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Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2011
Kính gửi: -Các Công đoàn ngành Xây dựng tỉnh, thành phố
-Các Công đoàn tập đoàn, tổng công ty, công ty
và đơn vị trong ngành Xây dựng
Thực hiện Kế hoạch số 64/CĐXD-ToC ngày 22/2/2011 của Ban Thường vụ Công đoàn
Xây dựng Việt Nam về việc tổ chức Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi toàn quốc ngành Xây dựng
năm 2011, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã soạn thảo và nay gửi đến các đồng chí bộ câu hỏi
kèm theo gợi ý trả lời để làm tài liệu phục vụ cho Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi của đơn vị.
Tài liệu này ngoài việc phục vụ cho Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi còn dùng để nghiên
cứu, sử dụng trong hoạt động thực tiễn của cán bộ công đoàn các cấp nên trong phần gợi ý trả lời,
hầu hết các quy định đều ghi rõ xuất xứ từ văn bản quy phạm pháp luật cụ thể. Trong khi thi cán
bộ công đoàn giỏi, thí sinh chỉ cần nắm vững nội dung của quy định để trình bày phù hợp với câu
hỏi, không bắt buộc phải nêu xuất xứ của quy định đó, ví dụ:
-Gợi ý trả lời Câu hỏi 14 viết là “Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (Điều 35
Bộ luật Lao động), hợp đồng lao động được tạm hoãn...”.
-Khi thi, thí sinh chỉ cần trình bày “Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, hợp
đồng lao động được tạm hoãn...” là đủ, không bị trừ điểm dù không nêu xuất xứ của quy định.
Trong quá trình sử dụng tài liệu, nếu phát hiện sai sót đề nghị các đồng chí phản ánh về
ngành để Công đoàn Xây dựng Việt Nam kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh tài liệu.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Đặng Hữu Hoàn
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CÂU HỎI THI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN GIỎI
PHẦN KIẾN THỨC (70 câu)
Câu hỏi 1 : Đồng chí hãy cho biết Công đoàn Việt Nam có mấy tính chất? Những tính chất đó thể hiện
như thế nào?
Gợi ý trả lời: Công đoàn Việt Nam có 2 tính chất: tính chất giai cấp của giai cấp công nhân và tính
chất quần chúng. Hai tính chất được thể hiện như sau:
1/ Tính chất giai cấp của giai cấp công nhân:
- Công đoàn Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Mục đích hoạt động của Công đoàn Việt Nam vì lý tưởng của giai cấp công nhân Việt Nam.
- Xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam bảo đảm thống nhất hành động của giai cấp công nhân
Việt Nam.
2/ Tính chất quần chúng:
- Công đoàn Việt Nam là tổ chức rộng lớn nhất của công nhân, viên chức và lao động (CNVCLĐ)
Việt Nam. Tất cả CNVCLĐ Việt Nam, nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tự nguyện sinh hoạt
trong tổ chức cơ sở của công đoàn, đóng đoàn phí theo quy định thì được gia nhập Công đoàn.
- Cơ quan lãnh đạo các cấp của Công đoàn do đoàn viên công đoàn tín nhiệm bầu ra.
- Công đoàn Việt Nam xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn xuất thân từ CNVCLĐ trưởng thành từ
phong trào quần chúng cơ sở.
- Nội dung hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo CNVCLĐ.
Câu hỏi 2: Đồng chí hãy nêu các chức năng của Công đoàn Việt Nam. Đồng chí cho biết chức năng nào
là trung tâm hàng đầu và được xác định từ khi nào ?
Gợi ý trả lời: Công đoàn Việt Nam có 3 chức năng:
1/ Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
2/ Tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động
của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế.
3/ Giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước; thực hiện nghĩa vụ công
dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong 3 chức năng đó thì chức năng bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người
lao dộng (NLĐ) được coi là chức năng trung tâm hàng đầu và được xác định từ Đại hội VI Công đoàn
Việt Nam (1988).
Câu hỏi 3 : Đồng chí hãy cho biết nhiệm kỳ của Đại hội công đoàn các cấp, và số lượng đại biểu chính
thức của đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn cơ sở. Nếu là đại hội đại biểu thì thành phần đại
biểu chính thức được quy định như thế nào ? Đại hội toàn thể đoàn viên được tổ chức trong trường hợp
nào?
Gợi ý trả lời: Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam:
*Nhiệm kỳ đại hội Công đoàn các cấp như sau:
- Tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn: Mỗi năm 01 lần tổ chức hội nghị toàn thể.
- Nhiệm kỳ đại hội CĐCS, nghiệp đoàn, CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ
phận: 5 năm 2 lần. Những CĐCS được tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ 5 năm 1 lần phải được CĐ cấp trên
trực tiếp đồng ý khi có đủ 1 trong 2 điều kiện sau :
+ CĐCS có từ 3.000 đoàn viên trở lên.
+ CĐCS có từ 1.000 đoàn viên và 05 CĐCS thành viên trở lên hoạt động phân tán lưu động trên
địa bàn nhiều tỉnh.
- Nhiệm kỳ đại hội công đoàn các cấp trên cơ sở: 5 năm 1 lần
- Trường hợp đặc biệt, nếu được công đoàn cấp trên đồng ý, đại hội công đoàn các cấp có thể triệu
tập sớm hoặc muộn hơn, nhưng không quá 12 tháng đối với công đoàn cấp trên cơ sở và 06 tháng đối với
CĐCS. Riêng đối với Đại hội Công đoàn toàn quốc do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam quyết định.
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*Số lượng đại biểu chính thức của Đại hội CĐCS, nghiệp đoàn cơ sở :
- Đại hội CĐCS, nghiệp đoàn, CĐCS thành viên : Không quá 150 đại biểu
- Đại hội CĐCS có từ 5.000 đoàn viên trở lên : Không quá 200 đại biểu
*Thành phần đại biểu chính thức của Đại hội gồm:
- Các ủy viên đương nhiệm của BCH Công đoàn cấp triệu tập, trong nhiệm kỳ có tham dự từ 50%
số kỳ họp trở lên.
- Các đại biểu do đại hội hoặc hội nghị đại biểu, hội nghị toàn thể công đoàn cấp dưới bầu lên
theo đúng nguyên tắc, thể lệ bầu cử và quy định của ban chấp hành công đoàn cấp triệu tập.
- Đại biểu chỉ định với số lượng không quá 3% (ba phần trăm) tổng số đại biểu chính thức được
triệu tập.
* Đại hội toàn thể là đại hội của tất cả đoàn viên (trừ đoàn viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
hoặc đang trong thời hạn chấp hành các hình phạt của toà án) được tổ chức tại CĐCS, nghiệp đoàn,
CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận có dưới 150 đoàn viên. Trường hợp có từ
150 đoàn viên trở lên, nếu đoàn viên yêu cầu đại hội toàn thể do công đoàn cấp trên xem xét quyết định.
Câu hỏi 4 : Đồng chí hãy trình bày nội dung của tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh “Đại diện, bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động; tham gia quản lý, xây dựng quan hệ lao động hài
hoà trong doanh nghiệp nhà nước” được quy định tại Hướng dẫn số 187/HD-TLĐ ngày 16/02/2011 của
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Gợi ý trả lời: Tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh “Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng
của CNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng quan hệ lao động hài hoà trong doanh nghiệp nhà nước” gồm các
nội dung như sau :
1. Có thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Nội dung TƯLĐTT thiết thực, có những điều khoản về
lợi ích của NLĐ có lợi hơn so với quy định của Bộ luật Lao động; thực hiện tốt những nội dung của
TƯLĐTT đã ký. Hàng năm tập hợp ý kiến NLĐ, cùng đại diện người sử dụng lao động (NSDLĐ) đánh
giá việc thực hiện và sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT khi cần thiết.
2. Cùng với đại diện NSDLĐ tổ chức đại hội công nhân, viên chức.
3. Tham gia xây dựng các nội quy, quy định, quy chế về tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động,
đơn giá tiền lương, khen thưởng, kỷ luật của doanh nghiệp.
4. Tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao thu nhập và đời sống vật
chất, tinh thần cho CNLĐ
5. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH công đoàn và người đứng đầu
doanh nghiệp.
6. Giám sát, hướng dẫn NLĐ giao kết và chấm dứt hợp đồng lao động với NSDLĐ đúng quy định
của pháp luật.
7. Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách và tham gia các hội đồng có liên quan đến quyền,
lợi ích của đoàn viên và CNLĐ theo qui định của pháp luật. Phối hợp với NSDLĐ thực hiện và giám sát
việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, không có tai nạn lao động năng trong lúc làm việc
8. Tham gia với NSDLĐ về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề
cho CNLĐ.
9. Có hội đồng hoà giải lao động cơ sở; giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, không có đơn
thư vượt cấp; không để xảy ra đình công trái pháp luật.
Câu hỏi 5: Đồng chí hãy trình bày nội dung của tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh “Đại diện, bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, lao động (VCLĐ); tham gia quản lý đơn vị sự nghiệp công
lập” được quy định tại Hướng dẫn số 187/HD-TLĐ ngày 16/02/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam.
Gợi ý trả lời: Tiêu chuẩn “Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của VCLĐ; tham
gia quản lý đơn vị sự nghiệp công lập” gồm các nội dung như sau :
1. Phối hợp với người đứng đầu đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ,
công chức.
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2. Giám sát, hướng dẫn VCLĐ ký và chấm dứt hợp đồng làm việc với người đứng đầu đơn vị đúng
quy định của pháp luật.
3. Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi
ích của VCLĐ; không có đơn thư vượt cấp.
4. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH công đoàn và người đứng đầu
đơn vị.
5. Tham gia với người đứng đầu đơn vị về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình động chuyên môn
nghiệp vụ cho VCLĐ.
6. Phối hợp với người đứng đầu đơn vị tổ chức, phát động các phong trào thi đua có hiệu quả.
7. Tham gia xây dựng các nội quy, quy định, quy chế về tiền lương, tiền thưởng, quy chế chi tiêu
nội bộ, khen thưởng, kỷ luật, cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần
cho VCLĐ.
8. Tham gia các hội đồng có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên và VCLĐ theo qui định của
pháp luật
Câu hỏi 6: Đồng chí hãy trình bày nội dung của tiêu chuẩn CĐCS vững mạnh “Đại diện, bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hoà trong doanh nghiệp, đơn vị sự
nghiệp ngoài công lập” được quy định tại Hướng dẫn số 187/HD-TLĐ ngày 16/02/2011 của Đoàn Chủ
tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Gợi ý trả lời: Tiêu chuẩn “Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động;
xây dựng quan hệ lao động hài hoà trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập” gồm các nội
dung như sau :
1. Có thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Nội dung TƯLĐTT thiết thực, có những điều khoản về
lợi ích của NLĐ có lợi hơn so với quy định của Bộ luật Lao động; thực hiện tốt những nội dung của
TƯLĐTT đã ký. Hàng năm tập hợp ý kiến NLĐ, cùng đại diện NSDLĐ đánh giá việc thực hiện và sửa
đổi, bổ sung TƯLĐTT khi cần thiết.
2. Cùng với đại diện NSDLĐ, thủ trưởng đơn vị tổ chức hội nghị NLĐ.
3. Tham gia xây dựng các nội quy, quy định, quy chế về tiền lương, tiền thưởng, định mức lao động,
đơn giá tiền lương, khen thưởng, kỷ luật của doanh nghiệp, đơn vị.
4. Tham gia giải quyết việc làm, cải thiện điều kiện làm việc; nâng cao thu nhập và đời sống vật
chất, tinh thần cho NLĐ
5. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa BCH công đoàn và người đứng đầu
doanh nghiệp, đơn vị.
6. Giám sát, hướng dẫn NLĐ giao kết và chấm dứt hợp đồng lao động với NSDLĐ, người đứng đầu
đơn vị đúng quy định của pháp luật.
7. Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách và tham gia các hội đồng có liên quan đến quyền
và lợi ích của đoàn viên và NLĐ theo quy định của pháp luật. Phối hợp với NSDLĐ, người đứng đầu đơn
vị thực hiện và giám sát việc thực hiện công tác bảo hộ lao động, không có tai nạn lao động nặng trong
lúc làm việc.
8. Tham gia với NSDLĐ, người đứng đầu đơn vị về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ, tay nghề cho NLĐ.
9. Có hội đồng hoà giải lao động cơ sở; giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, không có đơn
thư vượt cấp; không để xảy ra đình công trái pháp luật.
Câu hỏi 7: Đồng chí hãy trình bày các quyền và nhiệm vụ của đoàn viên công đoàn được quy định trong
Điều lệ Công đoàn Việt Nam (2008-2013).
Gợi ý trả lời: Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam:
1. Đoàn viên có quyền :
- Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của công đoàn; ứng cử, đề cử và bầu
cử cơ quan lãnh đạo công đoàn; những đoàn viên ưu tú được công đoàn giới thiệu để đảng xem xét kết
nạp, giới thiệu để bầu vào cơ quan lãnh đạo của Đảng (nếu là đảng viên), của Nhà nước, các tổ chức chính
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trị-xã hội khác; được phê bình, chất vấn cán bộ lãnh đạo công đoàn, kiến nghị bãi miễn cán bộ công đoàn
có sai phạm.
- Được yêu cầu công đoàn bảo vệ nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm
phạm; đại diện tham gia tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
- Được công đoàn tư vấn miễn phí về luật lao động và công đoàn; hướng dẫn giúp đỡ tìm việc
làm, học nghề; ưu tiên xét vào học tại các trường, lớp do công đoàn tổ chức; thăm hỏi, giúp đỡ lúc ốm đau
hoăc khi gặp hoàn cảnh khó khăn; được tham gia sinh hoạt văn hoá, thể thao, du lịch, nghỉ ngơi do công
đoàn tổ chức.
- Khi nghỉ hưu, đoàn viên được nghỉ sinh hoạt công đoàn, được CĐCS làm thủ tục về nghỉ và
công đoàn địa phương nơi cư trú giúp đỡ, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng; được tham
gia sinh hoạt câu lạc bộ hưu trí, ban liên lạc hưu trí do công đoàn giúp đỡ.
2. Đoàn viên có nhiệm vụ :
- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Thực hiện các nghị quyết của công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng
đoàn phí, tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn.
- Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, tay nghề; rèn luyện
phẩm chất giai cấp công nhân; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
- Giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ nghề nghiệp, lao động có hiệu quả, tổ chức tốt cuộc
sống; đoàn kết giúp nhau bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao
động và tổ chức công đoàn.
Câu hỏi 8: Đồng chí hãy trình bày các nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ công đoàn được quy định trong
Điều lệ Công đoàn Việt Nam (2008-2013).
Gợi ý trả lời: Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, cán bộ công đoàn là người được bầu vào các
chức danh thông qua bầu cử tại đại hội hoặc hội nghị công đoàn (từ tổ công đoàn trở lên); được cơ quan,
đơn vị có thẩm quyền của công đoàn chỉ định hoặc bổ nhiệm vào các chức danh cán bộ công đoàn hoặc
đựơc giao nhiệm vụ thường xuyên để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn Việt Nam.
Ngoài những nhiệm vụ và quyền hạn của người đoàn viên, cán bộ công đoàn có những nhiệm vụ và
quyền hạn sau:
- Đấu tranh chống những biểu hiện vi phạm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn các cấp.
- Là người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính
đáng của NLĐ.
- Liên hệ chặt chẽ với đoàn viên và NLĐ; tôn trọng ý kiến của đoàn viên và NLĐ.
- Báo cáo, phản ánh và thực hiện thông tin hai chiều giữa các cấp công đoàn, giữa NLĐ và
NSDLĐ hoặc đại diện của NSDLĐ.
- Tổ chức đối thoại giữa CNVCLĐ với NSDLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc
giữa tổ chức công đoàn với đại diện của NSDLĐ.
- Tổ chức và lãnh đạo đình công (đối với cán bộ CĐCS ở doanh nghiệp) theo đúng quy định của
pháp luật.
- Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Đảng, Nhà nước và Đoàn Chủ tịch Tổng
Liên đoàn.
- Được Công đoàn bảo vệ, giúp đỡ, hỗ trợ khi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do
tổ chức công đoàn phân công.
- Cán bộ công đoàn không chuyên trách khi có đủ điều kiện theo quy định và có nguyện vọng
được xem xét ưu tiên tuyển dụng làm cán bộ công đoàn chuyên trách.
Câu hỏi 9: Đồng chí hãy trình bày vị trí của tổ công đoàn và nội dung hoạt động của tổ công đoàn.
Gợi ý trả lời: a.Vị trí của tổ công đoàn
Tổ công đoàn là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện các chức năng công đoàn, nơi tổ chức vận động
CNVCLĐ trong tổ thực hiện chỉ thị, nghị quyết của công đoàn cấp trên, tổ chức, vận động CNVCLĐ thi
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đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác của tổ, của bộ phận,
đơn vị nhằm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
Tổ công đoàn là nơi trực tiếp vận động, phát triển đoàn viên và xây dựng đội ngũ CNVCLĐ trong
tổ ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân không ngững phát triển về số lượng và
chất lượng. Tổ công đoàn có mạnh thì công đoàn cơ sở mới mạnh.
b. Nội dung hoạt động của tổ công đoàn.
- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, CNVCLĐ trong tổ.
Vận động, giúp đỡ đoàn viên, CNVCLĐ trong tổ thi đua sản xuất, công tác đạt năng suất, chất lượng, hiệu
quả, đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động. Vận động CNVCLĐ thực hiện tốt nội quy, quy chế của đơn vị, cơ
quan.
-Tổ chức cho CNVCLĐ tham gia quản lý sản xuất, công tác.
-Tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ giai cấp và năng lực làm chủ của CNVCLĐ.
-Phân công đoàn viên hoạt động.
Câu hỏi 10: Nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công
đoàn Việt Nam. Nguyên tắc tập trung dân chủ được thể hiện thế nào trong tổ chức và hoạt động của tổ
chức công đoàn?
Gợi ý trả lời: Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong hoạt động công đoàn nhằm
đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động, chống tập trung quan liêu hoặc dân chủ vô tổ
chức. Nguyên tắc này thể hiện bản chất cách mạnh của Công đoàn. Nguyên tắc tập trung dân chủ được
thể hiện:
*Trong tổ chức.
-Cơ quan lãnh đạo các cấp công đoàn do bầu cử lập ra. Tất cả đoàn viên công đoàn đều được ứng
cử, đề cử vào các cấp lãnh đạo của Công đoàn.
-Đại hội Công đoàn các cấp là cơ quan lãnh đạo cao nhất của cấp đó. Cơ quan lãnh đạo Công đoàn
cao nhất giữa 2 kỳ đại hội của công đoàn mỗi cấp là BCH công đoàn cấp đó. BCH công đoàn các cấp đều
do dân chủ bầu cử bằng bỏ phiếu kín.
-BCH đoàn hoạt động theo nhiệm kỳ quy định cho từng cấp. BCH các cấp chịu trách nhiệm điều
hành hoạt động công đoàn giữa 2 kỳ đại hội.
-BCH công đoàn cấp nào có trách nhiệm báo cáo các hoạt động của mình trước đại hội công đoàn
cấp đó và thông báo cho công đoàn cấp dưới biết. Ban Thường vụ công đoàn chịu trách nhiệm tổ chức,
chỉ đạo hoạt động trước BCH công đoàn cùng cấp.
-Chủ tịch Công đoàn mỗi cấp chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, BCH công đoàn giải quyết
mọi công việc của Công đoàn đã được BCH, Ban Thường vụ đề ra chủ trương.
-Tổ chức Công đoàn cơ sở mới thành lập, mới tách, nhập thì BCH công đoàn lâm thời sẽ do công
đoàn cấp trên trực tiếp chỉ định. Thời gian BCH công đoàn lâm thời hoạt động không quá 12 tháng.
Trường hợp cần thiết, công đoàn cấp trên được quyền chỉ định bổ sung uỷ viên BCH và các chức danh
trong cơ quan thường trực của BCH công đoàn cấp dưới.
*Trong hoạt động
-Nghị quyết Đại hội Công đoàn ở cấp nào do cấp đó thông qua theo đa số và phải được thi hành
nghiêm chỉnh.
-Công đoàn cấp dưới phải thực hiện Nghị quyết của Công đoàn cấp trên.
-Cấp nào ra Nghị quyết mới có quyền sửa đổi hoặc bổ sung.
-BCH công đoàn các cấp hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số
phục tùng đa số.
-Cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tập thể.
Câu hỏi 11: Đồng chí hãy nêu rõ những đối tượng kết nạp vào tổ chức Công đoàn. Những trường hợp
nào không kết nạp vào tổ chức Công đoàn?
Gợi ý trả lời: *Những đối tượng kết nạp vào tổ chức Công đoàn:
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CNVCLĐ Việt Nam làm công, hưởng lương; người lao động tự do hợp pháp, không phân biệt
nghề nghiệp, nam nữ, tín ngưỡng, nếu tán thành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tự nguyện sinh hoạt trong
một tổ chức cơ sở của công đoàn, đóng đoàn phí theo quy định thì được gia nhập công đoàn. Cụ thể là:
-Công nhân và lao động làm công, hưởng lương theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 6 tháng trở
lên, hoặc hợp đồng làm việc ổn định thường xuyên ở các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần
kinh tế và hợp tác xã.
-Cán bộ, công chức bao gồm những cán bộ, công chức được quy định theo Pháp luật về cán bộ,
công chức; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ
chức xã hội nghề nghiệp.
-Đối tượng vận động gia nhập tổ chức Công đoàn tại công đoàn cơ sở cơ quan xã, phường, thị trấn
bao gồm: Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng (hợp đồng lao động) hưởng lương làm việc
tại cơ quan hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội cấp xã,
phường, thị trấn.
-Người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp khu vực ngoài nhà nước.
