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I. THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN 

1. Tên sáng kiến: “Môṭ số giải pháp nhằm giải quyết có hiêụ quả tranh chấp 

lao đôṇg, đình công trong các doanh nghiêp̣ trên điạ bàn tỉnh Kon Tum”. 

2. Liñh vưc̣ áp duṇg sáng kiến: Công tác tham gia giải quyết tranh chấp lao 

đôṇg, đình công của Công đoàn các cấp trên điạ bàn tỉnh. 

3. Phaṃ vi áp duṇg sáng kiến: Công đoàn cơ sở; Công đoàn cấp trên cơ sở; Liên 

đoàn Lao đôṇg tỉnh. 

4. Thời gian áp duṇg sáng kiến: Sáng kiến đươc̣ áp duṇg từ năm 2013, trên cơ sở 

triển khai thưc̣ hiêṇ Bô ̣ luâṭ Lao đôṇg năm 2012, Luâṭ Công đoàn năm 2012, các nghi ̣ 

điṇh hướng dâñ thi hành của Chính phủ; Hướng dẫn số 1861/HD-TLĐ ngày 19/12/2013 

của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện quyền và trách nhiệm của Công 

đoàn trong tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công; Hướng dẫn số 995/HD-

TLĐ ngày 30/6/2016 về Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng các vụ án dân sự tranh 

chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể, 
 

5. Tác giả: 

 Ho ̣và tên:   Nghiêm Xuân Bang 

Trình đô ̣chuyên môn: Cử nhân kinh tế 

Chức vu ̣công tác:  Phó Chủ tic̣h thường trực 

Nơi công tác:  Liên đoàn Lao đôṇg tỉnh Kon Tum 

Điạ chỉ liên hê:̣  Số 166 đường U Rê, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Điêṇ thoaị:    0914157153 
 

 6. Đồng tác giả: 

Họ và tên:   Rơ Chăm Long 

 Năm sinh: 25-11-1970 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng 

 Chức vụ công tác:  Chủ tịch 

 Nơi làm việc:  Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum 

 Địa chỉ liên hệ:  Số 166 đường U Rê, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

 Số điện thoại: 
 

 

II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP SÁNG KIẾN 

1. Tiǹh traṇg giải pháp đã biêt. 

1.1. Ưu điểm: 

  Trong xu thế hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế hiện nay, vấn đề quan hệ lao 

động, quyền và nghĩa vụ các bên giữa người sử dụng lao động với người lao động trong 

các loại hình doanh nghiệp đã và đang nảy sinh nhiều vấn đề mới và phức tạp; một mặt 

do tác động, ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế toàn cầu trên nhiều phương diện khác 
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nhau; mặt khác, sự cạnh tranh có phần gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, giá cả, thị 

trường tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm... làm cho năng lực tài chính của doanh nghiệp bị 

suy giảm, người lao động thiếu việc làm, đời sống không ổn định các chế độ đãi ngộ của  

doanh nghiệp đối với người lao động phải điều chỉnh giảm; chính sách về tài chính trong 

sản xuất, kinh doanh phải thắt chặt nhằm bảo toàn vốn, có lợi nhuận v.v... từ đó, quan hệ 

lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động dễ nảy sinh mâu thuẫn, nhất là 

mâu thuẫn về lợi ích, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người lao động, đây là 

nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các vụ tranh chấp lao động, đình công của một số doanh 

nghiệp đã từng xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

  Những năm gần đây, nhiều dự án luật quan trọng đã được Quốc hội thông qua và 

ban hành, đặc biệt là Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Lao động 2012, Luật Công đoàn 

2012, Luật BHXH 2014; Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 v.v... khẳng định rõ vai trò, vị trí, 

chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, 

quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát các hoạt động của cơ quan 

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

của người lao động. 

 Từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vu ̣Liên đoàn Lao đôṇg tỉnh đa ̃chỉ đaọ công 

đoàn các cấp triển khai viêc̣ thưc̣ hiêṇ các quy điṇh của Bô ̣ luâṭ Lao đôṇg, Luâṭ công 

đoàn, các Luâṭ và văn bản quy phaṃ pháp luâṭ có liên quan về thưc̣ hiêṇ chức năng, 

nhiêṃ vu ̣đaị diêṇ chăm lo, bảo vê ̣quyền và lơị ích hơp̣ pháp, chính đáng của người lao 

đôṇg. Theo đó, đa ̃tham gia giải quyết có hiêụ quả các vu ̣viêc̣ tranh chấp lao đôṇg, ngừng 

viêc̣ tâp̣ thể, đình công xảy ra ở môṭ số doanh nghiêp̣ trên điạ bàn tỉnh. Tuy các vụ việc 

tranh chấp lao động, đình công xảy ra đều chưa đúng trình tự thủ tục, có tính chất tự phát; 

song bản chất của nó cho thấy nội hàm các vụ việc có mức độ, tính chất phức tạp khác 

nhau đòi hỏi phải được giải quyết đúng theo quy định của pháp luật; có thể khái quát qua 

một số nội dung cơ bản đó là: 

- Sau các vụ tranh chấp lao động, đình công được cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền tiến hành giải quyết thành công, các doanh nghiệp đã tập trung tháo gỡ, giải 

quyết các vấn đề vướng mắc của người lao động kiến nghị, đề xuất; trong đó, vấn đề tiền 

lương, tiền công, định mức lao động, các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN… 

thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động được ưu tiên giải quyết, bảo đảm quyền lợi 

của người lao động theo đúng quy định của pháp luật và các cam kết của người sử dụng 

lao động trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, nội quy 

lao động của doanh nghiệp; 

- Tiếp tục duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu nhiệm vụ, 

chỉ tiêu, kế hoạch cấp trên giao, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế về doanh 

thu, lợi nhuận, giá thành... năm sau đều đạt hiệu quả cao hơn năm trước; 
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- Từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy điều hành, quản lý doanh nghiệp ở các khâu 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đổi mới phương thức xây dựng kế hoạch, định mức 

kinh tế, kỹ thuật; định mức lao động, tiền lương, tiền công; phương thức tổ chức sản xuất, 

kinh doanh, tiếp cận thị trường, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa… theo phương châm: Giảm  

chi phí sản xuất hợp lý, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu 

quả kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm; tăng thu nhập cho người lao động và thu 

nhập của doanh nghiệp; 

  - Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao 

động trong thực hiện dân chủ tại nơi làm việc về tổ chức hội nghị người lao động hàng 

năm, tổ chức đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động với đại diện tập thể lao 

động; giải quyết kịp thời những vần đề khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh 

và hoạt động công đoàn, trong thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động theo 

quy định; tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào 

“Xanh - Sạch - Đẹp” đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; chủ động phòng tránh và giảm 

thiểu tối đa các vụ tai nạn lao động có thể xảy ra; phát huy sáng kiến cải tiển kỹ thuật, 

ứng dụng khoa học công nghệ trong điều hành và sản xuất nhằm tăng sản lượng, doanh 

thu, lợi nhuận, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.  
 

  1.2. Khuyết điểm, haṇ chế: 

  - Các cuôc̣ đình công xảy ra trên điạ bàn tỉnh trong những năm qua đều tư ̣phát, 

chưa đúng trình tư,̣ thủ tuc̣ theo quy điṇh của Bô ̣luâṭ Lao đôṇg. Lỗi vi phaṃ pháp luâṭ 

về lao đôṇg đều xuất phát từ ngưới sử duṇg lao đôṇg đó là: 

  + Không tuân thủ các quy điṇh của pháp luâṭ trong thưc̣ hiêṇ các nôị dung đa ̃

đươc̣ thỏa thuâṇ, cam kết giữa người sử duṇg lao đôṇg với tâp̣ thể lao đôṇg trong văn 

bản thỏa ước lao đôṇg tâp̣ thể, hoăc̣ với người lao đôṇg theo hơp̣ đồng lao đôṇg, liên 

quan đến quyền, lơị ích của người lao đôṇg, tâp̣ thể lao đôṇg; 

