pháp quốc tế để đảm bảo việc thực hiện quy định trong Hiến pháp năm 2013 
(cấm bóc lột lao động trẻ em).

  Bộ luật Lao động hiện hành chưa xác định độ tuổi tối thiểu được học nghề và 
đào tạo nghề trong luật pháp lao động phù hợp với Công ước số 138.

  Hiện tại, Bộ luật Lao động chưa cấm những hình thức lao động trẻ em tồi tệ 
nhất theo định nghĩa tại Điều 3 (a-c) của Công ước số 182, bao gồm: (1) nô 
lệ hay tương tự nô lệ (buôn bán trẻ em, gán nợ, lao động nô lệ, lao động 
cưỡng bức); (2) hoạt động mại dâm (sản xuất các sản phẩm phim ảnh khiêu 
dâm hoặc biểu diễn khiêu dâm); và (3) các hoạt động bất hợp pháp (sản xuất 
và vận chuyển chất ma tuý), những công việc độc hại (nguy hiểm đến sức 
khoẻ, an toàn và đạo đức của trẻ) sẽ được quy định bởi luật, quy định quốc 
gia (Khuyến nghị số 190 hướng dẫn cụ thể).

3. Phân biệt đối xử 

  Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Lao động 2012 cấm “Phân biệt đối xử về giới tính, dân 
tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, 
nhiễm HIV, khuyết tật hoặc vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công 
đoàn”. Tuy nhiên, quy định này chưa đáp ứng được yêu cầu của Công ước số 
111 vì: (i) cơ sở để cấm phân biệt đối xử chưa bao gồm “nguồn gốc dân tộc”, 
“quan điểm chính trị” hoặc “trách nhiệm gia đình”; (ii) Không có định nghĩa rõ 
ràng về phân biệt đối xử25; và (iii) mới chỉ cấm phân biệt đối xử trong việc làm, 
quan hệ lao động và công việc mà không phải trong “tất cả mọi khía cạnh 
việc làm và nghề nghiệp”. 

  Điều 156 Bộ luật Lao động quy định lao động nữ mang thai có quyền đơn 
phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động trong trường hợp người đó 
có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ 
ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Mặc dù điều này có ý định tốt là giúp phụ nữ 
mang thai đang làm việc được lựa chọn tiếp tục làm việc hay không nếu 
công việc mà người đó thực hiện ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, trên 
thực tế và theo tiêu chuẩn lao động quốc tế, quy định này có thể dẫn đến việc 
phụ nữ bị buộc phải thôi việc khi có thai. Điều 8-1 Công ước số 183 về Bảo 
vệ thai sản năm 2000 của ILO khẳng định rõ ràng rằng việc một người sử 
dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ trong quá trình 
mang thai hoặc nghỉ thai sản là bất hợp pháp. 

  Điều 160 Bộ luật Lao động 2012 quy định những ngành nghề không được sử 
dụng lao động nữ, song điều này dẫn đến phân biệt đối xử với lao động nữ, 
do mất cơ hội được bình đẳng tiếp cận những công việc này.

  Điều 187 Bộ luật Lao động quy định độ tuổi nghỉ hưu khác nhau cho nam giới 
(60 tuổi) và nữ giới (55 tuổi) có thể dẫn đến phân biệt đối xử theo giới tính và 
không cho họ có cơ hội và đãi ngộ bình đẳng trong tiếp cận việc làm và nghề 
nghiệp.

4. Một số quy định khác về quan hệ lao động

  Một số nội dung về quan hệ lao động được quy định trong Bộ luật Lao động 
(như Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc, Điều 65. Tiến hành đối thoại 
tại nơi làm việc, Điều 70. Nội dung thương lượng tập thể) cần phải được xem 
xét điều chỉnh lại theo hướng không quy định cứng nhắc mà linh hoạt hơn, 
đảm bảo các bên có thể đối thoại, thương lượng bất cứ nội dung nào mà họ 
quan tâm và không trái pháp luật và bất cứ lúc nào mà họ thấy cần thiết.  

5.2. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp khi tham gia 
các HĐTMTD  
Các cơ hội

Phần lớn những yêu cầu đặt ra trong EVFTA liên quan đến lao động đã được quy 
định trong pháp luật Việt Nam. Một số điểm khác biệt hoặc yêu cầu mới đang 
được Chính phủ nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 và thực hiện 
kế hoạch phê chuẩn các Công ước của ILO đến năm 202027. 

Việc ký kết EVFTA sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiếp cận thị trường 
EU28. Đánh giá chung là Việt Nam được hưởng lợi từ EVFTA và lợi ích sẽ đến chủ 
yếu ở một số ngành nhất định. Riêng việc cắt giảm thuế có thể đã làm tăng xuất 
khẩu của Việt Nam sang EU lên khoảng 30%- 40%; Các ngành có khả năng hưởng 
lợi nhiều nhất từ EVFTA là dệt may, giày da, chế biến thực phẩm (trong đó có thủy 
sản), đồ gỗ29. Các sản phẩm này chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam sang EU. Nghiên cứu của Mutrap cũng chỉ ra rằng đối với Việt Nam, 
công nghiệp là ngành thu lợi ròng nhiều nhất30.

Hiện tại, thị phần hàng hóa của Việt Nam tại EU vẫn còn rất khiêm tốn, bởi năng 
lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn chế. Với việc xóa bỏ 
tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội tăng khả 
năng cạnh tranh về giá của hàng hóa khi nhập khẩu vào EU.

Về xuất khẩu: mặc dù hiện tại EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam nhưng thị phần hàng hóa của Việt Nam tại khu vực này vẫn còn rất 
khiêm tốn bởi năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (đặc biệt là giá) còn hạn 
chế. Vì vậy, việc xóa bỏ tới trên 99% thuế quan theo EVFTA, các doanh nghiệp sẽ 
có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá hàng hóa khi nhập khẩu vào thị 
trường này. Ngay cả khi EU áp hạn ngạch thì đây cũng là cơ hội cho xuất khẩu của 
Việt Nam, ngoài lượng hàng xuất khẩu chịu mức thuế theo quy định, sẽ có một 
lượng hàng nhất định xuất theo hạn ngạch sẽ được hưởng thuế suất 0%. Đây 
chính là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam tận dụng các ưu đãi từ Hiệp định để 
giảm giá bán sản phẩm trên thị trường. Các ngành dự kiến sẽ được hưởng lợi 
nhiều nhất là những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam mà hiện EU vẫn 
đang duy trì thuế quan cao như dệt may, giày dép, đồ gỗ và thủy sản. 

  Dệt may: EU là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn thứ 3 của Việt Nam 
với kim ngạch xuất khẩu 1,54 tỷ USD trong nửa đầu năm 2015. EVFTA sẽ 
giúp giảm mức thuế hiện tại mà EU đang áp dụng đối với mặt hàng may mặc 
từ 12% xuống 0%, sẽ thúc đẩy xuất khẩu với mức tăng trung bình trên 20%. 

  Giày dép: Việt Nam hiện là nước cung cấp giày dép lớn thứ hai vào thị trường 
EU sau Trung Quốc. EU là một trong hai thị trường tiêu thụ giày dép lớn nhất 
của Việt Nam với kim ngạch xuất trong 6 tháng đầu năm 2015 đạt hơn 2 tỷ 
USD. Hiệp định EVFTA sẽ giúp ngành da giày có lợi thế cạnh tranh hơn khi 
thuế suất được cắt giảm từ 12,4% về 0%. Việt Nam có cơ hội lớn để tăng kim 
ngạch và thị phần xuất khẩu tại EU, dự kiến sẽ thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu 
tăng gấp đôi so với hiện nay. 

  Thủy sản: Hiện có 461 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đủ điều kiện được 
cấp phép xuất khẩu vào EU, chỉ đứng sau Trung Quốc. HĐTMTD với EU được 
nhận định sẽ mang lại nhiều cơ hội mở rộng thị phần tại EU. 

  Đồ gỗ: Ngành chế biến gỗ sẽ được hưởng thuế suất 0% cho ít nhất 90 sản 
phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam, đồng thời sẽ được giảm giá máy móc thiết 
bị ngành gỗ nhập khẩu từ các nước EU.

Như vậy, với cánh cửa xuất khẩu sang EU được rộng mở, các doanh nghiệp Việt 
Nam có nhiều cơ hội để mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường tiếp cận và 
thâm nhập thị trường EU cũng như đẩy mạnh hợp tác với các đối tác EU.

Về nhập khẩu: Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được lợi từ nguồn hàng hóa, nguyên 
liệu nhập khẩu từ EU. Hàng hóa, dịch vụ từ EU nhập khẩu cũng sẽ đồng thời tạo ra 

một sức ép cạnh tranh để doanh nghiệp Việt Nam nỗ lực cải thiện năng lực cạnh 
tranh của mình. EVFTA sẽ thúc đẩy đầu tư và cải tiến công nghệ đối với các doanh 
nghiệp trong nước.

Về thu hút đầu tư: Hiệp định EVFTA tạo ra môi trường đầu tư của Việt Nam thông 
thoáng và thuận lợi hơn. Vốn đầu tư từ các nước EU vào Việt Nam sẽ gia tăng; cơ 
hội tiếp nhận công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý hiện đại và tham gia các 
chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu sẽ mở ra nhiều hơn cho các doanh nghiệp 
Việt Nam; năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp 
Việt Nam nhờ đó sẽ tăng lên. Nói cách khác, nhờ tham gia các HĐTMTD các 
doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội tranh thủ được vốn đầu tư, tri 
thức, công nghệ và các nguồn lực quan trọng khác của EU để tiếp tục phát triển 
(tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh).

Về môi trường kinh doanh: Với việc thực thi các cam kết về các thể chế, chính 
sách pháp luật, môi trường kinh doanh và chính sách, pháp luật Việt Nam sẽ có 
những thay đổi, cải thiện phù hợp hơn với thông lệ quốc tế.

Về tiền lương, nghiên cứu so sánh với các nước trong khu vực có tham gia xuất 
khẩu sang thị trường châu Âu, Việt Nam vẫn còn dư địa cạnh tranh về giá nhân 
công và cải thiện tiền lương và thu nhập cho người lao động, trong khi vẫn duy trì 
được khả năng cạnh tranh tương đối về giá (bảng 1). Mức lương tối thiểu năm 
2016, kể cả theo giá thực tế và theo sức mua tương đương tính theo USD chỉ cao 
hơn Indonesia và Myanmar, trong khi đó lại thấp hơn các nước còn lại. 
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Theo đánh giá của các doanh nghiệp31, những cơ hội lớn nhất mà EVFTA có thể 
mở ra cho các doanh nghiệp là (1) tăng cường hoạt động xuất/nhập khẩu; (2) mở 
rộng sản xuất và mở rộng đối tác; (3) tăng cường tham gia và chuỗi sản xuất; (4) 
tăng cường cơ hội đầu tư; (5) nâng cao năng lực cạnh tranh; và (6) thu hút đầu tư 
từ các nước thuộc cộng đồng châu Âu. 

Ngoài ra, với việc ký kết EVFTA, Chính phủ Việt Nam đã đồng thời cam kết và thể 
hiện quyết tâm áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế, tôn trọng 
các quyền cơ bản của người lao động. Hiệp định cũng thể hiện rõ ràng rằng Việt 
Nam cam kết thúc đẩy thực hiện các quyền này trên thực tế, thông qua hoàn thiện 
hệ thống luật pháp lao động và giám sát việc triển khai. Như vậy, với việc tham gia 
EVFTA, các đối tác quốc tế sẽ tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam hơn, sẵn sàng 

31 Báo cáo này tiến hành khảo sát 45 doanh nghiệp tại 8 tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Hải Dương; 
Hà Nam, Ninh Bình; Phú Thọ, Đà Nãng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

hợp tác và làm ăn với các doanh nghiệp Việt Nam. Đó là cơ hội, là điều kiện thuận 
lợi để các doanh nghiệp Việt Nam có thêm đối tác, thêm hợp đồng thương mại và 
mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, thực hiện các cam kết về các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị nhân 
lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa bền vững, làm cơ sở để tăng năng suất lao 
động và năng lực cạnh tranh.   

Các thách thức

Bên cạnh những cơ hội, EVFTA cũng đặt ra những thách thức cho các doanh 
nghiệp Việt Nam như:

Đáp ứng quy định về xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn được hưởng ưu đãi 
thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được một tỷ lệ nhất định về 
hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt Nam), đặc biệt là đối với ngành 
may mặc. Để được hưởng mức thuế suất 0% các doanh nghiệp dệt may phải đảm 
bảo nguồn gốc xuất xứ kép tức là ít nhất vải và công đoạn may mặc phải được làm 
tại Việt Nam hoặc ngoại lệ duy nhất đối với các loại vải là được sản xuất tại Hàn 
Quốc (do Hàn Quốc đã có HĐTMTD với EU). Quy định này có thể khó đáp ứng đối 
với nhiều doanh nghiệp.

Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch: EU là một thị 
trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm xã hội. Các yêu cầu 
bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm, dán nhãn, lao động, môi trường... của EU 
rất khắt khe và không dễ đáp ứng. Vì vậy, dù được hưởng lợi về thuế quan thì hàng 
hóa của Việt Nam cũng phải hoàn thiện rất nhiều về chất lượng để có thể vượt qua 
các rào cản này.

Các biện pháp phòng vệ thương mại: Khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các doanh 
nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ 
cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: Mở cửa thị trường Việt Nam 
cho hàng hóa, dịch vụ từ EU đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải 
cạnh tranh khó khăn hơn ngay tại thị trường nội địa. Trên thực tế, đây là một 
thách thức rất lớn, bởi các doanh nghiệp EU có lợi thế hơn hẳn các doanh nghiệp 
Việt Nam về năng lực cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường và khả năng tận dụng 
các HĐTMTD . Tuy nhiên, cam kết mở cửa của Việt Nam là có lộ trình, đặc biệt 
đối với những nhóm sản phẩm nhạy cảm, do đó EVFTA cũng tạo điều kiện để 
các doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh, thay đổi phương thức kinh doanh và 
nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tăng chi phí sản xuất: Yêu cầu thực thi có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động, đặc 
biệt là các quy định về mức lương tối thiểu, thời giờ làm việc, an toàn và vệ sinh lao 
động, tự do hiệp hội, thương lượng tập thể, thì mức lương và những phúc lợi khác 

của người lao động sẽ được tăng lên, làm tăng chi phí lao động của các doanh 
nghiệp. Chi phí tuân thủ do vậy sẽ tăng lên. Trong khi đó, công nghiệp hỗ trợ và 
dịch vụ logistics của Việt Nam chưa thể phát triển cũng làm tăng chí phí đầu vào 
và đầu ra của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không có chiến lược đầu tư phát 
triển bền vững, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản 
phẩm thì sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh.

Chất lượng nguồn nhân lực: Tuyển dụng đủ số lượng và chất lượng lao động theo 
nhu cầu, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động. 
Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các doanh nghiệp còn phổ biến. Nghiên 
cứu năm 2016 của Viện Khoa học Lao động Xã hội – Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội (ILSSA) cho thấy có đến 2/3 doanh nghiệp cho biết phần lớn lao động 
của họ đang thiếu hụt các kỹ năng cần thiết ở cả kỹ năng kỹ thuật và các kỹ năng 
làm việc cốt lõi. Trong đó, thiếu hụt kỹ năng làm việc cốt lõi nhiều hơn so với kỹ 
năng kỹ thuật. Các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ càng cao thì mức độ 
thiếu hụt kỹ năng lao động càng nhiều.

Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Theo cam kết, những thay đổi chính sách, 
pháp luật về lao động sẽ diễn ra từ từ theo lộ trình, do đó trước mắt sẽ không ảnh 
hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong dài 
hạn, với những yêu cầu cao về tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế, cũng như 
chấp hành luật pháp lao động trong nước, nhiều khả năng sẽ có những vi phạm 
các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình triển khai, đặc biệt là các quy định 
về tự do liên kết khi xuất hiện tổ chức của người lao động ngoài Tổng liên đoàn 
Lao động Việt Nam, thỏa ước lao động tập thể, lao động trẻ em, lao động cưỡng 
bức, trả lương bình đẳng, thời giờ làm thêm, an toàn và vệ sinh lao động. Trong 
ngắn hạn, có thể những tác động của cơ chế giải quyết tranh chấp về lao động đối 
với các doanh nghiệp Việt Nam là không đáng kể, song về dài hạn và để đảm bảo 
tính cạnh tranh và phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần có chiến lược về 
tuân thủ và thực hiện đầy đủ các cam kết về lao động.  

Nhận định về những thách thức khi tham gia EVFTA, quan tâm lớn nhất của các 
doanh nghiệp được khảo sát là về giá cả, trả lương, thị trường, tuân thủ luật pháp 
lao động và tiêu chuẩn lao động, trình độ công nghệ, tay nghề công nhân và năng 
suất lao động.

5.3. Những vấn đề áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn tại 
doanh nghiệp

5.3.1. Tuân thủ luật pháp

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy nhìn chung các doanh nghiệp đã 
thực hiện tốt và rất tốt các quy định về báo cáo lao động cho các cơ quan quản lý 
nhà nước. Các doanh nghiệp cũng cho rằng báo cáo là cần thiết. Tuy nhiên, đối với 

Bảng 1. Mức lương tối thiểu ở một số nước năm 2016

Tên quốc gia USD/tháng

Giá trị thực tế PPP 

1. Đài Loan

2. Nhật Bản

3. Hàn Quốc

4. Thái Lan

5. Lào

6. Cam pu chia

7. Trung Quốc BQ

8. Indonesia

9. Malaysia

10. Myanmar

11. Pakistan

12. Việt Nam BQ 

737

1134

955

240

174

140

231

93

245

87

129

131

1459

1053

1141

596

438

394

376

240

496

290

425

340

Nguồn: ILO

vấn đề tuyển dụng lao động, còn có 1/45 doanh nghiệp không báo cáo và 12/45 
doanh nghiệp báo cáo không đầy đủ. Về nội dung an toàn lao động, có 5/45 
doanh nghiệp không báo cáo.  

Kết quả cũng cho thấy tình hình tuân thủ không đúng đối với một số quy định của 
luật pháp lao động tại một số doanh nghiệp như:

  Về tuyển dụng lao động: 8/45 doanh nghiệp có giữ văn bằng, chứng chỉ, giấy 
tờ tùy thân của người lao động khi tuyển dụng; 

  Khi đào tạo nghề cho NLĐ: 4/42 doanh nghiệp không ký kết HĐ đào tạo 
nghề với NLĐ;

  Có 3/41 doanh nghiệp không biết về quy định trả trợ cấp thôi việc cho người 
lao động.

  Có 17/45 doanh nghiệp thực hiện trừ lương, phạt lương như một biện pháp 
để kỷ luật người lao động;

  8/45 doanh nghiệp không tiến hành đối thoại định kỳ tại nơi làm việc;

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 2016 cho thấy32: (1) những nhà máy mới 
có khuynh hướng tuân thủ kém hơn những nhà máy đã tham gia lâu năm trong 
chương trình Better Work do thiếu các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn lao động 
quốc tế; (2) nhiều nhà máy vẫn còn đại diện quản lý cấp cao trong Ban chấp hành 
Công đoàn; (3) sự thiếu hiểu biết về quy trình cần thiết để đạt được TƯLĐTT có 
chất lượng không chỉ được phản ánh qua tỷ lệ tuân thủ chưa cao, mà còn chỉ ra sự 
thiếu hụt cơ chế đối thoại xã hội hiệu quả trong nhiều doanh nghiệp.

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 201733 cho thấy tình trạng không tuân thủ 
tập trung chủ yếu vào các quy định liên quan đến điều kiện lao động, an toàn và 
vệ sinh lao động, hợp đồng và nguồn nhân lực. Tuân thủ các tiêu chuẩn cơ bản, 
thương lượng tập thể, sự can thiệp của cấp quản lý tiếp tục là những thách thức 
tuân thủ hàng đầu đối với các doanh nghiệp.

Báo cáo Thanh tra năm 2017 của Bộ LĐTBXH cho thấy riêng trong lĩnh vực điện 
tử, đã phát hiện bình quân 8,3 sai phạm/doanh nghiệp . Sai phạm thường gặp bao 
gồm: (1) Nội dung hợp đồng lao động không đảm bảo quy định, chưa thể hiện 
được đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; (2) 
Không thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 03 tháng/lần; (3) Huy động 
người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định; (4) Không thống kê số lao 
động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; (5) Không tổ 
chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc huấn luyện không đầy đủ; (6) 

Không lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hoặc xây dựng không đầy đủ nội 
dung; (7) Không quan trắc môi trường lao động; (8) Không xây dựng nội quy, quy 
trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại 
máy, thiết bị, nơi làm việc; (9) Không khám sức khỏe cho người lao động; (10) 
Không đặt bảng chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm 
việc; (11) Không xây dựng thang lương, bảng lương. Ngoài hành vi vi phạm của 
người sử dụng lao động, người lao động cũng vi phạm, ví dụ như chưa sử dụng 
đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân được trang bị khi thực hiện công việc.

Nguyên nhân của những sai phạm bao gồm: (1) chưa nhận thức hết được vai trò, 
trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao 
động tại doanh nghiệp; (2) trình độ chuyên môn của cán bộ nhân sự, cán bộ an 
toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế; (3) người sử dụng lao động không thực hiện 
công tác an toàn, vệ sinh lao động để giảm chi phí sản xuất; (4) nhiều quy định có 
nội dung không cụ thể, văn bản được thay đổi liên tục nên các doanh nghiệp 
không nắm bắt được kịp thời để thực hiện theo đúng quy định; (5) chế tài xử lý vi 
phạm hành chính còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe; (6) lực lượng thanh tra lao động 
quá mỏng; (7) Sản xuất theo đơn đặt hàng nên trong một số trường hợp doanh 
nghiệp huy động người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định.

Tình hình tuân thủ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nan giải hơn. Trình độ 
quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ của người sử dụng lao động còn rất hạn chế. Môi 
trường làm việc, an toàn trong lao động không đảm bảo, song các doanh nghiệp 
chưa chú trọng đến vấn đề này, do nhận thức của cả người sử dụng lao động và 
người lao động và ý thức chấp hành pháp luật về lao động chưa cao. Phần đông 
các doanh nghiệp hiện nay chỉ khi xảy ra các rủi ro thì mới tìm cách xử lý, giải quyết 
mà chưa chủ động phòng ngừa. Nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến những gì 
cần ngay trước mắt phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, mà chưa chú ý đến những 
nguy cơ rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong tương lai. 

Công đoàn cơ sở hoạt động chưa có hiệu quả, chưa thực hiện được chức năng 
bảo vệ và đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quyền 
kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; giáo dục, động viên người lao 
động hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, không có đủ khả năng bảo 
vệ trước những vi phạm của người sử dụng lao động trên thực tế. Các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đang bị động trước các cơ hội và thách thức đến từ 
các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có EVFTA.

Các bản TƯLĐTT ở cấp doanh nghiệp hiện nay thường chỉ được ký kết mang tính 
hình thức với những nội dung sao chép luật, có rất ít điều khoản cao hơn luật và 
có lợi hơn cho người lao động. Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy chỉ 
có 38/45 doanh nghiệp ký TƯLĐTT có điều khoản có lợi hơn cho người lao động 
so với quy định của luật lao động.

5.3.2. Thực hiện TNXHDN và đảm bảo quyền lợi của người lao động

Trong khoảng 15 năm trở lại đây, vấn đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
đang ngày càng được các tập đoàn, công ty lớn của Hoa kỳ và Châu Âu thúc đẩy 
thông qua các Bộ Quy tắc ứng xử (Code of Conduct) riêng của mình hoặc áp dụng 
một Bộ Quy tắc ứng xử do bên thứ ba đưa ra. Các công ty của Việt Nam khi làm 
hàng gia công hoặc cung ứng hàng cho các đối tác để bán ở thị trường Hoa kỳ và 
Châu Âu hầu như đều phải thực hiện các Bộ Quy tắc ứng xử do bạn hàng yêu cầu, 
trong đó nội hàm chủ yếu là vấn đề lao động. Tương tự, các doanh nghiệp Việt 
Nam cần chú trọng và hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ TNXHDN theo 
những cam kết trong EVFTA. 

Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra những vấn đề lớn nhất khi thực hiện TNXH 
trong lĩnh vực lao động tại doanh nghiệp bao gồm: (1) Đa số các doanh nghiệp 
Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và vấn đề lao động và tuân thủ pháp 
luật lao động của họ không phải là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư và kinh doanh. 
Đặc biệt là tình hình tuân thủ trong các làng nghề truyền thống, trong đó có các 
làng nghề chế biến gỗ; (2) Kiến thức của doanh nghiệp về TNXHDN nói chung và 
TNXHDN về lao động còn hạn chế; (3) Chế tài cho việc thực hiện tuân thủ và 
TNXHDN tại Việt Nam còn nhiều bất cập; (4) Hệ thống pháp luật lao động chưa 
đồng bộ; (5) Thiếu tính tự giác, chủ động trong thực hiện luật pháp lao động của 
nhiều doanh nghiệp; (6) Các thiết chế đại diện, trung gian và vai trò của các hiệp 
hội còn thiếu và yếu.

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp, trong đó có 41 doanh nghiệp trả lời về nội 
dung TNXHDN cho thấy về tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 
như sau: 6 doanh nghiệp cho là rất tốt, 24 doanh nghiệp cho là tốt và 11 doanh 
nghiệp cho là bình thường. Những khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp khi 
thực hiện TNXHDN về lao động bao gồm: (1) thiếu nguồn lực tài chính để đầu tư 
cho TNXHDN; (2) tăng chi phí do phải đầu tư thêm để cải thiện các hạng mục liên 
quan; (3) nhận thức chưa đầy đủ và thiếu kiến thức về TNXHDN; (4) thời gian lao 
động kéo dài do phải thực hiện các đơn hàng; (5) ảnh hưởng đến năng suất lao 
động; (6) khác biệt giữa luật pháp trong nước và bộ quy tắc ứng xử của khách 
hàng; (7) sự tuân thủ chưa tốt của các cá nhân liên quan.

5.4. Sự chuẩn bị của các doanh nghiệp để tham gia EVFTA 
Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy bản thân các doanh nghiệp chưa 
có nhiều sự quan tâm, chuẩn bị các thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc 
tế nói chung và về EVFTA nói riêng. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, chỉ 
có 33 doanh nghiệp có biết về EVFTA, trong đó có 11 doanh nghiệp tự tìm hiểu, 1 
doanh nghiệp biết qua các cơ quan nhà nước, 19 doanh nghiệp biết qua các 
phương tiện thông tin đại chúng và chỉ có 2 doanh nghiệp biết được qua các hiệp 
hội doanh nghiệp.

Trong số các doanh nghiệp có biết về EVFTA, không có doanh nghiệp nào biết 
trước năm 2015, tức là chỉ sau khi Hiệp định đã gần kết thúc hoặc kết thúc đàm 
phán thì các doanh nghiệp mới biết đến EVFTA, thậm chí có 10 doanh nghiệp mới 
quan tâm đến EVFTA sau năm 2016. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, có 
12 doanh nghiệp có số lao động từ 1001 đến 11.500 người; 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, trong đó 16 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đi châu Âu những mặt 
hàng may mặc, da giày, chế biến gỗ, hải sản, linh kiện ô tô. Đáng chú ý là khá nhiều 
doanh nghiệp có xuất khẩu đi EU mà chỉ mới biết đến EVFTA hàng năm sau khi 
Hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Trong số những doanh nghiệp có thông báo biết về EVFTA, có 31 doanh nghiệp 
là có tìm hiểu về nội dung của Hiệp định. Tuy nhiên, trong số 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, chỉ có 23 doanh nghiệp có tìm hiểu về nội dung về Hiệp định. Với 
những doanh nghiệp có tìm hiểu về EVFTA, những nội dung họ quan tâm nhất 
bao gồm: (1) giảm thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi 
nhập khẩu hàng hóa từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và 
nhập khẩu công nghệ cao; (5) quy tắc xuất xứ; (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí 
tuệ, TBT, SPS.

Đáng lưu ý là không có một doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được 
khảo sát quan tâm đến vấn đề lao động và tiêu chuẩn lao động. Tuy nhiên, khi 
được hỏi về việc đưa các cam kết về lao động vào trong Hiệp định, thực hiện 
quyền tự do liên kết hay vai trò của công đoàn cơ sở thì đa số doanh nghiệp đều 
cho là cần thiết hoặc rất cần.

Lợi ích của việc tham gia Hiệp hội doanh nghiệp và vai trò của Hiệp hội doanh 
nghiệp

Về lợi ích tham gia hiệp hội doanh nghiệp, trong số 45 doanh nghiệp được khảo 
sát, có 7 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt và 9 doanh nghiệp 
cho là bình thường. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh 
nghiệp, 5 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt, 9 doanh nghiệp 
cho là bình hường và 2 doanh nghiệp cho là không tốt. Từ phía mình, các Hiệp hội 
doanh nghiệp cho rằng thái độ tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động của 
Hiệp hội doanh nghiệp nói chung chỉ ở mức bình thường. Các doanh nghiệp cho 
biết những lợi ích chính có được qua việc tham gia các hiệp hội doanh nghiệp bao 
gồm: (1) trao đổi/cung cấp thông tin; (2) được bảo vệ; (3) tham gia hội nghị, hội 
thảo; (4) chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm; (5) phản ánh khó khăn, đề xuất kiến nghị; 
(6) tuyển dụng lao động chất lượng; (7) đào tạo, nâng cao kiến thức về luật pháp; 
(8) xúc tiến thương mại; (9) cải thiện quan hệ lao động. Tuy nhiên, đánh giá chung 
của các doanh nghiệp là hiệu quả thực chất từ việc tham gia Hiệp hội doanh 
nghiệp, hiệp hội ngành hàng chưa cao.

Kết quả khảo sát tại 7 Hiệp hội doanh nghiệp cho thấy tiếng nói, vai trò của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI), các chi nhánh của VCCI và một số 
Hiệp hội doanh nghiệp đã được đẩy mạnh, nhưng tiếng nói của nhiều Hiệp hội 
doanh nghiệp ngành nghề còn khá khiêm tốn trước những vấn đề cấp thiết của 
mỗi doanh nghiệp. Các dịch vụ và thông tin do các Hiệp hội doanh nghiệp địa 
phương và hiệp hội ngành hàng cung cấp còn rất hạn chế cả về số lượng và chất 
lượng. Một số Hiệp hội doanh nghiệp địa phương và ngành hàng chưa có định 
hướng rõ ràng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia EVFTA. Về việc chuẩn bị 
cho tham gia EVFTA, hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát đã có sự quan tâm 
về xây dựng chiến lược SXKD và đầu tư; cải tiến môi trường làm việc; quan tâm 
thực hiện tốt hơn các quy định về lao động; quan tâm vấn đề nhân sự và tuyển 
dụng lao động và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, 31 doanh nghiệp cho biết đã xây dựng 
chiến lược tham gia EVFTA. Trong đó, những nội dung được ưu tiên bao gồm: (1) 
đầu tư về con người và máy móc công nghệ; (2) xây dựng chiến lược SXKD và cải 
tiến môi trường lao động; (3) nâng cao chất lượng sản phẩm; (4) chăm sóc khách 
hàng và tìm kiếm khách hàng; (5) phát triển nguồn nguyên liệu; (6) mở rộng thị 
trường xuất khẩu; (7) thu hút nhân tài.

Để tăng cường tham gia EVFTA, về vấn đề lao động và quan hệ lao động, các 
doanh nghiệp ưu tiên giải quyết những vấn đề sau: (1) tăng cường cải thiện quan 
hệ lao động; (2) thực hiện tốt luật pháp lao động; (3) nâng cao trình độ tay nghề 
của người lao động; (4) tăng cường đối thoại tại nơi làm việc; (5) nâng cao hiệu 
quả hoạt động của CĐCS; (6) thu nhập và phúc lợi cho người lao động; (7) kỷ luật 
lao động; (8) ổn định việc làm và tiền lương.
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Theo đánh giá của các doanh nghiệp31, những cơ hội lớn nhất mà EVFTA có thể 
mở ra cho các doanh nghiệp là (1) tăng cường hoạt động xuất/nhập khẩu; (2) mở 
rộng sản xuất và mở rộng đối tác; (3) tăng cường tham gia và chuỗi sản xuất; (4) 
tăng cường cơ hội đầu tư; (5) nâng cao năng lực cạnh tranh; và (6) thu hút đầu tư 
từ các nước thuộc cộng đồng châu Âu. 

Ngoài ra, với việc ký kết EVFTA, Chính phủ Việt Nam đã đồng thời cam kết và thể 
hiện quyết tâm áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế, tôn trọng 
các quyền cơ bản của người lao động. Hiệp định cũng thể hiện rõ ràng rằng Việt 
Nam cam kết thúc đẩy thực hiện các quyền này trên thực tế, thông qua hoàn thiện 
hệ thống luật pháp lao động và giám sát việc triển khai. Như vậy, với việc tham gia 
EVFTA, các đối tác quốc tế sẽ tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam hơn, sẵn sàng 

hợp tác và làm ăn với các doanh nghiệp Việt Nam. Đó là cơ hội, là điều kiện thuận 
lợi để các doanh nghiệp Việt Nam có thêm đối tác, thêm hợp đồng thương mại và 
mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, thực hiện các cam kết về các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị nhân 
lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa bền vững, làm cơ sở để tăng năng suất lao 
động và năng lực cạnh tranh.   

Các thách thức

Bên cạnh những cơ hội, EVFTA cũng đặt ra những thách thức cho các doanh 
nghiệp Việt Nam như:

Đáp ứng quy định về xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn được hưởng ưu đãi 
thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được một tỷ lệ nhất định về 
hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt Nam), đặc biệt là đối với ngành 
may mặc. Để được hưởng mức thuế suất 0% các doanh nghiệp dệt may phải đảm 
bảo nguồn gốc xuất xứ kép tức là ít nhất vải và công đoạn may mặc phải được làm 
tại Việt Nam hoặc ngoại lệ duy nhất đối với các loại vải là được sản xuất tại Hàn 
Quốc (do Hàn Quốc đã có HĐTMTD với EU). Quy định này có thể khó đáp ứng đối 
với nhiều doanh nghiệp.

Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch: EU là một thị 
trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm xã hội. Các yêu cầu 
bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm, dán nhãn, lao động, môi trường... của EU 
rất khắt khe và không dễ đáp ứng. Vì vậy, dù được hưởng lợi về thuế quan thì hàng 
hóa của Việt Nam cũng phải hoàn thiện rất nhiều về chất lượng để có thể vượt qua 
các rào cản này.

Các biện pháp phòng vệ thương mại: Khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các doanh 
nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ 
cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: Mở cửa thị trường Việt Nam 
cho hàng hóa, dịch vụ từ EU đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải 
cạnh tranh khó khăn hơn ngay tại thị trường nội địa. Trên thực tế, đây là một 
thách thức rất lớn, bởi các doanh nghiệp EU có lợi thế hơn hẳn các doanh nghiệp 
Việt Nam về năng lực cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường và khả năng tận dụng 
các HĐTMTD . Tuy nhiên, cam kết mở cửa của Việt Nam là có lộ trình, đặc biệt 
đối với những nhóm sản phẩm nhạy cảm, do đó EVFTA cũng tạo điều kiện để 
các doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh, thay đổi phương thức kinh doanh và 
nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tăng chi phí sản xuất: Yêu cầu thực thi có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động, đặc 
biệt là các quy định về mức lương tối thiểu, thời giờ làm việc, an toàn và vệ sinh lao 
động, tự do hiệp hội, thương lượng tập thể, thì mức lương và những phúc lợi khác 

của người lao động sẽ được tăng lên, làm tăng chi phí lao động của các doanh 
nghiệp. Chi phí tuân thủ do vậy sẽ tăng lên. Trong khi đó, công nghiệp hỗ trợ và 
dịch vụ logistics của Việt Nam chưa thể phát triển cũng làm tăng chí phí đầu vào 
và đầu ra của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không có chiến lược đầu tư phát 
triển bền vững, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản 
phẩm thì sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh.

