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ĐỖ THỊ DUNG * 

Tóm tắt: Nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã 

hội và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, bên cạnh tổ chức công đoàn cơ sở, Bộ luật Lao động năm 

2019 đã bổ sung quy định về tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Đây là quy định mới, 

tiến bộ, bảo đảm tốt hơn quyền tự do hiệp hội của người lao động trong việc thành lập, gia nhập, 

tham gia tổ chức đại diện ngoài tổ chức công đoàn để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của mình. Tuy nhiên, cho đến nay, do nhiều nguyên nhân mà quy định này vẫn chưa được thực thi. 

Trên cơ sở phân tích và chỉ ra một số bất cập trong quy định của pháp luật cũng như những khó 

khăn trong triển khai thực hiện, bài viết đề xuất kiến nghị hoàn thiện hơn quy định của Bộ luật Lao 

động và Luật Công đoàn, bảo đảm cho tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp được thành lập 

và hoạt động như mục đích đặt ra.  
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ORGANIZATION OF EMPLOYEES IN THE ENTERPRISE UNDER THE LABOR CODE 

2019 – SOME INADEQUACIES AND RECOMMENDATIONS 

Abstract: To improve the labor legal system which meets social-economic developments as well as 

the international integration nowadays, besides internal trade unions, the Vietnamese Labor Code 2019 

added regulations on worker organizations at business enterprises. It was a new and progressive rule 

that ensures workers' freedom of association in establishing, entering and participating in representative 

groups apart from trade unions to protect their legitimate rights and benefits. However, until now, this 

regulation has not been implemented for many reasons. Based on the analysis and determination of 

inadequacies in the provisions of the law as well as difficulties in the implementation, the article 

proposes some recommendations to improve the provisions of the Labor Code and the Trade Union Law, 

to ensure that the organization of employees in the enterprise is established and operated as intended. 
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1. Khái quát về tổ chức của người lao 

động tại doanh nghiệp 

Tổ chức đại diện người lao động (NLĐ) 

là tổ chức có vai trò rất lớn trong việc đại 

diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 

NLĐ tại các đơn vị sử dụng lao động. Từ khi 

Bộ luật Lao động (BLLĐ) năm 1994 ra đời 

cho đến nay, trong các quy định đều chú 

trọng vai trò của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ 

sở. Tuy nhiên, ở mỗi giai đoạn khác nhau, do  
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