
Trong thực hiện quy định về hợp đồng lao động, bảo hiểm cho người lao động và an toàn lao
động ở các doanh nghiệp gỗ nhỏ và siêu nhỏ trong bối cảnh thực thi Hiệp định VPA/FLEGT

Bản tin chính sách chỉ nói về các doanh nghiệp nhỏ và
siêu nhỏ ở một số tỉnh và được phát triển dựa trên tổng
quan các báo cáo khảo sát, nghiên cứu được thực hiện
bởi các tổ chức của mạng lưới VNGO-FLEGT. Hiệp định
VPA/FLEGT đặt ra các yêu cầu tuân thủ về lao động đối
với tổ chức/doanh nghiệp gỗ và các yêu cầu này được cụ
thể hoá trong các văn bản pháp luật của Việt Nam. Tuy
vậy, các doanh nghiệp gỗ nhỏ và siêu nhỏ chưa tuân thủ
đầy đủ các quy định này, và điều đó đã gây ra những tác
động tiêu cực đến người lao động, nhất là các lao động
nữ và cho chính các doanh nghiệp gỗ. Các nguyên nhân
cơ bản của tình trạng này là: thiếu sự giám sát chặt chẽ
việc thực thi các quy định pháp luật về lao động; người
lao động có hiểu biết và nhận thức hạn chế về các quy
định pháp luật về lao động, trong khi đó họ có những
khó khăn về kinh tế nên phải chấp nhận làm việc trong
điều kiện không đảm bảo; Công việc không ổn định của
các doanh nghiệp gỗ nhỏ và siêu nhỏ tạo ra những khó
khăn trong việc duy trì lực lượng lao động, dẫn đến các
doanh nghiệp tìm cách “vận dụng linh hoạt” các quy
định pháp luật về lao động. Để có thể giải quyết các vấn
đề này, cần có những quy định đặc thù đối với lao động
mùa vụ có thời hạn hợp đồng dưới 03 tháng làm việc
trong doanh nghiệp gỗ nhỏ và siêu nhỏ; nâng cao nhận
thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong
ngành gỗ; nâng cao hiểu biết và nhận thức về các quy
định pháp luật về lao động và an toàn lao động cho
người lao động; và tăng cường giám sát việc thực hiện
các các quy định pháp luật về lao động và an toàn lao
động trong các doanh nghiệp gỗ. 
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Thông điệp chính Giới thiệu
Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Chính phủ Việt
Nam và liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm
nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản
(VPA/FLEGT) đã được ký vào tháng 11 năm 2018,
được phê chuẩn và có hiệu lực vào tháng 6 năm
2019. Ngoài mục đích tạo ra những lợi ích kinh tế,
xã hội và môi trường, Hiệp định còn chú trọng đến
đảm bảo an toàn cho các đối tượng dễ bị tổn
thương. Lao động trong các doanh nghiệp ngành gỗ,
nhất là lao động ngắn hạn, có tay nghề thấp, chưa
được đào tạo nghề nghiệp cũng như thiếu kiến thức
về an toàn lao động, trong đó phụ nữ chiếm một
phần đáng kể là những đối tượng dễ bị tổn thương.

Nhóm lao động ngắn hạn có tay nghề thấp – nhóm
dễ bị tổn thương - chiếm tỷ lệ khá lớn ở các doanh
nghiệp gỗ nhỏ và siêu nhỏ  đặc biệt là các doanh
nghiệp chế biến. Năm 2019, Việt Nam có khoảng
5.400 doanh nghiệp chế biến gỗ, trong đó các doanh
nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm 93% [1]. Trong số
500.000 công nhân làm việc trong ngành chế biến
gỗ, có đến 40-45% là lao động ngắn hạn có tay nghề
thấp [1]. Lao động nữ chiếm tỷ lệ khá cao trong lực
lượng lao động ngắn hạn, khoảng 30-48% [2] [3].

