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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Lao động là tài sản quý giá của mỗi quốc gia. Không quốc gia nào trên thế giới từ 

bỏ quyền quản lý lao động của mình, trong đó có lao động trong các doanh nghiệp - 

khu vực đóng góp phần lớn thu nhập quốc dân và làm ra phần lớn của cải vật chất cho 

xã hội của các nước công nghiệp hóa ngày nay. Do vậy, QLNN về lao động trong 

doanh nghiệp luôn được sự quan tâm của các nhà xây dựng và thực thi pháp luật cũng 

như của các nhà nghiên cứu. 

Ở Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, những đổi mới trong 

thời gian vừa qua đã đánh dấu sự chuyển biến về nhận thức và thực tiễn xây dựng 

pháp luật, hoàn thiện QLNN theo hướng phù hợp với điều kiện chuyển đổi sang nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, bên cạnh những thành 

tựu đạt được, hoạt động QLNN cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém đòi hỏi các cơ 

quan QLNN phải xác định rõ phạm vi và nội dung QLNN về kinh tế, xã hội phù hợp 

với yêu cầu phát triển của giai đoạn mới; xác định rõ phạm vi và nội dung QLNN 

về kinh tế, xã hội của cơ quan công quyền các cấp. 

Những năm qua, chúng ta chú trọng nhiều đến số vốn đầu tư vào nền kinh tế, 

số doanh nghiệp thành lập, số lao động được giải quyết việc làm, nhưng lại chưa 

quan tâm thích đáng cải thiện và nâng cao điều kiện lao động, bảo đảm hài hòa 

quyền lợi của các bên, thực hiện an sinh xã hội và tiến bộ xã hội. Hiện tồn tại hàng 

loạt vấn đề liên quan đến lao động trong các doanh nghiệp đang rất cần tác động 

của “bàn tay nhà nước".Dự báo những năm tới sẽ phát sinh nhiều vấn đề đòi hỏi 

trách nhiệm trước hết, cao nhất không phải ai khác ngoài Nhà nước. Do vậy, yêu 

cầu có tính cấp bách trong giai đoạn hiện nay, như Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 

28/01/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra, là phải 

“đổi mới, nâng cao hiệu lực QLNN về lao động trong các doanh nghiệp”. 

Đà Nẵng hiện nay có 12.295 doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. Do vậy, nghiên cứu để đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả 
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QLNN về lao động trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa 

giai đoạn hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Xuất phát từ thực tiễn đó, tác 

giả chọn đề tài “Quản lý nhà nước về lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng” để làm luận văn tốt nghiệp của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Về lý thuyết, nhiều nhà nghiên cứu đã tìm hiểu vấn đề “QLNN về lao động 

trong các doanh nghiệp” trong đó có cả trong nước và ngoài nước. Tuy nhiên, tùy 

từng góc độ tiếp cận, các nghiên cứu đã làm rõ nhiều nội dung khác nhau của 

QLNN, xác định mức độ can thiệp của nhà nước vào các quan hệ xã hội, trong đó 

có vấn đề lao động trong các doanh nghiệp. Nó bao gồm các nghiên cứu lý luận 

QLNN và các nghiên cứu lý luận QLNN về lao động, lao động trong các doanh 

nghiệp. 

Thứ nhất,đối với nghiên cứu về lý luận quản lý nhà nước. 

Các nghiên cứu đã làm rõ được những nội dung cơ bản như: nhà nước là chủ 

thể quản lý nhiều mặt của đời sống xã hội; hoạt động QLNN không xuất phát từ ý 

chí chủ quan mà phải tôn trọng quy luật khách quan của đời sống xã hội; cơ sở lý 

luận của quản lý xã hội của nhà nước; nội dung, phương thức quản lý nhà nước... 

Có thể liệt kê một số nghiên cứu có tính chất cơ sở đó là: công trình nghiên 

cứu của các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy chuyên sâu về quản lý, quản lý hành 

chính công, nhà nước và pháp luật như: Giáo trình “Quản lý xã hội của Trường Đại 

học Kinh tế quốc dân (NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội 2005), Giáo trình “Quản lý 

nhà nước’" của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (Nhà xuất 

bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2007), Giáo trình “Luật hành chính Việt Nam” của 

Trường Đại học Luật Hà Nội (NXB Công an nhân dân, Hà Nội 2005), Đề tài khoa 

học trọng điểm cấp nhà nước (KX01.09) phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ IX (năm 2001): “Quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”;  

Thứ hai, những nghiên cứu QLNN về lao động, lao động trong các doanh 

nghiệp. 
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Về vấn đề này, các nghiên cứu đã chỉ ra cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, vai trò, 

nội dung và quyền quản lý lao động, trong đó có lao động trong các doanh nghiệp, 

của nhà nước như: Giáo trình “Luật Lao động Việt Nam”của Trường Đại học Luật 

Hà Nội, Luận án tiến sĩ luật học “Cơ chế ba bên trong việc giải quyết tranh chấp 

lao động”của nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Thu; đề tài khoa học cấp bộ “Các giải 

pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp nhằm hạn chế 

tranh chấp lao động và đình công” (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 

2008, Đề án số 87/TLHN ngày 02/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

Cộng sản Việt Nam xây dựng Nghị quyết Trung ương sáu (khóa X) về “ Tiếp tục 

xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước”, Đề tài khoa học cấp nhà nước “Xâydựng giai cấp công nhân Việt 

Nam giai đoạn 2011 - 2020”thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm 

cấp nhà nước (KX.04.15/06-10) phục vụ sửa đổi, phát triển Cương lĩnh năm 1991 

và các dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam 

năm 2011.  

Về tổng quan tình hình nghiên cứu ở ngoài nước. Quản lý nhà nước về lao 

động trong các doanh nghiệp là vấn đề từ lâu đã được nhiều nhà nghiên cứu trên thế 

giới quan tâm. Cũng đã có nhiều nghiên cứu về QLNN bằng pháp luật, về pháp luật 

lao động, quản lý lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam và ở các nước như: 

Nghiên cứu của James A. Gross (Hoa Kỳ) “Quyền của người lao động cũng là 

Nhân quyền”(Workers’ rights as human’s rights), Nghiên cứu của các chuyên gia 

Tổ chức Lao động quốc tế, Bernard Gemigon, Alberto Odero, Horacio Guido, về 

“Quan điểm Tổ chức Lao động quốc tế về quyền đình công” (ILO principles 

concerning the Right to Strike) năm 2002… 

Tuy nhiên, điểm qua các nghiên cứu về QLNN về lao động nói chung tuy 

nhiều nhưng riêng đối với vấn đềQLNN về lao động trong các doanh nghiệp nói 

riêng ở nước ta cũng như ở thành phố Đà Nẵng hiện nay là còn ít. Các nghiên cứu 

này chưa đủ để hình dung một cách trọn vẹn hoạt động QLNN về lao động trong 

các DNNVVtrên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
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3. Mục đích nghiên cứuvà nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích của luận văn nhằm nghiên cứu, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về QLNN về lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa; đánh giá thực 

trạng và chỉ ra những mặt tích cực, mặt yếu kém của QLNN về lao động trong 

DNNVV ở thành phố Đà Nẵng hiện nay; qua đó, đề xuất giải pháp tăng 

cườngQLNN về lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừad trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt được mục đích trên, luận văn đặt ra và giải quyết một số nhiệm vụ 

chính sau đây:  

- Làm rõnhững cơ sở lý luận, xác định vai trò, đặc điểm, nội dung của QLNN 

về lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện phát triển nền kinh 

tế thị trường và hội nhập quốc tế. 

- Phân tích, đánh giá thực trạng, những kết quả đạt được và chưa được và tìm 

ra những nguyên nhân gây ra những yếu kém, bất cập trong QLNN về lao động 

trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian 

qua. 

- Đề xuất các giải pháp tăng cường QLNN về lao động trong các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tướng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan 

đến hoạt động QLNN về lao động trong các DNNVV. 

4.2.Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vị nội dung: là công tác QLNN về lao động trong các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa thuộc các thành phần sở hữu khác nhau và chủ yếu là của cơ quan hành 

chính nhà nước (không bao gồm cơ quan tư pháp) 

- Phạm vi không gian: trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
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- Phạm vị thời gian: từ năm 2000 đến 2015. 

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu  

5.1. Phương pháp luận nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu dựa trên quan điểm duy vật biện chứng, duy vật lịch sử 

của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng 

Cộng sản Việt Nam về nhà nước và pháp luật. 

Trên cơ sở tiếp cận từ góc độ lý luận nhà nước - pháp luật, kinh tế - chính trị, 

kinh tế - xã hội; giải quyết mối quan hệ lợi ích giữa các chủ thể, hiệu quả QLNN; từ 

thực tiễn của địa phương và kinh nghiệm một số tỉnh khác trong nước để từ đó xây 

dựng các giải pháp. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để thực hiện mục đích nghiên cứu nói trên, luận văn sử dụng tổng hợp các 

phương pháp sau: Phương pháp lịch sử, phương pháp lô-gích, phương pháp hệ 

thống, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp chuyên giađể 

lấy ý kiến  

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 

6.1. Ý nghĩa lý luận 

Làm rõ thêm một số vấn đề về quản lý, QLNN về lao động trong các doanh nghiệp; 

quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với QLNN về lao động trong các doanh nghiệp, 

trong đó có DNNVV; đổi mới QLNN đối với lao động trong các doanh nghiệp trong tình 

hình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

- Đóng góp những giải pháp để tăng cường hiệu quả của QLNN đối với lao 

động trong các DNNVV ở thành phố Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu phát triển trong các 

DNNVV thành phố trong những năm đến, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến 

bộ, nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp nhằm phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội theo định hướng của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, đồng thời tăng cường khả 

năng hội nhập quốc tế. 

- Là tài liệu nghiên cứu, tham khảo về QLNN về lao động trong các 
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DNNVVđể Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố tham mưu cho UBND 

thành phố những chính sách về lao động và giúp UBND thành phố QLNN về lao 

động trong các DNNVV trên địa bàn có hiệu quả. 

7. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục đề tài chia 

làm 3 chương: 

Chương 1. Những vấn đề lý luận củaquản lý nhà nước về lao động trong các 

doanh nghiệp; 

Chương 2. Thực trạng quản lý nhà nước về lao động trong các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Chương 3. Giải pháp tăng cườngquản lý nhà nước về lao động trong các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng. 
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CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 

LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

 

1.1. Quan niệm quản lý nhà nước về lao động trong các doanh nghiệp 

Quản lý nhà nước,hiểu theo nghĩa rộng thì,là phần quản lý xã hội do nhà nước 

đảm nhận, là sự tác động của chủ thể mang quyền lực nhà nước tới đối tượng quản 

lý nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. 

Hiểu theo nghĩa hẹp thì,quản lý nhà nướclà quản lý hành chính nhà nước - 

quản lý nhà nước trên lĩnh vực hành pháp và chủ yếu được giao cho các cơ quan 

hành chính nhà nước thực hiện. [12, tr.125-126], [23, tr.12]. 

Trước tiên, nói về quản lý nhà nước và quản lý xã hội nói chung, khi xã hội 

loài người hình thành, nhu cầu quản lý, định hướng sự phát triển xã hội trở thành 

yêu cầu mang tính khách quan. Xuất phát từ những góc độ nghiên cứu khác nhau, 

đã có nhiều học giả trong, ngoài nước đưa ra giải thích về “quản lý”. 

Theo Henry Fayol (1841-1925): Quản lý là một hoạt động mà mọi tổ chức 

(gia đình, doanh nghiệp, chính phủ) đều có. Nó gồm 5 yếu tố tạo thành là: lập kế 

hoạch, tổ chức, điều khiển, phối hợp và kiểm tra. Như vậy, chức năng quản lý chỉ 

tác động đến con người, là tác động của tổ chức xã hội đến con người (không trực 

tiếp tác động thiết bị, nguyên vật liệu….).. Còn đối với Harold Koontz: Quản lý là 

xây dựng và duy trì một môi trường tốt giúp con người hoàn thành một cách hiệu 

quả mục tiêu đã đề ra.Đối vớiPeter Ferdinand Drucker: Suy cho cùng, quản lý là 

thực tiễn. Bản chất của nó không nằm ở nhận thức mà là ở hành động; kiểm chứng 

nó không nằm ở sự lôgích mà là ở thành quả; quyền uy duy nhất của nó là thành 

tích [22]. 

Ở Việt Nam hiện nay, trong nghiên cứu lý luận nhà nước và pháp luật, phần 

lớn đều xuất phát từ khái niệm chung của “quản lý” để lý giải các khái niệm khác 

có liên quan. Hiểu theo cách chung nhất, quản lý là sự tác động định hướng bất kỳ 

lên một hệ thống nào đó nhằm trật tự hóa nó và hướng nó phát triển phù hợp với 
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những quy luật nhất định[12, tr.105-109]. Quản lý do nhiều chủ thể khác nhau 

cùng tiến hành với những mục tiêu cụ thể khác nhau. Một trong những đặc trưng cơ 

bản của quản lý đó là sử dụng quyền lực để “bắt buộc” đối tượng quản lý phục tùng 

nhằm mục tiêu thiết lập trật tự chung, mang lại lợi ích cho một tập thể, một cộng 

đồng nhất định. Tuy nhiên, quan niệm này chưa thể hiện hết được mục tiêu của 

quản lý nhà nước. Bởi lẽ, nó mới chỉ dừng lại ở mục tiêu vì bản thân nhà quản lý, vì 

bộ máy nhà nước mà chưa đề cập mục tiêu cao hơn của QLNN là vì người dân, vì 

đối tượng quản lý và vì xã hội. Trong xã hội văn minh, luật pháp - công cụ QLNN 

chủ yếu - không là công cụ để cai trị xã hội, mà phải là phương tiện để bảo vệ các 

quyền công dân, quyền con người, bảo vệ xã hội. 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy 

định pháp luật, được chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn 

vốn (tổng nguồn vốn tương đương tổng tài sản được xác định trong bảng cân đối kế 

toán của doanh nghiệp) hoặc số lao động bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí 

ưu tiên. Theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp 

doanh nghiệp nhỏ và vừa thì có quy định các tiêu chí của DNNVV như sau: 

Khu vực 

Doanh 

nghiệp 

siêu nhỏ 

Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa 

Số lao 

động 

Tổng 

nguồn 

vốn 

Số lao động 
Tổng nguồn 

vốn 
Số lao động 

I. Nông, lâm 

nghiệp và 

thủy sản 

10 người 

trở xuống  

20 tỷ 

đồng trở 

xuống 

từ trên 10 

người đến 

200 người 

từ trên 20 tỷ 

đồng đến 

100 tỷ đồng 

từ trên 200 

người đến 

300 người 

II. Công 

nghiệp và 

xây dựng  

10 người 

trở xuống  

20 tỷ 

đồng trở 

xuống 

từ trên 10 

người đến 

200 người 

từ trên 20 tỷ 

đồng đến 

100 tỷ đồng 

từ trên 200 

người đến 

300 người 

III. Thương 

mại và dịch 

vụ  

10 người 

trở xuống  

10 tỷ 

đồng trở 

xuống 

từ trên 10 

người đến 

50 người 

từ trên 10 tỷ 

đồng đến 

50 tỷ đồng 

từ trên 50 

người đ 
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1.1.1. Phạm vi, phương thức quản lý nhà nước về lao động trong các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

Phạm vi quản lý của nhà nước là khoảng giới hạn mà nhà nước xác định cần 

có sự tác động của mình - tức cần sự tác động bằng quyền lực nhà nước [30, tr.738, 

764]. Phạm vi quản lý nhà nước chính là những quan hệ xã hội mà nhà nước quản 

lý bằng pháp luật: “bất kỳ một quan hệ pháp luật cũng là quan hệ xã hội nhưng 

không phải bất kỳ một quan hệ xã hội nào cũng là quan hệ pháp luật. Điều này cũng 

chính là giới hạn của sự tác động pháp luật"[11, tr.399]. Như vậy, có thể hiểu, 

phạm vi quản lý nhà nước về lao động trong các doanh nghiệp là trả lời câu hỏi: nhà 

nước quản lý về lao động trong doanh nghiệp, quản lý tới đâu? 

Phương thức quản lýnhà nước được hiểu lànhững hình thức quản lý nhà nước, 

là hệ thống các cách mà nhà nước sử dụng để tiến hành quản lý xã hội[30, tr.103, 

763, 793]. Nó trả lời câu hỏi: Nhà nước quản lý bằng cách thức nào và phương 

pháp gì?Những phương thức QLNN phổ biến, điển hình có thể kể ra là: phương 

pháp hành chính, phương pháp kinh tế, phương pháp giáo dục [11], [12]. 

Phương pháp hành chính là phương thức tác động trực tiếp đến đối tượng 

quản lý thông qua những quy định nghĩa vụ mà đối tượng quản lý bắt buộc phải 

thực hiện. Nhà nước ban hành các văn bản, các quy định pháp luật, quy định rõ tiêu 

chuẩn, điều kiện, các cơ chế kiểm tra các chế tài… còn các doanh nghiệp, lao động 

trong các doanh nghiệp có nghĩa vụ phải chấp hành. Nếu lao động và các doanh 

nghiệp vi phạm thì sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính bởi các cơ quan 

nhà nước. 

Phương pháp kinh tế hay còn gọi là phương pháp tác động đến lợi ích của đối 

tượng quản lý. Đó là phương thức tác động gián tiếp đến hành vi của đối tượng 

quản lý thông qua việc sử dụng đòn bẩy kinh tế tác động đến lợi ích của đối tượng 

quản lý, kích thích sự quan tâm của họ đến kết quả cuối cùng của hành vi, nhờ đó 

mà đạt được kết quả quản lý mà nhà nước mong đợi. Đối với quản lý nhà nước về 

lao động trong doanh nghiệp, nhà nước ban hành các chính sách về kinh tế như: 

chính sách thu nhập, bảo hiểm, thời giờ làm việc, chế độ nghỉ ngơi, thai sản…để 
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khuyến khích, động viên và bảo đảm các quyền lợi của lao động. Hoặc nhà nước 

ban hành các chính sách về đất đai, về thuế, về tín dụng…để hỗ trợ, thúc đẩy doanh 

nghiệp tăng năng suất lao động, bảo đảm tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển. 

Phương pháp giáo dục là cách thức tác động vào nhận thức, tâm lý, tình cảm 

của con người thuộc đối tượng quản lý nhằm nâng cao tính tự giác, tích cực và nhiệt 

tình của họ trong việc thực hiện nghĩa vụ. Nhà nước, chủ thể quản lý, tổ chức tuyên 

truyền, vận động, thuyết phục doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp 

luật, đảm bảo các chế độ, chính sách cho lao động, xây dựng môi trường làm việc an 

toàn, quan hệ lao động hài hòa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lao động 

trong doanh nghiệp….Đối với lao động thì giáo dục, vận dộng chấp hành tốt pháp 

luật lao động, nội quy lao động, kỷ luật lao động, khuyến khích sáng tạo nhằm tăng 

năng suất lao động. 

Ngoài ra, một trong những “phương thức” tác động được nhắc đến nhiều hiện 

nay, nhất là đối với các doanh nghiệp, đó là đòi hỏi thực hiện “trách nhiệm xã hội 

doanh nghiệp”. Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là những cam kết của doanh 

nghiệp đóng góp vào sự phát triển bền vững, hợp tác với người lao động, gia đình, 

cộng đồng địa phương và xã hội để cải thiện chất lượng cuộc sống của họ sao cho 

vừa có lợi cho doanh nghiệp vừa có ích cho sự phát triển [20]. Nghĩa là, ngoài trách 

nhiệm phải thực hiện như tuân thủ đầy đủ pháp luật thì nhà nước còn “thuyết phục, 

yêucầu” doanh nghiệp thực hiện tốt hơn đòi hỏi của pháp luật đối với nhà nước, 

người lao động, cộng đồng dân cư, với môi trường, với xã hội và đất nước. 

