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CHƯƠNG 19 

LAO ĐỘNG 

Điều 19.1: Định nghĩa 

Mục đích của Chương này: 

Tuyên bố Tổ chức lao động quốc tế (ILO) là tuyên bố của Tổ chức lao động quốc tế về những 
nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc và những biện pháp tiếp theo (1998); 

Luật lao động là các qui chế, qui định, hoặc những điều khoản của các qui chế, qui định của một 
Bên có liên quan trực tiếp đến quyền lao động được quốc tế công nhận dưới đây: 

(a) tự do liên kết và công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể; 

(b) loại bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc; 

(c) bãi bỏ lao động trẻ em, cấm những hình thức lao động trẻ em tệ hại nhất; 

(d) Không phân biệt đối xử trong lao động và nghề nghiệp; và 

(e) những điều kiện làm việc có thể chấp nhận được đối với mức lương tối thiểu1, giờ làm việc, an 
toàn và sức khỏe lao động; 

Các qui chế và qui định hoặc các qui chế hoặc qui định nghĩa là 2: 

(a) Đối với Úc, Đạo luật của Quốc hội liên bang, hoặc các qui định được đưa ra bởi Tổng toàn quyền 
tại Hội Đồng theo thẩm quyền được giao dưới một Đạo luật của Quốc hội liên bang; 

(b) Đối với Malaysia, Hiến pháp Liên bang, Đạo luật của Quốc hội, luật pháp và qui định khác theo 
Đạo luật của Quốc hội; 

(c) Đối với Mexico, Luật của Quốc hội hoặc những qui định và điều khoản được ban hành theo Luật 
của Quốc hội cho mục đích của Chương này bao gồm Hiến pháp Hợp chủng Mexico; 

(d) Đối với Hoa Kỳ, Luật của Quốc hội hoặc những qui định và điều khoản được ban hành theo Luật 
của Quốc hội cho mục đích của Chương này bao gồm Hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; 

Điều 19.2: Tuyên bố về cam kết chung 

1. Các Bên khẳng định nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên của ILO kể cả các thành viên 
được nêu trong Tuyên bố ILO liên quan đến quyền lao động trong phạm vi lãnh thổ của mình. 

2. Các Bên công nhận rằng, như được nêu trong khoản 5 của Tuyên bố ILO, các tiêu chuẩn lao 
động không nên được sử dụng cho các mục đích bảo hộ thương mại. 

Điều 19.3: Quyền lao động 

1. Mỗi Bên phải thông qua và duy trì trong các qui chế và qui định của mình các quyền dưới đây 
như được nêu trong Tuyên bố ILO: 

(a) tự do liên kết và công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể; 

(b) loại bỏ tất cả các hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc; 

(c) bãi bỏ lao động trẻ em, cấm những hình thức lao động trẻ em tệ hại nhất; và 

(d) Không phân biệt đối xử trong lao động và nghề nghiệp; 
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2. Mỗi Bên phải thông qua và duy trì trong các qui chế và qui định của mình các điều kiện làm việc 
có thể chấp nhận được đối với mức lương tối thiểu, giờ làm việc, an toàn và sức khỏe lao động. 

Điều 19.4: Không vi phạm 

Các Bên công nhận rằng không thích hợp để khuyến khích thương mại hoặc đầu tư bằng cách làm 
suy yếu hoặc làm giảm sự bảo vệ được qui định trong luật lao động của mỗi Bên.  Theo đó, không 
Bên nào được từ bỏ hoặc phớt lờ, hoặc ngỏ ý từ bỏ hoặc phớt lờ các qui chế hoặc qui định của 
mình: 

(a) thực hiện Điều 19.3.1 (Quyền lao động) nếu việc từ bỏ hoặc phớt lờ đó không phù hợp với quyền 
được nêu trong khoản đó; hoặc 

(b) thực hiện Điều 19.3.1 hoặc Điều 19.3.2 (Quyền lao động), nếu việc từ bỏ hoặc phớt lờ đó làm suy 
yếu hoặc làm giảm sự tuân thủ quyền được nêu trong Điều 19.3.1, hoặc điều kiện công việc được 
dẫn chiếu trong Điều 19.3.2 (Quyền lao động), trong khu vực thương mại hoặc khu vực hải quan đặc 
biệt chẳng hạn khu chế xuất hoặc khu ngoại thương trong lãnh thổ của Bên đó theo cách gây ảnh 
hưởng đến thương mại hoặc đầu tư giữa các Bên. 