Hiệp định VPA/FLEGT đặt ra các yêu cầu về bảo
đảm quyền lợi của người lao động trong ngành gỗ.
Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
trong ngành gỗ Việt Nam đang vướng nhiều vấn đề
trong thực hiện các quy định pháp luật về lao động.
Bản thông tin chính sách này phản ánh  một  số  vấn 

a. Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)
b. Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD)
c. Trung tâm Giáo dục và phát triển (CED)
d. Trung tâm Con người và thiên nhiên (PANNATURE)
e. Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng (SFMI)

Bản tin chính sách 5 - 2021

1

a1                                a b c d e

Lỗ hổng và nguy cơ tiềm ẩn 

BẢN TIN CHÍNH SÁCH 6 - 2021

  Tác giả liên hệ: 102 Phùng Hưng, Huế, Việt Nam
  Email: hoangtq@crdvietnam.org
1

2



  Theo Điều 6, Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018, Doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo
hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
Các tiêu chí này đối với Doanh nghiệp nhỏ lần lượt là: không quá 100 người, 50 tỷ và 20 tỷ đồng. 
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Có hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với
người lao động (quy định tại Điều 13, 14, 20, 24,
25 của Bộ Luật Lao động năm 2019).
Người lao động được tham gia tổ chức công
đoàn trong đơn vị (quy định tại Điều 5 Luật Công
Đoàn năm 2012).
Thực hiện quy định về an toàn lao động và vệ
sinh lao động (quy định tại Điều 132, 134, 137,
142, 16, 32, 55, 67, 108, 118 Bộ Luật Lao động
năm 2019). 
Có bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động
có hợp đồng từ 01 tháng trở lên (quy định tại
Điều 2, 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014).
Có bảo hiểm y tế (BHYT) của người lao động có
hợp đồng từ 3 tháng trở lên (quy định tại Điều 12
Luật Bảo hiểm y tế năm 2008; Điều 1 Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế
năm 2014).
Có bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao
động có hợp đồng từ 3 tháng trở lên (Điều 52
Luật việc làm 2013).

đề trong thực hiện quy định về hợp đồng lao động,
bảo hiểm cho người lao động và an toàn lao động ở
các doanh nghiệp gỗ nhỏ và siêu nhỏ. Đồng thời đưa
ra một số khuyến nghị nhằm giúp doanh nghiệp khắc
phục được các vấn đề này để có thể đáp ứng được
các yêu cầu của Hiệp định VPA/FLEGT và tham gia
vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp. 

Bản thông tin chính sách được xây dựng trên cơ sở
tổng quan 05 báo cáo khảo sát, nghiên cứu của các
tổ chức trong mạng lưới VNGO-FLEGT và một số
báo cáo nghiên cứu khác đã được công bố. Ngoài ra,
02 hội thảo được tổ chức với sự tham gia của đại
diện đến từ 17 tổ chức xã hội, 02 trường đại học và 2
tổ chức quốc tế để thu thập thông tin và tham vấn ý
kiến trong quá trình xây dựng bản thông tin. Và 01
chuyến thực địa tại 02 doanh nghiệp gỗ được thực
hiện để quan sát thực tế tham gia sản xuất của các
lao động tại doanh nghiệp. 

Các yêu cầu của Hiệp định VPA/FLEGT và các
quy định pháp luật về lao động
Phụ lục II Định nghĩa gỗ hợp pháp của Việt Nam đính
kèm văn bản Hiệp định VPA/FLEGT nêu rõ các yêu
cầu tuân thủ về lao động đối với tổ chức/doanh
nghiệp gỗ và các yêu cầu này được quy định cụ thể
trong các văn bản pháp luật như sau: 

Doanh nghiệp gỗ và người lao động chưa thực
hiện đầy đủ các quy định về hợp đồng lao động
Doanh nghiệp gỗ không ký kết hợp đồng với người
lao động: Theo Luật Lao động, đối với lao động phổ
thông có thời gian làm việc dưới 1 tháng thì người sử
dụng lao động có thể thực hiện giao kết bằng lời nói
với người lao động. Nhưng nếu thời gian làm việc
trên 1 tháng, thì người sử dụng lao động và người
lao động phải có hợp đồng bằng văn bản hoặc điện
tử. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu của SRD và
VNGO-FLEGT năm 2018 cho thấy rằng chỉ có 15
trong tổng số 36 doanh nghiệp được khảo sát (chiếm
41,6%) có ký hợp đồng với người lao động theo đúng
quy định. 