1.1.2. Đặc điểm, yêu cầu của quản lý nhà nước về lao động trong các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

Trên cơ sở phân tích thuộc tính của QLNN, xem xét các khía cạnh chung của 

QLNN về lao động cho thấy, QLNN về lao động trong doanh nghiệp mang những 

yếu tố vừa là yêu cầu và cũng vừa là những đặc điểm cơ bản của nó. 

Một là, QLNN về lao động trong các DNNVV bao gồm nhiều nhóm nội dung 

khác nhau và có sự khác biệt với các dạng QLNN về lao động khác. 

Nhìn một cách tổng quát, QLNN về lao động có thể quy về các nội dung cơ 
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bản là [24, tr.127]: (1) Xây dựng pháp luật và tổ chức, hướng dẫn thi hành pháp 

luật liên quan đến việc làm, thị trường lao động, tiền lương và thu nhập của người 

lao động, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội; (2) Thực hiện sự điều hành cả ở tầm vĩ 

mô và vi mô đối với quá trình quản lý lao động; và (3) Tổ chức thanh tra, kiểm tra 

việc thi hành pháp luật lao động và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình 

lao động. 

Hai là, QLNN về lao động trong các doanh nghiệp là nhằm bảo vệ quyền lợi 

và hỗ trợ cho các chủ thể tham gia quan hệ lao động, bảo đảm lợi ích của nhà nước 

và xã hội. 

Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ lao động được hiểu theo nghĩa chung 

nhất là quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động (quan hệ hai bên). 

Nó bao gồm: (1) quan hệ giữa cá nhân người lao động và cá nhân người sử dụng lao 

động; (2) quan hệ giữa tập thể giữa tổ chức đại diện người lao động và tổ chức đại 

diện người sử dụng lao động ở các cấp. Quan hệ lao động trong DNNVV có những 

tính chất, đặc điểm nhất định. Điểm đặc biệt ở đây chính là “khế ước” giữa người 

sử dụng lao động (doanh nghiệp) hoặc tổ chức đại diện của người sử dụng lao động 

với người lao động hoặc với đại diện của người lao động. Đó thực chất là hoạt động 

trao đổi, mua bán loại hàng hóa đặc biệt “sức lao động”, cho nên nó có đặc trưng 

riêng so với các loại khế ước dân sự khác khi mua bán hàng hóa, dịch vụ thông 

thường.Xuất phát từ tính chất đó, QLNN về lao động trước tiên phải bảo vệ quyền 

làm việc và các quyền lợi khác của người lao động, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của người sử dụng lao động, tạo điều kiện cho mối quan hệ lao động được 

hài hòa, góp phần phát huy trí sáng tạo và tài năng của người lao động, của người 

quản lý lao động. 

Mặt khác, hoạt động QLNN về lao động không phải là để “làm khó”, gây cản 

trở mà phải tạo điều kiện thuận lợi cho các bên tham gia quan hệ lao động; không 

can thiệp trực tiếp vào quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp; không can thiệp 

trực tiếp vào quyền thương lượng, tự định đoạt của các bên trong quan hệ lao động 

nhưng cũng không được buông lỏng quản lý.  
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Ba là, QLNN về lao động trong các DNNVV phải giải quyết hài hòa giữa tăng 

trưởng kinh tế và các vấn đề xã hội của quốc gia. 

Thông qua hoạt động QLNN về lao động nói chung, lao động trong các 

DNNVV nói riêng, nhà nước thể hiện bản chất của mình. Trong các giai đoạn phát 

triển khác nhau, nhà nước phải giải quyết hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 

với giải quyết các vấn đề xã hội. Do vậy, nhà nước luôn phải coi chính sách xã hội 

là động lực để phát triển kinh tế, nhưng đồng thời lại phải coi phát triển kinh tế là 

cơ sở và tiền đề để thực hiện các chính sách xã hội.  

Bốn là, QLNN về lao động trong các DNNVV có quan hệ mật thiết với quyền 

quản lý của doanh nghiệp, sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động, người 

sử dụng lao động 

Quản lý lao động trong các DNNVV do nhiều chủ thể khác nhau thực hiện với 

những mục đích khác nhau. Hoạt động QLNN về lao động trong các DNNVV là 

hoạt động quản lý có những ưu thế vượt trội của nó. Tuy nhiên, nhà nước cũng cần 

xem xét đến tính hiệu quả và vai trò của các thiết chế tự quản của người lao động, 

người sử dụng lao động. Nó là một kênh quản lý quan trọng, mang lại hiệu quả 

quản lý tốt nếu nhà nước tạo cơ sở pháp lý phù hợp. Ví dụ, người sử dụng lao động 

quản lý lao động theo cách của mình nhằm khai thác có hiệu quả nhất cho mình 

nguồn nhân lực mà họ đã bỏ tiền ra thuê; tổ chức đại diện của người lao động, 

người sử dụng lao động tham gia quá trình quản lý lao động thông qua việc góp ý 

kiến, thể hiện ý chí, nguyện vọng với nhà nước trong quá trình xây dựng pháp luật. 

Trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp, cũng có thể tồn tại 

những hình thức tự quản khác nhau. 

Từ những phân tích nêu trên, có thể quan niệm rằng: Quản lý nhà nước về lao 

động trong các DNNVV là hoạt động quyền lực nhà nước và chủ yếu sử dụng pháp 

luật để tác động định hướng lên người lao động, doanh nghiệp và các chủ thể liên 

quan nhằm điều chỉnh và hướng hành vi của các chủ thể này diễn ra phù hợp với 

lợi ích chung trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động, người sử dụng 

lao động. 
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1.2. Nội dung quản lý nhà nước về lao động trong các nhỏ và vừa 

Căn cứ hoạt động quản lý của nhà nước cho thấy nội dung QLNN về lao động 

trong các DNNVV được thể hiện ở những nội dung: 

1.2.1. Thiết lập và duy trì bộ máy quản lý nhà nước về lao động trong các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Ngày nay, vấn đề QLNN về lao động trong các doanh nghiệp nói chung được 

coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của bộ máy QLNN của các quốc gia 

công nghiệp hóa, có nền kinh tế thị trường phát triển. Các quốc gia đều phải chú 

trọng tới việc phải bảo đảm việc tổ chức và hoạt động có hiệu quả hệ thống quản lý 

lao động, với nhiệm vụ và trách nhiệm được phối hợp một cách hợp lý. Hệ thống 

quản lý lao động sẽ chịu trách nhiệm về việc xây dựng, thực hiện các tiêu chuẩn lao 

động quốc gia; việc làm và phát triển nguồn nhân lực; khảo sát, nghiên cứu và 

thống kê về lao động; cung cấp sự hỗ trợ cho quan hệ lao động. Phải có đội ngũ cán 

bộ quản lý đủ mạnh, có trình độ, có chức danh, địa vị, nguồn lực tài chính cần thiết 

cho hoạt động nghiệp vụ đạt hiệu quả. Ngoài ra, hoạt động của bộ máy quản lý này 

phải bảo đảm sự tham gia của người lao động, người sử dụng lao động và những đại 

diện của họ. Tổ chức Lao động quốc tế cũng đưa ra khuyến cáo: 

Ở các quốc gia, thông thường hoạt động quản lý (hành chính) nhà nước về lao 

động được giao cho các cơ quan hành chính nhà nước. Chính phủ thống nhất 

QLNN về lao động trong cả nước. Hệ thống cơ quan QLNN về lao động thuộc 

quyền chỉ đạo của chính phủ bao gồm hai loại: hệ thống cơ quan chuyên ngành (cơ 

quan lao động) và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới địa 

phương. Cơ quan lao động là cơ quan QLNN về lao động chuyên ngành, được tổ 

chức, chỉ đạo thống nhất từ trung ương tới địa phương, với chức năng, nhiệm vụ do 

pháp luật quy định.  

Như vậy, việc thiết lập và duy trì một hệ thống cơ quan QLNN có cơ cấu tổ 

chức hợp lý, được đầu tư thỏa đáng về con người và những nguồn lực khác, với sự 

tham gia của người lao động, người sử dụng lao động và các tổ chức của họ, là yêu 

cầu đặc biệt quan trọng, đóng vai trò quyết định tới hiệu quả của hoạt động QLNN về 
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lao động trong các doanh nghiệp ở mọi quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang theo 

đuổi thực hiện công nghiệp hóa và phát triển nền kinh tế thị trường như Việt Nam. 

1.2.2. Xây dựng hệ thống pháp luật về lao động trong các DNNVV 

Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, cái gốc của quan hệ lao động 

chính là quan hệ kinh tế - dân sự với nguyên tắc tối cao “thỏa thuận và tự nguyện”. 

Nhà nước định ra tiêu chuẩn lao động và tạo ra cơ chế, hành lang pháp lý để các 

bên thỏa thuận.Về nguyên tắc: vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế thì nên giao cho thị 

trường điều tiết, nhà nước là người tạo hành lang pháp lý để thị trường vận hành 

hiệu quả; trái lại, vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội - đặc biệt là vấn đề về an ninh xã hội, 

an sinh và an toàn xã hội - nhà nước phải trực tiếp quản lý và quy định. Tuy nhiên, 

trong thực tiễn hiện nay ở nước ta vẫn còn lẫn lộn giữa hai vấn đề này.  

Ngoài ra, theo khuyến nghị của Tổ chức Lao động quốc tế, các quốc gia cần 

ban hành pháp luật nhằm thể hiện những tiêu chuẩn lao động cơ bản nhất [18, 

tr.98] - nhà nước cần luật hóa và có những quy định bắt buộc; nhà nước cần quản lý 

chứ không thể để cho thị trường điều chỉnh. Như vậy, có sự khác biệt cả về hiện 

tượng, tính chất và bản chất của vấn đề: ban hành - thực thi các tiêu chuẩn lao động 

và ban hành - thực thi hành lang, điều kiện pháp lý để thị trường điều tiết và các bên 

đối thoại. Đây là hai vấn đề cần có những luật riêng: luật về tiêu chuẩn lao động và 

luật về quan hệ lao động. 

Theo những phân tích đã nêu ở trên cho thấy: (1) Với nhóm quan hệ, vấn đề có 

tính kinh tế, có tính thị trường, nhà nước để thị trường điều tiết bằng cách nhà nước 

xác định giới hạn cho các bên thương lượng, thỏa thuận theo cơ chế thị trường - đó 

chính là quan hệ lao động. Nhà nước đưa ra nguyên tắc khống chế và “vạch ra giới 

hạn” cho thị trường điều tiết. Nhà nước thực hiện vai trò trọng tài và tiến hành kiểm 

tra sử dụng công cụ kinh tế là chủ yếu để điều chỉnh các quan hệ này; (2) Với quan 

hệ, vấn đề có tính xã hội, có nội dung an sinh xã hội, nhà nước cần quy định quyền 

- nghĩa vụ cụ thể để các bên thực hiện - đó chính là tiêu chuấn lao động. Nhà nước 

là người kiểm tra và xử lý vi phạm. Nhà nước sử dụng phương pháp hành chính là 

chủ yếu để điều chỉnh các quan hệ này. 
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1.2.3. Tổ chức thực hiện pháp luật về lao động trong các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa  

Thực hiện đúng đắn và nghiêm chỉnh pháp luật là một yêu cầu khách quan của 

quản lý nhà nước. Chính vì vậy, xây dựng pháp luật và thực hiện pháp luật là hai 

hoạt động có quan hệ chặt chẽ với nhau.Thực hiện pháp luật được hiểu là mọi hoạt 

động nhằm đưa pháp luật vào cuộc sống, biến quy định của pháp luật trở thành hành 

vi của các chủ thể. Quá trình này gắn liền và là sự tiếp nối quá trình xây dựng pháp 

luật. Trong đó, các cơ quan Nhà nước giữ một vai trò đặc biệt, một mặt, các cơ quan 

này thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định trong các văn bản pháp luật, mặt 

khác, thông qua hoạt động của mình bảo đảm cho các chủ thể pháp luật khác thi 

hành quyền và nghĩa vụ hợp pháp của họ trên thực tế. Điều đó có nghĩa là chính 

Nhà nước, các cơ quan nhà nước, cũng như mọi tổ chức, cá nhân đều có nghĩa vụ 

bắt buộc phải tuân thủ triệt để pháp luật, không có một tổ chức hoặc cá nhân nào 

được đặt mình đứng ngoài pháp luật hoặc thậm chí đứng trên pháp luật. 

Để pháp luật về lao động trong các doanh nghiệp đi vào cuộc sống, nhà nước 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lao động, thực hiện, áp dụng 

những quy định của pháp luật trong lĩnh vực: việc làm, an toàn lao động - vệ sinh 

lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, lao động, tiền lương, tiền công, 

đào tạo nghề, bảo đảm an sinh xã hội…Đồng thời, tổ chứcthực hiện kiểm tra, thanh 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực lao động trong các 

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, để hỗ trợ quan hệ lao động, 

mà chủ yếu là khu vực DNNVV, chỉ đạo xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ 

quan, tổ chức liên quan đến việc phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình 

công trên địa bàn. 

Ngoài ra, thành phố cũng tạo cơ chế nhằm bảo đảm và tăng cường sự tham gia 

của Liên đoàn Lao động, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp, Liên minh 

Hợp tác xã, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội khác vào hoạt động 

QLNN về lao động trong các DNNVV.  
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Dó đó, có thể khẳng định rằng xây dựng pháp luật là rất quan trọng, nhưng 

không thể quản lý xã hội, quản lý Nhà nước bằng cách dừng lại ở đó, nếu sau khi ban 

hành xong văn bản pháp luật, các cơ quan Nhà nước không chú ý đến việc thực hiện, 

không kiểm tra việc thi hành, không chú ý tạo điều kiện cho pháp luật đi vào cuộc 

sống thì không thể xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật do mình ban hành. 

1.2.4. Hỗ trợ trực tiếp cho người lao động và doanh nghiệp 

Theo quan điểm hiện đại, nhà nước là một bên trong quan hệ lao động chứ 

không đứng ngoài quan hệ lao động. Với ưu thế tuyệt đối của mình, nhà nước phải 

đóng vai trò ngày càng lớn hơn trong giúp đỡ, hỗ trợ người lao động và doanh 

nghiệp, từ khâu giáo dục - đào tạo nghề, kỹ năng, nhận thức pháp luật; cầu nối giữa 

người lao động với doanh nghiệp; hỗ trợ các bên khi gặp khó khăn; tư vấn pháp 

luật, xây dựng quan hệ lao động; tạolưới an sinh xã hội; quan tâm và hỗ trợ cuộc 

sống vật chất, tinh thần của người lao động cũng như tạo những điều kiện thuận lợi 

cho con của người lao động được học hành, phát triển nhằm tạo sự an tâm cho 

người lao động; cung cấp thông tin thị trường, định hướng, chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội cho người lao động và doanh nghiệp. Điều này hoàn toàn phù hợp 

với các khuyến nghị của Tổ chức Lao động quốc tế cũng như kinh nghiệm của 

nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển. 

Theo tôi, vai trò tư vấn của nhà nước dần dần sẽ ngày càng quan trọng 

trongquá trình sử dụng lao động trong xã hội; hệ thống các cơ quan lao động, các 

đơn vị sự nghiệp của nhà nước sẽ thực hiện vai trò là cơ quan tư vấn cho các bên 

trong quan hệ lao động hơn là người quản lý lao động thuần túy. Ngoài ra, nhà nước 

còn đứng ra tổ chức các dịch vụ xã hội trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực 

lao động như: cung cấp thông tin, cung cấp các phương tiện và phương pháp hỗ trợ 

(kể cả về phương diện tài chính) cho thị trường lao động, quan hệ lao động vận 

hành một cách thuận lợi.  

1.2.5. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, ử lý vi phạm pháp luật về lĩnh vực lao 

động trong các DNNVV 

Thanh tra, kiểm tra, x và xử lý vi phạm pháp luật là hoạt động thường xuyên 
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của quản lý nhà nước về lao động trong DNNVV. Nó tạo nên hiệu quả to lớn cho 

hoạt động QLNN về lao động nói chung, lao động trong các DNNVV nói riêng. 

Việc áp dụng đúng đắn quy định luật pháp lao động tùy thuộc rất nhiều vào hiệu 

quả hoạt động thanh tra lao động. Thanh tra viên lao động kiểm tra, điều tra, xem 

xét việc thực hiện tiêu chuẩn lao động quốc gia tại nơi làm việc như thế nào; tư vấn 

cho người sử dụng lao động và người lao động về cách thức làm thế nào để thực 

hiện tốt quy định pháp luật trong những vấn đề cải thiện và nâng cao điều kiện lao 

động. Ngoài ra, thanh tra lao động cũng thông báo cho cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền về hạn chế trong hệ thống pháp luật. Họ cũng đóng vai trò quan trọng trong 

việc bảo đảm luật lao động được áp dụng bình đẳng đối với tất cả mọi người lao 

động và người sử dụng lao động.Vì vậy, các quốc gia có nền quản trị mạnh đều rất 

chú trọng tới việc tổ chức có hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 

phạm liên quan đến lĩnh vực lao động trong các doanh nghiệp. Do đó,hoạt động của 

các tổ chức thanh tra phải bảo đảm tính khách quan, vô tư và bảo đảm sự “tôn 

trọng” cần thiết trong quan hệ với người sử dụng lao động. Mặt khác, một trong 

những yêu cầu quan trọng là phải tạo được hợp tác hữu hiệu giữa cơ quan thanh tra 

với các cơ quan khác của nhà nước và với cơ quan, tổ chức khác có những hoạt 

động tương tự (ví dụ như tổ chức công đoàn hay tổ chức của người sử dụng lao 

động) cũng như sự cộng tác giữa những viên chức của cơ quan thanh tra lao động 

với người sử dụng lao động, người lao động và các tổ chức đại diện của họ. 

Để bảo đảm hiệu quả hoạt động, bên cạnh số lượng thanh tra viên lao động 

phải đủ để cho phép bảo đảm việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của cơ quan 

thanh tra thì người làm công tác thanh tra phải gồm những viên chức nhà nước, có 

quy chế và điều kiện công tác bảo đảm cho họ được ổn định việc làm, khiến họ 

không phải phụ thuộc bất cứ sự thay đổi nào trong chính phủ và mọi ảnh hưởng 

không đúng đắn từ bên ngoài. Ngoài ra, lực lượng thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực 

lao động phải có sự cộng tác của các chuyên gia, bao gồm các chuyên gia thuộc các 

ngành khác nhau như: y học, cơ học, điện học, hóa học... nhằm bảo đảm việc áp 

dụng quy định pháp luật về an toàn cho người lao động trong khi làm việc. Kinh 



 

18 

nghiệm của nhiều nước cho thấy, thanh tra viên hầu như có quyền được tự do vào 

không phải báo trước, bất kể lúc nào, bất cứ cơ sở nào, trong phạm vi pháp luật quy 

định, để tiến hành mọi cuộc xét nghiệm, kiểm tra hoặc được quyền đề xuất biện 

pháp nhằm khắc phục vi phạm, đặc biệt là những vi phạm có nguy cơ đe dọa sức 

khỏe hoặc sự an toàn của người lao động. Pháp luật cũng cần phải có những chế tài 

xử lý những hành vi cản trở hoặc tìm cách chống trả, trả thù đối với các thanh tra 

lao động. 