Điều 19.5: Thực thi Luật lao động 

1. Không Bên nào được từ chối thực hiện một cách hiệu quả luật lao động của mình thông qua 
chương trình hành động hoặc không hành động được duy trì và kéo dài theo cách ảnh hưởng đến 
thương mại hoặc đầu tư giữa các Bên sau khi Hiệp định này đi vào hiệu lực. 

2. Nếu một Bên không tuân thủ nghĩa vụ theo Chương này thì quyết định mà Bên đó đưa ra về việc 
cung cấp nguồn lực thực thi pháp luật sẽ không biện minh cho hành động không tuân thủ đó. Mỗi Bên 
giữ lại quyền tự quyết thực thi hợp lý và quyền đưa ra những quyết định đúng đắn về việc phân bổ 
nguồn lực thực thi pháp luật cho các hoạt động thực thi luật lao động trong các quyền lao động cơ 
bản và những điều kiện công việc có thể chấp nhận được được liệt kê trong Điều 19.3.1 (Luật lao 
động) và Điều 19.3.2 (Quyền lao động) miễn là việc thực hiện quyền tự quyết đó và những quyết 
định đó không đi ngược lại với nghĩa vụ qui định trong Chương này. 

3. Không có điều gì trong Chương này được hiểu là ủy quyền cho các cơ quan thẩm quyền của một 
Bên thực hiện các hoạt động thực thi pháp luật trong lãnh thổ của một Bên khác. 

Điều 19.6: Lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc 

Mỗi Bên công nhận mục đích của việc loại bỏ các hình thức lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc bao 
gồm lao động trẻ em cưỡng bức hoặc bắt buộc.   Khi xét đến việc các Bên đã đảm nhận nghĩa vụ 
trong vấn đề này theo Điều 19.3 (Quyền lao động), mỗi Bên sẽ không khuyến khích, thông qua 
những sáng kiến họ xét là phù hợp, việc nhập khẩu các hàng hóa từ các nguồn khác được sản xuất 
toàn bộ hoặc một phần bởi lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, bao gồm lao động trẻ em cưỡng bức 
hoặc bắt buộc. 6 

Điều 19.7: Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 

Mỗi Bên phải cố gắng khuyến khích các doanh nghiệp tự nguyện áp dụng các sáng kiến trách nhiệm 
xã hội doanh nghiệp về vấn đề lao động đã được phê chuẩn hoặc hỗ trợ bởi Bên đó. 

Điều 19.8: Nhận thức cộng đồng và những đảm bảo về thủ tục 
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1. Mỗi Bên phải đẩy mạnh nhận thức cộng đồng về luật lao động của mình bao gồm việc phải đảm 
bảo rằng thông tin liên quan đến luật lao động, các thủ tục thực thi và tuân thủ phải được công bố 
rộng rãi đến công chúng. 

2. Mỗi Bên phải đảm bảo rằng những ai với sự quan tâm đã được công nhận trong hệ thống luật 
pháp của mình đối với một vấn đề cụ thể nào đó đều có quyền tiếp cận các tòa án không thiên vị và 
độc lập để thực thi luật lao động của Bên đó. Các tòa án này có thể gồm tòa án hành chính, cơ quan 
tài phán bán tư pháp, tòa án tư pháp hoặc tòa án lao động như được qui định trong luật pháp của 
mỗi Bên. 

3. Mỗi Bên phải đảm bảo rằng các thủ tục tố tụng trước các tòa án này cho việc thi hành pháp luật 
lao động của mình phải công bằng, bình đẳng và minh bạch; thực hiện theo đúng thủ tục của pháp 
luật; và không kéo theo những phí hoặc thời hạn không hợp lý hoặc sự chậm trễ không cần 
thiết.   Bất kỳ cuộc điều trần nào trong các thủ tục tố tụng này phải công khai trừ khi việc thi hành 
công lý có yêu cầu khác phù hợp với pháp luật của mình. 