Chất lượng nguồn nhân lực: Tuyển dụng đủ số lượng và chất lượng lao động theo 
nhu cầu, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động. 
Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các doanh nghiệp còn phổ biến. Nghiên 
cứu năm 2016 của Viện Khoa học Lao động Xã hội – Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội (ILSSA) cho thấy có đến 2/3 doanh nghiệp cho biết phần lớn lao động 
của họ đang thiếu hụt các kỹ năng cần thiết ở cả kỹ năng kỹ thuật và các kỹ năng 
làm việc cốt lõi. Trong đó, thiếu hụt kỹ năng làm việc cốt lõi nhiều hơn so với kỹ 
năng kỹ thuật. Các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ càng cao thì mức độ 
thiếu hụt kỹ năng lao động càng nhiều.

Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Theo cam kết, những thay đổi chính sách, 
pháp luật về lao động sẽ diễn ra từ từ theo lộ trình, do đó trước mắt sẽ không ảnh 
hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong dài 
hạn, với những yêu cầu cao về tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế, cũng như 
chấp hành luật pháp lao động trong nước, nhiều khả năng sẽ có những vi phạm 
các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình triển khai, đặc biệt là các quy định 
về tự do liên kết khi xuất hiện tổ chức của người lao động ngoài Tổng liên đoàn 
Lao động Việt Nam, thỏa ước lao động tập thể, lao động trẻ em, lao động cưỡng 
bức, trả lương bình đẳng, thời giờ làm thêm, an toàn và vệ sinh lao động. Trong 
ngắn hạn, có thể những tác động của cơ chế giải quyết tranh chấp về lao động đối 
với các doanh nghiệp Việt Nam là không đáng kể, song về dài hạn và để đảm bảo 
tính cạnh tranh và phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần có chiến lược về 
tuân thủ và thực hiện đầy đủ các cam kết về lao động.  

Nhận định về những thách thức khi tham gia EVFTA, quan tâm lớn nhất của các 
doanh nghiệp được khảo sát là về giá cả, trả lương, thị trường, tuân thủ luật pháp 
lao động và tiêu chuẩn lao động, trình độ công nghệ, tay nghề công nhân và năng 
suất lao động.

5.3. Những vấn đề áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn tại 
doanh nghiệp

5.3.1. Tuân thủ luật pháp

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy nhìn chung các doanh nghiệp đã 
thực hiện tốt và rất tốt các quy định về báo cáo lao động cho các cơ quan quản lý 
nhà nước. Các doanh nghiệp cũng cho rằng báo cáo là cần thiết. Tuy nhiên, đối với 

vấn đề tuyển dụng lao động, còn có 1/45 doanh nghiệp không báo cáo và 12/45 
doanh nghiệp báo cáo không đầy đủ. Về nội dung an toàn lao động, có 5/45 
doanh nghiệp không báo cáo.  

Kết quả cũng cho thấy tình hình tuân thủ không đúng đối với một số quy định của 
luật pháp lao động tại một số doanh nghiệp như:

  Về tuyển dụng lao động: 8/45 doanh nghiệp có giữ văn bằng, chứng chỉ, giấy 
tờ tùy thân của người lao động khi tuyển dụng; 

  Khi đào tạo nghề cho NLĐ: 4/42 doanh nghiệp không ký kết HĐ đào tạo 
nghề với NLĐ;

  Có 3/41 doanh nghiệp không biết về quy định trả trợ cấp thôi việc cho người 
lao động.

  Có 17/45 doanh nghiệp thực hiện trừ lương, phạt lương như một biện pháp 
để kỷ luật người lao động;

  8/45 doanh nghiệp không tiến hành đối thoại định kỳ tại nơi làm việc;

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 2016 cho thấy32: (1) những nhà máy mới 
có khuynh hướng tuân thủ kém hơn những nhà máy đã tham gia lâu năm trong 
chương trình Better Work do thiếu các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn lao động 
quốc tế; (2) nhiều nhà máy vẫn còn đại diện quản lý cấp cao trong Ban chấp hành 
Công đoàn; (3) sự thiếu hiểu biết về quy trình cần thiết để đạt được TƯLĐTT có 
chất lượng không chỉ được phản ánh qua tỷ lệ tuân thủ chưa cao, mà còn chỉ ra sự 
thiếu hụt cơ chế đối thoại xã hội hiệu quả trong nhiều doanh nghiệp.

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 201733 cho thấy tình trạng không tuân thủ 
tập trung chủ yếu vào các quy định liên quan đến điều kiện lao động, an toàn và 
vệ sinh lao động, hợp đồng và nguồn nhân lực. Tuân thủ các tiêu chuẩn cơ bản, 
thương lượng tập thể, sự can thiệp của cấp quản lý tiếp tục là những thách thức 
tuân thủ hàng đầu đối với các doanh nghiệp.

Báo cáo Thanh tra năm 2017 của Bộ LĐTBXH cho thấy riêng trong lĩnh vực điện 
tử, đã phát hiện bình quân 8,3 sai phạm/doanh nghiệp . Sai phạm thường gặp bao 
gồm: (1) Nội dung hợp đồng lao động không đảm bảo quy định, chưa thể hiện 
được đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; (2) 
Không thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 03 tháng/lần; (3) Huy động 
người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định; (4) Không thống kê số lao 
động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; (5) Không tổ 
chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc huấn luyện không đầy đủ; (6) 

Không lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hoặc xây dựng không đầy đủ nội 
dung; (7) Không quan trắc môi trường lao động; (8) Không xây dựng nội quy, quy 
trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại 
máy, thiết bị, nơi làm việc; (9) Không khám sức khỏe cho người lao động; (10) 
Không đặt bảng chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm 
việc; (11) Không xây dựng thang lương, bảng lương. Ngoài hành vi vi phạm của 
người sử dụng lao động, người lao động cũng vi phạm, ví dụ như chưa sử dụng 
đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân được trang bị khi thực hiện công việc.

Nguyên nhân của những sai phạm bao gồm: (1) chưa nhận thức hết được vai trò, 
trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao 
động tại doanh nghiệp; (2) trình độ chuyên môn của cán bộ nhân sự, cán bộ an 
toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế; (3) người sử dụng lao động không thực hiện 
công tác an toàn, vệ sinh lao động để giảm chi phí sản xuất; (4) nhiều quy định có 
nội dung không cụ thể, văn bản được thay đổi liên tục nên các doanh nghiệp 
không nắm bắt được kịp thời để thực hiện theo đúng quy định; (5) chế tài xử lý vi 
phạm hành chính còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe; (6) lực lượng thanh tra lao động 
quá mỏng; (7) Sản xuất theo đơn đặt hàng nên trong một số trường hợp doanh 
nghiệp huy động người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định.

Tình hình tuân thủ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nan giải hơn. Trình độ 
quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ của người sử dụng lao động còn rất hạn chế. Môi 
trường làm việc, an toàn trong lao động không đảm bảo, song các doanh nghiệp 
chưa chú trọng đến vấn đề này, do nhận thức của cả người sử dụng lao động và 
người lao động và ý thức chấp hành pháp luật về lao động chưa cao. Phần đông 
các doanh nghiệp hiện nay chỉ khi xảy ra các rủi ro thì mới tìm cách xử lý, giải quyết 
mà chưa chủ động phòng ngừa. Nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến những gì 
cần ngay trước mắt phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, mà chưa chú ý đến những 
nguy cơ rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong tương lai. 

Công đoàn cơ sở hoạt động chưa có hiệu quả, chưa thực hiện được chức năng 
bảo vệ và đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quyền 
kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; giáo dục, động viên người lao 
động hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, không có đủ khả năng bảo 
vệ trước những vi phạm của người sử dụng lao động trên thực tế. Các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đang bị động trước các cơ hội và thách thức đến từ 
các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có EVFTA.

Các bản TƯLĐTT ở cấp doanh nghiệp hiện nay thường chỉ được ký kết mang tính 
hình thức với những nội dung sao chép luật, có rất ít điều khoản cao hơn luật và 
có lợi hơn cho người lao động. Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy chỉ 
có 38/45 doanh nghiệp ký TƯLĐTT có điều khoản có lợi hơn cho người lao động 
so với quy định của luật lao động.

5.3.2. Thực hiện TNXHDN và đảm bảo quyền lợi của người lao động

Trong khoảng 15 năm trở lại đây, vấn đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
đang ngày càng được các tập đoàn, công ty lớn của Hoa kỳ và Châu Âu thúc đẩy 
thông qua các Bộ Quy tắc ứng xử (Code of Conduct) riêng của mình hoặc áp dụng 
một Bộ Quy tắc ứng xử do bên thứ ba đưa ra. Các công ty của Việt Nam khi làm 
hàng gia công hoặc cung ứng hàng cho các đối tác để bán ở thị trường Hoa kỳ và 
Châu Âu hầu như đều phải thực hiện các Bộ Quy tắc ứng xử do bạn hàng yêu cầu, 
trong đó nội hàm chủ yếu là vấn đề lao động. Tương tự, các doanh nghiệp Việt 
Nam cần chú trọng và hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ TNXHDN theo 
những cam kết trong EVFTA. 

Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra những vấn đề lớn nhất khi thực hiện TNXH 
trong lĩnh vực lao động tại doanh nghiệp bao gồm: (1) Đa số các doanh nghiệp 
Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và vấn đề lao động và tuân thủ pháp 
luật lao động của họ không phải là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư và kinh doanh. 
Đặc biệt là tình hình tuân thủ trong các làng nghề truyền thống, trong đó có các 
làng nghề chế biến gỗ; (2) Kiến thức của doanh nghiệp về TNXHDN nói chung và 
TNXHDN về lao động còn hạn chế; (3) Chế tài cho việc thực hiện tuân thủ và 
TNXHDN tại Việt Nam còn nhiều bất cập; (4) Hệ thống pháp luật lao động chưa 
đồng bộ; (5) Thiếu tính tự giác, chủ động trong thực hiện luật pháp lao động của 
nhiều doanh nghiệp; (6) Các thiết chế đại diện, trung gian và vai trò của các hiệp 
hội còn thiếu và yếu.

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp, trong đó có 41 doanh nghiệp trả lời về nội 
dung TNXHDN cho thấy về tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 
như sau: 6 doanh nghiệp cho là rất tốt, 24 doanh nghiệp cho là tốt và 11 doanh 
nghiệp cho là bình thường. Những khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp khi 
thực hiện TNXHDN về lao động bao gồm: (1) thiếu nguồn lực tài chính để đầu tư 
cho TNXHDN; (2) tăng chi phí do phải đầu tư thêm để cải thiện các hạng mục liên 
quan; (3) nhận thức chưa đầy đủ và thiếu kiến thức về TNXHDN; (4) thời gian lao 
động kéo dài do phải thực hiện các đơn hàng; (5) ảnh hưởng đến năng suất lao 
động; (6) khác biệt giữa luật pháp trong nước và bộ quy tắc ứng xử của khách 
hàng; (7) sự tuân thủ chưa tốt của các cá nhân liên quan.

5.4. Sự chuẩn bị của các doanh nghiệp để tham gia EVFTA 
Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy bản thân các doanh nghiệp chưa 
có nhiều sự quan tâm, chuẩn bị các thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc 
tế nói chung và về EVFTA nói riêng. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, chỉ 
có 33 doanh nghiệp có biết về EVFTA, trong đó có 11 doanh nghiệp tự tìm hiểu, 1 
doanh nghiệp biết qua các cơ quan nhà nước, 19 doanh nghiệp biết qua các 
phương tiện thông tin đại chúng và chỉ có 2 doanh nghiệp biết được qua các hiệp 
hội doanh nghiệp.

Trong số các doanh nghiệp có biết về EVFTA, không có doanh nghiệp nào biết 
trước năm 2015, tức là chỉ sau khi Hiệp định đã gần kết thúc hoặc kết thúc đàm 
phán thì các doanh nghiệp mới biết đến EVFTA, thậm chí có 10 doanh nghiệp mới 
quan tâm đến EVFTA sau năm 2016. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, có 
12 doanh nghiệp có số lao động từ 1001 đến 11.500 người; 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, trong đó 16 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đi châu Âu những mặt 
hàng may mặc, da giày, chế biến gỗ, hải sản, linh kiện ô tô. Đáng chú ý là khá nhiều 
doanh nghiệp có xuất khẩu đi EU mà chỉ mới biết đến EVFTA hàng năm sau khi 
Hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Trong số những doanh nghiệp có thông báo biết về EVFTA, có 31 doanh nghiệp 
là có tìm hiểu về nội dung của Hiệp định. Tuy nhiên, trong số 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, chỉ có 23 doanh nghiệp có tìm hiểu về nội dung về Hiệp định. Với 
những doanh nghiệp có tìm hiểu về EVFTA, những nội dung họ quan tâm nhất 
bao gồm: (1) giảm thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi 
nhập khẩu hàng hóa từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và 
nhập khẩu công nghệ cao; (5) quy tắc xuất xứ; (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí 
tuệ, TBT, SPS.

Đáng lưu ý là không có một doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được 
khảo sát quan tâm đến vấn đề lao động và tiêu chuẩn lao động. Tuy nhiên, khi 
được hỏi về việc đưa các cam kết về lao động vào trong Hiệp định, thực hiện 
quyền tự do liên kết hay vai trò của công đoàn cơ sở thì đa số doanh nghiệp đều 
cho là cần thiết hoặc rất cần.

Lợi ích của việc tham gia Hiệp hội doanh nghiệp và vai trò của Hiệp hội doanh 
nghiệp

Về lợi ích tham gia hiệp hội doanh nghiệp, trong số 45 doanh nghiệp được khảo 
sát, có 7 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt và 9 doanh nghiệp 
cho là bình thường. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh 
nghiệp, 5 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt, 9 doanh nghiệp 
cho là bình hường và 2 doanh nghiệp cho là không tốt. Từ phía mình, các Hiệp hội 
doanh nghiệp cho rằng thái độ tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động của 
Hiệp hội doanh nghiệp nói chung chỉ ở mức bình thường. Các doanh nghiệp cho 
biết những lợi ích chính có được qua việc tham gia các hiệp hội doanh nghiệp bao 
gồm: (1) trao đổi/cung cấp thông tin; (2) được bảo vệ; (3) tham gia hội nghị, hội 
thảo; (4) chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm; (5) phản ánh khó khăn, đề xuất kiến nghị; 
(6) tuyển dụng lao động chất lượng; (7) đào tạo, nâng cao kiến thức về luật pháp; 
(8) xúc tiến thương mại; (9) cải thiện quan hệ lao động. Tuy nhiên, đánh giá chung 
của các doanh nghiệp là hiệu quả thực chất từ việc tham gia Hiệp hội doanh 
nghiệp, hiệp hội ngành hàng chưa cao.

Kết quả khảo sát tại 7 Hiệp hội doanh nghiệp cho thấy tiếng nói, vai trò của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI), các chi nhánh của VCCI và một số 
Hiệp hội doanh nghiệp đã được đẩy mạnh, nhưng tiếng nói của nhiều Hiệp hội 
doanh nghiệp ngành nghề còn khá khiêm tốn trước những vấn đề cấp thiết của 
mỗi doanh nghiệp. Các dịch vụ và thông tin do các Hiệp hội doanh nghiệp địa 
phương và hiệp hội ngành hàng cung cấp còn rất hạn chế cả về số lượng và chất 
lượng. Một số Hiệp hội doanh nghiệp địa phương và ngành hàng chưa có định 
hướng rõ ràng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia EVFTA. Về việc chuẩn bị 
cho tham gia EVFTA, hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát đã có sự quan tâm 
về xây dựng chiến lược SXKD và đầu tư; cải tiến môi trường làm việc; quan tâm 
thực hiện tốt hơn các quy định về lao động; quan tâm vấn đề nhân sự và tuyển 
dụng lao động và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, 31 doanh nghiệp cho biết đã xây dựng 
chiến lược tham gia EVFTA. Trong đó, những nội dung được ưu tiên bao gồm: (1) 
đầu tư về con người và máy móc công nghệ; (2) xây dựng chiến lược SXKD và cải 
tiến môi trường lao động; (3) nâng cao chất lượng sản phẩm; (4) chăm sóc khách 
hàng và tìm kiếm khách hàng; (5) phát triển nguồn nguyên liệu; (6) mở rộng thị 
trường xuất khẩu; (7) thu hút nhân tài.

Để tăng cường tham gia EVFTA, về vấn đề lao động và quan hệ lao động, các 
doanh nghiệp ưu tiên giải quyết những vấn đề sau: (1) tăng cường cải thiện quan 
hệ lao động; (2) thực hiện tốt luật pháp lao động; (3) nâng cao trình độ tay nghề 
của người lao động; (4) tăng cường đối thoại tại nơi làm việc; (5) nâng cao hiệu 
quả hoạt động của CĐCS; (6) thu nhập và phúc lợi cho người lao động; (7) kỷ luật 
lao động; (8) ổn định việc làm và tiền lương.
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Theo đánh giá của các doanh nghiệp31, những cơ hội lớn nhất mà EVFTA có thể 
mở ra cho các doanh nghiệp là (1) tăng cường hoạt động xuất/nhập khẩu; (2) mở 
rộng sản xuất và mở rộng đối tác; (3) tăng cường tham gia và chuỗi sản xuất; (4) 
tăng cường cơ hội đầu tư; (5) nâng cao năng lực cạnh tranh; và (6) thu hút đầu tư 
từ các nước thuộc cộng đồng châu Âu. 

Ngoài ra, với việc ký kết EVFTA, Chính phủ Việt Nam đã đồng thời cam kết và thể 
hiện quyết tâm áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế, tôn trọng 
các quyền cơ bản của người lao động. Hiệp định cũng thể hiện rõ ràng rằng Việt 
Nam cam kết thúc đẩy thực hiện các quyền này trên thực tế, thông qua hoàn thiện 
hệ thống luật pháp lao động và giám sát việc triển khai. Như vậy, với việc tham gia 
EVFTA, các đối tác quốc tế sẽ tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam hơn, sẵn sàng 

hợp tác và làm ăn với các doanh nghiệp Việt Nam. Đó là cơ hội, là điều kiện thuận 
lợi để các doanh nghiệp Việt Nam có thêm đối tác, thêm hợp đồng thương mại và 
mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, thực hiện các cam kết về các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị nhân 
lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa bền vững, làm cơ sở để tăng năng suất lao 
động và năng lực cạnh tranh.   

Các thách thức

Bên cạnh những cơ hội, EVFTA cũng đặt ra những thách thức cho các doanh 
nghiệp Việt Nam như:

Đáp ứng quy định về xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn được hưởng ưu đãi 
thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được một tỷ lệ nhất định về 
hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt Nam), đặc biệt là đối với ngành 
may mặc. Để được hưởng mức thuế suất 0% các doanh nghiệp dệt may phải đảm 
bảo nguồn gốc xuất xứ kép tức là ít nhất vải và công đoạn may mặc phải được làm 
tại Việt Nam hoặc ngoại lệ duy nhất đối với các loại vải là được sản xuất tại Hàn 
Quốc (do Hàn Quốc đã có HĐTMTD với EU). Quy định này có thể khó đáp ứng đối 
với nhiều doanh nghiệp.

Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch: EU là một thị 
trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm xã hội. Các yêu cầu 
bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm, dán nhãn, lao động, môi trường... của EU 
rất khắt khe và không dễ đáp ứng. Vì vậy, dù được hưởng lợi về thuế quan thì hàng 
hóa của Việt Nam cũng phải hoàn thiện rất nhiều về chất lượng để có thể vượt qua 
các rào cản này.

Các biện pháp phòng vệ thương mại: Khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các doanh 
nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ 
cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: Mở cửa thị trường Việt Nam 
cho hàng hóa, dịch vụ từ EU đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải 
cạnh tranh khó khăn hơn ngay tại thị trường nội địa. Trên thực tế, đây là một 
thách thức rất lớn, bởi các doanh nghiệp EU có lợi thế hơn hẳn các doanh nghiệp 
Việt Nam về năng lực cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường và khả năng tận dụng 
các HĐTMTD . Tuy nhiên, cam kết mở cửa của Việt Nam là có lộ trình, đặc biệt 
đối với những nhóm sản phẩm nhạy cảm, do đó EVFTA cũng tạo điều kiện để 
các doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh, thay đổi phương thức kinh doanh và 
nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tăng chi phí sản xuất: Yêu cầu thực thi có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động, đặc 
biệt là các quy định về mức lương tối thiểu, thời giờ làm việc, an toàn và vệ sinh lao 
động, tự do hiệp hội, thương lượng tập thể, thì mức lương và những phúc lợi khác 

của người lao động sẽ được tăng lên, làm tăng chi phí lao động của các doanh 
nghiệp. Chi phí tuân thủ do vậy sẽ tăng lên. Trong khi đó, công nghiệp hỗ trợ và 
dịch vụ logistics của Việt Nam chưa thể phát triển cũng làm tăng chí phí đầu vào 
và đầu ra của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không có chiến lược đầu tư phát 
triển bền vững, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản 
phẩm thì sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh.

Chất lượng nguồn nhân lực: Tuyển dụng đủ số lượng và chất lượng lao động theo 
nhu cầu, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động. 
Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các doanh nghiệp còn phổ biến. Nghiên 
cứu năm 2016 của Viện Khoa học Lao động Xã hội – Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội (ILSSA) cho thấy có đến 2/3 doanh nghiệp cho biết phần lớn lao động 
của họ đang thiếu hụt các kỹ năng cần thiết ở cả kỹ năng kỹ thuật và các kỹ năng 
làm việc cốt lõi. Trong đó, thiếu hụt kỹ năng làm việc cốt lõi nhiều hơn so với kỹ 
năng kỹ thuật. Các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ càng cao thì mức độ 
thiếu hụt kỹ năng lao động càng nhiều.

Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Theo cam kết, những thay đổi chính sách, 
pháp luật về lao động sẽ diễn ra từ từ theo lộ trình, do đó trước mắt sẽ không ảnh 
hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong dài 
hạn, với những yêu cầu cao về tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế, cũng như 
chấp hành luật pháp lao động trong nước, nhiều khả năng sẽ có những vi phạm 
các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình triển khai, đặc biệt là các quy định 
về tự do liên kết khi xuất hiện tổ chức của người lao động ngoài Tổng liên đoàn 
Lao động Việt Nam, thỏa ước lao động tập thể, lao động trẻ em, lao động cưỡng 
bức, trả lương bình đẳng, thời giờ làm thêm, an toàn và vệ sinh lao động. Trong 
ngắn hạn, có thể những tác động của cơ chế giải quyết tranh chấp về lao động đối 
với các doanh nghiệp Việt Nam là không đáng kể, song về dài hạn và để đảm bảo 
tính cạnh tranh và phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần có chiến lược về 
tuân thủ và thực hiện đầy đủ các cam kết về lao động.  

Nhận định về những thách thức khi tham gia EVFTA, quan tâm lớn nhất của các 
doanh nghiệp được khảo sát là về giá cả, trả lương, thị trường, tuân thủ luật pháp 
lao động và tiêu chuẩn lao động, trình độ công nghệ, tay nghề công nhân và năng 
suất lao động.

5.3. Những vấn đề áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn tại 
doanh nghiệp

5.3.1. Tuân thủ luật pháp

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy nhìn chung các doanh nghiệp đã 
thực hiện tốt và rất tốt các quy định về báo cáo lao động cho các cơ quan quản lý 
nhà nước. Các doanh nghiệp cũng cho rằng báo cáo là cần thiết. Tuy nhiên, đối với 

vấn đề tuyển dụng lao động, còn có 1/45 doanh nghiệp không báo cáo và 12/45 
doanh nghiệp báo cáo không đầy đủ. Về nội dung an toàn lao động, có 5/45 
doanh nghiệp không báo cáo.  

Kết quả cũng cho thấy tình hình tuân thủ không đúng đối với một số quy định của 
luật pháp lao động tại một số doanh nghiệp như:

  Về tuyển dụng lao động: 8/45 doanh nghiệp có giữ văn bằng, chứng chỉ, giấy 
tờ tùy thân của người lao động khi tuyển dụng; 

  Khi đào tạo nghề cho NLĐ: 4/42 doanh nghiệp không ký kết HĐ đào tạo 
nghề với NLĐ;

  Có 3/41 doanh nghiệp không biết về quy định trả trợ cấp thôi việc cho người 
lao động.

  Có 17/45 doanh nghiệp thực hiện trừ lương, phạt lương như một biện pháp 
để kỷ luật người lao động;

  8/45 doanh nghiệp không tiến hành đối thoại định kỳ tại nơi làm việc;

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 2016 cho thấy32: (1) những nhà máy mới 
có khuynh hướng tuân thủ kém hơn những nhà máy đã tham gia lâu năm trong 
chương trình Better Work do thiếu các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn lao động 
quốc tế; (2) nhiều nhà máy vẫn còn đại diện quản lý cấp cao trong Ban chấp hành 
Công đoàn; (3) sự thiếu hiểu biết về quy trình cần thiết để đạt được TƯLĐTT có 
chất lượng không chỉ được phản ánh qua tỷ lệ tuân thủ chưa cao, mà còn chỉ ra sự 
thiếu hụt cơ chế đối thoại xã hội hiệu quả trong nhiều doanh nghiệp.

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 201733 cho thấy tình trạng không tuân thủ 
tập trung chủ yếu vào các quy định liên quan đến điều kiện lao động, an toàn và 
vệ sinh lao động, hợp đồng và nguồn nhân lực. Tuân thủ các tiêu chuẩn cơ bản, 
thương lượng tập thể, sự can thiệp của cấp quản lý tiếp tục là những thách thức 
tuân thủ hàng đầu đối với các doanh nghiệp.

Báo cáo Thanh tra năm 2017 của Bộ LĐTBXH cho thấy riêng trong lĩnh vực điện 
tử, đã phát hiện bình quân 8,3 sai phạm/doanh nghiệp . Sai phạm thường gặp bao 
gồm: (1) Nội dung hợp đồng lao động không đảm bảo quy định, chưa thể hiện 
được đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; (2) 
Không thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 03 tháng/lần; (3) Huy động 
người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định; (4) Không thống kê số lao 
động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; (5) Không tổ 
chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc huấn luyện không đầy đủ; (6) 

Không lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hoặc xây dựng không đầy đủ nội 
dung; (7) Không quan trắc môi trường lao động; (8) Không xây dựng nội quy, quy 
trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại 
máy, thiết bị, nơi làm việc; (9) Không khám sức khỏe cho người lao động; (10) 
Không đặt bảng chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm 
việc; (11) Không xây dựng thang lương, bảng lương. Ngoài hành vi vi phạm của 
người sử dụng lao động, người lao động cũng vi phạm, ví dụ như chưa sử dụng 
đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân được trang bị khi thực hiện công việc.

Nguyên nhân của những sai phạm bao gồm: (1) chưa nhận thức hết được vai trò, 
trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao 
động tại doanh nghiệp; (2) trình độ chuyên môn của cán bộ nhân sự, cán bộ an 
toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế; (3) người sử dụng lao động không thực hiện 
công tác an toàn, vệ sinh lao động để giảm chi phí sản xuất; (4) nhiều quy định có 
nội dung không cụ thể, văn bản được thay đổi liên tục nên các doanh nghiệp 
không nắm bắt được kịp thời để thực hiện theo đúng quy định; (5) chế tài xử lý vi 
phạm hành chính còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe; (6) lực lượng thanh tra lao động 
quá mỏng; (7) Sản xuất theo đơn đặt hàng nên trong một số trường hợp doanh 
nghiệp huy động người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định.

Tình hình tuân thủ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nan giải hơn. Trình độ 
quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ của người sử dụng lao động còn rất hạn chế. Môi 
trường làm việc, an toàn trong lao động không đảm bảo, song các doanh nghiệp 
chưa chú trọng đến vấn đề này, do nhận thức của cả người sử dụng lao động và 
người lao động và ý thức chấp hành pháp luật về lao động chưa cao. Phần đông 
các doanh nghiệp hiện nay chỉ khi xảy ra các rủi ro thì mới tìm cách xử lý, giải quyết 
mà chưa chủ động phòng ngừa. Nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến những gì 
cần ngay trước mắt phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, mà chưa chú ý đến những 
nguy cơ rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong tương lai. 

Công đoàn cơ sở hoạt động chưa có hiệu quả, chưa thực hiện được chức năng 
bảo vệ và đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quyền 
kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; giáo dục, động viên người lao 
động hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, không có đủ khả năng bảo 
vệ trước những vi phạm của người sử dụng lao động trên thực tế. Các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đang bị động trước các cơ hội và thách thức đến từ 
các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có EVFTA.

Các bản TƯLĐTT ở cấp doanh nghiệp hiện nay thường chỉ được ký kết mang tính 
hình thức với những nội dung sao chép luật, có rất ít điều khoản cao hơn luật và 
có lợi hơn cho người lao động. Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy chỉ 
có 38/45 doanh nghiệp ký TƯLĐTT có điều khoản có lợi hơn cho người lao động 
so với quy định của luật lao động.

5.3.2. Thực hiện TNXHDN và đảm bảo quyền lợi của người lao động

Trong khoảng 15 năm trở lại đây, vấn đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
đang ngày càng được các tập đoàn, công ty lớn của Hoa kỳ và Châu Âu thúc đẩy 
thông qua các Bộ Quy tắc ứng xử (Code of Conduct) riêng của mình hoặc áp dụng 
một Bộ Quy tắc ứng xử do bên thứ ba đưa ra. Các công ty của Việt Nam khi làm 
hàng gia công hoặc cung ứng hàng cho các đối tác để bán ở thị trường Hoa kỳ và 
Châu Âu hầu như đều phải thực hiện các Bộ Quy tắc ứng xử do bạn hàng yêu cầu, 
trong đó nội hàm chủ yếu là vấn đề lao động. Tương tự, các doanh nghiệp Việt 
Nam cần chú trọng và hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ TNXHDN theo 
những cam kết trong EVFTA. 

Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra những vấn đề lớn nhất khi thực hiện TNXH 
trong lĩnh vực lao động tại doanh nghiệp bao gồm: (1) Đa số các doanh nghiệp 
Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và vấn đề lao động và tuân thủ pháp 
luật lao động của họ không phải là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư và kinh doanh. 
Đặc biệt là tình hình tuân thủ trong các làng nghề truyền thống, trong đó có các 
làng nghề chế biến gỗ; (2) Kiến thức của doanh nghiệp về TNXHDN nói chung và 
TNXHDN về lao động còn hạn chế; (3) Chế tài cho việc thực hiện tuân thủ và 
TNXHDN tại Việt Nam còn nhiều bất cập; (4) Hệ thống pháp luật lao động chưa 
đồng bộ; (5) Thiếu tính tự giác, chủ động trong thực hiện luật pháp lao động của 
nhiều doanh nghiệp; (6) Các thiết chế đại diện, trung gian và vai trò của các hiệp 
hội còn thiếu và yếu.

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp, trong đó có 41 doanh nghiệp trả lời về nội 
dung TNXHDN cho thấy về tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 
như sau: 6 doanh nghiệp cho là rất tốt, 24 doanh nghiệp cho là tốt và 11 doanh 
nghiệp cho là bình thường. Những khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp khi 
thực hiện TNXHDN về lao động bao gồm: (1) thiếu nguồn lực tài chính để đầu tư 
cho TNXHDN; (2) tăng chi phí do phải đầu tư thêm để cải thiện các hạng mục liên 
quan; (3) nhận thức chưa đầy đủ và thiếu kiến thức về TNXHDN; (4) thời gian lao 
động kéo dài do phải thực hiện các đơn hàng; (5) ảnh hưởng đến năng suất lao 
động; (6) khác biệt giữa luật pháp trong nước và bộ quy tắc ứng xử của khách 
hàng; (7) sự tuân thủ chưa tốt của các cá nhân liên quan.

5.4. Sự chuẩn bị của các doanh nghiệp để tham gia EVFTA 
Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy bản thân các doanh nghiệp chưa 
có nhiều sự quan tâm, chuẩn bị các thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc 
tế nói chung và về EVFTA nói riêng. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, chỉ 
có 33 doanh nghiệp có biết về EVFTA, trong đó có 11 doanh nghiệp tự tìm hiểu, 1 
doanh nghiệp biết qua các cơ quan nhà nước, 19 doanh nghiệp biết qua các 
phương tiện thông tin đại chúng và chỉ có 2 doanh nghiệp biết được qua các hiệp 
hội doanh nghiệp.

Trong số các doanh nghiệp có biết về EVFTA, không có doanh nghiệp nào biết 
trước năm 2015, tức là chỉ sau khi Hiệp định đã gần kết thúc hoặc kết thúc đàm 
phán thì các doanh nghiệp mới biết đến EVFTA, thậm chí có 10 doanh nghiệp mới 
quan tâm đến EVFTA sau năm 2016. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, có 
12 doanh nghiệp có số lao động từ 1001 đến 11.500 người; 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, trong đó 16 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đi châu Âu những mặt 
hàng may mặc, da giày, chế biến gỗ, hải sản, linh kiện ô tô. Đáng chú ý là khá nhiều 
doanh nghiệp có xuất khẩu đi EU mà chỉ mới biết đến EVFTA hàng năm sau khi 
Hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Trong số những doanh nghiệp có thông báo biết về EVFTA, có 31 doanh nghiệp 
là có tìm hiểu về nội dung của Hiệp định. Tuy nhiên, trong số 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, chỉ có 23 doanh nghiệp có tìm hiểu về nội dung về Hiệp định. Với 
những doanh nghiệp có tìm hiểu về EVFTA, những nội dung họ quan tâm nhất 
bao gồm: (1) giảm thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi 
nhập khẩu hàng hóa từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và 
nhập khẩu công nghệ cao; (5) quy tắc xuất xứ; (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí 
tuệ, TBT, SPS.

Đáng lưu ý là không có một doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được 
khảo sát quan tâm đến vấn đề lao động và tiêu chuẩn lao động. Tuy nhiên, khi 
được hỏi về việc đưa các cam kết về lao động vào trong Hiệp định, thực hiện 
quyền tự do liên kết hay vai trò của công đoàn cơ sở thì đa số doanh nghiệp đều 
cho là cần thiết hoặc rất cần.

Lợi ích của việc tham gia Hiệp hội doanh nghiệp và vai trò của Hiệp hội doanh 
nghiệp

Về lợi ích tham gia hiệp hội doanh nghiệp, trong số 45 doanh nghiệp được khảo 
sát, có 7 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt và 9 doanh nghiệp 
cho là bình thường. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh 
nghiệp, 5 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt, 9 doanh nghiệp 
cho là bình hường và 2 doanh nghiệp cho là không tốt. Từ phía mình, các Hiệp hội 
doanh nghiệp cho rằng thái độ tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động của 
Hiệp hội doanh nghiệp nói chung chỉ ở mức bình thường. Các doanh nghiệp cho 
biết những lợi ích chính có được qua việc tham gia các hiệp hội doanh nghiệp bao 
gồm: (1) trao đổi/cung cấp thông tin; (2) được bảo vệ; (3) tham gia hội nghị, hội 
thảo; (4) chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm; (5) phản ánh khó khăn, đề xuất kiến nghị; 
(6) tuyển dụng lao động chất lượng; (7) đào tạo, nâng cao kiến thức về luật pháp; 
(8) xúc tiến thương mại; (9) cải thiện quan hệ lao động. Tuy nhiên, đánh giá chung 
của các doanh nghiệp là hiệu quả thực chất từ việc tham gia Hiệp hội doanh 
nghiệp, hiệp hội ngành hàng chưa cao.