  + Chưa phối hơp̣ chăṭ che ̃với tổ chức công đoàn cơ sở để tổ chức đối thoaị điṇh 

kỳ, hoăc̣ đối thoaị giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh của người lao đôṇg trong 

quá trình sản xuất, điều hành quản lý của người sử duṇg lao đôṇg về điṇh mức lao đôṇg, 

tiền lương, tiền công, chế đô ̣ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN... dâñ đến những 

cuôc̣ đình công tư ̣phát taị doanh nghiêp̣; 

  - Khi xảy ra tranh chấp lao đôṇg, đình công, phần lớn các doanh nghiêp̣ chưa báo 

cáo kip̣ thời cho cơ quan quản lý nhà nước về lao đôṇg các cấp, hoăc̣ cá nhân Chủ tic̣h 

UBND cấp huyêṇ để chỉ đaọ, giải quyết theo thẩm quyền;  

  - Viêc̣ xử lý các vu ̣viêc̣ sau tranh chấp lao đôṇg, đình công do lỗi của người sử 

duṇg lao đôṇg chưa nghiêm túc, môṭ số trường hơp̣ có tính chất đối phó, nhất là khi 

Công đoàn cấp trên tổ chức giám sát theo chức năng, nhiêṃ vu.̣ 

  - Môṭ bô ̣phâṇ người lao đôṇg chưa nắm vững các quy điṇh của pháp luâṭ về đình 

công, vì vâỵ đa ̃vi phaṃ pháp luâṭ về tổ chức đình công không đúng trình tư,̣ thủ tuc̣. 
 

  2. Nôị dung giải pháp đề nghi ̣ công nhâṇ là sáng kiến  
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   2.1. Muc̣ đích của giải pháp: 
 

  - Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành chức năng trong 

việc giải quyết, xử lý kịp thời các tình huống, các vụ, việc tranh chấp lao động, đình 

công ngay tại cơ sở, không để kéo dài hoặc gây mất trật tự, an ninh, an toàn xã hội trên 

địa bàn;  

- Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, trực tiếp là công đoàn cơ sở trong việc 

tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công, thực hiện tốt chức năng đại diện bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; nâng cao hiệu 

quả hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 

Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2015-2020. Kịp thời phát hiện, 

tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc giữa người lao động với người sử 

dụng lao động trong quan hệ lao động; hướng dẫn việc giao kết, thực hiện hợp đồng lao 

động đúng quy định của pháp luật; vận động đoàn viên, người lao động nghiêm túc chấp 

hành nội quy kỷ luật lao động; ngăn chặn và tham gia xử lý kịp thời các trường hợp vi 

phạm pháp luật lao động của người lao động, hoặc người sử dụng lao động ngay tại cơ sở;  

không để xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công trong các doanh 

nghiệp; 

- Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong đơn vị, doanh nghiệp, 

nhất là giữa người lao động với người sử dụng lao động theo tinh thần Chỉ thị số 22-

CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

- Nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật nói chung, Bộ luật Lao 

động, Luật Công đoàn và Luật BHXH nói riêng đối với tổ chức, cá nhân; giúp các đơn vị, 

doanh nghiệp về quản lý, sử dụng lao động, đảm bảo chế độ, chính sách đối với người lao 

động; nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; hạn chế tối đa các vụ, 

việc tranh chấp lao động, đình công; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; 

- Giúp đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp về kỹ năng tổ chức hoạt động; nắm vững 

pháp luật trong đối thoại, tư duy phản biện, xử lý các tình huống về quan hệ lao động, 

giữa người lao động với người sử dụng lao động khi xảy ra tranh chấp lao động, đình 

công; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động gắn với lợi ích của 

doanh nghiệp. 
 

