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HỘI NGHỊ: 

“Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập” 

BẢO ĐẢM QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG 

CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI THAM GIA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 

Đ/c Nguyễn Đình Khang, UV BCH TW Đảng, 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Kính thưa đồng chí Thủ tướng Chính phủ! 

Thưa các đồng chí dự Hội nghị! 

Sau khi dịch bệnh Covid 19 được kiểm soát, Chính phủ đã xây dựng và 

ban hành chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Để tiếp tục phục 

hồi, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững thì một trong những yêu cầu 

đặt ra hết sức quan trọng đó là ổn định và phát triển thị trường lao động.  

Trong bối cảnh ngay sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp sản xuất 

thiếu hụt lao động, đầu tháng 3/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã 

tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc “Nắm bắt tình hình và đề xuất giải pháp 

khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động ở các địa phương, ngành” với tất cả 

các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương trong 

cả nước. Sau đó, ngày 08/4/2022 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có 

Văn bản số 244/BC-TLĐ báo cáo, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ quan tâm giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động, bảo đảm việc 

làm, đời sống của NLĐ; đồng thời chỉ đạo toàn hệ thống Công đoàn tập trung 

triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp góp phần phục hồi thị trường lao 

động, thiết thực chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

NLĐ, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. 

Với vai trò và trách nhiệm của tổ chức đại diện cho NLĐ, trong thời 

gian qua, các cấp Công đoàn đã đặc biệt quan tâm triển khai nhiều hoạt 

động, giải pháp thiết thực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của NLĐ, được NLĐ, đoàn viên tin tưởng, ủng hộ, được các cấp, 

các ngành và toàn xã hội ghi nhận, đánh giá cao: 

- Các cấp công đoàn đã tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan chức 

năng đề xuất hoàn thiện chính sách liên quan đến NLĐ; bám sát cơ sở, nắm bắt 

tình hình, kịp thời kiến nghị giải quyết các vướng mắc trong thực hiện chính 

sách, phối hợp triển khai các giải pháp đảm bảo quyền lợi của NLĐ, nhất là ở 

các doanh nghiệp gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.  

- Các cấp công đoàn tập trung công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ 

ngay tại cơ sở, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh 
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nghề nghiệp, bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, thuộc gia đình chính sách. 

Hai năm qua, tổng kinh phí dành để hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng 

bởi Covid-19 và chăm lo tết Nhâm Dần cho đoàn viên, NLĐ là gần 12.000 tỷ 

đồng.  

Tết Nhâm Dần 2022, Tổng Liên đoàn đã tham mưu các đồng chí lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi thăm, chúc Tết, 

tặng hơn 15 nghìn suất quà cho đoàn viên, NLĐ tại 63 tỉnh, thành phố - thể 

hiện sự quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước đối với giai cấp công nhân 

và NLĐ.  

- Tổ chức Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò đại diện NLĐ trong Hội 

đồng tiền lương quốc gia, tích cực đàm phán, thương lượng tăng lương tối thiểu 

vùng, tham gia trình Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 

12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng 

lao động, tăng bình quân 6% từ ngày 01/7/2022. 

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn đã phối hợp 

giám sát thực hiện quy định về hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ 

và các chính sách hỗ trợ liên quan khác. Công đoàn đã có ý kiến cụ thể với 

doanh nghiệp, đơn vị và đại diện lãnh đạo tỉnh, ngành tháo gỡ khó khăn, thực 

hiện tốt hơn các chế độ của NLĐ, duy trì việc làm, ổn định thu nhập cho NLĐ. 

- Bên cạnh đó, trước tình hình quan hệ lao động có những biểu hiện phức 

tạp, các cấp công đoàn chú trọng thực hiện giải pháp phòng ngừa tranh chấp 

lao động, ngừng việc tập thể, tập trung tuyên truyền, vận động NLĐ, người sử 

dụng lao động đồng hành, chia sẻ khó khăn; phối hợp thực hiện tốt quy chế dân 

chủ cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động 

tập thể, hài hòa lợi ích các bên, vì sự phát triển bền vững.  