-Người lao động tự do, hợp pháp có nguyện vọng gia nhập công đoàn thì được tổ chức công đoàn
kết nạp và sinh hoạt theo nghiệp đoàn.
-Những người được cơ quan có thẩm quyền cử đại diện cho quyền lợi và sở hữu nhà nước trong
các doanh nghiệp, đơn vị thuộc khu vực ngoài nhà nước đang giữ các chức danh chủ tịch hội đồng quản
trị, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám đốc, hiệu trưởng, viện trưởng.
Ngoài các đối tượng trên, có thể xem xét kết nạp các đối tượng sau đây vào công đoàn, nghiệp
đoàn khi có đủ điều kiện, gồm:
-Lao động tự do, hợp pháp, bao gồm những lao động cá thể được cơ quan quản lý nhà nước có
thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề nhưng không thuê mướn lao động trong các ngành công nghiệp,
giao thông vận tải, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, y tế…
-Lao động là người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động được ký kết
giữa các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam với nước ngoài từ 1 năm trở lên.
*Những trường hợp không kết nạp vào tổ chức Công đoàn:
-Người lao động mang quốc tịch nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.
-Chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc, giám
đốc, hiệu trưởng, viện trưởng và phó chủ tịch hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng thành viên, phó
tổng giám đốc, phó giám đốc, phó hiệu trưởng, phó viện trưởng được uỷ quyền quản lý các doanh nghiệp,
đơn vị thuộc khu vực ngoài nhà nước.
-Người lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp.
-Người đang bị khởi tố trước pháp luật hoặc đang trong thời gian cải tạo.
Câu hỏi 12: Đồng chí hãy nêu rõ những trường hợp được tiếp tục tham gia tổ chức Công đoàn với tư
cách đoàn viên danh dự. Quyền lợi và những hạn chế đối với đoàn viên danh dự được quy định thế nào?
Gợi ý trả lời:
*Những trường hợp được tiếp tục tham gia tổ chức Công đoàn với tư cách đoàn viên danh
dự:
Đoàn viên công đoàn nay là chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành
viên, tổng giám đốc, giám đốc, hiệu trưởng, viện trưởng không do cơ quan có thẩm quyền cử đại diện cho
quyền lợi và sở hữu nhà nước trong các doanh nghiệp, đơn vị thuộc khu vực ngoài nhà nước thì đương
nhiên thôi là đoàn viên công đoàn. Trường hợp nếu có nhu cầu tự nguyện tiếp tục tham gia tổ chức công
đoàn thì với tư cách là đoàn viên danh dự.
Đối với đoàn viên danh dự:
-Được tham gia sinh hoạt công đoàn và các hoạt động do công đoàn tổ chức, được khen thưởng
theo quy định của Công đoàn, được mời dự đại hội toàn thể cấp công đoàn cơ sở.
-Không được biểu quyết và bầu cử khi tham dự các cuộc họp, hội nghị, đại hội của công đoàn.
Không được ứng cử, đề cử để bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo công đoàn các cấp và đại biểu dự đại hội
đại biểu, hội nghị đại biểu công đoàn các cấp. Không thực hiện nhiệm vụ đóng đoàn phí (trường hợp tự
nguyện đóng đoàn phí thì khuyến khích và công đoàn cơ sở có trách nhiệm thu).
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Câu hỏi 13: “Tổ chức cho CNVCLĐ tham gia quản lý sản xuất, công tác” là một trong những nội dung
hoạt động của tổ công đoàn. Để thực hiện tốt nội dung này, tổ công đoàn cần tập trung vào những hoạt
động chủ yếu nào? Liên hệ thực tiễn hoạt động của tổ công đoàn nơi đồng chí đang sinh hoạt.
Gợi ý trả lời: Để thực hiện tốt nội dung này, tổ công đoàn cần tập trung vào những hoạt động chủ
yếu sau:
-Tổ chức cho CNVCLĐ thảo luận xây dựng các điều khoản trong TƯLĐTT, tham gia xây dựng,
hoàn thiện các quy chế của doanh nghiệp (cơ quan) có liên quan đến quyền và lợi ích của CNVCLĐ;
-Tập hợp, phản ánh kịp thời các vướng mắc của CNVCLĐ ở tổ trong sản xuất, công tác với Công
đoàn và thủ trưởng cơ quan đơn vị cấp trên.
-Tổ chức tốt các hình thức để các thành viên trong tổ phát huy đầy đủ quyền dân chủ của mình đã
được pháp luật quy định trong quá trình tổ chức Hội nghị Người lao động (đối với công ty cổ phần, công
ty TNHH), hoặc Đại hội Công nhân, viên chức (đối với doanh nghiệp nhà nước) hay Hội nghị Cán bộ,
công chức (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp) từ cấp tổ trở lên.
-Tổ chức triển khai các phong trào thi đua do công đoàn cơ sở phát động, như phong trào thi đua
Lao động giỏi, phong trào học tập, nâng cao trình độ, tay nghề, phong trào tiết kiệm, chống lãng phí, tham
nhũng, các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao…
- Tổ chức đoàn viên, CNVCLĐ trong tổ bàn bạc, thảo luận những vấn đề liên quan hoàn thành
nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc.
-Nắm tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ trong tổ để có những biện pháp giải quyết kịp thời,
nhằm hạn chế tranh chấp lao động phát sinh.
-Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.
Chú ý liên hệ thực tiễn hoạt động của tổ công đoàn nơi đồng chí đang sinh hoạt; nêu bật những
việc đã làm được, những việc chưa làm được và hướng khắc phục.
Câu hỏi 14: “Tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ giai cấp và năng lực làm chủ của CNVCLĐ” là
một trong những nội dung hoạt động của tổ công đoàn. Để thực hiện tốt nội dung này, tổ công đoàn cần
tập trung vào những hoạt động chủ yếu nào? Liên hệ thực tiễn hoạt động của tổ công đoàn nơi đồng chí
đang sinh hoạt.
Gợi ý trả lời: Để thực hiện tốt nội dung này, tổ công đoàn cần có những hình thức thiết thực, cụ
thể, thường xuyên:
-Thông tin, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà
nước có liên quan đến người lao động, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, để CNVCLĐ hiểu, chấp
hành và để giám sát việc thực hiện của người sử dụng lao động.
- Thông tin, tuyên truyền Nghị quyết, chương trình công tác của công đoàn, quyền lợi, nghĩa vụ
của đoàn viên công đoàn.
- Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tự giác học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn,
nghiệp vụ
-Vận động, tổ chức cho CNVCLĐ tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao,
tham quan, nghỉ mát, xây dựng đời sống văn hoá, phòng chống các tệ nạn xã hội.
-Phát hiện và giải quyết kịp thời các vướng mắc trong nội bộ tổ, xây dựng tình đoàn kết, thống
nhất trong tập thể và tinh thần thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong khó khăn, hoạn nạn, trong công
tác và cả trong cuộc sống.
Chú ý liên hệ thực tiễn hoạt động của tổ công đoàn nơi đồng chí đang sinh hoạt; nêu bật những
việc đã làm được, những việc chưa làm được và hướng khắc phục.
Câu hỏi 15: “Phân công đoàn viên hoạt động” là một trong những nội dung hoạt động của tổ công đoàn.
Đồng chí hãy nêu rõ những việc tổ công đoàn cần chú ý khi tiến hành phân công nhiệm vụ cho đoàn viên.
Liên hệ thực tiễn hoạt động của tổ công đoàn nơi đồng chí đang sinh hoạt.
Gợi ý trả lời: Tổ công đoàn chỉ vững mạnh khi mọi đoàn viên trong tổ tự giác tham gia hoạt động
có hiệu quả, vì vậy, tổ công đoàn cần phân công các nhiệm vụ của tổ công đoàn cho đoàn viên hoạt động.
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Khi phân công cho các đoàn viên trong tổ cần dựa trên cơ sở đặc điểm của tổ sản xuất, công tác và khả
năng, sở trường và điều kiện của mỗi đoàn viên để phân công cho thích hợp.
Khi tiến hành phân công niệm vụ cho đoàn viên, tổ công đoàn cần chú ý các việc sau:
-Một là, Phân công cho đoàn viên hoặc nhóm đoàn viên phải rõ nhiệm vụ, nội dung yêu cầu, như:
phân công theo dõi công tác thi đua của tổ, phân công tham gia nhóm hỗ trợ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,
nhóm an toàn vệ sinh lao động, hoặc tham gia hoạt động văn nghệ…
-Hai là, Tổ công đoàn cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giúp đỡ đoàn viên hoạt động.
-Ba là, Trong sinh hoạt tổ công đoàn, cần nhận xét, đánh giá khách quan kết quả hoạt động của
đoàn viên, đánh giá đúng những việc làm được, chưa làm được và nguyên nhân.
-Bốn là, Tổ cần có biện pháp động viên, khuyến khích kịp thời về vật chất, tinh thần đối với những
đoàn viên hoạt động tích cực, như đề nghị công đoàn cấp trên khen thưởng vật chất, động viên về tinh
thần đối với những đoàn viên hoạt động tốt.
Những nội dung hoạt động nêu trên của tổ công đoàn, căn cứ vào tình hình cụ thể, tổ công đoàn có
thể vận dụng linh hoạt để tổ chức thực hiện cho phù hợp với các loại hình công đoàn cơ sở.
Chú ý liên hệ thực tiễn hoạt động của tổ công đoàn nơi đồng chí đang sinh hoạt; nêu bật những
việc đã làm được, những việc chưa làm được và hướng khắc phục.
Câu hỏi 16: Đồng chí hãy liệt kê các phương pháp cơ bản của hoạt động công đoàn cơ sở ? Hãy trình bày
rõ nội dung của phương pháp thuyết phục ?
Gợi ý trả lời: * Các phương pháp cơ bản của hoạt động công đoàn cơ sở: Phương pháp thuyết
phục; phương pháp tổ chức; phương pháp tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế.
* Nội dung của phương pháp thuyết phục:
Thuyết phục là quá trình hướng dẫn có ý thức, có mục đích, bằng lý lẽ và việc làm mẫu mực làm
cho người đối thoại hiểu được mục đích của việc làm, giúp họ tự giác công nhận, lĩnh hội những tri thức,
kinh nghiệm và tư duy để có đầy đủ khả năng và hăng hái tham gia hoạt động. Đối với hoạt động công
đoàn, thuyết phục nhằm giúp cho CNVCLĐ hiểu về Công đoàn, nhận thức được đầy đủ quyền và nghiã
vụ của họ khi vào công đoàn, tham gia hoạt động công đoàn. Trên cơ sở đó tự giác tham gia hoạt động
công đoàn.
Để thuyết phục, thu hút được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia hoạt động công
đoàn, đòi hỏi cán bộ công đoàn phải gần gũi, liên hệ mật thiết với CNVCLĐ để nắm tâm tư, nguyện vọng,
những bức xúc, kiến nghị của người lao động, có biện pháp kịp thời giải quyết hoặc phối hợp với cơ quan
chức năng giải quyết các vấn đề nói trên. Mặt khác, thông qua việc tiếp cận trực tiếp với CNVCLĐ, sát
với sản xuất, kinh doanh giúp cán bộ công đoàn am hiểu sâu sắc cơ chế, chính sách, pháp luật và các nội
quy, quy chế của đơn vị, phát hiện những bất cập trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện để đề xuất,
kiến nghị những giải pháp hoàn thiện kịp thời.
Để thực hiện tốt phương pháp thuyết phục đòi hỏi cán bộ công đoàn, người thuyết phục phải có
phẩm chất, đạo đức, có tác phong quần chúng và lối sống trung thực, thẳng thắn, có năng lực và phương
pháp thuyết phục và phải tổ chức hoạt động nhằm đáp ứng được những yêu cầu, bức xúc của CNVCLĐ.
Câu hỏi 17: Đồng chí hãy cho biết những biện pháp chủ yếu nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác
thông tin, báo cáo trong tổ chức công đoàn?
Gợi ý trả lời: Để nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc thực hiện chế độ thông
tin, báo cáo, khắc phục những mặt yếu kém và nâng cao hiệu quả công tác này, cần thực hiện tốt một số
biện pháp chủ yếu sau:
a. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo công đoàn các cấp về công tác thông tin báo
cáo. (Coi hoạt động này là nội dung quan trong, đảm bảo cho sự lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả của các
cấp trong hệ thống công đoàn. BCH công đoàn, đặc biệt là đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch phải chịu
trách nhiệm tổ chức, thực hiện tốt công tác thông tin báo cáo theo quy định của Tổng Liên đoàn).
b. Đổi mới công tác thông tin, báo cáo; áp dụng thống nhất các thể thức, nội dung, chế độ thông
tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức công đoàn.
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c. Đổi mới công tác thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo công đoàn các cấp. (Nghiêm túc
thực hiện chủ trương cải cách hành chính; khắc phục tình trạng quan liêu, giấy tờ, chỉ đạo chồng chéo,
gây khó khăn cho cơ sở).
d. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác thông tin, báo cáo của cơ quan
công đoàn các cấp. (Coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ chuyên
viên cơ quan công đoàn các cấp).
đ. Coi trọng việc thực hiện chế độ khen thưởng và kỷ luật trong công tác thông tin, báo cáo. (Gắn
công tác thông tin, báo cáo với công tác thi đua. Đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ công
đoàn các cấp).
e. Tăng cường đầu tư, trang bị cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin. (Tạo điều kiện
trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng: máy tính, máy phôtô, máy fax, máy in… và có kho lưu trữ theo
đúng tiêu chuẩn quy định. Tăng cường và mở rộng việc sử dụng internet để trao đổi thông tin, báo cáo
giữa các cấp công đoàn)./.
Câu hỏi 18: Đồng chí hãy cho biết tại Hội nghị người lao động trong công ty cổ phần (công ty trách
nhiệm hữu hạn), Giám đốc công ty phải báo cáo những nội dung gì và Ban Chấp hành Công đoàn công ty
phải báo cáo những nội dung gì?
Gợi ý trả lời:
Tại Hội nghị NLĐ trong Cty cổ phần hoặc Cty TNHH, Giám đốc Cty phải báo cáo những
nội dung sau:
-Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm qua; tình hình thực hiện các chế độ, chính sách liên
quan đến quyền, lợi ích của NLĐ.
-Trình bày phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, phương
án sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý điều hành, sắp xếp lao động, đổi mới thiết bị, công nghệ trong thời
gian tới.
-Báo cáo đánh giá về các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy,
nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đào tạo và
đào tạo lại nghề cho NLĐ.
-Báo cáo tình hình xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế của công ty, những nội dung cần
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và mô hình quản lý của công ty.
-Báo cáo công khai mức trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo quy định của Đại hội đồng
cổ đông, Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), trích nộp kinh phí công đoàn, trích nộp bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế; công khai tài chính về các nội dung liên quan đến NLĐ.
-Trả lời các câu hỏi của đại biểu có liên quan đến công tác điều hành, quản lý, tiếp thu và giải
quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Giám đốc.
-Tiếp thu các nội dung để kiến nghị với Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), Đại hội đồng cổ
đông giải quyết theo thẩm quyền.
Tại Hội nghị NLĐ trong Cty cổ phần (Cty TNHH), BCH công đoàn Cty phải báo cáo những
nội dung sau:
-Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động Hội nghị NLĐ cấp phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất và
các kiến nghị của NLĐ đã tập hợp từ hội nghị cấp dưới.
-Báo cáo việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và
nghĩa vụ của người lao động.
-Báo cáo tình hình sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, thực hiện Thoả ước lao động tập thể,
những nội dung đã được thực hiện, chưa thực hiện được, nguyên nhân chưa thực hiện.
-Trình bày nội dung dự thảo TƯLĐTT mới hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT.
-Báo cáo các kiến nghị của tập thể NLĐ với Giám đốc công ty, Hội đồng quản trị (Hội đồng thành
viên), Đại hội đồng cổ đông.
-Tiếp thu ý kiến các đại biểu về những vấn đề thuộc vai trò, trách nhiệm của Công đoàn.
Câu hỏi 19: Đồng chí hãy trình bày về trách nhiệm của Giám đốc công ty đối với Hội nghị người lao
động trong công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn.
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Gợi ý trả lời: Trách nhiệm của Giám đốc Cty đối với Hội nghị NLĐ trong Cty cổ phần (Cty
TNHH) bao gồm:
a)Trước khi tổ chức hội nghị:
-Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị NLĐ tại Cty, thống nhất với BCH Công đoàn Cty về
hình thức hội nghị, số đại biểu phân bổ cho các đơn vị, ra quyết định triệu tập hội nghị.
-Chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm qua, phương hướng nhiệm vụ sản xuất, kinh
doanh năm tới và các báo cáo khác có liên quan.
-Chủ trì phối hợp với Công đoàn Cty chuẩn bị dự thảo mới hoặc nội dung sửa đổi, bổ sung Thoả
ước lao động tập thể; dự thảo các nội quy, quy chế và các văn bản khác để đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị
NLĐ cấp phòng, ban, phân xưởng.
-Chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật để tổ chức Hội nghị người lao động công ty.
b)Trong quá trình tổ chức hội nghị:
-Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm qua; tình hình thực hiện các chế độ, chính sách liên
quan đến quyền, lợi ích của NLĐ.
-Trình bày phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, phương
án sắp xếp tổ chức bộ máy quản lý điều hành, sắp xếp lao động, đổi mới thiết bị, công nghệ trong thời
gian tới.
-Báo cáo đánh giá về các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy,
nổ, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, đào tạo và
đào tạo lại nghề cho NLĐ.
-Báo cáo tình hình xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế của công ty, những nội dung cần
sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và mô hình quản lý của công ty.
-Báo cáo công khai mức trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo quy định của Đại hội đồng
cổ đông, Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), trích nộp kinh phí công đoàn, trích nộp bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế; công khai tài chính về các nội dung liên quan đến NLĐ.
-Trả lời các câu hỏi của đại biểu có liên quan đến công tác điều hành, quản lý, tiếp thu và giải
quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Giám đốc.
-Tiếp thu các nội dung để kiến nghị với Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), Đại hội đồng cổ
đông giải quyết theo thẩm quyền.
c)Sau khi tổ chức hội nghị:
-Chỉ đạo các phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất lập kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết
Hội nghị NLĐ; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của công ty phù hợp với những nội dung đã
thông qua tại Hội nghị NLĐ Cty.
-Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ và TƯLĐTT đã ký kết giữa Giám đốc và đại biện
BCH Công đoàn công ty.
-Định kỳ 6 tháng, cùng với BCH Công đoàn đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị
NLĐ, TƯLĐTT, kết quả các phong trào thi đua và thông báo cho NLĐ trong công ty biết.
Câu hỏi 20: Đồng chí hãy trình bày về thời điểm tổ chức Hội nghị người lao động và trách nhiệm của
Ban Chấp hành Công đoàn công ty đối với Hội nghị người lao động trong công ty cổ phần hoặc công ty
trách nhiệm hữu hạn.
Gợi ý trả lời:
Thời điểm tổ chức Hội nghị người lao động trong công ty cổ phần (công ty TNHH):
-Hội nghị người lao động công ty được tổ chức khi có kế hoạch sản xuất, kinh doanh của năm
tiếp theo được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thông qua.
-Hội nghị người lao động tại các phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất tiến hành sau khi có kế
hoạch tổ chức Hội nghị người lao động công ty, có số lượng phân bổ đại biểu dự Hội nghị người lao động
công ty.
Trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn công ty đối với Hội nghị người lao động trong công
ty cổ phần (công ty TNHH) bao gồm:
a)Trước khi tổ chức hội nghị:
-Phối hợp với Giám đốc công ty xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị người lao động công ty.
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-Chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện Thoả ước lao động tập thể, sử dụng các quỹ khen
thưởng, phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp.
-Giám sát tình hình thực hiện Hội nghị người lao động các phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất,
tập hợp các kiến nghị của người lao động.
-Tiến hành thương lượng các nội dung dự thảo mới hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao
động tập thể (theo quy định của pháp luật).
-Tham gia xây dựng dự thảo mới hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế công ty.
b)Trong quá trình tổ chức hội nghị:
-Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động Hội nghị người lao động cấp phòng, ban, phân xưởng, đội sản
xuất và các kiến nghị của người lao động đã tập hợp từ hội nghị cấp dưới.
-Báo cáo việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền lợi và
nghĩa vụ của người lao động.
-Báo cáo tình hình sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, thực hiện Thoả ước lao động tập thể,
những nội dung đã được thực hiện, chưa thực hiện được, nguyên nhân chưa thực hiện.
-Trình bày nội dung dự thảo Thoả ước lao động tập thể mới hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung Thoả
ước lao động tập thể.
-Báo cáo các kiến nghị của tập thể người lao động với Giám đốc công ty, Hội đồng quản trị (Hội
đồng thành viên), Đại hội đồng cổ đông.
-Tiếp thu ý kiến các đại biểu về những vấn đề thuộc vai trò, trách nhiệm của Công đoàn.
c)Sau khi tổ chức hội nghị:
-Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động của Hội nghị người lao động công ty với Công đoàn cấp trên
trực tiếp.
-Phối hợp với Giám đốc chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động và Thoả
ước lao động tập thể.
-Tham gia với Giám đốc trong việc thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định của công ty cho phù
hợp với Thoả ước lao động tập thể, nội quy, quy chế công ty mà Hội nghị người lao động đã thông qua.
-Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động. Phối hợp với các đoàn thể trong
công ty động viên người lao động thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động, Thoả ước lao động tập
thể, nội quy, quy chế đã thông qua.
-Định kỳ 6 tháng, cùng với Giám đốc công ty đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị
người lao động, Thoả ước lao động tập thể, kết quả các phong trào thi đua và thông báo cho người lao
động trong công ty biết.