Do đó, chỉ có nhà nước với đầy đủ sức mạnh pháp lý, quyền lực và sức mạnh 

kinh tế của mình, với đội ngũ thanh tra mang quyền lực nhà nước mới đủ sức mạnh 

đương đầu với sự phức tạp, khó khăn nêu trên để bảo đảm sự nghiêm minh của 

pháp luật và qua đó, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ thể liên quan. 

1.3. Vai trò quản lý nhà nước về lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 

Như chúng ta đã biết, để quản lý xã hội không chỉ có một mình nhà nước, 

song có thể nói, nhà nước sinh ra là để quản lý xã hội. Quản lý xã hội vừa là chức 

năng, vừa là nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng nhất của nhà nước đối với xã hội có nhà 

nước [11, tr.88-89].  

Với vai trò là chủ thể công trong hệ thống chính trị, nhà nước phải có trách 

nhiệm lớn nhất trong việc tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có việc 

sử dụng lao động trong các doanh nghiệp. Nhà nước được nhìn nhận trước hết là 

người quản lý lao động với ưu thế nắm trong tay bộ máy quyền lực mạnh nhất, có 

khả năng giải quyết các công việc quan trọng trong quá trình lao động. Với vai trò 

người sử dụng lao động, nhà nước được xác định là chủ sử dụng lao động lớn trong 

xã hội. Với vai trò là người tư vấn, hỗ trợ quá trình xác lập và vận hành quan hệ lao 

động, nhà nước đóng vai trò người tư vấn quan trọng của quá trình sử dụng lao 

động thông qua việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các bên tham gia quan hệ lao 

động như cung cấp thông tin, cung cấp các phương tiện và phương pháp hỗ trợ (kể 

cả về phương diện tài chính) cho thị trường lao động vận hành có hiệu quả. Ngoài 

ra, nhà nước còn thiết lập các tiêu chuẩn lao động chủ yếu nhất để các bên trong 
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quan hệ lao động thi hành. Mặt khác, do có sự khác nhau về mục đích sử dụng lao 

động: người sử dụng lao động sử dụng sức lao động của người lao động nhằm thu 

lợi nhuận và người lao động sử dụng sức lao động của mình nhằm tìm kiếm thu 

nhập. Trong hầu hết các trường hợp, người sử dụng lao động thường tìm mọi cách 

tăng lợi nhuận, giảm chi phí sản xuất (trong đó có tiền lương), trong khi tiền lương 

cao là mục đích chính của người lao động khi tham gia quan hệ lao động.Do đó, khi 

tham gia vào quản lý lao động, nhà nước có vai trò trong việc bảo đảm hài hòa lợi 

ích của các chủ thể tham gia vào quan hệ lao động. Với vai trò trọng tài quyền lực, 

nhà nước sẽ trở thành trung gian trong việc giải quyết các xung đột, mâu thuẫn phát 

sinh từ quan hệ lao động bên cạnh cơ chế tự giải quyết.  

 

Kết luận Chương 1 

Có thể nói QLNN về lao động trong các doanh nghiệp nói chung và DNNVV 

nói riêng là một trong những hoạt động quan trọng của QLNN của tất cả các quốc 

gia. Trong kinh tế thị trường, mặc dù nhà nước giới hạn tác động tới thị trường lao 

động nhưng vai trò nhà nước không hề giảm. Thay vào đó, nhà nước ngày càng 

hướng vào tạo bệ đỡ xã hội, hỗ trợ trực tiếp và bảo đảm quyền lợi người lao động, 

doanh nghiệp. Quản lý nhà nước về lao động trong các doanh nghiệp không chỉ 

mang tính pháp lý mà còn mang đậm tính xã hội - nhân văn, tính kinh tế - chính trị 

sâu sắc.  

Quản lý nhà nước về lao động trong các DNNVV được thực hiện thông qua 

nhiều biện pháp và trong những phạm vi tác động khác nhau. Nó có tác động trực 

tiếp đến hiệu quả quản lý nhà nước. Với nhóm quan hệ, vấn đề có tính kinh tế, có 

tính thị trường,nhà nước để thị trường điều tiết bằng cách xác định giới hạn cho các 

bên thương lượng theo cơ chế thị trường. Nhà nước đưa ra nguyên tắc khống chế và 

“vạch ra giới hạn” cho thị trường điều tiết và thực hiện vai trò trọng tài. Với quan 

hệ, vấn đề có tính xã hội, có nội dung an sinh xã hội,nhà nước cần quy định quyền, 

nghĩa vụ cụ thể để các bên thực hiện và là người kiểm tra, xử lý vi phạm. 

Việc xác định phạm vi, lựa chọn phương thức QLNN về lao động trong các 
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doanh nghiệp cần tuân theo các quy luật của thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa 

ngày nay. Nếu xác định không đúng phạm vi, phương thức quản lý thì sẽ phá vỡ 

quan hệ được thiết lập giữa các bên, gây thiệt hại cho người lao động, doanh nghiệp 

và xã hội. Nếu không có hệ thống pháp luật phù hợp, cũng như chỉ có một bộ máy 

quản lý thiếu nguồn lực thì sẽ làm cho QLNN về lao động trong các doanh nghiệp 

sẽ bị tê liệt hoặc đạt được hiệu quả thấp. Đây là những vấn đề lý luận được xây 

dựng làm cơ sở khoa học cho việc phân tích thực trạng QLNN về lao động trong 

các DNNVV và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN về lao động trong 

các DNNVV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG 

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

  

2.1. Khái quát về đặc điểm kinh tế - xã hội và lực lượng lao động thành 

phố Đà Nẵng 

2.1.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng tác động đến lực lượng 

lao động kỹ thuật trên địa bàn 

Thành phố Đà Nẵng được chia tách từ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) trở 

thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 01-01-1997. Thành phố Đà Nẵng 

thuộc vùng Nam Trung Bộ Việt Nam, có diện tích tự nhiên 1.283,42 km2, đa dạng 

về địa hình, có cả đồng bằng, trung du, miền núi; khí hậu nhiệt đới gió mùa; có 

sông, có núi trong lòng thành phố; nằm bên bờ biển đẹp, dài 92 km. Dân số Đà 

Nẵng năm 2013  987.900 người, chiếm 1,10% dân số cả nước, mật độ dân số 770 

người/km², dân số nội thành chiếm 86,74%, dân số ngoại thành chiếm 13,26%.  

Đà Nẵng có vị trí địa lý khá thuận lợi, là đầu mối giao thông quan trọng, nối liền 

Bắc – Nam. Đà Nẵng có cảng biển quan trọng của miền Trung và cả nước, cửa ngõ ra 

biển Đông; là đầu mối trong hệ thống đường xuyên Á của hành lang Đông Tây; có 

tiềm năng du lịch gắn kết với các di sản văn hoá, thiên nhiên thế giới ở các tỉnh lân 

cận; có sân bay quốc tế. Đà Nẵng có nền kinh tế dịch vụ, du lịch, công nghiệp phát 

triển, trung tâm giáo dục và đào tạo của miền Trung - Tây nguyên; dịch vụ văn hóa, y 

tế phát triển, đời sống dân cư khá, an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định. Đà Nẵng 

có vị trí quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, của vùng 

kinh tế trọng điểm khu vực miền Trung và Tây Nguyên; nối liền thành phố với nhiều 

quốc gia trong khu vực; hình thành sự liên kết kinh tế, văn hoá, đối ngoại; đóng vai 

trò chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng của cả nước. 

Kinh tế Đà Nẵng trong những năm qua liên tục tăng trưởng, tác động tích cực 

đến sự phát triển số lượng, chất lượng và cơ cấu của nguồn nhân lực. Chuyển dịch 
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cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã tác động tích cực  đến 

cơ cấu lao động, nhất là lực lượng lao động kỹ thuật của thành phố. Tổng sản phẩm 

xã hội (GDP) trong 10 năm đầu sau khi thành phố được thành lập 2007 so với năm 

1997 tăng 2,96 lần; và 10 năm gần đây năm 2013 so với năm 2003 cũng tăng 2,96 

lần (40.456 tỷ đồng/13.674,4 tỷ đồng – theo giá CĐ 2010). Tốc độ tăng bình quân 

GDP trong giai đoạn 2003 – 2013 là 11,46%/năm;   trong đó, GDP ngành dịch vụ 

tăng rất nhanh 14,04%/năm, ngành công nghiệp và xây dựng tăng  9,45%/năm, và 

ngành nông lâm, thủy sản tăng bình quân 0,28%/năm.  GDP bình quân đầu người 

năm 2013 ước đạt 55,98 triệu đồng (2.650 USD), gấp 5,4 lần năm 2003 và bằng 1,6 

lần cả nước.  

Bảng 2.1. Giá trị GDP(giá so sánh 2010) và kim ngạch xuất khẩu của Đà Nẵng 

Chỉ tiêu ĐVT 2003 2005 2008 2011 2013 
Tốc độ 

BQ (%) 

1. GDP  Tỷ.đ 13.674,4 18.177,3 24.536,3 34.244 40.456 11,46 

2. G.trị SXCN  Tỷ.đ 1.869,9 6.472,6 7.891,4 10.197,6 12.319,8 9,45 

3. GT DV  Tỷ.đ 6.446,3 8.825,9 13.119,9 18.428 23.985 14,04 

4. GTSX N-L- Tỷ.đ 946,9 793,7 777,2 972,1 973,7 0,28 

5. Kim ngạch 

XK 

Tr.USD 379,6 438,5 638,3 785,1 910 9,14 

                                                    Nguồn: Sở KH và ĐT  thành phố Đà Nẵng. 

Đà Nẵng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng. Cơ cấu 

giá trị GDP của các lĩnh vực: công nghiệp, xây dựng – Dịch vụ - Thủy sản, nông, 

lâm năm 2000 là:  40,59 – 51,55 – 7,86; đến năm 2008 có cơ cấu tương ứng là: 

43,36 – 53,47 – 3,16; và đến năm 2013 có cơ cấu tương ứng là  38,31 – 59,28 – 2,4. 

Sự thay đổi cơ cấu kinh tế của thành phố tạo ra bước chuyển biến về cơ cấu lao 

động một cách rõ rệt. Năm 2000 cơ cấu lao động của các lĩnh vực: Công nghiệp, 

xây dựng – Dịch vụ - Nông lâm thủy sản tương ứng là: 31,83 – 37,96 – 30,21; đến 

năm 2003 cơ cấu tương ứng : 38,91 – 35,28 – 25,82; và đến năm 2013 cơ cấu lao 

động chuyển dịch sang hướng dịch vụ khá cao, tương ứng là: 32,7 – 58,5 – 8,8. 
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Bảng 2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế tác động chuyển dịch cơ cấu LĐ 

                       ĐVT: % 

Chỉ tiêu 2000 2003 2008 2013 

Cơ cấu GDP (giáTT), lao động  100,0 100,0 100,0 100,0 

1. Nông, lâm, thuỷ sản     

      - Cơ cấu GDP 7,86 6,92 3,16 2,4 

      - Cơ cấu lao động 30,21 25,82 9,42 8,80 

2. Công nghiệp, xây dựng     

      - Cơ cấu GDP 40,59 45,93 43,36 38,31 

      - Cơ cấu lao động 31,83 38,91 35,89 32,7 

3. Dịch vụ     

      - Cơ cấu GDP 51,55 47,14 53,47 59,28 

      - Cơ cấu lao động 37,96 35,28 54,69 58,5 

Nguồn: Niên giám thống kê Đà Nẵng năm 2000, 2003, 2008,2013 

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã có nhiều khởi sắc, đô thị phát triển theo 

hướng hiện đại, văn minh; bước đầu thành công trong hội nhập kinh tế quốc tế; xếp 

thứ hạng cao trong cả nước về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh doanh 

(thứ tự qua các năm từ 2005 đến 2015: 2,2,2,1,1,1,5,12,1,1,1). Phát triển KT-XH 

gắn liền với chất lượng cuộc sống người dân, bảo vệ môi trường, đời sống nhân dân 

được cải thiện rõ rệt; sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, an sinh xã hội, văn hoá phát 

triển, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội giữ vững.  

Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất của một số ngành, lĩnh vực còn thấp; tăng trưởng 

GDP cao, nhưng chưa bền vững; số lượng doanh nghiệp tuy nhiều nhưng quy mô 

nhỏ và siêu nhỏ là chủ yếu; vốn đầu tư tăng nhanh nhưng đầu tư cho ứng dụng khoa 

học, công nghệ cao còn thấp; đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, 

chuyên gia nghiên cứu, cán bộ quản lý còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, 

chưa đồng bộ về cơ cấu. Quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh chóng, dẫn đến những 

vấn đề phát sinh về lao động, chuyển đổi ngành, nghề, ổn định đời sống người dân.  
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2.1.2. Khái quát về thực trạng lực lượng lao động và cơ cấu ngành nghề 

Lực lượng lao động thành phố tăng nhanh về tỷ trọng và tốc độ. Năm 2003, 

lực lượng lao động có 355.820 người, chiếm 47,29% dân số; năm 2008 có 430.207 

người, chiếm 49,46% dân số, và đến năm 2013 có 517.652 người, chiếm 52,40% 

dân số. Tốc độ tăng lực lượng lao động bình quân giai đoạn 2003-2013 là 

3,8%/năm, cao hơn tốc độ tăng dân số bình quân (2,8%). Trong vòng 10 năm qua, 

lực lượng lao động tăng thêm  161.832 người, đây là nguồn cung lao động cho sự 

phát triển của thành phố. 

Cơ cấu lao động có sự chuyển dịch tích cực: Lao động làm việc trong ngành 

nông nghiệp liên tục giảm, ngành công nghiệp tăng nhẹ, ngành dịch vụ tăng nhanh. 

Giai đoạn 2003-2013, xu hướng chuyển dịch này quyết định đến chuyển đổi cơ cấu 

ngành, nghề đào tạo trong hệ thống ĐTN thời gian qua. 

Bảng 2.3. Quy mô lực lượng lao động và cơ cấu lao động tham gia hoạt động kinh 

tế chia theo ngành kinh tế ở Đà Nẵng 2005 – 2013 

Năm 
Tổng số lao động 

(người) 

Cơ cấu lao động đang làm việc 

chia theo ngành (%) 

Thủy sản, 

nông lâm 

Công nghiệp 

xây dựng 
Dịch vụ 

2005 386.487 19,39 38,14 42,47 

2006 387.277 12,95 31,25 55,80 

2007 399.550 10,08 31,69 58,23 

2008 430.207 9,24 32,04 58,70 

2009 448.123 9,21 32,86 57,93 

2010 463.796 8,72 33,46 57,82 

2011 506.424 8,41 33,37 58,22 

2012 515.018 9,20 32,70 58,10 

2013 517.652 8,80 32,70 58,50 

Nguồn: Cục Thống kê và Sở LĐTBXH thành phố Đà Nẵng(2013) 
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Biểu đồ 2.1. Cơ cấu lao động đang làm việc chia theo ngành kinh tế ở Đà Nẵng 

Nguồn:  Niên giám thống kê Đà Nẵng năm 2005, 2008, 2010 và Sở LĐTBXH  2013 

Qua biểu đồ thể hiện cơ cấu lao động của thành phố chuyển dịch rất nhanh 

nhất là từ sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, thành phố tập trung phát 

triển dịch vụ và công nghiệp, lao động cũng đáp ứng theo nhu cầu của nền kinh tế. 

2.2. Xây dựng hệ thống pháp luật lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa hiện nay 

Trong những năm qua, chính sách, pháp luật liên quan, điều chỉnh lĩnh vực lao 

động trong các DNNVV đã được Nhà nước chú trọng xây dựng, ban hành và không 

ngừng hoàn thiện. Trong hệ thống đó, những văn bản chủ yếu nhất là Hiến pháp, Bộ 

luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Đầu tư, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh 

lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành...mà trực tiếp nhất là Bộ luật lao động 

[phụ lục 1] 

Nhìn chung, hoạt động xây dựng pháp luật về lao động trong các doanh 

nghiệp ở nước ta thời gian qua đã cơ bản thể chế hóa được đường lối, chủ trương 

của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng thị trường lao động, bảo đảm quyền và 

nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, các quyền kinh doanh của 

công dân và doanh nghiệp. Hệ thống pháp luật đã bước đầu tạo điều kiện cho quan 

hệ làm công hưởng lương được khuyến khích phát triển, các thành phần kinh tế 

2005 2008 2010 2013

70409
37764 38503 43526

138495
130947 147743 161740

154218 239987
255304

289351

ĐVT: Người

LĐ lv ngành DV

LĐ lv ngành CN

LĐ Lv ngành NN



 

26 

được bình đẳng trong lĩnh vực sử dụng lao động xã hội; quyền, lợi ích của người 

lao động, người sử dụng lao động cơ bản được bảo đảm, các thiết chế về thị trường 

lao động, cơ chế vận hành, phương thức giải quyết tranh chấp, công cụ kiểm tra, ... 

đã được những kết quả nhất định [1]. 

Mặc dù pháp luật về lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay là 

khá đồ sộ nhưng vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém: 

Một là, hệ thống văn bản pháp luật về lao động trong các doanh nghiệp còn 

thiếu tính pháp điển, việc ban hành văn bản hướng dẫn còn chậm, chưa theo kịp sự 

phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Bộ luật Lao động ban hành trong thời kỳ nền kinh tế nước ta đang vận hành 

theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhưng chưa mang tính hội nhập 

kinh tế quốc tế. Một số quy định của Bộ luật Lao động hiện hành mặc dù mang tính 

nhân văn cao nhưng thiếu sự bảo đảm trên tính thực tiễn vì thiếu các điều kiện cần 

và đủ. Điển hình là các quy định về việc làm, tiền lương, hợp đồng lao động, công 

đoàn, lao động đặc thù, thanh tra lao động.... Cho nên, các quy định đó cơ bản là 

đưa ra những vấn đề mang tính mục tiêu lý tưởng chứ không phải là các quy phạm 

để trực tiếp điều chỉnh quan hệ xã hội về lao động. Bên cạnh đó, có những vấn đề 

rất quan trọng chưa được điều chỉnh, lại có những vấn đề đặc thù khác, pháp luật 

các nước khác đã quan tâm từ lâu, nhưng vẫn chưa được đưa vào hệ thống pháp luật 

lao động của nước ta, như vấn đề “lạm dụng”, “đốixử thiếu công bằng”,... Bên 

cạnh đó, nhiều vấn đề còn chưa quan tâm đúng mức trong các quy định của pháp 

luật cũng như thực tiễn hoạt động QLNN như: tố tụng lao động, trọng tài lao động, 

thương lượng tập thể, cơ chế đảm bảo vai trò tổ chức đại diện người lao động, đối 

thoại,...  

Hai là, các quy định pháp luật hiện hành tuy đã tạo cơ chế đối thoại tại nơi 

làm việc nhưng mới ở giai đoạn khởi động, mang tính chất đại diện và điển hình 

chứ chưa thực sự mang tính thường xuyên và chưa phát huy hiệu quả;  

Trong điều kiện quan hệ lao động vận hành theo cơ chế thị trường, cơ chế đối 

thoại tại nơi làm việc có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Nó giúp cho người lao động 
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và người sử dụng lao động có cơ hội trong việc cân bằng lợi ích, phòng ngừa xung đột 

giữa doanh nghiệp và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, các quy định pháp luật hiện 

hành chưa quy định đầy đủ, rõ ràng và cụ thể về phạm vi, nội dung, cách thức thực 

hiện, cơ chế bảo đảm thực hiện cơ chế đối thoại, hợp tác tại nơi làm việc. 

