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LỜI NÓI ĐẦU 

Ngày 20 tháng 11 năm 2019, Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 đã 

thông qua Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 (Viết tắt là 

Bộ luật lao động năm 2019); được Chủ tịch nước ký Lệnh 

công bố số 08/2019/L-CTN ngày 03 tháng 12 năm 2019; 

có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và 

thay thế Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13, ngày 18 

tháng 6 năm 2012. Bộ luật lao động năm 2019 có nhiều 

sửa đổi quan trọng, tạo khung pháp luật hoàn thiện hơn 

cho quan hệ việc làm, điều kiện lao động và chức năng 

đại diện của người sử dụng lao động và người lao động. 

Nhằm giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, người sử 

dụng lao động kịp thời tiếp cận các quy định của Bộ luật 

lao động năm 2019, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên 

soạn cuốn tài liệu TÌM HIỂU QUY ĐỊNH CỦA BỘ 

LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019 VỀ ĐỐI THOẠI TẠI 

NƠI LÀM VIỆC, THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, THOẢ 

ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ, cấp phát miễn phí đến các 

doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

Mong nhận được sự quan tâm của quý độc giả. 

Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 

Quang, số 508, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành 
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phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, điện thoại 02073 

814 482. 

Sở Tư pháp trân trọng giới thiệu! 

 SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 
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TÌM HIỂU 

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 

2019 VỀ ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC, 

THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, THỎA ƯỚC 

 LAO ĐỘNG TẬP THỂ 

 

 

I. ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC 

1. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc (Điều 63) 

* Đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông 

tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử 

dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện 

người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi 

ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm 

tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới 

giải pháp các bên cùng có lợi. 

* Các trường hợp phải tổ chức đối thoại tại nơi 

làm việc: Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại 

tại nơi làm việc trong trường hợp sau đây: 

- Định kỳ ít nhất 01 năm một lần. 

- Khi có yêu cầu của một hoặc các bên. 

- Khi có vụ việc sau: (1) Người sử dụng lao động 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do người lao 
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động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp 

đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức 

độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng 

lao động; (2) Sử dụng lao động khi có thay đổi cơ cấu, 

công nghệ hoặc vì lý do kinh tế; (3) Thực hiện phương án 

sử dụng lao động; (4) Xây dựng thang lương, bảng lương 

và định mức lao động; (5) Thực hiện thưởng; (6) Xây 

dựng nội quy lao động; (7) Tạm đình chỉ công việc của 

người lao động. 

Ngoài các trường hợp quy định nêu trên, khuyến 

khích người sử dụng lao động và người lao động hoặc tổ 

chức đại diện người lao động tiến hành đối thoại tại nơi 

làm việc. 

2. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc (Điều 64) 

- Nội dung đối thoại bắt buộc, gồm: (1) Đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động do người lao động 

thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng 

lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ 

hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao 

động; (2) Sử dụng lao động khi có thay đổi cơ cấu, công 

nghệ hoặc vì lý do kinh tế; (3) Thực hiện phương án sử 

dụng lao động; (4) Xây dựng thang lương, bảng lương và 

định mức lao động; (5) Thực hiện thưởng; (6) Xây dựng 

nội quy lao động; (7) Tạm đình chỉ công việc của người 

lao động. 
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- Ngoài nội dung đối thoại bắt buộc nêu trên, các 

bên lựa chọn một hoặc một số nội dung sau đây để tiến 

hành đối thoại: (1) Tình hình sản xuất, kinh doanh của 

người sử dụng lao động; (2) Việc thực hiện hợp đồng lao 

động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy chế 

và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc; (3) Điều kiện 

làm việc; (4) Yêu cầu của người lao động, tổ chức đại diện 

người lao động đối với người sử dụng lao động; (5) Yêu 

cầu của người sử dụng lao động đối với người lao động, tổ 

chức đại diện người lao động; (6) Nội dung khác mà một 

hoặc các bên quan tâm. 

II. THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ 

1. Thương lượng tập thể (Điều 65) 

Thương lượng tập thể là việc đàm phán, thỏa thuận 

giữa một bên là một hoặc nhiều tổ chức đại diện người lao 

động với một bên là một hoặc nhiều người sử dụng lao 

động hoặc tổ chức đại diện người sử dụng lao động nhằm 

xác lập điều kiện lao động, quy định về mối quan hệ giữa 

các bên và xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và 

ổn định. 

