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Tóm tắt

Việt Nam là điểm đến du lịch ngày càng có tầm 
quan trọng và chiếm thị phần ngày càng lớn. 
Ngành du lịch là một trong những ngành dịch vụ 
quan trọng nhất trên cả nước. Tuy nhiên, cũng 
giống như hầu hết các quốc gia trên thế giới, 
ngành du lịch Việt Nam đã bị ảnh hưởng nặng 
nề bởi đại dịch COVID-19. Khi ngành công nghiệp 
đang tìm cách khôi phục lại như trước đại dịch 
thì hiện nay là thời điểm quan trọng để đảm bảo 
rằng quyền con người cần được đặt lên hàng đầu 
và là trọng tâm trong nỗ lực phục hồi. Hướng dẫn 
này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch 
một cách có trách nhiệm và bền vững bằng cách 
hỗ trợ để doanh nghiệp hiểu về những thách 
thức chính về quyền con người trong ngành du 
lịch và cách thức để ứng phó một cách phù hợp.

Du lịch đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế 
Việt Nam, giúp tạo ra việc làm, cơ sở hạ tầng và cơ 
hội thị trường. Qua ngành du lịch, Việt Nam ngày 
càng hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, thúc đẩy 
kết nối giữa các nền văn hóa, các khu vực và quốc 
gia. Tuy nhiên, từ đó cũng có thể dẫn đến thách 
thức lớn trong công cuộc thúc đẩy, bảo vệ và thực 
hiện quyền con người. Với sự đa dạng và tầm bao 
phủ rộng rãi của ngành du lịch, những rủi ro liên 
quan cũng đáng kể không kém, xuất hiện ở khắp 
các doanh nghiệp. Đồng thời còn tồn tại rủi ro 
về quyền con người đối với người lao động, cộng 
đồng địa phương và khách du lịch.

Trên thế giới, ngày càng có nhiều kỳ vọng vào các 
doanh nghiệp cần hoạt động có trách nhiệm và 
bền vững – và trọng tâm của vấn đề này là tôn 
trọng quyền con người. Sau khi Hội đồng nhân 
quyền Liên hợp quốc nhất trí tán thành Nguyên 
tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc về kinh doanh 
và quyền con người (Nguyên tắc Hướng dẫn) vào 
năm 2011, ngày càng có nhiều sự tập trung vào 
hành vi kinh doanh có trách nhiệm giữa các chính 
phủ, doanh nghiệp, nhà đầu tư, xã hội và công 
đoàn. Điều này đã dẫn đến nhiều phát triển về 
luật pháp, chính sách và thực tiễn trên thế giới và 
trong khu vực Đông Nam Á.
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Danh mục từ viết tắt
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DFAT Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc
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GSO Tổng cục thống kê

ICCPR  Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị

ICESCR Công ước Quốc tế về các Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa

ILO Tổ chức Lao động Quốc tế

IATA Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế

ITUC  Tổng liên đoàn Lao động Quốc tế

MOLISA Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

NAP Kế hoạch hành động quốc gia

NCP Đầu mối liên hệ quốc gia

NGO  Tổ chức phi chính phủ

NHRI  Cơ quan nhân quyền Quốc gia

OECD  Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế

OHCHR  Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc

SDGs  Các mục tiêu phát triển bền vững

UDHR  Tuyên ngôn Phổ quát về quyền con người

UN Liên hợp quốc

UNDP  Chương trình phát triển Liên hợp quốc

UNGC  Hiệp ước toàn cầu của Liên hợp quốc

UNGPs Các nguyên tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc về Kinh doanh và quyền con người

VCCI  Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

VGCL  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VNAT  Tổng cục Du lịch
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Ủy ban quyền con người Úc (AHRC) là cơ quan 
quốc gia về quyền con người của Úc, được thành 
lập vào năm 1986 theo luật của Quốc hội Liên 
bang. AHRC hoạt động độc lập với chính phủ 
thông qua Chủ tịch và các Ủy viên. AHRC cung 
cấp phân tích quyền con người cho tòa án và nghị 
viện, thực hiện nghiên cứu và đóng góp vào quan 
hệ đối tác. Vai trò của AHRC là hướng tới một 
nước Úc trong đó các quyền con người được tôn 
trọng, bảo vệ và thúc đẩy, tìm kiếm các giải pháp 
thiết thực cho các vấn đề quan tâm, vận động cho 
sự thay đổi hệ thống và nâng cao nhận thức trong 
cộng đồng. AHRC cũng có chức năng xử lý khiếu 
nại yêu cầu tổ chức điều tra và nếu thích hợp, cố 
gắng kết hợp các khiếu nại được đưa ra theo luật 
chống phân biệt đối xử của liên bang.

Ngoài chức năng giáo dục công, xử lý khiếu nại 
và chính sách, AHRC đóng vai trò nâng cao việc 
bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở khu vực 
Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên toàn cầu 
thông qua tham gia và hợp tác với các chính phủ, 
các tổ chức quyền con người ở quốc gia khác, các 
tổ chức phi chính phủ quốc tế (NGOs) và các nhà 
tài trợ trong các cuộc họp khu vực, các hoạt động 
nâng cao năng lực và các chương trình hợp tác 
song phương. AHRC vui mừng được hợp tác với 
VCCI trong những nỗ lực này tại Việt Nam.

Lời giới thiệu
Hướng dẫn này được xây dựng trong khuôn khổ 
chương trình hợp tác “Thúc đẩy thực hành kinh 
doanh có trách nhiệm tại Việt Nam”, giữa Liên 
đoànThương mại và Công nghiệp Việt Nam và Ủy 
ban quyền con người Úc. Chương trình hợp tác 
này nhằm tăng cường năng lực kinh doanh và bồi 
dưỡng các lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp tương 
lai thúc đẩy hành vi kinh doanh có trách nhiệm và 
tôn trọng quyền con người ở Việt Nam. Dự án do 
Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) hỗ trợ.

Các quan điểm được trình bày trong hướng dẫn 
này là của riêng các tác giả và không phản ánh 
quan điểm của Chính phủ Úc và Chính phủ Việt 
Nam.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại 
diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, 
người sử dụng lao động và hiệp hội doanh nghiệp 
tại Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và 
hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước, thúc đẩy quan 
hệ hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - công 
nghệ với nước ngoài trên cơ sở bình đẳng và cùng 
có lợi, theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Phát triển bền vững Doanh nghiệp 
(SDforB) là đơn vị trực thuộc VCCI với chức năng 
hỗ trợ các doanh nghiệp và doanh nhân phát 
triển bền vững. Thông qua hoạt động của SDforB 
và các Phòng, Ban liên quan, VCCI đã và đang tích 
cực tham gia vào các nỗ lực và sáng kiến nhằm 
thúc đẩy thông lệ kinh doanh có trách nhiệm và 
trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tôn 
trọng quyền con người ở Việt Nam.
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01
P H Ầ N

GIỚI THIỆU CHUNG

1. Bối cảnh
Nền kinh tế Việt Nam đã có sự tăng trưởng đáng 
kể trong 30 năm qua. Những cải cách kinh tế và 
chính trị đã đưa Việt Nam từ một trong những 
nước nghèo nhất trên thế giới trở thành quốc gia 
có thu nhập trung bình thấp.1 Sự tăng trưởng kinh 
tế nhanh chóng này được thúc đẩy bởi sự thành 
công của một số ngành, bao gồm cả lĩnh vực dịch 
vụ và đặc biệt là du lịch.2 Du lịch đóng một vai trò 
quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam bằng cách 
tạo việc làm, cơ sở hạ tầng và cơ hội thị trường. 
Ngành này cũng hỗ trợ thúc đẩy sự hiểu biết lẫn 
nhau nhiều hơn giữa các nền văn hóa, khu vực 
và quốc gia. Tuy nhiên, ngành du lịch cũng có thể 
gây nên những thách thức lớn đối với việc thúc 
đẩy, bảo vệ và thực hiện quyền con người.

Trên thế giới ngày càng có nhiều kỳ vọng vào các 
doanh nghiệp hoạt động có trách nhiệm và bền 
vững- và trọng tâm của vấn đề này là tôn trọng 
quyền con người. Sau khi Hội đồng nhân quyền 
Liên hợp quốc nhất trí thông qua Các Nguyên tắc 
hướng dẫn của Liên hợp quốc về kinh doanh và 
quyền con người (Nguyên tắc hướng dẫn) vào 
năm 2011, các chính phủ, doanh nghiệp, nhà đầu 
tư, các tổ chức xã hội và công đoàn ngày càng 
tập trung nhiều vào hành vi kinh doanh có trách 
nhiệm. Nhờ đó, đã mang lại sự phát triển về luật 
pháp, chính sách và thực tiễn trên thế giới và 
trong khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam là điểm đến du lịch ngày càng có tầm 
quan trọng và thị phần lớn trong khu vực và quốc 
tế. Ngành du lịch là một trong những ngành dịch 
vụ quan trọng nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, 
giống như hầu hết các nước trên thế giới, ngành 
du lịch Việt Nam đã chịu ảnh hưởng nặng nề của 
đại dịch COVID-19.

Khi ngành công nghiệp đang tìm cách xây dựng 
lại theo hướng trước đại dịch thì cũng là thời điểm 
quan trọng để đảm bảo rằng quyền con người 
được đặt lên hàng đầu và trọng tâm trong các nỗ 
lực phục hồi. Hướng dẫn này nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp vượt qua đại dịch một cách bền vững 
bằng cách hỗ trợ họ hiểu những thách thức chính 
về quyền con người trong ngành và cách ứng phó 
phù hợp.3

2. Mục đích của Hướng dẫn
Mục đích của hướng dẫn giới thiệu này là nêu bật 
một số thách thức và vấn đề về quyền con người 
đang nảy sinh trong ngành du lịch ở Việt Nam 
và đưa ra lời khuyên thiết thực nhằm hỗ trợ các 
doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch để đáp ứng 
trách nhiệm tôn trọng quyền con người của họ.

Hướng dẫn này có liên quan và phù hợp với các 
doanh nghiệp trong nước và quốc tế hoạt động tại 
Việt Nam trong lĩnh vực du lịch, bao gồm nhưng 
không giới hạn ở các dịch vụ lưu trú, vận chuyển, 
điểm tham quan, sự kiện và hội nghị, bán lẻ, dịch 
vụ ăn uống, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ thông 
tin và dịch vụ trực tuyến. Mặc dù trọng tâm của 
hướng dẫn này là hỗ trợ các doanh nghiệp trong 
lĩnh vực du lịch chính thức ở Việt Nam, nhưng 
cũng cần ghi nhận chuỗi giá trị của các doanh 
nghiệp này bao gồm nhiều doanh nghiệp, chẳng 
hạn như các doanh nghiệp nhỏ và đơn lẻ. Mặc dù 
các khái niệm và nguyên tắc trong hướng dẫn này 
có thể áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi 
quy mô, nhưng các doanh nghiệp nhỏ hoạt động 
trong lĩnh vực này có thể sẽ cần hướng dẫn và hỗ 
trợ phù hợp hơn.
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Hướng dẫn này nhằm mục đích cung cấp thông 
tin chung, không phải là một văn bản có tính ràng 
buộc pháp lý. Các tổ chức hoặc cá nhân nên tìm 
kiếm tư vấn pháp lý cho riêng mình nếu có thắc 
mắc về việc tuân thủ luật pháp trong nước hoặc 
theo tiêu chuẩn quốc tế. Mọi nghiên cứu điển 
hình hoặc ví dụ trong tài liệu này nhằm mục đích 
giáo dục và không cấu thành sự chứng thực của 
bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào được đề cập.

Hướng dẫn này được biên soạn bằng tiếng Việt 
và tiếng Anh.

3. Ngành du lịch 
ở Việt Nam
Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam là “một trong 
những quốc gia mới nổi năng động nhất ở khu 
vực Đông Á”.4 

Trong những năm qua, ngành du lịch và lữ hành 
đã tăng đáng kể tỷ trọng đóng góp vào GDP của 
Việt Nam từ 6% năm 2013 lên 7,9% năm 2017.5 
Với đóng góp này và mối quan hệ với các ngành 
nghề khác như bán lẻ và khách sạn, ngành du 
lịch được Chính phủ Việt Nam ưu tiên đặt làm vai 
trò then chốt nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
và phát triển kinh tế xã hội.6 Trước khi đại dịch 
COVID-19 bùng phát, đóng góp của ngành du lịch 
vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng hàng 
năm, đạt tỷ trọng 9,2% trong GDP trực tiếp vào 
năm 2019. 7Năm 2019, ngành du lịch cũng đã 
mang lại 2,55 triệu cơ hội việc làm.8

Tuy nhiên, cũng như nhiều nước, ngành du 
lịch Việt Nam đã chịu ảnh hưởng nặng nề của 
COVID-19. Năm 2020, do tác động của COVID-19, 
Việt Nam chỉ đón 3,7 triệu lượt khách du lịch quốc 
tế - giảm mạnh 80% so với năm 2019 - và 56 triệu 
lượt khách du lịch nội địa, giảm 34% so với năm 
trước.9

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG
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Trong mỗi thành phần của chuỗi giá trị, các 
doanh nghiệp bao gồm từ các công ty đa quốc 
gia đến các doanh nghiệp siêu nhỏ được bản địa 
hóa do gia đình điều hành. Lĩnh vực du lịch cũng 
bao gồm sự kết hợp của các tác nhân nhà nước 
và tư nhân. Ngày càng có nhiều hàng hóa và dịch 
vụ liên quan đến du lịch được phân phối thông 
qua nền kinh tế gig (kinh tế tự do) hoặc nền kinh 
tế nền tảng.11

Phương tiện di chuyển

Dịch vụ 
hỗ trợ và 
mua sắm

Đồ ăn thức uống

Ngành du 
lịch và lữ 

hành

Lưu trú

Dịch vụ lữ
 hành và 
đặt chỗ

Chuyến du 
lịch và điểm 
tham quan

Văn hoá 
và di sản

Thể thao giải trí

Dù Việt Nam đã mở cửa lại biên giới cho du khách 
quốc tế, sự khởi sắc trở lại của ngành có thể còn 
chậm và nhiều doanh nghiệp ở cả khu vực chính 
thức và phi chính thức đang nỗ lực để phục hồi.10

Du lịch là một ngành công nghiệp rộng lớn, phức 
tạp và đa dạng ở Việt Nam. Sơ đồ 1 dưới đây giới 
thiệu tổng quan ở cấp độ cao về các thành phần 
chính tạo nên chuỗi giá trị du lịch.