2.2. Nội dung giải pháp 

a) Về tính mới và sự khác biệt của sáng kiến, giải pháp: 

- Sáng kiến được xây dựng trên cơ sở kết quả tham gia giải quyết tranh chấp lao 

động, đình công đã xảy ra trên địa bàn tỉnh từ năm 2013 đến nay. Tuy việc đình công là 

tự phát, chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy đinh của pháp luật; song, vấn đề giải quyết 

các vụ việc đều thành công, có tác động tích cực, rút ra những bài học sâu sắc giúp các 
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doanh nghiệp đổi mới phương thức quản lý, điều hành trong sản xuất, phát triển doanh 

nghiệp bền vững; 

- Mỗi vụ việc xảy ra đều có quy mô, tính chất, mức độ, tình huống pháp luật khác 

nhau; song, tổ chức công đoàn đã phát huy tốt vai trò để xuất giải pháp xử lý tình huống 

tại hiện trường, giải quyết nhanh chóng vụ việc nhằm sớm ổn định sản xuất, đảm bảo việc 

làm, đời sống của người lao động; hạn chế thiệt hại vật chất, tài sản của doanh nghiệp;  

- Sau giải quyết các vụ việc, tác động tích cực và rõ nét nhất là ý thức chấp hành 

pháp luật của người sử dụng lao động, khắc phục những hạn chế, yếu kém của doanh 

nghiệp trong quản lý, sử dụng lao động, thực hiện nội quy lao động, thỏa ước lao động 

tập thể... đã được chấn chỉnh kịp thời; đặc biệt là việc phát huy vai trò của công đoàn cơ 

sở trong việc vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào 

thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp; hiệu quả hoạt động công đoàn; 

- Giải pháp hoàn toàn mang tính thực tiễn, không sa vào lý luận; việc đề xuất giải 

pháp, xây dựng sáng kiến đều gắn với kết quả thực hiện chức năng của tổ chức công đoàn 

về đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, 

CNVCLĐ; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới. 
 

 b) Nội dung giải pháp: 

 Căn cứ kết quả đạt được về công tác tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình 

công từ năm 2013 đến nay. Để phát huy hiệu quả của sáng kiến về “Một số giải pháp 

nhằm giải quyết có hiệu quả tranh chấp lao động, đinh công trong các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum”, tôi đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao 

động tinh một số giải pháp chủ yếu trong quá trình triển khai, thực hiện như sau: 
 

 b.1. Nhóm giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công 

Giải pháp 1: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ công đoàn các cấp trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác hàng 

năm về tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách cho người 

lao động và người sử dụng lao động. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng 

những nội dung chủ yếu của Bộ luật lao động 2012; Luật Công đoàn 2012; Luật BHXH 

2014 và các văn bản Luật, quy phạm pháp luật khác có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi 

ích, trách nhiệm của các bên trong quan hệ lao động, giữa người lao động với người sử 

dụng lao động theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức 

chấp hành pháp luật một cách nghiêm minh, thực hiện các quy tắc xử sự công bằng, đúng 

luật, không làm tổn hại đến quyền và lợi ích của các bên trong quan hệ lao động, lợi ích 

của Nhà nước; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; 

xây dựng và phát triển doanh nghiệp bền vững;  
 

Giải pháp 2: Phát huy vai trò, trách nhiệm trực tiếp của Ban chấp hành công đoàn 

cơ sở trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát huy dân chủ, phối hợp tổ chức hội 
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nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; kịp thời phát hiện, tham 

gia giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc giữa người lao động với người sử dụng 

lao động trong quan hệ lao động; hướng dẫn việc giao kết, thực hiện hợp đồng lao động 

đúng quy định của pháp luật; vận động đoàn viên, người lao động nghiêm túc chấp hành 

nội quy kỷ luật lao động; ngăn chặn và tham gia xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm 

pháp luật lao động của người lao động hoặc người sử dụng lao động ngay tại cơ sở; 

không để xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công trên địa bàn. 
 