Doanh nghiệp gỗ không thực hiện đầy đủ các quy
định sử dụng lao động theo hợp đồng lao động:
Nhiều doanh nghiệp gỗ ký hợp đồng với người lao
động nhưng không thực hiện đầy đủ các quy định
trong hợp đồng về sử dụng lao động, chẳng hạn như
vi phạm thời gian làm việc, nội dung giao kết hợp
đồng, khám sức khỏe, vệ sinh lao động... Kết quả
khảo sát của CRD và VNGO-FLEGT năm 2018 tại 90
doanh nghiệp gỗ ở Quảng Trị và Đồng Nai cho thấy
chỉ có 61% doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ quy định
về sử dụng lao động [2]. Đặc biệt, một bài viết trên tờ
báo Đồng Nai cho biết, Sở Lao động – Thương binh
và Xã hội đã tiến hành thanh tra tại 30 doanh nghiệp
chuyên ngành gỗ trong tỉnh từ 12/2018 đến 6/2019
và kết quả cho thấy có đến hơn 70% số doanh
nghiệp có vi phạm và bị xử phạt hành chính về tổ
chức làm thêm giờ vượt quá quy định cho phép,
chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao
động [4]. Kết quả của đợt thanh tra này còn chỉ ra
một số vi phạm khác liên quan đến hợp đồng giữa
doanh nghiệp gỗ và người lao động như: doanh
nghiệp có ký kết hợp đồng lao động với người lao
động nhưng nội dung thỏa thuận chưa đầy đủ; không
ký hợp đồng lao động bằng văn bản mà chỉ thỏa
thuận bằng lời nói.

Các nguyên nhân của vấn đề không thực hiện đầy đủ
các các quy định về hợp đồng lao động: Vấn đề này
đến từ cả hai phía: doanh nghiệp gỗ và người lao
động. Từ phía doanh nghiệp, kết quả khảo sát 36
doanh nghiệp do SRD và VNGO-FLEGT thực hiện
năm 2018 chỉ ra rằng các doanh nghiệp gỗ nhỏ và
siêu nhỏ thường sử dụng nhiều lao  động  thời  vụ  vì 
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nhu cầu lao động của doanh nghiệp biến động theo
thời vụ và vì họ muốn giảm chi phí trả lương thường
xuyên. Kết quả khảo sát này cũng cho thấy rằng
doanh nghiệp muốn tránh thực hiện nghĩa vụ chi trả
các loại bảo hiểm cho người lao động nên thực hiện
ký kết hợp đồng không đúng quy định, chẳng hạn
như nội dung thỏa thuận chưa đầy đủ, không ký hợp
đồng lao động bằng văn bản mà chỉ thỏa thuận bằng
lời nói; đặc biệt, doanh nghiệp không ưu tiên ký hợp
đồng dài hạn với lao động nữ ở độ tuổi sinh đẻ vì
ngoài việc phải chi trả bảo hiểm, doanh nghiệp sẽ bị
thiếu hụt lao động khi người lao động sinh đẻ [5]. Một
quan sát thực tế được thực hiện tại 2 doanh nghiệp
chế biến gỗ ở Bình Định vào tháng 12 năm 2020:
một doanh nghiệp có 30 – 35% lao động thời vụ và
một doanh nghiệp khác có đến 70% lao động thời vụ.
Cả 02 doanh nghiệp này đều cho rằng nếu họ ký hợp
đồng lao động với lao động nữ trong độ tuổi sinh đẻ
thì doanh nghiệp sẽ bị thiếu hụt lao động khi người
lao động sinh đẻ. 