Thực tế hiện nay, có khá nhiều cơ quan, tổ chức tham gia vào việc bảo đảm và 

hỗ trợ cho quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, song sự phân công, phối hợp 

giữa các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm quan hệ lao động hài hòa trong doanh 

nghiệp vừa chưa hợp lý, vừa chồng chéo, vừa bỏ trống. Ví dụ như: hội đồng hòa 

giải lao động tại doanh nghiệp là chủ thể có vai trò quan trọng trong việc giải quyết 

tranh chấp lao động, song do không có tính độc lập, thiếu chuyên nghiệp nên không 

những không góp phần vào việc hòa giải các tranh chấp lao động mà trong nhiều 

trường hợp còn trở thành thủ tục cản trở việc giải quyết tranh chấp lao động; hay 

hoạt động của ủy ban quan hệ lao động - cơ quan thường trực quan trọng trong cơ 

chế ba bên - do còn những hạn chế về chức năng, nhiệm vụ,cơ cấu tổ chức bộ máy 

và nguyên tắc hoạt động nên chưa phát huy được vai trò là một trong những thiết 

chế quan trọng trong cơ chế ba bên. Dường như sự tồn tại của cơ quan này mang 

tính hình thức nhiều hơn là vai trò, giá trị mà nó mang lại. Đây là những hạn chế 

lớn cần được khắc phục bảo đảm đúng nguyên tắc của cơ chế ba bên. Chỉ có như 

vậy thì vị trí, vai trò của Nhà nước trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa 

trong doanh nghiệp mới thật sự phát huy hiệu quả. 

Ba là, pháp luật hiện chưa có cơ chế bảo đảm để phát huy vai trò của các tổ 

chức đại diện người lao động, người sử dụng lao động với tư cách là những đối tác 

xã hội, chủ thể tham gia cơ chế ba bên. 

Trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 

Nhà nước sẽ giảm dần sự can thiệp vào các quan hệ kinh tế. Xu hướng thương 

lượng và đối thoại về các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động ngày càng trở nên 

quan trọng hơn bao giờ hết. Do đó, vai trò đại diện của tổ chức công đoàn là không 

thể thiếu. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động của tổ chức Công đoàn trong các DNNVV 

hiện nay bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém. Hoạt động công đoàn vẫn chưa bao trùm 
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được phần lớn các doanh nghiệp. Theo số liệu của Liên đoàn Lao động Thành phố 

Đà Nẵng, tính đến cuối năm 2015, toàn thành phố có 750 doanh nghiệp có tổ chức 

Công đoàn cơ sở với 17.792 đoàn viên trong tổng số hơn 12.000 doanh nghiệp đang 

hoạt động với hơn 291.000 lao động. Phần lớn các công đoàn cơ sở còn lúng túng 

trong nội dung và phương pháp hoạt động, chưa thực sự có những hoạt động thiết 

thực tham gia vào quá trình quản lý doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi của người lao 

động thông qua việc ký kết, kiểm tra thực hiện các hợp đồng, thỏa ước lao động tập 

thể. Thậm chí, trong nhiều trường hợp diễn ra những phản ứng dữ dội của người lao 

động, đặc biệt là trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng nhiều 

công đoàn cơ sở vẫn chưa làm tốt vai trò tương xứng với vị trí là chủ thể đại diện 

quyền lợi của tập thể người lao động. 

Như vậy, để công đoàn thực sự phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi của 

người lao động trong các doanh nghiệp, Công đoàn thành phố còn rất nhiều việc 

phải làm, trong đó nhấn mạnh đến việc phát triển mạng lưới công đoàn cơ sở tại các 

doanh nghiệp và đặc biệt là điều kiện chủ quan, khách quan để công đoàn đủ năng 

lực đại diện. Đa số công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp chưa làm tốt vai trò là tổ 

chức đại diện của tập thể người lao động, chưa làm tốt vai trò là “người chủ thực 

sự” khi tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể, thỏa thuận thang lương, bảng 

lương, xây dựng mức khoán, đơn giá tiền công, định mức lao động, các chế độ phúc 

lợi... Nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn còn đơn giản, mới chỉ tập trung 

vào việc thăm hỏi, động viên người lao động lúc ốm đau, ma chay, hiếu hỷ; môi 

trường và điều kiện làm việc của cán bộ công đoàn tại các doanh nghiệp rất khó 

khăn, phần lớn là các cán bộ kiêm nhiệm, chưa thoát ly khỏi sự lệ thuộc vào chủ 

doanh nghiệp, trong khi cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn đang không phát huy hiệu 

quả. Ngoài ra, cần nhấn mạnh thêm rằng, cũng còn tồn tại nhiều hành vi vi phạm 

quyền công đoàn, như cản trở việc thành lập, tổ chức và hoạt động của công đoàn 

cơ sở, không tạo điều kiện theo quy định pháp luật cho hoạt động công đoàn. Đặc 

biệt, tồn tại phổ biến hành vi phân biệt đối xử chống cán bộ công đoàn và người lao 

động vì những người này tham gia hoạt động công đoàn cũng như xúc tiến các hoạt 
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động có tính chất công đoàn và hành động tập thể của người lao động. Tuy nhiên, 

việc phát hiện, xử lý những vi phạm này còn nhiều bất cập. Trong nhiều năm qua, 

chưa có bất kỳ một quyết định xử lý vi phạm hành chính nào đối với hành vi vi 

phạm Luật Công đoàn năm 2012 (kể cả Luật Công đoàn năm 1990) cũng như các 

quy định của Bộ luật Lao động về tổ chức và hoạt động công đoàn. 

Bên cạnh việc thiếu cơ chế, hành lang cho hoạt động và phát huy vai trò của 

các tổ chức đại diện người sử dụng lao động, thì hiện nay, Nhà nước cũng chưa 

thực sự quan tâm thích đáng đến tổ chức của người sử dụng lao động, đặc biệt là 

các tổ chức ngoài Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp, Liên minh Hợp 

tác xã. Ngay như với hai tổ chức “chính thức” này cũng chưa được tạo điều kiện và 

được quan tâm để đủ năng lực và phát huy được vai trò thực sự trong xây dựng 

pháp luật cũng như trong thực tiễn xây dựng quan hệ lao động và cho sự vận hành 

bước đầu của cơ chế ba bên mới bắt đầu được đề cập ở một số văn bản pháp luật 

quy định hiện nay. 

2.3. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và việc thực hiện pháp luật về lao 

động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở thành phố Đà Nẵng hiện nay 

Thứ nhất, đối với tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về lao động 

Ở trung ương, Chính phủ thống nhất quản lý (hành chính) nhà nước về lao 

động trong phạm vi cả nước; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách 

nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về lao động; Bộ, cơ quan ngang 

bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và phối 

hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong quản lý nhà nước về lao động. 

Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về lao động trong phạm vi địa 

phương mình. Ở cấp tỉnh, pháp luật giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 

cơ quan quản lý nhà nước về lao động và các sở, ngành, UBND các quận, huyện 

trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội trong quản lý Nhà nước về lao động. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, có trách 
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nhiệm, nhiệm vụ cụ thể, liên quan trực tiếp tới hoạt động quản lý nhà nước về lao 

động trong các doanh nghiệp. Những nhiệm vụ này có thể phân thành những nhóm 

quản lý cơ bản như: đề xuất, kiến nghị ban hành chế độ, chính sách, quy định, 

hướng dẫn về quản lý lao động phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của 

thành phố trong từng thời kỳ; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện 

thanh tra, kiểm tra, xử lý hành chính; thực hiện hoạt động quản lý nhà nước khác 

trong lĩnh vực: việc làm, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp, dạy nghề, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo đảm an sinh xã hội;  

Ở các huyện, huyện, phòng lao động - thương binh và xã hội là cơ quan 

chuyên môn giúp ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực lao động ở địa phương. Tuy nhiên, hiện nay vai trò của cơ quan quản lý 

nhà nước về lao động cấp huyện của thành phố Đà Nẵng chưa được quan tâm 

Như vậy, có thể thấy rằng nội dung quản lý nhà nước về lao động trong các 

DNNVV là rất rộng, đòi hỏi bộ máy quản lý nhà nước phải tương xứng thì mới đáp 

ứng được yêu cầu quản lý. Hiện nay, cường độ, thời gian làm việc của lao động 

trong một số ngành, nghề rất cao. Ở các DNNVV lao động phải làm tăng ca, tăng 

giờ quá nhiều, vượt mức quy định pháp luật nhiều lần, điều kiện làm việc của người 

lao động còn kém. Tình trạng lao động phải làm việc thủ công, nặng nhọc, làm việc 

với máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu, môi trường lao động không bảo đảm an toàn, vệ 

sinh lao động diễn ra phổ biến ở nhiều doanh nghiệp. Tình trạng sức khỏe của 

người lao động một số ngành nghề giảm sút rất nhanh. Tai nạn lao động và bệnh 

nghề nghiệp vẫn còn xảy ra tuy chưa đến mức trầm trọng nhưng vẫn cần cảnh báo, 

phòng ngừa. Từ năm 2005 đến nay, tất cả các cuộc đình công, ngừng việc tạm thời 

của tập thể người lao động trong các doanh nghiệp diễn ra không tuân theo các quy 

định pháp luật (thuộc dạng đình công trái pháp luật). Tồn tại những hành vi vi phạm 

quyền công đoàn nhưng từ năm 2005 đến nay chưa có một cá nhân, doanh nghiệp 

nào bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Tình trạng sa thải, đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, không thực hiện nghĩa vụ khi chấm dứt 

hợp đồng lao động với người lao động trong các doanh nghiệp diễn ra khá phổ biến. 
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Có tỷ lệ lớn các DNNVV hiện không đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

cho người lao động. Năm 2005, số lao động trong các doanh nghiệp có đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 65,8% và năm 2015 là 68%.  

Tuy nhiên, về số lượng, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hiện 

nay chỉ có 08 người nên không đáp ứng được yêu cầu thanh tra, kiểm tra pháp luật 

về lao động – người có công và xã hội nói chung và trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước về lao động trong các DNNVV nói riêng.Do đó, kiện toàn bộ máy và hoạt 

động cơ quan quản lý lao động là hết sức cần thiết trong thời gian đến. 

Thứ hai, đối với việc thực hiện pháp luật về lao động trong doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

Trong những năm qua, thành phố tập trung tổ chức thực hiện tốt các quy định 

của pháp luật về lao động, trong đó có lao động trong các doanh nghiệp. Thành phố 

tổ chức các đợt tập huấn tuyên truyền, phố biến pháp luật lao động, tổ chức đối 

thoại, tư vấn và hướng dẫn chính sách pháp luật lao động,hướng dẫn thực hiện các 

quy định của pháp luật có liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ về quyền, nghĩa vụ 

của người lao động và người sử dụng lao động. Nhằm phát triển thị trường lao động 

theo hướng tích cực, UBND thành phố giao cho Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Chợ việc làm định kỳ, các đơn vị 

dịch vụ việc làm khác cùng tham gia, tạo điều kiện người lao động tiếp cận việc 

làm thuận lợi. Giai đoạn 2013-2015 và 6 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng có 400 lượt doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp. Trong 

đó, có 211 lượt doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ và 189lượt doanh nghiệp tổ 

chức đối thoại đột xuất. Hội nghị người lao động được tổ chức tại các doanh nghiệp 

có tổ chức công đoàn trực thuộc các các cấp công đoàn thành phố tăng hằng năm: 

Năm 2014 có 295/588, đạt tỷ lệ 50,1%; năm 2015 có 413/750, đạt tỷ lệ 55,07% 

doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động… 

Đánh giá khái quát cho thấy, hoạt động quản lý của các cơ quan QLNN của 

thành phố đã được những kết quả tích cực, hiệu quả, tuy nhiên, vẫn chưa ngăn chặn 

được tình trạng bất công còn phổ biến trong quan hệ lao động trong các doanh 
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nghiệp hiện nay. Chẳng hạn như: 

Công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật lao động, về xây dựng 

quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp chưa đạt được kết quả đáng kể. 

Nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động trong 

các doanh nghiệp còn mang tính hình thức. 

Việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình sử dụng lao động của các DNNVV 

chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định. Dữ liệu thông tin, điều tra, thống kê lao 

động, việc làm trong doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế chưa đầy đủ, độ tin 

cậy thấp. Sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong một số công tác lao động 

chưa tốt làm cho việc thực thi chính sách về lao động kém hiệu quả như sự phối hợp 

giữa cơ quan lao động xã hội với cơ quan tài chính, y tế, kế hoạch đầu tư trong việc 

cấp giấy phép đầu tư; sự phối hợp giữa ngân hàng với cơ quan thanh tra trong thủ tục 

cưỡng chế qua tài khoản đối với cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về pháp luật lao 

động; còn xuất hiện sự chồng chéo về chức năng QLNN về lao động trong các doanh 

nghiệp giữa các cơ quan, nhất là công tác quản lý an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

trùng lặp hoạt động QLNN giữa cơ quan lao động xã hội với ban quản lý khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Những hạn chế này đã ảnh hưởng không 

nhỏ tới hiệu quả hoạt động QLNN về lao động trong các doanh nghiệp. 

Việc thực hiện các quy định cụ thể của Bộ luật lao động còn nhiều bất cập:  

Trong các loại hợp đồng lao động, quy định về loại hợp đồng không xác định 

thời hạn ít được các doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành. Bằng cách lách luật hoặc 

cố tình vi phạm pháp luật, hầu hết các doanh nghiệp chỉ ký kết hợp đồng xác định thời 

hạn với người lao động cho dù công việc của người lao động đó là ổn định, thường 

xuyên. Chính việc thường xuyên thay đổi lực lượng lao động để chỉ phải trả lương với 

mức thấp, giảm bớt (thậm chí trốn tránh) việc đóng bảo hiểm xã hội; thỏa ước lao động 

tập thể mang tính hình thức; an toàn, vệ sinh lao động thiếu bảo đảm; kéo dài thời gian 

lao động, định mức lao động quá cao... là những thực tế vượt quá tầm kiểm soát, quản 

lý của nhà nước về lao động trong các DNNVV hiện nay. 

Về chế độ tiền lương, làm thêm giờ đối với người lao động trong các doanh 
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nghiệp cũng có nhiều vướng mắc, gây nhiều bức xúc cho người lao động và là 

nguyên nhân chủ yếu của tình trạng đình công hiện nay. Việc trả lương của doanh 

nghiệp cho người lao động về cơ bản đã không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng 

do Chính phủ quy định. Tuy nhiên, việc xây dựng và đăng ký thang lương, bảng 

lương của các DNNVV đạt khoảng 28,43%. Nhiều doanh nghiệp xây dựng thang 

lương, bảng lương thành nhiều bậc, tách tiền lương thành nhiều khoản phụ cấp, tiền 

thưởng để trốn đóng bảo hiểm xã hội, quy định tiêu chuẩn nâng lương, điều kiện 

hưởng trợ cấp, phụ cấp, tiền thưởng và cách thưởng quý, tháng, năm cũng rất phức 

tạp, khó khăn cho người lao động và tập thể lao động. 

Việc bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp đạt hiệu 

quả thấp. Chưa kể đến những quyền lợi của người lao động chỉ có thể có được 

thông qua thương lượng, thỏa thuận với người sử dụng lao động, ngay những quyền 

lợi của người lao động đương nhiên được hưởng theo quy định của pháp luật cũng 

thiếu bảo đảm, hiệu quả thực thi thấp như vấn đề bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh 

lao động, sa thải trái pháp luật. Việc nhiều doanh nghiệp không giao kết hợp đồng 

lao động hoặc chỉ giao kết hợp đồng lao động ngắn hạn, trốn tránh nghĩa vụ đóng 

bảo hiểm xã hội cho người lao động là hành vi vi phạm thường xuyên tại các 

DNNVV làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Hiện trạng nợ đọng bảo 

hiểm xã hội của nhiều doanh nghiệp, nhất là DNNVV đang có chiều hướng gia tăng 

khiến ngay cả các cơ quan nhà nước có thấm quyền vẫn đang lúng túng trong việc 

tìm kiếm biện pháp ngăn chặn. Trong khi chờ đợi giải pháp giải quyết dứt điểm tình 

trạng này, nhiều cơ quan bảo hiểm xã hội đã lựa chọn giải pháp khởi kiện doanh 

nghiệp ra tòa án nhân dân và các doanh nghiệp này “sẵn sàng” hầu tòa, song khi 

tòa tuyên án, việc thi hành án cũng rất khó khăn và phức tạp, bởi tiền nợ đọng bảo 

hiểm xã hội truy thu được không lớn và một phần không nhỏ các doanh nghiệp này 

đang trong tình trạng thua lỗ kéo dài hoặc chủ doanh nghiệp bỏ trốn. Đây cũng chỉ 

là một ví dụ phản ánh sự yếu kém, thiếu hiệu lực của hoạt động quản lý nhà nước, 

thiếu những cơ chế, thiết chế cưỡng chế thi hành. 

Môi trường, điều kiện làm việc trong doanh nghiệp một mặt phản ánh sự đầu 
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tư thích đáng hay không của doanh nghiệp; mặt khác cho thấy, việc thực hiện chính 

sách đối với người lao động theo quy định của Nhà nước cũng thể hiện rõ sự mức 

độ doanh nghiệp quan tâm đối với người lao động. Vi phạm pháp luật trong bảo 

đảm an toàn lao động ngày càng nhiều với tính chất ngày càng nghiêm trọng, song 

việc xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền còn chậm. Trong 5 năm thực hiện 

Chương trình Quốc gia An toàn - vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015, tổng số 

vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng là 406 vụ, trong đó có 59 

vụ tai nạn lao động làm chết 59 người, trung bình gần 12 người/năm. Trong khi đó, 

hằng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ nhận được từ 200 đến 250 bản 

báo cáo về tai nạn lao động từ các doanh nghiệp. Theo biên bản điều tra số vụ tai 

nạn lao động chết người, có tới 58,5% nguyên nhân số vụ là do chủ sử dụng lao 

động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; 18,2% thiết bị không 

đảm bảo an toàn và hơn 4% không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người 

lao động, chỉ có hơn 12% số vụ do lỗi của người lao động, còn lại là nguyên nhân 

khách quan khác không tránh khỏi. Theo kết quả tổng hợp, chưa năm nào có quá 7% 

doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình tai nạn lao động về Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội. Khi xảy ra tai nạn lao động, nhiều doanh nghiệp thường tìm cách che giấu cơ 

quan chức năng. Thực tế, con số về tai nạn lao động mà cơ quan QLNN nắm được chỉ 

là “phần nhỏ trong phần nổi của tảng băng chìm”. Bởi lẽ, phần lớn tai nạn lao động 

của người lao động đã không được doanh nghiệp khai báo theo quy định. Chỉ khi xảy 

ra những vụ việc lớn, không thể che giấu được thì doanh nghiệp mới buộc lòng báo với 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị phát hiện. 