 Giải pháp 3: Không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, lợi ích thiết thực 

của người lao động; tham gia nghiên cứu xây dựng định mức lao động, tiền lương, tiền 

công; quy chế trả lượng, trả thưởng đảm bảo kịp thời, đáp ứng nhu cầu đơi sống, sinh 

hoạt của người lao động; tổ chức thương lượng xây dựng, đưa vào thỏa ước lao động tập 

thể những điều, khoản có lợi hơn cho người lao động về định mức tiền lương, tiền công 

trả theo đơn vị sản phẩm hoàn thành; khen thưởng thường xuyên, đột xuất; chi phúc lợi 

tập thể cho người lao động những ngày nghỉ lễ, tết; mức chi ăn ca, bồi dưỡng bằng hiện 

vật; hoạt động văn hóa, thể thao; tham quan, du lịch…;  
 

Giải pháp 4: Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động 

sáng tạo’, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm báo an toàn vệ sinh lao động”..., tạo động 

lực trong lao động, sản xuất, đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao nhất; 

phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức các hội thi, cuộc thi “Luyện tay nghề, thi 

thợ giỏi” nhằm khích lệ, động viên sự sáng tạo, sáng kiến của người lao động, ứng dụng 

các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại của thế giới vào lĩnh vực sản 

xuất, quản lý; đồng thời đề xuất người sử dụng lao động khen thưởng, động viên, nhân 

rộng mô hình, cách làm hiệu quả trong toàn đơn vị. 
 

Giải pháp 5: Tăng cường công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức 

công đoàn; tích cực tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành của tổ chức 

Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. Chủ động xây dựng kế hoạch giám sát của các cấp 

công đoàn, của Ban thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật; tập trung giám sát 

việc thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động; Luật Công đoàn; Luật BHXH và các 

luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người lao 

động. Việc giám sát, kiểm tra phải đảm bảo khách quan, trung thực, chính xác, đúng luật; 

có chính kiến rõ ràng trong bảo vệ quyền lợi của người lao động. Xác định rõ mục tiêu, 

yêu cầu giám sát, nội dung giám sát cần tập trung, nhất là vấn đề quản lý, sử dụng lao 

động; giao kết hợp đồng lao động; quyền, nghĩa vụ. lợi ích của người lao động về tiền 

lương, tiền công, BHXH, BHYT, BHTN, BHLĐ và các chế độ, chính sách đãi ngộ phúc 

lợi khác; giám sát, kiểm tra nhằm làm thay đổi nhận thức của người sử dụng lao động và 

người lao động về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; đảm bảo quyền và 

lợi ích của người lao động với lợi ích của doanh nghiệp, xây dựng mối quan hệ lao động 

hài hòa, ổn định theo phương châm: “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của 

doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động”. Ngoài ra, giám sát, kiểm tra còn 

là cơ sở để đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành hữu quan xem xét, 
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giải quyết các vấn đề sai sót, vướng mắc về cơ chế, chính sách, chế độ của người lao 

động; tổ chức phản biện hoặc tham gia phản biện xã hội những nội dung liên quan theo 

Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị. 
 

b.2. Nhóm giải pháp khi xảy ra tranh chấp lao động, đình công không đúng 

trình tự, thủ tục  
 

 Giải pháp 1: Tham gia giải quyết tranh chấp lao động cá nhân 

 - Khi có tranh chấp lao động giữa cá nhân người lao động với người sử dụng lao 

động, đại diện BCH Công đoàn cơ sở cần gặp gỡ hướng dẫn cho người lao động, tạo điều 

kiện cho hai bên tự hòa giải trước khi đưa đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp. 

 - Nếu hòa giải thành: BCH Công đoàn cơ sở giám sát thực hiện các quyền, nghĩa 

vụ của các bên theo những thỏa thuận đã được ghi nhận trong biên bản hòa giải thành. 