Câu hỏi 21: Đồng chí hãy trình bày về trách nhiệm của Đại biểu dự Hội nghị người lao động trong công
ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn.
Gợi ý trả lời: Trách nhiệm của Đại biểu dự Hội nghị NLĐ công ty cổ phần (công ty TNHH) bao
gồm:
a)Thảo luận và tham gia ý kiến trực tiếp những vấn đề Giám đốc, Công đoàn công ty trình bày:
những giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh đề ra; những sáng kiến và các biện
pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tiết kiện nguyên vật liệu, an
toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, sắp xếp bố trí lao động
hợp lý; đề xuất những giải pháp cải thiện quan hệ lao động trong công ty, cải thiện đời sống vật chất, tinh
thần cho NLĐ.
b)Thảo luận nội dung dự thảo mới Thoả ước lao động tập thể hoặc nội dung dự thảo sửa đổi, bổ
sung TƯLĐTT để đại diện BCH Công đoàn và Giám đốc công ty ký (nếu đảm bảo các quy định của pháp
luật hiện hành)
c)Thảo luận và biểu quyết những nội dung kiến nghị với Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị
(Hội đồng thành viên) công ty về những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Giám đốc; Biểu quyết thông
qua Nghị quyết Hội nghị NLĐ công ty.
d)Truyền đạt lại kết quả Hội nghị NLĐ công ty cho những người không đi dự hội nghị.
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Câu hỏi 22: Đồng chí hãy trình bày mục đích thực hiện dân chủ trong công ty cổ phần hoặc công ty trách
nhiệm hữu hạn và quyền, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong phát huy dân chủ của người lao động
ở công ty cổ phần (công ty trách nhiệm hữu hạn).
Gợi ý trả lời: Mục đích thực hiện dân chủ trong công ty cổ phần (công ty TNHH) là:
1.Tạo điều kiện để NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn
đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ.
2.Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý công ty đối với NLĐ; tạo điều kiện để các tổ
chức chính trị, chính trị – xã hội của công ty hoạt động theo quy định của pháp luật trong việc thực hiện
quyền dân chủ cho NLĐ.
3.Thiết lập mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao
động trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
Quyền, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong phát huy dân chủ của NLĐ ở Cty cổ phần
(Cty TNHH):
1.Công đoàn công ty là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ và tập thể NLĐ,
có trách nhiệm tổ chức để NLĐ thực hiện quyền được biết, được tham gia, được kiểm tra, giám sát và
được quyết định những vấn đề liên quan đến NLĐ.
2.Chủ tịch Công đoàn công ty hoặc người do BCH Công đoàn công ty uỷ quyền được mời dự họp
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên) công ty và được tham gia ý kiến về vấn đề
liên quan tới quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể NLĐ trong công ty.
Câu hỏi 23: Đồng chí hãy trình bày trỏch nhiệm của người quản lý công ty trong công ty cổ phần hoặc
công ty trách nhiệm hữu hạn phải công khai cho người lao động biết và hình thức công khai.
Gợi ý trả lời: Những nội dung người quản lý Cty cổ phần (Cty TNHH) phải công khai cho NLĐ
biết là:
1.Các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan trực tiếp đến NLĐ.
2.Nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của công ty, của phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội.
3.Các nội quy, quy chế, quy định của công ty:
a)Nội quy lao động, trang bị bảo hộ lao động, quy trình vận hành máy móc, thiết bị; nội quy an
toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ;
b)Quy chế tiền lương, tiền thưởng;
c)Quy định về định mức lao động, định mức khoán;
d)Các quy định về thi đua, khen thưởng.
4.Công khai việc trích lập và sử dụng các quỹ trong công ty liên quan đến NLĐ:
a)Mức trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi hàng năm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông,
Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên);
b)Trích nộp kinh phí công đoàn;
c)Trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
5.Công khai tài chính hàng năm của công ty về các nội dung liên quan đến người lao động.
6.Điều lệ công ty.
7.Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.
Hình thức công khai:
Tuỳ theo nội dung công khai, người quản lý công ty chủ trì, phối hợp với tổ chức Công đoàn lựa
chọn những hình thức công khai sau đây:
1.Thông báo tại Hội nghị người lao động trong công ty.
2.Thông báo trong các hội nghị giao ban.
3.Thông báo trực tiếp cho người lao động hoặc qua hệ thống thông tin nội bộ của công ty.
4.Thông báo cho các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất.
5.Thông báo cho BCH Công đoàn hoặc BCH Công đoàn lâm thời công ty.
6.Các hình thức khác.
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Câu hỏi 24: Đồng chí hãy trình bày những nội dung và hình thức người lao động tham gia ý kiến khi thực
hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn.
Gợi ý trả lời: Những nội dung người lao động tham gia ý kiến khi thực hiện Quy chế thực hiện
dân chủ trong Cty cổ phần hoặc Cty TNHH là:
1.Xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế, quy định của công ty:
-Nội quy lao động, trang bị bảo hộ lao động, quy trình vận hành máy móc, thiết bị; nội quy an toàn
lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ;
-Quy chế tiền lương, tiền thưởng;
-Quy định về định mức lao động, định mức khoán;
-Các quy định về thi đua, khen thưởng.
2.Nội dung của dự thảo hoặc dự thảo sửa đổi, bổ sung Thoả ước lao động tập thể trước khi ký kết.
3.Các giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tiết kiện nguyên
vật liệu, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, sắp xếp bố trí
lao động.
4.Các vấn đề khác liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ.
Hình thức tham gia ý kiến của NLĐ:
1.Thông qua Hội nghị NLĐ trong công ty.
2.Thông qua hội nghị triển khai công tác của các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất.
3.Thông qua đối thoại giữa người quản lý công ty và tập thể NLĐ.
4.Thông qua tổ chức Công đoàn.
5.Thông qua hòm thư góp ý.
6.Người quản lý công ty tiếp NLĐ theo định kỳ.
Câu hỏi 25: Đồng chí hãy trình bày những nội dung và hình thức người lao động quyết định khi thực hiện
Quy chế thực hiện dân chủ trong công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn.
Gợi ý trả lời: Những nội dung người lao động quyết định khi thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ
trong Cty cổ phần (Cty TNHH) là:
1.Ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật về lao
động.
2.Thông qua nội dung Thoả ước lao động tập thể; các nội dung sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT trước
khi người đại diện BCH Công đoàn hoặc BCH Công đoàn lâm thời ký kết với người quản lý công ty.
3.Thông qua Nghị quyết Hội nghị NLĐ.
4.Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.
Hình thức quyết định của NLĐ:
1.Người lao động tự quyết định bằng văn bản.
2.Biểu quyết tại Hội nghị NLĐ.
3.Thông qua tổ chức Công đoàn công ty.
Câu hỏi 26: Đồng chí hãy trình bày những nội dung và hình thức người lao động giám sát khi thực hiện
Quy chế thực hiện dân chủ trong công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn.
Gợi ý trả lời: Những nội dung người lao động giám sát khi thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ
trong Cty cổ phần (Cty TNHH) là:
1.Thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động.
2.Thực hiện các nội quy, quy chế, quy định, điều lệ của công ty.
3.Thực hiện Thoả ước lao động tập thể.
4.Thực hiện hợp đồng lao động.
5.Thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ; việc thu và sử dụng các loại quỹ do NLĐ đóng
góp.
6.Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp lao động.
7.Kết quả thi đua, khen thưởng hàng năm.
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Hình thức giám sát của NLĐ:
1.Thông qua tổ chức Công đoàn công ty.
2.Thông qua việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
Câu hỏi 27: Đồng chí hãy trình bày những nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm
pháp luật lao động.
Gợi ý trả lời: Khi xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động, cần phải
tuân thủ những nguyên tắc sau:
-Việc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động phải do người có thẩm
quyền theo quy định của pháp luật thực hiện.
-Việc xử phạt chỉ áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại Chương II
Nghị định 47/2010/NĐ-CP ngày 06/5/2010 của Chính phủ. Không áp dụng việc xử phạt vi phạm hành
chính đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật lao động không được quy định tại Nghị định
47/2010/NĐ-CP.
-Việc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động phải được tiến hành
nhanh chóng, công minh, triệt để. Khi phát hiện vi phạm phải có quyết định đình chỉ ngay việc vi phạm;
mọi hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo quy định của pháp luật.
-Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Một người thực hiện nhiều hành vi vi
phạm thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm thì mỗi
người vi phạm đều bị xử phạt.
-Việc xử lý vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, nhân thân người vi
phạm và những tính tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật để quyết định hình thức
và biện pháp xử lý phù hợp.
-Không xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp thuộc tình thế cấp thiết, phòng vệ chính
đáng, sự kiện bất ngờ hoặc người vi phạm hành chính trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh
khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.
Câu hỏi 28: Đồng chí hãy trình bày những tình tiết giảm nhẹ được pháp luật quy định khi xử phạt vi
phạm về lĩnh vực lao động.
Gợi ý trả lời: Những tình tiết sau đây được coi là là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hành chính khi
xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động:
-Người vi phạm đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu
quả, bồi thường thiệt hại.
-Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi.
-Người vi phạm là phụ nữ có thai, người chưa thành niên, người cao tuổi, người đang có bệnh
hoặc tàn tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.
-Vi phạm do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không tự mình gây ra hoàn cảnh khó khăn đó.
-Vi phạm do trình độ lạc hậu.
Câu hỏi 29: Đồng chí hãy trình bày những tình tiết nào được pháp luật quy định là tình tiết tăng nặng khi
xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động.
Gợi ý trả lời: Những tình tiết sau đây được coi là là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hành chính khi
xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động:
-Vi phạm có tổ chức.
-Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm trong cùng một lĩnh vực.
-Xúi dục, lôi kéo người chưa thành niên vi phạm, ép buộc người phụ thuộc vào mình về vật chất,
tinh thần vi phạm.
-Vi phạm trong tình trạng say do dùng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác.
-Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm.
-Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, hoàn cảnh thiên tai hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã
hội để vi phạm.
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-Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết
định xử lý vi phạm hành chính.
-Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt
hành vi đó.
-Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu hành vi vi phạm.
Câu hỏi 30: Đồng chí hãy cho biết thời hiệu xử lý vi phạm pháp luật hành chính về lĩnh vực lao động
được quy định thế nào?
Gợi ý trả lời: Thời hiệu xử phạt vi phạm pháp luật hành chính về lĩnh vực lao động là một năm,
kể từ ngày có hành vi vi phạm xảy ra. Trong trường hợp quá thời hạn nêu trên thì tổ chức, cá nhân có
hành vi vi phạm hành chính về pháp luật lao động không bị xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp
khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, trong thời hạn một năm, kể từ ngày hành vi vi phạm pháp luật hành chính về lao động,
nếu cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong cùng lĩnh vực lao động trước đây đã vi phạm
hoặc cố tình trốn tránh, trì hoãn việc xử phạt thì không áp dụng thời hiệu nêu trên. Thời hiệu xử phạt vi
phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm thực hiện vi phạm hành chính mới hoặc thời điểm chấm
dứt hành vi trốn tránh, trì hoãn việc xử phạt.
Trường hợp người có hành vi vi phạm pháp luật lao động bị khởi tố, truy tố hoặc có quyết định
đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự mà có quyết định đình chỉ vụ án thì vẫn xử phạt hành
chính nếu hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành chính. Trong trường hợp này, thời hiệu xử phạt là
ba tháng, kể từ ngày có quyết định đình chỉ vụ án.
Câu hỏi 31: Đồng chí hãy cho biết những hành vi vi phạm nào trong lĩnh vực lao động về việc làm bị xử
phạt vi phạm hành chính?
Gợi ý trả lời: Tổ chức, cá nhân có một trong những hững hành vi vi phạm các quy định của pháp
luật lao động về việc làm sau đây thì bị xử phạt vi phạm hành chính:
-Không công bố danh sách NLĐ bị thôi việc theo các quy định của pháp luật.
-Không trao đổi với BCH Công đoàn cơ sở hoặc BCH Công đoàn lâm thời khi cho người lao động
thôi việc.
-Không thông báo với cơ quan lao động cấp tỉnh trước khi cho NLĐ thôi việc.
-Không thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở về nhu cầu tuyển
dụng lao động ít nhất bảy ngày trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của NLĐ.
-Không trả hoặc trả không đầy đủ tiền trợ cấp mất việc làm cho NLĐ.
-Thu phí giới thiệu việc làm đối với NLĐ cao hơn mức do pháp luật quy định.
-Thu phí giới thiệu việc làm không có biên lai.
-Doanh nghiệp không lập quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm.
-Người có hành vi dụ dỗ, hứa hẹn và quảng cáo gian dối để lừa gạt NLĐ hoặc lợi dụng dịch vụ
việc làm để thực hiện những hành vi trái pháp luật.
Câu hỏi 32: Đồng chí hãy cho biết những hành vi nào vi phạm các quy định của pháp luật lao động về
hợp đồng lao động bị xử phạt vi phạm hành chính?
Gợi ý trả lời: Người sử dụng lao động có một trong những hành vi vi phạm các quy định của
pháp luật lao động về hợp đồng lao động sau đây thì bị xử phạt vi phạm hành chính:
-Không giao Bản hợp đồng lao động (HĐLĐ) cho người lao động sau khi ký.
-Không giao kết hợp đồng với NLĐ được thuê mướn để giúp việc trong gia đình.
-Không giao kết hợp đồng bằng văn bản với NLĐ được thuê mướn để trông coi tài sản.
-Không ký kết HĐLĐ đối với những trường hợp người sử dụng lao động phải ký kết HĐLĐ với
NLĐ.
-Giao kết HĐLĐ không đúng loại.
-Hợp đồng lao động không có chữ ký của một trong hai bên.
-Áp dụng thời gian thử việc với NLĐ quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình
độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.
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-Áp dụng thời gian thử việc với NLĐ quá 30 ngày đối với chức danh nghề cần trình độ trung cấp,
công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
-Áp dụng thời gian thử việc với NLĐ quá 06 ngày đối với công việc không có chức danh nghề cần
trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên hoặc chức danh nghề cần trình độ trung cấp, công nhân
kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
-Vi phạm những quy định về thời gian tạm thời chuyển lao động sang làm việc khác.
-Trả lương cho NLĐ trong thời gian tạm thời chuyển lao động sang làm việc khác không theo mức
của công việc mới hoặc theo mức lương của công việc mới nhưng thấp hơn 70% mức tiền lương cũ hoặc
thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.
-Trả lương cho NLĐ trong thời gian trong thời gian 30 ngày làm việc khi tạm thời chuyển lao
động sang làm việc khác thấp hơn mức tiền lương của công việc trước đó.
-Bố trí NLĐ làm công việc khác so với thoả thuận đã ký kết tại HĐLĐ mà không được sự đồng ý
của họ.
-Không trả hoặc trả không đầy đủ tiền trợ cấp thôi việc cộng với phụ cấp lương cho NLĐ làm việc
thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên khi chấm dứt HĐLĐ.
-Bắt NLĐ đặt cọc tiền không theo những quy định của pháp luật.
-Người sử dụng lao động kế tiếp không tiếp tục thực hiện HĐLĐ với NLĐ trong trường hợp sử
dụng hết số lao động hiện có của doanh nghiệp đã bị sáp nhập, hợp nhất, chia, tách.
-Người sử dụng lao động kế tiếp không xây dựng phương án sử dụng lao động theo quy định trong
trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có của doanh nghiệp đã bị sáp nhập, hợp nhất, chia, tách.
Câu hỏi 33: Đồng chí hãy cho biết những hành vi nào vi phạm các quy định của pháp luật lao động về
tiền lương, tiền thưởng bị xử phạt vi phạm hành chính?
Gợi ý trả lời: Người sử dụng lao động có một trong những hành vi vi phạm các quy định của
pháp luật lao động về tiền lương, tiền thưởng sau đây thì bị xử phạt vi phạm hành chính:
-Không thực hiện các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động theo quy
định của pháp luật.
-Không xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương và quy chế
thưởng trong doanh nghiệp.
-Khấu trừ tiền lương của NLĐ mà không thảo luận với BCH CĐCS, BCH Công đoàn lâm thời
(nếu có).
-Không trả lương đầy đủ, đúng hạn với NLĐ; trả chậm lương nhưng không đề bù.
-Không trả lương cho NLĐ trong thời gian NLĐ nghỉ việc để điều trị vì tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp.
-Không đăng ký thang lương, bảng lương với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;
không công bố công khai thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế thưởng trong doanh
nghiệp.
-Khấu trừ tiền lương của NLĐ nhưng không cho NLĐ biết lý do hoặc khấu trừ quá 30% tiền
lương hàng tháng của NLĐ hoặc không thảo luận với BCH Công đoàn cơ sở trước khi khấu trừ tiền lương
của NLĐ.
-Không trả lương đủ tiền lương cho NLĐ trong những trường hợp phải ngừng việc do lỗi của
người sử dụng lao động.
-Trả lương cho NLĐ thấp hơn mức lương tối thiểu trong trường hợp ngừng việc không do lỗi của
NLĐ và ngừng việc do sự cố điện, nước hoặc nguyên nhân bất khả kháng.
-Không trả hoặc trả không đầy đủ tiền lương và phụ cấp lương cho NLĐ trong thời gian bị tạm
đình chỉ công việc.
-Trả lương cho NLĐ thấp hơn mức lương tối thiểu hoặc trả bằng mức lương tối thiểu đối với lao
động chuyên môn, kỹ thuật đã qua đào tạo hoặc trả không theo năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc
của NLĐ.
-Áp dụng xử phạt bằng hình thức cúp lương đối với NLĐ.
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Câu hỏi 34: Đồng chí hãy cho biết những hành vi nào vi phạm các quy định của pháp luật lao động về
thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi bị xử phạt vi phạm hành chính?
Gợi ý trả lời: Người sử dụng lao động có một trong những hành vi vi phạm các quy định của
pháp luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi sau đây thì bị xử phạt vi phạm hành chính:
-Buộc người lao động làm việc quá 8 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần hoặc buộc
làm việc quá 7 giờ trong một ngày hoặc 42 giờ trong một tuần đối với NLĐ chưa thành niên, lao động là
người tàn tật.
-Không giảm thời gian làm việc cho NLĐ làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
-Sử dụng lao động nữ có thai từ tháng thứ 7 hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng làm thêm giờ, làm
việc ban đêm và đi công tác xa.
-Không chuyển làm việc nhẹ hơn hoặc không giảm bớt 1 giờ làm việc hàng ngày đối với NLĐ nữ
làm công việc nặng nhọc có thai đến tháng thứ 7.
-Không rút ngắn thời giờ làm việc hàng ngày hoặc không áp dụng chế độ làm việc không trọn
ngày, không trọn tuần trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu của NLĐ cao tuổi.
-Không bố trí để NLĐ nghỉ nửa giờ được tính vào giờ làm việc đối với NLĐ làm việc 8 giờ liên
tục.
-Không bố trí để NLĐ làm ca đêm nghỉ giữa ca ít nhất 45 phút được tính vào giờ làm việc.
-Không bố trí để NLĐ làm việc theo ca đựơc nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca khác.
-Không bố trí để NLĐ nghỉ ít nhất 1 ngày (24 giờ liên tục) cho mỗi tuần làm việc hoặc bình quân
1 tháng ít nhất 4 ngày đối với trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hàng tuần.
-Không bố trí để NLĐ nghỉ làm việc vào những ngày lễ tết theo quy định.
-Không bố trí để NLĐ có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao
động nghỉ hàng năm hoặc nghỉ vì việc riêng theo quy định.
-Buộc NLĐ làm vượt quá số giờ làm thêm theo quy định.
-Buộc NLĐ làm thêm giờ mà không có thoả thuận
-Sử dụng NLĐ làm thêm không thuộc một trong các trường hợp được pháp luật cho phép.
-Không trả đủ tiền làm thêm giờ cho NLĐ.
Câu hỏi 35: Đồng chí hãy cho biết những hành vi nào vi phạm quy định của pháp luật lao động về kỷ luật
lao động và trách nhiệm vật chất bị xử phạt vi phạm hành chính?
Gợi ý trả lời: Người sử dụng lao động có một trong những hành vi vi phạm các quy định của
pháp luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất sau đây thì bị xử phạt vi phạm hành chính:
-Không tham khảo ý kiến BCH CĐCS, BCH Công đoàn lâm thời (nếu có) khi xây dựng nội quy
lao động.
-Không đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
-Xây dựng nội quy lao động thiếu một trong những nội dung sau: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ
ngơi, trật tự trong doanh nghiệp, an toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc, việc bảo vệ tài sản và
bí mật công nghệ, kinh doanh của doanh nghiệp, các hành vi vi phạm kỷ luật lao động, các hình thức xử
lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất.
-Không thông báo công khai, không niêm yết nội quy lao động ở những nơi cần thiết trong doanh
nghiệp.
-Tạm đình chỉ công việc đối với NLĐ quá 15 ngày hoặc quá 3 tháng trong trường hợp đặc biệt.
-Không xây dựng nội quy lao động khi sử dụng từ 10 người lao động trở lên.
-Không chứng minh được lỗi của NLĐ khi xử lý kỷ luật lao động.
-Vi phạm quyền bào chữa của NLĐ.
-Khi xem xét xử lý kỷ luật lao động không có mặt NLĐ, người có liên quan và BCH Công đoàn
cơ sở.
-Không ghi biên bản khi xem xét xử lý kỷ luật lao động.
-Vi phạm quy định về trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại.
-Buộc NLĐ phải bồi thường vật chất trái với quy định.
-Không giải quyết quyền lợi cho NLĐ theo quy định của pháp luật khi cơ quan có thẩm quyền kết
luận là kỷ luật sai.
