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CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI THAM GIA CÔNG ĐOÀN CỦA 

NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM 

  

Tóm tắt 

Hành vi tham gia công đoàn của công nhân ở Việt Nam đang là vấn đề được 

quan tâm trong bối cảnh Việt Nam phải thực hiện các cam kết về lao động, quyền tự 

do hiệp hội được đề đưa ra trong một số hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã 

ký kết gần đây. Chủ đề này đã được nhiều nhà khoa học trên Thế giới nghiên cứu, tuy 

nhiên, đây vẫn là khoảng trống nghiên cứu tại Việt Nam. Bằng phương pháp nghiên 

cứu định tính, bài báo làm rõ tác động của các nhân tố đến hành vi tham gia công 

đoàn của công nhân làm việc trong các doanh nghiệp tại Việt Nam (Bao gồm các 

nhóm yếu tố: Yếu tố xã hội, Yếu tố thuộc doanh nghiệp, Yếu tố thuộc công đoàn cơ sở). 

Đồng thời, nghiên cứu đã phát hiện ra một thành tố mới của “Yếu tố công đoàn cơ sở 

trong doanh nghiệp” là “vai trò của người đứng đầu tổ chức công đoàn” và một 

thành tố mới của “Yếu tố xã hội” là “Tổ chức công đoàn Việt Nam” có tác động đến 

hành vi tham gia công đoàn của người lao động ở Việt Nam. Trên cơ sở kết quả 

nghiên cứu, bài báo đưa ra một số khuyến nghị thay đổi các chính sách, pháp luật về 

quyền công đoàn để phù hợp bối cảnh mới và các khuyến nghị với các bên có liên 

quan. 

Từ khóa: tham gia công đoàn, yếu tố xã hội, doanh nghiệp, công đoàn cơ sở, 

người lao động 

1. Giới thiệu  

Trong nền kinh tế toàn cầu hóa, các quốc gia cần xây dựng và ban hành pháp 

luật theo các tiêu chuẩn lao động quốc tế để tuân thủ theo những cam kết chung trong 

các hiệp định thương mại tự do (FTAs). Trong đó các quy định về quyền công đoàn và 

tự do hiệp hội đã được nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đưa ra và buộc 

các quốc gia thành viên phải tuân thủ. Việt Nam đã tham gia Hiệp định đối tác toàn 

diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và đã ký kết hiệp định thương mại tự 

do EU – Việt Nam (EVFTA) do vậy buộc phải tuân thủ theo các cam kết về quyền tự 

do công đoàn. Trong khi đó, hiện nay tại Việt Nam, theo quy định của pháp luật thì 

Công đoàn Việt Nam (đứng đầu là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (VGCL) vẫn 

là tổ chức duy nhất đại diện cho người lao động và là một tổ chức chính trị - xã hội 

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Người lao động nước ta đang chỉ tham 

gia tổ chức Công đoàn Việt Nam và không được phép thành lập và tham gia các tổ 

chức đại diện khác (Nguyen P.T., 2017; Do, Q. C., 2017). Chính bởi vậy, hành vi tham 

gia công đoàn của người lao động Việt Nam chịu chi phối bởi nhiều yếu tố đặc thù của 

bối cảnh ở Việt Nam. 

Trên thế giới, chủ đề nghiên cứu về sự tham gia công đoàn của người lao động 

(Union participation) đã được quan tâm rộng rãi của các nhà nghiên cứu và nhà xây 

dựng chính sách. Anderson (1978) nhấn mạnh tới tầm quan trọng của sự tham gia công 

đoàn như là một chỉ số phản ánh chất lượng dân chủ của công đoàn. Các nghiên cứu 

về hành vi tham gia công đoàn của người lao động tập trung vào ba hướng nghiên cứu 

chính: các hình thức hành vi tham gia công đoàn của người lao động; các yếu tố ảnh 

hưởng đến hành vi tham gia công đoàn của người lao động; tác động của hành vi tham 

gia công đoàn của người lao động đến cam kết với tổ chức và kết quả làm việc của họ. 

Trong đó, sự tham gia công đoàn của người lao động được sử dụng để chỉ nhiều hình 
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thức khác nhau về sự tham gia tổ chức công đoàn như nhận thức của người lao động 

về việc tham gia công đoàn; Hành vi trong tham gia vào việc ra quyết định của tổ chức 

công đoàn; Tham gia vào sự đấu tranh của tổ chức công đoàn. (Barling & cộng sự 

1992; McShare, 1986; Glick & cộng sự, 1977). 

Nghiên cứu về các yếu tố có ảnh hưởng tới hành vi tham gia công đoàn của 

người lao động trong các tổ chức, doanh nghiệp cũng nhận được sự quan tâm khá lớn 

của các nhà khoa học trên thế giới. Trước hết, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những 

yếu tố nhân khẩu học thuộc về bản thân người lao động như độ tuổi, giới tính có ảnh 

hưởng tới hành vi tham gia công đoàn của họ (Cohen, 1993; Bolton & cộng sự, 

2007). Các nhà nghiên cứu cũng có đồng quan điểm khi cho rằng một số yếu tố thuộc 

về doanh nghiệp sẽ có tác động đến hành vi tham gia công đoàn của người lao động. 

Khi người lao động cảm thấy hài lòng với công việc của họ tại doanh nghiệp 

(Premack & Hunter, 1988) hay khi doanh nghiệp thiết kế công việc đảm bảo quyền 

tự quyết cho người lao động (Hackman & Oldham, 1975) thì sẽ có tác động rõ rệt 

mức độ trung thành của người lao động với tổ chức công đoàn nói riêng cũng như tới 

hành vi tham gia công đoàn của người lao động nói chung. Bên cạnh đó, yếu tố 

truyền thông nội bộ có tác động tới hành vi tham gia công đoàn của người lao động 

(Anderson 1978; Cohen, 1993).  

Đồng thời, các yếu tố thuộc về môi trường vĩ mô cũng được nghiên cứu như là 

một trong những nhân tố ảnh hưởng tới hành vi tham gia công đoàn của người lao 

động (Cohen, 1993; Fullagar & Barling 1989; Gordon, 1980). Các nghiên cứu này 

nhận định rằng thể chế chính trị, pháp luật có tác động tới hành vi tham gia công 

đoàn của người lao động. Nghiên cứu của Tetrick (2007) chỉ ra rằng thái độ của xã 

hội với hoạt động công đoàn có ảnh hưởng tới hành vi tham gia tổ chức công đoàn 

của người lao động.  

Có thể nhận thấy rằng việc tham gia vào hoạt động của một nhóm/tổ chức nào 

đó rõ ràng sẽ bị chi phối bởi chính nhóm/tổ chức đó. Khi các hoạt động của tổ chức 

đó là hấp dẫn, có ý nghĩa và mang lại những giá trị thiết thực thì sẽ thu hút được một 

số lượng lớn người tham gia. Nghiên cứu của Tripti & Ginni (2015) tổng hợp các 

công trình liên quan đến hành vi tham gia công đoàn đã chỉ ra các yếu tố thuộc về 

chính tổ chức công đoàn cơ sở như là tính hiệu quả của tổ chức công đoàn (union 

instrumentality), tư tưởng/triết lý của công đoàn (union ideology) hay sự hỗ trợ của 

tổ chức công đoàn (union support) có ảnh hưởng rõ rệt tới hành vi tham gia công 

đoàn của người lao động…Tuy nhiên các nghiên cứu được tìm hiểu liên quan đến 

hành vi tham gia công đoàn của người lao động thì chưa đề cập đến vai trò của người 

đứng đầu tổ chức công đoàn khi có khả năng lôi kéo, ảnh hưởng tới các thành viên 

tham gia tổ chức. Liệu rằng các yếu tố thuộc về chính tổ chức công đoàn cơ sở có 

ảnh hưởng tới hành vi tham gia công đoàn của người lao động hay không? 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, phương pháp định tính được sử dụng để để kiểm tra thực 

tiễn tại Việt Nam so với các mô hình nghiên cứu về các nhân tố tác động đến hành vi 

tham gia công đoàn của người lao động đã được các nhà nghiên cứu trên Thế giới 

đưa ra. Hơn thế nữa phương pháp này được sử dụng để tìm kiếm những phát hiện 

mới bằng kỹ thuật phỏng vấn sâu và phỏng vấn nhóm. 