2. Nguyên tắc thương lượng tập thể (Điều 66) 

Thương lượng tập thể phải được tiến hành theo 

nguyên tắc tự nguyện, hợp tác, thiện chí, bình đẳng, công 

khai và minh bạch. 

3. Nội dung thương lượng tập thể (Điều 67) 
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Các bên thương lượng lựa chọn một hoặc một số 

nội dung sau để tiến hành thương lượng tập thể: 

(1) Tiền lương, trợ cấp, nâng lương, thưởng, bữa ăn 

và các chế độ khác; 

(2) Mức lao động và thời giờ làm việc, thời giờ 

nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca; 

(3) Bảo đảm việc làm đối với người lao động; 

(4) Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện 

nội quy lao động; 

(5) Điều kiện, phương tiện hoạt động của tổ chức 

đại diện người lao động; mối quan hệ giữa người sử dụng 

lao động và tổ chức đại diện người lao động; 

(6) Cơ chế, phương thức phòng ngừa, giải quyết 

tranh chấp lao động; 

(7) Bảo đảm bình đẳng giới, bảo vệ thai sản, nghỉ 

hằng năm; phòng, chống bạo lực và quấy rối tình dục tại 

nơi làm việc; 

(8) Nội dung khác mà một hoặc các bên quan tâm. 

4. Quyền thương lượng tập thể của tổ chức đại 

diện người lao động tại cơ sở trong doanh nghiệp (Điều 

68) 

- Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có 

quyền yêu cầu thương lượng tập thể khi đạt tỷ lệ thành 
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viên tối thiểu trên tổng số người lao động trong doanh 

nghiệp theo quy định của Chính phủ. 

- Trường hợp doanh nghiệp có nhiều tổ chức đại 

diện người lao động tại cơ sở đáp ứng quy định về tỷ lệ 

thành viên tối thiểu trên tổng số người lao động trong 

doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ thì tổ chức có 

quyền yêu cầu thương lượng là tổ chức có số thành viên 

nhiều nhất trong doanh nghiệp. Các tổ chức đại diện người 

lao động tại cơ sở khác có thể tham gia thương lượng tập 

thể khi được tổ chức đại diện người lao động có quyền 

yêu cầu thương lượng tập thể đồng ý. 

- Trường hợp doanh nghiệp có nhiều tổ chức đại 

diện người lao động tại cơ sở mà không có tổ chức nào 

đáp ứng quy định về tỷ lệ thành viên tối thiểu trên tổng số 

người lao động trong doanh nghiệp theo quy định của 

Chính phủ thì các tổ chức có quyền tự nguyện kết hợp với 

nhau để yêu cầu thương lượng tập thể nhưng tổng số thành 

viên của các tổ chức này phải đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy 

định. 

- Chính phủ quy định việc giải quyết tranh chấp 

giữa các bên liên quan đến quyền thương lượng tập thể. 

5. Đại diện thương lượng tập thể tại doanh 

nghiệp (Điều 69) 
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* Số lượng người tham gia thương lượng tập thể: 

Số lượng người tham gia thương lượng tập thể của mỗi 

bên do các bên thỏa thuận. 

* Thành phần tham gia thương lượng tập thể: 

- Thành phần tham gia thương lượng tập thể của 

mỗi bên do bên đó quyết định. 

- Trường hợp bên người lao động có nhiều tổ chức 

đại diện tham gia thương lượng tập thể thì tổ chức đại diện 

có quyền yêu cầu thương lượng quyết định số lượng đại 

diện của mỗi tổ chức tham gia thương lượng. 

- Trường hợp bên người lao động có nhiều tổ chức 

đại diện tham gia thương lượng tập thể thì số lượng đại 

diện của mỗi tổ chức do các tổ chức đó thỏa thuận. 

Trường hợp không thỏa thuận được thì từng tổ chức xác 

định số lượng đại diện tham gia tương ứng theo số lượng 

thành viên của tổ chức mình trên tổng số thành viên của 

các tổ chức. 