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Câu hỏi 36: Đồng chí hãy cho biết những hành vi vi phạm quy định của pháp luật lao động về giải quyết
tranh chấp lao động và đình công bị xử phạt vi phạm hành chính. Mức phạt cụ thể được quy định như thế
nào?
Gợi ý trả lời:
a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người lao động có
một trong những hành vi sau đây:
-Tham gia đình công sau khi có quyết định hoãn hoặc ngừng đình công của Thủ tướng Chính phủ.
-Có hành vi làm tổn hại máy, thiết bị, tài sản doanh nghiệp hoặc có hành vi xâm phạm trật tự, an
toàn công cộng trong khi đình công, lợi dụng đình công để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
-Cản trở việc thực hiện quyền đình công hoặc kích động, lôi kéo, ép buộc người lao động đình
công.
-Cản trở người lao động không tham gia đình công đi làm việc.
-Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động, người lãnh đạo
đình công hoặc điều động người lao động, người lãnh đạo đình công sang làm việc khác, đi làm việc ở nơi
khác vì lý do chuẩn bị đình công hoặc tham gia đình công.
-Trù dập, trả thù đối với người lao động tham gia đình công, người lãnh đạo đình công.
-Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp để chống lại đình công.
Câu hỏi 37: Đồng chí hãy cho biết người sử dụng lao động vi phạm quy định của pháp luật lao động về
tổ chức và hoạt động công đoàn bị xử phạt như thế nào?
Gợi ý trả lời:
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong
những hành vi sau đây:
a-Không đảm bảo các phương tiện làm việc cần thiết cho công đoàn.
b-Không bố trí thời gian làm việc cho người làm công tác công đoàn không chuyên trách hoạt
động công tác công đoàn hoặc không trả lương cho người làm công tác công đoàn không chuyên trách
hoạt động trong thời gian đó.
c-Không cộng tác chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn hoạt động.
d-Không cho người làm công tác công đoàn chuyên trách được hưởng các quyền lợi và phúc lợi
tập thể như mọi người lao động trong doanh nghiệp.
đ-Phân biệt đối xử vì lý do người lao động thành lập, gia nhập, hoạt động công đoàn; dùng biện
pháp kinh tế hoặc các hành vi khác để can thiệp vào tổ chức và hoạt động của công đoàn.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong
những hành vi sau đây:
a-Sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với uỷ viên BCH Công đoàn cơ sở mà
không có sự thoả thuận của BCH Công đoàn cơ sở hoặc với Chủ tịch BCH Công đoàn cơ sở mà không có
sự thoả thuận của tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp.
b-Người có hành vi cản trở việc thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp hoặc cản trở hoạt
động của tổ chức công đoàn.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
-Phải bảo đảm các điều kiện làm việc cần thiết cho tổ chức công đoàn, bố trí thời gian cho người
làm công tác công đoàn đối với vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 trên đây.
-Nhận lại người lao động trở lại làm việc đối với vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 trên đây.
Câu hỏi 38: Đồng chí hãy cho biết những hành vi nào vi phạm quy định của pháp luật lao động về bảo
đảm an toàn sức khoẻ cho người lao động bị xử phạt vi phạm hành chính?
Gợi ý trả lời: Người sử dụng lao động có một trong những hành vi vi phạm các quy định của pháp
luật lao động về bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người lao động sau đây thì bị xử phạt vi phạm hành chính:
-Không thực hiện, chế độ bồi dưỡng hiện vật cho người làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc
hại.
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-Không tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho NLĐ hoặc khám sức khoẻ định kỳ không đủ số lượng
lao động .
-Không điều trị hoặc khám sức khoẻ định kỳ và lập hồ sơ riêng biệt cho NLĐ bị bệnh nghề
nghiệp.
-Không tổ chức huấn luyện, hướng dẫn, thông báo cho NLĐ về những quy định, biện pháp làm
việc an toàn, những khả năng tai nạn lao động cần đề phòng.
-Không tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, chăm lo sức khoẻ cho NLĐ.
-Không thực hiện các quy định về các biện pháp khử độc, khử trùng, vệ sinh cá nhân cho NLĐ
làm công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
-Không đo, kiểm tra môi trường tại nơi làm việc có yếu tố độc hại theo quy định.
-Không phân loại lao động theo danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để thực
hiện các chế độ theo quy định.
Câu hỏi 39: Đồng chí hãy trình bày các quy định của pháp luật lao động hiện hành về chế độ cho người
lao động làm việc thêm giờ, làm việc vào ban đêm.
Gợi ý trả lời: Theo pháp luật lao động hiện hành (Điều 61 Bộ Luật lao động, Nghị định
195/1994/CP):
-Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công
việc đang làm như sau:
+ Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%
+ Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%
+ Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%
Nếu làm thêm giờ vào ban đêm thì còn được trả thêm ít nhất bằng 30%
Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm, thì người sử dụng lao động chỉ phải trả
phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang
làm của ngày làm việc bình thường.
-Người lao động làm việc vào ban đêm (từ Thừa Thiên – Huế trở ra phía Bắc được tính từ 22 giờ
đến 6 giờ; từ Quảng Nam - Đà Nẵng trở vào phía Nam được tính từ 21 giờ đến 5 giờ), thì được trả thêm ít
nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban
ngày.
Câu hỏi 40: Đồng chí hãy trình bày các quy định của pháp luật lao động hiện hành về các điều kiện lao
động có hại không được sử dụng lao động nữ và các điều kiện lao động có hại không được sử dụng lao
động nữ có thai và cho con bú, lao động nữ vị thành niên.
Gợi ý trả lời: Theo pháp luật lao động hiện hành (Thông tư số 03/TT-LB ngày 28/1/1994 của Liên
Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và Bộ Y tế):
a, Các điều kiện lao động có hại không được sử dụng lao động nữ:
- Nơi có áp suất lớn hơn áp suất khí quyền
- Trong hầm lò;
- Nơi cheo leo nguy hiểm;
- Nơi làm việc không phù hợp với thần kinh, tâm lý phụ nữ:
- Ngâm mình thường xuyên dưới nước, ngâm mình dưới nước bẩn, dễ bị nhiễm trùng;
- Nặng nhọc quá sức (mức tiêu hao năng lượng trung bình trên 5 Kcal/phút, nhịp tim trung bình
trên 120/phút);
- Tiếp xúc vớii phóng xạ hở;
- Trực tiếp tiếp xúc với hoá chất có khả năng gây biến đổi gien
b, Các điều kiện lao động có hại không được sử dụng lao động nữ có thai, đang cho con bú dưới
12 tháng, lao động nữ vị thành niên:
- Tiếp xúc với điện từ trường ở mức quá giới hạn cho phép;
- Trực tiếp tiếp xúc với một số hoá chất mà sự tích luỹ của nó trong cơ thể ảnh hưởng đến chuyển
hoá tế bào, dễ gây sẩy thai, đẻ non, nhiễm trùng nhau thai, khuyết tật bẩm sinh, ảnh hưởng xấu tới nguồn
sữa mẹ, viêm nhiễm đường hô hấp;
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- Nhiệt độ không khí trong nhà xưởng từ 45OC trở lên về mùa hè và từ 40OC trở lên về mùa đông
hoặc chịu ảnh hưởng của bức xạ nhiệt cao;
- Trong môi trường có độ rung cao hơn tiêu chuẩn cho phép;
- Tư thế làm việc gò bó, hoặc thiếu dưỡng khí.
Câu hỏi 40: Đồng chí hãy trình bày các quy định của pháp luật lao động hiện hành về chế độ dành cho
người lao động nghỉ việc để chữa trị vì tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp.
Gợi ý trả lời: Theo Bộ luật lao động hiện hành, trong thời gian người lao động nghỉ việc để chữa
trị vì tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động phải trả đủ lương và toàn bộ chi
phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị xong. Ngoài ra người lao động được hưởng chế độ bảo
hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nếu doanh nghiệp chưa tham gia loại hình bảo hiểm
xã hội bắt buộc, thì người sử dụng lao động phải trả cho người lao động một khoản tiền ngang với mức
quy định của Bảo hiểm xã hội.
Sau khi điều trị xong, tuỳ theo mức độ suy giảm khả năng lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao
động được giám định và xếp hạng thương tật để hưởng trợ cấp một lần hoặc hàng tháng do quỹ bảo hiểm
xã hội trả.
Câu hỏi 41: Đ/c hãy cho biết người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động? nếu có
trong những trường hợp nào?
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (Điều 37, Bộ luật Lao động), NLĐ
làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một
công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
trong những trường hợp sau:
-Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều
kiện làm việc đã thoả thuận trong HĐLĐ;
-Không được trả công đầy đủ hoặc trả công không đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng;
-Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;
-Bản thân hoặc gia định thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;
-Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ
trong bộ máy nhà nước;
-NLĐ nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của thầy thuốc;
-NLĐ bị ốm đâu, tai nạn đã điều trị ba tháng liền đối với người làm việc theo HĐLĐ xác định thời
hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo HĐLĐ
theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa
được hồi phục.
Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định tại khoả 1 nêu trên, NLĐ phải báo trước cho
người sử dụng lao động biết trước:
-Đối với các trường hợp quy định tại các điểm a,b,c, g và HĐLĐ theo mùa vụ, HĐLĐ theo một
công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng: ít nhất ba ngày;
-Đối với các trường hợp quy định tại điểm d và đ: ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng xác định thời
hận từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
-Đối với trường hợp quy định tại điểm e: theo thời hạn quy định tại điều 112 của Bộ luật Lao
động.
3- Người lao động làm theo HĐLĐ không xác định thời hận có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ,
nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày; người lao động bị ốm đau, tai nạn
đã điều trị sáu tháng liền thì phải báo trước ít nhất ba ngày.
Câu hỏi 42: Đồng chí hãy cho biết quyền lợi của người lao động trong trường hợp người sử dụng lao
động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (Điều 41 Bộ luật lao động), trong
trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải nhận
người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng đã ký và phải bồi thường một khoản tiền tương ứng
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với tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với
ít nhất hai tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có).
- Trong trường hợp người lao động không muốn trở lại làm việc, thì ngoài tiền được bồi thường
quy định tại trên, người lao động còn được trợ cấp theo quy định của pháp luật.
- Trong trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận người lao động trở lại làm việc và
người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định ở trên và trợ cấp theo quy định, hai bên
thoả thuận về khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.
Câu hỏi 43: Đồng chí hãy cho biết những trường hợp người lao động có quyền đơn phương chấm dứt
hợp đồng lao động.
Gợi ý trả lời:
1. Người lao động làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, HĐLĐ
theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt
hợp đồng trước thời hạn trong những trường hợp sau:
a. Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều
kiện làm việc đã thoả thuận trong HĐLĐ.
b. Không được trả công đầy đủ hoặc trả công không đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng.
c. Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;
d. Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;
đ. Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ
trong bộ máy nhà nước;
e. Người lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của thầy thuốc
f. Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị ba tháng liền đối với người làm việc theo HĐLĐ
xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc
theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao
động chưa được hồi phục.
2. Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ như các trường hợp nêu trên, người lao động phải báo trước
cho người sử dụng lao động biết trước:
- Đối với các trường hợp quy định tại các điểm a,b,c,g và HĐLĐ theo mùa vụ, HĐLĐ theo một
công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng: ít nhất 03 ngày
- Đối với các trường hợp quy định tại điểm d và đ: ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng xác định tthời
hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
- Đối với trường hợp quy định tại điểm e: Theo thời hạn quy định tại Điều 112 Bộ Luật lao động.
- Người lao động làm việc theo HĐLĐ không xác định có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ,
nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày; người lao động bị ốm đau, tai nạn
đã điều trị sáu tháng liền thì phải báo trước ít nhất ba ngày.
Câu hỏi 44: Đồng chí hãy cho biết người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng
pháp luật có được hưởng chế độ trợ cấp thôi việc? Nếu được thì chế độ được hưởng như thế nào?
Gợi ý trả lời: Khi NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng pháp luật, NLĐ được hưởng chế độ
trợ cấp thôi việc trong điều kiện NLĐ đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức từ
đủ 12 tháng trở lên;
- Chế độ được hưởng trợ cấp thôi việc là: cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ
cấp lương, nếu có (theo khoản 1 điều 42 Bộ luật Lao động ).
Người lao động không được trợ cấp thôi việc trong trường hợp: có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết
lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của
doanh nghiệp hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm việc khác mà tái phạm trong
thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.
Câu hỏi 45: Đồng chí hãy cho biết các quy định của pháp luật hiện hành về nghĩa vụ và quyền hạn của
người sử dụng lao động đối với người lao động trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
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Gợi ý trả lời: Theo quy định hiện hành (Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT
ngày 10/1/2011 của Bộ Lao động Thương binh xã hội, Bộ Ytế), người sử dụng lao động có các nghĩa vụ
và quyền hạn như sau:
1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện các quy định về an toàn - vệ sinh lao động, tỡnh hỡnh tai
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở cơ sở lao động.
2. Có quyết định phân định trách nhiệm và quyền hạn về công tác an toàn - vệ sinh lao động cho các cán bộ quản
lý, đến từng bộ phận chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc, phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của cơ sở
lao động. Người sử dụng lao động có thể bổ sung thêm nhân sự, trách nhiệm và quyền hạn cho các bộ phận trên để phù
hợp với điều kiện của cơ sở lao động nhưng phải bảo đảm đúng thẩm quyền của mỡnh, đồng thời phù hợp với quy định của
pháp luật hiện hành.
3. Tổ chức chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các cá nhân dưới quyền thực hiện tốt chương trỡnh, kế hoạch an toàn vệ sinh lao động.
4. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong công tác an toàn - vệ sinh lao động theo quy định
hiện hành, cụ thể:
a) Hằng năm, khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của cơ sở lao động thỡ phải lập và phờ duyệt kế hoạch,
biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động;
b) Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và thực hiện các chế độ khác về bảo hộ lao động, an toàn lao động,
vệ sinh lao động đối với NLĐ;
c) Cử người giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động
trong cơ sở lao động; phối hợp với công đoàn cơ sở xây dựng và duy trỡ sự hoạt động của mạng lưới an toàn - vệ sinh
viên;
d) Xõy dựng, rà soỏt nội quy, quy trỡnh an toàn lao động, vệ sinh lao động, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phù hợp
với từng loại máy, thiết bị, vật tư (kể cả khi đổi mới công nghệ, máy, thiết bị, vật tư) và nơi làm việc;
đ) Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy định, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với
NLĐ;
e) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, khám bệnh nghề nghiệp (nếu có) cho NLĐ;
g) Tổ chức giám định tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho NLĐ sau khi đó được điều trị ổn định;
h) Thực hiện việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thống kê, báo cáo tỡnh
hỡnh thực hiện cụng tỏc an toàn - vệ sinh lao động, công tác huấn luyện, đăng ký, kiểm định.
5. Phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức phát động phong trào quần chúng thực hiện an toàn - vệ sinh lao
động, bảo vệ môi trường ở cơ sở lao động.
Câu hỏi 46: Đồng chí hãy trình bày những yêu cầu đối với phuơng tiện bảo vệ cá nhân và khi nào người
lao động được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân. Liên hệ tại đơn vị đồng chí, công nhân trực tiếp sản
xuất được trang bị những phương tiện bảo vệ cá nhân nào? Có đảm bảo đầy đủ như quy định không?
Gợi ý trả lời: 1. Phương tiện bảo vệ cá nhân là những dụng cụ, phương tiện cần thiết mà NLĐ phải được trang bị
để sử dụng trong khi làm việc hoặc thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có các yếu tố nguy hiểm, độc hại khi các thiết bị kỹ
thuật an toàn - vệ sinh lao động tại nơi làm việc chưa thể loại trừ hết các yếu tố nguy hiểm, độc hại.
- Phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị cho NLĐ phải phù hợp với việc ngăn ngừa có hiệu quả các tác hại của các
yếu tố nguy hiểm, độc hại trong môi trường lao động nhưng dễ dàng trong sử dụng, bảo quản và không gây tác hại khác.
- Phương tiện bảo vệ cá nhân bao gồm:
+ Phương tiện bảo vệ đầu: mũ chống chấn thương sọ nóo, lưới hoặc mũ vải bao túc,...
+ Phương tiện bảo vệ mắt, mặt: kính mắt, mặt nạ...
+ Phương tiện bảo vệ thính giác: nút tai, bịt tai,...
+ Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp: khẩu trang, mặt nạ phũng độc,...
+ Phương tiện bảo vệ tay, chân: giầy, ủng, bít tất,...
+ Phương tiện bảo vệ thõn thể: ỏo quần, yếm choàng chống núng, chống rột, chống tia phúng xạ,...
+ Phương tiện chống ngó cao: dõy an toàn,...
+ Phương tiện chống điện giật, điện từ trường: găng tay cách điện, ủng cách điện,...
+ Phương tiện chống chết đuối: phao cỏ nhõn,...
+ Các loại phương tiện bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động khác.
- Các phương tiện bảo vệ cá nhân nói trên được sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu theo đúng tiêu chuẩn chất
lượng của Nhà nước quy định.
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2. Người lao động trong khi làm việc chỉ cần tiếp xúc với một trong những yếu tố nguy hiểm, độc hại dưới đây thỡ
được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân:
- Tiếp xỳc với yếu tố vật lý xấu như: nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, áp suất, tiếng ồn, ánh sáng quá chói, tia
phóng xạ, điện áp cao, điện từ trường,...
- Tiếp xúc với hoá chất độc như: hơi khí độc, bụi độc; các sản phẩm có chỡ, thuỷ ngõn, mangan; bazơ, axít, xăng,
dầu mỡ hoặc các hoá chất độc khác.
- Tiếp xúc với yếu tố sinh học độc hại, môi trường vệ sinh lao động xấu như:
+ Virút, vi khuẩn độc hại gõy bệnh;
+ Phân, nước, rác, cống rónh hụi thối;
+ Các yếu tố sinh học độc hại khác.
- Làm việc với máy, thiết bị, công cụ lao động hoặc làm việc ở vị trí mà tư thế lao động nguy hiểm dễ gây ra tai
nạn lao động như: làm việc trên cao, làm việc trong hầm lũ, làm việc trờn sụng nước, trong rừng,... hoặc điều kiện lao động
nguy hiểm, độc hại khác.
Phần liên hệ, tuỳ theo công việc đặc thù của đơn vị đang công tác để liên hệ việc trang cấp
phương tiện bảo vệ cá nhân cho một loại lao động của đơn vị (ví dụ thợ xây hoặc thợ điện…), đối chiếu
với quy định về trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ (Quyết định số 68/2008/QĐ-BLĐTBXH
ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) để xác định đã trang bị đủ hay còn
thiếu.

Câu hỏi 47: Đồng chí hãy cho biết người lao động có những quyền lợi gì khi tham gia bảo hiểm xã hội?
Gợi ý trả lời: Khi tham gia bảo hiểm xã hội, NLĐ có những quyền lợi sau:
1. Được cấp sổ bảo hiểm xó hội;
2. Nhận sổ bảo hiểm xó hội khi khụng cũn làm việc;
3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xó hội đầy đủ, kịp thời;
4. Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây:
a) Đang hưởng lương hưu;
b) Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;
c) Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp;
5. Uỷ quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xó hội;
6. Yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xó hội của NLĐ khi NLĐ hoặc tổ
chức công đoàn yêu cầu; yêu cầu tổ chức bảo hiểm xó hội cung cấp thụng tin đầy đủ và kịp thời về việc đóng, quyền được
hưởng chế độ, thủ tục thực hiện bảo hiểm xó hội khi NLĐ hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu;
7. Khiếu nại, tố cỏo về bảo hiểm xó hội;
8. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Câu hỏi 48: Đồng chí hãy cho biết quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn về bảo hiểm xã hội được
quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội.
Gợi ý trả lời: Quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn:
1. Tổ chức công đoàn có các quyền sau đây:
-Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tham gia bảo hiểm xó hội;
-Yêu cầu người sử dụng lao động, tổ chức bảo hiểm xó hội cung cấp thụng tin về bảo hiểm xó hội của người lao
động;
-Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm phỏp luật về bảo hiểm xó hội.
2. Tổ chức công đoàn có các trách nhiệm sau đây:
-Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xó hội đối với người lao động;
-Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xó hội;
-Tham gia kiểm tra, giỏm sỏt việc thi hành phỏp luật về bảo hiểm xó hội.
Câu hỏi 49: Đồng chí hãy cho biết các quy định của pháp luật lao động hiện hành về thời gian hưởng chế
độ ốm đau của người lao động.
Gợi ý trả lời:
1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với NLĐ tớnh theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ
lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:
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- Làm việc trong điều kiện bỡnh thường thỡ được hưởng ba mươi ngày (30) nếu đó đóng bảo hiểm xó hội dưới
mười lăm năm; bốn mươi ngày (40) nếu đó đóng từ đủ mười lăm năm đến dưới ba mươi năm; sáu mươi ngày (60) nếu đó
đóng từ đủ ba mươi năm trở lờn;
- Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xó
hội và Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thỡ được hưởng bốn
mươi ngày (40) nếu đó đóng bảo hiểm xó hội dưới mười lăm năm; năm mươi ngày(50) nếu đó đóng từ đủ mười lăm năm
đến dưới ba mươi năm; bảy mươi ngày(70) nếu đó đóng từ đủ ba mươi năm trở lên.
2. Người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thỡ được hưởng chế
độ ốm đau như sau:
- Tối đa không quá một trăm tám mươi ngày (180) trong một năm tớnh cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng
tuần;
- Hết thời hạn một trăm tám mươi ngày (180) mà vẫn tiếp tục điều trị thỡ được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức
thấp hơn. (Điều 23-Luật BHXH)

Câu hỏi 50: Đồng chí hãy cho biết thời gian hưởng chế độ khi sinh con được quy định như thế nào?