Phương pháp này được tiến hành như sau: Sau khi tổng quan tài liệu để thu thập 

các dữ liệu từ các công trình khoa học liên quan đến hành vi tham gia công đoàn của 
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người lao động, nhóm nghiên cứu dự kiến mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hành 

vi tham gia công đoàn của người lao động, bảng câu hỏi phỏng vấn. Sau đó nhóm tác 

giả đi khảo sát sơ bộ để lấy ý kiến của 05 nhà khoa học và nhà hoạch định chính sách 

trong lĩnh vực quan hệ lao động và phỏng vấn 03 cán bộ công đoàn, 07 công đoàn 

viên trong các doanh nghiệp ở Hà Nam và Hà Nội để từ đó hoàn thiện về thuật ngữ 

sử dụng trong bộ mẫu câu hỏi phỏng vấn.  

Bảng 3.1: Thống kê đối tượng khảo sát sơ bộ 
STT Đối tượng Số lượng 

1 Giảng viên từ trường Đại học 03 

2 Cán bộ thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 02 

3 Cán bộ thuộc Liên đoàn Lao động Việt Nam 01 

4 Cán bộ công đoàn cơ sở ở Hà Nam 01 

5 Cán bộ công đoàn cơ sở ở Hà Nội 02 

6 Người lao động là đoàn viên công đoàn cơ sở ở Hà Nam 03 

7 NLĐ là đoàn viên công đoàn cơ sở ở Hà Nội 04 

Tổng 16 

 Sau đó, nhóm nghiên cứu tiến hành mở rộng phỏng vấn, phỏng vấn sâu và 

phỏng vấn nhóm bằng kỹ thuật phỏng vấn bán cấu trúc đối với công nhân làm việc 

tại các doanh nghiệp ở các khu công nghiệp tại Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Bình Dương trong khoảng thời gian từ 15/10/20018 đến 

03/12/20018. Tổng số công nhân được tiếp cận để phỏng vấn là 73 người, trong đó 

phỏng vấn sâu 18 người và phỏng vấn 3 nhóm công nhân. Đồng thời, nhóm nghiên 

cứu cũng tiếp cận 20 cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp ở Hà Nội, Hưng Yên, 

Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương để phỏng vấn sâu. Nhóm cũng tiến 

hành phỏng vấn 05 cán bộ công đoàn trong Ban chấp hành công đoàn các khu công 

nghiệp và chế xuất ở Hà Nội, Hà Nam và TP Hồ Chí Minh, cán bộ Liên đoàn lao 

động thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn lao động quận 12 thành phố Hồ Chí Minh.  

Ban đầu, nhóm nghiên cứu dự định sẽ ghi âm trong quá trình phỏng vấn nhưng 

khi tiến hành phỏng vấn thì nhận thấy việc ghi âm sẽ khiến cho người trả lời không 

thoải mái để cung cấp các thông tin, nhất là các thông tin nhạy cảm và bộc lộ quan 

điểm nên nhóm quyết định chỉ ghi chép các thông tin phỏng vấn vào sổ tay. Tổng số 

trang ghi tay vào khoảng 87 trang.  

Bảng 3.2: Thống kê số cuộc phỏng vấn 
                  Đối tượng 

Tỉnh/Thành 

Công 

nhân 

Cán bộ Công 

đoàn cơ sở 

Cán bộ Công 

đoàn cấp trên 

Tổng 

Hà Nam 18 09 01 28 

Hà Nội 15 05 02 22 

Hưng Yên 9 02 00 11 

Thành phố Hồ Chí Minh 9 03 02 14 

Bình Dương 22 01 00 23 

Tổng 73 20 05 98 

Bên cạnh đó, trong nghiên cứu này, dữ liệu thứ cấp được thu thập từ Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội, ILO, Tổng cục Thống kê, hệ thống tổ chức công đoàn 

theo các cấp, .... đảm bảo tính hệ thống, toàn diện.  

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Sự tham gia công đoàn của người lao động ở Việt Nam 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy nhận thức của người lao động về lợi ích khi tham 

gia tổ chức công đoàn chưa đầy đủ. Trên thực tế, có một bộ phận không nhỏ người lao 

động chưa nhận thức được đầy đủ về lợi ích khi tham gia tổ chức công đoàn, với họ 

tham gia công đoàn bởi đây là một tổ chức thuộc doanh nghiệp, mức đoàn phí phải 

đóng thấp nhưng lại được nhận các phúc lợi mở rộng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 

sự tham gia của người lao động vào quá trình ra quyết định trong tổ chức công đoàn 

cơ sở còn khá mờ nhạt. Hiện nay, tỷ lệ lao động tham gia tổ chức công đoàn khá cao 

(Khu công nghiệp Hà Nam, Khu công nghiệp Hà Nội có tỷ lệ tham gia lần lượt là 

90%, 92%), nhưng vai trò của người lao động trong quá trình ra quyết định của công 

đoàn cơ sở còn khá mờ nhạt, chủ yếu thể hiện trong các quyết định về nhân sự của ban 

chấp hành công đoàn (84,93% người được khảo sát đã từng tham gia vào quyết định 

này). Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, sự tham gia của người lao động vào từng 

hoạt động công đoàn có khác biệt lớn, trong đó họ tích cực tham gia hơn đối với các 

hoạt động phong trào. Trong đó, tỷ lệ tham gia cao nhất 69,86% với các hoạt động 

phong trào và thấp nhất chỉ có 5,48% người lao động đọc và cập nhật các bản tin công 

đoàn. Bên cạnh đó, họ cũng không thường xuyên được tham dự các cuộc họp hay hoạt 

động tập huấn, tuyên truyền do công đoàn cơ sở thực hiện. 

“Em thích được tham gia các hoạt động tập thể để giao lưu với mọi người. Nhưng công việc của 

em rất bận, phải tăng ca nhiều nên không có thời gian tham gia, hơn nữa nhiều hoạt động tổ 

chức ngoài giờ làm việc, vào ngày nghỉ nên em không tham gia được vì phải dành thời gian cho 

gia đình”. 

“...Có ý kiến gì thì chúng em trao đổi qua tổ trưởng nên không có họp công đoàn; trong mấy 

tháng qua có hoạt động bóng đá, nhưng cả công ty có một đội thi nên em cũng không tham gia 

và công ty em cũng không có bản tin công đoàn”. 

(Phỏng vấn một công nhân ở Hưng Yên) 

Đồng thời, người lao động tự phát tham gia vào các cuộc ngừng việc tập thể và đình 

công mà không có sự lãnh đạo của công đoàn. Theo kết quả khảo sát thì có tới 47.9% 

người lao động được hỏi trả lời là sẽ tham gia đình công ngay cả khi biết đó là cuộc đình 

công bất hợp pháp (wildcat strike) và có thể tham gia đình công khi cảm thấy không thỏa 

mãn một số mong muốn của bản thân. Kết quả cũng cho thấy, người lao động sẵn sàng, 

nhiệt tình tham gia vào lãnh đạo tổ chức công đoàn. Bên cạnh đó, hiện nay phần lớn cán 

bộ công đoàn làm công tác kiêm nhiệm, họ giữ chức vụ quản lý từ tổ trưởng tổ sản 

xuất trở lên (chiếm 90%) và một số nhân viên ưu tú được tín nhiệm. Ngoài ra việc lựa 

chọn tổ trưởng tổ công đoàn là do công đoàn viên quyết định và phải căn cứ vào năng 

lực, sự tín nhiệm của đoàn viên và người lao động trong tổ. 45% người được hỏi trả lời 

rằng họ rất sẵn sàng tham gia giữ các chức vụ quan trọng trong tổ chức công đoàn như: Tổ 

trưởng tổ công đoàn, Ủy viên Ban chấp hành công đoàn, chủ tịch hay phó chủ tịch công 

đoàn khi được tập thể lựa chọn, trong đó có tới 25% người lao động tự nguyện tham gia 

ban lãnh đạo công đoàn.  