4. Mỗi Bên phải đảm bảo rằng: 

(a) các bên tham gia tố tụng phải có quyền hỗ trợ hoặc bảo vệ vị thế tương ứng của họ, kể cả việc 
phải trình ra các thông tin hoặc bằng chứng; 

(b) các quyết định cuối cùng về phải trái của vụ việc 

(i) phải được dựa trên thông tin hoặc bằng chứng theo đó các bên được có cơ hội lắng nghe; 

(ii) phải nêu ra lý do dẫn đến quyết định cuối cùng; và 

(iii) phải có sẵn bằng văn bản cho các bên tham gia tố tụng và công chúng phù hợp với luật pháp. 

5. Mỗi Bên phải qui định rằng các bên tham gia tố tụng phải được quyền xin xét lại hoặc khiếu nại 
nếu phù hợp theo luật pháp của mình. 

6. Mỗi Bên phải đảm bảo rằng các bên tham gia tố tụng phải có quyền sử dụng các biện pháp theo 
luật pháp của mình cho việc thực thi hiệu quả quyền của mình theo luật lao động của Bên đó và các 
giải pháp này phải được tiến hành kịp thời. 

7. Mỗi Bên phải cung cấp các thủ tục để thực thi hiệu quả các quyết định cuối cùng của tòa án mình 
trong các vụ tố tụng này. 

Điều 19.9: Đệ trình công khai 

1. Mỗi Bên, thông qua điểm liên hệ của mình được chỉ định theo Điều 19.13 (Các điểm liên hệ), 
phải qui định việc tiếp nhận và xem xét các hồ sơ được đệ trình từ một Bên khác về những vấn đề 
liên quan đến Chương này phù hợp với thủ tục nội địa của mình.  Mỗi Bên phải công khai các thủ 
tục của mình kể cả thời gian cho việc tiếp nhận và xem xét các hồ sơ đệ trình. 

2. Một Bên có thể qui định trong các thủ tục của mình rằng để được xem xét, một hồ sơ đệ trình tối 
thiểu phải: 

(a) đưa ra một vấn đề liên quan trực tiếp đến Chương này; 

(b) nhận rõ người hoặc tổ chức nộp hồ sơ đó; và 

(c) giải thích, tới mức có thể, vấn đề được đưa ra đó ảnh hưởng như thế nào và tới chừng mực nào 
đến thương mại hoặc đầu tư giữa các Bên. 



www.phuoc-partners.com định dạng lại từ https://thuvienphapluat.vn  Page 4 
 

3.  Mỗi Bên phải: 

(a) xem xét những vấn đề được đưa ra trong hồ sơ đệ trình và phản hồi kịp thời đến người đệ trình, 
kể cả bằng văn bản nếu phù hợp; và 

(b) Công khai kịp thời hồ sơ đệ trình và kết quả xem xét đến các Bên khác và công chúng nếu phù 
hợp. 

4. Một Bên có thể yêu cầu người hoặc tổ chức lập hồ sơ đó cung cấp thêm thông tin cần thiết để 
xem xét bản chất đích thực của hồ sơ đệ trình. 

Điều 19.10: Hợp tác 

1. Các Bên đều công nhận tầm quan trọng của hợp tác như là một cơ chế để thực thi hiệu quả 
Chương này, để nâng cao cơ hội cải thiện các tiêu chuẩn lao động và thúc đẩy những cam kết chung 
liên quan đến các vấn đề lao động bao gồm an sinh và chất lượng cuộc sống của người lao động, 
những nguyên tắc và quyền lợi được nêu trong Tuyên bố ILO. 

2.  Để tiến hành các hoạt động hợp tác, các Bên phải được chỉ dẫn bởi những nguyên tắc dưới đây: 

(a) xem xét quyền ưu tiên của mỗi Bên, mức độ phát triển và nguồn lực sẵn có; 

(b) sự tham gia rộng rãi cũng như lợi ích qua lại của các Bên; 

(c) sự phù hợp về năng lực và các hoạt động xây dựng năng lực bao gồm hỗ trợ kỹ thuật giữa các 
Bên để giải quyết các vấn đề bảo hộ lao động và các hoạt động để thúc đẩy thực hành sáng tạo tại 
nơi làm việc; 

(d) việc tạo ra thành quả lao động đo lường được, tích cực và có ý nghĩa; 

(e) hiệu quả về nguồn lực bao gồm thông qua việc sử dụng công nghệ nếu phù hợp để tối ưu hóa 
nguồn lực được sử dụng trong các hoạt động hợp tác; 

(f) tính bổ sung với các sáng kiến khu vực và đa phương hiện hữu để giải quyết các vấn đề về lao 
động; và 

(g) tính minh bạch và sự tham gia công khai. 