Kết quả khảo sát tại 7 Hiệp hội doanh nghiệp cho thấy tiếng nói, vai trò của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI), các chi nhánh của VCCI và một số 
Hiệp hội doanh nghiệp đã được đẩy mạnh, nhưng tiếng nói của nhiều Hiệp hội 
doanh nghiệp ngành nghề còn khá khiêm tốn trước những vấn đề cấp thiết của 
mỗi doanh nghiệp. Các dịch vụ và thông tin do các Hiệp hội doanh nghiệp địa 
phương và hiệp hội ngành hàng cung cấp còn rất hạn chế cả về số lượng và chất 
lượng. Một số Hiệp hội doanh nghiệp địa phương và ngành hàng chưa có định 
hướng rõ ràng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia EVFTA. Về việc chuẩn bị 
cho tham gia EVFTA, hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát đã có sự quan tâm 
về xây dựng chiến lược SXKD và đầu tư; cải tiến môi trường làm việc; quan tâm 
thực hiện tốt hơn các quy định về lao động; quan tâm vấn đề nhân sự và tuyển 
dụng lao động và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, 31 doanh nghiệp cho biết đã xây dựng 
chiến lược tham gia EVFTA. Trong đó, những nội dung được ưu tiên bao gồm: (1) 
đầu tư về con người và máy móc công nghệ; (2) xây dựng chiến lược SXKD và cải 
tiến môi trường lao động; (3) nâng cao chất lượng sản phẩm; (4) chăm sóc khách 
hàng và tìm kiếm khách hàng; (5) phát triển nguồn nguyên liệu; (6) mở rộng thị 
trường xuất khẩu; (7) thu hút nhân tài.

Để tăng cường tham gia EVFTA, về vấn đề lao động và quan hệ lao động, các 
doanh nghiệp ưu tiên giải quyết những vấn đề sau: (1) tăng cường cải thiện quan 
hệ lao động; (2) thực hiện tốt luật pháp lao động; (3) nâng cao trình độ tay nghề 
của người lao động; (4) tăng cường đối thoại tại nơi làm việc; (5) nâng cao hiệu 
quả hoạt động của CĐCS; (6) thu nhập và phúc lợi cho người lao động; (7) kỷ luật 
lao động; (8) ổn định việc làm và tiền lương.
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Theo đánh giá của các doanh nghiệp31, những cơ hội lớn nhất mà EVFTA có thể 
mở ra cho các doanh nghiệp là (1) tăng cường hoạt động xuất/nhập khẩu; (2) mở 
rộng sản xuất và mở rộng đối tác; (3) tăng cường tham gia và chuỗi sản xuất; (4) 
tăng cường cơ hội đầu tư; (5) nâng cao năng lực cạnh tranh; và (6) thu hút đầu tư 
từ các nước thuộc cộng đồng châu Âu. 

Ngoài ra, với việc ký kết EVFTA, Chính phủ Việt Nam đã đồng thời cam kết và thể 
hiện quyết tâm áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế, tôn trọng 
các quyền cơ bản của người lao động. Hiệp định cũng thể hiện rõ ràng rằng Việt 
Nam cam kết thúc đẩy thực hiện các quyền này trên thực tế, thông qua hoàn thiện 
hệ thống luật pháp lao động và giám sát việc triển khai. Như vậy, với việc tham gia 
EVFTA, các đối tác quốc tế sẽ tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam hơn, sẵn sàng 

32 Better Work Việt Nam, báo cáo tuân thủ 2016. 
33 Better Work VietNam, Annual Report 2017, An Industry And Compliance Review Vietnam

hợp tác và làm ăn với các doanh nghiệp Việt Nam. Đó là cơ hội, là điều kiện thuận 
lợi để các doanh nghiệp Việt Nam có thêm đối tác, thêm hợp đồng thương mại và 
mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, thực hiện các cam kết về các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị nhân 
lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa bền vững, làm cơ sở để tăng năng suất lao 
động và năng lực cạnh tranh.   

Các thách thức

Bên cạnh những cơ hội, EVFTA cũng đặt ra những thách thức cho các doanh 
nghiệp Việt Nam như:

Đáp ứng quy định về xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn được hưởng ưu đãi 
thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được một tỷ lệ nhất định về 
hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt Nam), đặc biệt là đối với ngành 
may mặc. Để được hưởng mức thuế suất 0% các doanh nghiệp dệt may phải đảm 
bảo nguồn gốc xuất xứ kép tức là ít nhất vải và công đoạn may mặc phải được làm 
tại Việt Nam hoặc ngoại lệ duy nhất đối với các loại vải là được sản xuất tại Hàn 
Quốc (do Hàn Quốc đã có HĐTMTD với EU). Quy định này có thể khó đáp ứng đối 
với nhiều doanh nghiệp.

Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch: EU là một thị 
trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm xã hội. Các yêu cầu 
bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm, dán nhãn, lao động, môi trường... của EU 
rất khắt khe và không dễ đáp ứng. Vì vậy, dù được hưởng lợi về thuế quan thì hàng 
hóa của Việt Nam cũng phải hoàn thiện rất nhiều về chất lượng để có thể vượt qua 
các rào cản này.

Các biện pháp phòng vệ thương mại: Khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các doanh 
nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ 
cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: Mở cửa thị trường Việt Nam 
cho hàng hóa, dịch vụ từ EU đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải 
cạnh tranh khó khăn hơn ngay tại thị trường nội địa. Trên thực tế, đây là một 
thách thức rất lớn, bởi các doanh nghiệp EU có lợi thế hơn hẳn các doanh nghiệp 
Việt Nam về năng lực cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường và khả năng tận dụng 
các HĐTMTD . Tuy nhiên, cam kết mở cửa của Việt Nam là có lộ trình, đặc biệt 
đối với những nhóm sản phẩm nhạy cảm, do đó EVFTA cũng tạo điều kiện để 
các doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh, thay đổi phương thức kinh doanh và 
nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tăng chi phí sản xuất: Yêu cầu thực thi có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động, đặc 
biệt là các quy định về mức lương tối thiểu, thời giờ làm việc, an toàn và vệ sinh lao 
động, tự do hiệp hội, thương lượng tập thể, thì mức lương và những phúc lợi khác 

của người lao động sẽ được tăng lên, làm tăng chi phí lao động của các doanh 
nghiệp. Chi phí tuân thủ do vậy sẽ tăng lên. Trong khi đó, công nghiệp hỗ trợ và 
dịch vụ logistics của Việt Nam chưa thể phát triển cũng làm tăng chí phí đầu vào 
và đầu ra của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không có chiến lược đầu tư phát 
triển bền vững, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản 
phẩm thì sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh.

Chất lượng nguồn nhân lực: Tuyển dụng đủ số lượng và chất lượng lao động theo 
nhu cầu, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động. 
Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các doanh nghiệp còn phổ biến. Nghiên 
cứu năm 2016 của Viện Khoa học Lao động Xã hội – Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội (ILSSA) cho thấy có đến 2/3 doanh nghiệp cho biết phần lớn lao động 
của họ đang thiếu hụt các kỹ năng cần thiết ở cả kỹ năng kỹ thuật và các kỹ năng 
làm việc cốt lõi. Trong đó, thiếu hụt kỹ năng làm việc cốt lõi nhiều hơn so với kỹ 
năng kỹ thuật. Các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ càng cao thì mức độ 
thiếu hụt kỹ năng lao động càng nhiều.

Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Theo cam kết, những thay đổi chính sách, 
pháp luật về lao động sẽ diễn ra từ từ theo lộ trình, do đó trước mắt sẽ không ảnh 
hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong dài 
hạn, với những yêu cầu cao về tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế, cũng như 
chấp hành luật pháp lao động trong nước, nhiều khả năng sẽ có những vi phạm 
các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình triển khai, đặc biệt là các quy định 
về tự do liên kết khi xuất hiện tổ chức của người lao động ngoài Tổng liên đoàn 
Lao động Việt Nam, thỏa ước lao động tập thể, lao động trẻ em, lao động cưỡng 
bức, trả lương bình đẳng, thời giờ làm thêm, an toàn và vệ sinh lao động. Trong 
ngắn hạn, có thể những tác động của cơ chế giải quyết tranh chấp về lao động đối 
với các doanh nghiệp Việt Nam là không đáng kể, song về dài hạn và để đảm bảo 
tính cạnh tranh và phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần có chiến lược về 
tuân thủ và thực hiện đầy đủ các cam kết về lao động.  

Nhận định về những thách thức khi tham gia EVFTA, quan tâm lớn nhất của các 
doanh nghiệp được khảo sát là về giá cả, trả lương, thị trường, tuân thủ luật pháp 
lao động và tiêu chuẩn lao động, trình độ công nghệ, tay nghề công nhân và năng 
suất lao động.

5.3. Những vấn đề áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn tại 
doanh nghiệp

5.3.1. Tuân thủ luật pháp

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy nhìn chung các doanh nghiệp đã 
thực hiện tốt và rất tốt các quy định về báo cáo lao động cho các cơ quan quản lý 
nhà nước. Các doanh nghiệp cũng cho rằng báo cáo là cần thiết. Tuy nhiên, đối với 

vấn đề tuyển dụng lao động, còn có 1/45 doanh nghiệp không báo cáo và 12/45 
doanh nghiệp báo cáo không đầy đủ. Về nội dung an toàn lao động, có 5/45 
doanh nghiệp không báo cáo.  

Kết quả cũng cho thấy tình hình tuân thủ không đúng đối với một số quy định của 
luật pháp lao động tại một số doanh nghiệp như:

  Về tuyển dụng lao động: 8/45 doanh nghiệp có giữ văn bằng, chứng chỉ, giấy 
tờ tùy thân của người lao động khi tuyển dụng; 

  Khi đào tạo nghề cho NLĐ: 4/42 doanh nghiệp không ký kết HĐ đào tạo 
nghề với NLĐ;

  Có 3/41 doanh nghiệp không biết về quy định trả trợ cấp thôi việc cho người 
lao động.

  Có 17/45 doanh nghiệp thực hiện trừ lương, phạt lương như một biện pháp 
để kỷ luật người lao động;

  8/45 doanh nghiệp không tiến hành đối thoại định kỳ tại nơi làm việc;

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 2016 cho thấy32: (1) những nhà máy mới 
có khuynh hướng tuân thủ kém hơn những nhà máy đã tham gia lâu năm trong 
chương trình Better Work do thiếu các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn lao động 
quốc tế; (2) nhiều nhà máy vẫn còn đại diện quản lý cấp cao trong Ban chấp hành 
Công đoàn; (3) sự thiếu hiểu biết về quy trình cần thiết để đạt được TƯLĐTT có 
chất lượng không chỉ được phản ánh qua tỷ lệ tuân thủ chưa cao, mà còn chỉ ra sự 
thiếu hụt cơ chế đối thoại xã hội hiệu quả trong nhiều doanh nghiệp.

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 201733 cho thấy tình trạng không tuân thủ 
tập trung chủ yếu vào các quy định liên quan đến điều kiện lao động, an toàn và 
vệ sinh lao động, hợp đồng và nguồn nhân lực. Tuân thủ các tiêu chuẩn cơ bản, 
thương lượng tập thể, sự can thiệp của cấp quản lý tiếp tục là những thách thức 
tuân thủ hàng đầu đối với các doanh nghiệp.

Báo cáo Thanh tra năm 2017 của Bộ LĐTBXH cho thấy riêng trong lĩnh vực điện 
tử, đã phát hiện bình quân 8,3 sai phạm/doanh nghiệp . Sai phạm thường gặp bao 
gồm: (1) Nội dung hợp đồng lao động không đảm bảo quy định, chưa thể hiện 
được đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; (2) 
Không thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 03 tháng/lần; (3) Huy động 
người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định; (4) Không thống kê số lao 
động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; (5) Không tổ 
chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc huấn luyện không đầy đủ; (6) 

Không lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hoặc xây dựng không đầy đủ nội 
dung; (7) Không quan trắc môi trường lao động; (8) Không xây dựng nội quy, quy 
trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại 
máy, thiết bị, nơi làm việc; (9) Không khám sức khỏe cho người lao động; (10) 
Không đặt bảng chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm 
việc; (11) Không xây dựng thang lương, bảng lương. Ngoài hành vi vi phạm của 
người sử dụng lao động, người lao động cũng vi phạm, ví dụ như chưa sử dụng 
đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân được trang bị khi thực hiện công việc.

Nguyên nhân của những sai phạm bao gồm: (1) chưa nhận thức hết được vai trò, 
trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao 
động tại doanh nghiệp; (2) trình độ chuyên môn của cán bộ nhân sự, cán bộ an 
toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế; (3) người sử dụng lao động không thực hiện 
công tác an toàn, vệ sinh lao động để giảm chi phí sản xuất; (4) nhiều quy định có 
nội dung không cụ thể, văn bản được thay đổi liên tục nên các doanh nghiệp 
không nắm bắt được kịp thời để thực hiện theo đúng quy định; (5) chế tài xử lý vi 
phạm hành chính còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe; (6) lực lượng thanh tra lao động 
quá mỏng; (7) Sản xuất theo đơn đặt hàng nên trong một số trường hợp doanh 
nghiệp huy động người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định.

Tình hình tuân thủ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nan giải hơn. Trình độ 
quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ của người sử dụng lao động còn rất hạn chế. Môi 
trường làm việc, an toàn trong lao động không đảm bảo, song các doanh nghiệp 
chưa chú trọng đến vấn đề này, do nhận thức của cả người sử dụng lao động và 
người lao động và ý thức chấp hành pháp luật về lao động chưa cao. Phần đông 
các doanh nghiệp hiện nay chỉ khi xảy ra các rủi ro thì mới tìm cách xử lý, giải quyết 
mà chưa chủ động phòng ngừa. Nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến những gì 
cần ngay trước mắt phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, mà chưa chú ý đến những 
nguy cơ rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong tương lai. 

Công đoàn cơ sở hoạt động chưa có hiệu quả, chưa thực hiện được chức năng 
bảo vệ và đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quyền 
kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; giáo dục, động viên người lao 
động hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, không có đủ khả năng bảo 
vệ trước những vi phạm của người sử dụng lao động trên thực tế. Các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đang bị động trước các cơ hội và thách thức đến từ 
các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có EVFTA.

Các bản TƯLĐTT ở cấp doanh nghiệp hiện nay thường chỉ được ký kết mang tính 
hình thức với những nội dung sao chép luật, có rất ít điều khoản cao hơn luật và 
có lợi hơn cho người lao động. Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy chỉ 
có 38/45 doanh nghiệp ký TƯLĐTT có điều khoản có lợi hơn cho người lao động 
so với quy định của luật lao động.

5.3.2. Thực hiện TNXHDN và đảm bảo quyền lợi của người lao động

Trong khoảng 15 năm trở lại đây, vấn đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
đang ngày càng được các tập đoàn, công ty lớn của Hoa kỳ và Châu Âu thúc đẩy 
thông qua các Bộ Quy tắc ứng xử (Code of Conduct) riêng của mình hoặc áp dụng 
một Bộ Quy tắc ứng xử do bên thứ ba đưa ra. Các công ty của Việt Nam khi làm 
hàng gia công hoặc cung ứng hàng cho các đối tác để bán ở thị trường Hoa kỳ và 
Châu Âu hầu như đều phải thực hiện các Bộ Quy tắc ứng xử do bạn hàng yêu cầu, 
trong đó nội hàm chủ yếu là vấn đề lao động. Tương tự, các doanh nghiệp Việt 
Nam cần chú trọng và hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ TNXHDN theo 
những cam kết trong EVFTA. 

Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra những vấn đề lớn nhất khi thực hiện TNXH 
trong lĩnh vực lao động tại doanh nghiệp bao gồm: (1) Đa số các doanh nghiệp 
Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và vấn đề lao động và tuân thủ pháp 
luật lao động của họ không phải là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư và kinh doanh. 
Đặc biệt là tình hình tuân thủ trong các làng nghề truyền thống, trong đó có các 
làng nghề chế biến gỗ; (2) Kiến thức của doanh nghiệp về TNXHDN nói chung và 
TNXHDN về lao động còn hạn chế; (3) Chế tài cho việc thực hiện tuân thủ và 
TNXHDN tại Việt Nam còn nhiều bất cập; (4) Hệ thống pháp luật lao động chưa 
đồng bộ; (5) Thiếu tính tự giác, chủ động trong thực hiện luật pháp lao động của 
nhiều doanh nghiệp; (6) Các thiết chế đại diện, trung gian và vai trò của các hiệp 
hội còn thiếu và yếu.

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp, trong đó có 41 doanh nghiệp trả lời về nội 
dung TNXHDN cho thấy về tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 
như sau: 6 doanh nghiệp cho là rất tốt, 24 doanh nghiệp cho là tốt và 11 doanh 
nghiệp cho là bình thường. Những khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp khi 
thực hiện TNXHDN về lao động bao gồm: (1) thiếu nguồn lực tài chính để đầu tư 
cho TNXHDN; (2) tăng chi phí do phải đầu tư thêm để cải thiện các hạng mục liên 
quan; (3) nhận thức chưa đầy đủ và thiếu kiến thức về TNXHDN; (4) thời gian lao 
động kéo dài do phải thực hiện các đơn hàng; (5) ảnh hưởng đến năng suất lao 
động; (6) khác biệt giữa luật pháp trong nước và bộ quy tắc ứng xử của khách 
hàng; (7) sự tuân thủ chưa tốt của các cá nhân liên quan.

5.4. Sự chuẩn bị của các doanh nghiệp để tham gia EVFTA 
Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy bản thân các doanh nghiệp chưa 
có nhiều sự quan tâm, chuẩn bị các thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc 
tế nói chung và về EVFTA nói riêng. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, chỉ 
có 33 doanh nghiệp có biết về EVFTA, trong đó có 11 doanh nghiệp tự tìm hiểu, 1 
doanh nghiệp biết qua các cơ quan nhà nước, 19 doanh nghiệp biết qua các 
phương tiện thông tin đại chúng và chỉ có 2 doanh nghiệp biết được qua các hiệp 
hội doanh nghiệp.

Trong số các doanh nghiệp có biết về EVFTA, không có doanh nghiệp nào biết 
trước năm 2015, tức là chỉ sau khi Hiệp định đã gần kết thúc hoặc kết thúc đàm 
phán thì các doanh nghiệp mới biết đến EVFTA, thậm chí có 10 doanh nghiệp mới 
quan tâm đến EVFTA sau năm 2016. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, có 
12 doanh nghiệp có số lao động từ 1001 đến 11.500 người; 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, trong đó 16 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đi châu Âu những mặt 
hàng may mặc, da giày, chế biến gỗ, hải sản, linh kiện ô tô. Đáng chú ý là khá nhiều 
doanh nghiệp có xuất khẩu đi EU mà chỉ mới biết đến EVFTA hàng năm sau khi 
Hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Trong số những doanh nghiệp có thông báo biết về EVFTA, có 31 doanh nghiệp 
là có tìm hiểu về nội dung của Hiệp định. Tuy nhiên, trong số 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, chỉ có 23 doanh nghiệp có tìm hiểu về nội dung về Hiệp định. Với 
những doanh nghiệp có tìm hiểu về EVFTA, những nội dung họ quan tâm nhất 
bao gồm: (1) giảm thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi 
nhập khẩu hàng hóa từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và 
nhập khẩu công nghệ cao; (5) quy tắc xuất xứ; (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí 
tuệ, TBT, SPS.

Đáng lưu ý là không có một doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được 
khảo sát quan tâm đến vấn đề lao động và tiêu chuẩn lao động. Tuy nhiên, khi 
được hỏi về việc đưa các cam kết về lao động vào trong Hiệp định, thực hiện 
quyền tự do liên kết hay vai trò của công đoàn cơ sở thì đa số doanh nghiệp đều 
cho là cần thiết hoặc rất cần.

Lợi ích của việc tham gia Hiệp hội doanh nghiệp và vai trò của Hiệp hội doanh 
nghiệp

Về lợi ích tham gia hiệp hội doanh nghiệp, trong số 45 doanh nghiệp được khảo 
sát, có 7 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt và 9 doanh nghiệp 
cho là bình thường. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh 
nghiệp, 5 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt, 9 doanh nghiệp 
cho là bình hường và 2 doanh nghiệp cho là không tốt. Từ phía mình, các Hiệp hội 
doanh nghiệp cho rằng thái độ tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động của 
Hiệp hội doanh nghiệp nói chung chỉ ở mức bình thường. Các doanh nghiệp cho 
biết những lợi ích chính có được qua việc tham gia các hiệp hội doanh nghiệp bao 
gồm: (1) trao đổi/cung cấp thông tin; (2) được bảo vệ; (3) tham gia hội nghị, hội 
thảo; (4) chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm; (5) phản ánh khó khăn, đề xuất kiến nghị; 
(6) tuyển dụng lao động chất lượng; (7) đào tạo, nâng cao kiến thức về luật pháp; 
(8) xúc tiến thương mại; (9) cải thiện quan hệ lao động. Tuy nhiên, đánh giá chung 
của các doanh nghiệp là hiệu quả thực chất từ việc tham gia Hiệp hội doanh 
nghiệp, hiệp hội ngành hàng chưa cao.

Kết quả khảo sát tại 7 Hiệp hội doanh nghiệp cho thấy tiếng nói, vai trò của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI), các chi nhánh của VCCI và một số 
Hiệp hội doanh nghiệp đã được đẩy mạnh, nhưng tiếng nói của nhiều Hiệp hội 
doanh nghiệp ngành nghề còn khá khiêm tốn trước những vấn đề cấp thiết của 
mỗi doanh nghiệp. Các dịch vụ và thông tin do các Hiệp hội doanh nghiệp địa 
phương và hiệp hội ngành hàng cung cấp còn rất hạn chế cả về số lượng và chất 
lượng. Một số Hiệp hội doanh nghiệp địa phương và ngành hàng chưa có định 
hướng rõ ràng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia EVFTA. Về việc chuẩn bị 
cho tham gia EVFTA, hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát đã có sự quan tâm 
về xây dựng chiến lược SXKD và đầu tư; cải tiến môi trường làm việc; quan tâm 
thực hiện tốt hơn các quy định về lao động; quan tâm vấn đề nhân sự và tuyển 
dụng lao động và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, 31 doanh nghiệp cho biết đã xây dựng 
chiến lược tham gia EVFTA. Trong đó, những nội dung được ưu tiên bao gồm: (1) 
đầu tư về con người và máy móc công nghệ; (2) xây dựng chiến lược SXKD và cải 
tiến môi trường lao động; (3) nâng cao chất lượng sản phẩm; (4) chăm sóc khách 
hàng và tìm kiếm khách hàng; (5) phát triển nguồn nguyên liệu; (6) mở rộng thị 
trường xuất khẩu; (7) thu hút nhân tài.

Để tăng cường tham gia EVFTA, về vấn đề lao động và quan hệ lao động, các 
doanh nghiệp ưu tiên giải quyết những vấn đề sau: (1) tăng cường cải thiện quan 
hệ lao động; (2) thực hiện tốt luật pháp lao động; (3) nâng cao trình độ tay nghề 
của người lao động; (4) tăng cường đối thoại tại nơi làm việc; (5) nâng cao hiệu 
quả hoạt động của CĐCS; (6) thu nhập và phúc lợi cho người lao động; (7) kỷ luật 
lao động; (8) ổn định việc làm và tiền lương.



Theo đánh giá của các doanh nghiệp31, những cơ hội lớn nhất mà EVFTA có thể 
mở ra cho các doanh nghiệp là (1) tăng cường hoạt động xuất/nhập khẩu; (2) mở 
rộng sản xuất và mở rộng đối tác; (3) tăng cường tham gia và chuỗi sản xuất; (4) 
tăng cường cơ hội đầu tư; (5) nâng cao năng lực cạnh tranh; và (6) thu hút đầu tư 
từ các nước thuộc cộng đồng châu Âu. 

Ngoài ra, với việc ký kết EVFTA, Chính phủ Việt Nam đã đồng thời cam kết và thể 
hiện quyết tâm áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế, tôn trọng 
các quyền cơ bản của người lao động. Hiệp định cũng thể hiện rõ ràng rằng Việt 
Nam cam kết thúc đẩy thực hiện các quyền này trên thực tế, thông qua hoàn thiện 
hệ thống luật pháp lao động và giám sát việc triển khai. Như vậy, với việc tham gia 
EVFTA, các đối tác quốc tế sẽ tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam hơn, sẵn sàng 

hợp tác và làm ăn với các doanh nghiệp Việt Nam. Đó là cơ hội, là điều kiện thuận 
lợi để các doanh nghiệp Việt Nam có thêm đối tác, thêm hợp đồng thương mại và 
mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, thực hiện các cam kết về các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị nhân 
lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa bền vững, làm cơ sở để tăng năng suất lao 
động và năng lực cạnh tranh.   

Các thách thức

Bên cạnh những cơ hội, EVFTA cũng đặt ra những thách thức cho các doanh 
nghiệp Việt Nam như:

Đáp ứng quy định về xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn được hưởng ưu đãi 
thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được một tỷ lệ nhất định về 
hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt Nam), đặc biệt là đối với ngành 
may mặc. Để được hưởng mức thuế suất 0% các doanh nghiệp dệt may phải đảm 
bảo nguồn gốc xuất xứ kép tức là ít nhất vải và công đoạn may mặc phải được làm 
tại Việt Nam hoặc ngoại lệ duy nhất đối với các loại vải là được sản xuất tại Hàn 
Quốc (do Hàn Quốc đã có HĐTMTD với EU). Quy định này có thể khó đáp ứng đối 
với nhiều doanh nghiệp.

Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch: EU là một thị 
trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm xã hội. Các yêu cầu 
bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm, dán nhãn, lao động, môi trường... của EU 
rất khắt khe và không dễ đáp ứng. Vì vậy, dù được hưởng lợi về thuế quan thì hàng 
hóa của Việt Nam cũng phải hoàn thiện rất nhiều về chất lượng để có thể vượt qua 
các rào cản này.

Các biện pháp phòng vệ thương mại: Khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các doanh 
nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ 
cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: Mở cửa thị trường Việt Nam 
cho hàng hóa, dịch vụ từ EU đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải 
cạnh tranh khó khăn hơn ngay tại thị trường nội địa. Trên thực tế, đây là một 
thách thức rất lớn, bởi các doanh nghiệp EU có lợi thế hơn hẳn các doanh nghiệp 
Việt Nam về năng lực cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường và khả năng tận dụng 
các HĐTMTD . Tuy nhiên, cam kết mở cửa của Việt Nam là có lộ trình, đặc biệt 
đối với những nhóm sản phẩm nhạy cảm, do đó EVFTA cũng tạo điều kiện để 
các doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh, thay đổi phương thức kinh doanh và 
nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tăng chi phí sản xuất: Yêu cầu thực thi có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động, đặc 
biệt là các quy định về mức lương tối thiểu, thời giờ làm việc, an toàn và vệ sinh lao 
động, tự do hiệp hội, thương lượng tập thể, thì mức lương và những phúc lợi khác 

của người lao động sẽ được tăng lên, làm tăng chi phí lao động của các doanh 
nghiệp. Chi phí tuân thủ do vậy sẽ tăng lên. Trong khi đó, công nghiệp hỗ trợ và 
dịch vụ logistics của Việt Nam chưa thể phát triển cũng làm tăng chí phí đầu vào 
và đầu ra của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không có chiến lược đầu tư phát 
triển bền vững, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản 
phẩm thì sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh.

Chất lượng nguồn nhân lực: Tuyển dụng đủ số lượng và chất lượng lao động theo 
nhu cầu, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động. 
Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các doanh nghiệp còn phổ biến. Nghiên 
cứu năm 2016 của Viện Khoa học Lao động Xã hội – Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội (ILSSA) cho thấy có đến 2/3 doanh nghiệp cho biết phần lớn lao động 
của họ đang thiếu hụt các kỹ năng cần thiết ở cả kỹ năng kỹ thuật và các kỹ năng 
làm việc cốt lõi. Trong đó, thiếu hụt kỹ năng làm việc cốt lõi nhiều hơn so với kỹ 
năng kỹ thuật. Các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ càng cao thì mức độ 
thiếu hụt kỹ năng lao động càng nhiều.

Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Theo cam kết, những thay đổi chính sách, 
pháp luật về lao động sẽ diễn ra từ từ theo lộ trình, do đó trước mắt sẽ không ảnh 
hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong dài 
hạn, với những yêu cầu cao về tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế, cũng như 
chấp hành luật pháp lao động trong nước, nhiều khả năng sẽ có những vi phạm 
các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình triển khai, đặc biệt là các quy định 
về tự do liên kết khi xuất hiện tổ chức của người lao động ngoài Tổng liên đoàn 
Lao động Việt Nam, thỏa ước lao động tập thể, lao động trẻ em, lao động cưỡng 
bức, trả lương bình đẳng, thời giờ làm thêm, an toàn và vệ sinh lao động. Trong 
ngắn hạn, có thể những tác động của cơ chế giải quyết tranh chấp về lao động đối 
với các doanh nghiệp Việt Nam là không đáng kể, song về dài hạn và để đảm bảo 
tính cạnh tranh và phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần có chiến lược về 
tuân thủ và thực hiện đầy đủ các cam kết về lao động.  

Nhận định về những thách thức khi tham gia EVFTA, quan tâm lớn nhất của các 
doanh nghiệp được khảo sát là về giá cả, trả lương, thị trường, tuân thủ luật pháp 
lao động và tiêu chuẩn lao động, trình độ công nghệ, tay nghề công nhân và năng 
suất lao động.

5.3. Những vấn đề áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn tại 
doanh nghiệp

5.3.1. Tuân thủ luật pháp

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy nhìn chung các doanh nghiệp đã 
thực hiện tốt và rất tốt các quy định về báo cáo lao động cho các cơ quan quản lý 
nhà nước. Các doanh nghiệp cũng cho rằng báo cáo là cần thiết. Tuy nhiên, đối với 
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vấn đề tuyển dụng lao động, còn có 1/45 doanh nghiệp không báo cáo và 12/45 
doanh nghiệp báo cáo không đầy đủ. Về nội dung an toàn lao động, có 5/45 
doanh nghiệp không báo cáo.  

Kết quả cũng cho thấy tình hình tuân thủ không đúng đối với một số quy định của 
luật pháp lao động tại một số doanh nghiệp như:

  Về tuyển dụng lao động: 8/45 doanh nghiệp có giữ văn bằng, chứng chỉ, giấy 
tờ tùy thân của người lao động khi tuyển dụng; 

  Khi đào tạo nghề cho NLĐ: 4/42 doanh nghiệp không ký kết HĐ đào tạo 
nghề với NLĐ;

  Có 3/41 doanh nghiệp không biết về quy định trả trợ cấp thôi việc cho người 
lao động.

  Có 17/45 doanh nghiệp thực hiện trừ lương, phạt lương như một biện pháp 
để kỷ luật người lao động;

  8/45 doanh nghiệp không tiến hành đối thoại định kỳ tại nơi làm việc;

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 2016 cho thấy32: (1) những nhà máy mới 
có khuynh hướng tuân thủ kém hơn những nhà máy đã tham gia lâu năm trong 
chương trình Better Work do thiếu các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn lao động 
quốc tế; (2) nhiều nhà máy vẫn còn đại diện quản lý cấp cao trong Ban chấp hành 
Công đoàn; (3) sự thiếu hiểu biết về quy trình cần thiết để đạt được TƯLĐTT có 
chất lượng không chỉ được phản ánh qua tỷ lệ tuân thủ chưa cao, mà còn chỉ ra sự 
thiếu hụt cơ chế đối thoại xã hội hiệu quả trong nhiều doanh nghiệp.

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 201733 cho thấy tình trạng không tuân thủ 
tập trung chủ yếu vào các quy định liên quan đến điều kiện lao động, an toàn và 
vệ sinh lao động, hợp đồng và nguồn nhân lực. Tuân thủ các tiêu chuẩn cơ bản, 
thương lượng tập thể, sự can thiệp của cấp quản lý tiếp tục là những thách thức 
tuân thủ hàng đầu đối với các doanh nghiệp.

Báo cáo Thanh tra năm 2017 của Bộ LĐTBXH cho thấy riêng trong lĩnh vực điện 
tử, đã phát hiện bình quân 8,3 sai phạm/doanh nghiệp . Sai phạm thường gặp bao 
gồm: (1) Nội dung hợp đồng lao động không đảm bảo quy định, chưa thể hiện 
được đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; (2) 
Không thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 03 tháng/lần; (3) Huy động 
người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định; (4) Không thống kê số lao 
động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; (5) Không tổ 
chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc huấn luyện không đầy đủ; (6) 

Không lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hoặc xây dựng không đầy đủ nội 
dung; (7) Không quan trắc môi trường lao động; (8) Không xây dựng nội quy, quy 
trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại 
máy, thiết bị, nơi làm việc; (9) Không khám sức khỏe cho người lao động; (10) 
Không đặt bảng chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm 
việc; (11) Không xây dựng thang lương, bảng lương. Ngoài hành vi vi phạm của 
người sử dụng lao động, người lao động cũng vi phạm, ví dụ như chưa sử dụng 
đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân được trang bị khi thực hiện công việc.

Nguyên nhân của những sai phạm bao gồm: (1) chưa nhận thức hết được vai trò, 
trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao 
động tại doanh nghiệp; (2) trình độ chuyên môn của cán bộ nhân sự, cán bộ an 
toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế; (3) người sử dụng lao động không thực hiện 
công tác an toàn, vệ sinh lao động để giảm chi phí sản xuất; (4) nhiều quy định có 
nội dung không cụ thể, văn bản được thay đổi liên tục nên các doanh nghiệp 
không nắm bắt được kịp thời để thực hiện theo đúng quy định; (5) chế tài xử lý vi 
phạm hành chính còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe; (6) lực lượng thanh tra lao động 
quá mỏng; (7) Sản xuất theo đơn đặt hàng nên trong một số trường hợp doanh 
nghiệp huy động người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định.

Tình hình tuân thủ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nan giải hơn. Trình độ 
quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ của người sử dụng lao động còn rất hạn chế. Môi 
trường làm việc, an toàn trong lao động không đảm bảo, song các doanh nghiệp 
chưa chú trọng đến vấn đề này, do nhận thức của cả người sử dụng lao động và 
người lao động và ý thức chấp hành pháp luật về lao động chưa cao. Phần đông 
các doanh nghiệp hiện nay chỉ khi xảy ra các rủi ro thì mới tìm cách xử lý, giải quyết 
mà chưa chủ động phòng ngừa. Nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến những gì 
cần ngay trước mắt phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, mà chưa chú ý đến những 
nguy cơ rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong tương lai. 

Công đoàn cơ sở hoạt động chưa có hiệu quả, chưa thực hiện được chức năng 
bảo vệ và đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quyền 
kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; giáo dục, động viên người lao 
động hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, không có đủ khả năng bảo 
vệ trước những vi phạm của người sử dụng lao động trên thực tế. Các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đang bị động trước các cơ hội và thách thức đến từ 
các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có EVFTA.

Các bản TƯLĐTT ở cấp doanh nghiệp hiện nay thường chỉ được ký kết mang tính 
hình thức với những nội dung sao chép luật, có rất ít điều khoản cao hơn luật và 
có lợi hơn cho người lao động. Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy chỉ 
có 38/45 doanh nghiệp ký TƯLĐTT có điều khoản có lợi hơn cho người lao động 
so với quy định của luật lao động.

5.3.2. Thực hiện TNXHDN và đảm bảo quyền lợi của người lao động

Trong khoảng 15 năm trở lại đây, vấn đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
đang ngày càng được các tập đoàn, công ty lớn của Hoa kỳ và Châu Âu thúc đẩy 
thông qua các Bộ Quy tắc ứng xử (Code of Conduct) riêng của mình hoặc áp dụng 
một Bộ Quy tắc ứng xử do bên thứ ba đưa ra. Các công ty của Việt Nam khi làm 
hàng gia công hoặc cung ứng hàng cho các đối tác để bán ở thị trường Hoa kỳ và 
Châu Âu hầu như đều phải thực hiện các Bộ Quy tắc ứng xử do bạn hàng yêu cầu, 
trong đó nội hàm chủ yếu là vấn đề lao động. Tương tự, các doanh nghiệp Việt 
Nam cần chú trọng và hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ TNXHDN theo 
những cam kết trong EVFTA. 

Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra những vấn đề lớn nhất khi thực hiện TNXH 
trong lĩnh vực lao động tại doanh nghiệp bao gồm: (1) Đa số các doanh nghiệp 
Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và vấn đề lao động và tuân thủ pháp 
luật lao động của họ không phải là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư và kinh doanh. 
Đặc biệt là tình hình tuân thủ trong các làng nghề truyền thống, trong đó có các 
làng nghề chế biến gỗ; (2) Kiến thức của doanh nghiệp về TNXHDN nói chung và 
TNXHDN về lao động còn hạn chế; (3) Chế tài cho việc thực hiện tuân thủ và 
TNXHDN tại Việt Nam còn nhiều bất cập; (4) Hệ thống pháp luật lao động chưa 
đồng bộ; (5) Thiếu tính tự giác, chủ động trong thực hiện luật pháp lao động của 
nhiều doanh nghiệp; (6) Các thiết chế đại diện, trung gian và vai trò của các hiệp 
hội còn thiếu và yếu.

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp, trong đó có 41 doanh nghiệp trả lời về nội 
dung TNXHDN cho thấy về tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 
như sau: 6 doanh nghiệp cho là rất tốt, 24 doanh nghiệp cho là tốt và 11 doanh 
nghiệp cho là bình thường. Những khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp khi 
thực hiện TNXHDN về lao động bao gồm: (1) thiếu nguồn lực tài chính để đầu tư 
cho TNXHDN; (2) tăng chi phí do phải đầu tư thêm để cải thiện các hạng mục liên 
quan; (3) nhận thức chưa đầy đủ và thiếu kiến thức về TNXHDN; (4) thời gian lao 
động kéo dài do phải thực hiện các đơn hàng; (5) ảnh hưởng đến năng suất lao 
động; (6) khác biệt giữa luật pháp trong nước và bộ quy tắc ứng xử của khách 
hàng; (7) sự tuân thủ chưa tốt của các cá nhân liên quan.

5.4. Sự chuẩn bị của các doanh nghiệp để tham gia EVFTA 
Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy bản thân các doanh nghiệp chưa 
có nhiều sự quan tâm, chuẩn bị các thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc 
tế nói chung và về EVFTA nói riêng. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, chỉ 
có 33 doanh nghiệp có biết về EVFTA, trong đó có 11 doanh nghiệp tự tìm hiểu, 1 
doanh nghiệp biết qua các cơ quan nhà nước, 19 doanh nghiệp biết qua các 
phương tiện thông tin đại chúng và chỉ có 2 doanh nghiệp biết được qua các hiệp 
hội doanh nghiệp.

Trong số các doanh nghiệp có biết về EVFTA, không có doanh nghiệp nào biết 
trước năm 2015, tức là chỉ sau khi Hiệp định đã gần kết thúc hoặc kết thúc đàm 
phán thì các doanh nghiệp mới biết đến EVFTA, thậm chí có 10 doanh nghiệp mới 
quan tâm đến EVFTA sau năm 2016. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, có 
12 doanh nghiệp có số lao động từ 1001 đến 11.500 người; 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, trong đó 16 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đi châu Âu những mặt 
hàng may mặc, da giày, chế biến gỗ, hải sản, linh kiện ô tô. Đáng chú ý là khá nhiều 
doanh nghiệp có xuất khẩu đi EU mà chỉ mới biết đến EVFTA hàng năm sau khi 
Hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Trong số những doanh nghiệp có thông báo biết về EVFTA, có 31 doanh nghiệp 
là có tìm hiểu về nội dung của Hiệp định. Tuy nhiên, trong số 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, chỉ có 23 doanh nghiệp có tìm hiểu về nội dung về Hiệp định. Với 
những doanh nghiệp có tìm hiểu về EVFTA, những nội dung họ quan tâm nhất 
bao gồm: (1) giảm thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi 
nhập khẩu hàng hóa từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và 
nhập khẩu công nghệ cao; (5) quy tắc xuất xứ; (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí 
tuệ, TBT, SPS.

Đáng lưu ý là không có một doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được 
khảo sát quan tâm đến vấn đề lao động và tiêu chuẩn lao động. Tuy nhiên, khi 
được hỏi về việc đưa các cam kết về lao động vào trong Hiệp định, thực hiện 
quyền tự do liên kết hay vai trò của công đoàn cơ sở thì đa số doanh nghiệp đều 
cho là cần thiết hoặc rất cần.

Lợi ích của việc tham gia Hiệp hội doanh nghiệp và vai trò của Hiệp hội doanh 
nghiệp

Về lợi ích tham gia hiệp hội doanh nghiệp, trong số 45 doanh nghiệp được khảo 
sát, có 7 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt và 9 doanh nghiệp 
cho là bình thường. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh 
nghiệp, 5 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt, 9 doanh nghiệp 
cho là bình hường và 2 doanh nghiệp cho là không tốt. Từ phía mình, các Hiệp hội 
doanh nghiệp cho rằng thái độ tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động của 
Hiệp hội doanh nghiệp nói chung chỉ ở mức bình thường. Các doanh nghiệp cho 
biết những lợi ích chính có được qua việc tham gia các hiệp hội doanh nghiệp bao 
gồm: (1) trao đổi/cung cấp thông tin; (2) được bảo vệ; (3) tham gia hội nghị, hội 
thảo; (4) chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm; (5) phản ánh khó khăn, đề xuất kiến nghị; 
(6) tuyển dụng lao động chất lượng; (7) đào tạo, nâng cao kiến thức về luật pháp; 
(8) xúc tiến thương mại; (9) cải thiện quan hệ lao động. Tuy nhiên, đánh giá chung 
của các doanh nghiệp là hiệu quả thực chất từ việc tham gia Hiệp hội doanh 
nghiệp, hiệp hội ngành hàng chưa cao.

Kết quả khảo sát tại 7 Hiệp hội doanh nghiệp cho thấy tiếng nói, vai trò của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI), các chi nhánh của VCCI và một số 
Hiệp hội doanh nghiệp đã được đẩy mạnh, nhưng tiếng nói của nhiều Hiệp hội 
doanh nghiệp ngành nghề còn khá khiêm tốn trước những vấn đề cấp thiết của 
mỗi doanh nghiệp. Các dịch vụ và thông tin do các Hiệp hội doanh nghiệp địa 
phương và hiệp hội ngành hàng cung cấp còn rất hạn chế cả về số lượng và chất 
lượng. Một số Hiệp hội doanh nghiệp địa phương và ngành hàng chưa có định 
hướng rõ ràng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia EVFTA. Về việc chuẩn bị 
cho tham gia EVFTA, hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát đã có sự quan tâm 
về xây dựng chiến lược SXKD và đầu tư; cải tiến môi trường làm việc; quan tâm 
thực hiện tốt hơn các quy định về lao động; quan tâm vấn đề nhân sự và tuyển 
dụng lao động và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, 31 doanh nghiệp cho biết đã xây dựng 
chiến lược tham gia EVFTA. Trong đó, những nội dung được ưu tiên bao gồm: (1) 
đầu tư về con người và máy móc công nghệ; (2) xây dựng chiến lược SXKD và cải 
tiến môi trường lao động; (3) nâng cao chất lượng sản phẩm; (4) chăm sóc khách 
hàng và tìm kiếm khách hàng; (5) phát triển nguồn nguyên liệu; (6) mở rộng thị 
trường xuất khẩu; (7) thu hút nhân tài.

Để tăng cường tham gia EVFTA, về vấn đề lao động và quan hệ lao động, các 
doanh nghiệp ưu tiên giải quyết những vấn đề sau: (1) tăng cường cải thiện quan 
hệ lao động; (2) thực hiện tốt luật pháp lao động; (3) nâng cao trình độ tay nghề 
của người lao động; (4) tăng cường đối thoại tại nơi làm việc; (5) nâng cao hiệu 
quả hoạt động của CĐCS; (6) thu nhập và phúc lợi cho người lao động; (7) kỷ luật 
lao động; (8) ổn định việc làm và tiền lương.



Theo đánh giá của các doanh nghiệp31, những cơ hội lớn nhất mà EVFTA có thể 
mở ra cho các doanh nghiệp là (1) tăng cường hoạt động xuất/nhập khẩu; (2) mở 
rộng sản xuất và mở rộng đối tác; (3) tăng cường tham gia và chuỗi sản xuất; (4) 
tăng cường cơ hội đầu tư; (5) nâng cao năng lực cạnh tranh; và (6) thu hút đầu tư 
từ các nước thuộc cộng đồng châu Âu. 

Ngoài ra, với việc ký kết EVFTA, Chính phủ Việt Nam đã đồng thời cam kết và thể 
hiện quyết tâm áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế, tôn trọng 
các quyền cơ bản của người lao động. Hiệp định cũng thể hiện rõ ràng rằng Việt 
Nam cam kết thúc đẩy thực hiện các quyền này trên thực tế, thông qua hoàn thiện 
hệ thống luật pháp lao động và giám sát việc triển khai. Như vậy, với việc tham gia 
EVFTA, các đối tác quốc tế sẽ tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam hơn, sẵn sàng 

hợp tác và làm ăn với các doanh nghiệp Việt Nam. Đó là cơ hội, là điều kiện thuận 
lợi để các doanh nghiệp Việt Nam có thêm đối tác, thêm hợp đồng thương mại và 
mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, thực hiện các cam kết về các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị nhân 
lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa bền vững, làm cơ sở để tăng năng suất lao 
động và năng lực cạnh tranh.   

Các thách thức

Bên cạnh những cơ hội, EVFTA cũng đặt ra những thách thức cho các doanh 
nghiệp Việt Nam như:

Đáp ứng quy định về xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn được hưởng ưu đãi 
thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được một tỷ lệ nhất định về 
hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt Nam), đặc biệt là đối với ngành 
may mặc. Để được hưởng mức thuế suất 0% các doanh nghiệp dệt may phải đảm 
bảo nguồn gốc xuất xứ kép tức là ít nhất vải và công đoạn may mặc phải được làm 
tại Việt Nam hoặc ngoại lệ duy nhất đối với các loại vải là được sản xuất tại Hàn 
Quốc (do Hàn Quốc đã có HĐTMTD với EU). Quy định này có thể khó đáp ứng đối 
với nhiều doanh nghiệp.

Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch: EU là một thị 
trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm xã hội. Các yêu cầu 
bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm, dán nhãn, lao động, môi trường... của EU 
rất khắt khe và không dễ đáp ứng. Vì vậy, dù được hưởng lợi về thuế quan thì hàng 
hóa của Việt Nam cũng phải hoàn thiện rất nhiều về chất lượng để có thể vượt qua 
các rào cản này.

Các biện pháp phòng vệ thương mại: Khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các doanh 
nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ 
cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: Mở cửa thị trường Việt Nam 
cho hàng hóa, dịch vụ từ EU đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải 
cạnh tranh khó khăn hơn ngay tại thị trường nội địa. Trên thực tế, đây là một 
thách thức rất lớn, bởi các doanh nghiệp EU có lợi thế hơn hẳn các doanh nghiệp 
Việt Nam về năng lực cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường và khả năng tận dụng 
các HĐTMTD . Tuy nhiên, cam kết mở cửa của Việt Nam là có lộ trình, đặc biệt 
đối với những nhóm sản phẩm nhạy cảm, do đó EVFTA cũng tạo điều kiện để 
các doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh, thay đổi phương thức kinh doanh và 
nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tăng chi phí sản xuất: Yêu cầu thực thi có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động, đặc 
biệt là các quy định về mức lương tối thiểu, thời giờ làm việc, an toàn và vệ sinh lao 
động, tự do hiệp hội, thương lượng tập thể, thì mức lương và những phúc lợi khác 

của người lao động sẽ được tăng lên, làm tăng chi phí lao động của các doanh 
nghiệp. Chi phí tuân thủ do vậy sẽ tăng lên. Trong khi đó, công nghiệp hỗ trợ và 
dịch vụ logistics của Việt Nam chưa thể phát triển cũng làm tăng chí phí đầu vào 
và đầu ra của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không có chiến lược đầu tư phát 
triển bền vững, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản 
phẩm thì sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh.

Chất lượng nguồn nhân lực: Tuyển dụng đủ số lượng và chất lượng lao động theo 
nhu cầu, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động. 
Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các doanh nghiệp còn phổ biến. Nghiên 
cứu năm 2016 của Viện Khoa học Lao động Xã hội – Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội (ILSSA) cho thấy có đến 2/3 doanh nghiệp cho biết phần lớn lao động 
của họ đang thiếu hụt các kỹ năng cần thiết ở cả kỹ năng kỹ thuật và các kỹ năng 
làm việc cốt lõi. Trong đó, thiếu hụt kỹ năng làm việc cốt lõi nhiều hơn so với kỹ 
năng kỹ thuật. Các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ càng cao thì mức độ 
thiếu hụt kỹ năng lao động càng nhiều.

Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Theo cam kết, những thay đổi chính sách, 
pháp luật về lao động sẽ diễn ra từ từ theo lộ trình, do đó trước mắt sẽ không ảnh 
hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong dài 
hạn, với những yêu cầu cao về tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế, cũng như 
chấp hành luật pháp lao động trong nước, nhiều khả năng sẽ có những vi phạm 
các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình triển khai, đặc biệt là các quy định 
về tự do liên kết khi xuất hiện tổ chức của người lao động ngoài Tổng liên đoàn 
Lao động Việt Nam, thỏa ước lao động tập thể, lao động trẻ em, lao động cưỡng 
bức, trả lương bình đẳng, thời giờ làm thêm, an toàn và vệ sinh lao động. Trong 
ngắn hạn, có thể những tác động của cơ chế giải quyết tranh chấp về lao động đối 
với các doanh nghiệp Việt Nam là không đáng kể, song về dài hạn và để đảm bảo 
tính cạnh tranh và phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần có chiến lược về 
tuân thủ và thực hiện đầy đủ các cam kết về lao động.  

Nhận định về những thách thức khi tham gia EVFTA, quan tâm lớn nhất của các 
doanh nghiệp được khảo sát là về giá cả, trả lương, thị trường, tuân thủ luật pháp 
lao động và tiêu chuẩn lao động, trình độ công nghệ, tay nghề công nhân và năng 
suất lao động.

5.3. Những vấn đề áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn tại 
doanh nghiệp

5.3.1. Tuân thủ luật pháp

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy nhìn chung các doanh nghiệp đã 
thực hiện tốt và rất tốt các quy định về báo cáo lao động cho các cơ quan quản lý 
nhà nước. Các doanh nghiệp cũng cho rằng báo cáo là cần thiết. Tuy nhiên, đối với 
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vấn đề tuyển dụng lao động, còn có 1/45 doanh nghiệp không báo cáo và 12/45 
doanh nghiệp báo cáo không đầy đủ. Về nội dung an toàn lao động, có 5/45 
doanh nghiệp không báo cáo.  

Kết quả cũng cho thấy tình hình tuân thủ không đúng đối với một số quy định của 
luật pháp lao động tại một số doanh nghiệp như:

  Về tuyển dụng lao động: 8/45 doanh nghiệp có giữ văn bằng, chứng chỉ, giấy 
tờ tùy thân của người lao động khi tuyển dụng; 

  Khi đào tạo nghề cho NLĐ: 4/42 doanh nghiệp không ký kết HĐ đào tạo 
nghề với NLĐ;

  Có 3/41 doanh nghiệp không biết về quy định trả trợ cấp thôi việc cho người 
lao động.

  Có 17/45 doanh nghiệp thực hiện trừ lương, phạt lương như một biện pháp 
để kỷ luật người lao động;

  8/45 doanh nghiệp không tiến hành đối thoại định kỳ tại nơi làm việc;

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 2016 cho thấy32: (1) những nhà máy mới 
có khuynh hướng tuân thủ kém hơn những nhà máy đã tham gia lâu năm trong 
chương trình Better Work do thiếu các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn lao động 
quốc tế; (2) nhiều nhà máy vẫn còn đại diện quản lý cấp cao trong Ban chấp hành 
Công đoàn; (3) sự thiếu hiểu biết về quy trình cần thiết để đạt được TƯLĐTT có 
chất lượng không chỉ được phản ánh qua tỷ lệ tuân thủ chưa cao, mà còn chỉ ra sự 
thiếu hụt cơ chế đối thoại xã hội hiệu quả trong nhiều doanh nghiệp.

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 201733 cho thấy tình trạng không tuân thủ 
tập trung chủ yếu vào các quy định liên quan đến điều kiện lao động, an toàn và 
vệ sinh lao động, hợp đồng và nguồn nhân lực. Tuân thủ các tiêu chuẩn cơ bản, 
thương lượng tập thể, sự can thiệp của cấp quản lý tiếp tục là những thách thức 
tuân thủ hàng đầu đối với các doanh nghiệp.

Báo cáo Thanh tra năm 2017 của Bộ LĐTBXH cho thấy riêng trong lĩnh vực điện 
tử, đã phát hiện bình quân 8,3 sai phạm/doanh nghiệp . Sai phạm thường gặp bao 
gồm: (1) Nội dung hợp đồng lao động không đảm bảo quy định, chưa thể hiện 
được đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; (2) 
Không thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 03 tháng/lần; (3) Huy động 
người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định; (4) Không thống kê số lao 
động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; (5) Không tổ 
chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc huấn luyện không đầy đủ; (6) 

Không lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hoặc xây dựng không đầy đủ nội 
dung; (7) Không quan trắc môi trường lao động; (8) Không xây dựng nội quy, quy 
trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại 
máy, thiết bị, nơi làm việc; (9) Không khám sức khỏe cho người lao động; (10) 
Không đặt bảng chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm 
việc; (11) Không xây dựng thang lương, bảng lương. Ngoài hành vi vi phạm của 
người sử dụng lao động, người lao động cũng vi phạm, ví dụ như chưa sử dụng 
đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân được trang bị khi thực hiện công việc.

Nguyên nhân của những sai phạm bao gồm: (1) chưa nhận thức hết được vai trò, 
trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao 
động tại doanh nghiệp; (2) trình độ chuyên môn của cán bộ nhân sự, cán bộ an 
toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế; (3) người sử dụng lao động không thực hiện 
công tác an toàn, vệ sinh lao động để giảm chi phí sản xuất; (4) nhiều quy định có 
nội dung không cụ thể, văn bản được thay đổi liên tục nên các doanh nghiệp 
không nắm bắt được kịp thời để thực hiện theo đúng quy định; (5) chế tài xử lý vi 
phạm hành chính còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe; (6) lực lượng thanh tra lao động 
quá mỏng; (7) Sản xuất theo đơn đặt hàng nên trong một số trường hợp doanh 
nghiệp huy động người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định.

Tình hình tuân thủ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nan giải hơn. Trình độ 
quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ của người sử dụng lao động còn rất hạn chế. Môi 
trường làm việc, an toàn trong lao động không đảm bảo, song các doanh nghiệp 
chưa chú trọng đến vấn đề này, do nhận thức của cả người sử dụng lao động và 
người lao động và ý thức chấp hành pháp luật về lao động chưa cao. Phần đông 
các doanh nghiệp hiện nay chỉ khi xảy ra các rủi ro thì mới tìm cách xử lý, giải quyết 
mà chưa chủ động phòng ngừa. Nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến những gì 
cần ngay trước mắt phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, mà chưa chú ý đến những 
nguy cơ rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong tương lai. 

Công đoàn cơ sở hoạt động chưa có hiệu quả, chưa thực hiện được chức năng 
bảo vệ và đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quyền 
kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; giáo dục, động viên người lao 
động hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, không có đủ khả năng bảo 
vệ trước những vi phạm của người sử dụng lao động trên thực tế. Các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đang bị động trước các cơ hội và thách thức đến từ 
các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có EVFTA.

Các bản TƯLĐTT ở cấp doanh nghiệp hiện nay thường chỉ được ký kết mang tính 
hình thức với những nội dung sao chép luật, có rất ít điều khoản cao hơn luật và 
có lợi hơn cho người lao động. Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy chỉ 
có 38/45 doanh nghiệp ký TƯLĐTT có điều khoản có lợi hơn cho người lao động 
so với quy định của luật lao động.

5.3.2. Thực hiện TNXHDN và đảm bảo quyền lợi của người lao động

Trong khoảng 15 năm trở lại đây, vấn đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
đang ngày càng được các tập đoàn, công ty lớn của Hoa kỳ và Châu Âu thúc đẩy 
thông qua các Bộ Quy tắc ứng xử (Code of Conduct) riêng của mình hoặc áp dụng 
một Bộ Quy tắc ứng xử do bên thứ ba đưa ra. Các công ty của Việt Nam khi làm 
hàng gia công hoặc cung ứng hàng cho các đối tác để bán ở thị trường Hoa kỳ và 
Châu Âu hầu như đều phải thực hiện các Bộ Quy tắc ứng xử do bạn hàng yêu cầu, 
trong đó nội hàm chủ yếu là vấn đề lao động. Tương tự, các doanh nghiệp Việt 
Nam cần chú trọng và hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ TNXHDN theo 
những cam kết trong EVFTA. 

Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra những vấn đề lớn nhất khi thực hiện TNXH 
trong lĩnh vực lao động tại doanh nghiệp bao gồm: (1) Đa số các doanh nghiệp 
Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và vấn đề lao động và tuân thủ pháp 
luật lao động của họ không phải là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư và kinh doanh. 
Đặc biệt là tình hình tuân thủ trong các làng nghề truyền thống, trong đó có các 
làng nghề chế biến gỗ; (2) Kiến thức của doanh nghiệp về TNXHDN nói chung và 
TNXHDN về lao động còn hạn chế; (3) Chế tài cho việc thực hiện tuân thủ và 
TNXHDN tại Việt Nam còn nhiều bất cập; (4) Hệ thống pháp luật lao động chưa 
đồng bộ; (5) Thiếu tính tự giác, chủ động trong thực hiện luật pháp lao động của 
nhiều doanh nghiệp; (6) Các thiết chế đại diện, trung gian và vai trò của các hiệp 
hội còn thiếu và yếu.

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp, trong đó có 41 doanh nghiệp trả lời về nội 
dung TNXHDN cho thấy về tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 
như sau: 6 doanh nghiệp cho là rất tốt, 24 doanh nghiệp cho là tốt và 11 doanh 
nghiệp cho là bình thường. Những khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp khi 
thực hiện TNXHDN về lao động bao gồm: (1) thiếu nguồn lực tài chính để đầu tư 
cho TNXHDN; (2) tăng chi phí do phải đầu tư thêm để cải thiện các hạng mục liên 
quan; (3) nhận thức chưa đầy đủ và thiếu kiến thức về TNXHDN; (4) thời gian lao 
động kéo dài do phải thực hiện các đơn hàng; (5) ảnh hưởng đến năng suất lao 
động; (6) khác biệt giữa luật pháp trong nước và bộ quy tắc ứng xử của khách 
hàng; (7) sự tuân thủ chưa tốt của các cá nhân liên quan.

5.4. Sự chuẩn bị của các doanh nghiệp để tham gia EVFTA 
Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy bản thân các doanh nghiệp chưa 
có nhiều sự quan tâm, chuẩn bị các thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc 
tế nói chung và về EVFTA nói riêng. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, chỉ 
có 33 doanh nghiệp có biết về EVFTA, trong đó có 11 doanh nghiệp tự tìm hiểu, 1 
doanh nghiệp biết qua các cơ quan nhà nước, 19 doanh nghiệp biết qua các 
phương tiện thông tin đại chúng và chỉ có 2 doanh nghiệp biết được qua các hiệp 
hội doanh nghiệp.

Trong số các doanh nghiệp có biết về EVFTA, không có doanh nghiệp nào biết 
trước năm 2015, tức là chỉ sau khi Hiệp định đã gần kết thúc hoặc kết thúc đàm 
phán thì các doanh nghiệp mới biết đến EVFTA, thậm chí có 10 doanh nghiệp mới 
quan tâm đến EVFTA sau năm 2016. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, có 
12 doanh nghiệp có số lao động từ 1001 đến 11.500 người; 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, trong đó 16 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đi châu Âu những mặt 
hàng may mặc, da giày, chế biến gỗ, hải sản, linh kiện ô tô. Đáng chú ý là khá nhiều 
doanh nghiệp có xuất khẩu đi EU mà chỉ mới biết đến EVFTA hàng năm sau khi 
Hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Trong số những doanh nghiệp có thông báo biết về EVFTA, có 31 doanh nghiệp 
là có tìm hiểu về nội dung của Hiệp định. Tuy nhiên, trong số 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, chỉ có 23 doanh nghiệp có tìm hiểu về nội dung về Hiệp định. Với 
những doanh nghiệp có tìm hiểu về EVFTA, những nội dung họ quan tâm nhất 
bao gồm: (1) giảm thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi 
nhập khẩu hàng hóa từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và 
nhập khẩu công nghệ cao; (5) quy tắc xuất xứ; (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí 
tuệ, TBT, SPS.

Đáng lưu ý là không có một doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được 
khảo sát quan tâm đến vấn đề lao động và tiêu chuẩn lao động. Tuy nhiên, khi 
được hỏi về việc đưa các cam kết về lao động vào trong Hiệp định, thực hiện 
quyền tự do liên kết hay vai trò của công đoàn cơ sở thì đa số doanh nghiệp đều 
cho là cần thiết hoặc rất cần.

Lợi ích của việc tham gia Hiệp hội doanh nghiệp và vai trò của Hiệp hội doanh 
nghiệp

Về lợi ích tham gia hiệp hội doanh nghiệp, trong số 45 doanh nghiệp được khảo 
sát, có 7 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt và 9 doanh nghiệp 
cho là bình thường. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh 
nghiệp, 5 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt, 9 doanh nghiệp 
cho là bình hường và 2 doanh nghiệp cho là không tốt. Từ phía mình, các Hiệp hội 
doanh nghiệp cho rằng thái độ tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động của 
Hiệp hội doanh nghiệp nói chung chỉ ở mức bình thường. Các doanh nghiệp cho 
biết những lợi ích chính có được qua việc tham gia các hiệp hội doanh nghiệp bao 
gồm: (1) trao đổi/cung cấp thông tin; (2) được bảo vệ; (3) tham gia hội nghị, hội 
thảo; (4) chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm; (5) phản ánh khó khăn, đề xuất kiến nghị; 
(6) tuyển dụng lao động chất lượng; (7) đào tạo, nâng cao kiến thức về luật pháp; 
(8) xúc tiến thương mại; (9) cải thiện quan hệ lao động. Tuy nhiên, đánh giá chung 
của các doanh nghiệp là hiệu quả thực chất từ việc tham gia Hiệp hội doanh 
nghiệp, hiệp hội ngành hàng chưa cao.

Kết quả khảo sát tại 7 Hiệp hội doanh nghiệp cho thấy tiếng nói, vai trò của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI), các chi nhánh của VCCI và một số 
Hiệp hội doanh nghiệp đã được đẩy mạnh, nhưng tiếng nói của nhiều Hiệp hội 
doanh nghiệp ngành nghề còn khá khiêm tốn trước những vấn đề cấp thiết của 
mỗi doanh nghiệp. Các dịch vụ và thông tin do các Hiệp hội doanh nghiệp địa 
phương và hiệp hội ngành hàng cung cấp còn rất hạn chế cả về số lượng và chất 
lượng. Một số Hiệp hội doanh nghiệp địa phương và ngành hàng chưa có định 
hướng rõ ràng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia EVFTA. Về việc chuẩn bị 
cho tham gia EVFTA, hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát đã có sự quan tâm 
về xây dựng chiến lược SXKD và đầu tư; cải tiến môi trường làm việc; quan tâm 
thực hiện tốt hơn các quy định về lao động; quan tâm vấn đề nhân sự và tuyển 
dụng lao động và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, 31 doanh nghiệp cho biết đã xây dựng 
chiến lược tham gia EVFTA. Trong đó, những nội dung được ưu tiên bao gồm: (1) 
đầu tư về con người và máy móc công nghệ; (2) xây dựng chiến lược SXKD và cải 
tiến môi trường lao động; (3) nâng cao chất lượng sản phẩm; (4) chăm sóc khách 
hàng và tìm kiếm khách hàng; (5) phát triển nguồn nguyên liệu; (6) mở rộng thị 
trường xuất khẩu; (7) thu hút nhân tài.

Để tăng cường tham gia EVFTA, về vấn đề lao động và quan hệ lao động, các 
doanh nghiệp ưu tiên giải quyết những vấn đề sau: (1) tăng cường cải thiện quan 
hệ lao động; (2) thực hiện tốt luật pháp lao động; (3) nâng cao trình độ tay nghề 
của người lao động; (4) tăng cường đối thoại tại nơi làm việc; (5) nâng cao hiệu 
quả hoạt động của CĐCS; (6) thu nhập và phúc lợi cho người lao động; (7) kỷ luật 
lao động; (8) ổn định việc làm và tiền lương.
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Theo đánh giá của các doanh nghiệp31, những cơ hội lớn nhất mà EVFTA có thể 
mở ra cho các doanh nghiệp là (1) tăng cường hoạt động xuất/nhập khẩu; (2) mở 
rộng sản xuất và mở rộng đối tác; (3) tăng cường tham gia và chuỗi sản xuất; (4) 
tăng cường cơ hội đầu tư; (5) nâng cao năng lực cạnh tranh; và (6) thu hút đầu tư 
từ các nước thuộc cộng đồng châu Âu. 

Ngoài ra, với việc ký kết EVFTA, Chính phủ Việt Nam đã đồng thời cam kết và thể 
hiện quyết tâm áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế, tôn trọng 
các quyền cơ bản của người lao động. Hiệp định cũng thể hiện rõ ràng rằng Việt 
Nam cam kết thúc đẩy thực hiện các quyền này trên thực tế, thông qua hoàn thiện 
hệ thống luật pháp lao động và giám sát việc triển khai. Như vậy, với việc tham gia 
EVFTA, các đối tác quốc tế sẽ tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam hơn, sẵn sàng 

hợp tác và làm ăn với các doanh nghiệp Việt Nam. Đó là cơ hội, là điều kiện thuận 
lợi để các doanh nghiệp Việt Nam có thêm đối tác, thêm hợp đồng thương mại và 
mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, thực hiện các cam kết về các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị nhân 
lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa bền vững, làm cơ sở để tăng năng suất lao 
động và năng lực cạnh tranh.   

Các thách thức

Bên cạnh những cơ hội, EVFTA cũng đặt ra những thách thức cho các doanh 
nghiệp Việt Nam như:

Đáp ứng quy định về xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn được hưởng ưu đãi 
thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được một tỷ lệ nhất định về 
hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt Nam), đặc biệt là đối với ngành 
may mặc. Để được hưởng mức thuế suất 0% các doanh nghiệp dệt may phải đảm 
bảo nguồn gốc xuất xứ kép tức là ít nhất vải và công đoạn may mặc phải được làm 
tại Việt Nam hoặc ngoại lệ duy nhất đối với các loại vải là được sản xuất tại Hàn 
Quốc (do Hàn Quốc đã có HĐTMTD với EU). Quy định này có thể khó đáp ứng đối 
với nhiều doanh nghiệp.

Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch: EU là một thị 
trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm xã hội. Các yêu cầu 
bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm, dán nhãn, lao động, môi trường... của EU 
rất khắt khe và không dễ đáp ứng. Vì vậy, dù được hưởng lợi về thuế quan thì hàng 
hóa của Việt Nam cũng phải hoàn thiện rất nhiều về chất lượng để có thể vượt qua 
các rào cản này.

Các biện pháp phòng vệ thương mại: Khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các doanh 
nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ 
cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: Mở cửa thị trường Việt Nam 
cho hàng hóa, dịch vụ từ EU đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải 
cạnh tranh khó khăn hơn ngay tại thị trường nội địa. Trên thực tế, đây là một 
thách thức rất lớn, bởi các doanh nghiệp EU có lợi thế hơn hẳn các doanh nghiệp 
Việt Nam về năng lực cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường và khả năng tận dụng 
các HĐTMTD . Tuy nhiên, cam kết mở cửa của Việt Nam là có lộ trình, đặc biệt 
đối với những nhóm sản phẩm nhạy cảm, do đó EVFTA cũng tạo điều kiện để 
các doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh, thay đổi phương thức kinh doanh và 
nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tăng chi phí sản xuất: Yêu cầu thực thi có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động, đặc 
biệt là các quy định về mức lương tối thiểu, thời giờ làm việc, an toàn và vệ sinh lao 
động, tự do hiệp hội, thương lượng tập thể, thì mức lương và những phúc lợi khác 

của người lao động sẽ được tăng lên, làm tăng chi phí lao động của các doanh 
nghiệp. Chi phí tuân thủ do vậy sẽ tăng lên. Trong khi đó, công nghiệp hỗ trợ và 
dịch vụ logistics của Việt Nam chưa thể phát triển cũng làm tăng chí phí đầu vào 
và đầu ra của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không có chiến lược đầu tư phát 
triển bền vững, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản 
phẩm thì sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh.

Chất lượng nguồn nhân lực: Tuyển dụng đủ số lượng và chất lượng lao động theo 
nhu cầu, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động. 
Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các doanh nghiệp còn phổ biến. Nghiên 
cứu năm 2016 của Viện Khoa học Lao động Xã hội – Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội (ILSSA) cho thấy có đến 2/3 doanh nghiệp cho biết phần lớn lao động 
của họ đang thiếu hụt các kỹ năng cần thiết ở cả kỹ năng kỹ thuật và các kỹ năng 
làm việc cốt lõi. Trong đó, thiếu hụt kỹ năng làm việc cốt lõi nhiều hơn so với kỹ 
năng kỹ thuật. Các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ càng cao thì mức độ 
thiếu hụt kỹ năng lao động càng nhiều.

Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Theo cam kết, những thay đổi chính sách, 
pháp luật về lao động sẽ diễn ra từ từ theo lộ trình, do đó trước mắt sẽ không ảnh 
hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong dài 
hạn, với những yêu cầu cao về tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế, cũng như 
chấp hành luật pháp lao động trong nước, nhiều khả năng sẽ có những vi phạm 
các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình triển khai, đặc biệt là các quy định 
về tự do liên kết khi xuất hiện tổ chức của người lao động ngoài Tổng liên đoàn 
Lao động Việt Nam, thỏa ước lao động tập thể, lao động trẻ em, lao động cưỡng 
bức, trả lương bình đẳng, thời giờ làm thêm, an toàn và vệ sinh lao động. Trong 
ngắn hạn, có thể những tác động của cơ chế giải quyết tranh chấp về lao động đối 
với các doanh nghiệp Việt Nam là không đáng kể, song về dài hạn và để đảm bảo 
tính cạnh tranh và phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần có chiến lược về 
tuân thủ và thực hiện đầy đủ các cam kết về lao động.  

Nhận định về những thách thức khi tham gia EVFTA, quan tâm lớn nhất của các 
doanh nghiệp được khảo sát là về giá cả, trả lương, thị trường, tuân thủ luật pháp 
lao động và tiêu chuẩn lao động, trình độ công nghệ, tay nghề công nhân và năng 
suất lao động.

5.3. Những vấn đề áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn tại 
doanh nghiệp

5.3.1. Tuân thủ luật pháp

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy nhìn chung các doanh nghiệp đã 
thực hiện tốt và rất tốt các quy định về báo cáo lao động cho các cơ quan quản lý 
nhà nước. Các doanh nghiệp cũng cho rằng báo cáo là cần thiết. Tuy nhiên, đối với 

vấn đề tuyển dụng lao động, còn có 1/45 doanh nghiệp không báo cáo và 12/45 
doanh nghiệp báo cáo không đầy đủ. Về nội dung an toàn lao động, có 5/45 
doanh nghiệp không báo cáo.  

Kết quả cũng cho thấy tình hình tuân thủ không đúng đối với một số quy định của 
luật pháp lao động tại một số doanh nghiệp như:

  Về tuyển dụng lao động: 8/45 doanh nghiệp có giữ văn bằng, chứng chỉ, giấy 
tờ tùy thân của người lao động khi tuyển dụng; 

  Khi đào tạo nghề cho NLĐ: 4/42 doanh nghiệp không ký kết HĐ đào tạo 
nghề với NLĐ;

  Có 3/41 doanh nghiệp không biết về quy định trả trợ cấp thôi việc cho người 
lao động.