Sơ đồ 1: Chuỗi giá trị của ngành du lịch
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4. Thực hành kinh doanh 
có trách nhiệm và Du lịch 
bền vững ở Việt Nam

Thực hành kinh doanh 
có trách nhiệm là gì?
Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh 

tế (OECD), thực hành kinh doanh có trách 

nhiệm có nghĩa là “đóng góp tích cực cho 

sự tiến bộ về kinh tế, môi trường và xã hội 

của các quốc gia mà doanh nghiệp đang 

hoạt động, phòng tránh và giải quyết những 

tác động tiêu cực của các hoạt động kinh 

doanh, bao gồm cả trong chuỗi cung ứng”12

Kinh doanh có trách nhiệm có nghĩa là phải 

phòng ngừa và giải quyết các tác động “bất 

lợi” từ hoạt động và vận hành của doanh 

nghiệp, đồng thời đóng góp vào sự phát 

triển bền vững cho các quốc gia nơi mà 

doanh nghiệp hoạt động. Mong đợi này áp 

dụng cho tất cả các doanh nghiệp không 

phân biệt quy mô, lĩnh vực, cơ cấu, địa 

điểm, quyền sở hữu hoặc tình trạng pháp lý.

Trọng tâm của ứng xử và thực hành kinh 

doanh có trách nhiệm là tôn trọng quyền 

con người.

Việt Nam đã và đang có những bước đi tích cực 
nhằm tạo ra môi trường hỗ trợ ngành du lịch 
phát triển bền vững, có trách nhiệm và tôn trọng 
quyền con người. Chiến lược phát triển du lịch 
Việt Nam đến năm 2030 đã được thông qua ngày 
21 tháng 1 năm 2020. Chiến lược hướng tới mục 
tiêu phát triển du lịch bền vững và bao trùm, trên 
nền tảng tăng trưởng xanh, tối đa hóa sự đóng 
góp của du lịch cho các mục tiêu phát triển bền 
vững của Liên hợp quốc.13 

Trong những năm gần đây, Việt Nam cũng đã tích 
cực tham gia vào nhiều quá trình cải cách để đảm 
bảo tuân thủ chặt chẽ hơn các tiêu chuẩn quốc 
tế về quyền con người và lao động. Ví dụ, Bộ Tư 
pháp Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát 
triển Liên hợp quốc (UNDP) và Chính phủ Thụy 
Điển đã công bố Đánh giá sơ bộ Khung pháp lý về 
Thực hành Kinh doanh có Trách nhiệm tại Việt Nam 
(Đánh giá sơ bộ) vào tháng 10 năm 2020.14 Đánh 
giá sơ bộ cung cấp bản tổng hợp về mức độ phù 
hợp của khung pháp lý ở Việt Nam với các tiêu 
chuẩn quốc tế về thực hành kinh doanh có trách 
nhiệm. Đây là bước quan trọng để xây dựng Kế 
hoạch Hành động Quốc gia về kinh doanh và 
quyền con người.15 

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG
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Ngành du lịch và các hoạt động liên quan ở Việt 
Nam được quy định ở cả cấp quốc gia và cấp tỉnh. 
Tổng cục Du lịch (VNAT) trực thuộc Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch, là cơ quan của Chính phủ Việt 
Nam quản lý các hoạt động du lịch trong cả nước. 
Tổng cục quản lý và kiểm soát các quy định liên 
quan đến phát triển kinh doanh, lập kế hoạch, 
đào tạo nhân sự, hướng dẫn và kiểm tra việc thực 
hiện chính sách và các quy định khác trong lĩnh 
vực du lịch.

Ngành du lịch cũng là trách nhiệm địa phương 
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh. Các 
cơ quan này làm việc cùng với các cơ quan liên 
quan khác (như cơ quan quản lý an ninh, nông 
nghiệp, lao động, v.v.), để xây dựng khung chính 
sách hoạt động du lịch của cả quốc gia và khu 
vực.16 
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KINH DOANH VÀ QUYỀN CON NGƯỜI: 
CÁC MỐC PHÁT TRIỂN  
VÀ KHUÔN KHỔ CHÍNH

1. Tổng quan 
về quyền con 
người và khuôn 
khổ quốc tế 
chính
Quyền con người quan trọng với tất cả mọi người 
– trên toàn thế giới.

Quyền con người thừa nhận giá trị vốn có của mỗi 
người, bất kể chúng ta xuất thân từ đâu, chúng ta 
sống ở đâu, chúng ta trông như thế nào, chúng ta 
nghĩ gì hay chúng ta tin tưởng điều gì.

Quyền con người là được đối xử công bằng, đối 
xử công bằng với người khác và có khả năng đưa 
ra những lựa chọn chính đáng trong cuộc sống 
hàng ngày của chúng ta. Tôn trọng quyền con 
người là nền tảng của các cộng đồng vững mạnh, 
trong đó mọi người đều có thể đóng góp và cảm 
thấy được tham gia.

Kể từ khi thành lập Liên hợp quốc vào năm 1945, 
các chính phủ trên thế giới đã đồng ý với một bộ 
tiêu chuẩn chung để duy trì quyền con người. Bộ 
tiêu chuẩn này dựa trên các nguyên tắc về nhân 
phẩm, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, được chia 
sẻ giữa các nền văn hóa, tôn giáo và triết học.

Các tiêu chuẩn về quyền con người được các 
chính phủ đồng ý nêu trong ba văn kiện cốt lõi 
của Liên hợp quốc, cùng nhau tạo thành “Bộ luật 
quốc tế về quyền con người”.

1. Tuyên ngôn phổ quát về quyền con 
người (UDHR) được Liên hợp quốc thông 
qua năm 1948, công nhận các quyền cơ 
bản và tự do cơ bản mà tất cả con người 
được hưởng. Nó đã trở thành một văn kiện 
nền tảng truyền cảm hứng cho nhiều công 
cụ, văn bản quyền con người quốc tế ràng 
buộc về mặt pháp lý.

02
P H Ầ N

2. Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, 
xã hội và văn hóa (ICESCR) được Đại hội 
đồng Liên hợp quốc thông qua năm 1966. 
ICESCR được Việt Nam phê chuẩn năm 
1982.

3. Công ước quốc tế về các quyền dân sự 
và chính trị (ICCPR) được Đại hội đồng 
Liên hợp quốc thông qua năm 1966. ICCPR 
được Việt Nam phê chuẩn năm 1982.

Luật quốc tế về quyền con người bắt buộc Quốc 
gia phải tôn trọng, bảo vệ và thực hiện các quyền 
con người của mọi cá nhân trong phạm vi lãnh 
thổ hoặc quyền tài phán của họ. 17 Quyền con 
người bao gồm các quyền dân sự và chính trị 
như quyền bầu cử, quyền tự do ngôn luận và các 
quyền kinh tế, văn hóa và xã hội như quyền được 
đảm bảo an sinh xã hội và quyền nói ngôn ngữ 
của mình và niềm tin tôn giáo của mình. Quyền 
làm việc được quy định trong UDHR, tại Điều 6 và 
7 của ICESCR lần lượt quy định về quyền làm việc 
và các điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi.18
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Các văn kiện quốc tế 
về quyền con người
Việt Nam đã phê chuẩn các văn kiện quốc tế 
về quyền con người sau:

• Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự 

và Chính trị.

• Công ước Quốc tế về các quyền Kinh tế, 

Xã hội và Văn hóa.

• Công ước về loại bỏ mọi hình thức phân 

biệt đối xử với phụ nữ.

• Công ước về Quyền Trẻ em.

• Công ước về quyền của người khuyết tật.

• Công ước về loại bỏ mọi hình thức phân 

biệt chủng tộc.

• Công ước chống tra tấn và các hình thức 

đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân 

đạo hoặc hạ nhục con người

Sơ đồ 2: Ứng dụng RightsApp

RightsApp
Toàn văn các văn kiện về quyền con 
người mà Việt Nam là thành viên có sẵn 
trên RightsApp, một ứng dụng dành 
cho điện thoại thông minh.

Để tải ứng dụng RighstApp tìm 
“RightsApp” ở cửa hàng ứng dụng Apple 
hoặc Google Play Store.

PHẦN 2: KINH DOANH VÀ QUYỀN CON NGƯỜI: CÁC MỐC PHÁT TRIỂN VÀ KHUÔN KHỔ CHÍNH

https://apps.apple.com/au/app/rightsapp/id1175228227
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Tổng quan về quyền lao động

Song song với hệ thống các tiêu chuẩn, nguyên 
tắc về quyền con người, Tổ chức Lao động Quốc 
tế (ILO) đã cùng với chính phủ, người sử dụng 
lao động và người lao động để thiết lập các tiêu 
chuẩn lao động, xây dựng chính sách và các 
chương trình thúc đẩy việc làm tốt cho tất cả mọi 
người.19 Việt Nam tái gia nhập ILO năm 1992.20 
ILO đã thông qua nhiều tiêu chuẩn pháp lý và 
các văn kiện về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của 
người lao động. Một văn kiện quan trọng của ILO 
là “Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản 
tại nơi làm việc”21 nêu rõ các quốc gia thành viên 
có nghĩa vụ tôn trọng, thúc đẩy và thực hiện các 
nguyên tắc của bốn quyền cơ bản:

1. Quyền tự do hội họp và thương lượng tập 
thể;

2. Xóa bỏ lao động cưỡng bức hoặc lao động 
bắt buộc;

3. Xóa bỏ lao động trẻ em; và

4. Xóa bỏ phân biệt đối xử về việc làm và 
nghề nghiệp.

Các quyền này được ghi nhận thêm trong tám 
Công ước cơ bản của ILO và các công ước quản 
trị và kỹ thuật khác.22 Tính đến tháng 7 năm 2020, 
Việt Nam đã phê chuẩn 25 Công ước của ILO, 
bao gồm 7 trong 8 Công ước cơ bản, 3 trong 4 
Công ước về quản trị và 15 trong 178 Công ước 
kỹ thuật.23

Ngoài ra, ILO đã thông qua các văn kiện về điều 
kiện lao động trong lĩnh vực du lịch, bao gồm 
Công ước số 172 về Điều kiện lao động trong các 
khách sạn, nhà hàng và các cơ sở tương tự (1991); 
và Hướng dẫn của ILO về Việc làm thoả đáng và 
Du lịch có trách nhiệm xã hội (2017). Hướng dẫn 
của ILO về Việc làm thoả đáng và Du lịch có trách 
nhiệm với xã hội cung cấp một khuôn khổ cho 
việc thúc đẩy và bảo vệ quyền lao động và việc 
làm thoả đáng trong ngành du lịch, dẫn đến nâng 
cao tính bền vững và đóng góp chung của ngành 
vào việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền 
vững.24

2. Khuôn khổ quốc tế 
về quyền con người và 
kinh doanh
Bối cảnh kinh doanh và quyền con người đã có 
sự phát triển đáng kể trong những thập kỷ gần 
đây. Với sự gia tăng của toàn cầu hóa, tự do hóa 
thị trường, nhu cầu xã hội mới và sự phát triển 
công nghệ, vai trò của doanh nghiệp trong xã hội 
ngày càng trở nên nổi bật. Do đó, mối quan tâm 
đến tác động của hoạt động kinh doanh trong 
xã hội ngày một gia tăng, trong đó có mối quan 
hệ của doanh nghiệp với quyền con người. Tất 
cả các quyền con người đều liên quan đến kinh 
doanh, bao gồm cả những doanh nghiệp hoạt 
động trong ngành du lịch. Hoạt động của doanh 
nghiệp có thể gây tác động - cả tích cực và tiêu 
cực – đến nhiều người, bao gồm khách hàng, nhà 
cung cấp và nhân viên của họ, và cộng đồng nơi 
doanh nghiệp hoạt động.
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Trên thế giới, các doanh nghiệp nhận ra rằng tôn 
trọng quyền con người không chỉ là điều đúng 
đắn nên làm mà còn mang lại lợi ích tốt cho hoạt 
động kinh doanh. Nhiều người tiêu dùng, nhà 
đầu tư và chính phủ đều mong muốn các doanh 
nghiệp hoạt động có trách nhiệm và bền vững. 
Ngày càng có nhiều bằng chứng về giá trị xã hội 
và kinh tế của doanh nghiệp nhờ việc đưa quyền 
con người vào thưc hành kinh doanh cốt lõi của 
mình và những chi phí đáng kể có thể nẩy sinh 
khi bỏ qua quyền con người.25 Tôn trọng quyền 
con người không chỉ là quản lý rủi ro mà còn có 
thể tạo ra các cơ hội kinh doanh mới bao gồm 
khả năng tiếp cận thị trường, vốn, nhà cung cấp 
và người tiêu dùng.