3.  Mỗi Bên phải mời gọi ý kiến và sự tham gia nếu phù hợp của các bên liên quan, bao gồm đại 
diện người lao động và người sử dụng lao động trong việc nhận ra những mặt hợp tác tiềm năng và 
tiến hành các hoạt động hợp tác. Trong phạm vi thỏa thuận của các Bên tham gia, các hoạt động 
hợp tác có thể xảy ra thông qua cam kết song phương hoặc đa phương và có thể bao gồm các tổ 
chức khu vực hoặc quốc tế liên quan như ILO và các quốc gia thành viên ngoài TPP. 

4. Kinh phí cho các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ của Chương này sẽ được quyết định bởi các 
Bên tham gia theo từng trường hợp cụ thể. 

5. Ngoài các hoạt động hợp tác được khái quát trong Điều này, các Bên, nếu thích hợp, phải họp kín và 
thúc đẩy thành viên của mình tại các diễn đàn khu vực và đa phương để thúc đẩy lợi ích chung trong 
việc giải quyết các vấn đề lao động. 

6.  Các lĩnh vực hợp tác bao gồm: 

(a) tạo công ăn việc làm và thúc đẩy việc làm chất lượng và năng suất kể cả các chính sách tạo sự 
tăng trưởng việc làm và thúc đẩy khả năng kinh doanh bền vững; 
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(b) tạo việc làm chất lượng và năng suất liên quan đến phát triển bền vững và phát triển kỹ năng cho 
công việc trong các ngành công nghiệp mới nổi bao gồm các ngành công nghiệp môi trường; 

(c) thực hành sáng tạo tại công sở để nâng cao an sinh và tính cạnh tranh của người lao động; 

(d) phát triển nguồn lực con người và tăng cường cơ hội việc làm, bao gồm việc thông qua giáo dục 
lâu dài và thường xuyên, đào tạo, phát triển và nâng cấp các kỹ năng; 

(e) cân bằng công việc và cuộc sống; 

(f) thúc đẩy cải tiến trong kinh doanh và hiệu suất lao động đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ; 

(g) chế độ thù lao; 

(h) thúc đẩy nhận thức và tôn trọng các nguyên tắc và quyền lợi được nêu trong Tuyên bố ILO và 
khái niệm về Công việc thỏa đáng như được định nghĩa trong ILO; 

(i) những điều luật lao động bao gồm việc thực thi hiệu quả các nguyên tắc và quyền lợi được nêu 
trong Tuyên bố ILO; 

(j) an toàn và sức khỏe lao động; 

(k) quản lý và phân xử lao động, chẳng hạn, tăng cường năng lực, hiệu quả và hiệu suất; 

(l) thu thập và sử dụng thống kê lao động; 

(m) thanh tra lao động, chẳng hạn, cải thiện cơ chế tuân thủ và thực thi pháp luật; 

(n) giải quyết những thách thức và cơ hội của một nguồn lực đa dạng và đa thế hệ bao gồm: 

(i) thúc đẩy sự bình đẳng và loại bỏ phân biệt đối xử trong lao động và nghề nghiệp đối với lao động 
nhập cư, hoặc trong các khía cạnh tuổi tác, khuyết tật và những đặc điểm khác không liên quan đến 
giá trị hoặc yêu cầu của lao động; 

(ii) thúc đẩy sự bình đẳng, loại bỏ phân biệt đối xử đối với những quan tâm về việc làm của phụ nữ; 
và 

(iii) bảo vệ người lao động dễ bị tổn thương kể cả lao động nhập cư, lao động lương thấp hoặc lao 
động không thường xuyên;(o) giải quyết những thách thức lao động và việc làm trong khủng hoảng 
kinh tế chẳng hạn thông qua các lĩnh vực quan tâm chung trong Hiệp định việc làm toàn cầucủa ILO; 

(p) những vấn đề bảo vệ xã hội bao gồm đền bù cho người lao động trong trường hợp chấn thương 
hoặc bệnh nghề nghiệp, hệ thống lương hưu và kế hoạch trợ giúp việc làm; 

(q) thực hành tốt nhất trong quan hệ lao động, ví dụ, cải thiện các quan hệ lao động bao gồm thúc 
đẩy cơ chế giải quyết tranh chấp tốt nhất; 

(r) đối thoại xã hội bao gồm tham vấn và hợp tác ba bên; 

(s) đối với quan hệ lao động trong các doanh nghiệp đa quốc gia, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin và 
đối thoại liên quan đến điều kiện làm việc bởi các doanh nghiệp hoạt động trong hai hoặc nhiều Bên 
với các tổ chức đại diện người lao động ở mỗi Bên; 

(t) trách nhiệm xã hội công ty; và 

(u) các lĩnh vực khác khi các Bên có thể quyết định. 