  Có 17/45 doanh nghiệp thực hiện trừ lương, phạt lương như một biện pháp 
để kỷ luật người lao động;

  8/45 doanh nghiệp không tiến hành đối thoại định kỳ tại nơi làm việc;

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 2016 cho thấy32: (1) những nhà máy mới 
có khuynh hướng tuân thủ kém hơn những nhà máy đã tham gia lâu năm trong 
chương trình Better Work do thiếu các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn lao động 
quốc tế; (2) nhiều nhà máy vẫn còn đại diện quản lý cấp cao trong Ban chấp hành 
Công đoàn; (3) sự thiếu hiểu biết về quy trình cần thiết để đạt được TƯLĐTT có 
chất lượng không chỉ được phản ánh qua tỷ lệ tuân thủ chưa cao, mà còn chỉ ra sự 
thiếu hụt cơ chế đối thoại xã hội hiệu quả trong nhiều doanh nghiệp.

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 201733 cho thấy tình trạng không tuân thủ 
tập trung chủ yếu vào các quy định liên quan đến điều kiện lao động, an toàn và 
vệ sinh lao động, hợp đồng và nguồn nhân lực. Tuân thủ các tiêu chuẩn cơ bản, 
thương lượng tập thể, sự can thiệp của cấp quản lý tiếp tục là những thách thức 
tuân thủ hàng đầu đối với các doanh nghiệp.

Báo cáo Thanh tra năm 2017 của Bộ LĐTBXH cho thấy riêng trong lĩnh vực điện 
tử, đã phát hiện bình quân 8,3 sai phạm/doanh nghiệp . Sai phạm thường gặp bao 
gồm: (1) Nội dung hợp đồng lao động không đảm bảo quy định, chưa thể hiện 
được đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; (2) 
Không thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 03 tháng/lần; (3) Huy động 
người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định; (4) Không thống kê số lao 
động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; (5) Không tổ 
chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc huấn luyện không đầy đủ; (6) 

Không lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hoặc xây dựng không đầy đủ nội 
dung; (7) Không quan trắc môi trường lao động; (8) Không xây dựng nội quy, quy 
trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại 
máy, thiết bị, nơi làm việc; (9) Không khám sức khỏe cho người lao động; (10) 
Không đặt bảng chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm 
việc; (11) Không xây dựng thang lương, bảng lương. Ngoài hành vi vi phạm của 
người sử dụng lao động, người lao động cũng vi phạm, ví dụ như chưa sử dụng 
đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân được trang bị khi thực hiện công việc.

Nguyên nhân của những sai phạm bao gồm: (1) chưa nhận thức hết được vai trò, 
trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao 
động tại doanh nghiệp; (2) trình độ chuyên môn của cán bộ nhân sự, cán bộ an 
toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế; (3) người sử dụng lao động không thực hiện 
công tác an toàn, vệ sinh lao động để giảm chi phí sản xuất; (4) nhiều quy định có 
nội dung không cụ thể, văn bản được thay đổi liên tục nên các doanh nghiệp 
không nắm bắt được kịp thời để thực hiện theo đúng quy định; (5) chế tài xử lý vi 
phạm hành chính còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe; (6) lực lượng thanh tra lao động 
quá mỏng; (7) Sản xuất theo đơn đặt hàng nên trong một số trường hợp doanh 
nghiệp huy động người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định.

Tình hình tuân thủ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nan giải hơn. Trình độ 
quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ của người sử dụng lao động còn rất hạn chế. Môi 
trường làm việc, an toàn trong lao động không đảm bảo, song các doanh nghiệp 
chưa chú trọng đến vấn đề này, do nhận thức của cả người sử dụng lao động và 
người lao động và ý thức chấp hành pháp luật về lao động chưa cao. Phần đông 
các doanh nghiệp hiện nay chỉ khi xảy ra các rủi ro thì mới tìm cách xử lý, giải quyết 
mà chưa chủ động phòng ngừa. Nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến những gì 
cần ngay trước mắt phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, mà chưa chú ý đến những 
nguy cơ rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong tương lai. 

Công đoàn cơ sở hoạt động chưa có hiệu quả, chưa thực hiện được chức năng 
bảo vệ và đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quyền 
kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; giáo dục, động viên người lao 
động hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, không có đủ khả năng bảo 
vệ trước những vi phạm của người sử dụng lao động trên thực tế. Các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đang bị động trước các cơ hội và thách thức đến từ 
các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có EVFTA.

Các bản TƯLĐTT ở cấp doanh nghiệp hiện nay thường chỉ được ký kết mang tính 
hình thức với những nội dung sao chép luật, có rất ít điều khoản cao hơn luật và 
có lợi hơn cho người lao động. Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy chỉ 
có 38/45 doanh nghiệp ký TƯLĐTT có điều khoản có lợi hơn cho người lao động 
so với quy định của luật lao động.

5.3.2. Thực hiện TNXHDN và đảm bảo quyền lợi của người lao động

Trong khoảng 15 năm trở lại đây, vấn đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
đang ngày càng được các tập đoàn, công ty lớn của Hoa kỳ và Châu Âu thúc đẩy 
thông qua các Bộ Quy tắc ứng xử (Code of Conduct) riêng của mình hoặc áp dụng 
một Bộ Quy tắc ứng xử do bên thứ ba đưa ra. Các công ty của Việt Nam khi làm 
hàng gia công hoặc cung ứng hàng cho các đối tác để bán ở thị trường Hoa kỳ và 
Châu Âu hầu như đều phải thực hiện các Bộ Quy tắc ứng xử do bạn hàng yêu cầu, 
trong đó nội hàm chủ yếu là vấn đề lao động. Tương tự, các doanh nghiệp Việt 
Nam cần chú trọng và hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ TNXHDN theo 
những cam kết trong EVFTA. 

Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra những vấn đề lớn nhất khi thực hiện TNXH 
trong lĩnh vực lao động tại doanh nghiệp bao gồm: (1) Đa số các doanh nghiệp 
Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và vấn đề lao động và tuân thủ pháp 
luật lao động của họ không phải là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư và kinh doanh. 
Đặc biệt là tình hình tuân thủ trong các làng nghề truyền thống, trong đó có các 
làng nghề chế biến gỗ; (2) Kiến thức của doanh nghiệp về TNXHDN nói chung và 
TNXHDN về lao động còn hạn chế; (3) Chế tài cho việc thực hiện tuân thủ và 
TNXHDN tại Việt Nam còn nhiều bất cập; (4) Hệ thống pháp luật lao động chưa 
đồng bộ; (5) Thiếu tính tự giác, chủ động trong thực hiện luật pháp lao động của 
nhiều doanh nghiệp; (6) Các thiết chế đại diện, trung gian và vai trò của các hiệp 
hội còn thiếu và yếu.

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp, trong đó có 41 doanh nghiệp trả lời về nội 
dung TNXHDN cho thấy về tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 
như sau: 6 doanh nghiệp cho là rất tốt, 24 doanh nghiệp cho là tốt và 11 doanh 
nghiệp cho là bình thường. Những khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp khi 
thực hiện TNXHDN về lao động bao gồm: (1) thiếu nguồn lực tài chính để đầu tư 
cho TNXHDN; (2) tăng chi phí do phải đầu tư thêm để cải thiện các hạng mục liên 
quan; (3) nhận thức chưa đầy đủ và thiếu kiến thức về TNXHDN; (4) thời gian lao 
động kéo dài do phải thực hiện các đơn hàng; (5) ảnh hưởng đến năng suất lao 
động; (6) khác biệt giữa luật pháp trong nước và bộ quy tắc ứng xử của khách 
hàng; (7) sự tuân thủ chưa tốt của các cá nhân liên quan.

5.4. Sự chuẩn bị của các doanh nghiệp để tham gia EVFTA 
Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy bản thân các doanh nghiệp chưa 
có nhiều sự quan tâm, chuẩn bị các thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc 
tế nói chung và về EVFTA nói riêng. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, chỉ 
có 33 doanh nghiệp có biết về EVFTA, trong đó có 11 doanh nghiệp tự tìm hiểu, 1 
doanh nghiệp biết qua các cơ quan nhà nước, 19 doanh nghiệp biết qua các 
phương tiện thông tin đại chúng và chỉ có 2 doanh nghiệp biết được qua các hiệp 
hội doanh nghiệp.

Trong số các doanh nghiệp có biết về EVFTA, không có doanh nghiệp nào biết 
trước năm 2015, tức là chỉ sau khi Hiệp định đã gần kết thúc hoặc kết thúc đàm 
phán thì các doanh nghiệp mới biết đến EVFTA, thậm chí có 10 doanh nghiệp mới 
quan tâm đến EVFTA sau năm 2016. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, có 
12 doanh nghiệp có số lao động từ 1001 đến 11.500 người; 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, trong đó 16 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đi châu Âu những mặt 
hàng may mặc, da giày, chế biến gỗ, hải sản, linh kiện ô tô. Đáng chú ý là khá nhiều 
doanh nghiệp có xuất khẩu đi EU mà chỉ mới biết đến EVFTA hàng năm sau khi 
Hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Trong số những doanh nghiệp có thông báo biết về EVFTA, có 31 doanh nghiệp 
là có tìm hiểu về nội dung của Hiệp định. Tuy nhiên, trong số 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, chỉ có 23 doanh nghiệp có tìm hiểu về nội dung về Hiệp định. Với 
những doanh nghiệp có tìm hiểu về EVFTA, những nội dung họ quan tâm nhất 
bao gồm: (1) giảm thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi 
nhập khẩu hàng hóa từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và 
nhập khẩu công nghệ cao; (5) quy tắc xuất xứ; (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí 
tuệ, TBT, SPS.

Đáng lưu ý là không có một doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được 
khảo sát quan tâm đến vấn đề lao động và tiêu chuẩn lao động. Tuy nhiên, khi 
được hỏi về việc đưa các cam kết về lao động vào trong Hiệp định, thực hiện 
quyền tự do liên kết hay vai trò của công đoàn cơ sở thì đa số doanh nghiệp đều 
cho là cần thiết hoặc rất cần.

Lợi ích của việc tham gia Hiệp hội doanh nghiệp và vai trò của Hiệp hội doanh 
nghiệp

Về lợi ích tham gia hiệp hội doanh nghiệp, trong số 45 doanh nghiệp được khảo 
sát, có 7 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt và 9 doanh nghiệp 
cho là bình thường. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh 
nghiệp, 5 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt, 9 doanh nghiệp 
cho là bình hường và 2 doanh nghiệp cho là không tốt. Từ phía mình, các Hiệp hội 
doanh nghiệp cho rằng thái độ tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động của 
Hiệp hội doanh nghiệp nói chung chỉ ở mức bình thường. Các doanh nghiệp cho 
biết những lợi ích chính có được qua việc tham gia các hiệp hội doanh nghiệp bao 
gồm: (1) trao đổi/cung cấp thông tin; (2) được bảo vệ; (3) tham gia hội nghị, hội 
thảo; (4) chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm; (5) phản ánh khó khăn, đề xuất kiến nghị; 
(6) tuyển dụng lao động chất lượng; (7) đào tạo, nâng cao kiến thức về luật pháp; 
(8) xúc tiến thương mại; (9) cải thiện quan hệ lao động. Tuy nhiên, đánh giá chung 
của các doanh nghiệp là hiệu quả thực chất từ việc tham gia Hiệp hội doanh 
nghiệp, hiệp hội ngành hàng chưa cao.

Kết quả khảo sát tại 7 Hiệp hội doanh nghiệp cho thấy tiếng nói, vai trò của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI), các chi nhánh của VCCI và một số 
Hiệp hội doanh nghiệp đã được đẩy mạnh, nhưng tiếng nói của nhiều Hiệp hội 
doanh nghiệp ngành nghề còn khá khiêm tốn trước những vấn đề cấp thiết của 
mỗi doanh nghiệp. Các dịch vụ và thông tin do các Hiệp hội doanh nghiệp địa 
phương và hiệp hội ngành hàng cung cấp còn rất hạn chế cả về số lượng và chất 
lượng. Một số Hiệp hội doanh nghiệp địa phương và ngành hàng chưa có định 
hướng rõ ràng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia EVFTA. Về việc chuẩn bị 
cho tham gia EVFTA, hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát đã có sự quan tâm 
về xây dựng chiến lược SXKD và đầu tư; cải tiến môi trường làm việc; quan tâm 
thực hiện tốt hơn các quy định về lao động; quan tâm vấn đề nhân sự và tuyển 
dụng lao động và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, 31 doanh nghiệp cho biết đã xây dựng 
chiến lược tham gia EVFTA. Trong đó, những nội dung được ưu tiên bao gồm: (1) 
đầu tư về con người và máy móc công nghệ; (2) xây dựng chiến lược SXKD và cải 
tiến môi trường lao động; (3) nâng cao chất lượng sản phẩm; (4) chăm sóc khách 
hàng và tìm kiếm khách hàng; (5) phát triển nguồn nguyên liệu; (6) mở rộng thị 
trường xuất khẩu; (7) thu hút nhân tài.

Để tăng cường tham gia EVFTA, về vấn đề lao động và quan hệ lao động, các 
doanh nghiệp ưu tiên giải quyết những vấn đề sau: (1) tăng cường cải thiện quan 
hệ lao động; (2) thực hiện tốt luật pháp lao động; (3) nâng cao trình độ tay nghề 
của người lao động; (4) tăng cường đối thoại tại nơi làm việc; (5) nâng cao hiệu 
quả hoạt động của CĐCS; (6) thu nhập và phúc lợi cho người lao động; (7) kỷ luật 
lao động; (8) ổn định việc làm và tiền lương.
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Theo đánh giá của các doanh nghiệp31, những cơ hội lớn nhất mà EVFTA có thể 
mở ra cho các doanh nghiệp là (1) tăng cường hoạt động xuất/nhập khẩu; (2) mở 
rộng sản xuất và mở rộng đối tác; (3) tăng cường tham gia và chuỗi sản xuất; (4) 
tăng cường cơ hội đầu tư; (5) nâng cao năng lực cạnh tranh; và (6) thu hút đầu tư 
từ các nước thuộc cộng đồng châu Âu. 

Ngoài ra, với việc ký kết EVFTA, Chính phủ Việt Nam đã đồng thời cam kết và thể 
hiện quyết tâm áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế, tôn trọng 
các quyền cơ bản của người lao động. Hiệp định cũng thể hiện rõ ràng rằng Việt 
Nam cam kết thúc đẩy thực hiện các quyền này trên thực tế, thông qua hoàn thiện 
hệ thống luật pháp lao động và giám sát việc triển khai. Như vậy, với việc tham gia 
EVFTA, các đối tác quốc tế sẽ tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam hơn, sẵn sàng 

hợp tác và làm ăn với các doanh nghiệp Việt Nam. Đó là cơ hội, là điều kiện thuận 
lợi để các doanh nghiệp Việt Nam có thêm đối tác, thêm hợp đồng thương mại và 
mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, thực hiện các cam kết về các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị nhân 
lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa bền vững, làm cơ sở để tăng năng suất lao 
động và năng lực cạnh tranh.   

Các thách thức

Bên cạnh những cơ hội, EVFTA cũng đặt ra những thách thức cho các doanh 
nghiệp Việt Nam như:

Đáp ứng quy định về xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn được hưởng ưu đãi 
thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được một tỷ lệ nhất định về 
hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt Nam), đặc biệt là đối với ngành 
may mặc. Để được hưởng mức thuế suất 0% các doanh nghiệp dệt may phải đảm 
bảo nguồn gốc xuất xứ kép tức là ít nhất vải và công đoạn may mặc phải được làm 
tại Việt Nam hoặc ngoại lệ duy nhất đối với các loại vải là được sản xuất tại Hàn 
Quốc (do Hàn Quốc đã có HĐTMTD với EU). Quy định này có thể khó đáp ứng đối 
với nhiều doanh nghiệp.

Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch: EU là một thị 
trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm xã hội. Các yêu cầu 
bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm, dán nhãn, lao động, môi trường... của EU 
rất khắt khe và không dễ đáp ứng. Vì vậy, dù được hưởng lợi về thuế quan thì hàng 
hóa của Việt Nam cũng phải hoàn thiện rất nhiều về chất lượng để có thể vượt qua 
các rào cản này.

Các biện pháp phòng vệ thương mại: Khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các doanh 
nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ 
cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: Mở cửa thị trường Việt Nam 
cho hàng hóa, dịch vụ từ EU đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải 
cạnh tranh khó khăn hơn ngay tại thị trường nội địa. Trên thực tế, đây là một 
thách thức rất lớn, bởi các doanh nghiệp EU có lợi thế hơn hẳn các doanh nghiệp 
Việt Nam về năng lực cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường và khả năng tận dụng 
các HĐTMTD . Tuy nhiên, cam kết mở cửa của Việt Nam là có lộ trình, đặc biệt 
đối với những nhóm sản phẩm nhạy cảm, do đó EVFTA cũng tạo điều kiện để 
các doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh, thay đổi phương thức kinh doanh và 
nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tăng chi phí sản xuất: Yêu cầu thực thi có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động, đặc 
biệt là các quy định về mức lương tối thiểu, thời giờ làm việc, an toàn và vệ sinh lao 
động, tự do hiệp hội, thương lượng tập thể, thì mức lương và những phúc lợi khác 

của người lao động sẽ được tăng lên, làm tăng chi phí lao động của các doanh 
nghiệp. Chi phí tuân thủ do vậy sẽ tăng lên. Trong khi đó, công nghiệp hỗ trợ và 
dịch vụ logistics của Việt Nam chưa thể phát triển cũng làm tăng chí phí đầu vào 
và đầu ra của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không có chiến lược đầu tư phát 
triển bền vững, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản 
phẩm thì sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh.

Chất lượng nguồn nhân lực: Tuyển dụng đủ số lượng và chất lượng lao động theo 
nhu cầu, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động. 
Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các doanh nghiệp còn phổ biến. Nghiên 
cứu năm 2016 của Viện Khoa học Lao động Xã hội – Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội (ILSSA) cho thấy có đến 2/3 doanh nghiệp cho biết phần lớn lao động 
của họ đang thiếu hụt các kỹ năng cần thiết ở cả kỹ năng kỹ thuật và các kỹ năng 
làm việc cốt lõi. Trong đó, thiếu hụt kỹ năng làm việc cốt lõi nhiều hơn so với kỹ 
năng kỹ thuật. Các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ càng cao thì mức độ 
thiếu hụt kỹ năng lao động càng nhiều.

Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Theo cam kết, những thay đổi chính sách, 
pháp luật về lao động sẽ diễn ra từ từ theo lộ trình, do đó trước mắt sẽ không ảnh 
hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong dài 
hạn, với những yêu cầu cao về tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế, cũng như 
chấp hành luật pháp lao động trong nước, nhiều khả năng sẽ có những vi phạm 
các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình triển khai, đặc biệt là các quy định 
về tự do liên kết khi xuất hiện tổ chức của người lao động ngoài Tổng liên đoàn 
Lao động Việt Nam, thỏa ước lao động tập thể, lao động trẻ em, lao động cưỡng 
bức, trả lương bình đẳng, thời giờ làm thêm, an toàn và vệ sinh lao động. Trong 
ngắn hạn, có thể những tác động của cơ chế giải quyết tranh chấp về lao động đối 
với các doanh nghiệp Việt Nam là không đáng kể, song về dài hạn và để đảm bảo 
tính cạnh tranh và phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần có chiến lược về 
tuân thủ và thực hiện đầy đủ các cam kết về lao động.  

Nhận định về những thách thức khi tham gia EVFTA, quan tâm lớn nhất của các 
doanh nghiệp được khảo sát là về giá cả, trả lương, thị trường, tuân thủ luật pháp 
lao động và tiêu chuẩn lao động, trình độ công nghệ, tay nghề công nhân và năng 
suất lao động.

5.3. Những vấn đề áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn tại 
doanh nghiệp

5.3.1. Tuân thủ luật pháp

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy nhìn chung các doanh nghiệp đã 
thực hiện tốt và rất tốt các quy định về báo cáo lao động cho các cơ quan quản lý 
nhà nước. Các doanh nghiệp cũng cho rằng báo cáo là cần thiết. Tuy nhiên, đối với 

vấn đề tuyển dụng lao động, còn có 1/45 doanh nghiệp không báo cáo và 12/45 
doanh nghiệp báo cáo không đầy đủ. Về nội dung an toàn lao động, có 5/45 
doanh nghiệp không báo cáo.  

Kết quả cũng cho thấy tình hình tuân thủ không đúng đối với một số quy định của 
luật pháp lao động tại một số doanh nghiệp như:

  Về tuyển dụng lao động: 8/45 doanh nghiệp có giữ văn bằng, chứng chỉ, giấy 
tờ tùy thân của người lao động khi tuyển dụng; 

  Khi đào tạo nghề cho NLĐ: 4/42 doanh nghiệp không ký kết HĐ đào tạo 
nghề với NLĐ;

  Có 3/41 doanh nghiệp không biết về quy định trả trợ cấp thôi việc cho người 
lao động.

  Có 17/45 doanh nghiệp thực hiện trừ lương, phạt lương như một biện pháp 
để kỷ luật người lao động;

  8/45 doanh nghiệp không tiến hành đối thoại định kỳ tại nơi làm việc;

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 2016 cho thấy32: (1) những nhà máy mới 
có khuynh hướng tuân thủ kém hơn những nhà máy đã tham gia lâu năm trong 
chương trình Better Work do thiếu các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn lao động 
quốc tế; (2) nhiều nhà máy vẫn còn đại diện quản lý cấp cao trong Ban chấp hành 
Công đoàn; (3) sự thiếu hiểu biết về quy trình cần thiết để đạt được TƯLĐTT có 
chất lượng không chỉ được phản ánh qua tỷ lệ tuân thủ chưa cao, mà còn chỉ ra sự 
thiếu hụt cơ chế đối thoại xã hội hiệu quả trong nhiều doanh nghiệp.

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 201733 cho thấy tình trạng không tuân thủ 
tập trung chủ yếu vào các quy định liên quan đến điều kiện lao động, an toàn và 
vệ sinh lao động, hợp đồng và nguồn nhân lực. Tuân thủ các tiêu chuẩn cơ bản, 
thương lượng tập thể, sự can thiệp của cấp quản lý tiếp tục là những thách thức 
tuân thủ hàng đầu đối với các doanh nghiệp.

Báo cáo Thanh tra năm 2017 của Bộ LĐTBXH cho thấy riêng trong lĩnh vực điện 
tử, đã phát hiện bình quân 8,3 sai phạm/doanh nghiệp . Sai phạm thường gặp bao 
gồm: (1) Nội dung hợp đồng lao động không đảm bảo quy định, chưa thể hiện 
được đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; (2) 
Không thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 03 tháng/lần; (3) Huy động 
người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định; (4) Không thống kê số lao 
động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; (5) Không tổ 
chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc huấn luyện không đầy đủ; (6) 

Không lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hoặc xây dựng không đầy đủ nội 
dung; (7) Không quan trắc môi trường lao động; (8) Không xây dựng nội quy, quy 
trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại 
máy, thiết bị, nơi làm việc; (9) Không khám sức khỏe cho người lao động; (10) 
Không đặt bảng chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm 
việc; (11) Không xây dựng thang lương, bảng lương. Ngoài hành vi vi phạm của 
người sử dụng lao động, người lao động cũng vi phạm, ví dụ như chưa sử dụng 
đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân được trang bị khi thực hiện công việc.

Nguyên nhân của những sai phạm bao gồm: (1) chưa nhận thức hết được vai trò, 
trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao 
động tại doanh nghiệp; (2) trình độ chuyên môn của cán bộ nhân sự, cán bộ an 
toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế; (3) người sử dụng lao động không thực hiện 
công tác an toàn, vệ sinh lao động để giảm chi phí sản xuất; (4) nhiều quy định có 
nội dung không cụ thể, văn bản được thay đổi liên tục nên các doanh nghiệp 
không nắm bắt được kịp thời để thực hiện theo đúng quy định; (5) chế tài xử lý vi 
phạm hành chính còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe; (6) lực lượng thanh tra lao động 
quá mỏng; (7) Sản xuất theo đơn đặt hàng nên trong một số trường hợp doanh 
nghiệp huy động người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định.

Tình hình tuân thủ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nan giải hơn. Trình độ 
quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ của người sử dụng lao động còn rất hạn chế. Môi 
trường làm việc, an toàn trong lao động không đảm bảo, song các doanh nghiệp 
chưa chú trọng đến vấn đề này, do nhận thức của cả người sử dụng lao động và 
người lao động và ý thức chấp hành pháp luật về lao động chưa cao. Phần đông 
các doanh nghiệp hiện nay chỉ khi xảy ra các rủi ro thì mới tìm cách xử lý, giải quyết 
mà chưa chủ động phòng ngừa. Nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến những gì 
cần ngay trước mắt phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, mà chưa chú ý đến những 
nguy cơ rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong tương lai. 

Công đoàn cơ sở hoạt động chưa có hiệu quả, chưa thực hiện được chức năng 
bảo vệ và đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quyền 
kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; giáo dục, động viên người lao 
động hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, không có đủ khả năng bảo 
vệ trước những vi phạm của người sử dụng lao động trên thực tế. Các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đang bị động trước các cơ hội và thách thức đến từ 
các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có EVFTA.

Các bản TƯLĐTT ở cấp doanh nghiệp hiện nay thường chỉ được ký kết mang tính 
hình thức với những nội dung sao chép luật, có rất ít điều khoản cao hơn luật và 
có lợi hơn cho người lao động. Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy chỉ 
có 38/45 doanh nghiệp ký TƯLĐTT có điều khoản có lợi hơn cho người lao động 
so với quy định của luật lao động.

5.3.2. Thực hiện TNXHDN và đảm bảo quyền lợi của người lao động

Trong khoảng 15 năm trở lại đây, vấn đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
đang ngày càng được các tập đoàn, công ty lớn của Hoa kỳ và Châu Âu thúc đẩy 
thông qua các Bộ Quy tắc ứng xử (Code of Conduct) riêng của mình hoặc áp dụng 
một Bộ Quy tắc ứng xử do bên thứ ba đưa ra. Các công ty của Việt Nam khi làm 
hàng gia công hoặc cung ứng hàng cho các đối tác để bán ở thị trường Hoa kỳ và 
Châu Âu hầu như đều phải thực hiện các Bộ Quy tắc ứng xử do bạn hàng yêu cầu, 
trong đó nội hàm chủ yếu là vấn đề lao động. Tương tự, các doanh nghiệp Việt 
Nam cần chú trọng và hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ TNXHDN theo 
những cam kết trong EVFTA. 

Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra những vấn đề lớn nhất khi thực hiện TNXH 
trong lĩnh vực lao động tại doanh nghiệp bao gồm: (1) Đa số các doanh nghiệp 
Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và vấn đề lao động và tuân thủ pháp 
luật lao động của họ không phải là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư và kinh doanh. 
Đặc biệt là tình hình tuân thủ trong các làng nghề truyền thống, trong đó có các 
làng nghề chế biến gỗ; (2) Kiến thức của doanh nghiệp về TNXHDN nói chung và 
TNXHDN về lao động còn hạn chế; (3) Chế tài cho việc thực hiện tuân thủ và 
TNXHDN tại Việt Nam còn nhiều bất cập; (4) Hệ thống pháp luật lao động chưa 
đồng bộ; (5) Thiếu tính tự giác, chủ động trong thực hiện luật pháp lao động của 
nhiều doanh nghiệp; (6) Các thiết chế đại diện, trung gian và vai trò của các hiệp 
hội còn thiếu và yếu.

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp, trong đó có 41 doanh nghiệp trả lời về nội 
dung TNXHDN cho thấy về tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 
như sau: 6 doanh nghiệp cho là rất tốt, 24 doanh nghiệp cho là tốt và 11 doanh 
nghiệp cho là bình thường. Những khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp khi 
thực hiện TNXHDN về lao động bao gồm: (1) thiếu nguồn lực tài chính để đầu tư 
cho TNXHDN; (2) tăng chi phí do phải đầu tư thêm để cải thiện các hạng mục liên 
quan; (3) nhận thức chưa đầy đủ và thiếu kiến thức về TNXHDN; (4) thời gian lao 
động kéo dài do phải thực hiện các đơn hàng; (5) ảnh hưởng đến năng suất lao 
động; (6) khác biệt giữa luật pháp trong nước và bộ quy tắc ứng xử của khách 
hàng; (7) sự tuân thủ chưa tốt của các cá nhân liên quan.

5.4. Sự chuẩn bị của các doanh nghiệp để tham gia EVFTA 
Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy bản thân các doanh nghiệp chưa 
có nhiều sự quan tâm, chuẩn bị các thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc 
tế nói chung và về EVFTA nói riêng. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, chỉ 
có 33 doanh nghiệp có biết về EVFTA, trong đó có 11 doanh nghiệp tự tìm hiểu, 1 
doanh nghiệp biết qua các cơ quan nhà nước, 19 doanh nghiệp biết qua các 
phương tiện thông tin đại chúng và chỉ có 2 doanh nghiệp biết được qua các hiệp 
hội doanh nghiệp.

Trong số các doanh nghiệp có biết về EVFTA, không có doanh nghiệp nào biết 
trước năm 2015, tức là chỉ sau khi Hiệp định đã gần kết thúc hoặc kết thúc đàm 
phán thì các doanh nghiệp mới biết đến EVFTA, thậm chí có 10 doanh nghiệp mới 
quan tâm đến EVFTA sau năm 2016. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, có 
12 doanh nghiệp có số lao động từ 1001 đến 11.500 người; 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, trong đó 16 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đi châu Âu những mặt 
hàng may mặc, da giày, chế biến gỗ, hải sản, linh kiện ô tô. Đáng chú ý là khá nhiều 
doanh nghiệp có xuất khẩu đi EU mà chỉ mới biết đến EVFTA hàng năm sau khi 
Hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Trong số những doanh nghiệp có thông báo biết về EVFTA, có 31 doanh nghiệp 
là có tìm hiểu về nội dung của Hiệp định. Tuy nhiên, trong số 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, chỉ có 23 doanh nghiệp có tìm hiểu về nội dung về Hiệp định. Với 
những doanh nghiệp có tìm hiểu về EVFTA, những nội dung họ quan tâm nhất 
bao gồm: (1) giảm thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi 
nhập khẩu hàng hóa từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và 
nhập khẩu công nghệ cao; (5) quy tắc xuất xứ; (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí 
tuệ, TBT, SPS.

Đáng lưu ý là không có một doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được 
khảo sát quan tâm đến vấn đề lao động và tiêu chuẩn lao động. Tuy nhiên, khi 
được hỏi về việc đưa các cam kết về lao động vào trong Hiệp định, thực hiện 
quyền tự do liên kết hay vai trò của công đoàn cơ sở thì đa số doanh nghiệp đều 
cho là cần thiết hoặc rất cần.

Lợi ích của việc tham gia Hiệp hội doanh nghiệp và vai trò của Hiệp hội doanh 
nghiệp

Về lợi ích tham gia hiệp hội doanh nghiệp, trong số 45 doanh nghiệp được khảo 
sát, có 7 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt và 9 doanh nghiệp 
cho là bình thường. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh 
nghiệp, 5 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt, 9 doanh nghiệp 
cho là bình hường và 2 doanh nghiệp cho là không tốt. Từ phía mình, các Hiệp hội 
doanh nghiệp cho rằng thái độ tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động của 
Hiệp hội doanh nghiệp nói chung chỉ ở mức bình thường. Các doanh nghiệp cho 
biết những lợi ích chính có được qua việc tham gia các hiệp hội doanh nghiệp bao 
gồm: (1) trao đổi/cung cấp thông tin; (2) được bảo vệ; (3) tham gia hội nghị, hội 
thảo; (4) chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm; (5) phản ánh khó khăn, đề xuất kiến nghị; 
(6) tuyển dụng lao động chất lượng; (7) đào tạo, nâng cao kiến thức về luật pháp; 
(8) xúc tiến thương mại; (9) cải thiện quan hệ lao động. Tuy nhiên, đánh giá chung 
của các doanh nghiệp là hiệu quả thực chất từ việc tham gia Hiệp hội doanh 
nghiệp, hiệp hội ngành hàng chưa cao.

Kết quả khảo sát tại 7 Hiệp hội doanh nghiệp cho thấy tiếng nói, vai trò của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI), các chi nhánh của VCCI và một số 
Hiệp hội doanh nghiệp đã được đẩy mạnh, nhưng tiếng nói của nhiều Hiệp hội 
doanh nghiệp ngành nghề còn khá khiêm tốn trước những vấn đề cấp thiết của 
mỗi doanh nghiệp. Các dịch vụ và thông tin do các Hiệp hội doanh nghiệp địa 
phương và hiệp hội ngành hàng cung cấp còn rất hạn chế cả về số lượng và chất 
lượng. Một số Hiệp hội doanh nghiệp địa phương và ngành hàng chưa có định 
hướng rõ ràng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia EVFTA. Về việc chuẩn bị 
cho tham gia EVFTA, hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát đã có sự quan tâm 
về xây dựng chiến lược SXKD và đầu tư; cải tiến môi trường làm việc; quan tâm 
thực hiện tốt hơn các quy định về lao động; quan tâm vấn đề nhân sự và tuyển 
dụng lao động và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, 31 doanh nghiệp cho biết đã xây dựng 
chiến lược tham gia EVFTA. Trong đó, những nội dung được ưu tiên bao gồm: (1) 
đầu tư về con người và máy móc công nghệ; (2) xây dựng chiến lược SXKD và cải 
tiến môi trường lao động; (3) nâng cao chất lượng sản phẩm; (4) chăm sóc khách 
hàng và tìm kiếm khách hàng; (5) phát triển nguồn nguyên liệu; (6) mở rộng thị 
trường xuất khẩu; (7) thu hút nhân tài.

Để tăng cường tham gia EVFTA, về vấn đề lao động và quan hệ lao động, các 
doanh nghiệp ưu tiên giải quyết những vấn đề sau: (1) tăng cường cải thiện quan 
hệ lao động; (2) thực hiện tốt luật pháp lao động; (3) nâng cao trình độ tay nghề 
của người lao động; (4) tăng cường đối thoại tại nơi làm việc; (5) nâng cao hiệu 
quả hoạt động của CĐCS; (6) thu nhập và phúc lợi cho người lao động; (7) kỷ luật 
lao động; (8) ổn định việc làm và tiền lương.



Theo đánh giá của các doanh nghiệp31, những cơ hội lớn nhất mà EVFTA có thể 
mở ra cho các doanh nghiệp là (1) tăng cường hoạt động xuất/nhập khẩu; (2) mở 
rộng sản xuất và mở rộng đối tác; (3) tăng cường tham gia và chuỗi sản xuất; (4) 
tăng cường cơ hội đầu tư; (5) nâng cao năng lực cạnh tranh; và (6) thu hút đầu tư 
từ các nước thuộc cộng đồng châu Âu. 

Ngoài ra, với việc ký kết EVFTA, Chính phủ Việt Nam đã đồng thời cam kết và thể 
hiện quyết tâm áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế, tôn trọng 
các quyền cơ bản của người lao động. Hiệp định cũng thể hiện rõ ràng rằng Việt 
Nam cam kết thúc đẩy thực hiện các quyền này trên thực tế, thông qua hoàn thiện 
hệ thống luật pháp lao động và giám sát việc triển khai. Như vậy, với việc tham gia 
EVFTA, các đối tác quốc tế sẽ tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam hơn, sẵn sàng 

hợp tác và làm ăn với các doanh nghiệp Việt Nam. Đó là cơ hội, là điều kiện thuận 
lợi để các doanh nghiệp Việt Nam có thêm đối tác, thêm hợp đồng thương mại và 
mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, thực hiện các cam kết về các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị nhân 
lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa bền vững, làm cơ sở để tăng năng suất lao 
động và năng lực cạnh tranh.   