3.2. Ảnh hưởng của các yếu tố xã hội đến hành vi tham gia công đoàn của người 

lao động Việt Nam  

Hệ thống pháp luật về lao động và công đoàn đã được điều chỉnh ngày càng 

phù hợp hơn với cơ chế quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường, tạo điều 

kiện cho sự tham gia công đoàn của người lao động 

Các quy định pháp luật có liên quan đến sự tham gia công đoàn của người lao 

động chủ yếu nằm ở Hiến pháp, Bộ Luật Lao động và Luật Công đoàn và một số Nghị 

định. Trong đó, Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
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có quy định về tổ chức công đoàn tại Điều 10 như sau: “Công đoàn Việt Nam là tổ 

chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập 

trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - 

xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, 

đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao 

động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề 

nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Nội dung trong Điều 10 

của Hiến pháp 2013 đã được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Điều 10 của Hiến pháp 1992. 

Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung thêm quy định “tham gia thanh tra” hoạt động của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ 

của người lao động cho tổ chức so với Điều 10 của Hiến pháp 1992 chỉ quy định công 

đoàn tham gia kiểm tra, giám sát. Hiến pháp năm 2013 cũng làm rõ hơn quyền và trách 

nhiệm của tổ chức công đoàn đối với người lao động, cũng như các quy định về trách 

nhiệm của công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng 

cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật.  

Trong Bộ Luật Lao động năm 2012, các quy định về Công đoàn nằm ở chương 

XIII, từ điều 188 đến điều 193. Trong đó có quy định về vai trò của tổ chức công đoàn 

trong quan hệ lao động; Thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, 

cơ quan, tổ chức (Điều 189); Các hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao 

động liên quan đến thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn (Điều 190); Quyền của 

cán bộ công đoàn cơ sở trong quan hệ lao động; Trách nhiệm của người sử dụng lao 

động đối với tổ chức công đoàn; Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn tại doanh 

nghiệp, cơ quan, tổ chức.  

Luật Công đoàn đầu tiên ở Việt Nam ra đời năm 1957 khi Việt Nam thực hiện cơ 

chế kế hoạch hóa tập trung và có hiệu lực đến tận năm 1990. Đến năm 1990 Luật 

Công đoàn mới ra đời thay thế Luật Công đoàn năm 1957, sau khi Việt Nam bắt đầu 

tiến hành Đổi mới được 4 năm (năm 1986). Đến năm 2012 thì Luật Công đoàn được 

sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực đến ngày nay. Luật Công đoàn năm 2012 gồm 6 

chương, 33 điều; Luật này quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công 

đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách 

nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ 

chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đối với Công đoàn; bảo đảm hoạt động 

của Công đoàn; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn.  

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật Việt Nam còn có các nghị định liên quan đến tổ 

chức công đoàn là Nghị định số 43/2013/ NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành điều 10 của luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn 

trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; 

Nghị định số 191/2013/ NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về 

tài chính công đoàn; Nghị định số 200/2013/ NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành điều 11 luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn 

trong việc tham gia quản lí nhà nước, quản lí kinh tế - xã hội; Nghị định 149/2018/ 

NĐ-CP quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Hầu hết, cán bộ công đoàn trong các cơ quan quản lý nhà 

nước và cán bộ công đoàn cơ sở đều cho rằng hệ thống pháp luật về công đoàn hiện 
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nay đã hoàn thiện hơn trước và không gây cản trở cho quá trình tham gia công đoàn 

của đa số người lao động. 
“… Hệ thống pháp luật có liên quan Công đoàn khá ổn, không gây khó khăn gì cho quá 

trình triển khai các hoạt động công đoàn. Tuy nhiên, trong thời gian tới, khi Việt Nam 

tham gia CPTPP sẽ xuất hiện các tổ chức công đoàn mới thì các quy định này cần thay 

đổi để phù hợp hơn, để cho các tổ chức công đoàn mới ra đời có thể hoạt động hiệu quả 

hơn…” 

(Phỏng vấn một chủ tịch công đoàn của công ty ở TP Hồ Chí Minh) 

Tuy nhiên, hệ thống pháp luật về lao động và công đoàn còn thiếu chặt chẽ và tồn tại 

khoảng cách với tiêu chuẩn lao động quốc tế nên hạn chế quyền tự do tham gia công 

đoàn của người lao động, nhất là của người lao động ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Pháp luật hiện nay chỉ thừa nhận tổ chức đại diện thực hiện chức năng đại diện, 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động là tổ chức công đoàn. Hiện nay, 

điều 17 trong Luật Công đoàn quy định: “Ở cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa 

thành lập công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có quyền, trách nhiệm 

đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động khi được 

người lao động ở đó yêu cầu”. Chính vì vậy, tại nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ở 

nước ta, quyền đại diện lao động phải do công đoàn cấp trên thực hiện. Những quy 

định này chưa phản ánh đúng bản chất tự nguyện của việc thiết lập quyền đại diện cho 

người lao động. Như vậy, Công đoàn cấp trên (Liên đoàn lao động quận huyện/ Công 

đoàn ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất) vừa thực hiện vai trò của một 

công chức được Nhà nước trao quyền để thực hiện nhiệm vụ đồng thời phải đóng vai 

để đảm nhận chức năng đại diện cho người lao động. Về nguyên lý, Công đoàn cơ sở 

là tổ chức trực tiếp đại diện cho người lao động, gần gũi với người lao động để tìm 

hiểu, nắm bắt những suy nghĩ, nguyện vọng cho người lao động để kịp thời phản ánh, 

kiến nghị điều chỉnh chế độ chính sách cho họ. Tuy nhiên, theo quy định này công 

đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ phải tham gia ký thỏa ước lao động tập thể, tham gia 

xây dựng chế độ tiền lương, nội quy lao động, thương lượng, giải quyết các mâu 

thuẫn, xử lý kỷ luật người lao động, tuyên truyền, vận động, tổ chức hội nghị, hội thảo, 

tập huấn cho người lao động... ở trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn 

khi người lao động yêu cầu. Điều này vừa gây khó khăn cho cán bộ công đoàn cấp trên 

vừa tạo ra trạng thái ỉ lại, không muốn thành lập tổ chức công đoàn cơ sở của người 

lao động vì đã có người đại diện rồi.  
“…Số lượng cán bộ công đoàn thuộc Liên đoàn lao động quận quá ít mà khối lượng 

công việc rất nhiều, với các công việc kiểu làm dâu trăm họ của công đoàn thì không 

thể đại diện cho tất cả công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp chưa có tổ 

chức công đoàn ở Quận. Mình cũng không thể gần gũi để giúp đỡ, chia sẻ cho tất cả họ 

được…” 

(Phỏng vấn một cán bộ công đoàn thuộc Liên đoàn lao động Quận tại TPHCM) 

Pháp luật đã trao quyền công đoàn cho người lao động nhưng lại chưa quy định 

cụ thể những lợi ích mà người lao động được hưởng khi gia nhập tổ chức công đoàn. 

Điều này là yếu tố làm giảm động lực cho người lao động thành lập và tham gia vào tổ 

chức công đoàn. Thực tế, mặc dù lợi ích tham gia công đoàn đã được đưa vào trong 

Điều 3 của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII nhưng điều lệ này chỉ áp dụng với 

người lao động đã là đoàn viên công đoàn Việt Nam. Vì vậy chưa có ý nghĩa trong 

việc tuyên truyền, khuyến khích và thúc đẩy người lao động tham gia công đoàn. 
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Bên cạnh đó, pháp luật Việt Nam về công đoàn chưa đồng nhất với các công ước 

quốc tế về quyền tham gia công đoàn trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và 

chính trị năm 1966: “Mọi người đều có quyền tự do lập hội với những người khác, kể 

cả quyền lập và gia nhập các công đoàn để bảo vệ lợi ích của mình”. Thực tế, luật 

Công đoàn năm 2012 chỉ cho phép người lao động Việt Nam tham gia, thành lập công 

đoàn và người lao động nước ngoài và người không có quốc tịch lao động tại Việt 

Nam sẽ không thể tham gia thành lập hay gia nhập công đoàn cùng với người lao động 

có quốc tịch Việt Nam. Chính bởi vậy, người lao động nước ngoài không có quốc tịch 

Việt Nam sẽ không thể tham gia thành lập hay gia nhập công đoàn cùng với người lao 

động có quốc tịch Việt Nam. 