Về phía người lao động, hầu hết lao động làm việc
theo thời vụ tại các doanh nghiệp gỗ đến từ nông
thôn, vùng sâu vùng xa với trình độ văn hoá thấp và
ít được đào tạo thêm khi vào làm việc nên hiểu biết
của họ về pháp luật, về quyền lợi của người lao động
là rất hạn chế [6]. Do đó, họ dường như không có
khả năng đàm phán với doanh nghiệp để đòi các
quyền lợi theo luật định.   

Các doanh nghiệp gỗ chưa thực hiện đầy đủ các
quy định về bảo hiểm cho người lao động 
Theo quy định pháp luật, người lao động phải tham
gia BHXH nếu có hợp đồng từ 01 tháng trở lên và
tham gia BHYT và bảo hiểm thất nghiệp nếu có có
hợp đồng từ 3 tháng trở lên. BHXH cho người lao
động do doanh nghiệp chi trả 21,5% và người lao
động chi trả 10,5%. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều
doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ quy định
này. Kết quả khảo sát do SRD và Mạng lưới VNGO-
FLEGT thực hiện năm 2018 cho thấy, chỉ có 16,7%
doanh nghiệp có BHXH cho người lao động có hợp
đồng từ 01 tháng trở lên, 19,4% doanh nghiệp có
BHYT cho người lao động có hợp đồng từ 03 tháng
trở lên, 22,2% doanh nghiệp có bảo hiểm thất nghiệp
cho người lao động có hợp đồng từ 03 tháng trở lên
[5]. 

Các doanh nghiệp chỉ đóng BHXH cho một số vị trí
chủ chốt như cán bộ quản lý điều hành trực tiếp
trong doanh nghiệp. Một khảo sát do CRD và Mạng
lưới VNGO-FLEGT thực hiện năm 2014 cho thấy
rằng, các cơ sở sản sản xuất gỗ ở Quảng Trị chỉ có
10% lao động trong đó chủ yếu là cán bộ quản lý, 

kỹ thuật, kế toán được đóng BHXH [6]. Bên cạnh đó,
các doanh nghiệp gỗ đã không giải quyết kịp thời các
chế độ cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp
đồng như trả vào lương khoản tiền đóng bảo hiểm xã
hội cho người lao động; nhiều doanh nghiệp đã thỏa
thuận với người lao động là chi trả bảo hiểm cộng
vào lương thay vì đóng bảo hiểm cho người lao động
nhưng có những lúc không chi trả đủ như thỏa thuận
[4]. 

Nguyên nhân cơ bản của vấn đề không thực hiện
đầy đủ các quy định về bảo hiểm: Để cắt giảm chi phí
và tối đa hóa lợi nhuận, các doanh nghiệp gỗ đã “vận
dụng linh hoạt” bằng cách ký hợp đồng lao động
ngắn hạn dưới 03 tháng để tránh trách nhiệm đóng
bảo hiểm cho người lao động [5]. Pháp luật đã quy
định chặt chẽ rằng, hợp đồng lao động ký kết liên tục
lần tiếp theo phải có thời hạn dài hơn so với lần
trước đó để đảm bảo người sử dụng lao động phải
thực hiện trách nhiệm đóng bảo hiểm cho người lao
động. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã hiểu không đúng
hoặc cố tình hiểu không đúng rằng họ có thể ký hợp
đồng ngắn hạn liên tục và không thực hiện trách
nhiệm đóng các loại bảo hiểm cho người lao động. 
 
