
1 
 

ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC VÀ VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 

ThS. Bùi Thị Thu Hà – Đại học Thương mại 

 

Đối thoại tại nơi làm việc là sự tương tác giữa NLĐ hoặc tổ chức công đoàn cơ sở 

(TCCĐCS) và NSDLĐ. Đây là một quá trình giao tiếp thường xuyên, tích cực, cởi mở, thân 

thiện và chủ động giữa các chủ thể. Tăng cường đối thoại tại nơi làm việc không chỉ giúp cải 

thiện điều kiện làm việc, xây dựng và củng cố QHLĐ mà còn góp phần tăng năng suất lao động 

và đem lại lợi nhuận cao hơn cho các doanh nghiệp. Để hoạt động này đạt được hiệu quả cao 

và thiết thực đòi hỏi các chủ thể tham gia đối thoại phải có năng lực, thiện chí và đặc biệt là tổ 

chức đại diện NLĐ phải làm tròn vai trò của mình trong việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp cho NLĐ.Tuy nhiên trong thực tế, vai trò của TCCĐCS trong thực hiện đối thoại còn 

khá mờ nhạt, chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình đối với NLĐ dẫn tới chất lượng đối 

thoại chưa cao. Xuất phát từ thực tiễn trên, trong giới hạn bài viết này, tác giả phân tích thực 

trạng về vai trò của TCCĐCS trong thực hiện đối thoại tại nơi làm việc qua đó đề xuất một số 

giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của TCCĐCS trong hoạt động này. 

1. Đôi nét về đối thoại tại nơi làm việc và vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở trong đối 

thoại tại nơi làm việc 

1.1. Đối thoại tại nơi làm việc 

Ở Việt Nam, nội dung về đối thoại tại nơi làm việc được quy định trong Bộ luật Lao 

động (2012) của nước CHXHCNVN, cụ thể từ điều 63 đến điều 65 ở Chương 5 “Đối thoại tại 

nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể”. Trong đó quy định rõ mục đích, 

hình thức, nội dung cũng như cách thức tiến hành đối thoại tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, Chính 

phủ cũng mới ban hành nghị định số 149/2018/NĐ-CP thay thế cho nghị định số 60/2013/NĐ-

CP quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 

sở tại nơi làm việc. Nghị định nêu rõ: “Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện thông qua việc 

trao đổi trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc giữa đại diện tập thể 

lao động với người sử dụng lao động. Đối thoại tại nơi làm việc được thực hiện định kỳ hoặc 

khi một bên có yêu cầu”.  

Nội dung đối thoại, số lượng, thành phần tham gia đối thoại, thời gian, thời điểm đối 

thoại, quy trình tổ chức đối thoại thực hiện theo Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của 

doanh nghiệp. Thời điểm tổ chức đối thoại định kỳ trùng với thời điểm tổ chức Hội nghị người 

lao động thì doanh nghiệp không phải tổ chức đối thoại định kỳ. Ngoài ra, còn có một số hình 

thức thực hiện dân chủ ở cơ sở như: Hệ thống thông tin nội bộ, hòm thư góp ý kiến, kiến nghị, 

khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và các hình thức khác do doanh nghiệp quy định. 

Đối thoại tại doanh nghiệp thường xoay quanh các vấn đề liên quan trực tiếp đến hai 

bên như vấn đề về lương, thưởng, phụ cấp; Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); 

Điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động; Hợp đồng lao động (HĐLĐ); Chế độ làm việc, 

nghỉ ngơi;… Nội dung đối thoại là các vấn đề gắn với đặc điểm hoạt động của từng doanh 

nghiệp cụ thể được cả NSDLĐ và NLĐ quan tâm. Quy định về nội dung đối thoại tại nơi là 

việc đã được luật hóa và quy định cụ thể và chi tiết tại Nghị định số 149/2018/NĐ-CP về những 

nội dung NSDLĐ phải công khai, những nội dung NLĐ tham gia ý kiến, những nội dung NLĐ 

quyết, những nội dung NLĐ kiểm tra, giám sát. 

Thông qua đối thoại tại nơi làm việc NLĐ và NSDLĐ thêm gần gũi, thân thiện và tin 

tưởng nhau hơn. Thực hiện tốt đối thoại tại nơi làm việc doanh nghiệp không những chấp hành 

tốt quy định của pháp luật lao động mà còn đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên NSDLĐ và 

NLĐ và góp phần lành mạnh hóa QHLĐ trong doanh nghiệp. 

1.2. Vai trò của công đoàn cơ sở trong đối thoại tại nơi làm việc 

Điều 10 Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: 

“Công đoàn là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của NLĐ cùng với cơ 

quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, 

viên chức và những NLĐ khác; Tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám 
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sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế; Giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức 

và những NLĐ khác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Luật Công đoàn năm 2012 cũng nêu rõ tại khoản 1, điều 2: “Công đoàn đại diện và bảo 

vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; Có trách nhiệm tham gia với Nhà nước 

phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ”. 