Đồng thời, Pháp luật Việt Nam về công đoàn cũng chưa đồng nhất với các công 

ước quốc tế về Tự do hiệp hội và thực hiện có hiệu quả quyền thương lượng tập thể 

(thể hiện trong công ước 87 và 98 của Tổ chức Lao động quốc tế ILO). Hiện tại, theo 

quy định ở Việt Nam mới chỉ có một tổ chức Công đoàn duy nhất và là tổ chức chính 

trị xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính bởi vậy, người lao 

động không phép thành lập và tham gia các tổ chức công đoàn ngoài hệ thống Công 

đoàn Việt Nam mà đứng đầu là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Hệ thống Công đoàn Việt Nam phức tạp, chồng chéo gây khó khăn cho tổ chức 

hoạt động công đoàn và cản trở sự tham gia công đoàn của người lao động, đặc biệt 

là người lao động là đoàn viên công đoàn ở các doanh nghiệp ngành địa phương. 

Công đoàn Việt Nam tiền thân là Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ, được thành lập 

ngày 28 tháng 7 năm 1929. Theo điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII thì Công đoàn 

Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, cán bộ, công 

chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người 

lao động) tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết lực lượng, xây dựng giai 

cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh. 

Theo quy định hiện nay, cơ cấu tổ chức của Công đoàn Việt Nam có 4 cấp: Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty thuộc Tổng Liên đoàn; 

Công đoàn cấp trên cơ sở; Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.  

 
Nguồn: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam 

Hình 01: Sơ đồ hệ thống tổ chức công đoàn Việt Nam 
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Pháp luật hiện nay quy định việc tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân 

chủ đã tạo ra sự thống nhất trong các quyết định và hành động từ trên xuống của các 

cấp công đoàn. Tuy vậy, cách thức này lại làm hạn chế sự chủ động của các cấp công 

đoàn, hạn chế tính chịu trách nhiệm của các cấp công đoàn. Hơn thế nữa, với mô hình 

này thì yếu tố công quyền, yếu tố chính trị, hành chính tác động theo hướng tiêu cực 

đến vai trò hoạt động của tổ chức đại diện. Nhiều cán bộ công đoàn doanh nghiệp cho 

rằng mô hình tổ chức công đoàn Việt Nam hiện nay mang nặng tính hành chính. Hơn 

nữa, Công đoàn cơ sở tại một số các doanh nghiệp thuộc công đoàn ngành địa phương 

lại chịu sự chỉ đạo của rất nhiều tầng, nấc trung gian, điều này tạo ra tính “đa trùng 

lãnh đạo”, từ đó sẽ gây khó khăn trong việc chủ động tổ chức các hoạt động công đoàn 

và cản trở sự tham gia công đoàn của người lao động. 

Hiện nay, cơ cấu tổ chức công đoàn vừa theo địa giới hành chính, vừa theo cơ 

cấu ngành. Vì Công đoàn Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội nên phải cơ cấu 

theo hình thức trên để đảm bảo Công đoàn có thể thực hiện vai trò của mình ở tất cả 

các cấp. Việc quy định này vừa tạo ra thuận lợi, vừa có những khó khăn trong quá 

trình áp dụng và triển khai hoạt động công đoàn. Hình thức tổ chức này cho phép 

người lao động có cùng một nhóm ngành đều thực hiện quyền liên kết của mình để 

thiết lập tổ chức công đoàn; tuy nhiên trên thực tế, để củng cố, phát triển và có mối 

quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa hai loại này gặp nhiều khó khăn và không hiệu quả.  

Xã hội còn có thái độ bàng quan đối với tổ chức công đoàn và sự thay đổi gắn với tổ 

chức đại diện người lao động gây cản trở sự tham gia công đoàn của người lao 

động, đặc biệt là của người lao động di cư trẻ tuổi. 

Trong xã hội Việt Nam, nhiều người vẫn có thái độ thờ ơ và quan điểm không 

tích cực về vai trò công đoàn trong việc đại diện và bảo vệ cho người lao động. Những 

quan điểm này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý tham gia công đoàn của bạn bè, người thân 

của họ. Nhiều công nhân cho rằng công đoàn có cùng lợi ích với giới chủ nhiều hơn là 

đối với họ, do đó nhiều công nhân không tin tưởng vào vai trò đại diện và bảo vệ của 

công đoàn. Chính vì vậy họ có thể sẽ không tham gia công đoàn hoặc chỉ tham gia vào 

các hoạt động phong trào bề nổi mà không trao đổi ý kiến với cán bộ công đoàn hay 

tham gia vào các quyết định quan trọng của Công đoàn. Xã hội cũng khá “lạnh nhạt” 

với sự thay đổi sắp tới về tổ chức đại diện người lao động, khi mà có nhiều tổ chức đại 

diện mới ra đời, do vậy người lao động không quan tâm đến sự tác động của sự thay 

đổi đó với quyền công đoàn của mình.  
Ở Việt Nam, nhiều người vẫn quan niệm: “Công đoàn ăn theo, nói leo”. Vậy nên nói 

chung xã hội vẫn không dành nhiều sự tôn trọng cho tổ chức công đoàn. Cũng bởi bị 

ảnh hưởng quan điểm này mà nhiều người lao động không hứng thú với các hoạt động 

công đoàn vì không biết công đoàn sẽ làm gì cho họ; còn chủ doanh nghiệp coi tổ chức 

công đoàn như là cánh tay phải của mình, do doanh nghiệp trả lương, “ăn cơm chúa, 

phải múa tối ngày” nên phải đứng về phía doanh nghiệp, cùng lắm giúp doanh nghiệp 

chăm lo đời sống cho người lao động trong công ty. 

(Phỏng vấn một cán bộ công đoàn khu công nghiệp) 
Trên thực tế, công nhân trong các nhà máy thường liên kết với nhau theo mạng 

lưới của những người đồng hương, những người cùng tạm trú ở các khu nhà trọ, làm 

việc cùng nhau hoặc thậm chí có thể cùng tôn giáo. Các kênh liên kết và giao tiếp này 

sẽ có ảnh hưởng nhiều đến nhận thức, thái độ và hành vi của họ đối với các vấn đề mà 

họ quan tâm, trong đó có các vấn đề liên quan đến hoạt động của tổ chức công đoàn. 

Do vậy khi họ truyền miệng cho nhau về những nhận xét mang tính tiêu cực với tổ 
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Nguồn: ILO, 2018 

chức công đoàn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định tham gia công đoàn của những 

người khác. 
Mô hình công đoàn khu công nghiệp đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động 

người lao động, tổ chức phong trào thi đua và hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở 

góp phần thúc đẩy sự tham gia hoạt động công đoàn của người lao động, đặc biệt là 

của người lao động di cư trẻ tuổi. 

Công đoàn khu công 

nghiệp được đưa vào thí điểm 

thành lập vào năm 1997 do nhu 

cầu tăng cường công tác tổ chức 

và đại diện người lao động tập 

trung trong các khu công nghiệp 

vào thời điểm đó, đây là một cơ 

chế tổ chức đặc biệt của hệ thống 

công đoàn Việt Nam. Hoạt động 

thành lập công đoàn khu công 

nghiệp được triển khai đầu tiên ở 

thành phố Hồ Chí Minh, Đồng 

Nai và Cần Thơ. Đến năm 2003, 

với những bài học lớn cũng 

những thành công từ thí điểm thành 

lập mô hình công đoàn khu công nghiệp ở 3 địa phương, công đoàn khu công nghiệp 

đã được quy định trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam như một cấp công đoàn cấp trên 

trực tiếp tương đương với công đoàn ngành hay công đoàn quận, huyện; với mục tiêu 

hướng hoạt động về cơ sở, chú trọng vào thương lượng, đối thoại, đại diện và bảo vệ 

quyền lợi người lao động (ILO, 2018).  

Hiện nay đã có 50 công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (khu 

công nghiệp – khu chế xuất) ở 48 tỉnh, thành. Các hoạt động công đoàn khu công 

nghiệp tập trung chủ yếu vào các hoạt động phong trào văn hóa – văn nghệ, thể dục, 

thể thao, chương trình hỗ trợ công nhân nghèo; Công đoàn khu công nghiệp cũng tổ 

chức một số khóa tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở và công nhân làm việc tại các 

doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Tuy nhiên số lượng các hoạt động này còn ít ỏi. 