Lợi ích kinh doanh của 
việc tôn trọng quyền 
con người
• Giảm thiểu rủi ro về vận hành, pháp lí 

và danh tiếng
• Tăng cường lợi thế cạnh tranh của 

doanh nghiệp
• Tạo môi trường thu hút, giữ chân và tạo 

động lực cho nhân viên
• Thu hút các nhà đầu tư và người tiêu 

dùng quan tâm đến đạo đức
• Tăng cường mối quan hệ với các bên 

liên quan bao gồm khách hàng, nhà 
cung cấp và cộng đồng địa phương

Các nguyên tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc 
về kinh doanh và quyền con người

Vào tháng 6 năm 2011, Hội đồng nhân quyền 
Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua các Nguyên 
tắc hướng dẫn về kinh doanh và quyền con người 
(Nguyên tắc Hướng dẫn). Các Nguyên tắc Hướng 
dẫn đưa ra tiêu chuẩn toàn cầu để giải quyết và 
ngăn ngừa các tác động quyền con người liên 
quan đến hoạt động kinh doanh. Sự tán thành 
của Liên hợp quốc báo hiệu lần đầu tiên cộng 
đồng quốc tế đã có được nhận thức chung về mối 
quan hệ giữa kinh doanh và quyền con người, 
nêu rõ vai trò và trách nhiệm của cả quốc gia và 
doanh nghiệp.

Các Nguyên tắc Hướng dẫn hoạt động dựa trên 
một khuôn khổ gồm ba trụ cột, được gọi là Khuôn 
khổ Bảo vệ, Tôn trọng và Khắc phục, đó là:

• Nhà nước có nghĩa vụ bảo vệ quyền con 
người.

• Doanh nghiệp có trách nhiệm tôn trọng 
quyền con người.

• Nạn nhân của các lạm dụng quyền con 
người liên quan đến kinh doanh được tiếp 
cận các biện pháp khắc phục phù hợp và 
hiệu quả.

PHẦN 2: KINH DOANH VÀ QUYỀN CON NGƯỜI: CÁC MỐC PHÁT TRIỂN VÀ KHUÔN KHỔ CHÍNH
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Trách nhiệm quyền 
con người có sự khác 
biệt gì so với trách 
nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp?
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) 
thường được coi là cam kết tự nguyện, là 
hoạt động từ thiện hoặc một hình thức tự 
điều chỉnh. Mặc dù không có định nghĩa 
chung về CSR và thực tiễn của nó rất khác 
nhau, nhưng trọng tâm của CSR có xu 
hướng tập trung vào đóng góp tích cực cho 
xã hội bằng cách giúp giải quyết các vấn đề 
và nguyên nhân nổi bật. Nó thường được 
coi là một trách nhiệm ‘bổ sung’ và tồn tại 
riêng biệt với các chức năng và hoạt động 
kinh doanh cốt lõi.

Không giống như các cách tiếp cận CSR là 
mang tính tùy chọn, trách nhiệm của doanh 
nghiệp phải tôn trọng, như được nêu trong 
Nguyên tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc, 
yêu cầu các doanh nghiệp phải điều tra và 
giải quyết các tác động thực tế hoặc tiềm ẩn 
về quyền con người. Trách nhiệm này đòi 
hỏi phải áp dụng các chính sách và thực tiễn 
vào hoạt động và chiến lược kinh doanh.

Một phần quan trọng của Nguyên tắc 
Hướng dẫn là doanh nghiệp không thể bù 
đắp trách nhiệm về quyền con người của 
mình. Có nghĩa là, một doanh nghiệp không 
thể phủ nhận trách nhiệm của mình trong 
lĩnh vực này bằng cách làm tốt trong lĩnh 
vực khác.

Trách nhiệm tôn trọng quyền 
con người là chuẩn mực toàn 
cầu về hành vi được mong 
đợi đối với tất cả các doanh 
nghiệp ở bất cứ nơi nào họ tiến 
hành hoạt động kinh doanh. 
Trách nhiệm này tồn tại độc 
lập với khả năng và/hoặc sự 
sẵn sàng của nhà nước nhằm 
thực hiện nghĩa vụ Quốc gia 
về quyền con người, và không 
làm giảm trừ các nghĩa vụ đó. 
Trách nhiệm này được xem 
xét trên cả việc tuân thủ pháp 
luật và quy tắc bảo vệ quyền 
con người của một quốc gia.

Bình luận về Nguyên tắc 
hướng dẫn số 11

Các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên hợp quốc 
hiện là tiêu chuẩn toàn cầu để ngăn ngừa và giải 
quyết các tác động bất lợi về quyền con người liên 
quan đến kinh doanh. Gần một thập kỷ sau khi 
được thông qua, các Nguyên tắc Hướng dẫn đã 
được triển khai thành luật, chính sách và thực tiễn 
trên khắp thế giới.Việc áp dụng rộng rãi và nhanh 
chóng các Nguyên tắc Hướng dẫn và khuôn khổ 
cơ bản khác được nêu dưới đây, làm nổi bật kỳ 
vọng ngày càng tăng về các doanh nghiệp sẽ hoạt 
động một cách bền vững, có trách nhiệm và tôn 
trọng quyền.
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Các khuôn khổ liên quan khác

Các Nguyên tắc Hướng dẫn không phải là văn 
kiện duy nhất về kinh doanh và quyền con người. 
Bên cạnh đó còn có một số khuôn khổ hỗ trợ và 
có liên quan khác mà doanh nghiệp cần xem xét.

• Hướng dẫn của OECD cho các Doanh 
nghiệp Đa quốc gia (Hướng dẫn của 
OECD) là các khuyến nghị của các Quốc gia 
đối với các doanh nghiệp đa quốc gia về 
hành vi kinh doanh có trách nhiệm. Hướng 
dẫn của OECD đưa ra khuôn khổ toàn cầu, 
nêu rõ các tiêu chuẩn ứng xử kinh doanh 
có trách nhiệm về nhiều vấn đề như quyền 
con người, quyền lao động và môi trường. 
Hướng dẫn của OECD đã được sửa đổi vào 
năm 2011 để đảm bảo sự phù hợp với các 
Nguyên tắc Hướng dẫn Hướng dẫn của 
Liên hợp quốc. OECD áp dụng khái niệm 
về trách nhiệm tra soát (due dilligence) 
của các Nguyên tắc hướng dẫn (sẽ được 
thảo luận thêm ở Phần 4) cho tất cả các 
khía cạnh của trách nhiệm doanh nghiệp.26 
Hướng dẫn của OECD yêu cầu các Quốc gia 
tuân thủ phát triển các cơ chế khiếu nại 
để giải quyết khiếu nại của những cá nhân 
cảm thấy bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hành 
vi kinh doanh thiếu trách nhiệm của các 
công ty có liên quan. Cơ chế khiếu nại do 
các Quốc gia thành lập được gọi là Đầu mối 
liên hệ quốc gia (National Contact Points - 
NCP). Khi thấy rằng các chuẩn mực được 
ghi nhận trong Hướng dẫn của OECD bị 
vi phạm, mọi cá nhân đều có thể tiếp cận 
cơ chế này. Việt Nam không phải là quốc 
gia có nghĩa vụ tuân thủ Hướng dẫn của 
OECD nhưng đã tham gia nhiều diễn đàn 
và chương trình khu vực do OECD tổ chức, 
trong đó có dự án chung về thúc đẩy chuỗi 
cung ứng có trách nhiệm ở châu Á.27

• Các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) 
được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông 
qua vào tháng 9 năm 2015. SDGs đưa ra 
kế hoạch chi tiết để có một tương lai bền 
vững và công bằng cho tất cả mọi người 
đến năm 2030, đồng thời kêu gọi hành 
động phối hợp của các Quốc gia, doanh 
nghiệp và xã hội để chấm dứt nghèo đói 
và thúc đẩy công bằng.28 SDGs đặc biệt 
nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp như 
là đối tác chính, kêu gọi “tất cả các doanh 
nghiệp áp dụng sự sáng tạo và đổi mới của 
mình để giải quyết các thách thức phát 
triển bền vững”.29 Trong khi thừa nhận vai 
trò của doanh nghiệp như một động lực 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế và cơ sở hạ 
tầng, SDGs kêu gọi rõ ràng doanh nghiệp 
cần có hành động phù hợp với các Nguyên 
tắc Hướng dẫn.30 Việt Nam đã thông qua 
Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện 
Chương trình nghị sự 2030 về các mục tiêu 
phát triển bền vững theo Quyết định 633/
QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ 
tướng Chính phủ.31
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• Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc 
được thông qua năm 2000, và là sáng kiến 
lớn nhất thế giới về phát triển bền vững 
của doanh nghiệp. Đây là một sáng kiến 
tự nguyện nhằm tìm cách gắn kết các hoạt 
động và chiến lược kinh doanh với mười 
nguyên tắc được chấp nhận rộng rãi trong 
các lĩnh vực quyền con người, lao động, 
môi trường và chống tham nhũng. Tại Việt 
Nam, mười nguyên tắc của Hiệp ước Toàn 
cầu Liên hợp quốc được thúc đẩy thực hiện 
thông qua Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu 
của Việt Nam (Global Compact Network 
Viet Nam- GCNV). GCNV được VCCI và Liên 
hợp quốc phát động vào năm 2007 tại Việt 
Nam. Mục tiêu của GCNV là trở thành trung 
tâm quốc gia xuất sắc về trách nhiệm doanh 
nghiệp. GCNV xác định các thách thức và 
giải pháp liên quan đến sự kết nối giữa 
doanh nghiệp và cộng đồng, môi trường, 
chính phủ và người tiêu dùng, nhằm thúc 
đẩy sự bền vững của doanh nghiệp và 
đóng góp vào việc đạt được các Mục tiêu 
Phát triển bền vững. Bằng cách tham gia 
Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc, 
doanh nghiệp cam kết duy trì và thực hiện 
mười nguyên tắc của Hiệp ước Toàn cầu 
của Liên hợp quốc. Các Nguyên tắc Hướng 
dẫn của Liên hợp quốc và Hướng dẫn của 
OECD cung cấp các công cụ và hành động 
thiết thực để thực hiện điều này.

3. Khuôn khổ quốc gia về 
quyền con người và kinh 
doanh
Một thập kỷ sau khi được Hội đồng nhân quyền 
Liên hợp quốc thông qua, các Nguyên tắc Hướng 
dẫn ngày càng trở thành chuẩn mực trong luật 
pháp, chính sách và thực tiễn. Sau lời kêu gọi của 
Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc dành cho tất 
cả các Quốc gia thành viên xây dựng các Kế hoạch 
Hành động Quốc gia về kinh doanh và quyền con 
người (National Action Plan- NAPs),32 một số quốc 
gia trên thế giới đã và đang tham gia vào các quá 
trình xây dựng NAP để hỗ trợ việc thực hiện các 
Nguyên tắc hướng dẫn của Liên hợp quốc và thúc 
đẩy hành vi kinh doanh có trách nhiệm. 

Đáng chú ý, một số quốc gia đã giải quyết những 
rủi ro và thách thức cụ thể mà ngành du lịch đặt 
ra trong NAP của họ. Ví dụ: NAP của Ba Lan cam 
kết sửa đổi luật để giải quyết vấn đề bóc lột tình 
dục trẻ vị thành niên trong ngành khách sạn và 
NAP của Đức cam kết cung cấp hỗ trợ tài chính 
tăng cường cho Bàn tròn về Quyền con người 
trong Du lịch.33
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Kế hoạch Hành động Quốc gia về kinh doanh và 
quyền con người ở Châu Á
Nếu như trước đây nhiều NAP về kinh doanh và quyền con người được xây dựng ở Châu Âu, thì ngày 
càng có nhiều quốc gia ở Châu Á tham gia vào quá trình này. Điều này là tín hiệu cho thấy sự gia tăng 
tăng động lực về chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài và đảm bảo rằng tăng trưởng kinh tế cần đạt 
được một cách bền vững và tôn trọng quyền.

Sau một quá trình tham vấn sâu rộng với các bên liên quan, Thái Lan là quốc gia đầu tiên ở châu Á công 
bố NAP độc lập về kinh doanh và quyền con người vào năm 2019. Kể từ đó, một số quốc gia châu Á đã 
tiếp tục công bố NAP bao gồm Nhật Bản, Đài Loan và Pakistan. Ngoài ra, Hàn Quốc có một chương riêng 
về kinh doanh và quyền con người trong kế hoạch hành động quốc gia về quyền con người. Nhiều quốc 
gia khác trong khu vực đã cam kết phát triển NAP, bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Mông Cổ và 
Philippines.

Tại Việt Nam, Bộ Tư pháp đang làm việc với UNDP để xây dựng NAP.34

Ngoài ra, kinh doanh và quyền con người đã trở thành lĩnh vực ưu tiên của Ủy ban liên chính phủ ASEAN 
về quyền con người (AICHR). Thông qua các cuộc họp và hội thảo của mình, AICHR đã đưa ra nền tảng 
quan trọng để các chính phủ trong khu vực ASEAN học hỏi lẫn nhau, đặc biệt là việc xây dựng NAP.

PHẦN 2: KINH DOANH VÀ QUYỀN CON NGƯỜI: CÁC MỐC PHÁT TRIỂN VÀ KHUÔN KHỔ CHÍNH
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Ngoài việc xây dựng các khuôn khổ chính sách 
này, một số quốc gia đã ban hành luật có tính 
ràng buộc về tính minh bạch của doanh nghiệp 
hoặc trách nhiệm tra soát quyền con người. Với 
dấu ấn toàn cầu của ngành du lịch, nhiều doanh 
nghiệp nằm ngoài khu vực pháp lý này sẽ bị ảnh 
hưởng và sẽ phải tuân thủ luật pháp theo một 
cách nào đó. Ví dụ, các doanh nghiệp nằm trong 
chuỗi giá trị hoặc có mối quan hệ kinh doanh với 
đơn vị báo cáo sẽ cần trả lời việc họ đang làm gì 
để xác định, giải quyết và khắc phục rủi ro và tác 
động về quyền con người của mình.

Phát triển về luật pháp
Ngày càng có nhiều động lực từ các quốc gia trên thế giới về xây dựng luật pháp yêu cầu các doanh 
nghiệp “biết và thể hiện” việc tôn trọng quyền con người.