7.  Các Bên có thể tiến hành các hoạt động trong các lĩnh vực hợp tác trong khoản 6 thông qua: 
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(a) các hội thảo chuyên đề, đối thoại và các diễn đàn khác để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và 
những hoạt động tốt nhất bao gồm các diễn đàn trực tuyến và diễn đàn chia sẻ kiến thức khác; 

(b) các chuyến tham quan, nghiên cứu, học hỏi để ghi chép và nghiên cứu các chính sách và phương 
pháp; 

(c) hợp tác nghiên cứu và phát triển liên quan đến những thực hành tốt nhất về những chủ đề lợi ích 
đôi bên; 

(d) các buổi giao lưu cụ thể về kiến thức chuyên sâu và trợ giúp kỹ thuật nếu phù hợp; và 

(e) các hình thức khác khi các Bên có thể quyết định. 

Điều 19.11: Đối thoại lao động hợp tác 

1. Một Bên có thể đề nghị đối thoại với một Bên khác về bất kỳ vấn đề gì phát sinh theo Chương 
này vào bất cứ lúc nào bằng việc gởi một văn bản đề nghị đến điểm liên hệ mà Bên kia đã chỉ định 
theo Điều 19.13 (Các điểm liên hệ). 

2. Bên đề nghị sẽ kèm theo các thông tin đầy đủ và cụ thể để giúp Bên kia phản hồi, bao gồm việc 
xác định các vấn đề được đề cập, chỉ ra cơ sở của đề nghị theo Chương này và, nếu có liên quan, 
cách thức mà thương mại và đầu tư giữa các Bên bị ảnh hưởng. 

3. Trừ khi Bên đề nghị và Bên nhận đề nghị (các Bên đối thoại) đưa ra quyết định khác, đối thoại sẽ 
bắt đầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày một Bên nhận được đề nghị đối thoại.  Các Bên đối thoại sẽ 
tiến hành đối thoại một cách có thiện ý.   Các Bên đối thoại sẽ cung cấp phương tiện để tiếp nhận và 
xem xét các quan điểm của những người quan tâm về vấn đề đó như là một phần của đối thoại. 

4. Đối thoại có thể được tổ chức gặp mặt trực tiếp hoặc thông qua bất kỳ phương tiện công nghệ nào 
thuận lợi cho các Bên đối thoại. 

5. Các Bên đối thoại sẽ xử lý tất cả các vấn đề được nêu trong đề nghị.    Nếu các Bên đối thoại giải 
quyết vấn đề đó, họ phải lập hồ sơ về kết quả kể cả, nếu phù hợp, những bước thực hiện cụ thể và thời 
gian họ đã thống nhất.Các Bên đối thoại sẽ công bố kết quả đến công chúng trừ khi có quyết định 
ngược lại. 

6. Khi phát triển kết quả căn cứ theo khoản 5, các Bên đối thoại nên xem xét tất cả các phương án sẵn có 
và có thể cùng nhau quyết định về bất kỳ chương trình hành động nào họ coi là phù hợp, bao gồm: 

(a) phát triển và thực hiện một kế hoạch hành động dưới bất kỳ hình thức nào họ thấy thỏa đáng, có 
thể bao gồm những bước cụ thể và có thể kiểm chứng chẳng hạn về kiểm tra, thanh tra lao động hoặc 
hành động tuân thủ và khung thời gian phù hợp; 

(b) kiểm chứng độc lập về sự tuân thủ hoặc thực hiện bởi các cá nhân hoặc tổ chức, như ILO, được 
lựa chọn bởi các Bên đối thoại; và 

(c) các ưu đãi phù hợp, chẳng hạn các chương trình hợp tác và xây dựng năng lực, nhằm khuyến 
khích hoặc hỗ trợ các Bên đối thoại nhận ra và xử lý các vấn đề lao động. 