2.4. Hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với người lao động và doanh 

nghiệp nhỏ và vừa ở Đà Nẵng hiện nay 

Ngoài hình thức hỗ trợ gián tiếp cho người lao động và doanh nghiệp thông 

qua làm tốt vai trò của người quản lý, vai trò của một chủ thể trung tâm trong cơ 

chế ba bên, thì việc Nhà nước hỗ trợ trực tiếp người lao động, doanh nghiệp cũng 

luôn đóng vai trò quan trọng. Hiện nay, những hình thức hỗ trợ chủ yếu của Nhà 

nước đối với lao động và doanh nghiệp trong lĩnh vực lao động ở các DNNVV như: 
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cung cấp dịch vụ hỗ trợ các bên trong: giáo dục, đào tạo nâng cao trình độ, chuyên 

môn, cung cấp thông tin về việc làm, giới thiệu việc làm; tư vấn pháp luật, hỗ trợ 

pháp lý, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao 

động... Ví dụ như trong công tác giới thiệu việc làm cho doanh nghiệp và người lao 

động thành phố đã thành lập trung tâm dịch vụ việc làm thành phố, các Trung tâm 

Dịch vụ việc làm của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Liên hiệp Thanh niên; việc tổ chức 

các phiên giao dịch việc làm, sàn giao dịch việc làm đã được thường xuyên; các 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ việc làm; các doanh nghiệp chủ động trong việc 

đăng thông tin tuyển dụng, nhu cầu lao động của đơn vị mình trên trang thông tin 

điện tử; hiện đã xuất hiện nhiều trang thông tin điện tử chuyên cung cấp các thông 

tin về việc làm hoạt động thường xuyên. Đây là những kênh thông tin hữu ích để 

người lao động chủ động tìm kiếm việc làm góp phần rất lớn vào việc lưu chuyển 

nguồn lao động từ các địa phương khác đến Đà Nẵng, điều hòa được cung - cầu lao 

động trên thị trường lao động. Bên cạnh đó, trên cơ sở điều tra, nắm bắt nhu cầu thị 

trường, Thành phố cũng đã có nhiều chính sách ưu tiên đối với doanh nghiệp khi sử 

dụng lao động tại địa phương nơi thành phố thực hiện giải tỏa thu hồi đất sản xuất, 

lao động là người tật, lao động là bộ đội xuất ngũ... bằng chính sách miễn, giảm 

thuế, hỗ trợ kinh phí dạy nghề... hàng năm. 

Nhà nước hỗ trợ cho các bên còn bằng cách cung cấp thông tin về chính sách, 

định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thị trường lao động cũng như 

chương trình, chiến lược trong lĩnh vực lao động; hỗ trợ bằng các công cụ vĩ mô 

như điều chỉnh thuế, giãn - hoãn - giảm nghĩa vụ tài chính trong những trường hợp 

đặc biệt (như đợt khủng hoảng kinh tế năm 2008 - 2009; sử dụng nhiều lao động nữ 

hay người tàn tật). Ngoài ra, còn phải kể đến sự hỗ trợ khác như: tạo mạng lưới an 

sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp khi doanh nghiệp sắp xếp lao động dôi dư, thu hẹp 

sản xuất, kinh doanh, cổ phần hóa. 

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả song sự hỗ trợ của Nhà nước đối với các bên 

trong quan hệ lao động còn thiếu hiệu quả thiết thực, đặc biệt là với người lao động. 

Nhà nước đã có sự quan tâm, hỗ trợ đối với người lao động và doanh nghiệp 
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nhưng hiệu quả còn thấp; có lúc, có nơi còn bị coi là “gánh nặng” của QLNN chứ 

chưa phải là trách nhiệm của Nhà nước. Một nguyên nhân quan trọng là chúng ta 

chưa có “Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa” nên công tác hỗ trợ được thực hiện 

không nhất quán giữa các địa phương, giữa các ngành. Ngoài ra, việc tổ chức và 

hoạt động của bộ máy QLNN về lao động trong các doanh nghiệp được thiết lập, tổ 

chức hoạt động nhưng còn yếu về lực lượng, thiếu hiệu quả và thiếu sự đầu tư. 

2.5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật lao động trong các 

nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện nay 

Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động 

trong các doanh nghiệp hiện nay được giao cho nhiều cơ quan, tổ chức thực hiện 

với những mục đích, phương thức và tính chất không hoàn toàn giống nhau. Giữ 

trách nhiệm, nghĩa vụ chính trong thanh tra lĩnh vực này là các cơ quan quản lý 

hành chính nhà nước (cơ quan QLNN về lao động và cơ quan thanh tra chuyên 

ngành - thanh tra nhà nước). Chức năng thanh tra nhà nước về lao động là thanh tra 

chính sách lao động, an toàn - vệ sinh lao động. Để thực hiện chức năng này, pháp 

luật giao cho ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện các nhiệm vụ 

thanh tra chủ yếu như: thanh tra việc chấp hành quy định về lao động, an toàn lao 

động và vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động và những vi phạm tiêu chuẩn vệ 

sinh lao động; tham gia xây dựng và hướng dẫn áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy 

chuẩn, quy trình, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động; giải quyết khiếu 

nại, tố cáo về lao động theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền và kiến 

nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về lao động (điều 237 

Bộ luật Lao động). 

 Hoạt động thanh tra, kiểm tra quá trình sử dụng lao động của doanh nghiệp đã 

góp phần quan trọng vào việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật lao 

động của các doanh nghiệp. Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật đã 

được củng cố một bước. Đã hình thành hệ thống thanh tra nhà nước chuyên ngành 

về lao động ở địa phương. Điều này cho thấy những nỗ lực của Nhà nước trong 

thiết lập kỷ luật của thị trường, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của 
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người sử dụng lao động và người lao động, từng bước đổi mới hình thức thanh tra 

như cử thanh tra viên phụ trách vùng, thực hiện cơ chế doanh nghiệp tự thanh tra, 

báo cáo. Quản lý nhà nước về lao động trong các DNNVV hiện nay đã góp phần 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động. 

Mặc dù hoạt động Thanh tra lao động trong thời gian qua đã đạt được kết quả 

nhất định song công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đang là khâu yếu nhất 

của quản lý hành chính nhà nước về lao động trong các DNNVV hiện nay của 

Thành phố.Nhiều thiết chế bảo đảm thực thi pháp luật về lao động và đạt được kết 

quả ban đầu song chưa đủ sức ngăn chặn các sai phạm của doanh nghiệp trong quá 

trình sử dụng lao động. Điều này chủ yếu là do hạn chế, yếu kém của công tác 

thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật và xử lý hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao 

động trong các doanh nghiệp.Bên cạnh một số doanh nghiệp chấp hành tốt các quy 

định pháp luật lao động nhưng còn nhiều doanh nghiệp cố tình vi phạm các quyền 

lợi của người lao động. Ở những doanh nghiệp này, tình trạng vi phạm pháp luật lao 

động vẫn diễn ra khá phổ biến, nhiều lúc, nhiều nơi là nghiêm trọng. Do vậy, phải 

tăng cường lực lượng thanh tra lao động ở cơ sở. Tuy nhiên, số lượng thanh tra lao 

động hiện nay của thành phố còn quá thấp so với yêu cầu. Số lượng thanh tra viên 

lao động hiện nay của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ có 8 người, đạt 

khoảng 20% yêu cầu so với số doanh nghiệp. Một thực tế nữa cần bàn, đó là số 

lượng thanh tra viên mới chỉ tập trung ở cấp thành phố, trong khi tại các quận, 

huyện, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao chưa được bố trí, tăng 

cường; năng lực chuyên môn còn hạn chế. Việc phát hiện và xử lý hành vi vi phạm 

pháp luật lao động tại doanh nghiệp còn chậm và biện pháp xử lý chỉ mới dừng lại 

ở hướng dẫn và cảnh cáo, không có tính răn đe nên các thiệt hại thực tế thường 

thuộc về phía người lao động. 

 

Kết luận Chương 2 

Có thể nói rằng, QLNN về lao động trong các DNNVV có vai trò to lớn trong 

việc tạo lập môi trường lao động an toàn, lành mạnh cho người lao động, từng bước 
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thiết lập kỷ luật thị trường lao động. Ở thành phố Đà Nẵng, những năm vừa qua, 

bên cạnh những kết đạt được, QLNN về lao động trong các DNNVV cũng còn 

nhiều bất cập, hạn chế: hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lao động trong 

các doanh nghiệp là khá nhiều nhưng chưa thực sự phù hợp với cơ chế thị trường; 

chưa ngăn chặn được tình trạng bất công còn phổ biến trong quan hệ lao động trong 

các DNNVV hiện nay; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đang là khâu yếu nhất 

của quản lý hành chính nhà nước về lao động trong các DNNVV; sự hỗ trợ của Nhà 

nước đối với các bên trong quan hệ lao động còn thiếu hiệu quả thiết thực; tổ chức, 

hoạt động bộ máy QLNN còn thiếu hiệu quả cũng như thiếu các nguồn lực để thực 

hiện.Đây là những hạn chế, yếu kém xuất phát từ cả những nguyên nhân khách 

quan và chủ quan của các cơ quan biên soạn luật, các nhà quản lý và tổ chức thực 

hiện pháp luật về lao động nói chung, lao động trong các doanh nghiệp nói riêng. Vì 

vậy, cần phải có những giải pháp phù hợp với thực tế để có thể giải quyết triệt để và 

toàn diện vấn đề QLNN về lao động trong các DNNVV ở thành phố Đà Nẵng hiện 

nay. 
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CHƯƠNG 3 

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCVỀ LAO ĐỘNG 

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

3.1. Sự cần thiết tăng cường quản lý nhà nước về lao động trong các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng 

Hiện nay, quan điểm của Đảng, nhà nước ta về phát triển đó là chủ động phát huy 

tiềm năng, nguồn lực, đổi mới toàn diện, nâng cao quy mô và chất lượng tăng trưởng, 

đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế; giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh xây dựng nền tảng vật chất, 

tinh thần, văn hóa của đất nước theo hướng giàu mạnh, văn minh, hiện đại. Đây là yếu 

tố chi phối lớn tới hoạt động QLNN về lao động trong các DNNVV ở nước ta hiện 

nay. Bên cạnh đó, QLNN về lao động trong các DNNVV cũng được đặt trong bối 

cảnh cả nước đang thực hiện phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với tái cơ cấu 

và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng tập trung nâng cao quy mô, chất 

lượng tăng trưởng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế … Từ đòi hỏi 

của thực tiễn khách quan cũng như xuất phát từ yếu tố có tính chủ quan đặt ra vấn 

đề phải nâng cao hiệu quả QLNN về lao động trong các DNNVV ở nước ta hiện 

nay. 

Trước hết, thực tiễn cuộc sống đòi hỏi cần phải đổi mới chức năng, nhiệm vụ 

của các cơ quan QLNN từ “thụ động” sang “chủ động”, thuận lợi cho người lao 

động và doanh nghiệp trong sử dụng sức lao động, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, 

cùng nhau xây dựng quan hệ lao động hài hòa, qua đó góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội. Bên cạnh đó, là sự phát triển về hoạt động và tăng cường sự tham gia vào 

QLNN của các tổ chức xã hội, đặc biệt là QLNN về lao động trong các DNNVV 

như: công đoàn, các hiệp hội giới chủ và các tổ chức xã hội khác. 

Hai là, trong những năm đến sẽ tiếp tục có sự tăng lên mạnh mẽ số lượng lao 

động, số lượng doanh nghiệp; vẫn tồn tại tình trạng vi phạm pháp luật lao động mà 
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đặc biệt là tình trạng người lao động thiếu sự bảo vệ thích đáng; sự phức tạp của 

quan hệ lao động và thị trường lao động cũng như những đòi hỏi ngày càng cao của 

doanh nghiệp về thuận lợi hóa kinh doanh, trong đó có vấn đề sử dụng lao động. 

Ba là,riêng ở Đà Nẵng có sự gia tăng số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn 

thành phố, số lượng doanh nghiệp tăng 41,12%, số lượng lao động trong các doanh 

nghiệp tăng 56,13%,  nhưng ở khu vực doanh nghiệp nhà nước, số lượng lao động 

giảm 26,2%, trong khi đó, ở khu vực ngoài nhà nước, số lượng lao động tăng 

145,5%, đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh và tăng 164,4% số lao động trong 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2005, toàn thành phố có 163.740 lao 

động trong 5.056 doanh nghiệp, sau 10 năm, số lao động tăng gấp 1,8 lần, số doanh 

nghiệp tăng gấp 2,4 lần. Đặc biệt, lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 

và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng rất nhanh. Lao động trong 

các doanh nghiệp chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong lực lượng lao động xã hội. Với 

chủ trương, phương hướng tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường, tạo lập môi 

trường phát triển thuận lợi cho các doanh nghiệp, loại hình kinh doanh và thực hiện 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế thì chắc chắn số lượng 

và tỷ trọng lao động trong các doanh nghiệp sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong nhiều 

năm tới. Đến năm 2020, có thể số lao động và doanh nghiệp tăng khoảng 40% so 

với hiện nay. Dự báo, số lao động trong các doanh nghiệp chiếm khoảng 55% lực 

lượng lao động tham gia hoạt động kinh tế trên địa bàn. Ở bình diện cả nước sẽ 

không ra khỏi xu hướng tăng lên này.(Biểu số 2). 

Bốn là, thực tiễn sự phát triển quan hệ lao động - việc làm trong các doanh 

nghiệp đặt ra đòi hỏi phải mở rộng phạm vi đối tượng quản lý. Tiêu biểu là sự đa 

dạng và đan xen trong quan hệ lao động - việc làm, tính linh hoạt của quan hệ lao 

động - việc làm, sự dịch chuyển lao động giữa các doanh nghiệp, giữa các địa 

phương trên phạm vi cả nước và kể cả nước ngoài.  

Năm là, vấn đề lao động di cư trong nước và khu vực, nhất là sau khi Cộng 

đồng kinh tế ASEAN thành lập và sắp tới là tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái 

Bình dương (TPP) đang là một vấn đề lớn của quan hệ lao động giữa các doanh 
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nghiệp và người lao động. Công nghiệp hóa và phát triển các khu công nghiệp tại 

Đà Nẵng làm kéo theo làn sóng lao động di cư đến Việt Nam cũng như thành phố 

Đà Nẵng. Lao động di cư không chỉ đặt ra đối với lao động thành phố mà mà còn 

bao gồm cả lao động của các nước và lao động di cư đang là yếu tố chi phối ngày 

càng nhiều tới định hướng phát triển quan hệ lao động ở Việt Nam nói chung và 

thành phố Đà Nẵng hiện nay nói riêng.  

Sáu là, một xu hướng dự báo sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp của lao động 

và thị trường lao động là sự phát triển đa dạng của các quan hệ việc làm. Các hình 

thức của quan hệ việc làm đã và đang trở nên ngày càng đa dạng, phức tạp, trong đó 

có nhiều hình thức rất xa lạ với các hình thức của quan hệ việc làm truyền thống 

[32]. Nó không chỉ gây lúng túng cho người tổ chức thực hiện chính sách mà cả với 

những người xây dựng chính sách. Cơ chế QLNN “khá cứng nhắc” về lao động 

trong các doanh nghiệp hiện nay không đáp ứng được và đôi khi không giải quyết 

được những vấn đề mới của quan hệ việc làm. Do đó, QLNN về lao động phải vừa 

bảo đảm sự linh hoạt của thị trường lao động và sự linh hoạt của các quan hệ việc 

làm; song đồng thời, phải bảo đảm an sinh, an toàn cho người lao động... 

Những yếu tố nêu trên vừa có tác động tích cực đến sự phát triển của thành 

phố, song cũng cũng là đòi hỏi có tính khách quan đối với QLNN về lao động trong 

DNNVV ở Đà Nẵng hiện nay. Trong khi đó, hoạt động QLNN về lao động trong 

các DNNVV hiện tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém. Do vậy, đổi mới, hoàn thiện để 

nâng cao hiệu quả QLNN về lao động trong các DNNVV từ thực tiễn thành phố Đà 

Nẵng là một yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay trên cả phương diện hướng 

dẫn và thực thi pháp luật cũng như xây dựng tổ chức bộ máy và các biện pháp hỗ 

trợ của Nhà nước đối với người lao động và doanh nghiệp. 

3.2. Quan điểm tăng cường quản lý nhà nước về lao động trong các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa hiện nay 

3.2.1. Bảo đảm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt 

Nam về xây dựng đất nước 

Ở Việt Nam, pháp luật nói chung, cũng như trong lĩnh vực lao động và lao 
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động trong các doanh nghiệp nói riêng, có vai trò quan trọng là thể chế hóa đường 

lối lãnh đạo, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Từ sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng năm 1986, chúng ta 

chủ trương chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang “phát triển nền 

kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết 

của Nhà nước”, “phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, 

trong đó có việc hình thành và phát triển thị trường sức lao động. Hệ thống các quy 

định pháp luật đã cụ thể hóa chủ trương này, trở thành công cụ pháp lý mở đường 

cho các quan hệ lao động theo hướng thị trường hình thành. Trong từng giai đoạn, 

các chính sách, quy định pháp luật được sửa đổi, bổ sung cũng là để thực hiện chủ 

trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các 

vấn đề xã hội, nâng cao đời sống người lao động. Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả 

QLNN về lao động trong các doanh nghiệp cần tiếp tục thể chế hóa quan điểm, 

đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới.  

Bên cạnh đó, trong đường lối, chiến lược phát triển, Đảng Cộng sản Việt Nam 

và Nhà nước luôn xác định phải đảm bảo sự kết hợp giữa chính sách kinh tế và 

chính sách xã hội.Đó là sự vận dụng đồng bộ, hài hòa các chính sách đó để bổ sung 

cho nhau trong quá trình điều chỉnh quan hệ xã hội thuộc lĩnh vực lao động. Trong 

quan hệ thuộc lĩnh vực lao động vừa có các nội dung kinh tế như tăng trưởng để có 

thu nhập, lợi nhuận... vừa có yếu tố xã hội là việc làm, thất nghiệp, bảo đảm đời 

sống, phân phối công bằng. Thực tế, quy định của Nhà nước về lao động không chỉ 

liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động mà còn liên quan đến mức 

độ đầu tư, sự phát triển kinh tế và đời sống của toàn xã hội. Vì vậy, khi điều tiết các 

quan hệ này, cần phải chú trọng cả hai phương diện đó và đặt chúng trong sự phù 

hợp với điều kiện kinh tế, xã hội trong từng thời kỳ, tương quan với các chính sách 

xã hội khác.  

Vì thế, việc đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả QLNN về lao động trong các 

DNNVV cũng cần bảo đảm những phương hướng, quan điểm chỉ đạo nêu trên. 

 



 

43 

3.2.2. Tôn trọng đặc điểm, yêu cầu khách quan của kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 

Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế, QLNN về lao động trong các doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu, 

quy luật của kinh tế thị trường nói chung, thị trường lao động nói riêng. Trước tiên, 

phải bảo đảm thực hiện tự do lao động và tự do thuê mướn lao động. Bởi vì, trong 

kinh tế thị trường, người lao động có quyền tự do gia nhập hoặc rời khỏi thị trường, 

tự do luân chuyển sức lao động, từ nơi dư thừa lao động sang nơi thiếu lao động, từ 

nơi có mức lương thấp đến nơi có mức lương cao, từ nơi có điều kiện lao động kém 

sang nơi có điều kiện lao động tốt hơn. Do vậy, Nhà nước phải khuyến khích người 

lao động tự do việc làm và tạo điều kiện để họ tham gia quan hệ lao động. Khi tham 

gia quan hệ lao động, người lao động có quyền làm việc cho bất kỳ người sử dụng 

lao động nào, bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm. Với người sử dụng lao động, 

được quyết định việc tuyển dụng lao động, cách thức tuyển chọn, mức lương sẽ trả, 

thời hạn sử dụng cho từng vị trí công việc để giữ lợi thế cạnh tranh trên thị trường. 

Họ cũng có thể quyết định quy mô sử dụng lao động trong từ thời kỳ, được tuyển 

thêm lao động hay thu hẹp sản xuất, cho thôi việc, chấm dứt hợp đồng phù hợp với 

quy định pháp luật. 

Trong nền kinh tế thị trường, pháp luật phải có quy định bảo đảm quyền tự 

định đoạt và tôn trọng sự thỏa thuận hợp pháp của các bên trong lĩnh vực lao động; 

hạn chế tối đa sự can thiệp không cần thiết của Nhà nước vào thỏa thuận của các 

bên. Phải có cơ chế để thỏa thuận của các bên là những thỏa thuận “hoàn toàn” bình 

đẳng, tự nguyện, trên cơ sở tương quan lao động và điều kiện thực tế, không trái 

pháp luật và các giá trị xã hội, về quyền, nghĩa vụ, lợi ích, trách nhiệm của mỗi bên 

trong quá trình sử dụng lao động. Khi thiết lập quan hệ lao động và các quan hệ liên 

quan khác, các bên phải căn cứ quy định chung của pháp luật, căn cứ tương quan, 

điều kiện của mình để thỏa thuận với bên kia quyền và nghĩa vụ cụ thể.  