Về vai trò của TCCĐCS trong hoạt động đối thoại tại nơi làm việc, điều 188 của Bộ luật 

Lao động (2012) đã nêu rõ: Công đoàn cơ sở thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, NLĐ; Tham gia, thương lượng, ký kết và giám 

sát việc thực hiện TƯLĐTT, thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy 

chế thưởng, nội quy lao động, quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; Đối thoại, hợp 

tác với NSDLĐ xây dựng QHLĐ hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. 

Tại điều 10 Luật Công đoàn (2012) quy định công đoàn có trách nhiệm “Đối thoại với đơn vị 

sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ”; Trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn là phải “phối hợp với Công đoàn 

tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT và quy chế dân chủ cơ sở”. 

Để tăng cường vai trò của công đoàn trong đối thoại tại nơi làm việc, Tổng Liên đoàn 

lao động Việt Nam đã ban hành văn bản số 1755/HD-TLĐ ngày 20 tháng 11 năm 2013 về 

Hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, 

văn bản số 1840/HD-TLĐ ngày 04 tháng 12 năm 2013 về Hướng dẫn về việc thực hiện quyền 

và trách nhiệm của công đoàn trong TLTT, ký kết và thực hiện TƯLĐTT.  

Như vậy có thể thấy vai trò rất lớn của công đoàn trong hoạt động đối thoại tại nơi làm. 

Để thực hiện được nhiệm vụ đó, CĐCS cần phải tham gia sâu vào những hoạt động thể hiện sự 

tương tác với NSDLĐ nhằm khẳng định tiếng nói của NLĐ trong xây dựng và thực hiện quy chế 

dân chủ, tổ chức và thực hiện Hội nghị người lao động, thương lượng và ký kết TƯLĐTT. Có 

tham gia và thực hiện tốt những vai trò trên, CĐCS mới có điều kiện tiếp xúc, giải quyết và tháo 

gỡ những khúc mắc trong QHLĐ với NSDLĐ nhằm tránh những mâu thuẫn, xung đột dẫn đến 

các cuộc TCLĐ hay đình công.  

2. Thực trạng về vai trò của công đoàn cơ sở trong hoạt động đối thoại tại các doanh 

nghiệp Việt Nam 

 Theo báo cáo của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, tính đến ngày 31 tháng 11 năm 

2016 cả nước có 48.293 CĐCS với 6.568.495 đoàn viên công đoàn trong các loại hình doanh 

nghiệp có sử dụng từ 30 lao động trở lên (Xem biểu đồ 2.1). Tính đến thời điểm tháng 11 năm 

2016 cả nước còn 46.642 doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên chưa có tổ chức CĐCS. Trong 

các hợp tác xã, có 1042 hợp tác xã có TCCĐ chiếm 8% tổng số hợp tác xã.  

Biểu đồ 2.1. Công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp 

 
                                        (Nguồn: TLĐLĐ Việt Nam, 2017) 

 Đội ngũ CBCĐCS đa số có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, được đoàn viên tín 

nhiệm. Tuy nhiên, CBCĐ chuyên trách làm công tác công đoàn chiếm tỷ lệ rất ít. Còn lại 

phần lớn là CBCĐ làm việc kiêm nhiệm, vừa làm việc cho NSDLĐ, do NSDLĐ trả lương lại 
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vừa hoạt động công đoàn. Vì vậy đã có những hạn chế nhất định trong hoạt động công đoàn, 

đặc biệt trong việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. 

   Về sự tham gia của CĐCS trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, CBCĐCS 

làm công tác kiêm nhiệm, tập trung nhiều vào công việc chuyên môn nên vai trò của CĐCS tham 

gia trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở khá mờ nhạt bởi phần lớn nội dung 

các quy chế được xây dựng sao chép từ văn bản pháp luật. Những nội dung NSDLĐ phải công 

khai cho NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát còn 

chung chung, chưa cụ thể, chi tiết, chưa bám sát, phù hợp với thực tế tình hình sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. Theo khảo sát của Bộ LĐTB&XH năm 2015 thì số lượng doanh 

nghiệp xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở chiếm 62%/139 doanh nghiệp khảo sát và số doanh 

nghiệp xây dựng đủ 3 quy chế (Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; Quy chế đối thoại định 

kỳ tại nơi làm việc, quy chế hội nghị người lao động) là 42%. 