Điều 19.12: Hội đồng lao động 

1. Các Bên thiết lập một Hội đồng lao động (Hội đồng) gồm các đại diện chính phủ cấp bộ hoặc cấp 
khác theo chỉ định của mỗi Bên. 

2. Hội đồng sẽ họp mặt trong vòng một năm kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực.   Sau đó, Hội 
đồng sẽ họp mặt hai năm một lần trừ khi các Bên đưa ra quyết định khác. 
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3. Hội đồng sẽ: 

(a) xem xét những vấn đề liên quan đến Chương này; 

(b) thiết lập và xem xét những ưu tiên để hướng dẫn các quyết định của các Bên về hợp tác lao động 
và các hoạt động xây dựng năng lực được tiến hành căn cứ theo Chương này, có xét đến những 
nguyên tắc được nêu trong Điều 19.10.2 (Hợp tác); 

(c) thống nhất về một chương trình công việc chung phù hợp với những ưu tiên được thiết lập theo 
điểm (b); 

(d) giám sát và đánh giá chương trình làm việc chung này; 

(e) xem xét các báo cáo từ các điểm liên hệ được chỉ định theo Điều 19.13 (Các điểm liên hệ);(f) 
thảo luận những vấn đề về lợi ích đôi bên; 

(g) tạo điều kiện tham gia và nhận thức của cộng đồng về việc thực hiện Chương này; và 

(h) Thực hiện bất kỳ chức năng nào khác khi các Bên có thể quyết định. 

4. Trong suốt năm thứ năm sau ngày hiệu lực của Hiệp định, hoặc nếu các Bên có quyết định khác, 
Hội đồng sẽ xem xét việc thực hiện Chương này nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả của nó và báo 
cáo kết quả cũng như bất kỳ đề xuất nào lên Ủy ban TPP. 

5.  Hội đồng có thể tiến hành những xem xét tiếp theo như được các Bên đồng ý. 

6.  Mỗi Bên sẽ luân phiên chủ trì Hội đồng. 

7. Tất cả các quyết định và báo cáo của Hội đồng sẽ được thực hiện bởi sự đồng thuận và được công 
bố công khai, trừ khi Hội đồng đưa ra quyết định khác. 

8. Hội đồng sẽ thống nhất một bản báo cáo tổng kết chung về công việc của mình vào cuối mỗi buổi 
họp Hội đồng. 

9. Các Bên sẽ, nếu phù hợp, liên kết với các tổ chức khu vực và quốc tế liên quan như ILO và 
APEC, về những vấn đề liên quan đến Chương này.  Hội đồng có thể tìm cách phát triển những đề 
xuất chung hoặc phối hợp với các tổ chức này hoặc với các quốc gia ngoài khối TPP. 

Điều 19.13: Các điểm liên hệ 

1. Mỗi Bên sẽ chỉ định một văn phòng hoặc một viên chức thuộc bộ lao động của mình hoặc tổ 
chức tương đương như là một điểm liên hệ để giải quyết những vấn đề liên quan đến Chương này 
trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực đối với Bên đó.  Mỗi Bên phải khẩn 
trương thông báo các Bên khác bất kỳ thay đổi nào về điểm liên hệ của mình. 

2. Các điểm liên hệ sẽ: 

(a) tạo điều kiện thông tin và phối hợp giữa các Bên: (b) hỗ trợ Hội đồng; 

(c) báo cáo Hội đồng nếu phù hợp; 

(d) đóng vai trò như một kênh thông tin với công chúng trong lãnh thổ tương ứng của họ; và 

(e) làm việc cùng nhau kể cả với các cơ quan phù hợp khác của chính phủ mình nhằm phát triển và 
thực hiện những hoạt động hợp tác, được hướng dẫn bởi các ưu tiên của Hội đồng, các lĩnh vực hợp 
tác được nêu trong Điều 19.10.6 (Hợp tác) và nhu cầu của các Bên. 



www.phuoc-partners.com định dạng lại từ https://thuvienphapluat.vn  Page 8 
 

3. Các điểm liên hệ có thể phát triển và thực hiện các hoạt động hợp tác cụ thể song phương và đa 
phương. 

4. Các điểm liên hệ có thể thông tin và phối hợp hoạt động thông qua họp mặt trực tiếp hay sử 
dụng các phương tiện công nghệ khác. 