 - Nếu hòa giải không thành:  

 + BCH Công đoàn cơ sở hỗ trợ người lao động chuẩn bị hồ sơ, giới thiệu luật sư ... 

cho người lao động khi họ khởi kiện hoặc bị khởi kiện trong vụ án lao động.  

 + Đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nếu xét thấy có lợi cho 

người lao động. 

 + Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền và trách nhiệm đại diện cho 

người lao động tham gia tố tụng trong vụ án lao động nếu được người lao động ủy quyền 

để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

 + Giám sát việc bảo đảm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mỗi bên theo quyết 

định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án. 
 

 Giải pháp 2. Tham gia giải quyết tranh chấp lao động tập thể 

 - Khi có biểu hiện tranh chấp lao động tập thể xảy ra, BCH Công đoàn cơ sở cần 

gặp gỡ tập thể lao động để tìm hiểu tình hình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao 

động. Vận động, hướng dẫn tập thể lao động thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy 

định về giải quyết tranh chấp lao động và đại diện cho tập thể người lao động tham gia 

hòa giải giải quyết tranh chấp lao động tại cơ sở. 

 - Đối với tranh chấp lao động tập thể về quyền 

 + Sau khi hòa giải không thành, BCH Công đoàn cơ sở chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để tham gia các hoạt động giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

 + Trường hợp tập thể lao động không tán thành với quyết định của UBND cấp 

huyện thì BCH Công đoàn cơ sở đại diện cho tập thể lao động yêu cầu Tòa án giải quyết; 

 + Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền và trách nhiệm đại diện cho 

tập thể người lao động tham gia tố tụng trong vụ án lao động; 

 + Giám sát việc bảo đảm thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mỗi bên theo quyết 

định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án. 

 - Đối với tranh chấp lao động tập thể về lợi ích 

 + Nếu hòa giải không thành, BCH Công đoàn cơ sở chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

để tham gia các hoạt động giải quyết tranh chấp tại Hội đồng trọng tài lao động; 
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 + Đại diện cho tập thể lao động tham gia giải quyết tranh chấp lao động tại Hội 

đồng trọng tài lao động; Thông báo tình hình, kết quả giải quyết; giải thích cho tập thể lao 

động về căn cứ, nội dung quyết định của Hội đồng trọng tài lao động; 

 + Trường hợp tập thể lao động không tán thành với quyết định của Hội đồng trọng 

tài lao động thì BCH Công đoàn cơ sở tổ chức lãnh đạo đình công theo quy định của pháp 

luật. 

 - Trong quá trình tham gia giải quyết tranh chấp lao động, BCH Công đoàn cơ sở 

cần duy trì mối quan hệ với Công đoàn cấp trên cơ sở để được chỉ đạo, giúp đỡ và cung 

cấp cho đại diện công đoàn là thành viên Hội đồng trọng tài lao động, những tư liệu, 

chứng cứ cần thiết giúp việc giải quyết tranh chấp lao động nhanh chóng, đúng pháp luật. 
 

  Giải pháp 3. Tham gia giải quyết đình công không đúng trình tự, thủ tục 
 

 - Khi xảy ra đình công tự phát của người lao động không đúng trình tự, thủ tục, 

BCH Công đoàn cơ sở nhanh chóng báo cáo ngay cho Công đoàn cấp trên trực tiếp để 

thông báo vụ việc cho UBND cấp huyện phối hợp giải quyết; các bước cụ thể như sau: 

 + Gặp gỡ người lao động để nắm rõ tình hình, những vấn đề bức xúc, mâu thuẫn 

giữa các bên để tuyên truyền, giải thích; yêu cầu người lao động bình tĩnh, chấp hành nội 

quy lao động và các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động, đình công; 

tuyệt đối không để xảy ra các hành vi manh động, thái quá, gây thiệt hại về tài sản, máy 

móc, thiết bị của doanh nghiệp; 

 + Chủ động đề xuất với UBND cấp huyện, hòa giải viên lao động, cơ quan chức 

năng, yêu cầu người sử dụng lao động phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp với người lao 