Tuy nhiên, Nhà nước không được can thiệp trực tiếp vào quyền tự do lựa chọn 

việc làm của công dân, quyền tự chủ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, 
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nhưng có trách nhiệm ngày càng lớn trong chức năng quản lý của mình. Bằng hệ 

thống pháp luật, Nhà nước tạo chuẩn mực, hành lang pháp lý phù hợp và mềm dẻo 

để cả người lao động và người sử dụng lao động có thể thực hiện được và dễ dàng 

cùng nhau thương lượng, cùng nhau thỏa thuận đạt được những điều kiện thuận lợi 

hơn cho người lao động so với các quy định pháp luật lao động. Đồng thời, Nhà 

nước hướng dẫn hai bên xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa. 

3.2.3. Bảo vệ người lao động 

Đảng và Nhà nước ta đã xác định mục tiêu và động lực chính của sự phát triển 

đất nước là “vì con người, phát huy nhân tố con người, trước hết là người lao 

động”. Trong điều kiện xây dựng kinh tế thị trường, trước bối cảnh của toàn cầu 

hóa ngày càng sâu rộng và sự biến động của nền kinh tế, điều này ngày càng cần 

phải được quan tâm, đó là: 

Đối với giai cấp công nhân, phát triển về số lượng, chất lượng và tổ chức; 

nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp, xứng đáng 

là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giải 

quyết việc làm, giảm tối đa số công nhân thiếu việc làm và thất nghiệp; thực hiện 

tốt chính sách và pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

an toàn - vệ sinh lao động; chính sách ưu đãi nhà ở xã hội đối với công nhân... 

Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính 

đáng, hợp pháp của công nhân và những người lao động, chú trọng công nhân làm 

việc ở các khu công nghiệp và chế xuất, khu công nghệ cao.  

Việc đề ra và thực hiện nguyên tắc này cũng hoàn toàn phù hợp với tình hình 

thực tế đòi hỏi của xã hội. Khi người lao động tham gia quan hệ lao động, họ phải 

đối mặt với nhiều nguy cơ đe dọa. Cuộc sống của họ dễ bị ảnh hưởng bởi những 

khó khăn phát sinh trong quan hệ này. Những khó khăn có thể từ phía thị trường lao 

động bởi tương quan cung - cầu lao động thường gây bất lợi cho người lao động. 

Hiện nay, lao động thất nghiệp đang trở thành vấn đề lớn của xã hội ở nước ta, 

không phân biệt trình độ phát triển kinh tế. Vì vậy, người lao động khó có điều kiện 

thỏa thuận bình đẳng thực sự với bên sử dụng lao động như yêu cầu của thị trường. 
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Họ cần được bảo vệ để hạn chế những bất lợi, những sức ép do điều kiện khách 

quan mang lại.  

Thực tiễn QLNN về lao động đã phát hiện ra không ít những hành vi xâm 

phạm, cắt xén quyền lợi của người lao động, như: tình trạng doanh nghiệp không 

đóng bảo hiểm cho người lao động, không bảo đảm các chế độ nghỉ phép, thai 

sản...; tình trạng vi phạm quy định về thời giờ làm thêm xảy ra phổ biến ở các 

doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng có tính thời vụ, làm hàng 

gia công, hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng. Huy động làm thêm giờ, tăng ca liên 

tục nhưng nhiều doanh nghiệp lại có chế độ đãi ngộ kém đối với người lao động. 

Nó gây ra phản ứng tập thể và là một trong những nguyên nhân xảy ra đình công 

của người lao động hiện nay.  

Như vậy, bảo vệ người lao động không chỉ trông đợi hay kêu gọi trách nhiệm 

của người sử dụng lao động (thông thường là sử dụng lao động với mục tiêu tối ưu 

hóa lợi nhuận) mà trước tiên phải là trách nhiệm của Nhà nước. Với vai trò là một 

trong “ba bên” trong quan hệ lao động, với vai trò là chủ thể công, sử dụng quyền 

lực nhà nước, Nhà nước cần tạo lập và sử dụng có hiệu quả các công cụ bảo vệ 

người lao động. Bởi lẽ, người lao động sẽ rất khó tự bảo vệ quyền lợi của mình, còn 

người sử dụng lao động vì mục tiêu tối đa hóa lợi ích của mình cũng sẽ tìm mọi 

cách “thu hẹp” đến mức thấp nhất quyền lợi của người lao động. Ở Việt Nam nói 

chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, Nhà nước với bản chất là của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân và phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa thì vấn đề bảo vệ người lao động lại càng phải được chú trọng. Điều đó 

cũng phù hợp với lý luận về bản chất giai cấp của nhà nước - pháp luật, là ý chí của 

giai cấp thống trị - giai cấp cầm quyền. Trong quá trình hoàn thiện pháp luật, người 

lao động ngày càng phải được bảo vệ tốt hơn. Có nghĩa là bảo vệ người lao động 

không chỉ bao hàm mục đích bảo vệ sức lao động, bảo vệ quyền và lợi ích chính 

đáng của người lao động mà còn phải bảo vệ họ trên phương diện: việc làm, nghề 

nghiệp, thu nhập, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, thậm chí là cả nhu cầu nghỉ ngơi, 

liên kết và phát triển trong môi trường lao động và xã hội lành mạnh. Do vậy, 
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QLNN về lao động trong các doanh nghiệp cần thể hiện được nguyên tắc bảo vệ 

người lao động. 

Tuy nhiên, trước tiên bàn đến việc bảo vệ người lao động về phương diện nào 

thì điều quan trọng hơn là phải xem phải bảo vệ người lao động theo phương thức 

nào? Do vậy theo tác giả, cần phân rõ và có các quy định cũng như biện pháp bảo 

đảm việc bảo vệ người lao động ở hai cấp độ: trước tiên là (1) bảo vệ người lao 

động ở cấp độ tối thiểu và cho những đối tượng yếu thế nhất và thứ hai là (2) bảo vệ 

người lao động ở cấp độ cao hơn để đạt mức cân bằng lợi ích một cách xứng đáng. 

Với cấp độ bảo vệ (1) thì Nhà nước thông qua việc ấn định các mức quyền lợi tối 

thiểu mà người lao động đương nhiên được hưởng và đó thông thường là các tiêu 

chuẩn lao động, như vấn đề về tiền lương tối thiểu vùng, thời gian làm thêm giờ tối 

đa, trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân tối thiểu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp.... Tuy nhiên, với cấp độ bảo vệ (2) thì Nhà nước phải thiết lập 

môi trường, điều kiện pháp lý và hỗ trợ các bên đối thoại, thương lượng về những 

lợi ích mà mỗi bên có được. 

Để bảo vệ người lao động, trước tiên Nhà nước phải bảo vệ việc làm rồi đến 

bảo vệ thu nhập cho người lao động. Bởi đây là mối quan tâm đầu tiên và trong suốt 

cuộc đời của người lao động. Thực chất của vấn đề này là pháp luật bảo vệ người 

lao động để họ được ổn định làm việc, không bị thay đổi, bị mất việc làm một cách 

tùy tiện. Bên cạnh đó, bảo vệ việc làm dài lâu, đúng thời hạn thỏa thuận cho người 

lao động cũng là nội dung cần thiết của nguyên tắc này. Cần khuyến khích các bên 

ký kết hợp đồng lao động dài hạn. Việc tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động 

trước thời hạn luôn cần được pháp luật giới hạn thực hiện trong những trường hợp 

nhất định nhằm mục đích bảo vệ việc làm cho người lao động.  

Bên cạnh bảo vệ việc làm, Nhà nước phải có quy định và biện pháp bảo vệ thu 

nhập, đời sống vật chất, đời sống tinh thần cho người lao động. Thu nhập là mục 

đích cơ bản nhất của người lao động khi tham gia quan hệ lao động. Tuy nhiên, vì 

nhiều lý do mà thu nhập của người lao động thường có nguy cơ không tương xứng 

so với những đóng góp của họ hoặc bị giảm, bị cắt xén bởi những nguyên nhân 
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không phải do họ gây ra. Vì vậy, bảo vệ nguồn thu nhập và đời sống cho người lao 

động cũng là nội dung quan trọng của nguyên tắc bảo vệ người lao động. Bảo đảm 

được việc làm mà không bảo vệ được thu nhập và không nâng cao được đời sống 

vật chất, tinh thần của người lao động thì việc làm đó cũng trở nên vô nghĩa và nó 

sẽ dẫn đến tình trạng “bóc lột thậm tệ”, bất công và bất bình xã hội, đó là tư duy 

tiêu cực, coi người lao động là phương tiện chứ không phải là mục tiêu của sự phát 

triển. Do vậy, bảo đảm việc làm phải đi đôi với bảo đảm thu nhập và không ngừng 

nâng cao đời sống cho người lao động. 

Bên cạnh bảo vệ quyền lợi kinh tế, Nhà nước còn phải bảo vệ trên phương 

diện các quyền nhân thân, quyền chính trị - văn hóa - xã hội của người lao động. 

Bởi lẽ, khi tham gia quan hệ lao động, không chỉ việc làm, thu nhập mà nhiều 

phương diện trong cuộc sống của người lao động bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quan hệ 

này. Với tinh thần bảo vệ người lao động một cách toàn diện, bảo vệ quyền con 

người trong lĩnh vực lao động thì các quyền nhân thân là đối tượng quan trọng cần 

bảo vệ nhằm bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, bảo vệ danh dự, uy tín, nhân 

phẩm và được lao động sáng tạo, tự do liên kết và phát triển.  

Ngoài bảo vệ các quyền về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm thì Nhà 

nước cũng phải bảo đảm các quyền chính trị - văn hóa - xã hội của người lao động 

vừa với tư cách là một công dân, vừa với tư cách là lực lượng nòng cốt của cách 

mạng, giai cấp lãnh đạo thông qua đội tiên phong của mình là Đảng Cộng sản Việt 

Nam. Trong những văn kiện chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam còn đặt ra 

yêu cầu không chỉ bảo vệ quyền lợi kinh tế mà còn phải bảo đảm các quyền lợi 

chính trị của giai cấp công nhân - tức lực lượng lao động trong các doanh nghiệp. 

Vì vậy, việc tạo lập cơ chế, chính sách phát triển thị trường lao động cũng như 

cơ chế, chính sách quản lý của nhà nước về lao động trong doanh nghiệp cần cân 

nhắc đến các yếu tố trên và giải quyết nó thật hài hòa các mối quan hệ lợi ích có 

liên quan đến quan hệ lao động giữa người lao động và doanh nghiệp. 

3.2.4. Bảo đảm quyền của người sử dụng lao động, lợi ích của xã hội 

Cùng với việc bảo đảm hài hòa lợi ích người lao động, người sử dụng lao động 
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và xã hội thì bảo vệ quyền của người sử dụng lao động cũng là một trong những 

nguyên tắc của QLNN về lao động trong các doanh nghiệp. Bởi lẽ, người sử dụng lao 

động (ở đây là doanh nghiệp) là chủ thể bỏ vốn, đầu tư kinh doanh và thu hút lao 

động, giải quyết việc làm cho xã hội. Do đó, Nhà nước cũng cần bảo đảm các quyền 

tuyển chọn, sử dụng lao động. Nếu như người lao động có quyền lựa chọn việc làm 

thì người sử dụng lao động cũng có quyền tuyển chọn lao động, quyền tăng, giảm lao 

động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh và theo quy định pháp luật. 

Hầu hết các nước cũng như những công ước, khuyến nghị của Tổ chức Lao 

động quốc tế cho thấy nội dung “nguyên tắc bảo vệ quyền của người sử dụng lao 

động” có phạm vi hẹp hơn so với nội dung “nguyên tắc bảo vệ người lao động”. 

Điều đó là do các bên có vị thế khác nhau trong quan hệ lao động nên pháp luật bảo 

vệ ở những mức độ khác nhau. Trong quan hệ lao động, người sử dụng lao động có 

quyền quản lý nên không cần thiết phải bảo vệ họ ở tất cả các phương diện như đối 

với người lao động, người có nghĩa vụ phải tuân thủ. Tuy nhiên, pháp luật phải bảo 

vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của họ bởi họ là một bên không thể thiếu để hình 

thành và duy trì quan hệ lao động. Nếu không thu được các lợi ích cần thiết trong 

quá trình sử dụng lao động thì họ và các nhà đầu tư tiềm năng khác sẽ không thể 

tiếp tục đầu tư, giải quyết việc làm cho người lao động. 

Như vậy, bảo vệ quyền của người sử dụng lao động cũng là giải quyết vấn đề 

lợi ích trong xã hội, yếu tố không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường. Thông qua 

việc bảo vệ này mà quan hệ lao động có thể phát triển bền vững. Người lao động 

cũng có điều kiện ổn định việc làm, bảo đảm cuộc sống.  

Trong lĩnh vực lao động, người sử dụng lao động cũng được bảo đảm đầy đủ 

các quyền đối với tài sản đưa vào sản xuất, kinh doanh, được tự chủ trong quản lý 

và phân phối sản phẩm. Họ cũng có quyền tự do liên kết và phát triển trong quá 

trình sử dụng lao động. Như vậy, pháp luật cần ghi nhận quyền và lợi ích hợp pháp 

của người sử dụng lao động trong nhiều chế định và bảo vệ người sử dụng lao động 

ở mức độ cần thiết. Về nội dung, quyền và lợi ích của người sử dụng lao động cũng 

được bảo đảm trên nhiều lĩnh vực và bảo đảm cho người sử dụng lao động đạt được 
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mục đích chính đáng của mình nhưng không làm phương hại đến người lao động và 

các chủ thể khác, đến đời sống xã hội và lợi ích chung. 

3.2.5. Đổi mới, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lao 

động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo lộ trình, bước đi phù hợp 

Nâng cao hiệu quả QLNN về lao động trong các DNNVV trên địa bàn thành 

phố hiện nay phải được đặt trong tổng thể điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội cả 

nước cũng như bối cảnh quốc tế. Trên cơ sở đó mà đặt ra bước đi với lộ trình phù 

hợp trong đổi mới, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả QLNN về lao động trong các 

DNNVV ở Đà Nẵng hiện nay. Bởi lẽ, mặc dù đã trải qua thời gian dài đổi mới, 

nhưng về cơ bản hiện nay thành phố Đà Nẵng vẫn đang trong quá trình xây dựng, 

hoàn thiện và phát triển các yếu tố của thị trường lao động; điều kiện kinh tế - xã hội 

còn ở mức thấp và vẫn đang trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện để đổi mới 

cả về kinh tế và về chính trị, từng bước hoàn thiện và thể chế hóa một số văn bản 

pháp luật nhằm phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Trong quá trình tiếp tục đổi mới, hoàn thiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

QLNN về lao động trong các DNNVV theo hướng tiếp cận ngày một đầy đủ, toàn 

diện hơn với các đặc điểm, quy luật, cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế thì với 

từng giai đoạn, từng bước đi cần phải cân nhắc để thích hợp về phạm vi cũng như 

phương thức quản lý nhà nước: đối tượng quản lý/quan hệ xã hội nào cần thắt chặt 

quản lý, đối tượng quản lý/quan hệ xã hội nào cần nới lỏng quản lý, đối tượng quản 

lý/quan hệ xã hội nào Nhà nước cần để thị trường tự do quyết định và đặc biệt là, 

thắt chặt - nới lỏng ở mức độ nào là phù hợp. Việc này cần được đặt trong từng bối 

cảnh, điều kiện kinh tế - chính trị - văn hóa xã hội cụ thể của địa phương, trong 

nước và quốc tế trong từng giai đoạn nhất định. Vì vậy, trước tiên, giải pháp có tính 

cấp bách trước mắt phải là các biện pháp, nhằm làm cho QLNN về lao động trong 

các DNNVV phù hợp với yêu cầu chuyển đổi sang phát triển kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế 

giới. Tiếp theo, phải có giải pháp,kiến nghị phù hợp, có lộ trình, có bước đi cụ thể, 

có tính đổi mới toàn diện, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, đồng thời, 

tránh làm nảy sinh mâu thuẫn, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp trên địa bàn 
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… để QLNN về lao động trong các doanh nghiệp tôn trọng và vận dụng đầy đủ, 

đúng đắn các quy luật và cơ chế vận hành của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế 

trong bối cảnh hiện nay. 

3.3. Các giải pháp tăng cườngQLNN về lao động trong các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng 

Nhà nước quản lý lao động trong các doanh nghiệp thông qua hoạt động cơ 

bản như: kiểm tra và hướng dẫn thực hiện pháp luật về lao động trong các doanh 

nghiệp. Bên cạnh đó, nhà nước còn sử dụng các biện pháp hỗ trợ cho quá trình đó 

được thực hiện tốt hơn. Giải pháp tổng thể nâng cao hiệu quả QLNN về lao động 

trong các DNNVV phải là hệ thống giải pháp bao trùm các hoạt động nêu trên và 

phải nhằm giải quyết triệt để những hạn chế, yếu kém và phát huy được những mặt 

tích cực trong QLNN về lao động trong các DNNVV ở Đà Nẵng trong giai đoạn 

hiện nay. Vì vậy, trước tiên, phải thực hiện các giải pháp tháo gỡ, khắc phục những 

hạn chế, yếu kém hiện hành của cơ chế QLNN về lao động trong các DNNVV; tiếp 

theo, đồng thời phải thực hiện các giải pháp xác lập phạm vi, phương thức quản lý 

đáp ứng yêu cầu mới của hoạt động QLNN về lao động trong các DNNVV ở Đà 

Nẵng trong giai đoạn hiện nay. 

3.3.1. Bổ sung, sửa đổi hệ thống pháp luật lao động phù hợp với điều kiện 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

Thể chế thị trường lao động là một trong những vấn đề quan trọng của thể chế 

kinh tế thị trường nói chung. Chỉ xét riêng yếu tố tiền lương, nếu tiền lương không 

theo định hướng thị trường và không do thị trường quyết định thì nền kinh tế đó 

cũng chưa được coi là nền kinh tế thị trường. Do vậy, vận hành thị trường lao động 

và xây dựng pháp luật phù hợp với sự vận hành thị trường lao động vừa là đòi hỏi 

có tính khách quan, đồng thời, cũng là đòi hỏi của việc vận hành nền kinh tế thị 

trường ở thành phố Đà Nẵng cũng như ở Việt Nam hiện nay. 

Những năm qua, nhìn chung, các vấn đề liên quan tới thị trường lao động ở 

Đà Nẵng và đặc biệt là việc mua bán, sử dụng “sức lao động” giữa người lao động 

và doanh nghiệp, từ tiền lương, phúc lợi và các điều kiện lao động khác, từ những 
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quy định cụ thể quyền - nghĩa vụ của các bên, đến việc tôn trọng quyền tự định 

đoạt, tự do thỏa thuận… đã bước đầu được thực hiện trên cơ sở thị trường, theo 

hướng thị trường [5]. Tuy nhiên, hiện cũng đang tồn tại nhiều quy định, cơ chế, kể 

cả những cơ chế, nguyên tắc căn bản nhất của thị trường, chưa phù hợp hoặc mới 

phù hợp một phần với sự vận hành của nền kinh tế thị trường. Do vậy, để QLNN về 

lao động trong các DNNVV đạt được hiệu quả, phù hợp với đòi hỏi phát triển nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay cần phải sớm bổ sung, sửa 

đổi một số văn bản pháp luật có liên quan. 