Nội dung và phạm vi của các luật này khác nhau giữa các quốc gia. Ví dụ, một số luật được ban hành cụ 
thể, tập trung vào các lĩnh vực như nô lệ hiện đại hoặc lao động trẻ em, trong khi những luật khác bao 
gồm tất cả các vấn đề về quyền con người và môi trường. Ngoài ra, một số luật tập trung vào việc báo 
cáo (ví dụ như Úc và Vương quốc Anh có đạo luật về chế độ nô lệ hiện đại) trong khi những luật khác yêu 
cầu các doanh nghiệp tham gia vào quá trình tra soát về quyền con người (ví dụ như Luật về Tra soát 
trách nhiệm của Pháp).

Úc: Đạo luật chống nô lệ hiện đại 2018 (Khối thịnh vượng chung), Đạo luật chống nô lệ hiện đại 2018 (bang 
New South Wales)

• Pháp: Luật về tra soát trách nhiệm (2017)
• Vương quốc Anh: Đạo luật chống nô lệ hiện đại 2015
• Mỹ: Đạo luật về minh bạch trong các chuỗi cung ứng của bang California 2010
• Hà Lan: Đạo luật về tra soát trách nhiệm đối với lao động trẻ em 2019
• EU: Chỉ thị của Liên minh Châu Âu về tiết lộ phi tài chính (Chỉ thị 2014/95/EU).
• Đức: Nghĩa vụ tra soát doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng 2021 (sẽ có hiệu lực vào 2023)
• Na Uy: Đạo luật minh bạch của Na Uy 2022.

Ngoài ra, Ủy ban EU hiện đang xây dựng Chỉ thị về tra soát bền vững của doanh nghiệp, khi được thông 
qua, Chỉ thị này sẽ yêu cầu các Quốc gia thành viên EU thông qua quy định pháp luật bắt buộc về trách 
nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền con người và môi trường.
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03
P H Ầ N

RỦI RO VỀ QUYỀN: NHỮNG 
THÁCH THỨC CHÍNH ĐỐI VỚI 
NGÀNH DU LỊCH TẠI VIỆT NAM 

Sau khi Liên hợp quốc đưa ra Các nguyên tắc 
hướng dẫn về kinh doanh và quyền con người, 
các doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ “biết và thể 
hiện” rằng họ tôn trọng quyền con người trong 
các hoạt động, vận hành cũng như trong các mối 
quan hệ của mình. Mục tiêu của phần này là hỗ 
trợ các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh 
vực du lịch tại Việt Nam hiểu và nhận diện được 
những rủi ro chính về quyền con người có thể 
phát sinh trong các hoạt động, các chuỗi cung 
ứng hoặc các mối quan hệ kinh doanh của mình.

Sự đa dạng và phạm vi hoạt động ngày càng mở 
rộng của ngành du lịch cho thấy có rất nhiều rủi 
ro gắn liền với lĩnh vực du lịch và những rủi ro này 
sẽ không giống nhau giữa các doanh nghiệp. Do 
vậy, những rủi ro về quyền con người như trình 
bày dưới đây nên được xem như một xuất phát 
điểm hơn là một danh sách cuối cùng.

Hơn nữa, một số nhóm người ở trong tình trạng 
dễ bị tổn thương cao hơn và do đó, có thể gặp 
nguy cơ bị phân biệt đối xử, bị bóc lột và/hoặc 
bị lạm dụng nhiều hơn. Trong ngành du lịch tại 
Việt Nam, các nhóm này bao gồm phụ nữ, trẻ em, 
các cộng đồng bản địa và dân tộc thiểu số, người 
khuyết tật và lao động di trú (bao gồm cả người di 
trú nội địa). Khi xem xét những tác động tiềm ẩn 
của hoạt động kinh doanh đối với người lao động, 
với các cộng đồng địa phương cũng như khách du 
lịch, cần phải dành sự lưu tâm đặc biệt tới những 
nhóm này. Các đặc điểm của những nhóm này và 
các thách thức mà họ phải đối mặt không tồn tại 
riêng rẽ, mà có thể giao thoa với nhau, tác động 
nhiều hơn tới khả năng của các cá nhân trong 
việc chống lại quyền lực hoặc lạm dụng. Ví dụ, 
chính sự tác động qua lại lẫn nhau giữa tình trạng 
di cư và giới của người di trú có thể khiến những 
phụ nữ di cư rất dễ bị tổn thương do các điều kiện 
tuyển dụng và các điều kiện làm việc mang tính 
bóc lột.35

1. Các quyền của người 
lao động
Một số rủi ro gắn liền với lao động có thể phát 
sinh đối với các doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực du lịch.36 Đại dịch toàn cầu COVID-19 
đồng thời vừa làm lộ rõ, vừa làm trầm trọng thêm 
bản chất bấp bênh và không chắc chắn trong 
ngành du lịch. Do tính chất phức tạp, theo mùa 
vụ và đòi hỏi lao động tập trung của lĩnh vực này 
cũng như sự chiếm ưu thế của các doanh nghiệp 
nhỏ nên đây là ngành mà việc làm thường mang 
tính bấp bênh và khó điều chỉnh. Ngoài ra, ngành 
du lịch thường dựa trên các công việc theo mùa 
vụ, theo ca và phụ thuộc vào lực lượng lao động 
phổ thông.37 Điều này không chỉ tạo ra những 
thách thức về điều kiện làm việc, tiền lương và 
khả năng tổ chức tập thể của người lao động, mà 
còn khiến người lao động dễ bị tổn thương nhiều 
hơn trước tình trạng phân biệt đối xử, lạm dụng 
và/hoặc bóc lột. Bên cạnh đó, những nhà tuyển 
dụng thiếu đạo đức có thể lợi dụng người lao 
động bằng cách thu phí và/hoặc trói buộc người 
lao động vào một bản hợp đồng đòi hỏi họ phải 
trả thêm phần trăm phụ phí từ lương.38 Do những 
người lao động này thường bị trả lương thấp nên 
gánh nặng đó có thể rất đáng kể. “Các nguyên 
tắc chi trả của nhà tuyển dụng (The ‘Employer 
Pays Principles’) tạo ra một kỳ vọng ngày càng lớn 
rằng không người lao động nào phải trả tiền để 
có được một công việc.39 Ví dụ, các chuỗi khách 
sạn quốc tế hạng sang Kempinski (Thụy Sĩ) và 
Radisson (Hoa Kỳ) đều có chính sách công khai 
phù hợp với các nguyên tắc này.40 

Lao động trẻ em cũng là hiện tượng phổ biến 
trong ngành du lịch, đặc biệt là trong các doanh 
nghiệp gia đình thuộc khu vực kinh tế phi chính 
thức, nơi mà hiện tượng này phần lớn không 
được báo cáo hoặc ghi nhận lại (ở Việt Nam cũng 
như một số quốc gia khác).41
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ILO và UNICEF từng cảnh báo rằng các tác động 
tài chính và kinh tế - xã hội của đại dịch COVID-19 
có thể khiến ngày càng nhiều trẻ em tham gia vào 
lực lượng lao động.42

Tại Việt Nam, Hiến pháp 2013 ghi nhận rằng 
người lao động phải được bảo đảm “điều kiện 
làm việc công bằng và an toàn” và nghiêm cấm 
phân biệt đối xử, lao động cưỡng bức cũng như 
nghiêm cấm tuyển dụng người lao động dưới độ 
tuổi lao động tối thiểu.43

Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản pháp luật có 
liên quan quy định về các vấn đề như thời giờ làm 
việc, bao gồm số giờ làm việc, số giờ nghỉ ngơi, 
các đợt nghỉ giải lao, bảo hiểm xã hội, sức khỏe 
và an toàn nghề nghiệp. Mặc dù vậy, các quyền 
của người lao động vẫn là một trong những rủi ro 
đáng kể nhất đối với ngành du lịch.
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Bảng dưới đây được xây dựng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhận diện những rủi ro (liên quan đến lao 
động) đối với người lao động trong các hoạt động và chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

Bảng nhận diện rủi ro đối với các quyền của người lao động

Tiền lương • Doanh nghiệp và các đối tác kinh doanh của doanh nghiệp (bao gồm cả nhà 
cung cấp) có trả cho người lao động mức lương sinh hoạt tối thiểu không? 
Tức là, mức lương phải là một khoản thu nhập để người lao động và gia đình 
họ có được mức sống tử tế.

An toàn và sức khỏe 
nghề nghiệp

• Doanh nghiệp và/hoặc các đối tác kinh doanh của doanh nghiệp đã tiến 
hành đánh giá an toàn và sức khỏe nghề nghiệp hay chưa?

• Người lao động có được sử dụng các trang thiết bị bảo hộ cá nhân cần thiết 
và phù hợp hay không?

• Người lao động có các kỹ năng, được đào tạo và có các công cụ cần thiết để 
thực hiện công việc của mình một cách an toàn hay không?

Số giờ làm việc và điều 
kiện làm việc 

• Người lao động trong doanh nghiệp và trong các chuỗi cung ứng có ghi chép 
lại số giờ làm việc và công việc làm thêm của họ hay không và họ có được 
tiếp cận với những ghi chép này hay không?

• Người lao động trong doanh nghiệp và trong các chuỗi cung ứng có được 
quyền nghỉ ngơi và nghỉ hợp lý sau bữa ăn hay không?

• Người lao động có được bù đắp tương xứng cho thời giờ làm thêm hay 
không?

Tự do lập hội và 
thương lượng tập thể

• Người lao động trong doanh nghiệp và các chuỗi cung ứng có thể thành lập 
và tham gia các tổ chức độc lập mà không sợ bị trả thù hoặc trù dập hay 
không??

• Người lao động có được tự do gặp gỡ mà không có sự hiện diện của người 
quản lý hay không?

Phân biệt đối xử, quấy 
rối và bắt nạt

• Người lao động trong doanh nghiệp và/hoặc các chuỗi cung ứng có nguy cơ 
bị phân biệt đối xử, bị quấy rối hoặc bị bắt nạt hay không?

• Doanh nghiệp có các chính sách nhằm ngăn ngừa và giải quyết tình trạng 
phân biệt đối xử, quấy rối và bắt nạt trong mối quan hệ giữa người sử dụng 
lao động và người lao động hay chưa?

Lao động cưỡng bức • Người lao động trong doanh nghiệp và/hoặc các chuỗi cung ứng có:

 – Bị hạn chế quyền tự do đi lại hay không?
 – Bị khấu trừ tiền lương hoặc bị giữ giấy tờ tùy thân hay không ?
 – Bị bạo lực, đe dọa hoặc hăm dọa về thể chất hoặc tình dục không?

• Phải làm việc để trả một món nợ giả mạo hay không? 

Lao động trẻ em • Doanh nghiệp và các đối tác kinh doanh có kiểm tra/xác minh tuổi của 
người lao động hay không?

• Nếu lao động trẻ được tuyển dụng hợp pháp thì công việc mà họ đang thực 
hiện có an toàn và phù hợp với độ tuổi hay không?
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Các nguyên tắc về lao động cưỡng bức của Liên minh 
khách sạn bền vững 
Thật không may, các hình thức của nô lệ hiện đại – như lao động cưỡng bức, lệ thuộc vì gán nợ và buôn 
bán người – lại đang phổ biến trong lĩnh vực du lịch. Không quốc gia nào tránh được những vi phạm 
quyền con người mang tính rộng khắp này và tình trạng này ảnh hưởng tới tất cả các khu vực trên thế 
giới.44

Năm 2018, Liên minh khách sạn bền vững (trước đây là Đối tác du lịch quốc tế) đã đưa ra Các nguyên tắc 
về lao động cưỡng bức. Mục đích của Các nguyên tắc này là “ưu tiên hành động nhằm xử lý những tác 
nhân hàng đầu của tình trạng lao động cưỡng bức trong ngành kinh doanh khách sạn”.45

Ba nguyên tắc đó là:

• Tất cả người lao động đều có quyền tự do đi lại; 
• Không người lao động nào phải trả tiền để có việc làm;
• Không người lao động nào bị ép vào cảnh nợ nần hoặc cưỡng bức làm việc.46

Liên minh khách sạn bền vững còn xây dựng khóa đào tạo trực tuyến miễn phí nhằm hỗ trợ các khách 
sạn nhận diện những rủi ro liên quan đến nô lệ hiện đại.47

PHẦN 3: RỦI RO VỀ QUYỀN: NHỮNG THÁCH THỨC CHÍNH ĐỐI VỚI NGÀNH DU LỊCH TẠI VIỆT NAM
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2. Buôn bán người và bóc 
lột tình dục
Buôn bán người và bóc lột tình dục phụ nữ và trẻ 
em là một thách thức lớn trong lĩnh vực du lịch.48 
Theo ILO, bóc lột tình dục chiếm tới gần 19% (4,8 
triệu người) tổng số các vụ nô lệ tình dục hiện đại 
trên toàn cầu.49 Trong số này, phần lớn nạn nhân 
là phụ nữ và trẻ em gái (99%).50 Báo cáo đánh giá 
về Việt Nam của ECPAT năm 2018 cho thấy bóc 
lột tình dục trẻ em là vấn đề nổi cộm trên toàn 
quốc.51 Cụ thể, Báo cáo này đưa ra cảnh báo rằng 
hoạt động buôn bán trẻ em gái vị thành niên cho 
mục đích hôn nhân trẻ em đang tăng lên tại các 
địa phương phía Bắc.52

Các doanh nghiệp du lịch, bao gồm hàng không, 
khách sạn và các hình thức vận tải khác có thể 
vô tình “tiếp tay” cho việc buôn bán người và bóc 
lột tình dục.53 Do vậy, những rủi ro về buôn bán 
người và các hình thức khác của nô lệ hiện đại 
cần phải là ưu tiên hàng đầu đối với những người 
hoạt động kinh doanh trong ngành du lịch.