   Bên cạnh đó, CBCĐCS còn hạn chế về trình độ và kỹ năng nên không dám hoặc không 

có động cơ đứng lên bảo vệ NLĐ. Theo kết quả điều tra về năng lực của CBCĐCS của Nguyễn 

Thị Minh Nhàn (2018) cho thấy mức điểm trung bình phản ánh thái độ của CĐCS trong việc 

sẵn sàng tham gia góp ý trong xây dựng chính sách nhân sự, nội quy quy chế doanh nghiệp và 

phối hợp với NSDLĐ thực hiện quy chế dân chủ ở doanh nghiệp chỉ đạt mức điểm trên trung 

bình (3,1/5,0 điểm). Mức điểm 2,6/5,0 điểm phản ánh sự chủ động tổ chức tập hợp yêu cầu, 

nguyện vọng của NLĐ còn rất kém (Xem Biểu đồ 2.2). 

Biểu đồ 2.2. Thực trạng năng lực cán bộ công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp 

 
           (Nguồn: Đề tài NCKH cấp Bộ, Nguyễn Thị Minh Nhàn, 2018) 

   Về sự tham gia của CĐCS trong hoạt động đối thoại, do năng lực của CBCĐ còn hạn chế, 

thiếu sự hiểu biết về các hình thức đối thoại (3,0 điểm), hạn chế về các kỹ năng thương lương (chỉ 

ở mức điểm dưới trung bình và trung bình) nên sự quan tâm và tham gia của CĐCS vào các cuộc 

đối thoại chưa cao. Mặt khác, TCCĐCS còn bị lệ thuộc vào tài chính và nhân sự với NSDLĐ nên 

chưa thật sự đại diện cho NLĐ trong các cuộc đối thoại, thương lượng. Thực tế thì CBCĐ hiện 

nay chủ yếu thực hiện chức năng phúc lợi cho NSDLĐ. Điều đó gây ảnh hưởng lớn và làm thay 

đổi mô hình đối thoại tại nơi làm việc. Đối thoại thông qua công đoàn trở thành việc cung cấp 

thông tin một chiều tới NLĐ thông qua cán bộ quản lý (Xem biểu đồ 2.3). 

Biểu đồ 2.3. Đối thoại thông qua cán bộ quản lý và qua công đoàn 

 
          Đối thoại qua cán bộ quản lý 

 
  Đối thoại qua công đoàn 

          (Nguồn: CIRD, 2016) 
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Ngoài ra, vẫn còn có CĐCS không bầu các thành viên đại diện tập thể NLĐ tham gia 

đối thoại, không tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến NLĐ, đề xuất nội dung đối thoại làm cho 

các ý kiến tham gia mang tính chất đơn lẻ, tản mạn, không tập trung vào những vấn đề lớn. Bên 

cạnh đó CĐCS không xây dựng kế hoạch đối thoại, không phân công trách nhiệm cho từng 

thành viên tổ đối thoại chuẩn bị ý kiến về nội dung đối thoại nên khi đối thoại không đủ căn cứ 

để phân tích, giải trình, phản biện nội dung đối thoại khiến cuộc đối thoại tại doanh nghiệp gặp 

nhiều khó khăn, gây tốn kém và NLĐ mất niềm tin. 

Về sự tham gia của CĐCS trong TLTT và ký TƯLĐTT, do không có vai trò lãnh đạo và 

đại diện của CĐCS nên tại doanh nghiệp hầu như không diễn ra TLTT một cách thực sự. Công 

đoàn cơ sở chưa phát huy được vai trò của tổ chức mình trong việc chuẩn bị nội dung, các yêu 

cầu và đề xuất với NSDLĐ để tiến hành thương lượng mà chủ yếu do NSDLĐ đề xuất trong dự 

thảo TƯLĐTT. Việc thông qua thỏa ước với những nội dung đúng luật thường dễ dàng đạt 

được với sự bàng quan của NLĐ. Nội dung các TƯLĐTT phần lớn là sao chép lại các quy định 

của Bộ luật Lao động. Các nội dung thương lượng thường liên quan đến lương, phúc lợi, các 

khoản phụ cấp, thời giờ làm việc, điều kiện làm việc (Xem biểu đồ 2.4). 

Biểu đồ 2.4 Nội dung thương lượng tập thể 

 
          (Nguồn: Bộ LĐTB&XH, 2015) 

Hiện nay, một số doanh nghiệp chưa xây dựng được quy chế phối hợp hoạt động giữa 

ban chấp hành CĐCS và lãnh đạo doanh nghiệp nên chưa tạo điều kiện cho sự tham gia của 

công đoàn vào đối thoại với NSDLĐ. Công đoàn cơ sở nói chung đang còn hạn chế về năng 

lực, kinh nghiệm, chưa mạnh dạn đề xuất đối thoại. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn thiếu 

sâu sát, trợ giúp CĐCS trong tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp do vậy việc tổ chức đối thoại 

tại nơi làm việc chưa đạt yêu cầu đề ra. 