Một năm chỉ tổ chức được khoảng 10-20 chương trình tập huấn cho công nhân và 

khoảng 1-2 chương trình tập huấn cho cán bộ công đoàn. Phần lớn công nhân trong 

các khu công nghiệp là thanh niên trẻ, thích tham gia các hoạt động phong trào để phát 

triển đời sống tinh thần nên hăng hái tham gia các hoạt động này. Tuy nhiên vì số 

lượng công nhân trong các khu công nghiệp quá lớn nên chỉ một phần nhỏ đoàn viên 

công đoàn ở các công đoàn cơ sở có điều kiện tham gia các hoạt động này.  
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh khá quan tâm tới các công đoàn cơ sở, định kỳ 1 

lần/1 quý báo cáo số liệu, tình hình công nhân lao động định kì, ngoài ra đột xuất khi 

cần công đoàn khu công nghiệp sẽ chủ động gọi các công đoàn cơ sở, tất cả báo cáo 

định kì đều mẫu hóa. Công đoàn khu công nghiệp tổ chức một số hoạt động phong trào 

như: Cuộc thi tiếng hát công nhân lao động hàng năm; Giải bóng đá nam nữ hàng năm; 

Giải cầu lông nam nữ…; Hội thi cắm hoa; nấu ăn vào 8/3; 20/10; Tham gia các khóa tập 

huấn nghiệp vụ công đoàn; Tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động;...  

Công đoàn khu công nghiệp cũng tư vấn cho Ban chấp hành công đoàn cơ sở tham gia 

thương lượng tăng lương hàng năm cho công nhân lao động; tiền ăn ca… họ cũng tiến 
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hành giải quyết tranh chấp lao động; đơn thư khiếu nại của công nhân lao động; Đào tạo 

cho tất cả chủ tịch công đoàn cơ sở hàng năm và Ban chấp hành các công đoàn cơ sở về 

nghiệp vụ công tác công đoàn; cử chủ tịch công đoàn cơ sở tham gia các lớp tập huấn 

do Tổng Liên đoàn Lao động và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức; Tư vấn mọi vấn đề 

khi cơ sở gặp khó khăn trong quá trình hoạt động” 

(Phỏng vấn một chủ tịch công đoàn công ty) 

Một điểm tích cực liên quan đến hoạt động của Công đoàn các khu công nghiệp 

là gần đây Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai thí điểm thành lập Mạng 

lưới công đoàn các khu công nghiệp (Quyết định Số 1151/QĐ-TLĐ), đây là sáng kiến 

trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và dự án Khung 

khổ quan hệ lao động mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cấu phần do Chính 

phủ Nhật Bản tài trợ.  Hoạt động này được kỳ vọng sẽ được tạo bước đột phá trong 

việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công đoàn các khu công nghiệp trên toàn 

quốc. (ILO, 2018) 
Tuy vậy, các công đoàn khu công nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình nên gây cản trở cho việc tham gia công đoàn của người lao động có 

trình độ học vấn thấp.   

Mặc dù công đoàn các khu công nghiệp đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ và 

quyền hạn của mình nhưng còn bỏ ngỏ một số nhiệm vụ và quyền hạn trong Điều lệ 

Công đoàn quy định như trong việc: (i) Đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao 

động khởi kiện hoặc tham gia vào các vụ án về lao động và công đoàn khi được công 

đoàn cơ sở hoặc người lao động uỷ quyền; (ii) Phối hợp với ban quản lý các khu công 

nghiệp, cơ quan quản lý lao động địa phương kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế 

độ, chính sách, pháp luật lao động; giải quyết đơn thư khiếu nại của đoàn viên, người 

lao động trong các khu công nghiệp. Trên thực tế, Công đoàn các khu công nghiệp 

mới tập trung vào các hoạt động phong trào, chăm lo đời sống cho người lao động và 

tập huấn, tuyên truyền pháp luật chính sách cho người lao động và cán bộ công đoàn 

cơ sở mà chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại. Kết quả phỏng vấn công nhân trong 

các khu công nghiệp cũng chỉ rằng phần lớn người lao động, đặc biệt là các công nhân 

có trình độ học vấn thấp không biết đến vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn 

khu công nghiệp nên cũng không biết đến đó để xin tư vấn hoặc gửi đơn thư khiếu 

nại… mà họ sẵn sàng bỏ việc và đi tìm việc mới ở công ty khác nếu có vấn đề bức xúc 

với công ty hiện tại. 

Bên cạnh đó, như đã phân tích ở phần pháp luật ở trên, cán bộ công đoàn khu 

công nghiệp gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của mình bởi lẽ theo điều lệ 

công đoàn, bên cạnh nhiệm vụ của cán bộ công đoàn cấp trên, họ còn có nhiệm vụ đại 

diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ở cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở khi người lao động ở đó yêu cầu.  
 “... chúng tôi gặp khó khăn về nhân sự để thực hiện các công việc, khối lượng công 

việc của công đoàn khu công nghiệp rất nhiều mà số lượng cán bộ công đoàn khu công 

nghiệp thì hữu hạn. Mọi người đều rất bận rộn với các công việc của mình…” 

(Phỏng vấn một cán bộ công đoàn khu công nghiệp) 

3.3. Ảnh hưởng của các yếu tố thuộc về doanh nghiệp đến hành vi tham gia công 

đoàn của người lao động Việt Nam  

Lãnh đạo doanh nghiệp có quan điểm mở và ủng hộ tổ chức công đoàn sẽ thúc 

đẩy sự tham gia công đoàn của người lao động. 
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 Đây là yếu tố quan trọng nhất trong các yếu tố thuộc về doanh nghiệp có tác 

động đến sự tham gia công đoàn của người lao động. Kết quả khảo sát cho thấy 100% 

cán bộ công đoàn cơ sở khi được hỏi đều trả lời rằng: vai trò và sự ủng hộ của ban lãnh 

đạo công ty với hoạt động công đoàn là một trong số những yếu tố quan trọng quyết 

định đến việc tham gia công đoàn của người lao động. Khi Ban lãnh đạo của công ty, 

doanh nghiệp thể hiện sự ủng hộ của họ tới các hoạt động của công đoàn, khuyến 

khích và tạo điều kiện để người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn cũng như 

các hoạt động của công đoàn thì người lao động sẽ chủ động và tích cực hơn với hoạt 

động công đoàn. Ngược lại, người lao động có thể sẽ có tâm lý e ngại, chần chừ khi 

tham gia hoạt động công đoàn do sợ bị ban lãnh đạo công ty “để ý”, gây khó khăn 

trong công việc, thậm chí là đuổi việc. Kết quả phỏng vấn sâu của nhóm nghiên cứu đã 

minh chứng rõ được cho nhận định này. Các công ty/doanh nghiệp, các khu công 

nghiệp có tỷ lệ người lao động gia nhập tổ chức công đoàn cao là những đơn vị mà ban 

giám đốc, ban quản lý có sự quan tâm và ủng hộ hoạt động của công đoàn. Có cán bộ 

công đoàn cơ sở khi được hỏi đã cho biết “Hiện công ty có khoảng 3000 lao động. 

100% lao động chính thức của công ty đã tham gia tổ chức công đoàn rồi vì ở công ty 

chúng tôi thì khi người lao động cứ ký hợp đồng làm việc chính thức là sẽ được Ban 

giám đốc khuyến khích tham gia công đoàn”.  

 Hơn nữa, khi ban lãnh đạo công ty có mối quan hệ thực chất với ban lãnh đạo 

công đoàn cũng sẽ khiến cho người lao động tham gia các hoạt động công đoàn tích 

cực hơn. Hiện nay, tại một số doanh nghiệp xảy ra tình trạng công đoàn được xem như 

là một phần của bộ phận Hành chính – Nhân sự và ban lãnh đạo công ty, bộ phận 

Hành chính – Nhân sự coi công đoàn như là cánh tay phải của mình trong việc thực 

hiện, triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động phong trào tại công ty. 

Do đó ảnh hưởng tới hoạt động chuyên môn “thực sự” của tổ chức công đoàn cũng 

như việc tham gia tổ chức công đoàn của người lao động. Còn ngược lại, khi ban lãnh 

đạo công ty nhìn nhận rõ vai trò, chức năng, hoạt động của tổ chức công đoàn, kết hợp 

cùng trong các hoạt động và ủng hộ “thực chất” cho công đoàn thì sẽ không những 

giúp cho sự phát triển của tổ chức công đoàn cơ sở mà còn thúc đẩy được sự tham gia 

công đoàn của người lao động.  