Buôn bán người và 
ngành công nghiệp 
hàng không
Năm 2018, Hiệp hội Vận tải hàng không 
quốc tế (IATA) đã nhất trí thông qua một 
nghị quyết về việc xóa bỏ tình trạng buôn 
bán người và cam kết hành động nhằm 
nhận diện và giải quyết dứt điểm tình trạng 
buôn bán người.54

IATA đã xây dựng nhiều loại tài liệu và học 
liệu cho các nhân viên ngành hàng không, 
bao gồm tài liệu hướng dẫn và khóa học 
trực tuyến.55 IATA cũng đang hợp tác với 
các sân bay và các bên liên quan khác trong 
lĩnh vực vận tải hàng không nhằm nâng cao 
nhận thức và chia sẻ các học liệu cũng như 
tài liệu hướng dẫn.56

Một giải pháp sẵn có cho các doanh nghiệp kinh 
doanh du lịch là cam kết tuân theo Bộ quy tắc ứng 
xử bảo vệ trẻ em khỏi bóc lột tình dục. Bộ quy tắc 
này là một cam kết tự nguyện về việc bảo vệ trẻ 
em khỏi bóc lột tình dục trong lĩnh vực du lịch. 
Tính đến tháng 7/2022, Bộ quy tắc này đã thu 
hút sự tham gia của 396 thành viên từ 245 quốc 
gia, hầu hết trong số đó là các doanh nghiệp kinh 
doanh trong lĩnh vực lữ hành và khách sạn.57 Một 
số hãng du lịch tại Việt Nam như các khách sạn 
thuộc tập đoàn Accor Hotels Vietnam cũng là 
những thành viên của Bộ quy tắc này.58
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3. Quyền con người và môi 
trường
Quyền con người có mối liên hệ chặt chẽ với môi 
trường nơi con người sinh sống. Các nguyên tắc 
khung của Liên hợp quốc về quyền con người 
và môi trường khẳng định rằng “tác hại của môi 
trường ảnh hưởng tới việc hưởng thụ các quyền 
con người và việc thực thi các quyền con người sẽ 
góp phần bảo vệ môi trường cũng như thúc đẩy 
phát triển bền vững”.59 Năm 2021, Hội đồng nhân 
quyền Liên hợp quốc lần đầu tiên thừa nhận rằng 
sống trong môi trường sạch, trong lành và bền 
vững là một quyền con người.60 Năm 2022, Đại 
hội đồng Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết 
có tính bước ngoặt, trong đó ghi nhận quyền có 
môi trường sạch, trong lành và bền vững là một 
quyền con người, đồng thời kêu gọi gia tăng nỗ 
lực trên toàn thế giới nhằm thúc đẩy và bảo vệ 
quyền đó cho tất cả mọi người.61

Lĩnh vực du lịch thường dựa vào những môi 
trường vật lý đang sinh sôi và bền vững. Du khách 
du lịch tới Việt Nam để tận hưởng các bãi biển 
sạch, những khu rừng bạt ngàn, cuộc sống thiên 
nhiên hoang dã phong phú và những rặng núi kỳ 
vĩ.

Tuy vậy, những tác động của ngành du lịch đối với 
môi trường có thể rất lớn.62 Ví dụ, các hoạt động 
liên quan đến du lịch có thể dẫn tới tình trạng ô 
nhiễm môi trường nước và không khí, cạn kiệt tài 
nguyên thiên nhiên, dư thừa rác thải và phát thải 
khí gây hiệu ứng nhà kính.63 

Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc định 
nghĩa du lịch bền vững là “du lịch có tính đến các 
tác động về kinh tế, xã hội và môi trường cả trong 
hiện tại và tương lai, giải quyết các nhu cầu của 
du khách, của ngành, của môi trường và của các 
cộng đồng địa phương”.64 Dựa trên mối quan 
hệ qua lại giữa quyền con người và môi trường, 
doanh nghiệp cần áp dụng các biện pháp để hiểu 
rõ tác động xã hội và môi trường từ các hoạt động 
sản xuất kinh doanh của họ. Việc tiến hành một 
quá trình toàn diện nhằm nhận diện, ngăn ngừa 
và giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với môi 
trường sẽ không chỉ góp phần gìn giữ môi trường 
tự nhiên nhằm bảo đảm khả năng phát triển lâu 
dài của lĩnh vực du lịch, mà còn đảm bảo rằng 
các quyền của cộng đồng địa phương sẽ không bị 
ảnh hưởng tiêu cực.
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Quyền được có nước 
sạch
Tiếp cận nước sạch được cộng đồng quốc 

thừa nhận là các quyền con người cơ bản.65 

Tuy nhiên, các hoạt động kinh doanh liên 

quan đến lĩnh vực du lịch có thể dẫn tới tình 

trạng khan hiếm và ô nhiễm nguồn nước.66 

Biến đổi khí hậu cũng đang tác động đến 

trữ lượng nước và thường dẫn tới sự cạnh 

tranh giành giật các nguồn khan hiếm.67 Các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du 

lịch cần phải quan tâm nhiều đến việc bảo 

đảm rằng họ sẽ giảm lượng nước tiêu thụ 

và xóa bỏ tình trạng ô nhiễm nguồn nước.

Sáng kiến Sứ mệnh về nước của CEO trong 

khuôn khổ Hiệp ước toàn cầu của Liên hợp 

quốc đang nỗ lực huy động một số lượng 

lớn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhằm 

giải quyết những thách thức toàn cầu về 

nước thông qua hoạt động quản lý nước 

của doanh nghiệp, hợp tác với Liên hợp 

quốc, các chính phủ, các tổ chức xã hội và 

các chủ thể khác.68 Thông qua việc ủng hộ 

sáng kiến này, các doanh nghiệp cam kết 

thúc đẩy hoạt động quản lý nước trên 6 lĩnh 

vực chủ chốt, bao gồm:

• Các hoạt động sản xuất kinh doanh trực 
tiếp

• Chuỗi cung ứng và quản lý lưu vực đầu 
nguồn

• Hành động tập thể
• Chính sách công
• Sự tham gia của cộng đồng
• Tính minh bạch

4. Quyền về đất đai và 
quyền văn hóa
Tiếp cận đất đai có mối liên hệ chặt chẽ với việc 
thụ hưởng một loạt các quyền con người. Việc 
xây dựng các cơ sở và hạ tầng du lịch – như khách 
sạn, công viên hoặc sân bay – có thể dẫn tới việc 
di dời dân cư, nhà ở và thậm chí là cả cộng đồng.69 
Việc di dời như vậy có thể thách thức quyền tiếp 
cận của các cộng đồng địa phương đối với tài 
nguyên thiên nhiên, bao gồm đất nông nghiệp, 
rừng, nước và các tài nguyên cơ bản khác. Các 
quyền văn hóa có quan hệ chặt chẽ với đất đai.70 
Khi các cộng đồng địa phương bị di dời, họ sẽ 
mất quyền tiếp cận sinh kế, các nguồn canh tác 
và đánh bắt thủy sản quen thuộc, cũng như các 
địa danh truyền thống và linh thiêng.71 Người dân 
thuộc các cộng đồng địa phương tại các điểm 
đến du lịch mới nổi, đặc biệt là những người sống 
trong đói nghèo, có thể có rất ít quyền lực hoặc 
lựa chọn khi đối mặt với các dự án phát triển. Bất 
kỳ sự mất cân bằng quyền lực nào, dù là thực tế 
hay trong nhận thức, đều cần phải được xét đến 
khi thu hút sự tham gia của các cộng đồng và/
hoặc các cá nhân xung quanh việc sử dụng đất.

Việt Nam đã ban hành nhiều quy định pháp luật 
để bảo vệ các cộng đồng địa phương khi phải 
di dời, bao gồm Luật Đất đai 2013, Luật Bảo vệ 
môi trường 2014 và Thông tư của Bộ Tài nguyên 
và môi trường về các phương án đền bù, hỗ trợ 
và tái định cư khi diễn ra việc di dời trên đất đai 
liên quan đến nhà nước. Tuy nhiên, vẫn tồn tại 
những thách thức cả trong luật và trên thực tế, 
đặc biệt là thiếu vắng quy trình đồng thuận dựa 
trên nguyên tắc tự nguyện, được thông báo trước 
và được cung cấp thông tin đầy đủ.72 
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Ngoài những tác động đối với quyền con người 
của vấn đề di dời, hoạt động du lịch còn có thể 
gây nên những tác động kinh tế và văn hóa-xã 
hội khác ở cấp địa phương. Những tác động này 
bao gồm việc làm mất đi bản sắc và các phương 
thức sinh sống truyền thống và sự gia tăng chi phí 
sinh hoạt đối với các cộng đồng địa phương.73 Các 
quyền văn hóa và nhu cầu ngôn ngữ của các cộng 
đồng địa phương cần được tính đến khi thu hút 
sự tham gia của người dân thuộc các cộng đồng 
địa phương vào việc lập kế hoạch và phát triển 
các dự án du lịch.

5. Những thách thức đối 
với ngành du lịch
Mối quan hệ giữa du lịch và quyền con người có 
tính phức tạp cao, tuy vậy mức độ bền vững và 
khả năng phát triển lâu dài của lĩnh vực này phụ 
thuộc vào việc tuân thủ các nguyên tắc và tiêu 
chuẩn hành xử có trách nhiệm của doanh nghiệp. 
Điều quan trọng là phải hiểu được một số thách 
thức mà ngành du lịch đang đối mặt và những 
rủi ro mà ngành này gây ra đối với việc hiện thực 
quyền con người.

Sự đa dạng và phức tạp

Giống như các nước khác, ngành du lịch Việt Nam 
có tính đa dạng cao, phân mảnh và phức tạp, 
chủ yếu dựa vào các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt 
trong khu vực phi chính thức, và nhiều dịch vụ 
kinh doanh thuê ngoài (outsource) như vệ sinh 
và an ninh.74 Điều này tạo ra những thách thức 
lớn trên phương diện hoạt động điều hành (của 
doanh nghiệp) và quản lý bằng pháp luật (của 
nhà nước), đặc biệt đối với các nhóm dễ bị tổn 
thương. Ngành du lịch còn có mối liên hệ tương 
tác với nhiều ngành khác như xây dựng, bán lẻ và 
khách sạn, do đó cùng chia sẻ những rủi ro với 
các ngành này.75

Đối với nhiều doanh nghiệp, hiểu được vai trò và 
trách nhiệm của mình trong việc giải quyết các 
vấn đề liên quan đến quyền con người là điều rất 
khó khăn và thách thức. Phần 4 và phần 5 của tài 
liệu hướng dẫn này sẽ đưa ra góc nhìn sâu hơn về 
cách thức mà các doanh nghiệp có thể ứng phó 
với những thách thức đó.

Thiếu kiến thức và nhận thức về quyền 
con người

Không giống như các ngành khác, ví dụ như dệt 
may hoặc nông nghiệp, cho đến nay, ngành du 
lịch Việt Nam ít phải đối mặt hơn với sự giám sát 
và ít chịu áp lực về việc thực hiện quyền con người. 
Tất cả các chủ thể, bao gồm chính phủ, ngành 
công nghiệp và xã hội, đều đóng vai trò nhất định 
trong việc nâng cao kiến thức, nhận thức và năng 
lực về quyền con người của cả ngành lẫn các chủ 
thể quyền.

Tác động của biến đổi khí hậu

Theo Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc, 
“lĩnh vực du lịch rất dễ bị tổn thương trước biến 
đổi khí hậu và đồng thời, góp phần vào việc phát 
thải khí gây hiệu ứng nhà kính, gây nên hiện 
tượng ấm lên toàn cầu. Việc thúc đẩy hành động 
chống biến đổi khí hậu trong ngành du lịch, do 
đó, có tầm quan trọng hàng đầu đối với khả năng 
phục hồi của lĩnh vực này.”76Một ngành du lịch 
không bền vững sẽ đe dọa đến quyền của những 
người mà hoạt động sinh kế của họ phụ thuộc 
vào du lịch, cho dù là cá nhân hay các cộng đồng.
Trong nhiều trường hợp, người lao động tận tụy 
với một nghề trong ngành du lịch sau khi rời bỏ 
những sinh kế truyền thống của mình đôi khi lại 
phải di cư tới những những nơi khác trong nước 
hoặc thậm chí chứng kiến làng mạc và ruộng 
đồng biến mất mà không thể cứu vãn nổi trước 
sự phát triển của ngành du lịch và quá trình xây 
dựng cơ sở hạ tầng.
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Nếu du lịch không bền vững trong khu vực hoặc 
vùng nơi người lao động sinh sống thì khả năng 
có được một công việc tử tế và bền vững của họ 
có thể sẽ gặp rủi ro. Ngoài ra, Việt Nam cũng là 
nước rất dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động của 
biến đổi khí hậu. Ủy ban liên chính phủ về biến 
đổi khí hậu (IPCC) xác định Việt Nam là một trong 
9 quốc gia nơi có ít nhất 50 triệu người có thể 
phải gánh chịu các tác động do mức nước biển 
dâng, các cơn bão mạnh và những mối đe dọa 
khác liên quan đến biến đổi khí hậu.77

Tuyên bố Glasgow: 
Cam kết vì một thập 
niên hành động 
chống biến đổi khí 
hậu trong ngành du 
lịch 
Tuyên bố Glasgow được đưa ra tại Hội nghị 

thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên 

hợp quốc (COP 26) năm 2021. Tuyên bố 

này đề xuất một kế hoạch phối hợp hành 

động cho ngành du lịch nhằm hỗ trợ cam 

kết toàn cầu trong việc giảm phát thải các 

khí gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 

và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 

2050.78 Khi trở thành một bên ký kết, các tổ 

chức được kỳ vọng sẽ đưa ra những cam 

kết rõ ràng về việc lập kế hoạch, đo lường 

và báo cáo về các hoạt động của mình.79 Để 

biết thêm thông tin, vui lòng xem: https://

www.oneplanetnetwork.org/programmes/

sustainable-tourism/glasgow-declaration.