- Mỗi bên thương lượng tập thể có quyền mời tổ 

chức đại diện cấp trên của mình cử người tham gia là đại 

diện thương lượng và bên kia không được từ chối. Đại 

diện thương lượng tập thể của mỗi bên không được vượt 

quá số lượng do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp được 

bên kia đồng ý. 

6. Quy trình thương lượng tập thể tại doanh 

nghiệp (Điều 70) 
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Việc thương lượng tập thể tại doanh nghiệp thực 

hiện theo quy trình sau: 

(1) Khi có yêu cầu thương lượng tập thể của tổ 

chức đại diện người lao động hoặc yêu cầu của người sử 

dụng lao động thì bên nhận được yêu cầu không được từ 

chối việc thương lượng. 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được yêu cầu và nội dung thương lượng, các bên thỏa 

thuận về địa điểm, thời gian bắt đầu thương lượng. 

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí thời 

gian, địa điểm và các điều kiện cần thiết để tổ chức các 

phiên họp thương lượng tập thể. 

- Thời gian bắt đầu thương lượng không được quá 

30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thương lượng tập 

thể. 

(2) Thời gian thương lượng tập thể không được quá 

90 ngày kể từ ngày bắt đầu thương lượng, trừ trường hợp 

các bên có thỏa thuận khác. 

- Thời gian tham gia các phiên họp thương lượng 

tập thể của đại diện bên người lao động được tính là thời 

gian làm việc có hưởng lương. Trường hợp người lao 

động là thành viên của tổ chức đại diện người lao động 

tham gia các phiên họp thương lượng tập thể thì thời gian 

tham gia các phiên họp không tính vào thời gian để thực 

hiện nhiệm vụ của tổ chức đại diện. 
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(3) Trong quá trình thương lượng tập thể, nếu có 

yêu cầu của bên đại diện người lao động thì trong thời hạn 

10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, bên người sử dụng 

lao động có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình 

hoạt động sản xuất, kinh doanh và nội dung khác liên 

quan trực tiếp đến nội dung thương lượng trong phạm vi 

doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương 

lượng tập thể, trừ thông tin về bí mật kinh doanh, bí mật 

công nghệ của người sử dụng lao động. 

(4) Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có 

quyền tổ chức thảo luận, lấy ý kiến người lao động về nội 

dung, cách thức tiến hành và kết quả của quá trình thương 

lượng tập thể. 

- Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở quyết 

định về thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành thảo 

luận, lấy ý kiến người lao động nhưng không được làm 

ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình 

thường của doanh nghiệp. 

- Người sử dụng lao động không được gây khó 

khăn, cản trở hoặc can thiệp vào quá trình tổ chức đại diện 

người lao động thảo luận, lấy ý kiến người lao động. 

(5) Việc thương lượng tập thể phải được lập biên 

bản, trong đó ghi rõ nội dung đã được các bên thống nhất, 

nội dung còn ý kiến khác nhau. Biên bản thương lượng tập 

thể phải có chữ ký của đại diện các bên thương lượng và 
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của người ghi biên bản. Tổ chức đại diện người lao động 

tại cơ sở công bố rộng rãi, công khai biên bản thương 

lượng tập thể đến toàn bộ người lao động. 

7. Thương lượng tập thể không thành (Điều 71) 

- Các trường hợp hương lượng tập thể không thành, 

gồm: 

+ Một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến 

hành thương lượng trong thời hạn quy định; 

+ Đã hết thời gian thương lượng tập thể theo quy 

định mà các bên không đạt được thỏa thuận; 

+ Chưa hết thời gian thương lượng tập thể theo quy 

định nhưng các bên cùng xác định và tuyên bố về việc 

thương lượng tập thể không đạt được thỏa thuận. 

- Khi thương lượng không thành, các bên thương 

lượng tiến hành thủ tục giải quyết tranh chấp lao động 

theo quy định của Bộ luật lao động. Trong khi đang giải 

quyết tranh chấp lao động, tổ chức đại diện người lao 

động không được tổ chức đình công. 