Chính sách nhân sự của doanh nghiệp tốt tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động 

tham gia công đoàn, đặc biệt là với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài. 

Chính sách nhân lực của doanh nghiệp với các chính sách thành phần bao gồm: 

chính sách tuyển dụng nhân lực; chính sách đào tạo và phát triển nhân lực; chính sách 

bố trí và sử dụng nhân lực; chính sách đãi ngộ… Các chính sách này sẽ là động lực 

thúc đẩy sự hài lòng trong công việc, quyền tự quyết đối với công việc của người lao 

động. Chẳng hạn về chính sách đãi ngộ nhân lực của doanh nghiệp với những công cụ 

nhằm cải thiện thu nhập (tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, phụ cấp, trợ cấp…); nâng 

cao chất lượng việc làm (điều kiện làm việc an toàn, cơ hội phát triển, môi trường làm 

việc chứa đựng tính nhân văn,…) có tác động quan trọng đến thái độ, hành vi của 

người lao động tham gia vào các hoạt động nói chung và hoạt động công đoàn nói 

riêng tại tổ chức đó. Ngược lại nếu doanh nghiệp nào không có chính sách nhân lực 

tốt, chưa gây dựng được niềm tin và sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp 

thì sẽ làm hạn chế việc người lao động tự nguyện tham gia vào các tổ chức cũng như 

các hoạt động của doanh nghiệp trong đó có hoạt động công đoàn. Kết quả nghiên cứu 
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cho thấy các doanh nghiệp FDI đến từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản có các chính sách nhân 

sự tốt sẽ tạo điều kiện cho tham gia công đoàn của người lao động. Còn một số doanh 

nghiệp đến từ Hàn Quốc và Trung Quốc hay các doanh nghiệp ở Việt Nam với chính 

sách nhân lực không tốt cản trợ sự tích cực tham gia người lao động  

“Em thấy công ty có chế độ giờ làm việc hợp lý, có tăng thu nhập hàng năm và còn cho tụi 

em học về an toàn sức khỏe nơi làm việc… Em thấy vui với công việc này nên sẵn sàng tham 

gia tất cả các hoạt động tại công ty ví dụ như là hoạt động của tổ chức công đoàn…”  

(Phỏng vấn một công nhân ở Bình Dương) 

Phần nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm tới hoạt động truyền thông nội bộ gây cản 

trợ cho việc tham gia công đoàn của người lao động, đặc biệt là lao động trẻ tuổi. 

Với đặc thù của lực lượng công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp 

chủ yếu là lao động ở trình độ thấp, phần lớn mới tốt nghiệp phổ thông hoặc đào tạo 

nghề nên họ thực sự chưa nắm rõ được các quy định, thông tin liên quan đến tổ chức 

công đoàn. Do đó việc tuyên truyền và truyền tải thông tin về tổ chức công đoàn cơ sở, 

về vai trò và chức năng của tổ chức công đoàn cũng như các lợi ích mà công đoàn viên 

có được khi tham gia tổ chức sẽ có ý nghĩa lớn trong việc thu hút người lao động tham 

gia tổ chức công đoàn. Tuy nhiên thực tế hiện nay có khá nhiều các doanh nghiệp chưa 

thể hiện sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho hoạt động truyền thông nội bộ nói chung 

và hoạt động truyền thông cho tổ chức công đoàn rói riêng. Khi tiếp cận phỏng vấn 

một nam công nhân xem anh có sẵn sàng tham gia ban chấp hành công đoàn hoặc là 

cán bộ công đoàn cơ sở không thì được trả lời là không nắm rõ thông tin chứ nếu biết 

rõ thông tin về công ty, về công đoàn thì sẵn sàng tham gia. 

3.4. Ảnh hưởng của yếu tố thuộc công đoàn cơ sở đến hành vi tham gia công đoàn 

của người lao động Việt Nam 

Cán bộ công đoàn, đặc biệt là chủ tịch công đoàn cơ sở có năng lực, năng động, nhiệt 

tình thu hút được người lao động tham gia các hoạt động của công đoàn  

Đây được coi là yếu tố ảnh hưởng rất lớn tới sự tham gia công đoàn của người 

lao động. Cán bộ công đoàn cơ sở chính là người hướng dẫn các công nhân mới của 

công ty tham gia vào tổ chức công đoàn; nắm bắt và cập nhật các thông tin về đời sống 

của công nhân (như tình hình ốm đau, thai sản; ngày sinh nhật, ngày cưới; ngày lễ 

tết…) để giúp họ nhận được các chế độ của công ty. Khi được hỏi, rất nhiều công nhân 

đã trả lời rằng chính tổ trưởng công đoàn hay cán bộ công đoàn công ty là người tạo ra 

các hoạt động phong trào trong công ty để họ được tham gia và từ đó có gắn bó với 

nhau hơn; và cũng chính các cán bộ công đoàn cơ sở là người theo sát, nắm bắt được 

tình hình cuộc sống của họ. Theo một cán bộ công đoàn khu công nghiệp cho biết “Các 

cán bộ công đoàn cơ sở đa số là người trẻ nên rất hoạt bát, năng động và nhiệt tình với hoạt 

động nhưng vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên một số mặt còn hạn chế”. 

Không thể phủ nhận sự nhiệt tình với hoạt động công đoàn của đội ngũ cán bộ 

công đoàn cơ sở song cán bộ công đoàn cơ sở còn hạn chế về trình độ và kỹ năng nên 

không dám hoặc không có động cơ mạnh mẽ đứng lên để bảo vệ người lao động. Một 

cán bộ công đoàn khu công nghiệp cho rằng “Yếu tố quyết định thành công của công 

đoàn cơ sở chính là người thủ lĩnh công đoàn (chủ tịch công đoàn) ở doanh nghiệp. Họ 

phải là người có Tâm, nhiệt tình, có trách nhiệm, trí tuệ… Cán bộ công đoàn cơ sở tốt 

thì việc tuyên truyền sẽ hiệu quả và mang ý nghĩa thiết thực”. Do đó việc nâng cao 

năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở là rất quan trọng và cần thiết để có 
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được những người thủ lĩnh công đoàn có vị thế và sức ảnh hưởng tới quyết định và 

hành vi tham gia công đoàn của người lao động.  
Tổ chức công đoàn cơ sở đã quan tâm thực hiện chức năng giáo dục, vận động tuyên 

truyền người lao động nhưng chưa thực hiện tốt chức năng đại diện, chức năng bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động do đó chưa khuyến khích được người 

lao động tham gia vào các hoạt động công đoàn, đặc biệt là với lao động nữ và lao 

động nhập cư. Tại hầu hết các doanh nghiệp được điều tra khảo sát thì tổ chức công 

đoàn cơ sở đã có những hoạt động đào tạo, giáo dục tuyên truyền cho người lao động 

về một số chủ đề như sức khỏe, an toàn lao động, chính sách pháp luật… Tuy nhiên 

việc đại diện và bảo vệ cho lợi ích hợp pháp của người lao động, nói lên tiếng nói của 

người lao động, đặc biệt là lao động nữ hay lao động nhập cư thì lại chưa được tổ chức 

công đoàn cơ sở thực hiện tốt. Điều nay cũng đã gây ra những tác động không tích cực 

tới hành vi tham gia công đoàn của người lao động khi mà họ không thực sự nhìn nhận 

được và cảm nhận thấy những giá trị lợi ích mà tổ chức công đoàn mang lại cho bản 

thân họ. Tại nhiều doanh nghiệp, công đoàn cơ sở biến thành công cụ thực hiện chức 

năng phúc lợi cho doanh nghiệp. Hoạt động của công đoàn cơ sở chỉ xoay quanh việc 

đứng ra tổ chức các hoạt động phong trào như thi đấu thể thao, nghỉ mát; tặng quà sinh 

nhật, quà cưới hay thăm hỏi khi ốm đau, thai sản. Công đoàn cơ sở chưa sẵn sàng 

thương lượng với người sử dụng lao động hay tham gia giải quyết tranh chấp lao động; 