Gợi ý trả lời: a, Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau đây:
- Bốn thỏng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bỡnh thường;
- Năm tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xó hội và Bộ Y tế ban hành; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực
hệ số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân;
- Sáu tháng đối với lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật;
- Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại các điểm a, b và c khoản này thỡ tớnh từ con
thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày.
b, Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới sáu mươi ngày tuổi bị chết thỡ mẹ được nghỉ việc chín mươi ngày
(90) tính từ ngày sinh con; nếu con từ sáu mươi ngày tuổi trở lên bị chết thỡ mẹ được nghỉ việc ba mươi ngày (30) tính từ
ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định nờu trờn; thời gian này
không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.
- Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xó hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xó hội mà
mẹ chết sau khi sinh con thỡ cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn
tháng tuổi.
- Thời gian hưởng chế độ thai sản nờu trờn tớnh cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.
Câu hỏi 51: Đồng chí hãy cho biết khi người lao động bị thất nghiệp cần có điều kiện gì để hưởng bảo
hiểm thất nghiệp ?
Gợi ý trả lời:
- Đó đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười hai tháng trở lên trong vũng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc
làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao
động đó đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đó thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất
01 ngày trong tháng đó.
- Đó đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xó hội tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Trung tâm Giới thiệu việc làm) khi mất việc làm hoặc chấm dứt
hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
- Chưa tỡm được việc làm sau mười lăm ngày (15) tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với
Trung tõm Giới thiệu việc làm theo quy định trờn (ngày thứ nhất trong mười lăm ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày
người lao động đăng ký thất nghiệp, tớnh theo ngày làm việc).
Ngày làm việc ỏp dụng cho tất cả các trường hợp này là ngày làm việc từ ngày thứ hai đến hết ngày thứ sáu
hằng tuần.
Câu hỏi 52: Đồng chí hãy cho biết khi nào người lao động được tham gia bảo hiểm y tế; quyền và trách
nhiệm của công đoàn về bảo hiểm y tế.
Gợi ý trả lời:
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- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ
3 tháng trở lên theo quy định của pháp luật về lao động
- Quyền của công đoàn về bảo hiểm y tế:
1. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ, chính
xác thông tin liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế của người lao động.
2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm phỏp luật về bảo hiểm y tế làm ảnh
hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động,
- Trách nhiệm của công đoàn về bảo hiểm y tế:
1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế đối với người lao động,
2. Tham gia xây dựng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế.
3. Tham gia giỏm sỏt việc thi hành phỏp luật về bảo hiểm y tế.

Câu hỏi 53: Đồng chí hãy cho biết các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động; nguyên tắc và điều kiện
xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động.
Gợi ý trả lời: a. Các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật lao động:
- Khiển trỏch;
- Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng hoặc chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong
thời hạn tối đa là 6 tháng hoặc cách chức;
- Sa thải: chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau:
• NLĐ có hành vi trộm cắp, tham ụ, tiết lộ bớ mật cụng nghệ, kinh doanh hoặc cú hành vi khỏc gõy thiệt hại
nghiờm trọng về tài sản, lợi ớch của doanh nghiệp;
• NLĐ bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa
xoỏ kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cỏch chức mà tỏi phạm;
• NLĐ tự ý bỏ việc 5 ngày cộng dồn trong 1 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 1 năm mà không có lý do chính
đáng.
b. Nguyên tắc và điều kiện xử lý vi phạm kỷ luật lao động:
- Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của NLĐ.
- Khi xem xét kỷ luật lao động phải có mặt đương sự và phải có sự tham gia của đại diện BCH Công đoàn cơ sở
hoặc BCH Công đoàn lâm thời trong doanh nghiệp.
- Mỗi hành vi vi phạm kỷ luật lao động bị xử lý một hỡnh thức kỷ luật. Khi NLĐ có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật
lao động đồng thời thỡ chỉ ỏp dụng hỡnh thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất;
- Không xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ vi phạm nội quy lao động trong khi bị mắc bệnh tâm thần hoặc một
bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi;
- NLĐ có quyền tự bào chữa hoặc nhờ luật sư, bào chữa viên nhân dân hoặc người khác bào chữa. Việc xem xét
xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.
- Cấm mọi hành vi xõm phạm thân thể, nhân phẩm của NLĐ khi xử lý vi phạm lỷ luật lao động. Cấm dựng hỡnh
thức phạt tiền, cỳp lương thay việc xử lý kỷ luật lao động. Cấm xử lý kỷ luật lao động vỡ lý do tham gia đỡnh cụng.
Câu hỏi 54: Đồng chí hãy cho biết nguyên tắc và hình thức trả lương cho người lao động tại doanh
nghiệp, cơ quan.
Gợi ý trả lời: a. Nguyên tắc trả lương:
- Tiền lương của người lao động (NLĐ) do người sử dụng lao động (NSDLĐ) và NLĐ thoả thuận ghi trong
HĐLĐ, không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.
- Tiền lương được trả trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn và tại nơi làm việc.
- Tiền lương được trả bằng tiền mặt. Việc trả lương một phần bằng séc hoặc ngân phiếu do Nhà nước phát hành,
do 2 bên thoả thuận với điều kiện không gây thiệt hại, phiền hà cho NLĐ.
b. Hỡnh thức trả lương:
Tiền lương được trả theo một trong các hỡnh thức sau:
- Tiền lương theo thời gian: là hỡnh thức trả lương cho NLĐ căn cứ vào thời gian làm việc thực tế, bao gồm tiền
lương tháng, tiền lương tuần, tiền lương ngày, tiền lương giờ.
- Tiền lương theo sản phẩm: là hỡnh thức trả lương cho NLĐ căn cứ vào số lượng, chất lượng sản phẩm do họ làm
ra.
- Tiền lương khoán: là hỡnh thức trả lương cho NLĐ theo khối lượng, chất lượng công việc phải hoàn thành.
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Câu hỏi 55: Đồng chí hãy trình bày nguyên tắc xây dựng định mức lao động tại doanh nghiệp, cơ quan.
Gợi ý trả lời: Nguyên tắc xây dựng định mức lao động:
- Định mức lao động được xây dựng trên cơ sở cấp bậc công việc và phù hợp với cấp bậc công nhân; bảo đảm cải
thiện điều kiện làm việc, đổi mới kỹ thuật công nghệ và bảo đảm các tiêu chuẩn lao động;
- Mức lao động quy định là mức trung bỡnh tiờn tiến, bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không
phải kéo dài quá thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;
- Mức lao động mới hoặc được sửa đổi, bổ sung phải được áp dụng thử tối đa không quá 3 tháng, sau đó mới được
ban hành chính thức.
- Người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng định mức lao động theo các nguyên tắc trên, sau khi tham
khảo ý kiến Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và phải công bố công khai trong doanh nghiệp, cơ quan.
Câu hỏi 56: Đồng chí hãy cho biết vai trò của Công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn
định, tiến bộ trong doanh nghiệp?
Gợi ý trả lời: Quan hệ giữa Công đoàn với người sử dụng lao động ở doanh nghiệp thực chất là
quan hệ giữa người đại diện cho tập thể người lao động với chủ sử dụng lao động hoặc những người quản
lý đại diện cho chủ sở hữu. Mối quan hệ này được pháp luật quy định chặt chẽ về các quyền và nghĩa vụ
của các bên, trong đó riêng về quyền công đoàn cơ sở được quy định trong Bộ luật lao động gồm:
- Công đoàn đại diện cho tập thể người lao động thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể
với người sử dụng lao động.
- Công đoàn đại diện tham gia khi xét xử kỷ luật lao động đối với người lao động, tham gia hội
đồng hoà hoà giải lao động cơ sở để giải quyết các tranh chấp lao động.
- Công đoàn có quyền thoả thuận nhất trí khi người sử dụng lao động quyết định những vấn đề
liên quan trực tiếp đến lợi ích CNLĐ
- Công đoàn có quyền quyết định đình công sau khi quá nửa tập thể lao động tán thành bằng cách
bỏ phiếu kín hoặc lấy chữ ký.
- Công đoàn có quyền tham gia giám sát thi hành pháp luật lao động tại cơ sở.
Câu hỏi 57: Đồng chí hãy cho biết những hiểu biết của mình về cơ chế ba bên và những quy định của
Nhà nước về cơ chế ba bên?
Gợi ý trả lời:
- Thành phần của cơ chế 3 bên gồm có: Người lao động, Người sử dụng lao động, Nhà nước
Cơ chế ba bên là một cơ chế xã hội nhằm dân chủ hóa mối quan hệ lao động bao gồm một hệ
thống chủ thể: Người lao động, Người sử dụng lao động, Nhà nước với mục tiêu tìm ra các giải pháp tốt
nhất, có lợi nhất cho quan hệ lao động. Tuy nhiên, khi nói đến người lao động trong cơ chế ba bên không
có nghĩa là nói đến cá nhân hay tập thể người lao động cụ thể nào đó mà nói đến tổ chức Công đoàn,
được pháp luật chỉ định và thừa nhận là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động.
- Trong nền kinh tế thị trường, cơ chế ba bên được coi là phương thức tổ chức quan trọng nhằm
tăng cường đối thoại xã hội để hướng tới mục tiêu căn bản là xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định
và tiến bộ ở doanh nghiệp, đồng thời góp phần điều hoà mâu thuẫn, kiềm chế các xung đột, giải quyết
tranh chấp lao động và đình công, lãn công.
-Quan hệ ba bên được quy định tại khoản 2 Điều 10 Bộ luật Lao động: Nhà nước hướng dẫn người
lao động và người sử dụng lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và ổn định, cùng nhau hợp
tác vì sự phát triển của doanh nghiệp.
- Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc
xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
- Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 18/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch
triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban bí thư
- Kế hoạch số 1233/KH-TLĐ ngày 17/7/2008 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực
hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban bí thư
- Nghị định số 145/2004/NĐ-CP ngày 14/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao
động về việc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan
nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động
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- Quyết định số 67/QĐ-TTg ngày 17/5/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Uỷ ban quan
hệ lao động

Câu hỏi 58: Đồng chí hãy cho biết khi thấy xuất hiện dấu hiệu xảy ra tranh chấp lao động tập thể thì Chủ
tịch công đoàn cơ sở cần làm gì ngay?
Gợi ý trả lời: Khi có một số dấu hiệu:
-Xuất hiện tờ rơi, viết lên tường có nội dung kích động đình công, nghỉ việc...
-Doanh nghiệp bên cạnh hoặc một số doanh nghiệp trong khu vực xảy ra tranh chấp tập thể, ngừng việc
tập thể, đình công....
-Vào những thời điểm cao độ doanh nghiệp đang thực hiện tăng ca, tăng làm thêm giờ, thúc giục hoàn
thành đơn hàng...
-Xuất hiện những nhóm NLĐ tụ tập không vào làm việc, có thái độ chống lại sự điều hành của quản lý
doanh nghiệp.....
-Doanh nghiệp chưa giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm những bức xúc, kiến nghị của NLĐ trong
thời gian trước đó....
Chủ tịch CĐCS cần triển khai một số việc:
-Trực tiếp hoặc cử người thông báo với Ban giám đốc doanh nghiệp về những biểu hiện không bình
thường của một nhóm NLĐ, về tình hình quan hệ lao động, về tâm tư tình cảm, yêu cầu, nguyện vọng của
NLĐ tại doanh nghiệp.
-Gặp gỡ trao đổi trực tiếp với NLĐ, với Tổ trưởng tổ sản xuất, Tổ trưởng công đoàn.... để tìm hiểu và xác
định sự việc.
-Nếu sự việc mâu thuẫn đơn giản, yêu cầu của NLĐ là hợp lý, Ban chấp hành CĐCS đề xuất hướng giải
quyết với người sử dụng lao động và thông báo sớm kết quả giải quyết cho NLĐ.
-Nếu sự việc mâu thuẫn phức tạp, Ban chấp hành CĐCS cần báo với CĐ cấp trên và cơ quan quản lý lao
động; xem xét nếu thấy cần thiết, cần báo với cơ quan công an về những phần tử xấu cố tình kích động, lôi kéo
ngừng việc, đình công trái pháp luật.
Câu hỏi 59: Đồng chí hãy cho biết khi xảy ra ngừng việc tập thể hoặc đình công không theo trình tự
luật định thì Chủ tịch công đoàn cơ sở cần làm gì ngay?
Gợi ý trả lời: -Cần phân công, bố trí các uỷ viên BCH phối hợp cùng cán bộ quản lý nắm chắc
tình hình NLĐ (kể cả trong và sau giờ làm việc)...
-Tập hợp, gặp trực tiếp và giải thích, vận động NLĐ bình tĩnh, hướng dẫn NLĐ cách kiến nghị,
khiếu nại, đề đạt nguyện vọng để Công đoàn thay mặt NLĐ đứng ra yêu cầu doanh nghiệp giải quyết; yêu
cầu NLĐ yên tâm trở lại làm việc. Nếu NLĐ vẫn không trở lại làm việc thì yêu cầu NLĐ đảm bảo trật tự,
không ra khỏi phạm vi doanh nghiệp và tuyệt đối không xâm phạm tới tài sản doanh nghiệp, tài sản nhà
nước, không được cản trở người khác làm việc, không càn quấy, gây rối làm mất trật tự an ninh.....
-Đề xuất với Ban giám đốc họp các tổ trưởng, trưởng các bộ phận để nắm thêm tình hình và phối
hợp giải thích với NLĐ về những chính sách của doanh nghiệp mà NLĐ đang vướng mắc. Đề xuất với
Ban giám đốc thông báo và yêu cầu sự hỗ trợ của Công đoàn cấp trên và cơ quan quản lý nhà nước về lao
động ở địa phương.
-Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của NLĐ. Phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm việc với Ban
giám đốc doanh nghiệp để nêu những kiến nghị, đồng thời nắm thông tin, quan điểm giải quyết từ phía
doanh nghiệp.
-Trực tiếp hoặc cùng với các cơ quan, tổ chức hữu quan tham gia thương lượng, giải quyết vụ
việc. Sau khi có kết quả giải quyết của người sử dụng lao động, BCH công đoàn cơ sở giải thích và vận
động NLĐ trở lại làm việc.
-Theo dõi, giám sát kết quả giải quyết; đôn đốc doanh nghiệp giải quyết những nội dung theo
thông báo. trong trường hợp cần thiết, cần cảnh báo với doanh nghiệp về nguy cơ tái diễn ngừng việc,
đình công nếu các cam kết không được thực hiện tốt; kịp thời báo cáo với Công đoàn cấp trên và với các
cơ quan chức năng nếu doanh nghiệp giải quyết không đúng, đầy đủ các nội dung đã thông báo.
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Câu hỏi 60: Đồng chí hãy cho biết những quy định của pháp luật về việc thành lập Hội đồng hũa giải lao
động cơ sở?
Gợi ý trả lời: Hội đồng hoà giải lao động cơ sở phải được thành lập trong các doanh nghiệp có
công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn lâm thời.
Thành phần của Hội đồng hoà giải lao động cơ sở gồn số đại diện ngang nhau của bên người lao
động và bên người sử dụng lao động. Hội đồng có nhiệm kỳ 2 năm.
- Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở thành lập Hội đồng hũa giải lao
động cơ sở (sau đây gọi tắt là Hội đồng hũa giải). Mỗi bờn dự kiến người đại diện của mỡnh cú đủ điều kiện để cùng thảo
luận, thống nhất lựa chọn các thành viên tham gia Hội đồng.
- Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập Hội đồng hũa giải, trong quyết định ghi rừ họ, tờn của từng
thành viờn, Chủ tịch và Thư ký của Hội đồng hũa giải, nhiệm kỳ của Chủ tịch và Thư ký của Hội đồng hũa giải.
Quyết định thành lập Hội đồng hũa giải phải được thông báo công khai tại doanh nghiệp, gửi cho BCH Công đoàn
cơ sở, các thành viên của Hội đồng và cơ quan lao động huyện, quận, thị xó, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cơ
quan lao động cấp huyện) để theo dừi.
- Người được dự kiến tham gia Hội đồng hũa giải của bờn người sử dụng lao động và bên người lao động được
quy định như sau:
a. Bên người sử dụng lao động là người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản
của doanh nghiệp.
b. Bên người lao động do BCH Công đoàn cơ sở cử trong số ủy viên BCH Công đoàn hoặc đoàn viên công đoàn
tại doanh nghiệp.
Hai bên có thể thỏa thuận để lựa chọn một hoặc một số chuyên gia ngoài doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy
định của pháp luật tham gia vào Hội đồng hũa giải.
-Thành viên của Hội đồng hũa giải phải cú ớt nhất bốn (04) người trong đó có Chủ tịch và Thư ký Hội đồng. Kể từ
ngày thành lập, mỗi năm một lần đại diện của mỗi bên luân phiên làm Chủ tịch và Thư ký Hội đồng, nếu bờn này làm Chủ
tịch thỡ bờn kia làm Thư ký Hội đồng.
- Thành viên của Hội đồng hũa giải được tham gia dự các khóa đào tạo về nghiệp vụ hũa giải, cỏc lớp bồi dưỡng
về pháp luật lao động.
Câu hỏi 61: Đồng chí hãy cho biết Thoả ước lao động tập thể bao gồm những nội dung gì?
Gợi ý trả lời: Thoả ước lao động tập thể bao gồm 7 nội dung sau:
1, Việc làm và đảm bảo việc làm:
- Nội dung này phải cụ thể, rừ ràng về cỏc hỡnh thức và thời hạn sẽ tiến hành ký hợp đồng lao động cho từng loại
công việc, từng chức danh và bậc thợ trong doanh nghiệp. Các nguyên tắc và chế độ cụ thể khi tuyển dụng, thay đổi nơi
làm việc, nâng cao tay nghề, đào tạo, ký lại hợp đồng lao động. Những biện pháp bảo đảm việc làm, chế độ cho công nhân
khi doanh nghiệp thu hẹp phạm vi sản xuất. Quyền hạn và trách nhiệm của đại diện tập thể lao động trong việc giám sát
thực hiện và giải quyết tranh chấp về HĐLĐ.
2, Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:
- Cần quy định cụ thể thời giờ làm việc tối đa cho từng bộ phận, chức danh công việc; nguyên tắc huy động và
thời gian cho phép làm thêm giờ, tiền lương trả cho người lao động khi làm thêm giờ, phương thức trả, đơn giá trả lương
cho thời gian làm thêm.
- Một trong những vấn đề quan trọng của nội dung này là chế độ đối với người lao động khi nghỉ phép năm, tiền
lương trả cho họ vỡ cụng việc mà khụng nghỉ phộp năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày được nghỉ.
3, Tiền lương, tiền thưởng và phụ cấp lương:
- Thoả thuận mức tiền lương, phụ cấp lương cụ thể cho từng công việc phù hợp với khả năng, hiệu quả kinh doanh
của doanh nghiệp, đặc biệt là phải thoả thuận mức lương tối thiểu, mức lương trung bỡnh doanh nghiệp trả cho người lao
động, phương thức điều chỉnh tiền lương khi giá cả thị trường biến động, nguyên tắc nâng bậc lương, thời gian trả lương,
nguyên tắc chi thưởng, mức thưởng.
4, Định mức lao động:
- Việc xác lập định mức lao động tương ứng với xác định đơn giá tiền lương phải phù hợp với từng loại công việc,
từng loại nghề trên cơ sở điều kiện thực tế về tính chất, mức độ phức tạp hay nặng nhọc của công việc và khả năng thực
hiện định mức, nguyên tắc thay đổi định mức.
5, An toàn lao động, vệ sinh lao động:
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- Thoả thuận cụ thể về nội quy an toàn, vệ sinh lao động và các quy định về bảo hộ lao động, biện pháp cải thiện
điều kiện làm việc; chế độ đối với người lao động làm những công việc nặng nhọc, độc hại; chế độ trang bị phũng hộ cỏ
nhõn, bồi dưỡng sức khoẻ và trách nhiệm bồi thường hoặc trợ cấp đối với người lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp.
6, Bảo hiểm xó hội, bảo hiểm y tế:
- Thoả thuận quy định rừ trỏch nhiệm, quyền lợi của giỏm đốc doanh nghiệp và người lao động trong việc thực
hiện nghĩa vụ đóng góp, thu nộp, chi trả các loại bảo hiểm, các chế độ bảo hiểm xó hội mà người lao động được hưởng
theo từng loại hợp đồng lao động.
7, Những nội dung thỏa thuận khác: về phúc lợi tập thể; ăn giữa ca; trợ cấp hiếu, hỷ; phương thức giải quyết tranh
chấp lao động phát sinh trong quan hệ lao động…

Câu hỏi 62: Đồng chí hãy cho biết trình tự thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể; Vai trũ của tổ
chức cụng đoàn trong việc tổ chức thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể được quy định như thế
nào ?
Gợi ý trả lời: Trỡnh tự thương lượng, ký kết thoả ước tập thể:
- Hai bên đưa ra yêu cầu và nội dung cần thương lượng: Những yêu cầu và nội dung đưa ra đũi hỏi phải sỏt thực
tế, khỏch quan, trờn tinh thần hai bờn cựng cú lợi, trỏnh đưa ra những yêu cầu và nội dung trái pháp luật, hoặc có tính chất
yêu sách đũi hỏi hoặc áp đặt.
- Hai bên tiến hành thương lượng trên cơ sở xem xét các yêu cầu và nội dung của mỗi bên;
- Mỗi bờn tổ chức lấy ý kiến phớa mỡnh đại diện về dự thảo thoả ước;
- Hai bờn hoàn thiện dự thảo và tiến hành ký kết thoả ước khi có trên 50% số người của tập thể lao động trong
doanh nghiệp tán thành nội dung của thoả ước.