Doanh nghiệp chế biến gỗ chủ yếu sản xuất theo
đơn đặt hàng và công việc không đều đặn, thường
xuyên. Do đó, họ chỉ huy động lao động phổ thông
theo mùa vụ và tuỳ thuộc vào nhu cầu ở các thời
điểm khác nhau. Các doanh nghiệp không đảm bảo
công việc thường xuyên nên họ không thể ký hợp
đồng dài hạn với lao động phổ thông. Hơn nữa, lao
động phổ thông không có định hướng nghề nghiệp
để gắn bó với doanh nghiệp và thiếu cam kết làm
việc lâu dài cho doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp
không sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn và thực hiện
trách nhiệm đóng bảo hiểm cho người lao động [4],
[7].

Người lao động có hiểu biết rất hạn chế về quyền lợi
của mình theo luật định và chưa ý thức đầy đủ về
tầm quan trọng của bảo hiểm. Họ muốn nhận được
tiền lương càng nhiều càng tốt mà không muốn trích
lại để đóng bảo hiểm. Trong trường hợp này, doanh
nghiệp đã thỏa thuận với người lao động là chi trả
bảo hiểm cộng vào tiền lương thay vì đóng bảo hiểm.
Điều này đã dẫn đến người lao động không được
tham gia bảo hiểm [7].

Doanh nghiệp gỗ chưa thực hiện đầy đủ các quy
định về an toàn lao động:
Đa số các doanh nghiệp gỗ nhỏ và siêu nhỏ vẫn còn
sử dụng công nghệ cũ và máy móc thiết bị lạc hậu
trong chế biến gỗ [4]. Điều này ảnh hưởng rất lớn  
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Người lao động sử dụng bảo hộ lao động thô sơ trong quá trình thực hiện các khâu chế
biến gỗ tại doanh nghiệp ở Bình Định (Ảnh: Ngô Tùng Đức)
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đến môi trường làm việc của người lao động trong
doanh nghiệp như: tạo tiếng ồn, khói, bụi và thậm chí
gây ra các tai nạn lao động. 

Trong khi đó, ở hầu hết các doanh nghiệp này quy
định về an toàn lao động không được thực hiện một
cách nghiêm túc hoặc chỉ mang tính hình thức. Các
doanh nghiệp có kế hoạch vệ sinh an toàn lao động
nhưng rất ít khi thực hiện, việc đảm bảo an toàn lao
động cũng không được chú ý đến. Người lao động
không được trang bị hoặc trang bị không đầy đủ các
thiết bị bảo hộ lao động như giày, mũ, áo quần, kính,
găng tay, khẩu trang [5]. Có những trường hợp
người lao động được trang bị bảo hộ nhưng lại
không sử dụng trong quá trình thực hiện sản xuất,
một phần là do doanh nghiệp chưa có biện pháp
kiểm soát người lao động sử dụng [4]. Ngoài ra, các
doanh nghiệp không tổ chức khám sức khỏe định kỳ,
hoặc tổ chức khám sức khỏe chưa đủ cho người lao
động; chưa lập hồ sơ sức khỏe cho người lao động
theo quy định; không bố trí người làm công tác y tế
để chăm lo sức khỏe tại chỗ cho người lao động [4]. 

Những hạn chế trong giám sát thực thi các quy
định về lao động trong doanh nghiệp
Thiếu cơ chế giám sát hoặc cơ chế giám sát chưa
chặt chẽ là một trong những nguyên nhân dẫn đến
thực hiện không đầy đủ các quy định về bảo hiểm
cho người lao động và an toàn lao động trong các
doanh nghiệp gỗ nhỏ và siêu nhỏ. 

Quan sát thực tế tại 02 doanh nghiệp gỗ tại Bình
Định năm 2020 cũng cho thấy, các doanh nghiệp
chuẩn bị đầy đủ các văn bản giấy tờ về chính sách
cho người lao động để đáp ứng các yêu cầu kiểm tra
của các cơ quan chức năng, nhưng chưa chú trọng
đến việc triển khai thực hiện các văn bản này. Vấn
đề này cũng được phản ánh trong báo cáo khảo sát
do SRD và VNGO-FLEGT thực hiện năm 2018 [5].  