động để xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị của người lao động có liên 

quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật;   

 + Phối hợp với UBND cấp huyện, hòa giải viên lao động và người sử dụng lao 

động tổ chức đối thoại trực tiếp, giải thích mọi vấn đề kiến nghị, bức xúc của người lao 

động dẫn đến ngừng việc, đình công không đúng trình tự, thủ tục; trong đó người sử dụng 

lao động phải tỏ rõ thiện chí, hướng khắc phục và giải quyết cụ thể, nhanh chóng những 

vấn đề người lao động kiến nghị; sớm duy trì, ổn định sản xuất, hạn chế tối đa thiệt hại về 

kinh tế, bảo đảm an ninh trật tự trong doanh nghiệp và trên địa bàn. 

 + Sau tổ chức đối thoại với người lao động, Công đoàn cấp trên chủ động đề xuất, 

tham gia cuộc họp của UBND cấp huyện cùng các ngành chức năng tại doanh nghiệp để 

xác định rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc tranh chấp, ngừng việc; các giải pháp khắc phục 

từ phía người sử dụng lao động; đề xuất, tham gia kiểm tra nội dung bản Thỏa ước lao 

động tập thể, các quy chế quản lý của doanh nghiệp có liên quan để làm rõ, bổ sung kết 

luận trong biên bản cuộc họp; 
 

- Trường hợp BCH CĐCS tổ chức đình công không đúng trình tự, thu tục: 

+ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định tuyên bố cuộc đình công vi 

phạm trình tự, thủ tục và thông báo ngay cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện khi 

việc tổ chức và lãnh đạo đình công không tuân theo quy định về thủ tục lấy ý kiến tập thể 

lao động, thông báo thời điểm bắt đầu đình công. 
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+ Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được thông báo của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý 

nhà nước về lao động, công đoàn cùng cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trực tiếp 

gặp gỡ người sử dụng lao động và Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp 

trên để nghe ý kiến và hỗ trợ các bên tìm biện pháp giải quyết, đưa hoạt động sản xuất 

kinh doanh trở lại bình thường. 

3. Khả năng áp dụng giải pháp  

Sáng kiến có thể áp dụng rộng rãi cho công đoàn các cấp trong việc tham gia giải 

quyết các vụ, việc tranh chấp lao động, đình công theo đúng trình tự, thủ tục quy định của 

pháp luật. Để việc tham gia giải quyết tranh chấp lao động, đình công có hiệu quả, công 

đoàn các cấp cần nắm vững pháp luật, tính chất, quy mô, mức độ vụ việc xảy ra tại cơ sở 

để xác định quy trình tham gia, thực hiện quyền và trách nhiệm trong giải quyết tranh 

chấp lao động, đình công; trong khởi kiện, tham gia tố tụng các vụ án dân sự tranh chấp 

lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể... 
 

4. Hiệu quả, lợi ích thu được và dự kiến có thể thu được của giải pháp 

4.1. Về mặt chính trị - xã hội. 

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động và người lao 

động. Giúp doanh nghiệp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý và sử 

dụng lao động; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện nghiêm túc 

các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động, nâng 

cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; phát triển doanh nghiệp bền vững; 

- Đảm bảo việc làm, đời sống, chế độ chính sách cho người lao động; xây dựng 

quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp theo Chỉ thị số 22-CT/TW 

của Bộ Chính trị; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước; đóng góp tích cực trong thực 

hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; 

- Nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước về Lao động; kỹ năng xử lý tình 

huống khi xảy ra tranh chấp lao động, đình công; trình tự các bước xử lý cần thiết của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; đảm bảo kịp thời, nhanh chóng trong quá trình giải 

quyết, giảm thiểu những thiệt hại về quyền, lợi ích của các bên.  

- Phát huy vai trò của công đoàn các cấp trong việc tham gia giải quyết tranh chấp 

lao động, đình công; thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của đoàn viên, người lao động. 