6. Phục hồi sau đại dịch 
COVID-19
Tác động của đại dịch COVID-19 đối với ngành 
du lịch tại Việt Nam cũng giống như đối với hầu 
hết các quốc gia khác trên thế giới, với việc đóng 
cửa nhiều doanh nghiệp trên quy mô lớn trong 
thời kỳ phong tỏa và việc vắng bóng khách du 
lịch quốc tế đã ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát 
triển của ngành này. Việt Nam chứng kiến hoạt 
động lữ hành nội địa trầm lắng trong giai đoạn 
2020-2022 đã gây thêm nhiều tác động tới các 
doanh nghiệp và người lao động. Trong khi người 
lao động trong khu vực chính thức có thể được 
hưởng lợi từ việc bảo đảm việc làm và hỗ trợ phúc 
lợi xã hội, thì những người làm việc trong khu vực 
phi chính thức lại phải đối mặt với những thách 
thức thậm chí còn lớn hơn.

Còn quá sớm để dự báo tác động dài hạn đối với 
ngành du lịch tại Việt Nam và những hệ quả mà 
bất kỳ thay đổi nào có thể gây ra đối với quyền 
con người của các cá nhân và các cộng đồng mà 
sinh kế của họ phụ thuộc vào lĩnh vực này. Căn cứ 
vào tác động của đại dịch COVID-19 tới ngành du 
lịch, đó có thể là điều hấp dẫn đối với các doanh 
nghiệp khi bù đắp thiệt hại bằng cách đốt cháy 
giai đoạn và chấp nhận các thực tiễn kinh doanh 
mang tính bóc lột.80 Tuy vậy, các tác động kinh tế 
và xã hội mà đại dịch gây ra đã làm nổi rõ nhu cầu 
cần có những biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn và 
cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong 
các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/sustainable-tourism/glasgow-declaration
https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/sustainable-tourism/glasgow-declaration
https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/sustainable-tourism/glasgow-declaration
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DOANH NGHIỆP NÊN 
ỨNG PHÓ NHƯ THẾ NÀO?04

P H Ầ N

Ngày nay, đã có sự ghi nhận ở cấp độ toàn cầu 
là doanh nghiệp phải có trách nhiệm tôn trọng 
quyền con người. Các Nguyên tắc Hướng dẫn nêu 
rõ rằng doanh nghiệp dù có “cấu trúc, sở hữu, 
quy mô lĩnh vực hoạt động như thế nào thì cũng 
phải tôn trọng quyền con cho dù nhà nước có sẵn 
sàng hay có khả năng bảo vệ quyền hay không”.81 
Điều này có nghĩa là doanh nghiệp không được vi 
phạm các quyền con người và cần giải quyết bất 
kỳ tác động tiêu cực nào về quyền con người mà 
doanh nghiệp có liên quan.82

Các Nguyên tắc 
Hướng dẫn của Liên 
hợp quốc nêu rõ rằng 
các doanh nghiệp 
phải:
• Tránh gây nên hoặc góp phần gây nên 

những tác động tiêu cực về quyền con 
người trong quá trình thực hiện hoạt 
động của mình, đồng thời cần giải quyết 
những tác động tiêu cực đó nếu nó xuất 
hiện.

• Tìm cách ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ 
những tác động tiêu cực về quyền con 
người có liên quan trực tiếp đến hoạt 
động vận hành, sản phẩm hoặc dịch 
vụ của doanh nghiệp qua những mối 
quan hệ kinh doanh, ngay cả khi doanh 
nghiệp không góp phần vào những tác 
động đó.83
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Mục đích của phần này là để giúp doanh nghiệp hiểu và thể hiện được trách nhiệm 
tôn trọng quyền con người của mình.84 Quá trình này sẽ khác nhau đối với từng doanh 
nghiệp tuỳ theo mô hình kinh doanh và khu vực hoạt động, nhưng hoạt động kinh 
doanh cần tuân thủ các bước sau:

Sơ đồ 3:

Xây dựng và thực hiện quy trình tra soát quyền
con người nhằm xác định, ngăn ngừa, giảm
thiểu và chịu trách nhiệm giải quyết các rủi ro
và tác động tiêu cực về quyền con người

 

Tra soát quyền
con người

Khắc phục, bồi thường
Xây dựng và thực hiện cơ chế xử lý khiếu nại để
đảm bảo việc tiếp cận các biện pháp khắc phục.
Ngoài ra cũng cần phải kết hợp với các quy
trình khắc phục khác

Cam kết chính sách
Xây dựng và thực hiện chính sách về quyền
con người

PHẦN 4: DOANH NGHIỆP NÊN ỨNG PHÓ NHƯ THẾ NÀO?
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1. Xây dựng cam kết chính 
sách về quyền con người
Cả Nguyên tắc Hướng dẫn và Nguyên tắc của 
OECD đều nhấn mạnh sự cần thiết phải có chính 
sách trong đó doanh nghiệp nêu rõ cam kết về 
quyền con người.85 Cam kết về chính sách cần 
phải thể hiện rõ qua việc xác định vị thế và mong 
đợi của doanh nghiệp trong vấn đề quyền con 
người đối với người sử dụng lao động, các mối 
quan hệ kinh doanh và các bên liên quan. Bằng 
cách xây dựng sự cam kết trong chính sách và 
tích hợp nó vào hoạt động vận hành của công ty, 
doanh nghiệp thể hiện cho các bên liên quan, cả 
trong và ngoài, thấy rằng doanh nghiệp rất coi 
trọng việc bảo vệ quyền con người.86

Trước khi doanh nghiệp bắt đầu xây dựng cam 
kết bảo vệ quyền con người ở chính sách của 
mình, cần lưu ý rằng không có một biểu mẫu cố 
định cho chính sách về quyền con người, mà nó 
sẽ khác nhau tùy từng doanh nghiệp và cần được 
liên tục rà soát và điều chỉnh qua thời gian.87 
Doanh nghiệp có thể quyết định xây dựng một 
chính sách riêng biệt hoặc tích hợp các cam kết 
bảo vệ quyền con người vào những chính sách 
hoặc các bộ quy tắc ứng xử khác của mình.

Các doanh nghiệp chọn xây dựng chính sách 
riêng về quyền con người thường là vì rủi ro vi 
phạm quyền con người của doanh nghiệp đó 
rất phổ biến và đáng kể nên cần có chính sách 
độc lập để hạn chế những rủi ro đó.88 Đối với các 
doanh nghiệp khác, chính sách bảo vệ quyền con 
người là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến người 
lao động cũng như cộng đồng về sự nghiêm túc 
của doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn 
đề liên quan đến quyền con người cũng như tạo 
nền tảng cho những đối thoại và thảo luận liên 
quan.89 Điều quan trọng là mỗi doanh nghiệp 
phải tự quyết định hình thức nào là phù hợp nhất 
với hoàn cảnh của mình.

Sẽ không thực tế nếu kỳ vọng bất kỳ ai hoặc tất 
cả mọi người trong doanh nghiệp sẽ trở thành 
chuyên gia về quyền con người trong một sớm 
một chiều. Do đó, doanh nghiệp có thể cân nhắc 
mời thêm sự tham gia của các chuyên gia độc lập. 
Điều quan trọng cần lưu ý là ý kiến   đóng góp từ 
các chuyên gia không phải nhằm để kết nối với 
các bên liên quan chính, chẳng hạn như người lao 
động, trong hoạt động vận hành và chuỗi cung 
ứng của doanh nghiệp. Thay vào đó, chuyên gia 
là người hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách tư vấn 
chuyên môn cho quá trình thực hiện trách nhiệm 
quyền con người cũng như các vấn đề tiềm ẩn có 
thể phát sinh.
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Sơ đồ 4: Các bước chính để xây dựng chính sách quyền con người

Theo dõi

Triển khai

Nội dung

• Chỉ định lãnh đạo/nhân sự cấp cao để giám sát quá trình xây dựng 
và ký duyệt bản cam kết chính sách quyền con người;

• Thiết lập một nhóm liên phòng ban để xây dựng chính sách; 
• So sánh và rà soát lại các chính sách hiện tại để xác định những 

khoảng trống;
• Có sự tham gia của các cá nhân và phòng ban chính, đồng thời 

thực hiện nghiên cứu để nhận thức rõ những tác động về quyền 
con người có tính nguy cơ và đang xảy ra trong thực tế.

• Xây dựng cam kết rõ ràng đối với các quyền con người và quyền 
lao động được quốc tế công nhận;

• Nêu rõ phạm vi áp dụng (tập đoàn, nhà cung cấp, đối tác v.v...) 
và những mong đợi chính;

• Chỉ ra những vấn đề liên quan đến quyền con người nổi bật của 
doanh nghiệp;

• Mô tả những chính sách này sẽ được áp dụng, theo dõi, kiểm tra 
và xem xét điều chỉnh lại như thế nào. 

• Chia sẻ chính sách với toàn thể công ty và tổ chức đào tạo để đảm 
bảo các chính sách được tất cả người lao động hiểu và tôn trọng;

• Tích hợp chính sách vào vận hành, hoạt động, chiến lược và quan 
hệ kinh doanh;

• Chia sẻ chính sách công khai đối với các đối tượng liên quan bao 
gồm cả các đối tác và các mối quan hệ kinh doanh liên quan.

• Tham vấn với các bên liên quan chính, trong và ngoài về việc thực 
thi các chính sách để đảm bảo chúng luôn liên quan và phù hợp;

• Xây dựng bộ chỉ số để đo lường và theo dõi việc triển khai và thực 
thi;

• Rà soát lại chính sách như là một phần của quy trình tra soát quyền 
con người của doanh nghiệp.

Quy trình

PHẦN 4: DOANH NGHIỆP NÊN ỨNG PHÓ NHƯ THẾ NÀO?
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Chính sách về Quyền 
con người: Khách sạn 
nghỉ dưỡng IHG
IHG đã hoạt động tại Việt Nam hơn một 
thập kỷ và có 14 khách sạn thuộc 4 thương 
hiệu với 15 khách sạn khác đang được triển 
khai (tính đến tháng 9 năm 2021).90

Chính sách Quyền con người của IHG đã 
được cập nhật đáng kể vào năm 2019.91 
Cách tiếp cận của công ty dựa trên Hướng 
dẫn của OECD, Hiệp ước Toàn cầu của Liên 
hợp quốc và Nguyên tắc Hướng dẫn của 
Liên hợp quốc.

Chính sách Quyền con người của IHG đưa 
ra các cam kết phù hợp với Tuyên ngôn phổ 
quát về quyền con người, Công ước Quốc tế 
về các Quyền Dân sự và Chính trị và Tuyên 
bố của ILO về các Nguyên tắc và Quyền Cơ 
bản tại nơi làm việc.92 Chính sách cũng nêu 
mong đợi đối với các đối tác kinh doanh, đặc 
biệt là các bên nhận nhượng quyền. Chính 
sách Quyền con người cũng nêu rõ cam kết 
của IHG trong việc cung cấp biện pháp khắc 
phục.93

Chính sách cũng đề cập đến Quy tắc Ứng 
xử dành cho Nhà cung cấp của IHG, trong 
đó bao gồm các tiêu chuẩn tối thiểu mà các 
nhà cung cấp phải tuân thủ.94 Theo Quy tắc 
Ứng xử dành cho Nhà cung cấp, các nhà 
cung cấp của IHG phải tôn trọng quyền con 
người theo các tiêu chuẩn quyền con người 
quốc tế được liệt kê trong chính sách của 
họ.95 IHG mong muốn các nhà cung cấp 
tuân thủ các tiêu chuẩn này cả trong doanh 
nghiệp và trên toàn bộ chuỗi cung ứng của 
họ.96

2. Tra soát quyền con 
người
Trách nhiệm tôn trọng quyền con người của một 
doanh nghiệp được áp dụng trên thực tế thông 
qua một quy trình được gọi là tra soát quyền 
con người (human rights due diligence). Đây là 
quá trình mà qua đó doanh nghiệp “biết và thể 
hiện” được rằng doanh nghiệp tôn trọng quyền 
con người.97 Mục đích của việc tra soát quyền 
con người là để “xác định, ngăn chặn, giảm thiểu 
và chịu trách nhiệm” cho bất kỳ tác động bất lợi 
nào về quyền con người mà doanh nghiệp gây 
nên trong quá trình vận hành, sản xuất.98 Cam 
kết chính sách về quyền con người sẽ định hướng 
quá trình tra soát quyền con người của doanh 
nghiệp.99

Không nên nhầm lẫn giữa tra soát về quyền con 
người với tra soát kinh doanh vì đây là những 
khái niệm riêng biệt. Tra soát quyền con người 
tập trung vào các tác động mà doanh nghiệp có 
hoặc có thể gây nên đối với con người - trong khi 
tra soát kinh doanh tập trung vào các rủi ro đối 
với doanh nghiệp. Tra soát quyền con người yêu 
cầu doanh nghiệp cần ưu tiên giải quyết các rủi ro 
tiềm ẩn về quyền con người, bất kể có “giải pháp 
kinh doanh” để giải quyết những rủi ro này hay 
không, hay liệu những rủi ro đó có dễ giải quyết 
nhất hoặc được chú ý nhiều nhất hay không.100
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Có nhiều loại hình doanh nghiệp kinh doanh 
hoạt động trong ngành du lịch ở Việt Nam. Mặc 
dù tất cả đều có trách nhiệm tôn trọng quyền con 
người, nhưng điều này sẽ được áp dụng như thế 
nào trong thực tế sẽ khác nhau tùy thuộc vào 
từng doanh nghiệp. Quy mô và mức độ phức 
tạp của việc tra soát quyền con người sẽ khác 
nhau giữa các doanh nghiệp, tùy thuộc vào quy 
mô của doanh nghiệp, loại hình kinh doanh, vị trí 
của doanh nghiệp, các mô hình tìm nguồn cung 
ứng và khả năng gây ra các tác động tiêu cực đến 
quyền con người. Ví dụ, một công ty lữ hành địa 
phương với 50 nhân viên hoạt động tại một khu 
vực, sẽ có cách tiếp cận và đối mặt với những rủi 
ro về quyền con người khác với công ty du lịch 
hoạt động đa quốc gia mà có hoạt động và chuỗi 
cung ứng tại nhiều địa điểm ở Việt Nam và trên 
thế giới.