Vai trũ của tổ chức cụng đoàn:
Theo quy định tại Điều 45 Bộ Luật Lao động, tổ chức công đoàn có vai trũ đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức
thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Theo đó:
- Tổ chức công đoàn (BCH cụng đoàn cơ sở hoặc BCH công đoàn lâm thời) là đại diện cho người lao động tham
gia thương lượng TƯLĐTT.
- Chủ tịch BCH công đoàn cơ sở (hoặc người do BCH công đoàn cơ sở uỷ quyền) là người có thẩm quyền đại diện
cho tập thể lao động ký TƯLĐTT.
- Sau ba thỏng thực hiện (đối với TƯLĐTT có hiệu lực dưới một năm) và sau sáu tháng (đối với TƯLĐTT cú
hiệu lực từ một năm đến ba năm), BCH công đoàn có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung thoả ước.
Như vậy, với chức năng bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động, tổ chức công đoàn lónh đạo, tổ chức, vận động,
tập hợp người lao động tham gia quá trỡnh thương lượng và là đại diện tập thể lao động trực tiếp thương lượng, ký kết
TƯLĐTT. Thông qua việc thương lượng và ký kết TƯLĐTT, công đoàn thể hiện vai trũ quan trọng trong việc thực hiện
chức năng bảo vệ người lao động và đoàn viên của mỡnh. Qua đó, tạo sự tin tưởng, gắn bó của người lao động với tổ chức
công đoàn.
Câu 63: Đồng chí hãy nêu thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công đoàn?
Gợi ý trả lời: A- Nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn bao gồm:
1- Khiếu nại có liên quan đến việc chấp hành Điều lệ và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ
Công đoàn Việt Nam.
2- Khiếu nại có liên quan đến việc ban hành, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và các quy
định khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn.
3- Khiếu nại quyết định quản lý hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, đoàn
viên công đoàn của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong hệ thống tổ chức Công đoàn.
4- Khiếu nại có nội dung liên quan đến các quy định liên tịch, liên ngành, liên doanh, liên kết, trong
đó Công đoàn là một trong những chủ thể tham gia thì Công đoàn phối hợp với các chủ thể có liên quan
giải quyết.
B- Nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Công đoàn:
1- Tố cáo đối với cán bộ, đoàn viên công đoàn hoặc tổ chức Công đoàn có hành vi vi phạm Điều lệ
Công đoàn, nghị quyết, chỉ thị và các quy định khác của tổ chức Công đoàn gây thiệt hại đến quyền, lợi ích
của tổ chức Công đoàn, của cán bộ, đoàn viên công đoàn.
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2- Tố cáo cán bộ, đoàn viên công đoàn hoặc tổ chức Công đoàn có hành vi vi phạm pháp luật, gây
thiệt hại hoặc đe doạ gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ
chức.
Câu 64: Đồng chí hãy nêu các nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn các cấp và cho
biết những nhiệm vụ, quyền hạn đó được quy định tại văn bản nào của công đoàn?
Gợi ý trả lời: A- Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp có nhiệm vụ sau:
1- Giúp BCH, ban thường vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với công
đoàn cùng cấp và cấp dưới.
2- Kiểm tra công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều
lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn.
3- Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và
cấp dưới.
4- Giúp BCH, ban thường vụ, giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công
đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo
của đoàn viên, CNVCLĐ theo quy định của pháp luật.
5- Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra đối với uỷ viên UBKT công đoàn
cùng cấp và cấp dưới.
B- UBKT công đoàn các cấp có quyền:
1- Uỷ viên UBKT được tham dự các hội nghị của BCH và được mời dự đại hội hoặc hội nghị đại
biểu công đoàn cùng cấp.
2- Báo cáo với BCH công đoàn cùng cấp về hoạt động kiểm tra công đoàn và đề xuất các nội dung,
chương trình công tác của UBKT trong các kỳ họp thường kỳ của BCH.
3- Yêu cầu đơn vị và người chịu trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra báo cáo, cung cấp các tài
liệu cho công tác kiểm tra và trả lời những vấn đề do UBKT nêu ra.
4- Báo cáo kết luận kiểm tra và đề xuất các hình thức xử lý với cơ quan thường trực của BCH công
đoàn cùng cấp. Những kiến nghị của UBKT không được cơ quan thường trực giải quyết thì UBKT có
quyền báo cáo với BCH công đoàn cùng cấp và báo cáo lên UBKT công đoàn cấp trên.
5- Uỷ viên UBKT được học tập, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ về công tác kiểm tra.
C- Những nhiệm vụ, quyền hạn trên được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam, được Đại hội
đại biểu toàn quốc Công đoàn Việt Nam lần thứ X thông qua ngày 05/11/2008.
Câu hỏi 65: Đồng chí hãy nêu những nội dung chủ yếu về đổi mới và tăng cường công tác vận động nữ
CNVCLĐ của Công đoàn; Liên hệ thực tiễn ở đơn vị đồng chí.
Gợi ý trả lời: Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ Hội nghị lần thứ sáu BCH Tổng Liên đoàn LĐVN khóa
X (ngày 29/01/2011) đã nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ
đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước và Kế hoạch số 350/KH-TLĐ ngày 11/3/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng
Liên đoàn LĐVN “Triển khai thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ của BCH Tổng Liên đoàn LĐVN khoá X
về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở” đã
quy định rõ nội dung và trách nhiệm của các cấp công đoàn trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết,
cụ thể là:
1- Nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới;
2- Tăng cường vai trò đại diện của Công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng của nữ CNVCLĐ;
3- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, xây dựng người nữ CNVCLĐ có sức khoẻ, tri thức, kỹ
năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu.
4- Xây dựng gia đình nữ CNVCLĐ no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
5- Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công công đoàn các cấp,
góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
6- Hướng dẫn đưa các nội dung liên quan đến pháp luật về bình đẳng giới và lao động nữ, trẻ em
vào trong Thoả ước LĐTT, đồng thời giám sát, kiểm tra việc thực hiện ở cơ sở.
Tự liên hệ việc đổi mới và tăng cường công tác vận động nữ CNVCLĐ của Công đoàn tại đơn vị.
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Câu hỏi 66: Là chủ tịch CĐCS (hoặc nếu là chủ tịch CĐCS), đồng chí cần chỉ đạo ban nữ công cơ sở tập
trung thực hiện những nhiệm vụ nào là chủ yếu ?
Gợi ý trả lời: Chủ tịch CĐCS (hoặc nếu là chủ tịch CĐCS) cần tập trung chỉ đạo ban nữ công cơ
sở thực hiện tốt các nhiệm vụ:
1.Xây dựng được chương trình công tác vận động nữ CNLĐ (hàng năm, từng quý, tháng) để triển
khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của CĐCS và chương trình công tác của Ban Nữ công cấp trên phù
hợp với tình hình thực tế tại đơn vị mình.
2.Theo dõi, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với nữ CNLĐ; đi sâu nắm tâm tư
nguyện vọng và kiến nghị của nữ CNLĐ để đề xuất với BCH CĐCS có biện pháp giải quyết; phản ánh
kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện ở cơ sở.
3.Tổ chức hướng dẫn, vận động nữ CNLĐ thực hiện tốt những nội dung nhiệm vụ chuyên đề của
ban nữ công cơ sở.
Câu hỏi 67: Đồng chí hãy cho biết mức, căn cứ để trích nộp kinh phí công đoàn và phương thức trích,
nộp kinh phí công đoàn?
Gợi ý trả lời: Theo quy định hiện hành (Thông tư Liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN
ngày 08/12/2004 giữa Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn trích nộp KPCĐ)
thì:
Mức và căn cứ để trích nộp kinh phí công đoàn:
-Cơ quan hành chính, sự nghiệp trích (HCSN) nộp KPCĐ bằng 2% quĩ tiền lương theo ngạch, bậc
và các khoản phụ cấp: chức vụ, trách nhiệm, thâm niên, khu vực (nếu có).
-Các doanh nghiệp trích, nộp KPCĐ bằng 2% quĩ tiền lương, tiền công phải trả cho người lao
động và các khoản phụ cấp: chức vụ, trách nhiệm, thâm niên, khu vực (nếu có).
Phương thức trích, nộp kinh phí công đoàn:
-Đối với cơ quan HCSN: Hàng tháng, khi đơn vị rút kinh phí trả lương, đồng thời lập giấy rút
KPCĐ nộp cho cơ quan Công đoàn qua Kho bạc Nhà nước.
-Đối với các doanh nghiệp: Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm trích, nộp đủ KPCĐ mỗi quí một lần
vào tháng đầu quí cho cơ quan Công đoàn.
Câu hỏi 68: Đồng chí hãy cho biết về đối tượng đóng đoàn phí công đoàn và mức đóng, phương thức
đóng tiền đoàn phí ?
Gợi ý trả lời: Theo quy định hiện hành (Văn bản số 826/HD-TLĐ ngày 01/06/2009 của Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn đóng ĐPCĐ):
Đối tượng đóng đoàn phí công đoàn là đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại các công đoàn cơ
sở, nghiệp đoàn.
Mức đóng đoàn phí công đoàn:
-Đoàn viên công đoàn cơ sở cơ quan HCSN mức đóng đoàn phí bằng 1% lương ngạch, bậc, chức
vụ, tiền lương theo hợp đồng lao động và phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm.
-Đoàn viên công đoàn tại các CĐCS doanh nghiệp mức đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương, tiền
công doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức phải trả cho đoàn viên hàng tháng. Nhưng mức đóng đoàn phí của
đoàn viên tối đa 1 tháng không quá 10% tiền lương tối thiểu chung theo qui định của Nhà nước
-Đoàn viên công đoàn tại các nghiệp đoàn, CĐCS doanh nghiệp khó xác định tiền lương, tiền
công thì đoàn phí công đoàn đóng theo mức ấn định do BCH CĐCS qui định, sau khi có ý kiến chấp
thuận của công đoàn cấp trên trực tiếp, mức đóng tối thiểu bằng 1% lương tối thiểu chung theo qui định
của Nhà nước.
-Đoàn viên công đoàn công tác ở nước ngoài, mức đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương được hưởng
ở nước ngoài theo chế độ do Nhà nước quy định. Đoàn viên đang lao động ở nước ngoài mức đóng đoàn
phí bằng 1% tiền lương hoặc tiền công theo hợp đồng lao động, nhưng tối đa không quá 10% tiền lương
tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước.
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-Đoàn viên công đoàn bị ốm, đau, thai sản, tai nạn lao động hưởng trợ cấp BHXH từ 1 tháng trở
lên; Đoàn viên công đoàn bị mất việc làm, không có thu nhập thời gian từ 1 tháng trở lên hoặc nghỉ việc
riêng từ 1 tháng trở lên không hưởng tiền lương, tiền công thì trong thời gian đó không phải đóng đoàn
phí.
Phương thức đóng đoàn phí:
-Đoàn phí công đoàn do đoàn viên tự nguyện đóng cho CĐCS hàng tháng.
-Đoàn phí công đoàn thu qua lương hàng tháng sau khi có ý kiến thoả thuận của đoàn viên.
Cõu 69: Đồng chí hóy nờu cỏc hỡnh thức tổ chức phong trào thi đua, nội dung tổ chức phong trào thi đua.
Liên hệ thực tế tại đơn vị
Gợi ý trả lời: Hỡnh thức tổ chức phong trào thi đua: Thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt.
- Thi đua thường xuyên được tổ chức hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm nhằm thực hiện mục tiêu, chỉ
tiêu và chương trỡnh cụng tỏc đề ra.
- Thi đua theo đợt (hoặc thi đua theo chuyên đề) được tổ chức thực hiện những nhiệm vụ công tác trọng tâm, đột
xuất theo thừng giai đoạn và thời gian xác định
Nội dung tổ chức phong trào thi đua.
1. Xác định rừ mục tiờu, phạm vi, đối tượng thi đua, trên cơ sở đó đề ra các chỉ tiêu và nội dung thi đua cụ thể.
Việc xác định nội dung và chỉ tiêu thi đua phải đảm bảo khoa học, phù hợp với thực tế của đơn vị, cơ quan, ngành, địa
phương và có tính khả thi.
2. Căn cứ vào đặc điểm, tính chất công tác, lao động, nghề nghiệp, phạm vị và đối tượng tham gia thi đua để có
hỡnh thức tổ chức, phỏt động thi đua cho phù hợp, coi trọng việc tuyờn truyền về nội dung và ý nghĩa của đợt thi đua, phát
huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của quần chúng, đa dạng hóa các hỡnh thức phỏt động thi đua; chống mọi biểu
hiện phô trương, hỡnh thức trong thi đua.
3. Triển khai cỏc biện phỏp tổ chức vận động thi đua, theo dừi quỏ trỡnh tổ chức thi đua, tổ chức chỉ đạo điểm để
rút kinh nghiệm và phổ biến các kinh nghiệm tốt trong các đối tượng tham gia thi đua.
4. Sơ kết, tổng kết phong trào, đánh giá kết quả thi đua; đối với đợt thi đua dài ngày phải tổ chức sơ kết vào giữa
đợt để rút kinh nghiệm; kết thúc đợt thi đua tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả, lựa chọn công khai khen thưởng kịp thời
những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua. Công tác bỡnh xột thi đua phải đảm bảo dân chủ, công
khai, công bằng, đúng người, đúng thành tích.
Câu hỏi 70: Đồng chí hãy nêu những nội dung chủ yếu Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên
chức, lao động giai đoạn 2011 – 2015 ( Chương trình phối hợp hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch )
Gợi ý trả lời: Những nội dung chủ yếu Xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức,
lao động giai đoạn 2011 – 2015 là:
1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, chủ các
doanh nghiệp và CNVCLĐ về văn hóa; pháp luật về văn hóa; nội dung xây dựng đời sống văn hóa ở cơ
sở và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa trong giai đoạn mới. Nâng cao hiểu biết của
NLĐ về pháp luật lao động, Công đoàn và những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan
đến quyền, lợi ích của NLĐ.
2. Xây dựng nếp sống văn hóa và môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, trọng tâm là thực hiện kỷ cương, dân chủ, đoàn kết, gương mẫu thực hiện các quy định về nếp
sống văn minh trong việc cưới, việc tang, và lễ hội; đẩy lùi tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; xây dựng khuôn
viên cơ quan, công sở, đơn vị xanh – sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
3. Xây dựng các thiết chế và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp; đáp ứng và thu hút
ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo về văn hóa của CNVCLĐ. Triển khai có hiệu quả đề án “
Xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân lao động ở khu chế xuất, khu công nghiệp” khi được Thủ
tưởng Chính phủ phê duyệt.
4. Sớm nghiên cứu tiêu chí doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và các ban chỉ đạo,
hướng dẫn, văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ trình cấp có thẩm
quyền ban hành.
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5. Hàng năm các cấp công đoàn phối hợp với ngành văn hóa thể thao và du lịch tổ chức tập huấn,
bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và quản lý về văn hóa, thể thao cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể
thao ở đơn vị. Khen thưởng những cá nhân, đơn vị có thành tích cao về thể thao và văn nghệ quần chúng,
có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

PHẦN ỨNG XỬ ( 37 câu)
Câu hỏi 1: Có hai chuyên gia có quốc tịch nước ngoài, gốc người Việt Nam, đang làm việc lâu dài tại
Việt Nam, làm đơn tình nguyện xin gia nhập Công đoàn. Theo đồng chí có thể kết nạp họ vào Công
đoàn? Lý do?
Gợi ý trả lời: Theo quy định hiện hành (Khoản 1.2, Điều 1, Chương I Hướng dẫn số 703/HD-TLĐ
ngày 06/5/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công
đoàn Việt Nam), các đối tượng không kết nạp vào Công đoàn Việt Nam bao gồm:
- Người lao động mang quốc tịch nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam.
-Chủ doanh nghiệp, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc, hiệu trưởng, viện trưởng
và phó chủ tịch hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, phó hiệu trưởng, phó viện trưởng
được uỷ quyền quản lý các doanh nghiệp, đơn vị thuộc khu vực ngoài nhà nước.
-Người lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp.
-Người đang bị khởi tố trước pháp luật hoặc đang trong thời kỳ cải tạo.
Trong trường hợp này, cần giải thích cho họ hiểu về Điều lệ Công đoàn Việt Nam và nói rõ họ
không thuộc đối tượng kết nạp vào Công đoàn Việt Nam, đồng thời, động viên họ chấp hành tốt pháp luật
lao động và hưởng ứng, tham gia các hoạt động do Công đoàn tổ chức
Câu hỏi 2: Đại hội CĐ cơ sở bầu 15 ủy viên chấp hành CĐ, sau một thời gian hoạt động, có 6 người
chuyển công tác khỏi đơn vị. BCH CĐCS đã tổ chức bầu bổ sung 6 người khác. Theo đồng chí việc bầu
bổ sung trên đúng hay sai? Vì sao?
Gợi ý trả lời: Theo quy định hiện hành (Điểm a, khoản 2, Điều 12, Chương II Điều lệ Công đoàn
Việt Nam), do khuyết ủy viên BCH nên việc bầu bổ sung là đúng. Nhưng về số lượng bầu 6/15 ủy viên
BCH CĐ là sai, vì Điều lệ quy định “Số lượng ủy viên ban chấp hành khuyết cần bầu bổ sung trong
nhiệm kỳ đại hội không vượt quá 1/3 (một phần ba) số lượng ủy viên ban chấp hành do đại hội quyết
định”.
Câu hỏi 3: Chị An được người bà con giới thiệu vào làm tại Công ty X, Giám đốc công ty nói ở đây chỉ
ký một loại hợp đồng lao động có thời hạn 6 tháng.
Theo đồng chí việc làm của ông giám đốc như vậy có đúng không?
Gợi ý trả lời: Bộ luật Lao động Việt Nam quy định 3 loại hợp đồng lao động khác nhau để các bên
trong quan hệ lao động lựa chọn loại hợp đồng lao động phù hợp với đặc điểm, tính chất của công việc.
Tuy nhiên, với mục đích duy trì sự ổn định của quan hệ lao động; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các
bên trong quan hệ lao động, Bộ luật Lao động Việt Nam không cho phép các bên hoàn toàn tự do thoả
thuận về loại hợp đồng lao động. Bộ luật Lao động (Khoản 3 Điều 27) quy định “Không được giao kết
hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 12 tháng để làm
những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế
người lao động làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời
khác”.
Trong trường hợp của chị An, Giám đốc công ty nói như vậy là sai quy định của pháp luật vì trong
một doanh nghiệp, không thể mọi loại hình công việc đều xác định được thời gian kết thúc dưới 12 tháng,
ví dụ như các chức danh công việc kế toán, tổ chức lao động, điều khiển sản xuất… khi nào còn tồn tại
doanh nghiệp thì còn tồn tại các chức danh công việc đó.
Câu hỏi 4: Có người nói hợp đồng lao động phải được ký theo mẫu của Bộ Lao động – Thương binh và
Xã hội phát hành. Theo đồng chí như vậy có đúng không?
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Gợi ý trả lời: Hợp đồng lao động là hình thức pháp lý của pháp luật lao động, là công cụ để thực
hiện quyền, nghĩa vụ, là phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích các bên trong quan hệ lao động. Pháp luật
lao động hiện hành quy định mọi người khi tham gia quan hệ lao động phải giao kết hợp đồng lao động
bằng văn bản, trừ một số công việc có tính chất tạm thời mà thời hạn dưới 3 tháng hoặc đối với lao động
giúp việc gia đình thì các bên có thể ký kết bằng miệng.
Theo quy định của Bộ luật Lao động ngày 23-6-1994, hợp đồng lao động giao kết bằng văn bản
phải theo mẫu ấn hành và thống nhất quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Cùng với cải
cách thủ tục hành chính, Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động được Chủ tịch nước công bố
ngày 2-4-2002 thì hợp đồng lao động không nhất thiết phải ký theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội ấn hành và thống nhất quản lý mà các bên có quyền ký kết hợp đồng lao động theo mẫu tự soạn
thảo nhưng nội dung và hình thức của bản hợp đồng lao động này thì phải theo hướng dẫn của Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội. Đối với hợp đồng lao động giao kết bằng miệng thì các bên cũng phải
thoả thuận đáp ứng đầy đủ các nội dung như đối với hợp đồng lao động băng văn bản, đó là: công việc
phải làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, địa điểm làm việc, thời hạn hợp đồng, điều
kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội.
Câu hỏi 5: Anh Quốc là nhóm trưởng nhóm thợ xây dựng gồm 8 người. Anh Quốc thường thay mặt anh
em trong nhóm ký hợp đồng lao động với Công ty Xây dựng số 1.
Theo đồng chí hợp đồng lao động của anh Quốc ký có hợp pháp không ?
Gợi ý trả lời: Về nguyên tắc, hợp đồng lao động phải được giao kết trực tiếp giữa người lao động
và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, trong những trường hợp nhất định, pháp luật lao động cho phép
người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động với người được uỷ quyền hợp pháp của một nhóm người
lao động. Trường hợp hợp đồng lao động do người được uỷ quyền ký phải đảm bảo các nguyên tắc dưới
đây:
-Việc uỷ quyền là hợp pháp.
-Hợp đồng lao động ký kết với một người đại diện cho một nhóm người lao động phải kèm theo
danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.
-Hợp đồng lao động ký kết với một người đại diện cho một nhóm người lao động chỉ áp dụng
trong trường hợp người sử dụng lao động cần lao động để giải quyết một công việc nhất định, theo mùa
vụ mà thời hạn kết thúc dưới 12 tháng hoặc công việc xác định được thời gian kết thúc từ đủ 12 tháng đến
36 tháng.