Các doanh nghiệp có quyết định phê duyệt báo cáo
đánh giá tác động môi trường hay có kế hoạch vệ
sinh an toàn lao động được xem là đảm bảo yêu cầu
về vệ sinh an toàn lao động. Tuy nhiên, trong thực tế
các doanh nghiệp này hầu như không tuân thủ các
quy định về bảo vệ môi trường do thiếu năng lực,
trang thiết bị để thực hiện [5].  

Một bài viết trên tờ báo Đồng Nai năm 2019 cho biết,
lực lượng cán bộ làm công tác thanh, kiểm tra còn
mỏng, mức phạt các doanh nghiệp vi phạm còn thấp
nên tính răn đe chưa cao [4]. Hơn nữa, như đã đề
cập ở trên, các khảo sát đều chỉ ra một tỉ lệ rất lớn
các doanh nghiệp vi phạm hoặc chưa thực hiện đầy
đủ các quy định về lao động. Điều đó cũng hàm ý
rằng việc giám sát thực thi các quy định này còn hạn
chế ở một số địa phương.

Tác động đến người lao động và doanh nghiệp
gỗ khi các quy định về hợp đồng lao động, bảo
hiểm và an toàn lao động không được thực hiện
đầy đủ

Tác động đối với người lao động: Không được đóng
BHXH, người lao động trước mắt bị mất đi tiền đóng
bảo hiểm mà lẽ ra doanh nghiệp phải đóng cho họ.
Không có BHXH, người lao động sẽ không được
nhận chế độ chi trả của bảo hiểm sau khi hết tuổi lao
động hoặc mất sức lao động. 

Bản thân người lao động thường không sẵn sàng tự
đóng BHYT vì nhận thức hạn chế và những khó khăn
về kinh tế. Nếu doanh nghiệp lại không đóng BHYT
thì người lao động sẽ không được tham gia BHYT.
Không có bảo hiểm y tế, người lao động sẽ không
được khám bệnh định kỳ. Trong khi đó, lao động
trong các doanh nghiệp chế biến gỗ phải thường
xuyên đối mặt với vấn đề suy giảm sức khỏe do lao
động trong môi trường độc hại và điều kiện lao động 
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Nghiên cứu “Đánh giá điều kiện lao động tại một số cơ sở chế biến gỗ khu vực Miền Trung theo
phương pháp VNNIOSH-2017” chỉ ra rằng, một số nhóm ngành nghề như ván ép, ghép thanh,
có một số vị trí người lao động phải đối mặt với mức độ độc hại cao (mức 5 và 6) do sử dụng
nhiều loại hóa chất trong sản xuất; người lao động làm việc tại các vị trí xẻ gỗ, vận hành máy gia
công gỗ làm việc trong môi trường khắc nghiệt hơn do yếu tố tiếng ồn, rung động, và bụi. Môi
trường làm việc không an toàn, điều kiện làm việc khắc nghiệt làm cho sức khỏe của người lao
động bị giảm sút nhanh, để lại những hậu quả lâu dài cho gia đình và xã hội [8].

Tại Hải Phòng, chỉ tính riêng làng nghề gỗ Kha Lâm (quận Kiến An) có tới hơn 80 cơ sở sản
xuất, chế biến sản phẩm từ gỗ. Hầu như năm nào cũng có người nghỉ việc do tai nạn trong quá
trình sản xuất. Hầu hết các vụ tai nạn đều được giải quyết “nội bộ” giữa công nhân và người lao
động, điều này làm cho nguy cơ về mất an toàn lao động trong các doanh nghiệp thường ít
được quan tâm một cách tương xứng [9].

Hộp 1: Hậu quả của thiếu an toàn lao động ở doanh nghiệp chế biến gỗ
 

5

Hơn nữa, những vi phạm này sẽ làm ảnh hưởng đến
uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp.  

