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NGUYỄN NGỌC HẢI * 

Tóm tắt: Hành vi quấy rối tình dục đối với công nhân ở nơi làm việc là hành vi phổ biến và diễn 

ra với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Các biện pháp phòng, chống hành vi quấy rối tình dục đối 

với người lao động tại nơi làm việc đã được quy định trong Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn 

bản khác, tuy nhiên thực tế những quy định này ít được áp dụng do nhận thức của các cá nhân còn 

hạn chế cũng như sự thiếu trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong bảo vệ công nhân. Bài viết 

nghiên cứu quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc, 

phân tích thực trạng áp dụng trong những năm qua và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả và trách nhiệm của các tổ chức liên quan trong hoạt động phòng, chống hành vi quấy rối tình dục 

đối với công nhân tại nơi làm việc. 
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PREVENTION AGAINST SEXUAL HARASSMENT OF WORKERS IN THE WORKPLACE  

Abstract: Sexual harassment of workers in the workplace is common and increasingly becoming 

serious. Measures to prevent this phenomenon have been stipulated in the 2019 Labor Code and other 

legal documents. However, in reality, these regulations are rarely applied due to the limited awareness 

of involved individuals and the lack of responsibility from agencies and organizations responsible for 

protecting workers. The article studies the provisions of the 2019 Labor Code on sexual harassment in 

the workplace, analyzes the current status of application over the years and offers some solutions to 

improve the effectiveness and increase the responsibilities of relevant organizations. 
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1. Quy định về phòng, chống hành vi 

quấy rối tình dục đối với công nhân tại nơi 

làm việc 

Qua 35 năm đổi mới, giai cấp công nhân 

Việt Nam đã tăng về số lượng, trưởng thành 

về chất lượng và khẳng định, phát huy vai 

trò, địa vị của mình trong phát triển kinh tế-

xã hội. Hiện nay, tổng số lao động làm công 

hưởng lương trong các loại hình doanh 

nghiệp ở nước ta có khoảng 24,5 triệu người, 

trong đó công nhân, lao động trong các 

doanh nghiệp chiếm khoảng 60%, chiếm tỉ lệ 

khoảng 14% số dân và 27% lực lượng lao 

động xã hội
1
. Trình độ học vấn và trình độ 

chuyên môn, nghề nghiệp, chính trị của giai 

cấp công nhân ngày càng được cải thiện. Số 

công nhân có tri thức, nắm vững khoa học-

công nghệ tiên tiến đã tăng lên. Hình thành 

lớp công nhân trẻ có trình độ học vấn, văn 

hoá, được đào tạo nghề theo chuẩn nghề 

nghiệp, được rèn luyện trong thực tiễn sản 

xuất hiện đại, phương pháp làm việc ngày  
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