Điều 19.14: Quan hệ công chúng 

1. Khi tiến hành các hoạt động của mình, kể cả các cuộc họp, Hội đồng sẽ cung cấp một phương tiện 
cho việc tiếp nhận và xem xét các quan điểm của những người quan tâm về những vấn đề liên quan 
đến Chương này. 

2.  Mỗi Bên sẽ thiết lập hoặc duy trì, và tham vấn, một cơ quan tham vấn hoặc cố vấn lao động quốc 
gia hoặc cơ chế tương tự, cho các thành viên của công chúng, bao gồm các đại diện của các tổ chức 
lao động và kinh doanh, để đưa ra những quan điểm về những vấn đề liên quan đến Chương này. 

Điều 19.15: Tham vấn lao động 

1. Các Bên sẽ thực hiện mọi nỗ lực thông qua hợp tác và tham vấn dựa trên nguyên tắc tôn trọng lẫn 
nhau để giải quyết bất kỳ vấn đề nào phát sinh theo Chương này. 

2. Một Bên (Bên đề nghị) có thể, vào bất kỳ lúc nào, đề nghị tham vấn lao động với một Bên khác 
(Bên phản hồi) liên quan đến bất kỳ vấn đề nào phát sinh theo Chương này bằng việc gởi một văn 
bản đề nghị đến điểm liên hệ của Bên phản hồi.  Bên đề nghị sẽ gởi kèm đầy đủ và cụ thể các thông 
tin để trợ giúp Bên kia phản hồi, bao gồm việc xác định các vấn đề được đề cập, chỉ ra cơ sở pháp 
lý của đề nghị theo Chương này.  Bên đề nghị sẽ chuyển đề nghị đó đến các Bên khác qua các điểm 
liên hệ tương ứng. 

3. Bên phản hồi sẽ, trừ khi có thỏa thuận khác với Bên đề nghị, trả lời bằng văn bản không quá bảy 
ngày sau khi nhận được đề nghị.  Bên phản hồi sẽ chuyển phúc đáp đến các Bên khác và tiến hành 
tham vấn lao động một cách có thiện ý. 

4. Một Bên không phải là Bên đề nghị hoặc Bên phản hồi (Các Bên tham phấn) thấy rằng mình có 
mối quan tâm đặc biệt đến vấn đề có thể tham gia vào tham vấn lao động bằng việc gởi một thông 
báo đến các Bên trong thời gian bảy ngày kể từ ngày Bên đề nghị chuyển đề nghị tham vấn lao 
động.  Bên đó phải đưa vào trong thông báo của mình lời giải thích về sự quan tâm đặc biệt đến vấn 
đề. 

5. Các Bên phải tiến hành tham vấn lao động không quá 30 ngày sau khi Bên phản hồi nhận được 
đề nghị. 

6. Trong tham vấn lao động: 

(a) mỗi Bên tham vấn phải cung cấp đầy đủ thông tin để thúc đẩy xem xét trọn vẹn vấn đề; và 

(b) bất kỳ Bên nào tham gia vào tham vấn phải đối xử với bất kỳ thông tin mật nào được trao đổi 
trong quá trình tham vấn trên cơ sở tương tự như Bên cung cấp thông tin đó. 

7. Tham vấn lao động có thể được tiến hành thông qua các buổi họp trực tiếp hoặc qua bất kỳ phương 
tiện công nghệ nào thuận tiện cho các Bên tham vấn. Nếu tham vấn lao động được tiến hành thông qua 
các buổi họp trực tiếp, các buổi họp đó phải được tổ chức tại thủ đô của Bên phản hồi trừ khi các Bên 
tham vấn có thỏa thuận khác. 
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8. Các Bên tham vấn sẽ nỗ lực đi đến hướng giải quyết thỏa đáng đối với vấn đề thông qua tham 
vấn lao động theo Điều này, có xét đến các cơ hội hợp tác liên quan đến vấn đề. Các Bên tham vấn 
có thể đề nghị tham mưu từ một chuyên gia độc lập hoặc các chuyên gia được các Bên tham vấn lựa 
chọn để hỗ trợ cho mình. Các Bên tham vấn có thể viện đến các thủ tục như văn phòng làm việc tốt, 
sự hòa giải hoặc dàn xếp. 