Trước hết, để tạo lập các yếu tố của thị trường lao động phải xây dựng hành 

lang pháp lý cho lao động được giải phóng, được tự do tự tạo việc làm cho mình và 

cho người khác, trừ những việc làm mà pháp luật cấm; tháo gỡ rào cản để thị 

trường lao động không bị chia cắt về mặt hành chính; người lao động được tự do di 

chuyển và hành nghề; hệ thống giao dịch của thị trường lao động được hình thành 

và phát triển theo yêu cầu của thị trường lao động cũng như hệ thống thông tin thị 

trường. Cần cụ thể hóa một số điều của Luật Việc làm để giải quyết các vấn đề về 

chính sách việc làm, xúc tiến việc làm thuận lợi và phát triển thị trường lao động ở 

của thành phố hiện nay, trong đó có lao động trong DNNVV. 

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho cơ chế thương lượng, thỏa thuận, tự định 

đoạt giữa các bên trong quan hệ lao động thông qua đối thoại, nhất là cơ chế đối thoại 

xã hội trong xây dựng pháp luật lao động; cơ chế đối thoại trực tiếp giữa doanh 

nghiệp với người lao động và đại diện của người lao động trong doanh nghiệp. Muốn 

vậy, vấn đề quan trọng là phải thực hiện tốt kiểm tra thực hiện và tuyên truyền về 

pháp luật theo hướng bảo đảm có các các chủ thể thương lượng thật, có trách nhiệm 

trong thương lượng, có cơ chế bảo vệ các bên thương lượng cũng như thực hiện kết 

quả thương lượng. 

Sửa đổi, bổ sung chế định tiền lương theo cơ chế thị trường: Tiền lương, tiền 

công phải được coi là giá cả sức lao động, được hình thành theo cơ chế thị trường 

có sự quản lý của Nhà nước. Các quy định về tiền lương phải tạo điều kiện thuận 

lợi cho thỏa thuận giữa các bên tham gia quan hệ lao động trên cơ sở cung - cầu lao 
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động của thị trường. Do vậy, cần phải ban hành Luật Tiền lương để đảm bảo rằng, 

yếu tố quan trọng nhất của chế định tiền lương trong nền kinh tế thị trường không 

phải chủ yếu là lương tối thiểu vùng hiện nay, mà là tạo cơ chế để các bên thương 

lượng xác định tiền lương. Ngoài ra, Luật này cần quy định các nguyên tắc xây 

dựng thang lương, bảng lương, định định mức lao động (yếu tố liên quan chặt chẽ 

tới thu nhập của người lao động) để người lao động và doanh nghiệp có cơ sở xác 

định tiền lương, tiền công hợp lý. 

Về hợp đồng lao động, cần quy định linh hoạt về các loại giao kết, nội dung, 

điều kiện phát sinh, thay đổi, chấm dứt hợp đồng lao động; tạo điều kiện thuận cho 

các bên thực hiện quyền tự do thỏa thuận để ký kết hợp đồng lao động; bảo đảm 

tính linh hoạt, mềm dẻo của quan hệ lao động và việc làm; bình đẳng giữa các bên 

trong việc thực hiện, tạm hoãn, thay đổi nội dung, chấm dứt hợp đồng lao động và 

trách nhiệm của các bên khi chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, khi quy định 

những vấn đề này, phải tính đến yếu tố “bất lợi, yếu thế” của người lao động cũng 

như tôn trọng triệt để nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người lao động, thực hiện an sinh 

xã hội, an toàn xã hội. 

Về thỏa ước lao động tập thể, đây là vấn đề cốt lõi để giải quyết các vấn đề về 

lợi ích của các bên trong quan hệ lao động. Vì vậy, cần quy định tính bắt buộc các 

bên phải tham gia thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, khắc phục tính 

hình thức, tức là phải quy định rõ cơ chế bắt buộc thương lượng ký kết thỏa ước lao 

động tập thể, cách thức xử lý doanh nghiệp vi phạm và cách thức giải quyết những 

vấn đề trong quá trình thương lượng mà hai bên chưa thống nhất; không quy định 

cứng về nội dung của thỏa ước lao động tập thể mà chỉ mang tính chất gợi ý, hướng 

dẫn để đại diện người lao động và người sử dụng lao động có thể lựa chọn từng nội 

dung cho phù hợp với thực tế của các bên. Cần có những hướng dẫn quy định cụ 

thể về các đối tác tham gia cũng như trình tự, thủ tục tiến hành thương lượng thỏa 

ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp cũng như cấp ngoài doanh nghiệp; quy định 

cụ thể về cơ chế, điều kiện tiến hành thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể. 

Ở đây cũng cần nói rõ thêm là, yếu tố đặc biệt quan trọng nhất để bảo đảm ký 
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kết thỏa ước lao động tập thể nói riêng đạt được hiệu quả là phải có đầy đủ chủ thể 

tham gia thương lượng, đó là đại diện người lao động do bầu ra, công đoàn và chủ 

sử dụng lao động, tránh tình trạng chủ sử dụng lao động tự xây dựng thỏa ước lao 

động tập thể nhưng vẫn được đăng ký.Vấn đề này thời gian qua chưa được thực 

hiện nghiêm túc và cũng là một trong những vấn đề cốt lõi của pháp luật lao động 

cần phải giải quyết. 

Về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi,cần phải có chế chặt chẽ về tiêu chuẩn 

thời giờ làm thêm của người lao động, thời giờ làm việc các lao động đặc thù; phải 

nâng mức xử phạt đối với những doanh nghiệp thực hiện không đúng quy định về 

làm thêm giờ.  

Về bảo hiểm xã hội,tiếp tục hoàn thiện các nội dung về bảo hiểm xã hội, trước 

mắt là bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời đổi mới hoạt động theo hướng đơn giản thủ 

tục và nâng cao năng lực của cơ quan bảo hiểm xã hội để giải quyết quyền lợi của 

người lao động được nhanh chóng. Về mức tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội 

hiện nay cũng cần xem xét lựa chọn một mức tiền lương hợp lý, phù hợp với sự linh 

hoạt của việc làm cũng như tính bấp bênh việc làm và thu nhập hàng tháng của 

người lao động. Bên cạnh đó, cần nâng mức xử phạt và có cơ chế đủ mạnh, để các 

doanh nghiệp phải thực hiện đóng nộp bảo hiểm xã hội đúng và đầy đủ theo quy 

định pháp luật hoặc khởi kiện các doanh nghiệp này ra tòa án cũng là cách thức cần 

thực hiện nhiều hơn trong giai đoạn sắp đến. Theo số liệu của BHXH thành phố thì 

số doanh nghiệp có đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trích nộp kinh phí công 

đoàn cho người lao động chiếm 42,5% tổng số doanh nghiệp; tổng số tiền bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn mà các doanh nghiệp trích đóng cho 

người lao động chỉ bằng 7,9% tổng tiền lương và các khoản có tính chất lương (cho 

thấy tỷ lệ này hiện nay là rất thấp). 

Về an toàn, vệ sinh lao động, cần loại bỏ sự chồng chéo của thủ tục hành 

chính trong quản lý hành chính nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; từng bước 

xây dựng tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với tiêu chuẩn khu vực và 

quốc tế. Sớm đưa Luật an toàn, vệ sinh lao độngđi vào cuộc sống của người lao 
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động và doanh nghiệp. 

Về giải quyết tranh chấp lao động và đình công,cầnđơn giản hóa trình tự giải 

quyết tranh chấp lao động tập thể, tranh chấp lao động cá nhân; quy định rõ các thủ 

tục bắt buộc, thủ tục tự nguyện; trách nhiệm cụ thể của bên thứ ba trong quá trình 

giải quyết tranh chấp lao động; gắn quá trình giải quyết tranh chấp lao động và đình 

công với quá trình đàm phán, thương lượng; quy định rõ trách nhiệm và chế tài áp 

dụng một cách khả thi khi đình công xảy ra không theo trình tự pháp luật; hoàn 

thiện các thiết chế hỗ trợ và giải quyết tranh chấp lao động có hiệu quả. 

Ngoài ra, một trong những chế định quan trọng liên quan đến thực thi tiêu 

chuẩn lao động đó là hành lang pháp lý xác định sự phát sinh, thay đổi, chấm dứt 

quan hệ việc làm vì gắn với nó là việc bảo vệ và bảo đảm những quyền cơ bản của 

người lao động. Hiện nay, các hình thức của quan hệ việc làm đã và đang trở nên 

ngày càng đa dạng, phức tạp. Song quy đinh pháp luật lại chưa kịp đáp ứng được 

những thay đổi này. Vấn đề xác định được có hay không co quan hệ việc làm, để từ 

đó xác định quyền lợi và việc bảo vệ quyền lợi đó đang trở thành một vấn đề khó 

khăn đối với QLNN về lao động trong các DNNVV hiện nay. 

Với quy định pháp luật “khá cứng nhắc” về lao động trong các DNNVV hiện 

nay không đủ đáp ứng và đôi khi bị lúng túng không giải quyết được những vấn đề 

mới của quan hệ việc làm. Do đó, QLNN về lao động phải vừa bảo đảm sự linh 

hoạt của thị trường lao động và sự linh hoạt của các quan hệ việc làm; song đồng 

thời phải bảo đảm an sinh xã hội, an toàn cho người lao động... Việc xác định có 

hay không có quan hệ việc làm trở nên rất khó trong những tình huống khi (1) 

những quyền và nghĩa vụ tương ứng của các bên liên quan không rõ ràng , hoặc khi 

(2) có sự cố tình che giấu quan hệ việc làm , hoặc (3) khi có những hạn chế, kẽ hở 

trong hệ thống pháp luật hoặc giải thích pháp luật, áp dụng pháp luật. Nhưng người 

lao động dễ bị tổn thương đặc biệt bị ảnh hưởng từ những tình huống này.  

Vì vậy, với thực tiễn quan hệ lao động - việc làm hiện nay, cần sớm ban hành 

văn bản pháp lý có hiệu lực cao (có thể là Luật Quan hệ việc làm) vừa nhằm giải 

quyết những vấn đề mới nảy sinh trong quan hệ lao động vừa có tính đón đầu trong 

tương lai gần và Luật này phải có các quy định giải quyết các vấn đề cốt lõi là: (1) 
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khi nào có quan hệ việc làm, (2) quan hệ việc làm được xác định như thế nào, (3) ai 

là người sử dụng lao động thực sự và làm thế nào để người lao động có quan hệ 

việc làm được bảo đảm thủ tục giải quyết tranh chấp nhanh chóng , công bằng, hiệu 

quả và chi phí thấp.  

3.3.2. Tăng cường hỗ trợ trực tiếp người lao động và doanh nghiệp 

Để hỗ trợ cho các bên, Nhà nước phải thực hiện hiệu quả các nội dung như: 

cung cấp kịp thời, công khai, minh bạch những thông tin kinh tế - xã hội nói chung, 

thông tin thị trường lao động nói riêng; chiến lược, định hướng phát triển thị trường 

lao động cũng như những chiến lược, chính sách, định hướng phát triển kinh tế - xã 

hội của thành phố để người lao động, doanh nghiệp có thể dự báo được; đào tạo 

nghề, giới thiệu việc làm, tổ chức sàn giao dịch việc làm; tư vấn, thông tin pháp luật 

cho người lao động, người sử dụng lao động... 

Trước tiên, cần tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn và giáo 

dục pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động. Lao động 

trong các DNNVV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng như các tỉnh thành khác, 

phần lớn là từ nông thôn và lao động di cư (các tỉnh khác đến), ít hiểu biết về pháp 

luật lao động, do đó, họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tự bảo vệ và đòi hỏi 

quyền lợi chính đáng của mình. Đồng thời, các vấn đề người lao động vi phạm pháp 

luật lao động, nhất là tranh chấp lao động, đình công thực hiện không đúng với quy 

định và trình tự, thủ tục pháp luật cũng rất hay gặp phải [28]. Bởi vậy, công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn và giáo dục pháp luật cho người lao động là rất cấp thiết, 

cần làm thường xuyên và lâu dài. Tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn và giáo dục 

pháp luật lao động cho người lao động và doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng của 

cơ quan nhà nước. Cần có hình thức tổ chức tập huấn, bồi dưỡng những nội dung 

cơ bản về pháp luật lao động cho lao động trước khi tham gia quan hệ lao động. 

Trước tình hình vi phạm pháp luật lao động còn khá phổ biến như hiện nay, 

các cơ quan QLNN cùng với tổ chức đại diện người lao động của doanh nghiệp cần 

tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động dịch vụ tư vấn, hướng dẫn pháp luật cho 

người lao động, nhất là ở các DNNVV. 
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Thực hiện các hoạt động hỗ trợ sự phát triển của thị trường lao động:tổ chức 

tốt sàn giao dịch việc làm, các phiên giao dịch định kỳ và di động; nâng cao năng 

lực, phát triển hệ thống các cơ sở dịch vụ việc làm có nhiệm vụ cung cấp thông tin 

về cung - cầu lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, doanh 

nghiệp và các cơ sở dạy nghề. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng tư vấn, thông tin 

thị trường lao động cho doanh nghiệp và người lao động. Đẩy mạnh công tác đào 

tạo và nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Hoàn thiện việc quy hoạch hệ thống các 

trường dạy nghề trên địa bàn thành phố. Kiện toàn và phát triển hệ thống các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp. Triển khai, cụ thể hóa các chính sách, cơ chế hỗ trợ đầu tư 

giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm và nâng cao năng lực của người lao động nhằm 

đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. 

Xúc tiến việc xây dựng mô hình cung ứng lao động, dịch vụ việc làm:Tiếp tục 

triển khai và nâng cao hiệu quả của các hội chợ việc làm, ngày hội việc làm... Thí 

điểm xây dựng các mô hình liên thông từ truyền thông, tổ chức dạy nghề, giới thiệu 

việc làm... Ngoài việc tăng hiệu quả sử dụng vốn từ chương trình việc làm và các 

chương trình, dự án hiện có, cần khuyến khích phát triển các chương trình hoặc quỹ 

cộng đồng địa phương để hỗ tìm việc làm, học nghề. Thực hiện các chương trình hỗ 

trợ về vốn, đào tạo nghề, hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ, tiếp cận với thị trường, đặc 

biệt đối với lao động yếu thế và những gia đình nghèo. 

Hệ thống thông tin thị trường lao động đã được hình thành và phát triển, 

nhưng còn mới nên độ bao phủ chưa rộng, thông tin thị trường chưa đa dạng, chưa 

tạo niềm tin cho người cần sử dụng. Mạng lưới hệ thống trung tâm dịch vụ việc 

làm, thông tin thị trường lao động còn mỏng nên việc cung cấp thông tin đến với 

người lao động còn khó khăn. Cung lao động chủ yếu tập trung ở các vùng xa thành 

phố trong khi cầu lao động lại tập trung ở một số quận trung tâm, các vùng kinh tế 

trọng điểm. Hiện tại giao dịch trên thị trường lao động của thành phố chủ yếu vẫn là 

hình thức trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động (chiếm trên 85% 

số người tìm được việc làm), thông qua thông tin quảng cáo trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, internet, giới thiệu của bạn bè, người thân chỉ chiếm 15%. Các 
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dịch vụ tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm,... của các trung tâm dịch vụ việc 

làm chưa đa dạng về hình thức, còn mang nặng tính bao cấp, chưa thu hút được 

người lao động, người sử dụng lao động. 

Cung cấp thông tin về thị trường lao động cho các nhà đầu tư, nhà đào tạo, 

người lao độnghiện đang là khâu yếu và thiếu, khiến cho các nhà đầu tư, nhà đào 

tạo lớn trong và ngoài nước rất khó khăn trong việc lựa chọn ra quyết định đầu tư, 

cũng như điều hành phát triển sản xuất. Cần củng cố nâng cao chất lượng, tính 

chuyên nghiệp của các tổ chức hoạt động dịch vụ việc làm về bộ máy, hoạt động tác 

nghiệp, cơ sở vật chất,... Rà soát, quy hoạch hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm 

đáp ứng với yêu cầu từng tỉnh thành, từng vùng, tạo niềm tin cho người lao động, 

người sử dụng lao động khi sử dụng các mạng lưới giao dịch việc làm. Có thể áp 

dụng theo 3 cấp hành chính (thành phố; quận, huyện; xã, phường) cung cấp dịch vụ 

việc làm tới tận hộ gia đình thông qua các cán bộ ở phường, xã. 

Hoàn thiện và phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, dự báo xu 

hướng việc làm, nhu cầu của người sử dụng lao động, chi phí đào tạo, tỷ lệ hoàn trả 

của đào tạo. Đồng thời, cung cấp đầy đủ thông tin về dự báo kinh tế, triển vọng đầu 

tư, các dự án phát triển, trên cơ sở đó các doanh nghiệp sẽ dự báo được về nhu cầu 

nguồn nhân lực và chủ động xây dựng kế hoạch nhân lực của mình. Đặc biệt, cần 

đầu tư công tác thống kê, phân tích dữ liệu thông tin thị trường lao động của thành 

phố và thiết lập hệ thống thông tin giữa thành phố và các địa phương nhằm cung 

cấp, điều phối lao động hiệu quả. 

 3.3.3. Kiện toàn tổ chức - bộ máy, tăng đầu tư nguồn lực thực hiện QLNN 

về lao động trong các DNNVV 

Việc kiện toàn tổ chức - bộ máy và tăng đầu tư nguồn lực tổ chức thực hiện 

QLNN về lao động trong các doanh nghiệp hiện nay phải được thực hiện trên các 

hệ thống: (1) cơ quan chịu trách nhiệm quản lý hành chính nhà nước đối với lĩnh 

vực lao động trong các doanh nghiệp; (2) cơ quan thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 

phạm pháp luật trong lĩnh vực lao động trong các doanh nghiệp; (3) cơ quan chịu 

trách nhiệm giải quyết tranh chấp, xung đột trong lĩnh vực lao động trong các doanh 
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nghiệp; và (4) cơ quan hỗ trợ cho các bên, đặc biệt là người lao động và doanh 

nghiệp. 

Một việc quan trọng của quá trình kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

bộ máy QLNN về lao động trong các doanh nghiệp là thực hiện triệt để cải cách 

hành chính. Các Sở, phòng lao động - thương binh và xã hội quận, huyện phải đơn 

giản hóa thủ tục hành chính: (1) Rà soát để loại bỏ khâu trung gian, thủ tục rườm rà, 

chồng chéo, những loại giấy tờ không cần thiết; (2) Rà soát, chuẩn hóa quy trình 

giải quyết công việc, các loại biểu mẫu, giấy tờ và niêm yết công khai tại trụ sở cơ 

quan (3)nghiên cứu tổ chức cung cấp dịch vụ công cấp 4 trong các lĩnh vực liên 

quan đến người lao động để mọi người dân, doanh nghiệp có nhu cầu đều có thể dễ 

dàng tiếp cận, sử dụng; (4) Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao 

động, kỹ năng làm việc tập thể; (5) Cải tiến mạnh mẽ lề lối, tác phong làm việc theo 

hướng chuyên nghiệp; (6) Đầu tư ứng  dụng công nghệ thông tin, Trang bị phương 

pháp làm việc khoa học, từng bước hiện đại; (7) Xây dựng và triển khai thực hiện 

chương trình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý hành chính 

nhà nước, nhất là trong việc cung cấp thông tin thị trường lao động; tư vấn, hướng 

dẫn pháp luật về lao động… 

Ngoài ra, một trong những khâu yếu kém trong hoạt động QLNN về lao động 

trong các DNNVV hiện nay là công tác tổ chức thực thi chế độ, chính sách. Điều 

này đặt ra yêu cầu cao đối với công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật 

ở các DNNVV. 