8. Thương lượng tập thể ngành, thương lượng 

tập thể có nhiều doanh nghiệp tham gia (Điều 72) 

* Nguyên tắc, nội dung thương lượng tập thể 

ngành, thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp tham 

gia:   
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- Nguyên tắc: Thương lượng tập thể ngành, thương 

lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp tham gia phải được 

tiến hành theo nguyên tắc tự nguyện, hợp tác, thiện chí, 

bình đẳng, công khai và minh bạch. 

- Nội dung: Các bên thương lượng lựa chọn một 

hoặc một số nội dung sau để tiến hành thương lượng tập 

thể: 

(1) Tiền lương, trợ cấp, nâng lương, thưởng, bữa ăn 

và các chế độ khác; 

(2) Mức lao động và thời giờ làm việc, thời giờ 

nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca; 

(3) Bảo đảm việc làm đối với người lao động; 

(4) Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện 

nội quy lao động; 

(5) Điều kiện, phương tiện hoạt động của tổ chức 

đại diện người lao động; mối quan hệ giữa người sử dụng 

lao động và tổ chức đại diện người lao động; 

(6) Cơ chế, phương thức phòng ngừa, giải quyết 

tranh chấp lao động; 

(7) Bảo đảm bình đẳng giới, bảo vệ thai sản, nghỉ 

hằng năm; phòng, chống bạo lực và quấy rối tình dục tại 

nơi làm việc; 

(8) Nội dung khác mà một hoặc các bên quan tâm. 
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* Quy trình tiến hành thương lượng: Quy trình tiến 

hành thương lượng tập thể ngành, thương lượng tập thể có 

nhiều doanh nghiệp tham gia do các bên thỏa thuận quyết 

định, bao gồm cả việc thỏa thuận tiến hành thương lượng 

tập thể thông qua Hội đồng thương lượng tập thể. 

* Thành phần tham gia thương lượng: 

- Trường hợp thương lượng tập thể ngành thì đại 

diện thương lượng là tổ chức công đoàn ngành và tổ chức 

đại diện người sử dụng lao động cấp ngành quyết định. 

- Trường hợp thương lượng tập thể có nhiều doanh 

nghiệp tham gia thì đại diện thương lượng do các bên 

thương lượng quyết định trên cơ sở tự nguyện, thỏa thuận. 

9. Thương lượng tập thể có nhiều doanh nghiệp 

tham gia thông qua Hội đồng thương lượng tập thể 

(Điều 73) 

- Trên cơ sở đồng thuận, các bên thương lượng tập 

thể có nhiều doanh nghiệp tham gia có thể yêu cầu Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của các doanh 

nghiệp tham gia thương lượng hoặc nơi do các bên lựa 

chọn trong trường hợp các doanh nghiệp tham gia thương 

lượng có trụ sở chính tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương thành lập Hội đồng thương lượng tập thể để 

tiến hành thương lượng tập thể. 

- Khi nhận được yêu cầu của các bên thương lượng 

tập thể có nhiều doanh nghiệp tham gia, Ủy ban nhân dân 
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cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thương lượng tập 

thể để tổ chức việc thương lượng tập thể. Thành phần Hội 

đồng thương lượng tập thể bao gồm: 

+ Chủ tịch Hội đồng do các bên quyết định và có 

trách nhiệm điều phối hoạt động của Hội đồng thương 

lượng tập thể, hỗ trợ cho việc thương lượng tập thể của 

các bên; 

+ Đại diện các bên thương lượng tập thể do mỗi 

bên cử. Số lượng đại diện mỗi bên thương lượng tham gia 

Hội đồng do các bên thỏa thuận; 

+ Đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Hội đồng thương lượng tập thể tiến hành thương 

lượng theo yêu cầu của các bên và tự chấm dứt hoạt động 

khi thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp tham 

gia được ký kết hoặc theo thỏa thuận của các bên. 

10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

trong thương lượng tập thể (Điều 74) 

Trong thương lượng tập thể, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có trách nhiệm sau: 

(1) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thương 

lượng tập thể cho các bên thương lượng tập thể. 

(2) Xây dựng và cung cấp các thông tin, dữ liệu về 

kinh tế - xã hội, thị trường lao động, quan hệ lao động 

nhằm hỗ trợ, thúc đẩy thương lượng tập thể. 
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(3) Chủ động hoặc khi có yêu cầu của cả hai bên 

thương lượng tập thể, hỗ trợ các bên đạt được thỏa thuận 

trong quá trình thương lượng tập thể; trường hợp không có 

yêu cầu, việc chủ động hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh chỉ được tiến hành nếu được các bên đồng ý. 