Các thách thức

Bên cạnh những cơ hội, EVFTA cũng đặt ra những thách thức cho các doanh 
nghiệp Việt Nam như:

Đáp ứng quy định về xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn được hưởng ưu đãi 
thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được một tỷ lệ nhất định về 
hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt Nam), đặc biệt là đối với ngành 
may mặc. Để được hưởng mức thuế suất 0% các doanh nghiệp dệt may phải đảm 
bảo nguồn gốc xuất xứ kép tức là ít nhất vải và công đoạn may mặc phải được làm 
tại Việt Nam hoặc ngoại lệ duy nhất đối với các loại vải là được sản xuất tại Hàn 
Quốc (do Hàn Quốc đã có HĐTMTD với EU). Quy định này có thể khó đáp ứng đối 
với nhiều doanh nghiệp.

Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch: EU là một thị 
trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm xã hội. Các yêu cầu 
bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm, dán nhãn, lao động, môi trường... của EU 
rất khắt khe và không dễ đáp ứng. Vì vậy, dù được hưởng lợi về thuế quan thì hàng 
hóa của Việt Nam cũng phải hoàn thiện rất nhiều về chất lượng để có thể vượt qua 
các rào cản này.

Các biện pháp phòng vệ thương mại: Khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các doanh 
nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ 
cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: Mở cửa thị trường Việt Nam 
cho hàng hóa, dịch vụ từ EU đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải 
cạnh tranh khó khăn hơn ngay tại thị trường nội địa. Trên thực tế, đây là một 
thách thức rất lớn, bởi các doanh nghiệp EU có lợi thế hơn hẳn các doanh nghiệp 
Việt Nam về năng lực cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường và khả năng tận dụng 
các HĐTMTD . Tuy nhiên, cam kết mở cửa của Việt Nam là có lộ trình, đặc biệt 
đối với những nhóm sản phẩm nhạy cảm, do đó EVFTA cũng tạo điều kiện để 
các doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh, thay đổi phương thức kinh doanh và 
nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tăng chi phí sản xuất: Yêu cầu thực thi có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động, đặc 
biệt là các quy định về mức lương tối thiểu, thời giờ làm việc, an toàn và vệ sinh lao 
động, tự do hiệp hội, thương lượng tập thể, thì mức lương và những phúc lợi khác 

của người lao động sẽ được tăng lên, làm tăng chi phí lao động của các doanh 
nghiệp. Chi phí tuân thủ do vậy sẽ tăng lên. Trong khi đó, công nghiệp hỗ trợ và 
dịch vụ logistics của Việt Nam chưa thể phát triển cũng làm tăng chí phí đầu vào 
và đầu ra của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không có chiến lược đầu tư phát 
triển bền vững, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản 
phẩm thì sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh.

Chất lượng nguồn nhân lực: Tuyển dụng đủ số lượng và chất lượng lao động theo 
nhu cầu, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động. 
Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các doanh nghiệp còn phổ biến. Nghiên 
cứu năm 2016 của Viện Khoa học Lao động Xã hội – Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội (ILSSA) cho thấy có đến 2/3 doanh nghiệp cho biết phần lớn lao động 
của họ đang thiếu hụt các kỹ năng cần thiết ở cả kỹ năng kỹ thuật và các kỹ năng 
làm việc cốt lõi. Trong đó, thiếu hụt kỹ năng làm việc cốt lõi nhiều hơn so với kỹ 
năng kỹ thuật. Các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ càng cao thì mức độ 
thiếu hụt kỹ năng lao động càng nhiều.

Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Theo cam kết, những thay đổi chính sách, 
pháp luật về lao động sẽ diễn ra từ từ theo lộ trình, do đó trước mắt sẽ không ảnh 
hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong dài 
hạn, với những yêu cầu cao về tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế, cũng như 
chấp hành luật pháp lao động trong nước, nhiều khả năng sẽ có những vi phạm 
các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình triển khai, đặc biệt là các quy định 
về tự do liên kết khi xuất hiện tổ chức của người lao động ngoài Tổng liên đoàn 
Lao động Việt Nam, thỏa ước lao động tập thể, lao động trẻ em, lao động cưỡng 
bức, trả lương bình đẳng, thời giờ làm thêm, an toàn và vệ sinh lao động. Trong 
ngắn hạn, có thể những tác động của cơ chế giải quyết tranh chấp về lao động đối 
với các doanh nghiệp Việt Nam là không đáng kể, song về dài hạn và để đảm bảo 
tính cạnh tranh và phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần có chiến lược về 
tuân thủ và thực hiện đầy đủ các cam kết về lao động.  

Nhận định về những thách thức khi tham gia EVFTA, quan tâm lớn nhất của các 
doanh nghiệp được khảo sát là về giá cả, trả lương, thị trường, tuân thủ luật pháp 
lao động và tiêu chuẩn lao động, trình độ công nghệ, tay nghề công nhân và năng 
suất lao động.

5.3. Những vấn đề áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn tại 
doanh nghiệp

5.3.1. Tuân thủ luật pháp

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy nhìn chung các doanh nghiệp đã 
thực hiện tốt và rất tốt các quy định về báo cáo lao động cho các cơ quan quản lý 
nhà nước. Các doanh nghiệp cũng cho rằng báo cáo là cần thiết. Tuy nhiên, đối với 

vấn đề tuyển dụng lao động, còn có 1/45 doanh nghiệp không báo cáo và 12/45 
doanh nghiệp báo cáo không đầy đủ. Về nội dung an toàn lao động, có 5/45 
doanh nghiệp không báo cáo.  

Kết quả cũng cho thấy tình hình tuân thủ không đúng đối với một số quy định của 
luật pháp lao động tại một số doanh nghiệp như:

  Về tuyển dụng lao động: 8/45 doanh nghiệp có giữ văn bằng, chứng chỉ, giấy 
tờ tùy thân của người lao động khi tuyển dụng; 

  Khi đào tạo nghề cho NLĐ: 4/42 doanh nghiệp không ký kết HĐ đào tạo 
nghề với NLĐ;

  Có 3/41 doanh nghiệp không biết về quy định trả trợ cấp thôi việc cho người 
lao động.

  Có 17/45 doanh nghiệp thực hiện trừ lương, phạt lương như một biện pháp 
để kỷ luật người lao động;

  8/45 doanh nghiệp không tiến hành đối thoại định kỳ tại nơi làm việc;

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 2016 cho thấy32: (1) những nhà máy mới 
có khuynh hướng tuân thủ kém hơn những nhà máy đã tham gia lâu năm trong 
chương trình Better Work do thiếu các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn lao động 
quốc tế; (2) nhiều nhà máy vẫn còn đại diện quản lý cấp cao trong Ban chấp hành 
Công đoàn; (3) sự thiếu hiểu biết về quy trình cần thiết để đạt được TƯLĐTT có 
chất lượng không chỉ được phản ánh qua tỷ lệ tuân thủ chưa cao, mà còn chỉ ra sự 
thiếu hụt cơ chế đối thoại xã hội hiệu quả trong nhiều doanh nghiệp.

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 201733 cho thấy tình trạng không tuân thủ 
tập trung chủ yếu vào các quy định liên quan đến điều kiện lao động, an toàn và 
vệ sinh lao động, hợp đồng và nguồn nhân lực. Tuân thủ các tiêu chuẩn cơ bản, 
thương lượng tập thể, sự can thiệp của cấp quản lý tiếp tục là những thách thức 
tuân thủ hàng đầu đối với các doanh nghiệp.

Báo cáo Thanh tra năm 2017 của Bộ LĐTBXH cho thấy riêng trong lĩnh vực điện 
tử, đã phát hiện bình quân 8,3 sai phạm/doanh nghiệp . Sai phạm thường gặp bao 
gồm: (1) Nội dung hợp đồng lao động không đảm bảo quy định, chưa thể hiện 
được đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; (2) 
Không thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 03 tháng/lần; (3) Huy động 
người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định; (4) Không thống kê số lao 
động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; (5) Không tổ 
chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc huấn luyện không đầy đủ; (6) 

Không lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hoặc xây dựng không đầy đủ nội 
dung; (7) Không quan trắc môi trường lao động; (8) Không xây dựng nội quy, quy 
trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại 
máy, thiết bị, nơi làm việc; (9) Không khám sức khỏe cho người lao động; (10) 
Không đặt bảng chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm 
việc; (11) Không xây dựng thang lương, bảng lương. Ngoài hành vi vi phạm của 
người sử dụng lao động, người lao động cũng vi phạm, ví dụ như chưa sử dụng 
đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân được trang bị khi thực hiện công việc.

Nguyên nhân của những sai phạm bao gồm: (1) chưa nhận thức hết được vai trò, 
trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao 
động tại doanh nghiệp; (2) trình độ chuyên môn của cán bộ nhân sự, cán bộ an 
toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế; (3) người sử dụng lao động không thực hiện 
công tác an toàn, vệ sinh lao động để giảm chi phí sản xuất; (4) nhiều quy định có 
nội dung không cụ thể, văn bản được thay đổi liên tục nên các doanh nghiệp 
không nắm bắt được kịp thời để thực hiện theo đúng quy định; (5) chế tài xử lý vi 
phạm hành chính còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe; (6) lực lượng thanh tra lao động 
quá mỏng; (7) Sản xuất theo đơn đặt hàng nên trong một số trường hợp doanh 
nghiệp huy động người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định.

Tình hình tuân thủ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nan giải hơn. Trình độ 
quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ của người sử dụng lao động còn rất hạn chế. Môi 
trường làm việc, an toàn trong lao động không đảm bảo, song các doanh nghiệp 
chưa chú trọng đến vấn đề này, do nhận thức của cả người sử dụng lao động và 
người lao động và ý thức chấp hành pháp luật về lao động chưa cao. Phần đông 
các doanh nghiệp hiện nay chỉ khi xảy ra các rủi ro thì mới tìm cách xử lý, giải quyết 
mà chưa chủ động phòng ngừa. Nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến những gì 
cần ngay trước mắt phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, mà chưa chú ý đến những 
nguy cơ rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong tương lai. 

Công đoàn cơ sở hoạt động chưa có hiệu quả, chưa thực hiện được chức năng 
bảo vệ và đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quyền 
kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; giáo dục, động viên người lao 
động hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, không có đủ khả năng bảo 
vệ trước những vi phạm của người sử dụng lao động trên thực tế. Các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đang bị động trước các cơ hội và thách thức đến từ 
các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có EVFTA.

Các bản TƯLĐTT ở cấp doanh nghiệp hiện nay thường chỉ được ký kết mang tính 
hình thức với những nội dung sao chép luật, có rất ít điều khoản cao hơn luật và 
có lợi hơn cho người lao động. Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy chỉ 
có 38/45 doanh nghiệp ký TƯLĐTT có điều khoản có lợi hơn cho người lao động 
so với quy định của luật lao động.

5.3.2. Thực hiện TNXHDN và đảm bảo quyền lợi của người lao động

Trong khoảng 15 năm trở lại đây, vấn đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
đang ngày càng được các tập đoàn, công ty lớn của Hoa kỳ và Châu Âu thúc đẩy 
thông qua các Bộ Quy tắc ứng xử (Code of Conduct) riêng của mình hoặc áp dụng 
một Bộ Quy tắc ứng xử do bên thứ ba đưa ra. Các công ty của Việt Nam khi làm 
hàng gia công hoặc cung ứng hàng cho các đối tác để bán ở thị trường Hoa kỳ và 
Châu Âu hầu như đều phải thực hiện các Bộ Quy tắc ứng xử do bạn hàng yêu cầu, 
trong đó nội hàm chủ yếu là vấn đề lao động. Tương tự, các doanh nghiệp Việt 
Nam cần chú trọng và hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ TNXHDN theo 
những cam kết trong EVFTA. 

Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra những vấn đề lớn nhất khi thực hiện TNXH 
trong lĩnh vực lao động tại doanh nghiệp bao gồm: (1) Đa số các doanh nghiệp 
Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và vấn đề lao động và tuân thủ pháp 
luật lao động của họ không phải là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư và kinh doanh. 
Đặc biệt là tình hình tuân thủ trong các làng nghề truyền thống, trong đó có các 
làng nghề chế biến gỗ; (2) Kiến thức của doanh nghiệp về TNXHDN nói chung và 
TNXHDN về lao động còn hạn chế; (3) Chế tài cho việc thực hiện tuân thủ và 
TNXHDN tại Việt Nam còn nhiều bất cập; (4) Hệ thống pháp luật lao động chưa 
đồng bộ; (5) Thiếu tính tự giác, chủ động trong thực hiện luật pháp lao động của 
nhiều doanh nghiệp; (6) Các thiết chế đại diện, trung gian và vai trò của các hiệp 
hội còn thiếu và yếu.

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp, trong đó có 41 doanh nghiệp trả lời về nội 
dung TNXHDN cho thấy về tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 
như sau: 6 doanh nghiệp cho là rất tốt, 24 doanh nghiệp cho là tốt và 11 doanh 
nghiệp cho là bình thường. Những khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp khi 
thực hiện TNXHDN về lao động bao gồm: (1) thiếu nguồn lực tài chính để đầu tư 
cho TNXHDN; (2) tăng chi phí do phải đầu tư thêm để cải thiện các hạng mục liên 
quan; (3) nhận thức chưa đầy đủ và thiếu kiến thức về TNXHDN; (4) thời gian lao 
động kéo dài do phải thực hiện các đơn hàng; (5) ảnh hưởng đến năng suất lao 
động; (6) khác biệt giữa luật pháp trong nước và bộ quy tắc ứng xử của khách 
hàng; (7) sự tuân thủ chưa tốt của các cá nhân liên quan.

5.4. Sự chuẩn bị của các doanh nghiệp để tham gia EVFTA 
Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy bản thân các doanh nghiệp chưa 
có nhiều sự quan tâm, chuẩn bị các thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc 
tế nói chung và về EVFTA nói riêng. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, chỉ 
có 33 doanh nghiệp có biết về EVFTA, trong đó có 11 doanh nghiệp tự tìm hiểu, 1 
doanh nghiệp biết qua các cơ quan nhà nước, 19 doanh nghiệp biết qua các 
phương tiện thông tin đại chúng và chỉ có 2 doanh nghiệp biết được qua các hiệp 
hội doanh nghiệp.

Trong số các doanh nghiệp có biết về EVFTA, không có doanh nghiệp nào biết 
trước năm 2015, tức là chỉ sau khi Hiệp định đã gần kết thúc hoặc kết thúc đàm 
phán thì các doanh nghiệp mới biết đến EVFTA, thậm chí có 10 doanh nghiệp mới 
quan tâm đến EVFTA sau năm 2016. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, có 
12 doanh nghiệp có số lao động từ 1001 đến 11.500 người; 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, trong đó 16 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đi châu Âu những mặt 
hàng may mặc, da giày, chế biến gỗ, hải sản, linh kiện ô tô. Đáng chú ý là khá nhiều 
doanh nghiệp có xuất khẩu đi EU mà chỉ mới biết đến EVFTA hàng năm sau khi 
Hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Trong số những doanh nghiệp có thông báo biết về EVFTA, có 31 doanh nghiệp 
là có tìm hiểu về nội dung của Hiệp định. Tuy nhiên, trong số 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, chỉ có 23 doanh nghiệp có tìm hiểu về nội dung về Hiệp định. Với 
những doanh nghiệp có tìm hiểu về EVFTA, những nội dung họ quan tâm nhất 
bao gồm: (1) giảm thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi 
nhập khẩu hàng hóa từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và 
nhập khẩu công nghệ cao; (5) quy tắc xuất xứ; (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí 
tuệ, TBT, SPS.

Đáng lưu ý là không có một doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được 
khảo sát quan tâm đến vấn đề lao động và tiêu chuẩn lao động. Tuy nhiên, khi 
được hỏi về việc đưa các cam kết về lao động vào trong Hiệp định, thực hiện 
quyền tự do liên kết hay vai trò của công đoàn cơ sở thì đa số doanh nghiệp đều 
cho là cần thiết hoặc rất cần.

Lợi ích của việc tham gia Hiệp hội doanh nghiệp và vai trò của Hiệp hội doanh 
nghiệp

Về lợi ích tham gia hiệp hội doanh nghiệp, trong số 45 doanh nghiệp được khảo 
sát, có 7 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt và 9 doanh nghiệp 
cho là bình thường. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh 
nghiệp, 5 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt, 9 doanh nghiệp 
cho là bình hường và 2 doanh nghiệp cho là không tốt. Từ phía mình, các Hiệp hội 
doanh nghiệp cho rằng thái độ tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động của 
Hiệp hội doanh nghiệp nói chung chỉ ở mức bình thường. Các doanh nghiệp cho 
biết những lợi ích chính có được qua việc tham gia các hiệp hội doanh nghiệp bao 
gồm: (1) trao đổi/cung cấp thông tin; (2) được bảo vệ; (3) tham gia hội nghị, hội 
thảo; (4) chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm; (5) phản ánh khó khăn, đề xuất kiến nghị; 
(6) tuyển dụng lao động chất lượng; (7) đào tạo, nâng cao kiến thức về luật pháp; 
(8) xúc tiến thương mại; (9) cải thiện quan hệ lao động. Tuy nhiên, đánh giá chung 
của các doanh nghiệp là hiệu quả thực chất từ việc tham gia Hiệp hội doanh 
nghiệp, hiệp hội ngành hàng chưa cao.

Kết quả khảo sát tại 7 Hiệp hội doanh nghiệp cho thấy tiếng nói, vai trò của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI), các chi nhánh của VCCI và một số 
Hiệp hội doanh nghiệp đã được đẩy mạnh, nhưng tiếng nói của nhiều Hiệp hội 
doanh nghiệp ngành nghề còn khá khiêm tốn trước những vấn đề cấp thiết của 
mỗi doanh nghiệp. Các dịch vụ và thông tin do các Hiệp hội doanh nghiệp địa 
phương và hiệp hội ngành hàng cung cấp còn rất hạn chế cả về số lượng và chất 
lượng. Một số Hiệp hội doanh nghiệp địa phương và ngành hàng chưa có định 
hướng rõ ràng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia EVFTA. Về việc chuẩn bị 
cho tham gia EVFTA, hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát đã có sự quan tâm 
về xây dựng chiến lược SXKD và đầu tư; cải tiến môi trường làm việc; quan tâm 
thực hiện tốt hơn các quy định về lao động; quan tâm vấn đề nhân sự và tuyển 
dụng lao động và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, 31 doanh nghiệp cho biết đã xây dựng 
chiến lược tham gia EVFTA. Trong đó, những nội dung được ưu tiên bao gồm: (1) 
đầu tư về con người và máy móc công nghệ; (2) xây dựng chiến lược SXKD và cải 
tiến môi trường lao động; (3) nâng cao chất lượng sản phẩm; (4) chăm sóc khách 
hàng và tìm kiếm khách hàng; (5) phát triển nguồn nguyên liệu; (6) mở rộng thị 
trường xuất khẩu; (7) thu hút nhân tài.

Để tăng cường tham gia EVFTA, về vấn đề lao động và quan hệ lao động, các 
doanh nghiệp ưu tiên giải quyết những vấn đề sau: (1) tăng cường cải thiện quan 
hệ lao động; (2) thực hiện tốt luật pháp lao động; (3) nâng cao trình độ tay nghề 
của người lao động; (4) tăng cường đối thoại tại nơi làm việc; (5) nâng cao hiệu 
quả hoạt động của CĐCS; (6) thu nhập và phúc lợi cho người lao động; (7) kỷ luật 
lao động; (8) ổn định việc làm và tiền lương.
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6.1. Tăng cường nhận thức về EVFTA
Lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo các bộ phận liên quan của doanh nghiệp cần đầu 
tư nghiên cứu một cách bài bản để hiểu đầy đủ, hiểu đúng các nội dung liên quan 
để nắm bắt được những cơ hội, những vấn đề đặt ra cần đầu tư, cần chuẩn bị. 
Doanh nghiệp cần chủ động xây dựng chiến lược tham gia EVFTA, xây dựng kế 
hoạch hành động thực hiện. Cần tăng cường phối hợp với các Hiệp hội doanh 
nghiệp, với các cơ quan của Chính phủ để nắm bắt thông tin kịp thời, đặc biệt là về 
chính sách, quy định luật pháp, tận dụng các chương trình hỗ trợ của chính phủ.

6.2. Ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của EU
Để ứng phó hiệu quả với những biện pháp phòng vệ thương mại của EU (nếu có), 
các doanh nghiệp Việt Nam cần thực hiện một số giải pháp sau: 

  Xây dựng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và đa phương hóa thị trường 
xuất khẩu để phân tán rủi ro, tránh tập trung xuất khẩu với khối lượng lớn vào 
một thị trường;

  Nâng cao nhận thức về nguy cơ bị khiếu kiện tại các thị trường xuất khẩu và 
cơ chế vận hành của từng loại tranh chấp, nhóm thị trường và loại mặt hàng 
thường bị kiện;

  Có kế hoạch chủ động phòng ngừa và xử lý khi có tranh chấp; phối hợp, liên 
kết với các doanh nghiệp có cùng mặt hàng xuất khẩu để có kế hoạch đối 
phó chung; sử dụng chuyên gia tư vấn, luật sư trong những tình huống cần 
thiết; giữ liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, các hiệp 
hội ngành nghề để yêu cầu bảo vệ.

6.3. Tăng cường tuân thủ luật pháp lao động và các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế
Cần thấy rằng tuân thủ luật pháp quốc gia và các tiêu chuẩn lao động quốc tế là 
yêu cầu bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp tham gia Hiệp định. Theo quy định, khi 
tham gia Hiệp định, các doanh nghiệp phải chịu sự giám sát của cả hệ thống giám 

6. Khuyến nghị đối với 
doanh nghiệp Việt Nam  

Theo đánh giá của các doanh nghiệp31, những cơ hội lớn nhất mà EVFTA có thể 
mở ra cho các doanh nghiệp là (1) tăng cường hoạt động xuất/nhập khẩu; (2) mở 
rộng sản xuất và mở rộng đối tác; (3) tăng cường tham gia và chuỗi sản xuất; (4) 
tăng cường cơ hội đầu tư; (5) nâng cao năng lực cạnh tranh; và (6) thu hút đầu tư 
từ các nước thuộc cộng đồng châu Âu. 

Ngoài ra, với việc ký kết EVFTA, Chính phủ Việt Nam đã đồng thời cam kết và thể 
hiện quyết tâm áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế, tôn trọng 
các quyền cơ bản của người lao động. Hiệp định cũng thể hiện rõ ràng rằng Việt 
Nam cam kết thúc đẩy thực hiện các quyền này trên thực tế, thông qua hoàn thiện 
hệ thống luật pháp lao động và giám sát việc triển khai. Như vậy, với việc tham gia 
EVFTA, các đối tác quốc tế sẽ tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam hơn, sẵn sàng 

hợp tác và làm ăn với các doanh nghiệp Việt Nam. Đó là cơ hội, là điều kiện thuận 
lợi để các doanh nghiệp Việt Nam có thêm đối tác, thêm hợp đồng thương mại và 
mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, thực hiện các cam kết về các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị nhân 
lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa bền vững, làm cơ sở để tăng năng suất lao 
động và năng lực cạnh tranh.   

Các thách thức

Bên cạnh những cơ hội, EVFTA cũng đặt ra những thách thức cho các doanh 
nghiệp Việt Nam như:

Đáp ứng quy định về xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn được hưởng ưu đãi 
thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được một tỷ lệ nhất định về 
hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt Nam), đặc biệt là đối với ngành 
may mặc. Để được hưởng mức thuế suất 0% các doanh nghiệp dệt may phải đảm 
bảo nguồn gốc xuất xứ kép tức là ít nhất vải và công đoạn may mặc phải được làm 
tại Việt Nam hoặc ngoại lệ duy nhất đối với các loại vải là được sản xuất tại Hàn 
Quốc (do Hàn Quốc đã có HĐTMTD với EU). Quy định này có thể khó đáp ứng đối 
với nhiều doanh nghiệp.

Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch: EU là một thị 
trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm xã hội. Các yêu cầu 
bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm, dán nhãn, lao động, môi trường... của EU 
rất khắt khe và không dễ đáp ứng. Vì vậy, dù được hưởng lợi về thuế quan thì hàng 
hóa của Việt Nam cũng phải hoàn thiện rất nhiều về chất lượng để có thể vượt qua 
các rào cản này.

Các biện pháp phòng vệ thương mại: Khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các doanh 
nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ 
cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: Mở cửa thị trường Việt Nam 
cho hàng hóa, dịch vụ từ EU đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải 
cạnh tranh khó khăn hơn ngay tại thị trường nội địa. Trên thực tế, đây là một 
thách thức rất lớn, bởi các doanh nghiệp EU có lợi thế hơn hẳn các doanh nghiệp 
Việt Nam về năng lực cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường và khả năng tận dụng 
các HĐTMTD . Tuy nhiên, cam kết mở cửa của Việt Nam là có lộ trình, đặc biệt 
đối với những nhóm sản phẩm nhạy cảm, do đó EVFTA cũng tạo điều kiện để 
các doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh, thay đổi phương thức kinh doanh và 
nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tăng chi phí sản xuất: Yêu cầu thực thi có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động, đặc 
biệt là các quy định về mức lương tối thiểu, thời giờ làm việc, an toàn và vệ sinh lao 
động, tự do hiệp hội, thương lượng tập thể, thì mức lương và những phúc lợi khác 

của người lao động sẽ được tăng lên, làm tăng chi phí lao động của các doanh 
nghiệp. Chi phí tuân thủ do vậy sẽ tăng lên. Trong khi đó, công nghiệp hỗ trợ và 
dịch vụ logistics của Việt Nam chưa thể phát triển cũng làm tăng chí phí đầu vào 
và đầu ra của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không có chiến lược đầu tư phát 
triển bền vững, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản 
phẩm thì sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh.

Chất lượng nguồn nhân lực: Tuyển dụng đủ số lượng và chất lượng lao động theo 
nhu cầu, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động. 
Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các doanh nghiệp còn phổ biến. Nghiên 
cứu năm 2016 của Viện Khoa học Lao động Xã hội – Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội (ILSSA) cho thấy có đến 2/3 doanh nghiệp cho biết phần lớn lao động 
của họ đang thiếu hụt các kỹ năng cần thiết ở cả kỹ năng kỹ thuật và các kỹ năng 
làm việc cốt lõi. Trong đó, thiếu hụt kỹ năng làm việc cốt lõi nhiều hơn so với kỹ 
năng kỹ thuật. Các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ càng cao thì mức độ 
thiếu hụt kỹ năng lao động càng nhiều.

Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Theo cam kết, những thay đổi chính sách, 
pháp luật về lao động sẽ diễn ra từ từ theo lộ trình, do đó trước mắt sẽ không ảnh 
hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong dài 
hạn, với những yêu cầu cao về tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế, cũng như 
chấp hành luật pháp lao động trong nước, nhiều khả năng sẽ có những vi phạm 
các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình triển khai, đặc biệt là các quy định 
về tự do liên kết khi xuất hiện tổ chức của người lao động ngoài Tổng liên đoàn 
Lao động Việt Nam, thỏa ước lao động tập thể, lao động trẻ em, lao động cưỡng 
bức, trả lương bình đẳng, thời giờ làm thêm, an toàn và vệ sinh lao động. Trong 
ngắn hạn, có thể những tác động của cơ chế giải quyết tranh chấp về lao động đối 
với các doanh nghiệp Việt Nam là không đáng kể, song về dài hạn và để đảm bảo 
tính cạnh tranh và phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần có chiến lược về 
tuân thủ và thực hiện đầy đủ các cam kết về lao động.  

Nhận định về những thách thức khi tham gia EVFTA, quan tâm lớn nhất của các 
doanh nghiệp được khảo sát là về giá cả, trả lương, thị trường, tuân thủ luật pháp 
lao động và tiêu chuẩn lao động, trình độ công nghệ, tay nghề công nhân và năng 
suất lao động.

5.3. Những vấn đề áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn tại 
doanh nghiệp

5.3.1. Tuân thủ luật pháp

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy nhìn chung các doanh nghiệp đã 
thực hiện tốt và rất tốt các quy định về báo cáo lao động cho các cơ quan quản lý 
nhà nước. Các doanh nghiệp cũng cho rằng báo cáo là cần thiết. Tuy nhiên, đối với 

sát từ 2 phía. Việc vi phạm các TCLĐQT về tự do liên kết và quyền thỏa ước, lao 
động cưỡng bức, lao động trẻ em, phân biệt đối xử sẽ có những hậu quả rất 
nghiêm trọng. Các doanh nghiệp cần thấy rằng mọi vi phạm cam kết đều có thể 
chịu chế tài, sự trừng phạt từ các đối tác thương mại. Cần thấy rằng tăng cường 
tuân thủ sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị, tính minh bạch, khả 
năng cạnh tranh.

Nhìn chung, ở tất cả các thị trường, các biện pháp kỹ thuật được áp dụng một 
cách ổn định, thường xuyên và liên tục, do đó về nguyên tắc không có biện pháp 
phòng tránh hay đối phó mà chỉ có biện pháp duy nhất là tuân thủ.

6.4. Đào tạo nguồn nhân lực
Tình trạng thiếu hụt nhân lực có kỹ năng sẽ còn tồn tại trong nhiều năm nữa. 
Trong khi đó, yêu cầu đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động và năng 
lực cạnh tranh ngày càng cấp bách. Do đó, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược 
về nâng cao chất lượng lao động với những nội dung chủ yếu sau đây: (1) đổi mới 
công tác quản lý nguồn nhân lực theo nguyên tắc thị trường; (2) có kế hoạch đào 
tạo và đào tạo lại lao động; (3) tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo, các trung 
tâm dịch vụ việc làm; (4) có kế hoạch thu hút nhân lực chất lượng cao cả lao động 
quản lý và lao động trực tiếp sản xuất. 

6.5. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa và tăng cường đối thoại tại 
nơi làm việc
Doanh nghiệp phải xem người lao động là yếu tố cơ bản tạo động lực phát triển 
của mình và từ đó xây dựng các chiến lược phát triển trên nền tảng xây dựng khả 
năng lao động, đời sống tinh thần và vật chất của người lao động. Áp dụng nguyên 
tắc trả lương tương xứng để có được đội ngũ quản lý và công nhân lành nghề chất 
lượng cao. Coi chia sẻ lợi nhuận để tăng thu nhập cho người lao động vừa là trách 
nhiệm, vừa là đạo lý kinh doanh. Thực hiện những điều này sẽ tạo nên sự gắn kết 
bền chặt giữa doanh nghiệp và người lao động, tăng cường sự đồng thuận, giảm 
rủi ro và chi phí do tranh chấp lao động, biến động lao động, lãn công, đình công.

Việc thực hiện đối thoại tại doanh nghiệp theo hướng: (1) đối thoại thực chất; (2) 
nội dung và cách thức đối thoại không trái pháp luật; (3) tôn trọng quyền đối thoại 
của NLĐ. Doanh nghiệp cần coi đối thoại xã hội là lợi ích lâu dài của mình.

6.6. Tăng cường vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và sự tham gia 
của doanh nghiệp vào hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp:
  Doanh nghiệp cần thấy rõ vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và lợi ích của 

việc tham gia trong việc nắm bắt các cơ hội để phát triển doanh nghiệp;

  Hiệp hội doanh nghiệp cũng cần hiểu rõ và nắm bắt kịp thời những khó khăn 
và yêu cầu của DN từ đó đưa ra những hỗ trợ phù hợp có chất lượng, phong 
phú và đa dạng.

  Hiệp hội doanh nghiệp cần phát huy hơn nữa vai trò đại diện của mình, có 
những ý kiến đóng góp mang tính đại diện của ngành, của doanh nghiệp, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trước các đối tác xã hội khác.

  Đội ngũ cán bộ của hiệp hội cần được nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên 
môn để có thể hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn. 

6.7. Tăng cường thực hiện TNXHDN
Cần thay đổi nhận thức về vai trò của TNXHDN và thực hiện TNXHDN, đặc biệt là 
đối với đội ngũ các nhà quản trị cấp cao trong doanh nghiệp. Cần coi thực hiện 
TNXHDN không chỉ đơn giản là vấn đề đạo đức kinh doanh hay các hoạt động từ 
thiện theo cách hiểu mang tính truyền thống; không phải là các hoạt động đòi hỏi 
doanh nghiệp phải hạch toán kinh tế, tính toán về lợi ích kinh tế, mà ngược lại, thực 
hiện TNXHDN nên được xem là hoạt động đầu tư và sẽ giúp các doanh nghiệp có 
được danh tiếng, có được niềm tin ở người lao động, các đối tác, và ở người tiêu 
dùng và từ đó sẽ có nhiều lợi thế trong cạnh tranh để phát triển bền vững trên thị 
trường.

Thực tế cho thấy việc thực hiện TNXHDN theo ý nghĩa đầy đủ và đích thực không 
phải là vấn đề đơn giản và giải quyết một sớm một chiều, mà các doanh nghiệp 
phải có sự chuẩn bị, nghiên cứu, thay đổi về nhận thức, chuẩn bị các nguồn lực về 
tài chính, kỹ thuật, tiêu chuẩn, cũng như nhân sự. Do vậy, các doanh nghiệp cần có 
chiến lược xây dựng và thực hiện TNXHDN theo hướng chủ động đầu tư; cần xây 
dựng lộ trình cụ thể nhằm từng bước thực hiện các nội dung TNXHDN một cách 
vững chắc không chỉ phù hợp với các chuẩn mực chung, mà còn được các chủ thể 
có liên quan chấp nhận.                        

vấn đề tuyển dụng lao động, còn có 1/45 doanh nghiệp không báo cáo và 12/45 
doanh nghiệp báo cáo không đầy đủ. Về nội dung an toàn lao động, có 5/45 
doanh nghiệp không báo cáo.  

Kết quả cũng cho thấy tình hình tuân thủ không đúng đối với một số quy định của 
luật pháp lao động tại một số doanh nghiệp như:

  Về tuyển dụng lao động: 8/45 doanh nghiệp có giữ văn bằng, chứng chỉ, giấy 
tờ tùy thân của người lao động khi tuyển dụng; 

  Khi đào tạo nghề cho NLĐ: 4/42 doanh nghiệp không ký kết HĐ đào tạo 
nghề với NLĐ;

  Có 3/41 doanh nghiệp không biết về quy định trả trợ cấp thôi việc cho người 
lao động.

  Có 17/45 doanh nghiệp thực hiện trừ lương, phạt lương như một biện pháp 
để kỷ luật người lao động;

  8/45 doanh nghiệp không tiến hành đối thoại định kỳ tại nơi làm việc;

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 2016 cho thấy32: (1) những nhà máy mới 
có khuynh hướng tuân thủ kém hơn những nhà máy đã tham gia lâu năm trong 
chương trình Better Work do thiếu các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn lao động 
quốc tế; (2) nhiều nhà máy vẫn còn đại diện quản lý cấp cao trong Ban chấp hành 
Công đoàn; (3) sự thiếu hiểu biết về quy trình cần thiết để đạt được TƯLĐTT có 
chất lượng không chỉ được phản ánh qua tỷ lệ tuân thủ chưa cao, mà còn chỉ ra sự 
thiếu hụt cơ chế đối thoại xã hội hiệu quả trong nhiều doanh nghiệp.

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 201733 cho thấy tình trạng không tuân thủ 
tập trung chủ yếu vào các quy định liên quan đến điều kiện lao động, an toàn và 
vệ sinh lao động, hợp đồng và nguồn nhân lực. Tuân thủ các tiêu chuẩn cơ bản, 
thương lượng tập thể, sự can thiệp của cấp quản lý tiếp tục là những thách thức 
tuân thủ hàng đầu đối với các doanh nghiệp.