Như vậy, anh Quốc có thể thay mặt nhóm thợ xây để ký hợp đồng lao động với công ty nếu công
việc xây dựng có thời hạn kết thúc dưới 12 tháng hoặc công việc xác định được thời gian kết thúc từ đủ
12 tháng đến 36 tháng.
Câu hỏi 6: Anh Thu đã làm việc tại Viện nghiên cứu khoa học K được 1 năm theo hợp đồng lao động có
thời hạn 6 tháng. Nay anh và Viện trưởng ký tiếp hợp đồng lao động có thời hạn 6 tháng. Hỏi việc ký hợp
đồng lao động như vậy có đúng không?
Gợi ý trả lời: Thời hạn của hợp đồng lao động được xác định dựa trên tính chất công việc, do 2
bên thoả thuận theo quy định của pháp luật.
Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành thì các bên không được ký hợp đồng lao động
“chuỗi”, tức là ký một loại hợp đồng lao động có xác định thời hạn nhiều lần, hết thời hạn của hợp đồng
lại ký kết hợp đồng lao động mới với thời hạn hợp đồng như đã ký kết trước đó.
Trong trường hợp của anh Thu khi hợp đồng lao động hết hạn mà anh vẫn tiếp tục làm việc thì
trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn 2 bên phải ký hợp đồng lao động mới. Khi
hết 30 ngày mà vẫn chưa ký hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động đã giao kết trở thành hợp đồng
lao động không xác định thời hạn.Trường hợp anh Thu và Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học K ký
kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một thời
hạn (có thể dưới 1 năm hoặc từ 12 tháng đến 36 tháng), sau đó nếu anh Thu vẫn tiếp tục làm việc thì phải
ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn chứ không được ký kết hợp đồng lao động xác định
thời hạn nữa.
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Câu hỏi 7: Anh Tiến đang làm việc nửa ngày theo hợp đồng lao động có thời hạn 18 tháng với Công ty
A. Để có thêm thu nhập anh thoả thuận và ký hợp đồng lao động có thời hạn 6 tháng làm bảo vệ cho Công
ty B, trong hợp đồng lao động Giám đốc Công ty B không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và cũng
không trả phần bảo hiểm xã hội vào lương cho anh vì cho rằng anh đã được Công ty A tham gia bảo hiểm
xã hội bắt buộc.
Theo đồng chí Giám đốc Công ty B làm như vậy có đúng không ?
Gợi ý trả lời: Bộ luật Lao động đã quy định người lao động có thể làm việc cho bất kỳ người sử
dụng lao động nào, bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm, cho nên anh Tiến có thể làm việc cho 2 người
sử dụng lao động khác nhau. Điều 141 Bộ luật Lao động quy định: người lao động làm việc theo hợp
đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Do anh Tiến
đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ở Công ty A nên Giám đốc Công ty B không tham gia bảo hiểm xã
hội cho anh nữa là phù hợp với quy định của pháp luật lao động. Mục tiêu của việc tham gia bảo hiểm xã
hội là để chăm sóc, phục hồi sức khoẻ, góp phần ổn định đời sống cho người lao động và gia đình trong
các trường hợp người lao động ốm đau, thai sản, hết tuổi lao động, chết, bị tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp, thất nghiệp, rủi ro hoặc các khó khăn khác, những mục tiêu này đã đạt được khi anh Tiến tham
gia bảo hiểm xã hội tại Công ty A.
Còn việc Công ty B chưa trả các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho anh Tiến là chưa phù
hợp với quy định của pháp luật lao động vì trong trường hợp này, pháp luật lao động quy định người sử
dụng lao động phải trả các khoản nêu trên vào lương cho người lao động.
Câu hỏi 8: Anh Hưng làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại trụ sở chính của Công
ty A. Vì anh chuyển nhà đến nơi ở mới xa nơi làm việc, anh đề nghị Giám đốc cho anh chuyển đến làm
việc tại chi nhánh của Công ty gần nơi ở mới của anh hơn. Giám đốc không đồng ý và tuyên bố chấm dứt
hợp đồng lao động với anh vì lý do hai bên không đi tới thoả thuận về địa điểm làm việc.
Theo đồng chí việc làm của Giám đốc như vậy có đúng không ?
Gợi ý trả lời: Theo quy định tại Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ
yếu sau đây: công việc phải làm, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, địa điểm làm việc, thời
hạn hợp đồng, điều kiện về an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội.
Trong trường hợp anh Hưng đề nghị thay đổi địa điểm làm việc nghĩa là đề nghị thay đổi nội dung
trong hợp đồng lao động. Bộ luật Lao động (Điều 33) đã quy định trong quá trình thực hiện hợp đồng lao
động, nếu anh có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng lao động thì phải báo trước cho người sử dụng lao
động ít nhất 3 ngày. Việc thay đổi nội dung địa điểm làm việc trong hợp đồng lao động được tiến hành
bằng cách sửa đổi, bổ sung trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới.
Trường hợp 2 bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung hoặc giao kết hợp đồng lao động mới thì
tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.
Nếu anh không đồng ý tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với địa điểm làm việc cũ có nghĩa là
anh và Giám đốc doanh nghiệp không thoả thuận được việc thay đổi nội dung địa điểm làm việc nên
Giám đốc doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động với anh là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp
luật lao động. Trường hợp không thoả thuận được địa điểm làm việc mới nhưng anh vẫn có thể làm việc
tại địa điểm làm việc cũ thì Giám đốc doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đối với
anh.
Câu hỏi 9: Anh Toàn đang làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại Công ty cổ phần
A là công ty con của Tổng công ty X. Tháng 2 năm 2011, anh Toàn nhận được Quyết định của Tổng giám
đốc Tổng công ty X điều động sang làm việc tại Công ty B cũng là công ty con của Tổng công ty X.
Anh Toàn muốn biết Tổng giám đốc Tổng công ty X có quyền điều động anh không và rất mong
nhận được giải đáp của đồng chí.
Gợi ý trả lời: Theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành, khi người lao động làm việc tại
doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động và
phải thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết. Tại Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003
của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ36

CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động đã quy định: đối với doanh nghiệp hoạt động theo
Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt
Nam thì người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động là Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh
nghiệp. Theo nguyên tắc chung nhất, áp dụng cho mọi lao động thuộc mọi thành phần kinh tế thì mọi
người lao động làm việc tại một doanh nghiệp nhất định chỉ có một người sử dụng lao động.
Công ty cổ phần A mà anh Toàn đang làm việc là doanh nghiệp hạch toán độc lập, có tư cách
pháp nhân đầy đủ, vì vậy Giám đốc công ty có đầy đủ tư cách pháp nhân cũng như chịu hoàn toàn trách
nhiệm trước Nhà nước về các quyết định quản lý của mình về sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
cũng như lao động, tài sản, tài nguyên thiên nhiên… được giao quản lý, khai thác, sử dụng. Vì vậy, Giám
đốc công ty chính là người sử dụng lao động của anh, trực tiếp giao kết hợp đồng lao động với anh và có
nghiã vụ thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết. Tổng giám đốc Tổng công ty X là một chức danh quản
lý công ty mẹ, nhưng không phải là người sử dụng lao động của anh Toàn, và vì thế không trực tiếp ký
kết hợp đồng lao động với anh, đồng nghĩa với việc không được quyền điều động anh đến làm việc tại
một doanh nghiệp khác.
Nếu anh Toàn thấy đến Công ty B làm việc, anh sẽ có nhiều thuận lợi hơn so với làm việc tại
Công ty A, thì anh và Giám đốc công ty phải thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động đã ký kết, thanh
toán đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của 2 bên. Đến Công ty B, anh lại tiến hành giao kết hợp đồng lao
động mới theo thoả thuận với người sử dụng lao động mới.
Vì vậy, Tổng giám đốc Tổng công ty X ra Quyết định điều động anh Toàn trong trường hợp này là
chưa phù hợp với quy định của pháp luật lao động hiện hành.
Câu hỏi 10: Anh Quyết đang làm việc tại Công ty X thì bị truy tố về tội cố ý gây thương tích cho người
khác. Anh bị tạm giam để tiến hành điều tra. Anh muốn biết sau thời gian bị tạm giam, anh có được tiếp
tục làm việc ở Công ty không vì hợp đồng lao động của anh với Công ty là hợp đồng lao động không xác
định thời hạn.
Đề nghị đồng chí tư vấn cho anh Quyết về việc trên.
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (Khoản 2 Điều 10 Nghị định số
44/2003/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động), người lao động bị tạm giữ, tạm giam hình sự khi hết hạn tạm
hoãn việc thực hiện hợp đồng lao động được giải quyết như sau:
Việc tạm giữ, tạm giam hình sự có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động thì khi hết hạn tạm
giữ, tạm giam hoặc khi toà án kết luận là NLĐ bị oan thì người sử dụng lao động phải nhận trở lại làm
việc cũ, trả lại đủ tiền lương và các quyền lợi khác trong thời gian NLĐ bị tạm giữ, tạm giam.
Trường hợp NLĐ phạm pháp, nhưng toà án xét xử miễn tố, không bị tù giam hoặc không bị toà án
cấm làm việc cũ, thì tuỳ theo mức độ vi phạm, người sử dụng lao động bố trí cho người đó làm công việc
cụ hoặc sắp xếp công việc mới.
Đối chiếu với quy định trên trường hợp của anh Quyết, hết thời gian cơ quan có thẩm quyền tạm
giữ, anh được tiếp tục làm việc ở công ty cũ và Giám đốc công ty có nghĩa vụ phải bố trí công việc cho
anh.
Câu hỏi 11: Chị Phượng ký hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm với Công ty cổ phần A, theo nội dung
của hợp đồng lao động thì chị Phượng bắt đầu làm việc từ ngày 01 tháng 3 năm 2011. Sau đó do nhu cầu
sản xuất, kinh doanh, Giám đốc yêu cầu chị Phượng đến làm việc từ ngày 15 tháng 2 năm 2011. Vậy
quyền, lợi ích của chị Phượng ghi trong hợp đồng lao động được tính từ ngày nào? Hợp đồng lao động
của chị Phượng bao giờ thì hết hạn?
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (Khoản 1 Điều 33 Bộ luật Lao
động), hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày giao kết hoặc từ ngày do hai bên thoả thuận hoặc từ ngày
người lao động bắt đầu làm việc.
Như vậy hợp đồng lao động của chị Phượng chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2011
là ngày chị bắt đầu đi làm việc tại công ty. Quyền, lợi ích của chị được đảm bảo theo hợp đồng lao động
từ ngày 15 tháng 2 năm 2011. Thời hạn 2 năm của hợp đồng lao động được tính từ ngày 15 tháng 2 năm
2011.
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Câu hỏi 12: Chị Yến đang làm việc tại Công ty M với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, công
việc phải làm là kế toán thanh toán, mức tiền công 5 triệu đồng/ tháng. Ngày 15 tháng 2 năm 2011, do
nhu cầu sản xuất, Giám đốc công ty thông báo điều chuyển chị Yến sang làm nhiệm vụ cán bộ thu quỹ,
thời hạn tạm điều chuyển 60 ngày với mức tiền công 3 triệu đồng/ tháng, bắt đầu làm việc từ ngày 01
tháng 3 năm 2011.
Chị Yến muốn biết việc tạm thời chuyển chị sang làm công việc khác của Giám đốc công ty như
vậy có đúng không ? Đề nghị đồng chí tư vấn cho chị Yến.
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (Điều 34 Bộ luật Lao động):
1.Khi gặp khó khăn đột xuất hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được
quyền tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác trái nghề, nhưng không được quá 60 ngày trong một
năm.
2.Khi tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác trái nghề, người sử dụng lao động phải báo cho
NLĐ biết trước ít nhất ba ngày, phải báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức
khoẻ và giới tính của NLĐ.
3. Người lao động tạm thời làm công việc khác theo quy định tại khoản 1 Điều này, được trả
lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương cũ thì được giữ nguyên
mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 70%
mức tiền lương cũ nhưng cũng không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định.
Đối chiếu với trường hợp của chị Yến, Giám đốc công ty đã chấp hành điều chuyển chị sang làm
công việc khác trái nghề không quá 60 ngày trong một năm, báo trước cho chị 3 ngày trước khi điều
chuyển, báo rõ thời hạn tạm điều chuyển, bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ và giới tính (công việc
thu quỹ nam hay nữ đều có thể thực hiện được). Nhưng Giám đốc công ty chưa thực hiện quy định nếu
tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời
hạn 30 ngày làm việc và tiền lương của công việc mới ít nhất phải bằng 70% mức tiền lương cũ. Chị có
thể đề nghị Giám đốc công ty thực hiện việc trả lương cho chị theo quy định của pháp luật lao động hoặc
từ chối việc tạm thời điều chuyển chị sang làm việc trái nghề của Giám đốc công ty.
Câu hỏi 13: Tổ thợ xây của anh Thắng ký hợp đồng lao động có thời hạn 9 tháng với anh Quảng. Công
việc làm là xây dựng công trình. Sau 6 tháng tổ thợ xây đã hoàn thành công việc. Hỏi trong trường hợp
này thì thời hạn hợp đồng lao động đã ký có còn hiệu lực không?
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (Khoản 2 Điều 36 Bộ luật Lao
động), hợp đồng lao động chấm dứt trong trường hợp “đã hoàn thành công việc theo hợp đồng”, và chỉ áp
dụng đối với loại hợp đồng lao động theo vụ việc.
Trong trường hợp của anh, hợp đồng lao động ký kết với anh Quảng không phải là hợp đồng lao
động theo vụ việc mà là hợp đồng lao động xác định thời hạn. Vì vậy thời hạn của hợp đồng lao động đã
ký với anh Quảng chưa hết hiệu lực. Anh có thể yêu cầu anh Quảng tiếp tục bố trí công việc thợ xây cho
tổ thợ cho đến hết thời hạn của hợp đồng hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
Câu hỏi 14: Chị Hiền đang làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn 18 tháng với Công ty A. Trong
lần đi khám thai, bác sỹ chỉ định chị phải nghỉ việc trong một thời gian vì bị động thai. Hôm sau chị đến
xin Giám đốc được tạm hoãn việc thực hiện hợp đồng lao động nhưng không được Giám đốc đồng ý.
Chị Hiền muốn biết việc Giám đốc công ty không đồng ý cho chị tạm hoãn việc thực hiện hợp
đồng lao động có đúng với quy định của pháp luật lao động không và chị phải giải quyết vấn đề này bằng
cách nào? Đề nghị đồng chí tư vấn cho chị Hiền.
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (Điều 35 Bộ luật Lao động), hợp
đồng lao động được tạm hoãn trong các trường hợp: NLĐ đi làm nghĩa vụ quân sự hoặc các nghĩa vụ
công dân khác do pháp luật quy định; NLĐ bị tạm giữ, tạm giam, còn các trường hợp tạm hoãn thực hiện
hợp đồng lao động khác thì do 2 bên thoả thuận.
Như vậy, trường hợp của chị Hiền, nếu chị muốn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động thì phải
được sự thoả thuận của người sử dụng lao động. Tuy nhiên, tại điểm e, khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động
đã quy định: NLĐ nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của thầy thuốc thì được đơn phương chấm dứt
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hợp đồng lao động. Vì vậy, nếu không thể thoả thuận được với người sử dụng lao động về việc tạm hoãn
thực hiện hợp đồng lao động, chị có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty A.
Câu hỏi 15: Anh Nguyên bị Giám đốc công ty ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì
trong tháng 2 và tháng 3 anh đã không hoàn thành định mức lao động và đã bị nhắc nhở bằng miệng.
Theo đồng chí Giám đốc công ty làm như vậy có đúng không ?
Gợi ý trả lời: : Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (Khoản 1 Điều 12 Nghị định số
44/2003/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động), người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo
hợp đồng lao động là không hoàn thành định mức lao động hoặc nhiệm vụ được giao do yếu tố chủ quan
và bị lập biên bản hoặc nhắc nhở bằng văn bản ít nhất 2 lần trong một tháng mà sau đó vẫn không khắc
phục.
Như vậy, mặc dù anh không hoàn thành định mức lao động trong 2 tháng 2 và 3 nhưng chỉ bị nhắc
nhở bằng miệng (chứ không phải bằng văn bản) và không có bằng chứng để chứng minh rằng việc anh
không hoàn thành định mức lao động là do yếu tố chủ quan, do đó việc Giám đốc đơn phương chấm dứt
hợp đồng lao động trước thời hạn với anh là vi phạm pháp luật.
Câu hỏi 16: Anh Toàn bị bắt quả tang ăn cắp một số phụ tùng có giá trị khoảng 500.000 đồng của nhà
máy nơi anh làm việc. Trong nội quy lao động của nhà máy có quy định, công nhân nào ăn cắp tài sản có
giá trị từ 1 triệu đồng trở lên thì bị sa thải.
Xin đồng chí cho biết trong trường hợp này, Giám đốc có quyền sa thải anh Toàn không?
Gợi ý trả lời: Nội quy lao động là “Bộ luật con” của doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật
lao động hiện hành thì các doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên bắt buộc phải xây dựng nội quy
lao động.
Một trong những nguyên tắc để xử lý kỷ luật lao động đó là phải căn cứ vào nội quy lao động của
doanh nghiệp (mà nội quy này đã được thừa nhận).
Trong trường hợp này, anh Toàn có hành động trộm cắp nhưng giá trị lại thấp hơn giá trị quy định
trong nội quy lao động của doanh nghiệp thì anh không bị sa thải vì nội quy lao động do chính Giám đốc
doanh nghiệp quy định.
Câu hỏi 17: Anh Tâm làm việc trong một doanh nghiệp tư nhân. Vừa qua, chủ doanh nghiệp chẳng may
qua đời, anh con trai cả lên thay. Không hiểu vì lý do gì, anh ta ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp
đồng lao động với anh Tâm và một số anh em khác.
Theo đồng chí việc làm như vậy có đúng không ?
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (Điều 31 Bộ luật Lao động), trong
trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền
sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực
hiện hợp đồng lao động với NLĐ.
Trong trường hợp không sử dụng hết số lao động hiện có, thì phải có phương án sử dụng lao động
theo các nội dung chủ yếu dưới đây:
1.Số lao động tiếp tục được sử dụng;
2.Số lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục được sử dụng;
3.Số lao động nghỉ hưu;
4.Số lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động;
Khi xây dựng phương án sử dụng lao động phải có sự thoả thuận của công đoàn cơ sở và khi thực
hiện phải thông báo với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.
Như vậy, trong trường hợp của anh Tâm thì khi Giám đốc cũ qua đời, việc sở hữu và quản lý
doanh nghiệp được chuyển giao cho con trai cả - anh này trở thành người sử dụng lao động mới. Nhưng
đối chiếu với quy định nêu trên, anh ta ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với anh và
một số người khác là trái pháp luật.
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Câu hỏi 18: Chị Cúc đang nuôi con nhỏ 8 tháng tuổi, do vi phạm nội quy cơ quan nhiều lần, Giám đốc ra
quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị. Chị Cúc cho rằng quyết định của Giám đốc
như vậy là sai.
Đồng chí hãy giải thích giúp.
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (Khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao
động), người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với
NLĐ nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp doanh nghiệp
chấm dứt hoạt động.
Trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, NLĐ nữ được tạm hoãn việc
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, kéo dài thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật lao động, trừ trường
hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.
Trường hợp của chị Cúc có 2 khả năng xảy ra:
-Doanh nghiệp nơi chị đang làm việc chấm dứt hoạt động. Trong trường hợp này việc Giám đốc ra
quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị là hợp pháp.
-Doanh nghiệp nơi chị đang làm việc vẫn hoạt động bình thường. Trong trường hợp này việc
Giám đốc ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị là trái pháp luật . Pháp luật lao
động cho phép chị được quyền tạm hoãn việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
Câu hỏi 19: Toà án nhân dân ra quyết định việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của Giám đốc
đối với anh Kiên là trái pháp luật. Vậy anh Kiên có quyền tiếp tục làm việc ở Công ty không vì hợp đồng
lao động của anh là hợp đồng lao động không xác định thời hạn?
Đồng chí hãy giải thích giúp.
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (Khoản 1 Điều 41 Bộ luật Lao
động, trong trường hợp người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
thì phải nhận NLĐ trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã ký và phải bồi thường một khoản tiền
tương ứng với tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) trong những ngày NLĐ không được làm việc cộng
với ít nhất 2 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có).
Như vậy, theo quy định của pháp luật thì anh Kiên hoàn toàn có quyền yêu cầu Giám đốc nhận
mình quay lại làm việc tại doanh nghiệp.
Trong trường hợp NLĐ không muốn trở lại làm việc, thì ngoài khoản tiền lương được bồi thường
cộng với ít nhất 2 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có), NLĐ còn được trợ cấp thôi việc mỗi năm
làm việc là nửa tháng lương cộng phụ cấp lương (nếu có).
Trong trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận NLĐ trở lại làm việc và NLĐ đồng ý
thì ngoài khoản tiền bồi thường cộng với ít nhất 2 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có), tiền trợ cấp
thôi việc, 2 bên thoả thuận về khoản tiền bồi thường thêm cho NLĐ để chấm dứt hợp đồng lao động.
Câu hỏi 20: Một số công nhân trong phân xưởng X vì mâu thuẫn cá nhân với quản đốc đã đơn phương
chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty. Nay, Giám đốc công ty yêu cầu số công nhân này phải bồi
thường một khoản tiền cho Công ty bằng nửa tháng lương.
Theo đồng chí yêu cầu của Giám đốc công ty có đúng không ?
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (Khoản 2 Điều 41 Bộ luật Lao
động), trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì không
được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng lương và phụ cấp lương
(nếu có).