(4) Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể khi 

có yêu cầu của các bên thương lượng tập thể có nhiều 

doanh nghiệp tham gia. 

III. THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 

1. Thỏa ước lao động tập thể (Điều 75) 

- Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận đạt được 

thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết 

bằng văn bản. Thỏa ước lao động tập thể bao gồm thỏa 

ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập 

thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh 

nghiệp và các thỏa ước lao động tập thể khác. 

- Nội dung thỏa ước lao động tập thể không được 

trái với quy định của pháp luật; khuyến khích có lợi hơn 

cho người lao động so với quy định của pháp luật. 

2. Lấy ý kiến và ký kết thỏa ước lao động tập thể 

(Điều 76) 

* Lấy ý kiến thỏa ước lao động tập thể:  

Việc lấy ý kiến thỏa ước lao động tập thể được thực 

hiện theo quy định sau: 
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(1) Đối với thỏa ước lao động tập thể doanh 

nghiệp, trước khi ký kết, dự thảo thỏa ước lao động tập thể 

đã được các bên đàm phán phải được lấy ý kiến của toàn 

bộ người lao động trong doanh nghiệp. Thỏa ước lao động 

tập thể doanh nghiệp chỉ được ký kết khi có trên 50% 

người lao động của doanh nghiệp biểu quyết tán thành. 

(2) Đối với thỏa ước lao động tập thể ngành, đối 

tượng lấy ý kiến bao gồm toàn bộ thành viên ban lãnh đạo 

của các tổ chức đại diện người lao động tại các doanh 

nghiệp tham gia thương lượng. Thỏa ước lao động tập thể 

ngành chỉ được ký kết khi có trên 50% tổng số người được 

lấy ý kiến biểu quyết tán thành. 

Đối với thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh 

nghiệp, đối tượng lấy ý kiến bao gồm toàn bộ người lao 

động tại các doanh nghiệp tham gia thương lượng hoặc 

toàn bộ thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện 

người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thương 

lượng. Chỉ những doanh nghiệp có trên 50% số người 

được lấy ý kiến biểu quyết tán thành mới tham gia ký kết 

thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp. 

(3) Thời gian, địa điểm và cách thức lấy ý kiến biểu 

quyết đối với dự thảo thỏa ước lao động tập thể do tổ chức 

đại diện người lao động quyết định nhưng không được 

làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình 

thường của doanh nghiệp tham gia thương lượng. Người 

sử dụng lao động không được gây khó khăn, cản trở hoặc 
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can thiệp vào quá trình tổ chức đại diện người lao động 

lấy ý kiến biểu quyết về dự thảo thỏa ước. 

* Ký kết thỏa ước lao động tập thể 

- Thỏa ước lao động tập thể được ký kết bởi đại 

diện hợp pháp của các bên thương lượng. Trường hợp 

thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp được tiến 

hành thông qua Hội đồng thương lượng tập thể thì được 

ký kết bởi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể và đại 

diện hợp pháp của các bên thương lượng. 

- Thỏa ước lao động tập thể phải được gửi cho mỗi 

bên ký kết và cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đối với thỏa ước lao động tập 

thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh 

nghiệp thì từng người sử dụng lao động và từng tổ chức 

đại diện người lao động tại các doanh nghiệp tham gia 

thỏa ước phải được nhận 01 bản. 

- Sau khi thỏa ước lao động tập thể được ký kết, 

người sử dụng lao động phải công bố cho người lao động 

của mình biết. 

3. Gửi thỏa ước lao động tập thể (Điều 77) 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thỏa ước lao 

động tập thể được ký kết, người sử dụng lao động tham 

gia thỏa ước phải gửi 01 bản thỏa ước lao động tập thể đến 

cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính. 
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4. Hiệu lực và thời hạn của thỏa ước lao động 

tập thể (Điều 78) 

* Hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể 

- Ngày có hiệu lực của thỏa ước lao động tập thể do 

các bên thỏa thuận và được ghi trong thỏa ước. Trường 

hợp các bên không thỏa thuận ngày có hiệu lực thì thỏa 

ước lao động tập thể có hiệu lực kể từ ngày ký kết. Thỏa 

ước lao động tập thể sau khi có hiệu lực phải được các bên 

tôn trọng thực hiện. 

- Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp có hiệu 

lực áp dụng đối với người sử dụng lao động và toàn bộ 

người lao động của doanh nghiệp. Thỏa ước lao động tập 

thể ngành và thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh 

nghiệp có hiệu lực áp dụng đối với toàn bộ người sử dụng 

lao động và người lao động của các doanh nghiệp tham 

gia thỏa ước lao động tập thể. 

* Thời hạn của thỏa ước lao động tập thể 

3. Thỏa ước lao động tập thể có thời hạn từ 01 năm 

đến 03 năm. Thời hạn cụ thể do các bên thỏa thuận và ghi 

trong thỏa ước lao động tập thể. Các bên có quyền thỏa 

thuận thời hạn khác nhau đối với các nội dung của thỏa 

ước lao động tập thể. 

5. Thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại doanh 

nghiệp (Điều 79) 
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- Người sử dụng lao động, người lao động, bao 

gồm cả người lao động vào làm việc sau ngày thỏa ước 

lao động tập thể có hiệu lực, có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ 

thỏa ước lao động tập thể đang có hiệu lực. 

- Trường hợp quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các 

bên trong hợp đồng lao động đã giao kết trước ngày thỏa 

ước lao động tập thể có hiệu lực thấp hơn quy định tương 

ứng của thỏa ước lao động tập thể thì phải thực hiện theo 

thỏa ước lao động tập thể. Quy định của người sử dụng lao 

động chưa phù hợp với thỏa ước lao động tập thể thì phải 

được sửa đổi cho phù hợp; trong thời gian chưa sửa đổi thì 

thực hiện theo nội dung tương ứng của thỏa ước lao động 

tập thể. 

- Khi một bên cho rằng bên kia thực hiện không 

đầy đủ hoặc vi phạm thỏa ước lao động tập thể thì có 

quyền yêu cầu thi hành đúng thỏa ước lao động tập thể và 

các bên có trách nhiệm cùng xem xét giải quyết; nếu 

không giải quyết được, mỗi bên đều có quyền yêu cầu giải 

quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp 

luật. 

6. Thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh 

nghiệp trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh 

nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng 

tài sản của doanh nghiệp (Điều 80) 
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- Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, 

cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển 

nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh 

nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp và tổ chức đại 

diện người lao động có quyền thương lượng, căn cứ vào 

phương án sử dụng lao động để xem xét lựa chọn việc tiếp 

tục thực hiện, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể 

doanh nghiệp cũ hoặc thương lượng để ký kết thỏa ước 

lao động tập thể mới. 

- Trường hợp thỏa ước lao động tập thể doanh 

nghiệp hết hiệu lực do người sử dụng lao động chấm dứt 

hoạt động thì quyền lợi của người lao động được giải 

quyết theo quy định của pháp luật. 

7. Quan hệ giữa thỏa ước lao động tập thể 

doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa 

ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp (Điều 81) 

- Trường hợp thỏa ước lao động tập thể doanh 

nghiệp, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp, 

thỏa ước lao động tập thể ngành quy định về quyền, nghĩa 

vụ và lợi ích của người lao động khác nhau thì thực hiện 

theo nội dung có lợi nhất cho người lao động. 

- Doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng của thỏa 

ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể 

có nhiều doanh nghiệp nhưng chưa có thỏa ước lao động 

tập thể doanh nghiệp thì có thể xây dựng thỏa ước lao 
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động tập thể doanh nghiệp với những nội dung có lợi hơn 

cho người lao động so với thỏa ước lao động tập thể 

ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh 

nghiệp. 

- Khuyến khích doanh nghiệp chưa tham gia thỏa 

ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể 

có nhiều doanh nghiệp thực hiện nội dung có lợi hơn cho 

người lao động của thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc 

thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp. 

8. Sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể 

(Điều 82) 

- Thỏa ước lao động tập thể chỉ được sửa đổi, bổ 

sung theo thỏa thuận tự nguyện của các bên, thông qua 

thương lượng tập thể. Việc sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao 

động tập thể được thực hiện như việc thương lượng, ký 

kết thỏa ước lao động tập thể. 