Một khi tai nạn lao động xảy ra do không đảm bảo an
toàn lao động, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ
đền bù thiệt hại cho người lao động. Trong nhiều
trường hợp, người lao động không thể tiếp tục làm
việc và như vậy là doanh nghiệp bị mất lao động. Môi
trường lao động không an toàn và người lao động
không được chăm sóc sức khoẻ do không có BHYT
sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động,
và dẫn đến làm giảm năng suất sản xuất, giảm tính
cạnh tranh của doanh nghiệp [4]. Hơn nữa, các quy
định lao động không được thực hiện đầy đủ sẽ không
khuyến khích được người lao động cống hiến hết
mình cho doanh nghiệp, làm hạn chế năng suất và
chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp.

Ngoài ra, doanh nghiệp gỗ có bất cứ vi phạm nào đối
với quy định về lao động thì họ được xem là chưa 

không an toàn [4]. Ngoài ra, người lao động không
tham gia BHYT có thể để lại hệ luỵ cho gia đình của
họ. Chẳng hạn như, nếu người lao động bị đau ốm
phải điều trị lâu dài tại các bệnh viện sẽ là một gánh
nặng rất lớn cho gia đình của họ. 

Một khi quy định về an toàn lao động không được
thực hiện đầy đủ, người lao động có thể không được
đào tạo để nâng cao hiểu biết và nhận thức về an
toàn lao động, và không được trang bị đầy đủ bảo hộ
lao động. Điều này sẽ làm cho người lao động đối
mặt với rủi ro cao về tai nạn lao động. Một khi rủi ro
xảy ra, không thể nói hết được những mất mát mà
người lao động và gia đình họ phải gánh chịu. 

Đối với lao động nữ, do doanh nghiệp lo ngại việc
tuyển dụng lâu dài đối với lao động nữ nên khiến họ
hiếm khi được giữ vai trò quan trọng trong doanh
nghiệp; thường bị thay đổi công việc làm nên họ
không chủ động để  hài  hòa  giữa  công  việc  và  gia 

đình; và thậm chí dễ bị sa thải do đảm nhận công
việc tạm thời và ngắn hạn [3].

Tác động đối với doanh nghiệp: Trước tiên, chúng ta
dễ dàng thấy được rằng nếu doanh nghiệp vi phạm
hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật
về lao động thì đương nhiên họ sẽ bị xử lý theo quy
định pháp luật. Khi hệ thống giám sát hoạt động hiệu
quả, những sai phạm của doanh nghiệp sẽ càng dễ
bị phát hiện và vì vậy  họ  càng  bị  xử  lý  nhiều  hơn. 

đáp ứng một trong các tiêu chí phân loại doanh
nghiệp và sẽ được phân loại doanh nghiệp Nhóm II
(Điều 12, Nghị định 102 ). Lúc đó, doanh nghiệp sẽ
gặp khó khăn khi xuất khẩu vì phải thực hiện thêm
các thủ tục hành chính như: kiểm tra hồ sơ, xác nhận
nguồn gốc gỗ và kiểm tra thực tế đối với lô hàng gỗ
xuất khẩu (Điều 9, Nghị định 102).

   Nghị định số 102/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam ban hành ngày 1 tháng 9 năm 2020.3

3
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Kết luận và kiến nghị
Các quy định pháp luật về hợp đồng lao động, bảo
hiểm lao động và an toàn lao động cơ bản là đầy đủ
và đáp ứng các yêu cầu của Hiệp định VPA/FLEGT
về tuân thủ lao động và bảo hiểm. Tuy nhiên, các
doanh nghiệp gỗ nhỏ và siêu nhỏ chưa tuân thủ đầy
đủ các quy định này. Hậu quả là người lao động
trong các doanh nghiệp chịu nhiều thiệt thòi và bản
thân các doanh nghiệp cũng chịu những thiệt hại.
Điển hình là, nhóm lao động mùa vụ với nhiều lao
động nữ không được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp, và công
việc của họ không ổn định; trong khi đó, năng suất
sản xuất và tính cạnh tranh của doanh nghiệp thấp,
và doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn khi xuất khẩu sản
phẩm gỗ vào thị trường châu Âu.