4.2. Về kinh tế. 

- Hạn chế tối đa những thiệt hại về kinh tế do tranh chấp lao động, đình công xảy ra 

tại doanh nghiệp khi phải ngừng sản xuất, kinh doanh, hoặc sự bức xúc, quá khích của 

người lao động có thể dẫn tới các hành vi phá hoại máy móc, thiết bị, dây chuyền sản 

xuất… của doanh nghiệp;  

- Rút ngắn thời gian giải quyết vụ việc, sớm duy trì sản xuất kinh doanh theo kế 

hoach, chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận được giao; không kéo dài thời gian ngừng 
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việc của người lao động làm ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người lao động; đảm 

bảo uy tín và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; 

- Đến thời điểm hiện tại, các doanh nghiệp đã từng xảy ra tranh chấp lao động, đình 

công những năm vừa qua trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn 

định; doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước. 

Không có bất kỳ trường hợp tranh chấp lao động, đình công tái diễn. 
 

* Kết quả về giải quyết tranh chấp lao động, đình công giai đoạn 2013-2018 

 

 

 

TT 

 

 

DIỄN GIẢI 

 

 

ĐVT 

 

 
 

 

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG,  

ĐÌNH CÔNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ 
 

Cty Tinh 

bột sắn  

Kon Tum 

Cty 

Sun Taxi 

Kon Tum 

NT Cao su 

Đăk Hring 

Đắk Hà 

XN May 

Nhà Bè 

Kon Tum 

1 Thời gian phát sinh TCLĐ, ĐC Năm 10/2013 7/2015 2015 2016 

2 Hình thức, quy mô TCLĐ, ĐC      

- Hình thức tranh chấp LĐ, đình công TC,ĐC Đình công Đình công TCLĐ TCLĐ 

- Quy mô tranh chấp LĐ, đình công Tập thể Toàn bộ Toàn bộ Toàn bộ Tổ SX 

- Số lượng tham gia Người 120 35 290 50 

- Thời gian ngừng sản xuất; ngừng việc Ngày 2 0,5 120 0,5 

- Mục tiêu TCLĐ, ĐC cần giải quyết - Lợi ích Lợi ích Lợi ích Lợi ích 

3 Chế độ của người LĐ sau TCLĐ, ĐC      

 - Số người có việc làm ổn định Người 120 35 300 563 

- Lương BQ năm xảy ra TCLĐ, ĐC Tr.đ 4,5 3,5 4,5 4,3 

- Tiền lương BQ hiện nay Tr.đ 6 4,5 7 5,2 

- Tỷ lệ so sánh % 133 128 155 121 

- Tham gia BHXH bắt buộc theo HĐLĐ % 100 100 100 100 

4 Kết quả SXKD sau TCLĐ, ĐC      

 

4.2 
+ Doanh thu năm xảy ra TCLĐ, ĐC Trđ 200.000 88,500 54.000 180.000 

+ D.thu BQ các năm sau TCLĐ, ĐC Trđ 270.000 100.00 74.000 220.000 

+ Tỷ lệ so sánh % 135 113 137 122 

 

4.3 
- Lợi nhuận năm xảy ra TCLĐ, ĐC Trđ 11.000 11.000 8.500 9.000 

- L.nhuận BQ các năm sau TCLĐ, ĐC Trđ 15.000 13.000 11.000 11.000 

- Tỷ lệ so sánh % 136 118 129 122 

5 Kết quả hoạt động công đoàn      

- Xếp loại CĐ năm xảy ra TCLĐ, ĐC Loại TB TB Yêu TB 

- Xếp loại CĐ năm sau TCLĐ, ĐC nt VM VM VM VM 

- Tổ chức phong trào thi đua, VHTT nt Tốt Tốt Tốt Tốt 

- Việc làm, đời sống người lao động Mức  Ổn định Ổn định Ổn định Ổn định 

- Xây dựng quan hệ lao động trong DN Mức Hài hòa Hài hòa Hài hòa Hài hòa 

 

5. Những người tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu: Chưa 
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