- Trường hợp quy định của pháp luật thay đổi dẫn 

đến thỏa ước lao động tập thể không còn phù hợp với quy 

định của pháp luật thì các bên phải tiến hành sửa đổi, bổ 

sung thỏa ước lao động tập thể cho phù hợp với quy định 

của pháp luật. Trong thời gian tiến hành sửa đổi, bổ sung 

thỏa ước lao động tập thể thì quyền lợi của người lao động 

được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

9. Thỏa ước lao động tập thể hết hạn (Điều 83) 
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- Trong thời hạn 90 ngày trước ngày thỏa ước lao 

động tập thể hết hạn, các bên có thể thương lượng để kéo 

dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể hoặc ký kết 

thỏa ước lao động tập thể mới. Trường hợp các bên thỏa 

thuận kéo dài thời hạn của thỏa ước lao động tập thể thì 

phải lấy ý kiến theo quy định. 

- Khi thỏa ước lao động tập thể hết hạn mà các bên 

vẫn tiếp tục thương lượng thì thỏa ước lao động tập thể cũ 

vẫn được tiếp tục thực hiện trong thời hạn không quá 90 

ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể hết hạn, trừ 

trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

10. Mở rộng phạm vi áp dụng của thỏa ước lao 

động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có 

nhiều doanh nghiệp (Điều 84) 

Khi một thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa 

ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp có phạm vi áp 

dụng chiếm trên 75% người lao động hoặc trên 75% 

doanh nghiệp cùng ngành, nghề, lĩnh vực trong khu công 

nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao thì 

người sử dụng lao động hoặc tổ chức đại diện của người 

lao động tại đó đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quyết định mở rộng phạm vi áp dụng một phần hoặc toàn 

bộ thỏa ước đó đối với các doanh nghiệp cùng ngành, 

nghề, lĩnh vực trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu 

chế xuất, khu công nghệ cao. 
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11. Gia nhập và rút khỏi thỏa ước lao động tập 

thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có nhiều 

doanh nghiệp (Điều 85) 

- Doanh nghiệp có thể gia nhập thỏa ước lao động 

tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh 

nghiệp khi có sự đồng thuận của tất cả người sử dụng lao 

động và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp 

là thành viên của thỏa ước. 

- Doanh nghiệp thành viên của thỏa ước lao động 

tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh 

nghiệp được rút khỏi thỏa ước lao động tập thể khi có sự 

đồng thuận của tất cả người sử dụng lao động và tổ chức 

đại diện người lao động tại doanh nghiệp là thành viên của 

thỏa ước, trừ trường hợp có khó khăn đặc biệt trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh. 

12. Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu (Điều 86) 

- Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu từng phần khi 

một hoặc một số nội dung trong thỏa ước lao động tập thể 

vi phạm pháp luật. 

- Thỏa ước lao động tập thể vô hiệu toàn bộ thuộc 

một trong các trường hợp sau đây:  

+ Toàn bộ nội dung thỏa ước lao động tập thể vi 

phạm pháp luật; 

+ Người ký kết không đúng thẩm quyền; 
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+ Không tuân thủ đúng quy trình thương lượng, ký 

kết thỏa ước lao động tập thể. 

13. Thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập 

thể vô hiệu (Điều 87) 

Tòa án nhân dân có quyền tuyên bố thỏa ước lao 

động tập thể vô hiệu. 

14. Xử lý thỏa ước lao động tập thể vô hiệu 

(Điều 88) 

Khi thỏa ước lao động tập thể bị tuyên bố vô hiệu 

thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên ghi trong thỏa 

ước lao động tập thể tương ứng với toàn bộ hoặc phần bị 

tuyên bố vô hiệu được giải quyết theo quy định của pháp 

luật và các thỏa thuận hợp pháp trong hợp đồng lao động. 

15. Chi phí thương lượng, ký kết thỏa ước lao 

động tập thể (Điều 89) 

Mọi chi phí cho việc thương lượng, ký kết, sửa đổi, 

bổ sung, gửi và công bố thỏa ước lao động tập thể do phía 

người sử dụng lao động chi trả./. 
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