Các nguyên nhân cơ bản làm cho quy định pháp luật
về lao động chưa được tuân thủ đầy đủ trong các
doanh nghiệp gỗ nhỏ và siêu nhỏ đó là: thiếu sự
giám sát chặt chẽ việc thực thi các quy định pháp
luật về lao động; người lao động có hiểu biết và nhận
thức hạn chế về các quy định pháp luật về lao động,
trong khi đó họ có những khó khăn về kinh tế nên
phải chấp nhận làm việc trong điều kiện không đảm
bảo; công việc không ổn định của các doanh nghiệp
gỗ nhỏ tạo ra những khó khăn trong việc duy trì lực
lượng lao động, trong khi đó các doanh nghiệp tìm
cách “vận dụng linh hoạt” luật lao động để cắt giảm
chi phí. 

Trên cơ sở các nguyên nhân được xác định, chúng
tôi đưa ra một số khuyến nghị để thúc đẩy doanh
nghiệp tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật cũng
như các yêu cầu của Hiệp định VPA/FLEGT về lao
động trong ngành gỗ. Cụ thể là: 

Thứ nhất, pháp luật cần có những quy định đặc thù
đối với lao động mùa vụ có thời hạn hợp đồng dưới
03 tháng làm việc trong doanh nghiệp gỗ nhỏ và siêu 

nhỏ. Cho phép các doanh nghiệp gỗ nhỏ và siêu nhỏ
được sử dụng lao động mùa vụ với tỉ lệ nhất định
(khoảng 40% theo thực tế của các doanh nghiệp gỗ
nhỏ và siêu nhỏ hiện nay) nhưng không bắt buộc
phải thực hiện trách nhiệm đóng BHXH cho những
lao động này. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đóng
BHYT và bảo hiểm tai nạn cho lao động, đồng thời
phải có trách nhiệm nâng cao nhận thức và kêu gọi
người lao động tham gia BHXH tự nguyện. 

Thứ hai, nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp trong ngành gỗ nhất là các doanh
nghiệp gỗ nhỏ và siêu nhỏ. Doanh nghiệp gỗ phải
nhận thức được việc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ
các quy định pháp luật về lao động không chỉ là trách
nhiệm mà còn là sự sống còn của doanh nghiệp
trong bối cảnh thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT.
Nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp có thể được
thực hiện thông qua các hoạt động tập huấn, tuyên
truyền và các hoạt động truyền thông khác. Các cơ
quan quản lý nhà nước tại địa phương như Sở Công
Thương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi
cục Kiểm lâm và các tổ chức xã hội tại địa phương
có thể tham gia để thực hiện các hoạt động này. 

Thứ ba, doanh nghiệp gỗ phải nâng cao hiểu biết và
nhận thức về các quy định pháp luật về lao động và
an toàn lao động cho người lao động trong doanh
nghiệp như là một trách nhiệm pháp lý bắt buộc.
Đồng thời các doanh nghiệp cần quan tâm và đầu tư
để đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người
lao động, không chỉ mua sắm phương tiện mà còn
duy trì, vận hành hoạt động thường xuyên các
phương tiện này.    

Thứ tư, tăng cường giám sát việc thực hiện các quy
định pháp luật về lao động và an toàn lao động trong
các doanh nghiệp gỗ. Ngoài các cơ quan quản lý nhà
nước thực hiện các chức năng giám sát theo quy
định pháp luật, các tổ chức ngoài nhà nước như các
tổ chức xã hội và các NGO cần được tham gia giám
sát như là một bên thứ ba trong quá trình giám sát
này. 
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