Báo cáo Thanh tra năm 2017 của Bộ LĐTBXH cho thấy riêng trong lĩnh vực điện 
tử, đã phát hiện bình quân 8,3 sai phạm/doanh nghiệp . Sai phạm thường gặp bao 
gồm: (1) Nội dung hợp đồng lao động không đảm bảo quy định, chưa thể hiện 
được đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; (2) 
Không thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 03 tháng/lần; (3) Huy động 
người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định; (4) Không thống kê số lao 
động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; (5) Không tổ 
chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc huấn luyện không đầy đủ; (6) 

Không lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hoặc xây dựng không đầy đủ nội 
dung; (7) Không quan trắc môi trường lao động; (8) Không xây dựng nội quy, quy 
trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại 
máy, thiết bị, nơi làm việc; (9) Không khám sức khỏe cho người lao động; (10) 
Không đặt bảng chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm 
việc; (11) Không xây dựng thang lương, bảng lương. Ngoài hành vi vi phạm của 
người sử dụng lao động, người lao động cũng vi phạm, ví dụ như chưa sử dụng 
đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân được trang bị khi thực hiện công việc.

Nguyên nhân của những sai phạm bao gồm: (1) chưa nhận thức hết được vai trò, 
trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao 
động tại doanh nghiệp; (2) trình độ chuyên môn của cán bộ nhân sự, cán bộ an 
toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế; (3) người sử dụng lao động không thực hiện 
công tác an toàn, vệ sinh lao động để giảm chi phí sản xuất; (4) nhiều quy định có 
nội dung không cụ thể, văn bản được thay đổi liên tục nên các doanh nghiệp 
không nắm bắt được kịp thời để thực hiện theo đúng quy định; (5) chế tài xử lý vi 
phạm hành chính còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe; (6) lực lượng thanh tra lao động 
quá mỏng; (7) Sản xuất theo đơn đặt hàng nên trong một số trường hợp doanh 
nghiệp huy động người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định.

Tình hình tuân thủ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nan giải hơn. Trình độ 
quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ của người sử dụng lao động còn rất hạn chế. Môi 
trường làm việc, an toàn trong lao động không đảm bảo, song các doanh nghiệp 
chưa chú trọng đến vấn đề này, do nhận thức của cả người sử dụng lao động và 
người lao động và ý thức chấp hành pháp luật về lao động chưa cao. Phần đông 
các doanh nghiệp hiện nay chỉ khi xảy ra các rủi ro thì mới tìm cách xử lý, giải quyết 
mà chưa chủ động phòng ngừa. Nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến những gì 
cần ngay trước mắt phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, mà chưa chú ý đến những 
nguy cơ rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong tương lai. 

Công đoàn cơ sở hoạt động chưa có hiệu quả, chưa thực hiện được chức năng 
bảo vệ và đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quyền 
kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; giáo dục, động viên người lao 
động hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, không có đủ khả năng bảo 
vệ trước những vi phạm của người sử dụng lao động trên thực tế. Các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đang bị động trước các cơ hội và thách thức đến từ 
các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có EVFTA.

Các bản TƯLĐTT ở cấp doanh nghiệp hiện nay thường chỉ được ký kết mang tính 
hình thức với những nội dung sao chép luật, có rất ít điều khoản cao hơn luật và 
có lợi hơn cho người lao động. Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy chỉ 
có 38/45 doanh nghiệp ký TƯLĐTT có điều khoản có lợi hơn cho người lao động 
so với quy định của luật lao động.

5.3.2. Thực hiện TNXHDN và đảm bảo quyền lợi của người lao động

Trong khoảng 15 năm trở lại đây, vấn đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
đang ngày càng được các tập đoàn, công ty lớn của Hoa kỳ và Châu Âu thúc đẩy 
thông qua các Bộ Quy tắc ứng xử (Code of Conduct) riêng của mình hoặc áp dụng 
một Bộ Quy tắc ứng xử do bên thứ ba đưa ra. Các công ty của Việt Nam khi làm 
hàng gia công hoặc cung ứng hàng cho các đối tác để bán ở thị trường Hoa kỳ và 
Châu Âu hầu như đều phải thực hiện các Bộ Quy tắc ứng xử do bạn hàng yêu cầu, 
trong đó nội hàm chủ yếu là vấn đề lao động. Tương tự, các doanh nghiệp Việt 
Nam cần chú trọng và hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ TNXHDN theo 
những cam kết trong EVFTA. 

Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra những vấn đề lớn nhất khi thực hiện TNXH 
trong lĩnh vực lao động tại doanh nghiệp bao gồm: (1) Đa số các doanh nghiệp 
Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và vấn đề lao động và tuân thủ pháp 
luật lao động của họ không phải là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư và kinh doanh. 
Đặc biệt là tình hình tuân thủ trong các làng nghề truyền thống, trong đó có các 
làng nghề chế biến gỗ; (2) Kiến thức của doanh nghiệp về TNXHDN nói chung và 
TNXHDN về lao động còn hạn chế; (3) Chế tài cho việc thực hiện tuân thủ và 
TNXHDN tại Việt Nam còn nhiều bất cập; (4) Hệ thống pháp luật lao động chưa 
đồng bộ; (5) Thiếu tính tự giác, chủ động trong thực hiện luật pháp lao động của 
nhiều doanh nghiệp; (6) Các thiết chế đại diện, trung gian và vai trò của các hiệp 
hội còn thiếu và yếu.

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp, trong đó có 41 doanh nghiệp trả lời về nội 
dung TNXHDN cho thấy về tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 
như sau: 6 doanh nghiệp cho là rất tốt, 24 doanh nghiệp cho là tốt và 11 doanh 
nghiệp cho là bình thường. Những khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp khi 
thực hiện TNXHDN về lao động bao gồm: (1) thiếu nguồn lực tài chính để đầu tư 
cho TNXHDN; (2) tăng chi phí do phải đầu tư thêm để cải thiện các hạng mục liên 
quan; (3) nhận thức chưa đầy đủ và thiếu kiến thức về TNXHDN; (4) thời gian lao 
động kéo dài do phải thực hiện các đơn hàng; (5) ảnh hưởng đến năng suất lao 
động; (6) khác biệt giữa luật pháp trong nước và bộ quy tắc ứng xử của khách 
hàng; (7) sự tuân thủ chưa tốt của các cá nhân liên quan.

5.4. Sự chuẩn bị của các doanh nghiệp để tham gia EVFTA 
Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy bản thân các doanh nghiệp chưa 
có nhiều sự quan tâm, chuẩn bị các thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc 
tế nói chung và về EVFTA nói riêng. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, chỉ 
có 33 doanh nghiệp có biết về EVFTA, trong đó có 11 doanh nghiệp tự tìm hiểu, 1 
doanh nghiệp biết qua các cơ quan nhà nước, 19 doanh nghiệp biết qua các 
phương tiện thông tin đại chúng và chỉ có 2 doanh nghiệp biết được qua các hiệp 
hội doanh nghiệp.

Trong số các doanh nghiệp có biết về EVFTA, không có doanh nghiệp nào biết 
trước năm 2015, tức là chỉ sau khi Hiệp định đã gần kết thúc hoặc kết thúc đàm 
phán thì các doanh nghiệp mới biết đến EVFTA, thậm chí có 10 doanh nghiệp mới 
quan tâm đến EVFTA sau năm 2016. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, có 
12 doanh nghiệp có số lao động từ 1001 đến 11.500 người; 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, trong đó 16 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đi châu Âu những mặt 
hàng may mặc, da giày, chế biến gỗ, hải sản, linh kiện ô tô. Đáng chú ý là khá nhiều 
doanh nghiệp có xuất khẩu đi EU mà chỉ mới biết đến EVFTA hàng năm sau khi 
Hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Trong số những doanh nghiệp có thông báo biết về EVFTA, có 31 doanh nghiệp 
là có tìm hiểu về nội dung của Hiệp định. Tuy nhiên, trong số 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, chỉ có 23 doanh nghiệp có tìm hiểu về nội dung về Hiệp định. Với 
những doanh nghiệp có tìm hiểu về EVFTA, những nội dung họ quan tâm nhất 
bao gồm: (1) giảm thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi 
nhập khẩu hàng hóa từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và 
nhập khẩu công nghệ cao; (5) quy tắc xuất xứ; (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí 
tuệ, TBT, SPS.

Đáng lưu ý là không có một doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được 
khảo sát quan tâm đến vấn đề lao động và tiêu chuẩn lao động. Tuy nhiên, khi 
được hỏi về việc đưa các cam kết về lao động vào trong Hiệp định, thực hiện 
quyền tự do liên kết hay vai trò của công đoàn cơ sở thì đa số doanh nghiệp đều 
cho là cần thiết hoặc rất cần.

Lợi ích của việc tham gia Hiệp hội doanh nghiệp và vai trò của Hiệp hội doanh 
nghiệp

Về lợi ích tham gia hiệp hội doanh nghiệp, trong số 45 doanh nghiệp được khảo 
sát, có 7 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt và 9 doanh nghiệp 
cho là bình thường. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh 
nghiệp, 5 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt, 9 doanh nghiệp 
cho là bình hường và 2 doanh nghiệp cho là không tốt. Từ phía mình, các Hiệp hội 
doanh nghiệp cho rằng thái độ tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động của 
Hiệp hội doanh nghiệp nói chung chỉ ở mức bình thường. Các doanh nghiệp cho 
biết những lợi ích chính có được qua việc tham gia các hiệp hội doanh nghiệp bao 
gồm: (1) trao đổi/cung cấp thông tin; (2) được bảo vệ; (3) tham gia hội nghị, hội 
thảo; (4) chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm; (5) phản ánh khó khăn, đề xuất kiến nghị; 
(6) tuyển dụng lao động chất lượng; (7) đào tạo, nâng cao kiến thức về luật pháp; 
(8) xúc tiến thương mại; (9) cải thiện quan hệ lao động. Tuy nhiên, đánh giá chung 
của các doanh nghiệp là hiệu quả thực chất từ việc tham gia Hiệp hội doanh 
nghiệp, hiệp hội ngành hàng chưa cao.

Kết quả khảo sát tại 7 Hiệp hội doanh nghiệp cho thấy tiếng nói, vai trò của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI), các chi nhánh của VCCI và một số 
Hiệp hội doanh nghiệp đã được đẩy mạnh, nhưng tiếng nói của nhiều Hiệp hội 
doanh nghiệp ngành nghề còn khá khiêm tốn trước những vấn đề cấp thiết của 
mỗi doanh nghiệp. Các dịch vụ và thông tin do các Hiệp hội doanh nghiệp địa 
phương và hiệp hội ngành hàng cung cấp còn rất hạn chế cả về số lượng và chất 
lượng. Một số Hiệp hội doanh nghiệp địa phương và ngành hàng chưa có định 
hướng rõ ràng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia EVFTA. Về việc chuẩn bị 
cho tham gia EVFTA, hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát đã có sự quan tâm 
về xây dựng chiến lược SXKD và đầu tư; cải tiến môi trường làm việc; quan tâm 
thực hiện tốt hơn các quy định về lao động; quan tâm vấn đề nhân sự và tuyển 
dụng lao động và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, 31 doanh nghiệp cho biết đã xây dựng 
chiến lược tham gia EVFTA. Trong đó, những nội dung được ưu tiên bao gồm: (1) 
đầu tư về con người và máy móc công nghệ; (2) xây dựng chiến lược SXKD và cải 
tiến môi trường lao động; (3) nâng cao chất lượng sản phẩm; (4) chăm sóc khách 
hàng và tìm kiếm khách hàng; (5) phát triển nguồn nguyên liệu; (6) mở rộng thị 
trường xuất khẩu; (7) thu hút nhân tài.

Để tăng cường tham gia EVFTA, về vấn đề lao động và quan hệ lao động, các 
doanh nghiệp ưu tiên giải quyết những vấn đề sau: (1) tăng cường cải thiện quan 
hệ lao động; (2) thực hiện tốt luật pháp lao động; (3) nâng cao trình độ tay nghề 
của người lao động; (4) tăng cường đối thoại tại nơi làm việc; (5) nâng cao hiệu 
quả hoạt động của CĐCS; (6) thu nhập và phúc lợi cho người lao động; (7) kỷ luật 
lao động; (8) ổn định việc làm và tiền lương.



6.1. Tăng cường nhận thức về EVFTA
Lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo các bộ phận liên quan của doanh nghiệp cần đầu 
tư nghiên cứu một cách bài bản để hiểu đầy đủ, hiểu đúng các nội dung liên quan 
để nắm bắt được những cơ hội, những vấn đề đặt ra cần đầu tư, cần chuẩn bị. 
Doanh nghiệp cần chủ động xây dựng chiến lược tham gia EVFTA, xây dựng kế 
hoạch hành động thực hiện. Cần tăng cường phối hợp với các Hiệp hội doanh 
nghiệp, với các cơ quan của Chính phủ để nắm bắt thông tin kịp thời, đặc biệt là về 
chính sách, quy định luật pháp, tận dụng các chương trình hỗ trợ của chính phủ.

6.2. Ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của EU
Để ứng phó hiệu quả với những biện pháp phòng vệ thương mại của EU (nếu có), 
các doanh nghiệp Việt Nam cần thực hiện một số giải pháp sau: 

  Xây dựng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và đa phương hóa thị trường 
xuất khẩu để phân tán rủi ro, tránh tập trung xuất khẩu với khối lượng lớn vào 
một thị trường;

  Nâng cao nhận thức về nguy cơ bị khiếu kiện tại các thị trường xuất khẩu và 
cơ chế vận hành của từng loại tranh chấp, nhóm thị trường và loại mặt hàng 
thường bị kiện;

  Có kế hoạch chủ động phòng ngừa và xử lý khi có tranh chấp; phối hợp, liên 
kết với các doanh nghiệp có cùng mặt hàng xuất khẩu để có kế hoạch đối 
phó chung; sử dụng chuyên gia tư vấn, luật sư trong những tình huống cần 
thiết; giữ liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, các hiệp 
hội ngành nghề để yêu cầu bảo vệ.

6.3. Tăng cường tuân thủ luật pháp lao động và các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế
Cần thấy rằng tuân thủ luật pháp quốc gia và các tiêu chuẩn lao động quốc tế là 
yêu cầu bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp tham gia Hiệp định. Theo quy định, khi 
tham gia Hiệp định, các doanh nghiệp phải chịu sự giám sát của cả hệ thống giám 

Theo đánh giá của các doanh nghiệp31, những cơ hội lớn nhất mà EVFTA có thể 
mở ra cho các doanh nghiệp là (1) tăng cường hoạt động xuất/nhập khẩu; (2) mở 
rộng sản xuất và mở rộng đối tác; (3) tăng cường tham gia và chuỗi sản xuất; (4) 
tăng cường cơ hội đầu tư; (5) nâng cao năng lực cạnh tranh; và (6) thu hút đầu tư 
từ các nước thuộc cộng đồng châu Âu. 

Ngoài ra, với việc ký kết EVFTA, Chính phủ Việt Nam đã đồng thời cam kết và thể 
hiện quyết tâm áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế, tôn trọng 
các quyền cơ bản của người lao động. Hiệp định cũng thể hiện rõ ràng rằng Việt 
Nam cam kết thúc đẩy thực hiện các quyền này trên thực tế, thông qua hoàn thiện 
hệ thống luật pháp lao động và giám sát việc triển khai. Như vậy, với việc tham gia 
EVFTA, các đối tác quốc tế sẽ tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam hơn, sẵn sàng 

hợp tác và làm ăn với các doanh nghiệp Việt Nam. Đó là cơ hội, là điều kiện thuận 
lợi để các doanh nghiệp Việt Nam có thêm đối tác, thêm hợp đồng thương mại và 
mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, thực hiện các cam kết về các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị nhân 
lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa bền vững, làm cơ sở để tăng năng suất lao 
động và năng lực cạnh tranh.   

Các thách thức

Bên cạnh những cơ hội, EVFTA cũng đặt ra những thách thức cho các doanh 
nghiệp Việt Nam như:

Đáp ứng quy định về xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn được hưởng ưu đãi 
thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được một tỷ lệ nhất định về 
hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt Nam), đặc biệt là đối với ngành 
may mặc. Để được hưởng mức thuế suất 0% các doanh nghiệp dệt may phải đảm 
bảo nguồn gốc xuất xứ kép tức là ít nhất vải và công đoạn may mặc phải được làm 
tại Việt Nam hoặc ngoại lệ duy nhất đối với các loại vải là được sản xuất tại Hàn 
Quốc (do Hàn Quốc đã có HĐTMTD với EU). Quy định này có thể khó đáp ứng đối 
với nhiều doanh nghiệp.

Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch: EU là một thị 
trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm xã hội. Các yêu cầu 
bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm, dán nhãn, lao động, môi trường... của EU 
rất khắt khe và không dễ đáp ứng. Vì vậy, dù được hưởng lợi về thuế quan thì hàng 
hóa của Việt Nam cũng phải hoàn thiện rất nhiều về chất lượng để có thể vượt qua 
các rào cản này.

Các biện pháp phòng vệ thương mại: Khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các doanh 
nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ 
cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: Mở cửa thị trường Việt Nam 
cho hàng hóa, dịch vụ từ EU đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải 
cạnh tranh khó khăn hơn ngay tại thị trường nội địa. Trên thực tế, đây là một 
thách thức rất lớn, bởi các doanh nghiệp EU có lợi thế hơn hẳn các doanh nghiệp 
Việt Nam về năng lực cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường và khả năng tận dụng 
các HĐTMTD . Tuy nhiên, cam kết mở cửa của Việt Nam là có lộ trình, đặc biệt 
đối với những nhóm sản phẩm nhạy cảm, do đó EVFTA cũng tạo điều kiện để 
các doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh, thay đổi phương thức kinh doanh và 
nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tăng chi phí sản xuất: Yêu cầu thực thi có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động, đặc 
biệt là các quy định về mức lương tối thiểu, thời giờ làm việc, an toàn và vệ sinh lao 
động, tự do hiệp hội, thương lượng tập thể, thì mức lương và những phúc lợi khác 

của người lao động sẽ được tăng lên, làm tăng chi phí lao động của các doanh 
nghiệp. Chi phí tuân thủ do vậy sẽ tăng lên. Trong khi đó, công nghiệp hỗ trợ và 
dịch vụ logistics của Việt Nam chưa thể phát triển cũng làm tăng chí phí đầu vào 
và đầu ra của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không có chiến lược đầu tư phát 
triển bền vững, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản 
phẩm thì sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh.

Chất lượng nguồn nhân lực: Tuyển dụng đủ số lượng và chất lượng lao động theo 
nhu cầu, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động. 
Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các doanh nghiệp còn phổ biến. Nghiên 
cứu năm 2016 của Viện Khoa học Lao động Xã hội – Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội (ILSSA) cho thấy có đến 2/3 doanh nghiệp cho biết phần lớn lao động 
của họ đang thiếu hụt các kỹ năng cần thiết ở cả kỹ năng kỹ thuật và các kỹ năng 
làm việc cốt lõi. Trong đó, thiếu hụt kỹ năng làm việc cốt lõi nhiều hơn so với kỹ 
năng kỹ thuật. Các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ càng cao thì mức độ 
thiếu hụt kỹ năng lao động càng nhiều.

Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Theo cam kết, những thay đổi chính sách, 
pháp luật về lao động sẽ diễn ra từ từ theo lộ trình, do đó trước mắt sẽ không ảnh 
hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong dài 
hạn, với những yêu cầu cao về tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế, cũng như 
chấp hành luật pháp lao động trong nước, nhiều khả năng sẽ có những vi phạm 
các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình triển khai, đặc biệt là các quy định 
về tự do liên kết khi xuất hiện tổ chức của người lao động ngoài Tổng liên đoàn 
Lao động Việt Nam, thỏa ước lao động tập thể, lao động trẻ em, lao động cưỡng 
bức, trả lương bình đẳng, thời giờ làm thêm, an toàn và vệ sinh lao động. Trong 
ngắn hạn, có thể những tác động của cơ chế giải quyết tranh chấp về lao động đối 
với các doanh nghiệp Việt Nam là không đáng kể, song về dài hạn và để đảm bảo 
tính cạnh tranh và phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần có chiến lược về 
tuân thủ và thực hiện đầy đủ các cam kết về lao động.  

Nhận định về những thách thức khi tham gia EVFTA, quan tâm lớn nhất của các 
doanh nghiệp được khảo sát là về giá cả, trả lương, thị trường, tuân thủ luật pháp 
lao động và tiêu chuẩn lao động, trình độ công nghệ, tay nghề công nhân và năng 
suất lao động.

5.3. Những vấn đề áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn tại 
doanh nghiệp

5.3.1. Tuân thủ luật pháp

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy nhìn chung các doanh nghiệp đã 
thực hiện tốt và rất tốt các quy định về báo cáo lao động cho các cơ quan quản lý 
nhà nước. Các doanh nghiệp cũng cho rằng báo cáo là cần thiết. Tuy nhiên, đối với 

sát từ 2 phía. Việc vi phạm các TCLĐQT về tự do liên kết và quyền thỏa ước, lao 
động cưỡng bức, lao động trẻ em, phân biệt đối xử sẽ có những hậu quả rất 
nghiêm trọng. Các doanh nghiệp cần thấy rằng mọi vi phạm cam kết đều có thể 
chịu chế tài, sự trừng phạt từ các đối tác thương mại. Cần thấy rằng tăng cường 
tuân thủ sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị, tính minh bạch, khả 
năng cạnh tranh.

Nhìn chung, ở tất cả các thị trường, các biện pháp kỹ thuật được áp dụng một 
cách ổn định, thường xuyên và liên tục, do đó về nguyên tắc không có biện pháp 
phòng tránh hay đối phó mà chỉ có biện pháp duy nhất là tuân thủ.

6.4. Đào tạo nguồn nhân lực
Tình trạng thiếu hụt nhân lực có kỹ năng sẽ còn tồn tại trong nhiều năm nữa. 
Trong khi đó, yêu cầu đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động và năng 
lực cạnh tranh ngày càng cấp bách. Do đó, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược 
về nâng cao chất lượng lao động với những nội dung chủ yếu sau đây: (1) đổi mới 
công tác quản lý nguồn nhân lực theo nguyên tắc thị trường; (2) có kế hoạch đào 
tạo và đào tạo lại lao động; (3) tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo, các trung 
tâm dịch vụ việc làm; (4) có kế hoạch thu hút nhân lực chất lượng cao cả lao động 
quản lý và lao động trực tiếp sản xuất. 

6.5. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa và tăng cường đối thoại tại 
nơi làm việc
Doanh nghiệp phải xem người lao động là yếu tố cơ bản tạo động lực phát triển 
của mình và từ đó xây dựng các chiến lược phát triển trên nền tảng xây dựng khả 
năng lao động, đời sống tinh thần và vật chất của người lao động. Áp dụng nguyên 
tắc trả lương tương xứng để có được đội ngũ quản lý và công nhân lành nghề chất 
lượng cao. Coi chia sẻ lợi nhuận để tăng thu nhập cho người lao động vừa là trách 
nhiệm, vừa là đạo lý kinh doanh. Thực hiện những điều này sẽ tạo nên sự gắn kết 
bền chặt giữa doanh nghiệp và người lao động, tăng cường sự đồng thuận, giảm 
rủi ro và chi phí do tranh chấp lao động, biến động lao động, lãn công, đình công.

Việc thực hiện đối thoại tại doanh nghiệp theo hướng: (1) đối thoại thực chất; (2) 
nội dung và cách thức đối thoại không trái pháp luật; (3) tôn trọng quyền đối thoại 
của NLĐ. Doanh nghiệp cần coi đối thoại xã hội là lợi ích lâu dài của mình.

6.6. Tăng cường vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và sự tham gia 
của doanh nghiệp vào hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp:
  Doanh nghiệp cần thấy rõ vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và lợi ích của 

việc tham gia trong việc nắm bắt các cơ hội để phát triển doanh nghiệp;

  Hiệp hội doanh nghiệp cũng cần hiểu rõ và nắm bắt kịp thời những khó khăn 
và yêu cầu của DN từ đó đưa ra những hỗ trợ phù hợp có chất lượng, phong 
phú và đa dạng.

  Hiệp hội doanh nghiệp cần phát huy hơn nữa vai trò đại diện của mình, có 
những ý kiến đóng góp mang tính đại diện của ngành, của doanh nghiệp, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trước các đối tác xã hội khác.

  Đội ngũ cán bộ của hiệp hội cần được nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên 
môn để có thể hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn. 

6.7. Tăng cường thực hiện TNXHDN
Cần thay đổi nhận thức về vai trò của TNXHDN và thực hiện TNXHDN, đặc biệt là 
đối với đội ngũ các nhà quản trị cấp cao trong doanh nghiệp. Cần coi thực hiện 
TNXHDN không chỉ đơn giản là vấn đề đạo đức kinh doanh hay các hoạt động từ 
thiện theo cách hiểu mang tính truyền thống; không phải là các hoạt động đòi hỏi 
doanh nghiệp phải hạch toán kinh tế, tính toán về lợi ích kinh tế, mà ngược lại, thực 
hiện TNXHDN nên được xem là hoạt động đầu tư và sẽ giúp các doanh nghiệp có 
được danh tiếng, có được niềm tin ở người lao động, các đối tác, và ở người tiêu 
dùng và từ đó sẽ có nhiều lợi thế trong cạnh tranh để phát triển bền vững trên thị 
trường.

Thực tế cho thấy việc thực hiện TNXHDN theo ý nghĩa đầy đủ và đích thực không 
phải là vấn đề đơn giản và giải quyết một sớm một chiều, mà các doanh nghiệp 
phải có sự chuẩn bị, nghiên cứu, thay đổi về nhận thức, chuẩn bị các nguồn lực về 
tài chính, kỹ thuật, tiêu chuẩn, cũng như nhân sự. Do vậy, các doanh nghiệp cần có 
chiến lược xây dựng và thực hiện TNXHDN theo hướng chủ động đầu tư; cần xây 
dựng lộ trình cụ thể nhằm từng bước thực hiện các nội dung TNXHDN một cách 
vững chắc không chỉ phù hợp với các chuẩn mực chung, mà còn được các chủ thể 
có liên quan chấp nhận.                        

vấn đề tuyển dụng lao động, còn có 1/45 doanh nghiệp không báo cáo và 12/45 
doanh nghiệp báo cáo không đầy đủ. Về nội dung an toàn lao động, có 5/45 
doanh nghiệp không báo cáo.  

Kết quả cũng cho thấy tình hình tuân thủ không đúng đối với một số quy định của 
luật pháp lao động tại một số doanh nghiệp như:

  Về tuyển dụng lao động: 8/45 doanh nghiệp có giữ văn bằng, chứng chỉ, giấy 
tờ tùy thân của người lao động khi tuyển dụng; 

  Khi đào tạo nghề cho NLĐ: 4/42 doanh nghiệp không ký kết HĐ đào tạo 
nghề với NLĐ;

  Có 3/41 doanh nghiệp không biết về quy định trả trợ cấp thôi việc cho người 
lao động.

  Có 17/45 doanh nghiệp thực hiện trừ lương, phạt lương như một biện pháp 
để kỷ luật người lao động;

  8/45 doanh nghiệp không tiến hành đối thoại định kỳ tại nơi làm việc;

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 2016 cho thấy32: (1) những nhà máy mới 
có khuynh hướng tuân thủ kém hơn những nhà máy đã tham gia lâu năm trong 
chương trình Better Work do thiếu các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn lao động 
quốc tế; (2) nhiều nhà máy vẫn còn đại diện quản lý cấp cao trong Ban chấp hành 
Công đoàn; (3) sự thiếu hiểu biết về quy trình cần thiết để đạt được TƯLĐTT có 
chất lượng không chỉ được phản ánh qua tỷ lệ tuân thủ chưa cao, mà còn chỉ ra sự 
thiếu hụt cơ chế đối thoại xã hội hiệu quả trong nhiều doanh nghiệp.

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 201733 cho thấy tình trạng không tuân thủ 
tập trung chủ yếu vào các quy định liên quan đến điều kiện lao động, an toàn và 
vệ sinh lao động, hợp đồng và nguồn nhân lực. Tuân thủ các tiêu chuẩn cơ bản, 
thương lượng tập thể, sự can thiệp của cấp quản lý tiếp tục là những thách thức 
tuân thủ hàng đầu đối với các doanh nghiệp.

Báo cáo Thanh tra năm 2017 của Bộ LĐTBXH cho thấy riêng trong lĩnh vực điện 
tử, đã phát hiện bình quân 8,3 sai phạm/doanh nghiệp . Sai phạm thường gặp bao 
gồm: (1) Nội dung hợp đồng lao động không đảm bảo quy định, chưa thể hiện 
được đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; (2) 
Không thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 03 tháng/lần; (3) Huy động 
người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định; (4) Không thống kê số lao 
động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; (5) Không tổ 
chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc huấn luyện không đầy đủ; (6) 

Không lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hoặc xây dựng không đầy đủ nội 
dung; (7) Không quan trắc môi trường lao động; (8) Không xây dựng nội quy, quy 
trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại 
máy, thiết bị, nơi làm việc; (9) Không khám sức khỏe cho người lao động; (10) 
Không đặt bảng chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm 
việc; (11) Không xây dựng thang lương, bảng lương. Ngoài hành vi vi phạm của 
người sử dụng lao động, người lao động cũng vi phạm, ví dụ như chưa sử dụng 
đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân được trang bị khi thực hiện công việc.

Nguyên nhân của những sai phạm bao gồm: (1) chưa nhận thức hết được vai trò, 
trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao 
động tại doanh nghiệp; (2) trình độ chuyên môn của cán bộ nhân sự, cán bộ an 
toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế; (3) người sử dụng lao động không thực hiện 
công tác an toàn, vệ sinh lao động để giảm chi phí sản xuất; (4) nhiều quy định có 
nội dung không cụ thể, văn bản được thay đổi liên tục nên các doanh nghiệp 
không nắm bắt được kịp thời để thực hiện theo đúng quy định; (5) chế tài xử lý vi 
phạm hành chính còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe; (6) lực lượng thanh tra lao động 
quá mỏng; (7) Sản xuất theo đơn đặt hàng nên trong một số trường hợp doanh 
nghiệp huy động người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định.

Tình hình tuân thủ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nan giải hơn. Trình độ 
quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ của người sử dụng lao động còn rất hạn chế. Môi 
trường làm việc, an toàn trong lao động không đảm bảo, song các doanh nghiệp 
chưa chú trọng đến vấn đề này, do nhận thức của cả người sử dụng lao động và 
người lao động và ý thức chấp hành pháp luật về lao động chưa cao. Phần đông 
các doanh nghiệp hiện nay chỉ khi xảy ra các rủi ro thì mới tìm cách xử lý, giải quyết 
mà chưa chủ động phòng ngừa. Nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến những gì 
cần ngay trước mắt phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, mà chưa chú ý đến những 
nguy cơ rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong tương lai. 

Công đoàn cơ sở hoạt động chưa có hiệu quả, chưa thực hiện được chức năng 
bảo vệ và đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quyền 
kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; giáo dục, động viên người lao 
động hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, không có đủ khả năng bảo 
vệ trước những vi phạm của người sử dụng lao động trên thực tế. Các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đang bị động trước các cơ hội và thách thức đến từ 
các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có EVFTA.

Các bản TƯLĐTT ở cấp doanh nghiệp hiện nay thường chỉ được ký kết mang tính 
hình thức với những nội dung sao chép luật, có rất ít điều khoản cao hơn luật và 
có lợi hơn cho người lao động. Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy chỉ 
có 38/45 doanh nghiệp ký TƯLĐTT có điều khoản có lợi hơn cho người lao động 
so với quy định của luật lao động.

5.3.2. Thực hiện TNXHDN và đảm bảo quyền lợi của người lao động

Trong khoảng 15 năm trở lại đây, vấn đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
đang ngày càng được các tập đoàn, công ty lớn của Hoa kỳ và Châu Âu thúc đẩy 
thông qua các Bộ Quy tắc ứng xử (Code of Conduct) riêng của mình hoặc áp dụng 
một Bộ Quy tắc ứng xử do bên thứ ba đưa ra. Các công ty của Việt Nam khi làm 
hàng gia công hoặc cung ứng hàng cho các đối tác để bán ở thị trường Hoa kỳ và 
Châu Âu hầu như đều phải thực hiện các Bộ Quy tắc ứng xử do bạn hàng yêu cầu, 
trong đó nội hàm chủ yếu là vấn đề lao động. Tương tự, các doanh nghiệp Việt 
Nam cần chú trọng và hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ TNXHDN theo 
những cam kết trong EVFTA. 

Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra những vấn đề lớn nhất khi thực hiện TNXH 
trong lĩnh vực lao động tại doanh nghiệp bao gồm: (1) Đa số các doanh nghiệp 
Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và vấn đề lao động và tuân thủ pháp 
luật lao động của họ không phải là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư và kinh doanh. 
Đặc biệt là tình hình tuân thủ trong các làng nghề truyền thống, trong đó có các 
làng nghề chế biến gỗ; (2) Kiến thức của doanh nghiệp về TNXHDN nói chung và 
TNXHDN về lao động còn hạn chế; (3) Chế tài cho việc thực hiện tuân thủ và 
TNXHDN tại Việt Nam còn nhiều bất cập; (4) Hệ thống pháp luật lao động chưa 
đồng bộ; (5) Thiếu tính tự giác, chủ động trong thực hiện luật pháp lao động của 
nhiều doanh nghiệp; (6) Các thiết chế đại diện, trung gian và vai trò của các hiệp 
hội còn thiếu và yếu.

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp, trong đó có 41 doanh nghiệp trả lời về nội 
dung TNXHDN cho thấy về tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 
như sau: 6 doanh nghiệp cho là rất tốt, 24 doanh nghiệp cho là tốt và 11 doanh 
nghiệp cho là bình thường. Những khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp khi 
thực hiện TNXHDN về lao động bao gồm: (1) thiếu nguồn lực tài chính để đầu tư 
cho TNXHDN; (2) tăng chi phí do phải đầu tư thêm để cải thiện các hạng mục liên 
quan; (3) nhận thức chưa đầy đủ và thiếu kiến thức về TNXHDN; (4) thời gian lao 
động kéo dài do phải thực hiện các đơn hàng; (5) ảnh hưởng đến năng suất lao 
động; (6) khác biệt giữa luật pháp trong nước và bộ quy tắc ứng xử của khách 
hàng; (7) sự tuân thủ chưa tốt của các cá nhân liên quan.

5.4. Sự chuẩn bị của các doanh nghiệp để tham gia EVFTA 
Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy bản thân các doanh nghiệp chưa 
có nhiều sự quan tâm, chuẩn bị các thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc 
tế nói chung và về EVFTA nói riêng. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, chỉ 
có 33 doanh nghiệp có biết về EVFTA, trong đó có 11 doanh nghiệp tự tìm hiểu, 1 
doanh nghiệp biết qua các cơ quan nhà nước, 19 doanh nghiệp biết qua các 
phương tiện thông tin đại chúng và chỉ có 2 doanh nghiệp biết được qua các hiệp 
hội doanh nghiệp.

Trong số các doanh nghiệp có biết về EVFTA, không có doanh nghiệp nào biết 
trước năm 2015, tức là chỉ sau khi Hiệp định đã gần kết thúc hoặc kết thúc đàm 
phán thì các doanh nghiệp mới biết đến EVFTA, thậm chí có 10 doanh nghiệp mới 
quan tâm đến EVFTA sau năm 2016. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, có 
12 doanh nghiệp có số lao động từ 1001 đến 11.500 người; 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, trong đó 16 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đi châu Âu những mặt 
hàng may mặc, da giày, chế biến gỗ, hải sản, linh kiện ô tô. Đáng chú ý là khá nhiều 
doanh nghiệp có xuất khẩu đi EU mà chỉ mới biết đến EVFTA hàng năm sau khi 
Hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Trong số những doanh nghiệp có thông báo biết về EVFTA, có 31 doanh nghiệp 
là có tìm hiểu về nội dung của Hiệp định. Tuy nhiên, trong số 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, chỉ có 23 doanh nghiệp có tìm hiểu về nội dung về Hiệp định. Với 
những doanh nghiệp có tìm hiểu về EVFTA, những nội dung họ quan tâm nhất 
bao gồm: (1) giảm thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi 
nhập khẩu hàng hóa từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và 
nhập khẩu công nghệ cao; (5) quy tắc xuất xứ; (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí 
tuệ, TBT, SPS.