Trong hoạt động kinh doanh, một số quyền con 
người có thể gặp nhiều rủi ro hơn những quyền 
khác, và do đó đòi hỏi sự chú ý nhiều hơn trong 
quá trình tra soát.101 Ví dụ, một khách sạn có thể 
phải đối mặt với rủi ro về buôn bán người, bóc 
lột tình dục hoặc bóc lột sức lao động và do đó, 
có thể cần phải chú trọng hơn đến việc giải quyết 
những rủi ro này. Ví dụ về một số loại rủi ro quyền 
con người phổ biến trong ngành du lịch đã được 
nêu trong Phần 3 của Hướng dẫn và những vấn 
đề này có thể sẽ cần được các doanh nghiệp xem 
xét khi xây dựng chính sách quyền con người và 
quy trình tra soát quyền con người. Khi các tác 
động bất lợi về quyền con người được xác định, 
chúng cần được khắc phục (xem Phần 4.4 về tiếp 
cận các biện pháp khắc phục hiệu quả).

PHẦN 4: DOANH NGHIỆP NÊN ỨNG PHÓ NHƯ THẾ NÀO?
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3. Sử dụng quy trình Nguyên tắc hướng dẫn 
của Liên hợp quốc về tra soát quyền con 
người
Các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên hợp quốc nêu rõ rằng quá trình tra soát 
quyền con người bao gồm bốn bước chính:

Sơ đồ 5: Quy trình tra soát quyền con người của Các nguyên tắc hướng dẫn

Lồng ghép và có
các biện pháp phù 
hợp dựa trên kết 
quả đánh giá

Theo dõi tính hiệu
quả và phản hồi

Truyền thông 
rộng rãi về cách 
thức doanh 
nghiệp đã giải 
quyết tác động 
quyền con người

Nhận diện và Đánh 
giá tác động thực tế 
và tiềm ẩn về quyền 
con người
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(a) Nhận diện và đánh giá tác động về 
quyền con người

Bước quan trọng đầu tiên để thực hiện tra soát 
về quyền con người là xác định và đánh giá các 
tác động, rủi ro về quyền con người mà doanh 
nghiệp có thể liên đới. Điều này liên quan đến 
việc đánh giá các tác động bất lợi thực tế và tiềm 
ẩn mà doanh nghiệp có thể liên quan thông qua 
các mối quan hệ, hoạt động và vận hành doanh 
nghiệp.102

Để xác định hiệu quả các rủi ro và tác động tiềm 
ẩn, điều quan trọng là phải hiểu về cấu trúc và 
vận hành của doanh nghiệp, kể cả chuỗi cung 
ứng của doanh nghiệp. Điều này cũng giúp doanh 
nghiệp biết được những rủi ro tồn tại ở đâu. Ví 
dụ: nhà điều hành tour du lịch thuê nhà cung cấp 
thực phẩm và đồ uống có biết thực phẩm được 
sản xuất ở đâu không? Hay xa hơn nữa, liệu có 
biết nguồn nguyên liệu đến từ đâu không?

Khi đã có cái nhìn tổng quan rõ ràng về doanh 
nghiệp và các mối quan hệ kinh doanh của doanh 
nghiệp, hãy bắt đầu quá trình xác định những 
tác động bất lợi thực tế hoặc tiềm ẩn cụ thể mà 
doanh nghiệp có thể gây ra. Quá trình này có thể 
có nhiều hình thức khác nhau; tuy nhiên, sẽ hữu 
ích khi tiến hành nghiên cứu và có sự kết nối tham 
gia với các bên liên quan về các rủi ro và tác động 
tiềm ẩn. Việc tương tác với chủ thể quyền như 
nhân viên, người lao động trong chuỗi cung ứng 
và cộng đồng hoặc khách hàng là những nhóm 
đối tượng có thể bị ảnh hưởng bởi doanh nghiệp, 
là rất cần thiết để hiểu rõ hơn về tình hình.

Đối với ngành du lịch, doanh nghiệp nên bắt đầu 
bằng cách xem xét các hoạt động vận hành và 
chuỗi cung ứng của doanh nghiệp liên quan đến 
các vấn đề quyền con người được nêu trong Phần 
3 để hiểu những rủi ro về tác động quyền con 
người có thể xảy ra, hoặc các trường hợp rủi ro 
đã xảy ra trong thực tế.

Phân tích rủi ro trong 
chuỗi cung ứng
“Bàn tròn về quyền con người trong du lịch”, 
một mạng lưới mở để hỗ trợ các doanh 
nghiệp du lịch trên con đường tôn trọng 
quyền con người trong du lịch, đã liệt kê 
một danh sách các rủi ro quyền con người 
tiềm ẩn có thể xảy ra trong chuỗi cung ứng 
du lịch, tập trung vào một số giai đoạn và 
quy trình cụ thể bao gồm hệ thống bán lẻ, 
điều hành tour du lịch, phương tiện đi lại, 
chỗ ở, thực phẩm và đồ uống, các hoạt động 
du lịch.103

Một số doanh nghiệp có thể giải quyết tất cả các 
rủi ro liên quan đến quyền con người cùng một 
lúc. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lại có quy 
mô phức tạp, với nhiều dự án, đầu tư nhiều lĩnh 
vực, và chuỗi cung ứng toàn cầu với nhiều cấp 
độ. Nhận thức được những phức tạp này, quy 
trình tra soát về quyền con người không yêu cầu 
các công ty giải quyết mọi rủi ro về quyền con 
người ngay lập tức, mà ưu tiên giải quyết những 
rủi ro nghiêm trọng nhất của họ trước.104 Ví dụ, 
Intercontinental Hotels Group (IHG) đã xác định 
các rủi ro tiềm ẩn nghiêm trọng nhất về quyền 
con người trong vận hành kinh doanh của mình 
là gì dựa trên quy mô, phạm vi và khả năng khắc 
phục105, và sau đó lựa chọn ưu tiên giải quyết tình 
trạng nô lệ hiện đại.106
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Đánh giá tác động của quyền con người và quyền trẻ 
em trong toàn ngành: Starwood Foundation, UNICEF 
và Article One
Starwood Foundation hợp tác với UNICEF và Article One để tiến hành đánh giá tác động của quyền con 
người và quyền trẻ em ở cấp độ toàn ngành tại điểm đến du lịch phổ biến.107 Đánh giá toàn ngành xem 
xét các tác động quyền con người về mặt thực tế cũng như tiềm năng của một ngành cụ thể trong bối 
cảnh địa lý, cho phép các bên liên quan nhìn thấy bức tranh tổng thể về tác động của một ngành.108

Đánh giá này tập trung vào các khách sạn đang hoạt động tại ba thị trường phổ biến. Phương 
pháp tiến hành cụ thể là:

• Thành lập của Ban cố vấn các bên liên quan
• Có sự tham gia của hơn 80 đại diện từ Chính phủ, liên hiệp các tổ chức đa phương, nhà cung cấp và 

hiệp hội ngành
• Có sự tham gia của hơn 350 chủ thể quyền, bao gồm nhân viên khách sạn, trẻ em ở địa phương, 

lãnh đạo cộng đồng sở tại và nạn nhân buôn bán người.109

Ngoài việc tìm cách hiểu và giải quyết các rủi ro, tác động về quyền con người trong ngành, hoạt động 
đánh giá cũng nhằm nâng cao mức độ hiểu biết của ngành du lịch về các rủi ro về quyền con người và 
quyền trẻ em.110 Do đó, nhóm dự án đã tham gia chặt chẽ với Đối tác Du lịch Quốc tế (nay là Liên minh 
Khách sạn Bền vững) để chia sẻ các phát hiện và đề xuất các giải pháp.111
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Ngoài mức độ nghiêm trọng, Nguyên tắc Hướng 
dẫn cũng yêu cầu doanh nghiệp xem xét khả 
năng xảy ra tác động khi phân tích những rủi ro. 
Điều quan trọng cần lưu ý là khả năng xảy ra rủi 
ro về quyền con người ít nghiêm trọng không 
có nghĩa là giảm cấp độ rủi ro đó, đặc biệt là khi 
không thể khắc phục được thiệt hại cho người bị 
ảnh hưởng.112

Quy mô Ảnh hưởng của tác động đối với 
quyền con người

Phạm vi Số lượng người đang hoặc có 
thể bị ảnh hưởng

Không thể 
khắc phục

Sự dễ dàng, thuận lợi, hoặc 
những người bị ảnh hưởng cần 
được khắc phục để họ được 
hưởng (các) quyền như trước 
đó.113

Các Nguyên tắc Hướng dẫn chỉ ra rằng tra soát về 
quyền con người là một quá trình thực hiện liên 
tục có tính đến bản chất phát triển của cả hoạt 
động kinh doanh và rủi ro về quyền con người.114 
Do đó, khi doanh nghiệp đã giải quyết các tác 
động quyền con người nghiêm trọng nhất, quy 
trình tra soát về quyền con người sẽ khiến các 
doanh nghiệp từng bước hành động để giải quyết 
các tác động về quyền con người khác. Cũng như 
các rủi ro kinh doanh khác, rủi ro về quyền con 
người cần được đánh giá trước khi đưa ra các 
quyết định quan trọng như bắt đầu một dự án 
mới hoặc thâm nhập thị trường mới, ra mắt ra 
sản phẩm mới hoặc tham gia vào mối quan hệ 
kinh doanh mới (ví dụ như với nhà cung cấp).115

Đánh giá tác động về 
quyền con người: Tóm 
lược
1. Hiểu rõ ràng về cấu trúc và vận hành 

doanh nghiệp bao gồm cả chuỗi cung 

ứng.

2. Nghiên cứu các vấn đề chính về quyền 

con người của ngành, thu thập thông 

tin từ các báo đài, các tổ chức quốc tế, 

tổ chức xã hội, hiệp hội ngành, nghiệp 

đoàn và giới học thuật. Ngoài ra, cũng 

cần dựa trên thông tin nội bộ, ví dụ như 

bất kỳ cơ chế khiếu nại nào hiện có.

3. Có sự tham vấn thực chất với các nhóm 

và các bên liên quan có khả năng bị ảnh 

hưởng để hiểu sâu hơn về các rủi ro và 

tác động tiềm ẩn.

4. Khi đã nhận diện được các vấn đề quyền 

con người tiềm ẩn, cần đánh giá rủi ro 

dựa trên mức độ nghiêm trọng và khả 

năng xảy ra.

PHẦN 4: DOANH NGHIỆP NÊN ỨNG PHÓ NHƯ THẾ NÀO?
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(b) Lồng ghép và đưa giải pháp dựa trên các 
phát hiện về tác động bất lợi về quyền 
con người

Khi doanh nghiệp đã xác định được những tác 
động về quyền con người, những phát hiện đó 
cần được lồng ghép vào chính sách, các quy trình 
hoạt động của doanh nghiệp và tiến hành các 
biện pháp phù hợp để ngăn ngừa rủi ro tác động 
bất lợi và giải quyết những tác động đã xảy ra.116 
Đối với những tác động đã xảy ra, doanh nghiệp 
sẽ cần phải tham gia vào quá trình khắc phục đền 
bù.117 (được thảo luận dưới đây).

Lồng ghép các phát 
hiện của đánh giá rủi 
ro: Khách sạn nghỉ 
dưỡng Hilton
Vào năm 2019, Tập đoàn Khách sạn và Khu 

nghỉ dưỡng Hilton (Hilton) đã tiến hành 

đánh giá rủi ro chuyên sâu liên quan đến 

hành lang di cư Nam Á đến Qatar.118 Đánh 

giá liên quan đến các cuộc phỏng vấn trực 

tiếp với các cơ quan tuyển dụng, ứng viên 

và các khách sạn đang vận hành tại Qatar. 

Đánh giá đã xác định các rủi ro trong ngành 

xung quanh phí tuyển dụng. Sau đánh giá, 

Hilton đã xây dựng danh sách mới các nhà 

cung cấp lao động được ưu tiên và kiểm tra 

hàng năm.119

Trong quá trình tra soát về quyền con người, đây 
là giai đoạn yêu cầu doanh nghiệp kiểm tra các 
thủ tục và quy trình nội bộ để đảm bảo rằng các 
rủi ro được giải quyết, xem xét các tác động xảy 
ra ở đâu để giải quyết một cách thích hợp. Lồng 
ghép kết quả của đánh giá vào chính sách, quy 
trình hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến 
quá trình “thực hiện các phát hiện về một tác 
động tiềm ẩn, xác định người nào trong doanh 
nghiệp cần tham gia để giải quyết vấn đề đó và 
đảm bảo các biện pháp hành động hiệu quả”.120 
Việc tạo ra sự ứng phó phù hợp phụ thuộc vào 
mối quan hệ với các tổn hại đã xảy ra. Doanh 
nghiệp có thể gây ra hoặc góp phần vào các tác 
động tiêu cực đến quyền con người thông qua 
các hoạt động của chính doanh nghiệp. Doanh 
nghiệp cũng có thể có “liên quan trực tiếp” với các 
rủi ro hoặc tác động về quyền con người thông 
qua các mối quan hệ kinh doanh, chẳng hạn như 
chuỗi cung ứng của doanh nghiệp đó.121
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Tìm hiểu về “gây ra”, “góp phần  
gây ra” và “liên quan trực tiếp”
Một doanh nghiệp có thể gây ra tác động bất lợi đến quyền con người thông qua hoạt động của chính 
doanh nghiệp. Ví dụ, trả lương thấp cho công nhân, thuê lao động trẻ em hoặc bóc lột phụ nữ để đổi 
lấy sự thăng tiến. Trong những tình huống này, doanh nghiệp nên thực hiện các bước cần thiết để ngăn 
chặn và chấm dứt tác động, đồng thời đưa ra biện pháp khắc phục.