3. Một số giải pháp tăng cường vai trò của công đoàn cơ sở trong hoạt động đối thoại tại 

doanh nghiệp 

  Nhằm tăng cường sự tham gia của CĐCS trong hoạt động này, tác giả xin mạnh dạn đề 

xuất một số giải pháp sau: 

Thứ nhất là, cần nâng cao năng lực của CBCĐCS trong đó nâng cao nhận thức, kiến thức 

và kỹ năng của CBCĐCS bởi CBCĐ có năng lực tốt mới có thể tham gia, thực hiện đối thoại có 

hiệu quả. Công đoàn cấp trên cần tăng cường các khóa tập huấn nghiệp vụ công đoàn và các kỹ 

năng cần thiết giúp CBCĐCS có kiến thức luật pháp và lĩnh vực lao động, có kỹ năng giao tiếp, kỹ 

năng thương lượng, kỹ năng đối thoại... để tham gia vào quá trình tương tác với NSDLĐ và thỏa 

thuận được những điều khoản có lợi cho NLĐ.  

Thứ hai là, CBCĐCS cần thể hiện sự chủ động và nắm vững các bước công việc cần 

phải làm trong đối thoại như: chủ động phối hợp với NSDLĐ xây dựng dự thảo mới hoặc góp 

ý vào sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại tại doanh nghiệp, quy chế tổ 

chức Hội nghị người lao động; Tổ chức tốt việc lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến NLĐ và những nội 

dung mới phát sinh cần trao đổi với NSDLĐ trước khi đối thoại; Phân loại, lựa chọn các nội 

dung đối thoại, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên tham gia, tìm hiểu các căn cứ 

pháp luật, thực tế yêu cầu và điều kiện cụ thể để đối thoại; Kết thúc buổi đối thoại phải có kết 

luận từng vấn đề cụ thể và thể hiện vào biên bản đối thoại, ghi rõ những nội dung đã thống nhất, 

biện pháp thực hiện, những nội dung còn có ý kiến khác nhau chưa thống nhất, cần bàn bạc giải 
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quyết tiếp. Khi có phát sinh vấn đề, CĐCS cần tập hợp nhanh yêu cầu của NLĐ và gửi NSDLĐ 

yêu cầu tổ chức đối thoại đột xuất. 

Thứ ba là, cần nâng cao phương thức hoạt động của tổ chức CĐCS. Cần đổi mới, sáng 

tạo trong thực hiện các hoạt động phong trào của TCCĐCS. Các hoạt động công đoàn cần tập 

trung nâng cao nhận thức cho NLĐ về pháp luật lao động, nâng cao nhận thức về QHLĐ. Tăng 

cường tổ chức các cuộc thi nhằm khẳng định rõ vai trò và chức năng của TCCĐCS đối với NLĐ. 

Thứ tư là, để tăng hiệu quả đối thoại, mỗi doanh nghiệp cần thiết lập và vận hành kết 

hợp nhiều kênh đối thoại khác nhau tùy thuộc vào điều kiện và tình hình cụ thể từng doanh 

nghiệp. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và trang bị hạ tầng phục vụ cho hoạt động đối 

thoại thường xuyên như hệ thống loa, đài, tin nhắn SMS... hay sử dụng ứng dụng mạng xã 

hội như Zalo, Facebook, Fanpage, website của doanh nghiệp trong trao đổi thông tin thông 

qua các nhóm kín nhằm chia sẻ, phổ biến các thông tin đến NLĐ, CĐCS một cách nhanh nhất 

và kịp thời nhất. 

Thứ năm là, các cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện, tỉnh và tổ chức công 

đoàn cấp trên cần giám sát, hỗ trợ kịp thời TCCĐCS trong các cuộc đối thoại, tiếp xúc giữa lãnh 

đạo chính quyền, NSDLĐ với NLĐ trên địa bàn để nắm bắt tình hình, tư tưởng, giải quyết những 

kiến nghị và các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của các bên trong QHLĐ để doanh nghiệp 

xây dựng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.  

Như vậy, đối thoại có vai trò quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Để thực hiện tốt và 

có hiệu quả hoạt động này cần phải có sự tham gia tích cực của các chủ thể đặc biệt là về phía 

đại diện NLĐ – TCCĐCS bởi đối thoại nhằm để giải quyết những vướng mắc, để NLĐ có 

quyền được nói lên những mong muốn của bản thân và thể hiện quyền dân chủ tại nơi làm việc. 

Vì vậy, tăng cường vai trò của CĐCS trong đối thoại không những giúp khẳng định vị thế của 

NLĐ mà còn giúp TCCĐCS thực hiện tốt vai trò và chức năng của mình trong bảo vệ quyền và 

lợi ích của NLĐ góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa ổn định và phát triển tại doanh nghiệp.  
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