Để phát triển thị trường lao động, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, 

bền vững, điều hết sức chú trọng là cần chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh 

thần cho NLĐ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Bởi lẽ, 

con người luôn phải là trung tâm, chủ thể, nguồn lực quan trọng nhất và 

mục tiêu của sự phát triển. Tại Hội nghị quan trọng này, Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam kiến nghị: 

- Trước mắt, Chỉnh phủ, các Bộ, ngành và các địa phương tập trung chỉ 

đạo quyết liệt triển khai những chính sách hỗ trợ NLĐ đã ban hành thời gian 

qua theo mốc thời gian đã định như thông báo của Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội để bảo đảm tính thiết thực, cấp thiết của những chủ trương, chính 

sách hiệu quả, nhân văn đó. 
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Tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo nghề giúp cung cấp số lượng lớn nguồn 

lao động có tay nghề kịp thời cho các doanh nghiệp theo yêu cầu. Tập trung 

nguồn nhân lực cho những ngành, nghề đang thiếu hụt lao động như ngành du 

lịch – khách sạn, may mặc, da giày, điện tử, v.v… 

Các cơ quan quản lý nhà nước phải chú trọng hơn nữa trong kiểm tra, 

thanh tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động, kịp thời ngăn chặn hành vi vi 

phạm pháp luật lao động, vi phạm quyền lợi của NLĐ, như chế độ tiền lương, 

trợ cấp, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã 

hội. Bên cạnh đó, tập trung hỗ trợ các bên xây dựng quan hệ lao động hài hòa, 

ổn định, tiến bộ. 

- Về trung và dài hạn, cần nghiên cứu và có các chính sách, giải pháp có 

tính hệ thống, tổng thể giải quyết căn cơ vấn đề việc làm, thu nhập, đời sống 

của NLĐ, nhất là với nhóm thu nhập thấp, người nhập cư, lao động nữ (gồm 

chính sách thu hút đầu tư, lương, bảo hiểm, đào tạo nghề, nhà ở, nơi học tập, 

khám chữa bệnh v.v…). Điều này không chỉ đảm bảo nguồn nhân lực hiện tại, 

mà còn chăm lo nguồn nhân lực tương lai, thế hệ con cái của họ.  

Chính phủ, các Bộ, ngành và các địa phương quan tâm đầu tư, tập trung 

triển khai các chính sách thiết thực thu hút NLĐ đến làm việc tại các vùng kinh 

tế trọng điểm, như: xây dựng nhà ở cho NLĐ thuê với giá hợp lý; xây các chung 

cư, nhà ở để bán cho NLĐ với giá cả phù hợp, đảm bảo nơi học tập, khám bệnh, 

vui chơi giải trí cho NLĐ và con em của họ. 

Tiếp tục chú trọng đào tạo nghề, chuẩn bị đủ nguồn nhân lực chất lượng 

cao đáp ứng yêu cầu cho những ngành, nghề đang phát triển, những lĩnh vực 

kinh tế mũi nhọn như: công nghiệp công nghệ cao, công nghệ tự động hóa, 

công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, dược mỹ phẩm, nông nghiệp công 

nghệ cao, lô-gic-tíc… 

Tiếp tục hoàn thiện chính sách về tiền lương, điều kiện lao động, an sinh 

xã hội, bảo đảm việc làm bền vững, dịch chuyển lao động tự do, linh hoạt để 

tạo ra sự hấp dẫn trên thị trường lao động, NLĐ được phát huy tối đa khả năng 

lao động, sáng tạo, giúp tăng năng suất lao động. Qua đó vừa thiết thực phát 

triển thị trường lao động, vừa thực hiện tốt việc chăm lo đời sống và bảo đảm 

quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, góp phần đưa đất nước phát 

triển nhanh, bền vững. 

Xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí! 


