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Mục lục 
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1. MỤC ĐÍCH:   

Tài liệu này là tài sản thuộc sở hữu của GOOD VIỆT NAM, mọi hình thức sao chép chỉ được thực hiện khi 

có sự đồng ý của đại diện lãnh đạo công ty.. 
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1. MỤC ĐÍCH 

 Chính sách này được thiết lập nhằm đảm bảo quyền tự do công đoàn và thương lượng tập thể của 

người lao động trong công ty. 

Nhằm đảm bảo nhân quyền, tính công bằng trong đối xử, tối thiểu theo công ước số 87 và 89 của 

tổ chức lao động quốc tế ILO. 

2. PHẠM VI: 

+ Áp dụng cho toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty(bao gồm lao động chính thức, học nghề, tập 

việc và lao động làm việc thời vụ). 

+ Toàn bộ các nhà cung cấp chính của công ty. 

3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN 

+ Luật số 12/2012/QH13 của Quốc hội: LUẬT CÔNG ĐOÀN 

+ Bộ luật lao động Việt Nam 

+ Công ước quốc tế ILO 

+ Tiêu chuẩn SA 8000 

4. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA 

Công Đoàn: là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, 

được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự 

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những 

người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, 

tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tham gia quản 

lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà 

nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, 

kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thương lượng tập thể: là việc tập thể lao động thảo luận, đàm phán với người sử dụng lao động 

nhằm mục đích sau đây:  

+ Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. 

+ Xác lập các điều kiện lao động mới làm căn cứ để tiến hành ký kết thoả ước lao động tập thể. 

+ Giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi bên 

trong quan hệ lao động. 

5. NỘI DUNG 

5.1. CHÍNH SÁCH 

Công ty GOOD Việt Nam cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về quyền tự do đoàn 

thể và thương lượng tập thể. Chính sách tự do đoàn thể và thương lượng tập thể bao gồm: 

- Người lao động là người Việt Nam làm việc trong công ty có quyền thành lập, gia nhập và hoạt 

động Công Đoàn.  
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- Công Đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung 

dân chủ. Công ty GOOD Việt Nam đảm bảo quyền tự do hội họp của Công Đoàn. 

- Công Đoàn được tổ chức và hoạt động theo điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, 

chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

- Cấm mọi hành vi cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền Công Đoàn (bao gồm cả quyền 

thương lượng tập thể) 

- Cấm phân biệt đối xử hoặc có hành vi gây bất lợi đối với người lao động vì lý do thành lập, gia 

nhập và hoạt động Công Đoàn. 

- Cấm sử dụng biện pháp kinh tế hoặc biện pháp khác gây bất lợi đối với tổ chức và hoạt động Công 

Đoàn.  

- Cấm lợi dụng quyền Công Đoàn để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi 

ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Khuyến khích công nhân tham gia vào 

Công Đoàn. 

- Công ty thừa nhận Công Đoàn như là một tổ chức thương lượng tập thể. Nội dung của thương lượng 

tập thể như sau: 

+ Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng lương. 

+ Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca. 

+ Bảo đảm việc làm đối với người lao động. 

+ Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, thực hiện nội quy lao động. 

+ Nội dung khác mà hai bên quan tâm. 

5.2. KIỂM SOÁT VIỆC TUÂN THỦ CHÍNH SÁCH 

5.2.1.Tuân thủ chính sách tự do đoàn thể và thương lượng tập thể 

Mọi cá nhân đều có quyền tự do lựa chọn thành lập, tham gia và tổ chức Công Đoàn và người đại diện 

cho mình để thương lượng tập thể với doanh nghiệp. Công ty luôn tôn trọng quyền này của  người lao 

động, và thực hiện thông báo một cách có hiệu quả đến các cá nhân là họ được tự do tham gia vào tổ 

chức mà họ chọn và hiểu rằng sự tham gia của họ sẽ không có hậu quả gì xấu, công ty sẽ không có bất 

cứ hình thức trả đũa nào dành cho việc này. 

Công ty không can thiệp vào việc thành lập, hoạt động, hay công tác quản lý của các tổ chức hội đoàn 

của người lao động hoặc thương lượng tập thể dưới bất kỳ hình thức nào. Công ty cho phép người lao 

động tự do bầu chọn những người đại diện cho mình. Công ty đảm bảo rằng những người đại diện cho 

người lao động và  bất  kỳ cá nhân nào tham gia tổ chức này của người lao động sẽ không bị phân biệt 

đối xử, bị gây phiền nhiễu, bị đe dọa, hay bị trả đũa vì lý do họ là thành viên của một tổ chức Công Đoàn 

hay có sự tham gia các hoạt động Công Đoàn. Công ty cho phép những người đại  diện này được tiếp cận 

với đoàn viên của mình trong môi trường làm việc. 

Ban Giám Đốc tôn trọng quyền thành lập và hoạt động Công Đoàn của người lao động, tôn trọng vai 

trò tổ chức của Công Đoàn trong công ty, tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp phương tiện thông tin cho Công 
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Đoàn hoạt động, thường xuyên trao đổi ý kiến, thương lượng tập thể giúp Công Đoàn thực hiện tốt chức 

năng của mình theo luật Công Đoàn. 

Ban Giám Đốc công ty và ban chấp hành Công Đoàn sẽ có quan hệ thường xuyên trong quá trình công 

ty hoạt động sản xuất. Đây là mối quan hệ bình đẳng, hợp tác giúp đỡ và tôn trọng lẫn nhau vì mục đích 

phát triển của công ty, bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. 

5.2.2. Phát hiện & điều tra vi phạm 

Mọi cán bộ công nhân viên trong công ty phải có trách nhiệm phát hiện các trường hợp vi phạm về 

chính sách tự do đoàn thể và thương lượng tập thể. 

Người phát hiện phải báo cáo ngay cho tổ trưởng Công Đoàn hoặc ủy viên ban chấp hành Công 

Đoàn và những người liên quan để tiến hành điều tra và xử lý sự cố vi phạm chính sách. 

5.2.3. Xử lý vi phạm 

Căn cứ vào nội quy lao động, quy chế hoạt động của Công Đoàn và mức độ vi phạm - Ban chấp 

hành Công Đoàn và phòng hành chính nhân sự sẽ tiến hành họp và xử lý đối với những người liên quan 

đến việc vi phạm chính sách này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có các vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách này, Ban lãnh 

đạo công ty sẽ tiến hành xem xét và thực hiện các hành động cải tiến, phòng ngừa cho phù hợp với tình 

hình mới. 

Công ty cam kết phổ biến rộng rãi chính sách này đồng thời yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân 

viên tuân thủ các chính sách thông qua việc chấp hành các quy trình và hướng dẫn thực hiện công việc 

mà Công ty ban hành. 

Chính sách này sẽ được thông báo cho tất cả các bên liên quan để thực hiện. 
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