Các công nhân ở phân xưởng X đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không có căn cứ
pháp lý – tức là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Do đó việc Giám đốc yêu cầu họ
bồi thường nửa tháng lương là hoàn toàn đúng pháp luật.
Câu 21: Anh Bảo đã làm việc cho Công ty được 4 năm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Trong quá trình làm việc, anh được Công ty cử đi học nước ngoài 6 tháng với tổng chi phí là 10.000 USD.
Nay anh Bảo tìm được chỗ làm mới có mức lương cao hơn, anh muốn chấm dứt hợp đồng lao động với
Công ty.
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Theo đồng chí trong trường hợp này anh Bảo có phải bồi thường chi phí đào tạo không ?
Gợi ý trả lời: Pháp luật lao động luôn khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tổ chức
đào tạo, đào tạo lại nghề cho NLĐ, nhưng cũng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu nhằm mục đích vừa
bảo vệ được quyền lợi của NLĐ, vừa bảo vệ được lợi ích của người sử dụng lao động khi trực tiếp hoặc
giám tiếp tổ chức đào tạo nghề cho NLĐ. Trong trường hợp của anh Bảo có 2 khả năng xảy ra:
-Khả năng thứ nhất: Anh và Giám đốc có ký thoả thuận về thời gian làm việc tại Công ty sau khi
anh Bảo đi đào tạo ở nước ngoài về. Nếu thời hạn nói trên đã hết, anh Bảo có quyền xin chấm dứt hợp
đồng lao động mà không phải bồi thường chi phí đào tạo, ngược lại nếu thời gian vẫn còn thì nếu anh xin
chấm dứt hợp đồng lao động, Giám đốc có quyền yêu cầu anh bồi thường chi phí đào tạo (Theo khoản 4,
phần III Thông tư số 21/2003/TT- BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ).
-Khả năng thứ hai: Anh và Giám đốc không ký thoả thuận về thời gian làm việc tại Công ty sau
khi anh Bảo đi đào tạo ở nước ngoài về. Trong trường hợp này nếu anh Bảo chấm dứt hợp đồng lao động
theo các căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 37 của Bộ luật Lao động thì anh không phải bồi thường chi phí
đào tạo.
Khoản 3 Điều 37 của Bộ luật Lao động quy định:
Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm
dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày; người lao
động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 6 tháng liền thì phải báo trước ít nhất 3 ngày.)
Câu hỏi 22: Khi anh Dương chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty, Giám đốc công ty ghi vào sổ lao
động của anh Dương “là người có ý thức kỷ luật kém”. Anh Dương yêu cầu Giám đốc sửa lại để tạo điều
kiện thuận lợi cho anh tìm công việc mới phù hợp nhưng ông ta không đồng ý. Anh Dương muốn biết
pháp luật lao động quy định như thế nào về việc này?
Đề nghị đồng chí tư vấn cho anh Dương.
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (Điều 182 Bộ luật Lao động),
người sử dụng lao động có nghĩa vụ lập sổ lao động cho NLĐ. Khi chấm dứt quan hệ lao động, người sử
dụng lao động phải ghi rõ lý do chấm dứt hợp đồng lao động vào sổ lao động và trả lại sổ lao động cho
NLĐ. Ngoài các quy định trong sổ, người sử dụng lao động không được nhận xét thêm điều gì trở ngại
cho NLĐ trong việc đi tìm chỗ làm mới.
Giám đốc công ty ghi vào sổ lao động của anh Dương như vậy là gây trở ngại cho anh trong việc
đi tìm chỗ làm mới, trái với quy định của pháp luật. Anh có quyền yêu cầu Giám đốc công ty huỷ bỏ nội
dung đó.
Câu hỏi 23: Anh Biên ký hợp đồng lao động với người sử dụng lao động từ tháng 1 năm 2010. Đến ngày
15 tháng 3 năm 2010, do nhu cầu sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động quyết định điều động anh
đi làm việc khác trái nghề, thời gian điều động đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2010. Song hết thời hạn nêu
trên người sử dụng lao động vẫn tiếp tục yêu cầu anh Biên làm công việc trái nghề. Anh Biên không thực
hiện yêu cầu và bị người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động.
Theo đồng chí quyết định của người sử dụng lao động là đúng hay sai.
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (khoản 2 Điều 9 Nghị định số
44/2003/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động), trường hợp người sử dụng lao động tạm thời chuyển NLĐ làm
việc khác trái nghề quá 60 ngày (cộng dồn) trong một năm thì phải có sự thoả thuận của NLĐ. Nếu NLĐ
không chấp thuận mà họ phải ngừng việc thì người đó được hưởng lương ngừng việc.
Anh Biên bị chuyển làm việc khác trái nghề hơn 60 ngày (từ 15-3-2010 đến hết ngày 15-5-2010),
do đó khi hết hạn nếu Giám đốc muốn anh Biên tiếp tục làm trái nghề thì phải có sự đồng ý của anh.
Do vậy việc Giám đốc ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do anh Biên không chấp
nhận làm việc trái nghề (sau khi đã làm việc trái nghề được hơn 60 ngày) là trái pháp luật.
Câu hỏi 24: Anh Cần làm việc tại Công ty M theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Do Công
ty sáp nhập với một doanh nghiệp khác nên anh thuộc diện lao động dôi dư.
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Theo đồng chí trong trường hợp này anh Cần có quyền lợi gì?
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (Điều 31 Bộ luật Lao động), khi
NLĐ bị chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia tách,
chuyển quyền sở hữu, chuyển quyền quản lý hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp thì NLĐ
được hưởng trợ cấp mất việc làm, theo mức mỗi năm làm việc bằng một tháng lương, nhưng thấp nhất
cũng bằng 2 tháng lương.
Như vậy, anh Cần được hưởng trợ cấp mất việc làm với mức một tháng lương đối với mỗi năm
làm việc tại doanh nghiệp, nhưng thấp nhất anh Quân được 2 tháng lương.
Câu hỏi 25: Anh Chương là công nhân ở Công ty X, nhưng khi làm việc đã không sử dụng các phương
tiện bảo hộ lao động đã được trang bị theo quy định, Công ty phạt anh 200.000 đồng. Anh khiếu nại là
mức phạt quá cao, Công ty trả lời đó là mức phạt thấp nhất cho hành vi vi phạm đó theo Nghị định
47/2010/NĐ-CP ngày 6/5/2010 của Chính phủ.
Theo đồng chí Công ty phạt thế là đúng hay sai?
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (Khoản 1 Điều 18 Nghị định số
47/2010/NĐ-CP ngày 6-5-2010 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật
lao động), phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có
một trong những hành vi không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích các phương tiện bảo hộ lao động mà
người sử dụng lao động đã trang bị.
Anh Chương khi làm việc đã không sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động đã được trang bị là
hành vi vi phạm pháp luật lao động về trang bị về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với người lao
động.
Tuy nhiên, việc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động phải do người
có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thực hiện. Những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành
chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động đã được pháp luật quy định là:
-Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
-Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-Thanh tra viên lao động đang thi hành công vụ;
-Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
-Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
-Những người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc công an nhân dân quy định tại Điều
31 Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính.
-Những người có thẩm quyền thanh tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các lĩnh vực
quy định tại khoản 3 Điều 191 của Bộ luật Lao động.
Như vậy, Công ty không có thẩm quyền xử phạt tiền đối với hành vi trên của anh Chương, nên
phải hoàn lại cho anh Chương số tiền đã phạt trên, nhưng Công ty có quyền buộc anh Chương phải sử
dụng các phương tiện bảo hộ lao động đã được trang bị theo quy định, xử lý kỷ luật lao động theo nội quy
của Công ty.
Câu hỏi 26: Anh Giáp đang làm việc tại Công ty A theo hợp đồng lao động có thời hạn 3 năm. Đến nay
hợp đồng lao động đã hết hạn và anh Giáp muốn chấm dứt hợp đồng lao động đó. Anh Giáp có được
hưởng trợ cấp thôi việc không? Khi hỏi về chế độ bảo hiểm xã hội, anh Giáp mới biết Công ty mới đóng
bảo hiểm xã hội cho anh được 1 năm. Vậy chế độ bảo hiểm xã hội của anh Giáp sẽ được giải quyết thế
nào?
Đề nghị đồng chí tư vấn cho anh Giáp.
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao
động), anh Giáp được hưởng trợ cấp thôi việc do người sử dụng lao động trả, cứ mỗi năm làm việc là nửa
tháng lương cộng với phụ cấp lương, nếu có.
Theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 18, Luật Bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động phải
trả sổ bảo hiểm xã hội cho NLĐ khi người đó không còn làm việc. Sổ bảo hiểm xã hội được cấp đối với
từng NLĐ để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo
hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Trước khi giao sổ bảo hiểm xã hội cho NLĐ, người
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sử dụng lao động phải có trách nhiệm cùng với cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian mà NLĐ đã
tham gia bảo hiểm xã hội.
Khi anh Giáp nhận được sổ bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp trả, anh mới phát hiện ra doanh
nghiệp đó mới đóng bảo hiểm xã hội cho mình được 1 năm. Anh Giáp có quyền yêu cầu doanh nghiệp
đóng bảo hiểm xã hội cho mình theo đúng thời gian anh làm việc tại doanh nghiệp. Theo quy định tại
điểm d, khoản 2, Điều 166 Bộ luật Lao động, nếu doanh nghiệp từ chối, anh Giáp có quyền làm đơn gửi
toà án nhân dân nơi anh đang làm việc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động mà không cần phải thông
qua thủ tục hoà giải ở cơ sở
Câu hỏi 27: Vào ngày chủ nhật, chị Hiếu (nhân viên Công ty A) trên đường từ nhà ở của mình đi đến
Công ty để họp thì bị tai nạn giao thông.
Theo đồng chí trong trường hợp trên, chị Hiếu có được hưởng chế độ tai nạn lao động không?
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật hiện hành (Điều 39, Luật Bảo hiểm xã hội) thì khi
NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tại nạn thuộc một trong các trường hợp sau thì
được hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động:
-Tại nơi làm việc;
-Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử
dụng lao động;
-Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp
lý.
Như vậy, trong trường hợp trên, nếu chị Hiếu bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên, thì
được hưởng chế độ trợ cấp tai nạn lao động
Câu hỏi 28: Anh Tuyên làm việc tại doanh nghiệp nhưng giao kết hợp đồng lao động bằng miệng (mặc
dù công việc đó là công việc có tính chất thường xuyên). Sau khi hết thời gian thử việc. Anh Tuyên vẫn
tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp. Sau đó, doanh nghiệp tự ý chấm dứt hợp đồng lao động với anh Tuyên,
dẫn đến anh bị mất việc làm.
Theo đồng chí việc doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động là đúng hay sai?
Gợi ý trả lời: Trường hợp này, giữa anh Tuyên và người sử dụng lao động doanh nghiệp đã tồn
tại quan hệ lao động, có hợp đồng lao động, nhưng “giao kết” hợp đồng lao động không đúng về hình
thức. Khi hết hạn thử việc (thời hạn thử việc quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động) nếu các bên vẫn tiếp
tục có quan hệ lao động, nhưng chưa ký hợp đồng lao động (bằng văn bản) thì việc xác định loại hợp
đồng lao động căn cứ vào thời hạn công việc NLĐ đang đảm nhận (theo quy định tại Điều 27 Bộ luật Lao
động).
Như vậy, trong tình huống này, người sử dụng lao động đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao
động trái pháp luật với anh Tuyên.
Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao
động được căn cứ vào loại hợp đồng lao động để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Câu hỏi 29: Bà Tâm làm việc tại Công ty S theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Công ty S
viện lý do có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức nên đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với bà.
Nhưng thực tế, Công ty chỉ có sự thay đổi về điều hành hoạt động sản xuất. Sau khi chấm dứt hợp đồng
lao động với bà, Công ty đã bố trí người khác đảm nhiệm công việc của bà.
Theo đồng chí việc Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với bà Tâm có đúng theo quy định của
pháp luật không?
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (Điều 17, Bộ luật Lao động và Điều
11 Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm) thì những trường hợp được coi là thay đổi cơ cấu tổ chức
làm căn cứ để cho NLĐ mất việc làm là những trường hợp sáp nhập, giải thể một số bộ phận của đơn vị.
Khi những thay đổi trên dẫn đến NLĐ bị mất việc làm thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo
lại nghề cho NLĐ để sử dụng vào công việc mới. Nếu không bố trí được việc làm mới thì có thể cho NLĐ
thôi việc và trả trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật.
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Theo các tình huống trên, Công ty S không có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức mà chỉ thay đổi việc
điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bằng chứng là sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với bà
Tâm, Công ty đã bố trí người khác đảm nhiệm công việc của bà như trên. Như vậy, Công ty không có căn
cứ để cho bà thôi việc theo quy định tại Điều 17, Bộ luật Lao động và việc Công ty ra quyết định chấm
dứt hợp đồng lao động với bà Tâm trong trường hợp trên là không đúng theo quy định của pháp luật.
Câu hỏi 30: Có 6 công nhân làm việc ở nơi bụi độc nhưng không được trả bồi dưỡng độc hại như những
công nhân cùng làm vì họ là công nhân hợp đồng ngắn hạn. Đồng chí hãy cho biết công ty thực hiện như
vậy là đúng hay sai? Công đoàn cơ sở nên xử lý thế nào?
Gợi ý trả lời: Theo quy định của Bộ luật Lao động (Điều 104), “Người làm việc trong điều kiện
có yếu tố nguy hiểm, độc hại được bồi dưỡng bằng hiện vật, hưởng chế độ ưu đãi về thời giờ làm việc,
thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật lao động”. Như vậy, trong việc dưỡng bằng hiện vật đối
với NLĐ làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại, luật lao động không phân biệt NLĐ có
hợp đồng lao động ngắn hạn hay dài hạn.
Việc công ty không trả bồi dưỡng độc hại cho 6 công nhân hợp đồng ngắn hạn như trên như là sai
quy định pháp luật. Công đoàn cơ sở cần giải thích cho người sử dụng lao động hiểu và đề nghị trả bồi
dưỡng độc hại cho 6 công nhân đó; giám sát để đảm bảo quy định pháp luật về chế độ ưu đãi đối với NLĐ
làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại được thực hiện nghiêm túc.
Câu hỏi 31: Trong quá trình thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể, giám đốc đề nghị đưa vào
điều khoản kỷ luật lao động buộc thôi việc đối với nữ sinh con thứ 3. Là cán bộ công đoàn, đồng chí có
đồng tình không? Vì sao?
Gợi ý trả lời: “Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều
hành sản xuất, kinh doanh thể hiện trong nội quy lao động” (Điều 82, Bộ luật Lao động). Vi phạm chính
sách dân số, kế hoạch hóa gia đình không thuộc phạm vi xử lý kỷ luật lao động.
Theo Quyết định số 162-HĐBT ngày 18-10-1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), về
chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình thì “Những cặp vợ chồng không thực hiện các điều quy định về
số con, các cơ quan quản lý trực tiếp có hình thức xử phạt thích đáng phù hợp với luật pháp hiện hành…”
Vì vậy, ý kiến của giám đốc đề nghị, chỉ có thể đưa vào một điều khoản của TƯLĐTT: phạt về
tiền thưởng, phạt khi xét danh hiệu thi đua…, chứ không được đưa vào điều khoản xử lý kỷ luật lao động.
Câu hỏi 32: Công nhân, lao động kiến nghị sửa điều khoản nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương trong
Thỏa ước lao động tập thể như sau:
-Kết hôn nghỉ 5 ngày.
-Con kết hôn nghỉ 2 ngày.
-Bố, mẹ (cả bên vợ và bên chồng) chết, vợ hoặc chồng chết, con chết, nghỉ 4 ngày.
Giám đốc đồng ý thực hiện nhưng đề nghị không đưa vào Thoả ước lao động tập thể với lý do sợ
vi phạm luật lao động. Là cán bộ công đoàn, đồng chí có ý kiến gì về vấn đề này?
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (Khoản 2, Điều 44, Bộ luật Lao
động), “Nhà nước khuyến khích việc ký kết thỏa ước tập thể với những quy định có lợi hơn cho người lao
động so với quy định của pháp luật lao động”.
Trường hợp số ngày nghỉ việc riêng có lương như trên, là có lợi cho người lao động, không trái
pháp luật, cần đưa vào TƯLĐTT để đảm bảo tính pháp lý nội bộ, tạo điều kiện cho việc giám sát thực
hiện.
Câu hỏi 33: Tại một công ty liên doanh, người sử dụng lao động có hành vi đánh đập, trù dập người lao
động; tập thể công nhân bất bình, dự định sẽ đình công để phản đối. Theo đồng chí, công đoàn công ty sẽ
xử lý ra sao?
Gợi ý trả lời: Trong tình huống này, công đoàn công ty cần tiến hành ngay một số việc sau đây:
-Cho lập ngay biên bản để xác định chứng cứ.
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-Tổ chức đối thoại pháp lý giữa hai bên để thương lượng và hòa giải. Nếu không thành sẽ yêu cầu
Hội đồng hòa giải cơ sở hoặc hòa giải viên lao động cấp huyện (nếu không có Hội đồng hòa giải cơ sở);
hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh, thành phố giải quyết.
-Giải thích cho công nhân rõ trình tự và các bước tiến hành đình công theo quy định của pháp luật.
Câu hỏi 34: Tại một công ty đang có tranh chấp lao động tập thể, hội đồng hòa giải không thành, BCH
CĐ công ty quyết định đình công sau khi có 70% chữ ký công nhân tán thành đình công. Đồng chí hãy
cho biết việc làm trên của BCH CĐ công ty đúng hay sai? Vì sao?
Gợi ý trả lời: Công đoàn công ty quyết định đình công là sai, mặc dù đã lấy được 70% chữ ký của
công nhân.
- Theo trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể; nếu hòa giải không thành phải đưa ra Hội
đồng trọng tài lao động cấp tỉnh, thành phố giải quyết.
- Nếu quyết định của Hội đồng trọng tài xét thấy không thỏa đáng, Công đoàn cơ sở mới có quyền
tổ chức đình công theo trình tự trên.
- Khi Hội đồng hòa giải, Hội đồng trọng tài đang tiến hành giải quyết tranh chấp lao động cũng
không được tổ chức đình công.
Câu hỏi 35: Một số công nhân không được giải quyết nghỉ phép năm do đã có thời gian nghỉ ốm cộng
dồn 60 ngày trong năm. Đồng chí hãy cho biết việc làm trên của công ty đúng hay sai? Dựa trên cơ sở
nào?
Gợi ý trả lời:
- Việc làm trên của công ty là sai.
- Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (khoản 1, Điều 9, Nghị định 195/CP ngày
31/12/1994 của Chính phủ), thời gian nghỉ ốm cộng dồn không quá 3 tháng trong năm cũng được coi là
thời gian làm việc của người lao động để tính ngày nghỉ hàng năm.
- Số công nhân có thời gian nghỉ ốm trong năm cộng dồn 60 ngày như trên, công ty phải giải quyết đủ
tiêu chuẩn phép năm theo chế độ đã quy định.
Câu hỏi 36: Giám đốc công ty buộc một nhân viên kế toán giỏi làm bản kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ
luật với lý do đang làm cho công ty lại hợp đồng lao động làm việc cho cả đơn vị khác. Đề nghị đồng chí
cho biết việc làm trên của giám đốc công ty đúng hay sai? Công đoàn cơ sở nên can thiệp như thế nào?
Gợi ý trả lời: Theo quy định của pháp luật lao động hiện hành (Khoản 1, Điều 129, Bộ luật Lao
động) cho phép NLĐ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao có quyền kiêm việc hoặc kiêm chức trên cơ sở
giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, với điều kiện bảo đảm thực hiện đầy
đủ hợp đồng lao động đã giao kết và phải báo cho người sử dụng lao động biết
Trong tình huống này, việc làm như trên của Giám đốc công ty là trái quy định của pháp luật.
Công đoàn cơ sở cần đề nghị Giám đốc công ty không được buộc nhân viên kế toán làm kiểm điểm. Công
đoàn cơ sở cần khuyến khích cho đoàn viên của mình làm thêm để tăng thu nhập.
Câu hỏi 37: Giám đốc công ty ra quyết định kỷ luật đối với hai nữ công nhân vi phạm chính sách dân số
và kế hoạch hóa gia đình:
- Trường hợp thứ nhất: sinh con thứ 3 do có 1 con trước bị dị tật.
- Trường hợp thứ hai sinh con, nhưng chồng đã có con riêng.
Đồng chí cho biết quyết định trên của giám đốc đúng hay sai? Công đoàn công ty cần làm gì trong
trường hợp nêu trên?
Gợi ý trả lời: Trường hợp thứ nhất, pháp luật hiện hành quy định (Khoản 5, Điều 2 Nghị định số
20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của
Pháp lệnh Dân số ) những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con là “Cặp vợ chồng
sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo
không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận”.
Như vậy trường hợp này không vi phạm quy định Pháp lệnh Dân số.
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-Trường hợp thứ hai: pháp luật hiện hành quy định (Khoản 6, Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐCP ngày 08/3/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh
Dân số), “Cặp vợ chồng mà một hoặc cả hai người đã có con riêng (con đẻ), chỉ sinh một con hoặc hai
con trở lên trong cùng một lần sinh”. Quy định này không áp dụng cho trường hợp tái hôn giữa hai người
đã từng có hai con chung trở lên và hiện đang còn sống. Như vậy trường hợp này cũng không vi phạm
Pháp lệnh Dân số.
Chủ tịch Công đoàn công ty cần phân tích để Giám đốc hiểu là cả 2 trường hợp trên, 2 nữ công
nhân sinh con đều không vi phạm Pháp lệnh Dân số, đề nghị Giám đốc thu hồi các quyết định kỷ luật đó.
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