Chưa đứng ra tổ chức và lãnh đạo đình công; Chưa chủ động tổ chức, tập hợp yêu cầu, 

nguyện vọng chính đáng của người lao động, đối thoại và tham gia góp ý trong xây 

dựng chính sách nhân sự, nội quy... của doanh nghiệp. Nhiều công nhân ở các doanh 

nghiệp cho rằng ban chấp hành công đoàn cơ sở có cùng lợi ích với chủ doanh nghiệp 

hơn là với họ. Ở nhiều doanh nghiệp, chủ tịch công đoàn thường là người quản lý nhân 

sự của công ty nên công nhân không tin tưởng vào vai trò đại diện của công đoàn vì 

cho rằng họ cùng lợi ích với giới chủ. Tuy nhiên tại một số công ty, cán bộ công đoàn 

là công nhân thì họ lại có những hạn chế lớn về hiểu biết cũng như uy tín để đối thoại, 

trao đổi với doanh nghiệp.   
Ở công ty em, cán bộ công đoàn chủ yếu là cán bộ kiêm nhân sự và quản lý nên họ đâu 

có đứng về phía công nhân; họ chỉ tổ chức thăm nom, hiếu hỉ thôi, chứ không đại diện 

cho công nhân. Họ sợ mà bảo vệ công nhân, đứng về phía thì sẽ bị đì, bị trù dập nên họ 

không dại gì làm vậy đâu, họ cũng phải lo cơm áo gạo tiền mà. Nếu bọn em có ý kiến gì 

thì cũng chỉ nói với tổ trưởng để tổ trưởng phản ánh lên cấp trên thôi. 

(Phỏng vấn công nhân công ty may ở TPHCM) 

Tổ chức công đoàn cơ sở còn thiếu độc lập về tài chính và nhân sự gây cản trở lớn cho 

sự tham gia công đoàn của người lao động 

Về mặt nguyên tắc, tổ chức công đoàn cơ sở là tổ chức đại diện cho người lao 

động trong doanh nghiệp và cán bộ công đoàn cơ sở là những cá nhân được thành viên 

bầu ra đại diện cho họ. Tuy nhiên tại các doanh nghiệp hiện vẫn còn tồn tại hiện tượng 

có sự tham gia chỉ đạo của ban lãnh đạo công ty vào việc hình thành ban chấp hành 

công đoàn cơ sở. Vấn đề được cho là do việc thiếu công cụ và cơ chế đủ mạnh để giám 

sát và đảm bảo việc bầu ra cán bộ công đoàn một cách dân chủ thực sự và ngăn chặn 

sự can thiệp của người sử dụng lao động vào công tác nhân sự của công đoàn cơ sở. 

Tuy nhiên pháp luật lao động không quy định cụ thể về cơ chế giám sát trong bầu ban 

chấp hành công đoàn cơ sở. Mặt khác chủ doanh nghiệp thường hỗ trợ tài chính để 

công đoàn cơ sở thực hiện các hoạt động đa dạng đời sống tinh thần cho người lao 
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động nên cũng làm giảm sự độc lập trong hoạt động của tổ chức công đoàn trong 

doanh nghiệp. Khi được hỏi về tài chính hoạt động của tổ chức công đoàn thì tất cả các 

cán bộ công đoàn cơ sở đều cho biết là doanh nghiệp đã có hỗ trợ các chi phí hoạt 

động của công đoàn. Chính sự hỗ trợ tài chính này đã làm giảm đi sự độc lập của tổ 

chức công đoàn cơ sở do đó có thể làm hạn chế “tính chiến đấu” bảo vệ người lao 

động của tổ chức công đoàn cơ sở nên cản trợ sự tham gia công đoàn của người lao 

động.   
“… Ngân sách dành cho các hoạt động của công đoàn đến từ sự đóng góp của người lao 

động và của doanh nghiệp theo quy định Luật Công đoàn (2% doanh nghiệp đóng trên 

cơ sở lương cơ bản; 1% người lao động đóng trên cơ sở lương cơ bản). Ngoài ra khi có 

những sự kiện lớn được tổ chức vào cuối mỗi năm thì Ban lãnh đạo công ty có ủng hộ 

một phần kinh phí để hoạt động đó được diễn ra thuận lợi hơn.” 

 (Phỏng vấn một chủ tịch công đoàn của công ty ở Hà Nội) 

4. Kết luận  

Từ các kết quả nghiên cứu định tính về sự tham gia công đoàn của người lao 

động Việt Nam có thể nhận thấy một số vấn đề nổi bật như sau:  

Thứ nhất, phần lớn người lao động chưa nhận thức đầy đủ về lợi ích khi tham gia 

công đoàn và vai trò của công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền lợi cho mình nên đa 

số các cuộc ngừng việc tập thể và đình công của người lao động đều không có sự lãnh 

đạo của tổ chức công đoàn. Đây được coi là điểm khác biệt trong hành vi tham gia của 

người lao động vào sự đấu tranh của công đoàn ở Việt Nam với các quốc gia trên thế 

giới bởi các cuộc đình công ở Việt Nam hầu hết không đúng theo quy định pháp luật. 

Nghiên cứu của Klandermans (1986); Martin (1986); Cohen (1993) chỉ ra rằng người 

lao động tham gia vào quá trình đình công do tổ chức công đoàn lãnh đạo trong đó có 

tham gia đề xuất các yêu sách của cuộc đình công. Mặc dù tổ chức công đoàn cơ sở ở 

các doanh nghiệp Việt Nam đã tạo điều kiện để công đoàn viên được tham gia vào các 

quyết định công đoàn cũng như tham gia các hoạt động chăm sóc đời sống tinh thần 

người lao động như thăm nom, hiếu, hỷ, hoạt động văn nghệ, thể thao,… nhưng sự 

tham gia đó chưa thật sự chủ động. Trong khi đó nghiên cứu của Klandermans (1986); 

Cohen (1993); Fullagar và cộng sự (1995) cho rằng người lao động tham gia vào các 

hoạt động chuyên môn hơn của công đoàn như các cuộc họp hay tham gia vào các 

quyết định và hỗ trợ các hoạt động công đoàn. Nghiên cứu này cũng cho thấy, ở các 

doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thì người lao động đều gia nhập tổ chức công đoàn 

và sẵn sàng tham gia lãnh đạo tổ chức công đoàn khi được tin tưởng, ủng hộ. Kết quả 

này hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu của Cohen (1993) cho rằng người lao động 

quan tâm đến các vấn đề của tổ chức công đoàn và tham gia vào các vị trí lãnh đạo 

trong tổ chức công đoàn. 

   Thứ hai, các yếu tố thuộc về tổ chức công đoàn cơ sở có tác động lớn nhất tới 

hành vi tham gia công đoàn của người lao động. Trong đó, năng lực của cán bộ công 

đoàn có ảnh hưởng lớn đến sự tham gia công đoàn của người lao động; Tổ chức công 

đoàn cơ sở còn thiếu độc lập về tài chính, nhân sự và hoạt động chưa hiệu quả (chưa 

thực hiện tốt chức năng đại diện, chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

người lao động) gây cản trở người lao động tham gia vào các hoạt động công đoàn. 

Kết quả này cùng quan điểm với Tripti & Ginni (2015) khi phân tích sự ảnh hưởng về 

triết lý, tính hiệu quả và sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn cơ sở đến hành vi tham gia 

công đoàn của người lao động. 
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Thứ ba, các yếu tố thuộc doanh nghiệp có tác động rất lớn đến hành vi tham gia 

công đoàn của người lao động. Quan điểm ủng hộ của lãnh đạo doanh nghiệp, chính 

sách nhân sự có lợi cho người lao động và mối quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo công 

đoàn và lãnh đạo doanh nghiệp sẽ khiến người lao động tham gia hoạt động công đoàn 

tích cực hơn. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với nghiên cứu của Warr, Cook & Wall 

(1979), Premack & Hunter (1988) cho rằng khi người lao động cảm thấy hài lòng với 

công việc tại doanh nghiệp thì họ sẽ trung thành với doanh nghiệp và tích cực, nhiệt 

tình tham gia tổ chức công đoàn. Nhưng phần nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm tới 

hoạt động truyền thông nội bộ gây cản trở cho việc tham gia công đoàn của người lao 

động.  