9. Trong tham vấn lao động theo Điều này, một Bên tham vấn có thể đề nghị Bên tham vấn kia sắp xếp 
nhân sự có kiến thức chuyên sâu về chủ đề chính của tham vấn lao động từ các cơ quan chính phủ hoặc 
cơ quan quản lý của mình. 

10. Nếu các Bên tham vấn không thể giải quyết được vấn đề, bất kỳ Bên tham vấn nào cũng có thể đề 
nghị đại diện Hội đồng của các Bên tham vấn triệu tập cuộc họp để xem xét vấn đề bằng việc gởi một 
văn bản đề nghị đến Bên tham vấn kia thông qua điểm liên hệ.Bên đưa ra đề nghị đó sẽ thông báo cho 
tất cả Bên kia thông qua các điểm liên hệ.  Đại diện Hội đồng của các Bên tham vấn sẽ triệu tập 
cuộc họp không quá 30 ngày sau ngày nhận được đề nghị trừ khi các Bên tham vấn có thỏa thuận 
khác, và sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề, bao gồm, nếu phù hợp, việc tham vấn các chuyên gia độc lập 
và viện đến các thủ tục như văn phòng tốt, sự hòa giải và dàn xếp. 

11. Nếu các Bên tham vấn có thể giải quyết vấn đề, họ phải lập hồ sơ về kết quả kể cả, nếu phù hợp, 
những bước thực hiện cụ thể và thời gian đã được thỏa thuận. Các Bên tham vấn phải công bố kết quả 
đến các Bên và đến công chúng trừ khi họ có thỏa thuận khác. 

12. Nếu các Bên tham vấn không giải quyết được vấn đề không quá 60 ngày sau ngày nhận được đề 
nghị theo khoản 2, Bên đề nghị có thể yêu cầu thành lập một ủy ban theo Điều 28.7 (Thành lập một ủy 
ban) và, như được qui định trong Chương 28 (Giải quyết tranh chấp), sau này có thể viện đến các điều 
khoản khác của Chương đó. 

13. Không Bên nào được viện đến giải quyết tranh chấp theo Chương 28 (Giải quyết tranh chấp) đối 
với một vấn đề phát sinh theo Chương này mà trước hết không chịu nỗ lực giải quyết vấn đề đó 
theo Điều này. 

14. Một Bên có thể viện đến tham vấn lao động theo Điều này mà không gây phương hại đến sự 
khởi đầu hoặc tiếp tục đối thoại lao động hợp tác theo Điều 19.11 (Đối thoại lao động hợp tác) 

15. Tham vấn lao động phải được giữ bí mật và không gây phương hại đến quyền lợi của bất kỳ Bên 
nào trong bất kỳ thủ tục tố tụng khác. 

1Đối với Singapore, lương tối thiểu có thể bao gồm thanh toán và điều chỉnh mức lương theo Luật 
Việc Làm và kế hoạch bổ sung lương theo Luật quỹ tiết kiệm trung ương. 

2 Để rõ hơn, đối với mỗi Bên thiết lập một định nghĩa, mang hình thức chính phủ liên bang, định 
nghĩa của Bên đó sẽ áp dụng cho tất cả người lao động. 

3Những nghĩa vụ được nêu trong Điều 19.3, khi liên quan đến ILO, chỉ được dẫn chiếu trong Tuyên 
bố ILO. 

4Để xác minh một vi phạm nghĩa vụ theo Điều 19.3.1 hoặc Điều 19.3.2, một Bên phải chứng minh 
được rằng Bên kia đã không thông qua hoặc duy trì một qui chế, qui định hoặc thông lệ theo cách 
tạo ảnh hưởng đến thương mại hoặc đầu tư giữa các Bên. 

5Để rõ hơn, nghĩa vụ này đề cập việc thiết lập các điều kiện công việc có thể chấp nhận bởi một 
Bên trong các qui chế, qui định và thông lệ của Bên đó. 
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6 Để rõ hơn, không điều gì trong Điều này cho phép một Bên thực hiện những sáng kiến không phù 
hợp với nghĩa vụ của mình theo điều khoản khác của Hiệp định này, Hiệp định WTO hoặc những 
hiệp định thương mại quốc tế khác. 

 