Đáng lưu ý là không có một doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được 
khảo sát quan tâm đến vấn đề lao động và tiêu chuẩn lao động. Tuy nhiên, khi 
được hỏi về việc đưa các cam kết về lao động vào trong Hiệp định, thực hiện 
quyền tự do liên kết hay vai trò của công đoàn cơ sở thì đa số doanh nghiệp đều 
cho là cần thiết hoặc rất cần.

Lợi ích của việc tham gia Hiệp hội doanh nghiệp và vai trò của Hiệp hội doanh 
nghiệp

Về lợi ích tham gia hiệp hội doanh nghiệp, trong số 45 doanh nghiệp được khảo 
sát, có 7 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt và 9 doanh nghiệp 
cho là bình thường. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh 
nghiệp, 5 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt, 9 doanh nghiệp 
cho là bình hường và 2 doanh nghiệp cho là không tốt. Từ phía mình, các Hiệp hội 
doanh nghiệp cho rằng thái độ tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động của 
Hiệp hội doanh nghiệp nói chung chỉ ở mức bình thường. Các doanh nghiệp cho 
biết những lợi ích chính có được qua việc tham gia các hiệp hội doanh nghiệp bao 
gồm: (1) trao đổi/cung cấp thông tin; (2) được bảo vệ; (3) tham gia hội nghị, hội 
thảo; (4) chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm; (5) phản ánh khó khăn, đề xuất kiến nghị; 
(6) tuyển dụng lao động chất lượng; (7) đào tạo, nâng cao kiến thức về luật pháp; 
(8) xúc tiến thương mại; (9) cải thiện quan hệ lao động. Tuy nhiên, đánh giá chung 
của các doanh nghiệp là hiệu quả thực chất từ việc tham gia Hiệp hội doanh 
nghiệp, hiệp hội ngành hàng chưa cao.

Kết quả khảo sát tại 7 Hiệp hội doanh nghiệp cho thấy tiếng nói, vai trò của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI), các chi nhánh của VCCI và một số 
Hiệp hội doanh nghiệp đã được đẩy mạnh, nhưng tiếng nói của nhiều Hiệp hội 
doanh nghiệp ngành nghề còn khá khiêm tốn trước những vấn đề cấp thiết của 
mỗi doanh nghiệp. Các dịch vụ và thông tin do các Hiệp hội doanh nghiệp địa 
phương và hiệp hội ngành hàng cung cấp còn rất hạn chế cả về số lượng và chất 
lượng. Một số Hiệp hội doanh nghiệp địa phương và ngành hàng chưa có định 
hướng rõ ràng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia EVFTA. Về việc chuẩn bị 
cho tham gia EVFTA, hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát đã có sự quan tâm 
về xây dựng chiến lược SXKD và đầu tư; cải tiến môi trường làm việc; quan tâm 
thực hiện tốt hơn các quy định về lao động; quan tâm vấn đề nhân sự và tuyển 
dụng lao động và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, 31 doanh nghiệp cho biết đã xây dựng 
chiến lược tham gia EVFTA. Trong đó, những nội dung được ưu tiên bao gồm: (1) 
đầu tư về con người và máy móc công nghệ; (2) xây dựng chiến lược SXKD và cải 
tiến môi trường lao động; (3) nâng cao chất lượng sản phẩm; (4) chăm sóc khách 
hàng và tìm kiếm khách hàng; (5) phát triển nguồn nguyên liệu; (6) mở rộng thị 
trường xuất khẩu; (7) thu hút nhân tài.

Để tăng cường tham gia EVFTA, về vấn đề lao động và quan hệ lao động, các 
doanh nghiệp ưu tiên giải quyết những vấn đề sau: (1) tăng cường cải thiện quan 
hệ lao động; (2) thực hiện tốt luật pháp lao động; (3) nâng cao trình độ tay nghề 
của người lao động; (4) tăng cường đối thoại tại nơi làm việc; (5) nâng cao hiệu 
quả hoạt động của CĐCS; (6) thu nhập và phúc lợi cho người lao động; (7) kỷ luật 
lao động; (8) ổn định việc làm và tiền lương.

38 | Khuyến nghị đối với doanh nghiệp Việt Nam  



Khuyến nghị đối với doanh nghiệp Việt Nam | 39

6.1. Tăng cường nhận thức về EVFTA
Lãnh đạo cấp cao và lãnh đạo các bộ phận liên quan của doanh nghiệp cần đầu 
tư nghiên cứu một cách bài bản để hiểu đầy đủ, hiểu đúng các nội dung liên quan 
để nắm bắt được những cơ hội, những vấn đề đặt ra cần đầu tư, cần chuẩn bị. 
Doanh nghiệp cần chủ động xây dựng chiến lược tham gia EVFTA, xây dựng kế 
hoạch hành động thực hiện. Cần tăng cường phối hợp với các Hiệp hội doanh 
nghiệp, với các cơ quan của Chính phủ để nắm bắt thông tin kịp thời, đặc biệt là về 
chính sách, quy định luật pháp, tận dụng các chương trình hỗ trợ của chính phủ.

6.2. Ứng phó với các biện pháp phòng vệ thương mại của EU
Để ứng phó hiệu quả với những biện pháp phòng vệ thương mại của EU (nếu có), 
các doanh nghiệp Việt Nam cần thực hiện một số giải pháp sau: 

  Xây dựng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và đa phương hóa thị trường 
xuất khẩu để phân tán rủi ro, tránh tập trung xuất khẩu với khối lượng lớn vào 
một thị trường;

  Nâng cao nhận thức về nguy cơ bị khiếu kiện tại các thị trường xuất khẩu và 
cơ chế vận hành của từng loại tranh chấp, nhóm thị trường và loại mặt hàng 
thường bị kiện;

  Có kế hoạch chủ động phòng ngừa và xử lý khi có tranh chấp; phối hợp, liên 
kết với các doanh nghiệp có cùng mặt hàng xuất khẩu để có kế hoạch đối 
phó chung; sử dụng chuyên gia tư vấn, luật sư trong những tình huống cần 
thiết; giữ liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, các hiệp 
hội ngành nghề để yêu cầu bảo vệ.

6.3. Tăng cường tuân thủ luật pháp lao động và các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế
Cần thấy rằng tuân thủ luật pháp quốc gia và các tiêu chuẩn lao động quốc tế là 
yêu cầu bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp tham gia Hiệp định. Theo quy định, khi 
tham gia Hiệp định, các doanh nghiệp phải chịu sự giám sát của cả hệ thống giám 

Theo đánh giá của các doanh nghiệp31, những cơ hội lớn nhất mà EVFTA có thể 
mở ra cho các doanh nghiệp là (1) tăng cường hoạt động xuất/nhập khẩu; (2) mở 
rộng sản xuất và mở rộng đối tác; (3) tăng cường tham gia và chuỗi sản xuất; (4) 
tăng cường cơ hội đầu tư; (5) nâng cao năng lực cạnh tranh; và (6) thu hút đầu tư 
từ các nước thuộc cộng đồng châu Âu. 

Ngoài ra, với việc ký kết EVFTA, Chính phủ Việt Nam đã đồng thời cam kết và thể 
hiện quyết tâm áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế, tôn trọng 
các quyền cơ bản của người lao động. Hiệp định cũng thể hiện rõ ràng rằng Việt 
Nam cam kết thúc đẩy thực hiện các quyền này trên thực tế, thông qua hoàn thiện 
hệ thống luật pháp lao động và giám sát việc triển khai. Như vậy, với việc tham gia 
EVFTA, các đối tác quốc tế sẽ tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam hơn, sẵn sàng 

hợp tác và làm ăn với các doanh nghiệp Việt Nam. Đó là cơ hội, là điều kiện thuận 
lợi để các doanh nghiệp Việt Nam có thêm đối tác, thêm hợp đồng thương mại và 
mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, thực hiện các cam kết về các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế còn là cơ hội để doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị nhân 
lực, xây dựng quan hệ lao động hài hòa bền vững, làm cơ sở để tăng năng suất lao 
động và năng lực cạnh tranh.   

Các thách thức

Bên cạnh những cơ hội, EVFTA cũng đặt ra những thách thức cho các doanh 
nghiệp Việt Nam như:

Đáp ứng quy định về xuất xứ: Theo quy định, hàng hóa muốn được hưởng ưu đãi 
thuế quan theo EVFTA thì nguyên liệu phải đáp ứng được một tỷ lệ nhất định về 
hàm lượng nội khối (có xuất xứ tại EU và/hoặc Việt Nam), đặc biệt là đối với ngành 
may mặc. Để được hưởng mức thuế suất 0% các doanh nghiệp dệt may phải đảm 
bảo nguồn gốc xuất xứ kép tức là ít nhất vải và công đoạn may mặc phải được làm 
tại Việt Nam hoặc ngoại lệ duy nhất đối với các loại vải là được sản xuất tại Hàn 
Quốc (do Hàn Quốc đã có HĐTMTD với EU). Quy định này có thể khó đáp ứng đối 
với nhiều doanh nghiệp.

Các rào cản kỹ thuật trong thương mại và biện pháp kiểm dịch: EU là một thị 
trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm xã hội. Các yêu cầu 
bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm, dán nhãn, lao động, môi trường... của EU 
rất khắt khe và không dễ đáp ứng. Vì vậy, dù được hưởng lợi về thuế quan thì hàng 
hóa của Việt Nam cũng phải hoàn thiện rất nhiều về chất lượng để có thể vượt qua 
các rào cản này.

Các biện pháp phòng vệ thương mại: Khi rào cản thuế quan bị dỡ bỏ, các doanh 
nghiệp EU có thể sử dụng nhiều hơn các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ 
cấp hay tự vệ để bảo vệ ngành sản xuất nội địa. 

Sức ép cạnh tranh từ hàng hóa và dịch vụ từ EU: Mở cửa thị trường Việt Nam 
cho hàng hóa, dịch vụ từ EU đồng nghĩa với việc doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải 
cạnh tranh khó khăn hơn ngay tại thị trường nội địa. Trên thực tế, đây là một 
thách thức rất lớn, bởi các doanh nghiệp EU có lợi thế hơn hẳn các doanh nghiệp 
Việt Nam về năng lực cạnh tranh, kinh nghiệm thị trường và khả năng tận dụng 
các HĐTMTD . Tuy nhiên, cam kết mở cửa của Việt Nam là có lộ trình, đặc biệt 
đối với những nhóm sản phẩm nhạy cảm, do đó EVFTA cũng tạo điều kiện để 
các doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh, thay đổi phương thức kinh doanh và 
nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tăng chi phí sản xuất: Yêu cầu thực thi có hiệu quả các tiêu chuẩn lao động, đặc 
biệt là các quy định về mức lương tối thiểu, thời giờ làm việc, an toàn và vệ sinh lao 
động, tự do hiệp hội, thương lượng tập thể, thì mức lương và những phúc lợi khác 

của người lao động sẽ được tăng lên, làm tăng chi phí lao động của các doanh 
nghiệp. Chi phí tuân thủ do vậy sẽ tăng lên. Trong khi đó, công nghiệp hỗ trợ và 
dịch vụ logistics của Việt Nam chưa thể phát triển cũng làm tăng chí phí đầu vào 
và đầu ra của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không có chiến lược đầu tư phát 
triển bền vững, đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản 
phẩm thì sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh.

Chất lượng nguồn nhân lực: Tuyển dụng đủ số lượng và chất lượng lao động theo 
nhu cầu, đặc biệt là đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, tăng năng suất lao động. 
Tình trạng thiếu kỹ năng lao động trong các doanh nghiệp còn phổ biến. Nghiên 
cứu năm 2016 của Viện Khoa học Lao động Xã hội – Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội (ILSSA) cho thấy có đến 2/3 doanh nghiệp cho biết phần lớn lao động 
của họ đang thiếu hụt các kỹ năng cần thiết ở cả kỹ năng kỹ thuật và các kỹ năng 
làm việc cốt lõi. Trong đó, thiếu hụt kỹ năng làm việc cốt lõi nhiều hơn so với kỹ 
năng kỹ thuật. Các doanh nghiệp có ứng dụng công nghệ càng cao thì mức độ 
thiếu hụt kỹ năng lao động càng nhiều.

Rủi ro về tranh chấp lao động quốc tế: Theo cam kết, những thay đổi chính sách, 
pháp luật về lao động sẽ diễn ra từ từ theo lộ trình, do đó trước mắt sẽ không ảnh 
hưởng nhiều tới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong dài 
hạn, với những yêu cầu cao về tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế, cũng như 
chấp hành luật pháp lao động trong nước, nhiều khả năng sẽ có những vi phạm 
các cam kết quốc tế về lao động trong quá trình triển khai, đặc biệt là các quy định 
về tự do liên kết khi xuất hiện tổ chức của người lao động ngoài Tổng liên đoàn 
Lao động Việt Nam, thỏa ước lao động tập thể, lao động trẻ em, lao động cưỡng 
bức, trả lương bình đẳng, thời giờ làm thêm, an toàn và vệ sinh lao động. Trong 
ngắn hạn, có thể những tác động của cơ chế giải quyết tranh chấp về lao động đối 
với các doanh nghiệp Việt Nam là không đáng kể, song về dài hạn và để đảm bảo 
tính cạnh tranh và phát triển bền vững, các doanh nghiệp cần có chiến lược về 
tuân thủ và thực hiện đầy đủ các cam kết về lao động.  

Nhận định về những thách thức khi tham gia EVFTA, quan tâm lớn nhất của các 
doanh nghiệp được khảo sát là về giá cả, trả lương, thị trường, tuân thủ luật pháp 
lao động và tiêu chuẩn lao động, trình độ công nghệ, tay nghề công nhân và năng 
suất lao động.

5.3. Những vấn đề áp dụng pháp luật lao động trong thực tiễn tại 
doanh nghiệp

5.3.1. Tuân thủ luật pháp

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy nhìn chung các doanh nghiệp đã 
thực hiện tốt và rất tốt các quy định về báo cáo lao động cho các cơ quan quản lý 
nhà nước. Các doanh nghiệp cũng cho rằng báo cáo là cần thiết. Tuy nhiên, đối với 

sát từ 2 phía. Việc vi phạm các TCLĐQT về tự do liên kết và quyền thỏa ước, lao 
động cưỡng bức, lao động trẻ em, phân biệt đối xử sẽ có những hậu quả rất 
nghiêm trọng. Các doanh nghiệp cần thấy rằng mọi vi phạm cam kết đều có thể 
chịu chế tài, sự trừng phạt từ các đối tác thương mại. Cần thấy rằng tăng cường 
tuân thủ sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị, tính minh bạch, khả 
năng cạnh tranh.

Nhìn chung, ở tất cả các thị trường, các biện pháp kỹ thuật được áp dụng một 
cách ổn định, thường xuyên và liên tục, do đó về nguyên tắc không có biện pháp 
phòng tránh hay đối phó mà chỉ có biện pháp duy nhất là tuân thủ.

6.4. Đào tạo nguồn nhân lực
Tình trạng thiếu hụt nhân lực có kỹ năng sẽ còn tồn tại trong nhiều năm nữa. 
Trong khi đó, yêu cầu đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động và năng 
lực cạnh tranh ngày càng cấp bách. Do đó, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược 
về nâng cao chất lượng lao động với những nội dung chủ yếu sau đây: (1) đổi mới 
công tác quản lý nguồn nhân lực theo nguyên tắc thị trường; (2) có kế hoạch đào 
tạo và đào tạo lại lao động; (3) tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo, các trung 
tâm dịch vụ việc làm; (4) có kế hoạch thu hút nhân lực chất lượng cao cả lao động 
quản lý và lao động trực tiếp sản xuất. 

6.5. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa và tăng cường đối thoại tại 
nơi làm việc
Doanh nghiệp phải xem người lao động là yếu tố cơ bản tạo động lực phát triển 
của mình và từ đó xây dựng các chiến lược phát triển trên nền tảng xây dựng khả 
năng lao động, đời sống tinh thần và vật chất của người lao động. Áp dụng nguyên 
tắc trả lương tương xứng để có được đội ngũ quản lý và công nhân lành nghề chất 
lượng cao. Coi chia sẻ lợi nhuận để tăng thu nhập cho người lao động vừa là trách 
nhiệm, vừa là đạo lý kinh doanh. Thực hiện những điều này sẽ tạo nên sự gắn kết 
bền chặt giữa doanh nghiệp và người lao động, tăng cường sự đồng thuận, giảm 
rủi ro và chi phí do tranh chấp lao động, biến động lao động, lãn công, đình công.

Việc thực hiện đối thoại tại doanh nghiệp theo hướng: (1) đối thoại thực chất; (2) 
nội dung và cách thức đối thoại không trái pháp luật; (3) tôn trọng quyền đối thoại 
của NLĐ. Doanh nghiệp cần coi đối thoại xã hội là lợi ích lâu dài của mình.

6.6. Tăng cường vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và sự tham gia 
của doanh nghiệp vào hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp:
  Doanh nghiệp cần thấy rõ vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp và lợi ích của 

việc tham gia trong việc nắm bắt các cơ hội để phát triển doanh nghiệp;

  Hiệp hội doanh nghiệp cũng cần hiểu rõ và nắm bắt kịp thời những khó khăn 
và yêu cầu của DN từ đó đưa ra những hỗ trợ phù hợp có chất lượng, phong 
phú và đa dạng.

  Hiệp hội doanh nghiệp cần phát huy hơn nữa vai trò đại diện của mình, có 
những ý kiến đóng góp mang tính đại diện của ngành, của doanh nghiệp, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trước các đối tác xã hội khác.

  Đội ngũ cán bộ của hiệp hội cần được nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên 
môn để có thể hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả hơn. 

6.7. Tăng cường thực hiện TNXHDN
Cần thay đổi nhận thức về vai trò của TNXHDN và thực hiện TNXHDN, đặc biệt là 
đối với đội ngũ các nhà quản trị cấp cao trong doanh nghiệp. Cần coi thực hiện 
TNXHDN không chỉ đơn giản là vấn đề đạo đức kinh doanh hay các hoạt động từ 
thiện theo cách hiểu mang tính truyền thống; không phải là các hoạt động đòi hỏi 
doanh nghiệp phải hạch toán kinh tế, tính toán về lợi ích kinh tế, mà ngược lại, thực 
hiện TNXHDN nên được xem là hoạt động đầu tư và sẽ giúp các doanh nghiệp có 
được danh tiếng, có được niềm tin ở người lao động, các đối tác, và ở người tiêu 
dùng và từ đó sẽ có nhiều lợi thế trong cạnh tranh để phát triển bền vững trên thị 
trường.

Thực tế cho thấy việc thực hiện TNXHDN theo ý nghĩa đầy đủ và đích thực không 
phải là vấn đề đơn giản và giải quyết một sớm một chiều, mà các doanh nghiệp 
phải có sự chuẩn bị, nghiên cứu, thay đổi về nhận thức, chuẩn bị các nguồn lực về 
tài chính, kỹ thuật, tiêu chuẩn, cũng như nhân sự. Do vậy, các doanh nghiệp cần có 
chiến lược xây dựng và thực hiện TNXHDN theo hướng chủ động đầu tư; cần xây 
dựng lộ trình cụ thể nhằm từng bước thực hiện các nội dung TNXHDN một cách 
vững chắc không chỉ phù hợp với các chuẩn mực chung, mà còn được các chủ thể 
có liên quan chấp nhận.                        

vấn đề tuyển dụng lao động, còn có 1/45 doanh nghiệp không báo cáo và 12/45 
doanh nghiệp báo cáo không đầy đủ. Về nội dung an toàn lao động, có 5/45 
doanh nghiệp không báo cáo.  

Kết quả cũng cho thấy tình hình tuân thủ không đúng đối với một số quy định của 
luật pháp lao động tại một số doanh nghiệp như:

  Về tuyển dụng lao động: 8/45 doanh nghiệp có giữ văn bằng, chứng chỉ, giấy 
tờ tùy thân của người lao động khi tuyển dụng; 

  Khi đào tạo nghề cho NLĐ: 4/42 doanh nghiệp không ký kết HĐ đào tạo 
nghề với NLĐ;

  Có 3/41 doanh nghiệp không biết về quy định trả trợ cấp thôi việc cho người 
lao động.

  Có 17/45 doanh nghiệp thực hiện trừ lương, phạt lương như một biện pháp 
để kỷ luật người lao động;

  8/45 doanh nghiệp không tiến hành đối thoại định kỳ tại nơi làm việc;

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 2016 cho thấy32: (1) những nhà máy mới 
có khuynh hướng tuân thủ kém hơn những nhà máy đã tham gia lâu năm trong 
chương trình Better Work do thiếu các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn lao động 
quốc tế; (2) nhiều nhà máy vẫn còn đại diện quản lý cấp cao trong Ban chấp hành 
Công đoàn; (3) sự thiếu hiểu biết về quy trình cần thiết để đạt được TƯLĐTT có 
chất lượng không chỉ được phản ánh qua tỷ lệ tuân thủ chưa cao, mà còn chỉ ra sự 
thiếu hụt cơ chế đối thoại xã hội hiệu quả trong nhiều doanh nghiệp.

Báo cáo của Better Work Việt Nam năm 201733 cho thấy tình trạng không tuân thủ 
tập trung chủ yếu vào các quy định liên quan đến điều kiện lao động, an toàn và 
vệ sinh lao động, hợp đồng và nguồn nhân lực. Tuân thủ các tiêu chuẩn cơ bản, 
thương lượng tập thể, sự can thiệp của cấp quản lý tiếp tục là những thách thức 
tuân thủ hàng đầu đối với các doanh nghiệp.

Báo cáo Thanh tra năm 2017 của Bộ LĐTBXH cho thấy riêng trong lĩnh vực điện 
tử, đã phát hiện bình quân 8,3 sai phạm/doanh nghiệp . Sai phạm thường gặp bao 
gồm: (1) Nội dung hợp đồng lao động không đảm bảo quy định, chưa thể hiện 
được đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động; (2) 
Không thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 03 tháng/lần; (3) Huy động 
người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định; (4) Không thống kê số lao 
động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; (5) Không tổ 
chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc huấn luyện không đầy đủ; (6) 

Không lập kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hoặc xây dựng không đầy đủ nội 
dung; (7) Không quan trắc môi trường lao động; (8) Không xây dựng nội quy, quy 
trình làm việc bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại 
máy, thiết bị, nơi làm việc; (9) Không khám sức khỏe cho người lao động; (10) 
Không đặt bảng chỉ dẫn về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm 
việc; (11) Không xây dựng thang lương, bảng lương. Ngoài hành vi vi phạm của 
người sử dụng lao động, người lao động cũng vi phạm, ví dụ như chưa sử dụng 
đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân được trang bị khi thực hiện công việc.

Nguyên nhân của những sai phạm bao gồm: (1) chưa nhận thức hết được vai trò, 
trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao 
động tại doanh nghiệp; (2) trình độ chuyên môn của cán bộ nhân sự, cán bộ an 
toàn, vệ sinh lao động còn hạn chế; (3) người sử dụng lao động không thực hiện 
công tác an toàn, vệ sinh lao động để giảm chi phí sản xuất; (4) nhiều quy định có 
nội dung không cụ thể, văn bản được thay đổi liên tục nên các doanh nghiệp 
không nắm bắt được kịp thời để thực hiện theo đúng quy định; (5) chế tài xử lý vi 
phạm hành chính còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe; (6) lực lượng thanh tra lao động 
quá mỏng; (7) Sản xuất theo đơn đặt hàng nên trong một số trường hợp doanh 
nghiệp huy động người lao động làm thêm giờ quá thời gian quy định.

Tình hình tuân thủ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nan giải hơn. Trình độ 
quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ của người sử dụng lao động còn rất hạn chế. Môi 
trường làm việc, an toàn trong lao động không đảm bảo, song các doanh nghiệp 
chưa chú trọng đến vấn đề này, do nhận thức của cả người sử dụng lao động và 
người lao động và ý thức chấp hành pháp luật về lao động chưa cao. Phần đông 
các doanh nghiệp hiện nay chỉ khi xảy ra các rủi ro thì mới tìm cách xử lý, giải quyết 
mà chưa chủ động phòng ngừa. Nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến những gì 
cần ngay trước mắt phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, mà chưa chú ý đến những 
nguy cơ rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra trong tương lai. 

Công đoàn cơ sở hoạt động chưa có hiệu quả, chưa thực hiện được chức năng 
bảo vệ và đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; quyền 
kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp; giáo dục, động viên người lao 
động hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật, không có đủ khả năng bảo 
vệ trước những vi phạm của người sử dụng lao động trên thực tế. Các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đang bị động trước các cơ hội và thách thức đến từ 
các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có EVFTA.

Các bản TƯLĐTT ở cấp doanh nghiệp hiện nay thường chỉ được ký kết mang tính 
hình thức với những nội dung sao chép luật, có rất ít điều khoản cao hơn luật và 
có lợi hơn cho người lao động. Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy chỉ 
có 38/45 doanh nghiệp ký TƯLĐTT có điều khoản có lợi hơn cho người lao động 
so với quy định của luật lao động.

5.3.2. Thực hiện TNXHDN và đảm bảo quyền lợi của người lao động

Trong khoảng 15 năm trở lại đây, vấn đề Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
đang ngày càng được các tập đoàn, công ty lớn của Hoa kỳ và Châu Âu thúc đẩy 
thông qua các Bộ Quy tắc ứng xử (Code of Conduct) riêng của mình hoặc áp dụng 
một Bộ Quy tắc ứng xử do bên thứ ba đưa ra. Các công ty của Việt Nam khi làm 
hàng gia công hoặc cung ứng hàng cho các đối tác để bán ở thị trường Hoa kỳ và 
Châu Âu hầu như đều phải thực hiện các Bộ Quy tắc ứng xử do bạn hàng yêu cầu, 
trong đó nội hàm chủ yếu là vấn đề lao động. Tương tự, các doanh nghiệp Việt 
Nam cần chú trọng và hiểu rõ tầm quan trọng của việc tuân thủ TNXHDN theo 
những cam kết trong EVFTA. 

Những nghiên cứu trước đây đã chỉ ra những vấn đề lớn nhất khi thực hiện TNXH 
trong lĩnh vực lao động tại doanh nghiệp bao gồm: (1) Đa số các doanh nghiệp 
Việt Nam là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và vấn đề lao động và tuân thủ pháp 
luật lao động của họ không phải là ưu tiên hàng đầu trong đầu tư và kinh doanh. 
Đặc biệt là tình hình tuân thủ trong các làng nghề truyền thống, trong đó có các 
làng nghề chế biến gỗ; (2) Kiến thức của doanh nghiệp về TNXHDN nói chung và 
TNXHDN về lao động còn hạn chế; (3) Chế tài cho việc thực hiện tuân thủ và 
TNXHDN tại Việt Nam còn nhiều bất cập; (4) Hệ thống pháp luật lao động chưa 
đồng bộ; (5) Thiếu tính tự giác, chủ động trong thực hiện luật pháp lao động của 
nhiều doanh nghiệp; (6) Các thiết chế đại diện, trung gian và vai trò của các hiệp 
hội còn thiếu và yếu.

Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp, trong đó có 41 doanh nghiệp trả lời về nội 
dung TNXHDN cho thấy về tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 
như sau: 6 doanh nghiệp cho là rất tốt, 24 doanh nghiệp cho là tốt và 11 doanh 
nghiệp cho là bình thường. Những khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp khi 
thực hiện TNXHDN về lao động bao gồm: (1) thiếu nguồn lực tài chính để đầu tư 
cho TNXHDN; (2) tăng chi phí do phải đầu tư thêm để cải thiện các hạng mục liên 
quan; (3) nhận thức chưa đầy đủ và thiếu kiến thức về TNXHDN; (4) thời gian lao 
động kéo dài do phải thực hiện các đơn hàng; (5) ảnh hưởng đến năng suất lao 
động; (6) khác biệt giữa luật pháp trong nước và bộ quy tắc ứng xử của khách 
hàng; (7) sự tuân thủ chưa tốt của các cá nhân liên quan.

5.4. Sự chuẩn bị của các doanh nghiệp để tham gia EVFTA 
Kết quả khảo sát tại 45 doanh nghiệp cho thấy bản thân các doanh nghiệp chưa 
có nhiều sự quan tâm, chuẩn bị các thông tin, kiến thức về hội nhập kinh tế quốc 
tế nói chung và về EVFTA nói riêng. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, chỉ 
có 33 doanh nghiệp có biết về EVFTA, trong đó có 11 doanh nghiệp tự tìm hiểu, 1 
doanh nghiệp biết qua các cơ quan nhà nước, 19 doanh nghiệp biết qua các 
phương tiện thông tin đại chúng và chỉ có 2 doanh nghiệp biết được qua các hiệp 
hội doanh nghiệp.

Trong số các doanh nghiệp có biết về EVFTA, không có doanh nghiệp nào biết 
trước năm 2015, tức là chỉ sau khi Hiệp định đã gần kết thúc hoặc kết thúc đàm 
phán thì các doanh nghiệp mới biết đến EVFTA, thậm chí có 10 doanh nghiệp mới 
quan tâm đến EVFTA sau năm 2016. Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, có 
12 doanh nghiệp có số lao động từ 1001 đến 11.500 người; 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, trong đó 16 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa đi châu Âu những mặt 
hàng may mặc, da giày, chế biến gỗ, hải sản, linh kiện ô tô. Đáng chú ý là khá nhiều 
doanh nghiệp có xuất khẩu đi EU mà chỉ mới biết đến EVFTA hàng năm sau khi 
Hiệp định này đã hoàn tất đàm phán.

Trong số những doanh nghiệp có thông báo biết về EVFTA, có 31 doanh nghiệp 
là có tìm hiểu về nội dung của Hiệp định. Tuy nhiên, trong số 34 doanh nghiệp có 
xuất khẩu, chỉ có 23 doanh nghiệp có tìm hiểu về nội dung về Hiệp định. Với 
những doanh nghiệp có tìm hiểu về EVFTA, những nội dung họ quan tâm nhất 
bao gồm: (1) giảm thuế suất và lộ trình giảm thuế; (2) doanh nghiêp được lợi khi 
nhập khẩu hàng hóa từ EU; (3) mở cửa thị trường EU; (4) môi trường đầu tư và 
nhập khẩu công nghệ cao; (5) quy tắc xuất xứ; (6) thương mại dịch vụ, sở hữu trí 
tuệ, TBT, SPS.

Đáng lưu ý là không có một doanh nghiệp nào trong số các doanh nghiệp được 
khảo sát quan tâm đến vấn đề lao động và tiêu chuẩn lao động. Tuy nhiên, khi 
được hỏi về việc đưa các cam kết về lao động vào trong Hiệp định, thực hiện 
quyền tự do liên kết hay vai trò của công đoàn cơ sở thì đa số doanh nghiệp đều 
cho là cần thiết hoặc rất cần.

Lợi ích của việc tham gia Hiệp hội doanh nghiệp và vai trò của Hiệp hội doanh 
nghiệp

Về lợi ích tham gia hiệp hội doanh nghiệp, trong số 45 doanh nghiệp được khảo 
sát, có 7 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt và 9 doanh nghiệp 
cho là bình thường. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các hiệp hội doanh 
nghiệp, 5 doanh nghiệp cho là rất tốt, 26 doanh nghiệp cho là tốt, 9 doanh nghiệp 
cho là bình hường và 2 doanh nghiệp cho là không tốt. Từ phía mình, các Hiệp hội 
doanh nghiệp cho rằng thái độ tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động của 
Hiệp hội doanh nghiệp nói chung chỉ ở mức bình thường. Các doanh nghiệp cho 
biết những lợi ích chính có được qua việc tham gia các hiệp hội doanh nghiệp bao 
gồm: (1) trao đổi/cung cấp thông tin; (2) được bảo vệ; (3) tham gia hội nghị, hội 
thảo; (4) chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm; (5) phản ánh khó khăn, đề xuất kiến nghị; 
(6) tuyển dụng lao động chất lượng; (7) đào tạo, nâng cao kiến thức về luật pháp; 
(8) xúc tiến thương mại; (9) cải thiện quan hệ lao động. Tuy nhiên, đánh giá chung 
của các doanh nghiệp là hiệu quả thực chất từ việc tham gia Hiệp hội doanh 
nghiệp, hiệp hội ngành hàng chưa cao.

Kết quả khảo sát tại 7 Hiệp hội doanh nghiệp cho thấy tiếng nói, vai trò của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VCCI), các chi nhánh của VCCI và một số 
Hiệp hội doanh nghiệp đã được đẩy mạnh, nhưng tiếng nói của nhiều Hiệp hội 
doanh nghiệp ngành nghề còn khá khiêm tốn trước những vấn đề cấp thiết của 
mỗi doanh nghiệp. Các dịch vụ và thông tin do các Hiệp hội doanh nghiệp địa 
phương và hiệp hội ngành hàng cung cấp còn rất hạn chế cả về số lượng và chất 
lượng. Một số Hiệp hội doanh nghiệp địa phương và ngành hàng chưa có định 
hướng rõ ràng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia EVFTA. Về việc chuẩn bị 
cho tham gia EVFTA, hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát đã có sự quan tâm 
về xây dựng chiến lược SXKD và đầu tư; cải tiến môi trường làm việc; quan tâm 
thực hiện tốt hơn các quy định về lao động; quan tâm vấn đề nhân sự và tuyển 
dụng lao động và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Trong số 45 doanh nghiệp được khảo sát, 31 doanh nghiệp cho biết đã xây dựng 
chiến lược tham gia EVFTA. Trong đó, những nội dung được ưu tiên bao gồm: (1) 
đầu tư về con người và máy móc công nghệ; (2) xây dựng chiến lược SXKD và cải 
tiến môi trường lao động; (3) nâng cao chất lượng sản phẩm; (4) chăm sóc khách 
hàng và tìm kiếm khách hàng; (5) phát triển nguồn nguyên liệu; (6) mở rộng thị 
trường xuất khẩu; (7) thu hút nhân tài.

Để tăng cường tham gia EVFTA, về vấn đề lao động và quan hệ lao động, các 
doanh nghiệp ưu tiên giải quyết những vấn đề sau: (1) tăng cường cải thiện quan 
hệ lao động; (2) thực hiện tốt luật pháp lao động; (3) nâng cao trình độ tay nghề 
của người lao động; (4) tăng cường đối thoại tại nơi làm việc; (5) nâng cao hiệu 
quả hoạt động của CĐCS; (6) thu nhập và phúc lợi cho người lao động; (7) kỷ luật 
lao động; (8) ổn định việc làm và tiền lương.
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EVFTA là một Hiệp định thương mại thế hệ mới, theo đó EU và Việt Nam đều nhận 
thức rõ tầm quan trọng của việc làm đầy đủ và có năng suất cao, việc làm bền 
vững cho tất cả mọi người và khẳng định lại cam kết thúc đẩy phát triển thương 
mại song phương theo cách có lợi cho việc làm đầy đủ và có năng suất cao, việc 
làm bền vững cho tất cả mọi người, bao gồm cả phụ nữ và lao động trẻ. Hai bên 
khẳng định lại việc tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả các tiêu chuẩn lao 
động cơ bản theo Tuyên bố năm 1998 của tổ chức Lao động quốc tế (ILO), kể cả 
khi chưa phê chuẩn, bao gồm:

  Quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể;

  Xóa bỏ lao động cưỡng bức;

  Xóa bỏ lao động trẻ em;

  Xóa bỏ các hình thức phân biệt đối xử trong lao động.

Tuân thủ luật pháp hiện đang là vấn đề lớn với nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đặc 
biệt là các DNVVN do thiếu năng lực và hạn chế về nhận thức. Đây là những thách 
thức mà cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần nỗ lực vượt qua với sự hỗ trợ của 
Nhà nước và Hiệp hội doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cũng cần tăng cường tiếp cận thông tin, tăng cường nhận thức 
về EVFTA và có chiến lược cụ thể để giành được thế chủ động và đạt kết quả 
mong muốn khi tham gia EVFTA.  
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