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động trong doanh nghiệp là 

chức năng, nhiệm vụ của cơ quan QLNN, tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện 

người sử dụng lao động nhằm bảo đảm pháp luật lao động được thực hiện trong 

thực tế, xử lý những vi phạm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, số lượng 

doanh nghiệp lớn, trong khi lực lượng thanh tra lại có hạn, không thể thanh tra, 

kiểm tra tất cả, do đó cần phải có cách làm phù hợp, vừa tăng cường hiệu lực thanh 

tra, kiểm tra, vừa hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu QLNN về lao động. Do đó, một 

trong những vấn đề rất quan trọng để nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, 
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kiểm tra và xử lý các vi phạm lao động là Nhà nước phải cấp đủ kinh phí, biên chế 

cho đội ngũ này, đồng thời đổi mới cả về tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động 

cũng như nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra 

Về tổ chức bộ máy, phải kiện toàn tổ chức bộ máy của thanh tra Sở, tăng 

cường chức năng, phân cấp nhiệm vụ và tăng biên chế cho bộ phận thanh tra ở các 

quận, huyện. Về phương thức hoạt động,cần hình thành các đoàn thanh tra toàn diện 

cả về chính sách lao động, an toàn lao động và vệ sinh lao động nhằm tăng nhanh 

số lượng các cuộc thanh tra, nhưng giảm phiền hà cho doanh nghiệp. Mặt khác, 

phải tăng cường các cuộc thanh tra theo chuyên đề với thời gian, quy mô nhanh, 

gọn có hiệu quả và chất lượng để giúp các cơ sở khắc phục những vi phạm có nguy 

cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, Thanh tra Sở cần từng 

bước phân cấp công tác thanh tra cho các quận, huyện trên cơ sở tăng cường tập 

huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra tại các địa 

phương. Đối với những vụ điển hình, phức tạp, thanh tra Sở phải hướng dẫn nghiệp 

vụ hoặc phối hợp xử lý để giải quyết dứt điểm, tránh diễn biến phức tạp có thể xảy 

ra. Phải từng bước chuyển các cuộc thanh tra theo đoàn sang thanh tra phụ trách 

khu vực để nâng cao quyền lực, trách nhiệm, hiệu quả của các thanh tra viên. 

Bên cạnh tăng cường công tác thanh tra của Nhà nước thì cần tạo hành lang 

pháp lý để phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đại diện người sử dụng lao 

động và đặc biệt là của tổ chức công đoàn cũng như huy động sự tham gia của 

chính bản thân người lao động trong doanh nghiệp. Bởi lẽ, tổ chức công đoàn và 

người lao động trong doanh nghiệp là những người biết rõ hầu hết các vi phạm của 

doanh nghiệp đối với mình. Tuy nhiên, những lợi thế này đang thiếu những cơ sở 

pháp lý nhằm phát huy tác dụng góp phần vào công tác thanh tra, xử lý hành vi của 

doanh nghiệp vi phạm quyền lợi người lao động. 

3.3.4. Thiết lập cơ chế pháp lý để sử dụng linh hoạt các phương thức QLNN 

và thực hiện thực chất đối thoại, thương lượng trong quan hệ lao động 

Dưới cách nhìn của lý thuyết hệ thống [6], quan hệ lao động hoạt động như 

một hệ thống với các chủ thể độc lập, có quyền đưa ra quyết định, các chủ thể 
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tương tác với nhau. Sự tương tác diễn ra trong môi trường kinh tế, xã hội và pháp 

luật. Nếu các chính sách tác động tới yếu tố nội tại của hệ thống (tức các yếu tố về 

chủ thể bao gồm Nhà nước, công đoàn, người sử dụng lao động và các cơ chế tương 

tác gồm: đối thoại/thương lượng, đình công, tham vấn ba bên, trung gian hòa giải, tài 

phán) thì sẽ có tác động trực tiếp tới hệ thống; còn các chính sách tác động đến môi 

trường của hệ thống bao gồm các yếu tố kinh tế, văn hóa - xã hội, chính trị, nhà nước, 

pháp luật. thì chỉ có tác động gián tiếp tới hệ thống mà không làm thay đổi hệ thống. 

Như đã nêu phần trên, quản lý nhà nước về lao động trong các DNNVV có 03 

phương thức cơ bản: phương pháp hành chính, phương pháp kin tế, phương pháp 

giáo dục. Tuy nhiên, Nhà nước sử dụng phương thức quản lý về lao động trong các 

doanh nghiệp theo những yêu cầu sau: 

Một là, thể chế hóa thành quy định pháp luật trong việc sử dụng các biện pháp 

hành chính, kinh tế đối với những vấn đề có tính xã hội, thuộc chức năng quản lý về 

xã hội của nhà nước về lao động trong các DNNVV.Pháp luật phải thiết lập các 

biện pháp hành chính, kinh tế để tác động, quản lý đối với những vấn đề này. Biện 

pháp sử dụng ở đây phải là tăng cường công tác thông tin, báo cáo, đăng ký, quản lý 

hành chính, kiểm tra, xử lý vi phạm.  

Hai là, Nhà nước tạo hành lang pháp lý để thị trường điều tiết và các bên tự do 

thương lượng, đối thoại về những lĩnh vực, quan hệ có tính kinh tế. 

Pháp luật và bộ máy nhà nước chỉ là điều kiện cần, còn thỏa ước lao động tập 

thể và sự tự điều chỉnh thông qua đối thoại của các chủ thể trong quan hệ lao động 

mới là điều kiện đủ. Luật pháp chỉ là những biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích tối 

thiểu của người lao động, chưa phải là cách để mang lại lợi ích cao nhất cho người 

lao động. Do vậy, các nước có nền kinh tế thị trường đều nhấn mạnh đến tầm quan 

trọng đặc biệt của cơ chế đối thoại, thương lượng trong quan hệ lao động. Đó là cơ 

chế đối thoại, thương lượng ba bên và hai bên. Sự tồn tại, phát triển và sự vận hành 

của cơ chế ba bên sẽ góp phần vào việc kiềm chế xung đột trong lao động và trong 

xã hội.  

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) 
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cũng đã khẳng định:“Bổ sung, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Nhà nước, chủ 

doanh nghiệp, công đoàn để giải quyết tranh chấp lao động và xây dựng quan hệ 

lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp 

luật về quan hệ lao động để giải quyết vấn đề tranh chấp lao động”. 

Biện pháp chủ đạo sử dụng ở đây phải là tạo dựng cơ sở pháp lý để các bên có 

môi trường thương lượng - đối thoại thực chất; nhà nước tạo lập môi trường và hỗ 

trợ các bên trong quan hệ lao động; nhà nước tạo lập môi trường cơ chế bảo đảm 

cho các thỏa thuận được thực thi hiệu quả.Như vậy, nhà nước cần phải tạo hành 

lang pháp lý cho các diễn đàn đối thoại giữa các bên trong quan hệ lao động. Điều 

này liên quan tới hai vấn đề cốt lõi là công đoàn và đối thoại, thương lượng. Một 

mặt, thương lượng tập thể là hình thức phổ biến nhất của đối thoại xã hội; mặt khác, 

hành lang pháp lý là để thúc đẩy thương lượng tập thể nói riêng, đối thoại xã hội nói 

chung, được diễn ra thực chất và phải coi đây là phương thức, công cụ chủ yếu nhất 

để xây dựng quan hệ lao động trong các DNNVV ở thành phố cũng như ở nước ta 

hiện nay. 

Ba là, sử dụng các biện pháp giáo dục, khích lệ vật chất, tinh thần, sức mạnh 

dư luận xã hội nhằm hỗ trợ, khuyến khích các bên xây dựng quan hệ lao động hài 

hòa, phát triển bền vững, có lợi cho các bên và xã hội, thúc đẩy trách nhiệm xã hội 

doanh nghiệp 

Bên cạnh phương thức tác động nêu trên thì nhà nước cũng cần sử dụng các 

phương thức tác động bổ sung như: phát động các phong trào thi đua, tổ chức khen 

thưởng doanh nghiệp và người lao động, tuyên truyền, giáo dục vận động người lao 

động và doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật lao động, thực hiện trách nhiệm với 

xã hội. 

Một trong những xu thế hiện nay đang được quan tâm đó là thúc đẩy các 

doanh nghiệp thực hiện “trách nhiệm xã hội doanh nghiệp”,“thực hiện các tiêu 

chuẩn xã hội”trong lĩnh vực lao động. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được 

thể hiện một cách cụ thể trên các yếu tố, các mặt như: (1) bảo vệ môi trường; (2) 

đóng góp cho cộng đồng xã hội; (3) thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp; (4) 
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bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng; (5) quan hệ tốt với người lao động; 

(6) bảo đảm lợi ích cho cổ đông và người lao động trong các doanh nghiệp. Trong 

đó, bốn yếu tố đầu tiên thể hiện trách nhiệm bên ngoài của doanh nghiệp, còn hai 

yếu tố cuối thể hiện trách nhiệm bên trong, nội tại của doanh nghiệp [14]. Với 

những nội dung cụ thể như vậy thì việc thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 

không chỉ làm cho doanh nghiệp phát triển bền vững, mà còn góp phần vào sự phát 

triển bền vững của xã hội nói chung. 

 

Kết luận Chương 3 

Từ những đòi hỏi của thực tiễn khách quan cũng như xuất phát từ yếu tố có 

tính chủ quan đặt ra vấn đề phải nâng cao hiệu quả QLNN về lao động trong các 

DNNVV ở thành phố Đà Nẵng giai đoạn hiện nay.  

Việc nâng cao hiệu quả QLNN về lao động trong giai đoạn hiện nay phải được 

đặt trong tổng thể xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, 

do nhân dân, vì nhân dân; đổi mới hoạt động của bộ máy nhà nước; phát triển nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Việc đề xuất 

giải pháp, kiến nghị nâng cao hiệu quả QLNN về lao động trong các DNNVV phải 

đạt được những mục tiêu và bảo đảm những phương hướng nhất định cũng như 

phải có lộ trình và bước đi phù hợp. 

Nâng cao hiệu quả QLNN về lao động trong các DNNVV thời gian tới, cần 

chú trọng vào những nhóm giải pháp căn bản đó là: tháo gỡ, khắc phục những hạn 

chế, yếu kém hiện hành của cơ chế QLNN về lao động trong các DNNVV của 

thành phố; đồng thời từng bước xác lập những nội dung, phương thức quản lý hiện 

đại nhằm đáp ứng yêu cầu mới của hoạt động QLNN về lao động trong các 

DNNVV ở thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. 
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KẾT LUẬN 

 

Quản lý nhà nước về lao động trong các DNNVV là hoạt động quyền lực nhà 

nước và chủ yếu sử dụng pháp luật, tác động định hướng lên người lao động, doanh 

nghiệp và các chủ thể liên quan nhằm điều chỉnh và hướng hành vi của các chủ thể 

này diễn ra phù hợp với lợi ích chung trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích của người 

lao động và người sử dụng lao động. 

Trong nền kinh tế thị trường, QLNN về lao động trong các DNNVV sẽ thành 

công nếu xác định được sự phân công và có được lựa chọn hợp lý giữa nhà nước và 

thị trường, giữa nhà nước hay xã hội để tác động, điều chỉnh hoặc để các bên quan 

hệ tự điều chỉnh đối với những vấn đề lao động trong các doanh nghiệp. Cũng như 

các nước dân chủ tiến bộ, QLNN về lao động trong các doanh nghiệp ở thành phố 

Đà Nẵng không chỉ là “quản” mà chủ yếu là hỗ trợ; không là “làm khó” mà là thuận 

lợi hóa cho các bên tham gia quan hệ lao động. Quản lý nhà nước về lao động trong 

các DNNVV không chỉ mang tính pháp lý mà còn mang đậm tính xã hội - nhân 

văn, tính kinh tế - chính trị sâu sắc. 

Thành phố Đà Nẵng hiện tồn tại một số vấn đề về lao động trong các doanh 

nghiệp nói chung, và DNNVV nói riêng đang rất cần tác động của “bàn tay nhà 

nước”, bao gồm các vấn đề nan giải xuất hiện cả ở trước - trong - sau khi xuất hiện 

quan hệ lao động - việc làm. Trong khi đó, QLNNvề lao động trong các DNNVV 

trên địa bàn thành phố đang bộc lộ những hạn chế, yếu kém trên các mặt: ban hành 

và thực thi pháp luật cũng như xây dựng tổ chức bộ máy quản lý và các biện pháp 

hỗ trợ quan hệ lao động với người lao động, doanh nghiệp. Thực tiễn đặt ra đòi hỏi 

phải sớm có giải pháp giải quyết. Tuy nhiên, các giải pháp cần phải đặt trong tổng 

thể điều kiện kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của thành phố, có lộ trình và bước 

đi phù hợp; bảo đảm thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, tôn trọng các quy luật khách quan của thị trường lao động, bảo vệ người lao 

động, bảo đảm quyền của người sử dụng lao động, lợi ích xã hội, xây dựng quan hệ 

lao động hài hòa... 
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Để nâng cao hiệu quả QLNN về lao động trong các DNNVV trong giai đoạn 

hiện nay, cần chú trọng những nhóm giải pháp căn bản đó là: tháo gỡ, khắc phục 

những hạn chế, yếu kém hiện hành của cơ chế QLNN về lao động trong các doanh 

nghiệp; đồng thời, từng bước xác lập những nội dung, phương thức quản lý hiện 

đại nhằm đáp ứng yêu cầu mới của hoạt động QLNN về lao động trong các 

DNNVV ở thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. 

Các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả QLNN về lao động trong các 

DNNVV trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn hiện nay là: (1) Bổ sung, sửa 

đổi hệ thống pháp luật lao động phù hợp với điều kiện vận hành của nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (2) Kiện toàn tổ chức - bộ máy, tăng đầu tư 

nguồn lực thực hiện QLNN về lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (3) 

Thực hiện sự hỗ trợ trực tiếp cho người lao động và doanh nghiệp; (4) Sử dụng linh 

hoạt các phương thức quản lý và tạo cơ chế để thực hiện thực chất đối thoại, thương 

lượng, hòa giải trong quan hệ lao động. 
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PHỤ LỤC 

 

PHỤ LỤC 1 

1. Về việc làm và học nghề, có các văn bản: Nghị định số 03/2014/NĐ-

CPngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ 

luật Lao động về việc làm; Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển 

dụng, quản lý lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại 

Việt Nam; Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định 

thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm; Nghị định số 52/2014/NĐ-

CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt 

động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; Nghị định số 

61/2015/NĐ- CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ việc 

làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 

của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp; 

Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11/11/2015 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều về quỹ quốc gia về việc làm 

quy định tại Nghị định 61/2015/NĐ- CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ; Thông tư 

số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội về việc hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động; 

Thông tư số 16/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 25/02/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 196/2013/NĐ-CP ngày 

21/11/2013 và Nghị định số 52/2014/NĐ-CP ngày 23/5/2014 của Chính phủ; Thông 

tư số 57/2015/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội  quy định về điều lệ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

2. Về lao động và tiền lương có các văn bản: Nghị định số 44/2013/NĐ-CP 



 

 

ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật 

Lao động về hợp đồng lao động; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; 

Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương; Nghị định số 63/2015/NĐ-

CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi 

dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm 

chủ sở hữu; Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ về việc 

quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, 

liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ 

quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; Thông tư số 

30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 

10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao 

động về hợp đồng lao động; Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều 

về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 

05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 44/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 22/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội việc việc 

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 

của Chính phủ; Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội  về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về thương 

lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định 

tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 

17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  

về việc hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển 

xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 

14/5/2013 của Chính phủ; Thông tư 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của 



 

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  về việc quy định mức lương đối với chuyên 

gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng 

hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn Nhà nước… 

3. Về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, có các văn bản: Nghị định số 

45/2013/NĐ-CP ngày 120/5/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao 

động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; 

Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công 

việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng; 

4. Về an toàn, vệ sinh lao động, có các văn bản: Nghị định số 45/2013/NĐ-CP 

Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 120/5/2013 Quy định chi tiết một số điều của 

Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ 

sinh lao động; Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao 

động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; Nghị định số 

39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016  của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số 

Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016  của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ 

sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, 

vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Thông tư số 07/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 15/5/2016 về việc Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện 

công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; Thông tư số 

19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý vệ sinh 

lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp; Thông tư số 25/2013/ TT-

BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm 

việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại 

5. Về một số lao động đặc thù (lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao 

động là người cao tuổi, lao động là người tàn tật và lao động là người nước ngoài 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-542015TTBLDTBXH-cua-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-hoi-huong-dan-ve-thoi-gio-lam-viec-thoi-g/8EBA40AB-D7A7-4134-B52F-2A94C5CC0F7A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-542015TTBLDTBXH-cua-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-hoi-huong-dan-ve-thoi-gio-lam-viec-thoi-g/8EBA40AB-D7A7-4134-B52F-2A94C5CC0F7A/default.aspx
http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-542015TTBLDTBXH-cua-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-hoi-huong-dan-ve-thoi-gio-lam-viec-thoi-g/8EBA40AB-D7A7-4134-B52F-2A94C5CC0F7A/default.aspx


 

 

làm việc tại Việt Nam), có các văn bản: Nghị định số 85/2015/NĐ-CP ngày 

01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về 

chính sách đối với lao động nữ; Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục công việc nhẹ được sử 

dụng người dưới 15 tuổi làm việc; Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao 

động về lao động là người tàn tật và Nghị định của Chính phủ số 116/2004/NĐ-CP 

ngày 23/04/2004 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 

23/11/1995 của Chính phủ; Quyết định số 51/2008/QĐ-TTg ngày 24/04/2008 của 

Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với cơ sở sản xuất, 

kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật; Nghị định số 

11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của 

Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 

6. Về giải quyết tranh chấp lao động, đình công, xử lý vi phạm, có các văn 

bản: Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ về việc quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động; Nghị 

định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; Nghị định số 119/2014/NĐ-CP ngày 

17/12/2014 về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy 

nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về 

khiếu nại, tố cáo; Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ về 

việc quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa 

người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nghị định số 

88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 08/2013/TT-

BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc 

hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP của Chính phủ... 

7. Về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, có các văn bản: ngoài Luật Bảo hiểm xã 

hội, Luật Bảo hiểm y tế cũng có nhiều nghị định, thông tư hành như: Nghị định số 

http://luatvietnam.vn/VL/662/Thong-tu-112013TTBLDTBXH-cua-Bo-Lao-dong-Thuong-binh-va-Xa-hoi-ve-viec-ban-hanh-Danh-muc-cong-viec-n/9C0D3597-4019-46D3-9BC2-FA802A884CE9/default.aspx
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115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Nghị định số 

105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Thông tư số 59/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 29/12/2015 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

8. Về thanh tra lao động, có các văn bản: Nghị định số 39/2013/NĐ-CP ngày 

24/3/2013 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành lao động 

- thương binh và xã hội; Thông tư số 14/2015/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2015 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thanh tra viên, công chức thanh 

tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành lao động, thương binh và xã hội. 

9. Về tổ chức và hoạt động công đoàn, có các văn bản: ngoài Luật Công đoàn 

số 12/2012/QH13, còn có: Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của chính 

phủ về việc quy định chi tiết thi hành điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách 

nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng cho người lao động; Nghị định số 96/2006/NĐ-CP ngày 14/09/2006 của 

Chính phủ về hướng dẫn thi hành điều 153 Bộ luật Lao động về Ban chấp hành 

công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp; Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-

TLĐLĐVN-BLĐTBXH ngày 20/04/2007 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Nghị định số 96/2006/NĐ-CP về ban chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh 

nghiệp... 

 

 


