
Việt Nam sẽ cho phép thành lập các công đoàn độc lập  

 
Công nhân làm việc tại một nhà máy may mặc ở ngoại ô Hà Nội. 
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Việt Nam đồng ý về một loạt biện pháp cải cách lao động, kể cả cho phép thành lập các công đoàn 

tự do và độc lập, bao gồm quyền đình công, theo Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương -TPP 

được thoả thuận hồi tháng trước. Toàn văn hiệp định TPP được công bố, phác họa những nhượng 

bộ mà Việt Nam đã đồng ý trước những đòi hỏi của phía Mỹ. 

Hãng tin Reuters hôm 8/11 tường thuật rằng các điều khoản liên quan tới việc này nằm trong một 

thoả thuận song phương riêng rẽ giữa Washington và Hà Nội, một trong những điều khoản trong 

hiệp định thương mại khổng lồ bao trùm 12 quốc gia ven Thái Bình Dương. 

Reuters dẫn lời ông Tom Malinowski, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền 

và Lao động khẳng định với tờ New York Times rằng đây là „cơ hội tốt nhất mà Hoa Kỳ có được 

trong nhiều năm nay để hối thúc cải cách sâu rộng các định chế tại Việt Nam hầu giúp thăng tiến 

nhân quyền, và điều này chỉ xảy ra nếu TPP được phê chuẩn.‟ 

Việt Nam cam kết sẽ cho phép công nhân được đình công, không những chỉ về lương bổng và giờ 

giấc làm việc, mà còn về các điều kiện làm việc và những khiếu nại khác nữa. 

Theo bản văn của hiệp ước TPP, “Việt Nam sẽ đảm bảo các thủ tục và cơ chế để đăng ký các công 

đoàn lao động ở cấp cơ sở, phù hợp với các quyền lao động như được ghi trong bản tuyên ngôn của 

Tổ chức Lao động Quốc tế, kể cả tôn trọng sự minh bạch, thời hạn làm thủ tục và các đòi hỏi đối 

với thành viên, mà không cần phải xin phép trước”. 
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Theo thoả thuận, Việt Nam sẽ thông qua các luật để cho phép công nhân thuộc các công ty và lĩnh 

vực khác nhau liên kết với nhau trong các tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền lợi của người lao 

động. 

Trước đó tờ New York Times nói rằng thoả thuận này có thể dành cho công nhân quyền hạn lớn hơn 

để mặc cả với giới chủ nhân, nhưng ảnh hưởng của nó sẽ tuỳ thuộc vào cách mà Việt Nam thi hành 

thoả thuận này. 

Theo thoả thuận đi kèm với TPP, ngoài quyền đình công, Việt Nam còn phải cho phép các công 

đoàn độc lập được yêu cầu sự hỗ trợ của các công đoàn lao động quốc tế. 

Có nhiều sự khác biệt lớn giữa các nước tham gia TPP. Nước có GDP cao nhất là Hoa Kỳ với 17,42 

nghìn tỉ đôla. Nước có GDP thấp nhất là Brunei với 17,26 tỉ đô la. 

Về dân số nước đông dân nhất là Hoa Kỳ với 323 triệu dân, Brunei ít dân nhất với 420.000 người. 

GDP tính trên đầu người cao nhất là Brunei, với 72.220 đôla, Việt Nam có GDP tính trên đầu người 

thấp nhất, là 1.901 đôla. 
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