   Thứ tư là các yếu tố xã hội có tác động tới hành vi tham gia công đoàn của 

người lao động, đồng quan điểm với Le Thanh Sang & cộng sự (2010). Cohen (1993), 

Fullagar & Barling (1989) khi phân tích sự ảnh hưởng của thể chế chính trị, pháp luật 

đến hành vi tham gia công đoàn. Tại Việt Nam, mặc dù hệ thống pháp luật còn thiếu 

chặt chẽ và tồn tại khoảng cách với tiêu chuẩn lao động quốc tế nhưng đang dần hoàn 

thiện là yếu tố thúc đẩy sự tham gia công đoàn của người lao động. Công đoàn các khu 

công nghiệp hoạt động tích cực cũng đang góp phần thúc đẩy sự tham gia hoạt động 

công đoàn của người lao động trong các khu công nghiệp. Tuy nhiên, mô hình cơ cấu 

Công đoàn Việt Nam phức tạp và thái độ thờ ơ của xã hội còn cản trở cho việc tham 

gia công đoàn của người lao động.  

Từ những vấn đề tồn tại liên quan đến sự tham gia công đoàn của người lao động 

tại Việt Nam thì một số khuyến nghị cần được quan tâm là: Một là, cần bổ sung, sửa 

đổi pháp luật về lao động, công đoàn và tổ chức đại diện người lao động. Hệ thống 

quy định pháp luật về lao động và công đoàn, tổ chức đại diện cho người lao động cần 

được bổ sung và sửa đổi để chặt chẽ và phù hợp hơn với các tiêu chuẩn lao động quốc 

tế. Cụ thể, cần bổ sung và sửa đổi quy định về tổ chức đại diện người lao động như mở 

rộng đối tượng được phép thành lập, gia nhập và hoạt động tổ chức đại diện người lao 

động. Đồng thời, bổ sung quy định chặt chẽ hơn để bảo vệ cán bộ công đoàn và tăng 

tính độc lập về tài chính và nhân sự của tổ chức công đoàn cơ sở với doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, cần sửa đổi Luật Công đoàn ghi nhận quyền của người lao động được 

thành lập các tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích cho mình. Hai là, cần nâng cao 

năng lực hoạt động của tổ chức công đoàn Việt Nam qua việc nâng cao năng lực cán 

bộ công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn cấp trên; tăng cường các biện pháp bảo vệ và 

quan tâm chăm lo thực hiện chính sách đối với cán bộ công đoàn cơ sở; tái cấu trúc mô 

hình tổ chức của hệ thống công đoàn Việt Nam, phát huy hơn nữa hiệu quả mô hình 

công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất; tăng cường triển khai các hoạt động thu hút 

người lao động tham gia tổ chức công đoàn; đẩy mạnh tổ chức có hiệu quả các hoạt 

động gắn với chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao độn. 

Ba là, xây dựng mô hình hoạt động tổ chức đại diện người lao động mới bên cạnh tổ 

chức công đoàn Việt Nam hiện nay. Trong thời gian tới, bên cạnh tổ chức công đoàn 

Việt Nam hiện nay (là một tổ chức chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 

sản Việt Nam) thì cần xây dựng mô hình hoạt động các tổ chức đại diện người lao 

động mới phù hợp theo các tiêu chuẩn lao động quốc tế nhưng cần có lộ trình rõ ràng 

cụ thể theo đúng cam kết trong hiệp định CPTPP, tránh gây xáo trộn tình hình chính 

trị, kinh tế - xã hội.  



16 

 

Tài liệu trích dẫn 
Anderson, J.C (1978). “A comparative analysis of local union democracy”. Industrial 

Relations, 17: 278-289. 

Barling,  J., & Fullagar,  C.  (1991). “Predictors and outcomes of different patterns of 

organizational and union loyalty, Journal of Occupational  Psychology, 64, 129-143. 

Barling, J., Fullagar,  C., & Kelloway, E.K. (1992).  “The union and its members: A 

psychological approach”. New York: Oxford University Press. 

Bolton D. et al. (2007). “Explaining on union participation: the effects of union 

commitment and demographic factors”,  Journal of Industrial Psychology, 33 (1) 74-

79. 

Bolton D., Bagraim J. J.,  Witten L.,  Mohamed Y.,  Xvobgo V., Khan M. (2007), 

“Explaining union participation: The effects of union commitment and 

demographic factors”. Journal of Industrial Psychology, 33 (1), 74-79. 
Cohen, A. (1993). “An empirical assessment of the multidimensionality of union 

participation”. Journal of Management.  

Do, Q.C. (2017), “The Regional Coordination of Strikes and the Challenge for Union 

Reform in Vietnam:, Development and Change, 48(5): 1052-1068. 
Fullagar, C., & Barling, J. (1989). “A longitudinal test of a model of the antecedents  

and consequences of union loyalty”. Journal of Applied Psychology, 74, 213-227. 

Fullagar, C., Gallagher, D.G., &  Gordon, M.E.,& Clark,  P.F. (1995). “Socialization 

on union commitment and participation: A longitudinal study”, Journal of Applied 

Psychology, 89, 147-157. 

Gordon,  M.E., Philpot,  J.W.,  Burt, R.E., Thompson, C.A.,  & Spiller,  W.E. (1980). 

“Commitment  to the  union: Development  of a measure and an examination of its 

correlates”, Journal of Applied Psychology, 65, 479-499. 

Glick, W., Mirvis, P., & Harder,D. (1977). “Union satisfaction and participation”. 

Industrial Relations, 16: 145-151 

Hackman. J. R. & Oldham, G. R. (1975), “Development of the job diagnostic survey”. 

Journal of Applied Psychologv. 60: 159-170. 
Klandermans, B. (1986). “Psychology and trade union participation: Joining, acting, 

quiting”, Journal of Occupational Psychology, 59: 189-204. 

Le Thanh Sang, Huynh Thi Ngoc Tuyet, Nguyen Thi Minh Chau, Nguyen Lan Huong, 

Tran Minh Ut (2010), Labor Relations and Labor Conflict: Case studies of 3 

Industrial/ Export Processing Zones, Ho Chi Minh City General Publishing House, 

Ho Chi Minh City, Vietnam 
Torm N. (2012), “The role of trade unions in Viet Nam: A case study of small and 

medium enterprises”, Journal of International Development , Wiley Online Library. 

Nguyen, P. T (2017), “Workers’ Strikes in Vietnam from a Regulatory Perspective”, 

Asian Studies Review, 1-18. 

Martin. J. E. (1986). “redictors of individual propensity to strike”. Industrial and 

Labour Relations Review, 39: 214-221. 
McShare, S.L (1986), The multidimensionality of union participation, Journal of 

Occupational Psychology, 59: 177-187. 

McShare, S.L (1986), “A path analysis of participation in union administration, 

Industrial Relations”, 25: 72-80. 

Patrick Flavin&Benjamin Radcliff (2011),’ Labor union membership and voting across 

nations’, Electoral Studies,  30 (2011),  633–641. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/014920639390026J#!


17 

 

Premack. S. L. Jr Hunter, J. E. (1988), “Individual unionization decisions”. 

Psychological Bulletin, 103: 223-234. 
Sinclair,  R.R., & Tetrick,  L.E. (1995), ‘Social exchange and union commitment: A  

comparison of union instrumentality and union support perceptions”, Journal of   

Organizational Behavior, 16, 669-680. 

Tetrick,  L.E. (1995),  “Developing and  maintaining union commitment: A theoret ical 

framework”, Journal of Organizational Behavior, 16 (Special Issue: Union 

Commitment), 583-595. 

Tetrick, L.E. et al. (2007), “A model of Union participation: The impact of 

perceived Union support, Union Instrumentality and Union Loyalty”, Journal of 

Applied Psychology, Vol 92, No.3, 820-828. 

Tripti S. & Ginni C. (2015), Antecedents and Consequences of Union Participation: A 

Review, Journal of Advanced Management Science Vol. 3, No. 1, 44-49. 

Warr, P B.. Cook, J., & Wall, T. D. (1979), “Scales for the measurement of some work 

attitudes and aspects of psychological well-being”, Journal of Occupatiorlal 

Psychology, 52: 129-148. 

 

 

Thông tin tác giả 

Ths Vũ Văn Thịnh  

Cơ quan công tác: Khoa Quản trị nhân lực – Trường Đại học Thương mại 

Địa chỉ: Phòng F304 – Số 79 Đường Hồ Tùng Mậu – P. Mai Dịch – Q. Cầu Giấy – 

HN 

Điện thoại: 0908592689 

Email: vuthinhdhtm@gmail.com / thinhvv@tmu.edu.vn 

 

mailto:vuthinhdhtm@gmail.com