Một doanh nghiệp có thể góp phần gây ra những tác động bất lợi đến quyền con người thông qua các 
hoạt động hoặc thiếu sót của mình. Ví dụ, việc đồng ý đơn đặt hàng với một nhà cung cấp với thời hạn 
gấp khiến cho đơn đặt hàng không thể hoàn thành được nếu như không dồn ép và vi phạm các tiêu 
chuẩn quyền con người. Trong những tình huống này, doanh nghiệp nên thực hiện các bước cần thiết 
để ngừng hoặc ngăn chặn những tác động và sử dụng sức ảnh hưởng của mình để chấm dứt hay ngăn 
ngừa bất kỳ tác động nào. Doanh nghiệp cũng nên có những động thái để đảm bảo việc thực hiện biện 
pháp khắc phục.

Các tình huống mà doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến tác động bất lợi trở nên phức tạp hơn. 
Những điều này liên quan đến các tình huống mà doanh nghiệp không góp phần gây ra tác động bất lợi, 
nhưng tác động đó gắn trực tiếp đến hoạt động, sản phẩm, hoặc dịch vụ theo quan hệ kinh doanh của 
doanh nghiệp. Ví dụ, một nhà thầu của nhà cung cấp ký hợp đồng thầu phụ với một nhà thầu khác sử 
dụng lao động trẻ em trong khi doanh nghiệp không biết điều này. Trong trường hợp này, nếu doanh 
nghiệp có sức ảnh hưởng, doanh nghiệp nên sử dụng sự ảnh hưởng của mình để ngăn chặn hoặc giảm 
thiểu tác hại. Nếu doanh nghiệp chưa có nhiều ảnh hưởng, doanh nghiệp nên tìm cách xây dựng nó. 
Trong Nguyên tắc Hướng dẫn không đề cập đến việc doanh nghiệp chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc 
khắc phục những tác động bất lợi do doanh nghiệp đó liên quan, tuy nhiên doanh nghiệp cần có vai trò 
nhất định.

Mặc dù các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên hợp quốc vạch ra các hình thức nên trên để giúp xác định 
mối quan hệ của doanh nghiệp đối với thiệt hại và ứng phó thích hợp, bản chất của hoạt động kinh 
doanh có nghĩa là trên thực tế, có sự liên tục giữa các loại này tùy thuộc vào hành vi hoặc thiếu sót của 
doanh nghiệp. Do đó, rủi ro của doanh nghiệp có thể không phải lúc nào cũng nằm gọn trong một trong 
các hình thức này.

Sự ảnh hưởng

Sức ảnh hưởng chính là khả năng của một doanh nghiệp trong việc tác động đến người khác. Nguyên tắc 
Hướng dẫn nêu rõ “doanh nghiệp có thể tạo ra sự ảnh hưởng khi có khả năng tạo ra thay đổi hiệu quả 
đối với những thực hành gây tác động tiêu cực ”.122
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Giải quyết các vấn đề 
hệ thống: TUI Group
TUI Group là một doanh nghiệp du lịch lớn, 
bao gồm các công ty con tại các quốc gia 
Châu Âu cũng như các đối tác hoạt động 
trên toàn thế giới, bao gồm cả Việt Nam. 
Ngoài các cam kết về chính sách và các 
chương trình kiểm toán và đào tạo, TUI đã 
đầu tư vào các sáng kiến nhằm ngăn chặn 
thanh thiếu niên bị buôn bán và bóc lột.123

TUI Care Foundation đã hợp tác với Tổ chức 
Plan International để tổ chức đào tạo cho 
những người trẻ tuổi ở Việt Nam nhằm hỗ 
trợ họ thoát khỏi vòng đói nghèo và giảm 
nguy cơ bị bóc lột trong tương lai. Chương 
trình đào tạo bốn tháng bao gồm hai tháng 
rưỡi đào tạo nghề tại trung tâm đào tạo 
địa phương, và sáu tuần thực tập hưởng 
lương tại nhà hàng đào tạo ở Huế.124 Sáng 
kiến cũng bao gồm phát triển kỹ năng kinh 
doanh và các khoản vay nhỏ cho thanh 
thiếu niên để thành lập các doanh nghiệp 
nhỏ của riêng họ.125 Mục đích là hỗ trợ sinh 
viên có được việc làm lâu dài và chất lượng 
tốt.126

Lồng ghép và cách giải 
quyết: Tóm lược
1. Tra soát, điều chỉnh các chính sách, thủ 

tục, và thực hành để đảm bảo các rủi ro 
được giải quyết một cách phù hợp.

2. Đảm bảo có sự lãnh đạo, trách nhiệm và 
giải trình khi giải quyết rủi ro và tác động 
về quyền con người.

3. Phân bổ ngân sách phù hợp để có biện 
pháp giải quyết hiệu quả các tác động 
này.

4. Đào tạo, tập huấn cho nhân viên chuyên 
trách về quyền con người, tập trung vào 
những rủi ro nổi bật nhất của doanh 
nghiệp. 

5. Khi phát hiện ra những tác động tiêu cực 
về quyền con người cần phải có hành 
động cụ thể giảm thiểu và quản lý rủi ro.

6. Phối hợp với các bên liên quan, đồng 
nghiệp, các nhà cung cấp và/hoặc người 
mua hàng về những rủi ro cụ thể và 
những vấn đề có tính hệ thống.
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(c) Theo dõi tính hiệu quả của việc phản hồi 

Giám sát và theo dõi là điều cần thiết để giúp 
doanh nghiệp biết được liệu các biện pháp doanh 
nghiệp đang thực hiện để quản lý rủi ro về quyền 
con người có hiệu quả hay không.127 Doanh 
nghiệp có thể theo dõi phản hồi của mình theo 
nhiều cách khác nhau, như thực hiện trong nội 
bộ, thông qua bên thứ ba hoặc kết hợp cả hai.

Để theo dõi hiệu quả, điều quan trọng là phải xây 
dựng các chỉ số dựa trên cả dữ liệu định tính và 
định lượng. Mỗi loại dữ liệu sẽ cung cấp những 
phần thông tin riêng biệt. Ví dụ, một đường dây 
nóng dành cho nhân viên có thể chỉ có hai khiếu 
nại trong tháng vừa qua. Về giá trị bề ngoài, người 
ta có thể kết luận rằng doanh nghiệp đó không có 
vấn đề gì và doanh nghiệp hoàn toàn tuân thủ tất 
cả các quyền con người và tiêu chuẩn lao động. 
Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tìm hiểu xem 
việc ít có khiếu nại có phản ánh đúng thực tế 
hay không hay có những rào cản đang ngăn cản 
các cá nhân khiếu nại. Điều này nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc cần có dữ liệu định tính để 
hiểu bản chất vấn đề đằng sau các số liệu.

Các nguồn dữ liệu tiềm năng để hỗ trợ việc theo 
dõi, giám sát này bao gồm khảo sát nhân viên và 
phản hồi đối với bộ phận nhân sự, đánh giá nội 
bộ, đánh giá nhà cung cấp, cơ chế khiếu nại và 
phản hồi của các bên liên quan.

Khi đánh giá tính hiệu quả, điều quan trọng là 
phải tham gia với các bên liên quan có khả năng 
bị ảnh hưởng để hiểu được tình hình của họ có 
đang được cải thiện hay không và các tác động 
đã được giải quyết một cách thích hợp hay chưa.
Mặc dù kiểm toán xã hội có thể được sử dụng 
như một công cụ để giám sát việc thực hiện trách 
nhiệm tra soát trong chuỗi cung ứng, nhưng chỉ 
riêng quy trình này không đủ để theo dõi các tác 
động đến quyền con người.128

Theo dõi tính hiệu 
quả: TUI Group
TUI Group được yêu cầu báo cáo theo Đạo 
luật chống nô lệ hiện đại của Vương quốc 
Anh. Để theo dõi hoạt động của các nỗ lực 
chống nô lệ hiện đại, công ty đã xây dựng 
một số chỉ số. Bao gồm:

• Số lượng khách hàng lưu trú trong 
khách sạn đạt chứng nhận của Hội 
đồng Du lịch Bền vững Toàn cầu 

• Số lượng nhân viên đã được đào tạo về 
quyền con người

• Các hành động thực hiện để củng cố 
các chính sách của công ty

• Các bước thực hiện để tăng cường tra 
soát và quản lý chuỗi cung ứng

• Các trường hợp nô lệ hiện đại được báo 
cáo và các hành động được thực hiện 
để ứng phó

• Các dự án quyền con người và quan 
hệ đối tác tại các điểm đến của TUI 
Group.129
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Theo dõi tính hiệu 
quả: Tóm lược
1. Xây dựng hệ thống và các chỉ số để 

theo dõi những biện pháp giảm thiểu 
và khắc phục đang diễn ra và tính hiệu 
quả của chúng.

2. Dựa trên phân tích các nguồn dữ liệu 
định tính và định lượng bao gồm cả 
quan điểm của các bên liên quan có thể 
bị ảnh hưởng.

3. Học hỏi từ việc giám sát, theo dõi, và 
tích hợp những kinh nghiệm đó vào các 
chính sách, quy trình và thông lệ.

(d) Truyền thông rộng rãi về cách thức 
doanh nghiệp đã giải quyết tác động về 
quyền con người

Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tôn 
trọng quyền con người cũng bao gồm việc đưa ra 
các quy trình và thủ tục cho phép doanh nghiệp 
“thể hiện” sự tôn trọng đối với quyền con người 
bằng cách cung cấp thông tin về những nỗ lực của 
họ để đánh giá và giải quyết tác động về quyền 
con người cho các bên liên quan.130 Trao đổi cởi 
mở về những nỗ lực của doanh nghiệp giúp thể 
hiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình với 
các cá nhân hoặc nhóm bị ảnh hưởng cũng như 
với các bên liên quan, chẳng hạn như xã hội và 
nhà đầu tư.131

Việc cung cấp thông tin có thể được thực hiện 
dưới các hình thức khác nhau và có thể bao gồm 
các cuộc họp trực tiếp và trực tuyến, báo cáo và 
tài liệu khác có sẵn trên trang mạng của doanh 
nghiệp hoặc dưới dạng bản in.132 Tùy thuộc bên 
liên quan của doanh nghiệp là ai mà doanh 
nghiệp có thể xem xét cung cấp thông tin này 
bằng các ngôn ngữ khác nhau. Ví dụ: nếu người 
lao động của doanh nghiệp chủ yếu nhập cư từ 
một quốc gia khác, doanh nghiệp nên cung cấp 
thông tin bằng ngôn ngữ quốc gia đó. Hoặc, nếu 
lực lượng lao động của doanh nghiệp chủ yếu 
đến từ các vùng sâu, vùng xa với trình độ dân 
trí thấp, cần phải xem xét đến các cách khác để 
truyền thông hiệu quả. Các doanh nghiệp trong 
ngành du lịch cũng nên xem xét cách họ giao tiếp 
với khách hàng và đảm bảo rằng thông tin cung 
cấp dễ tiếp cận và tôn trọng văn hóa.

Nâng cao tính minh bạch trong khu vực tư nhân 
là một xu hướng ngày càng gia tăng. Như đã thảo 
luận ở Phần 2, ngày càng có nhiều chính phủ trên 
khắp thế giới yêu cầu doanh nghiệp phải minh 
bạch hơn về các rủi ro và tác động về quyền con 
người thông qua báo cáo công khai. Nhờ đó, công 
chúng biết được nhiều thông tin hơn về việc các 
doanh nghiệp đã xác định và giải quyết các rủi ro 
và tác động về quyền con người như thế nào. Tuy 
nhiên, phân tích về các báo cáo đã được công bố 
theo các cơ chế báo cáo khác nhau đã cho thấy 
nhiều mặt hạn chế cần cải thiện vì nhiều báo 
cáo chỉ chứa thông tin chung và không cung cấp 
thông tin chi tiết về các rủi ro và chiến lược giảm 
thiểu cụ thể.133
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Truyền thông rộng rãi 
về cách thức doanh 
nghiệp đã giải quyết 
tác động về quyền 
con người: Tóm lược
1. Báo cáo công khai thông tin liên quan 

đến chính sách, chiến lược, quy trình 
và kết quả của doanh nghiệp. Đảm bảo 
thông tin này phù hợp và có thể truy 
cập được.

2. Tương tác với các bên liên quan có nguy 
cơ bị ảnh hưởng bởi rủi ro, tác động và 
chiến lược giảm tác động quyền con 
người của doanh nghiệp theo cách thức 
phù hợp có tính đến sự khác về biệt 
ngôn ngữ, văn hóa và khả năng đọc 
viết.

Thông tin bổ sung
Khung Báo cáo về Nguyên tắc Hướng dẫn 
của Liên hợp quốc về kinh doanh và quyền 
con người, do Shift và Mazars xây dựng, là 
một hướng dẫn toàn diện nhằm hỗ trợ các 
công ty báo cáo về các vấn đề về quyền con 
người phù hợp với trách nhiệm tôn trọng 
quyền con người của họ.

www.UNGPreporting.org

4. Tiếp cận với các biện 
pháp khắc phục hiệu quả
Tiếp cận các biện pháp khắc phục hiệu quả là 
nội dung cốt lõi của Nguyên tắc Hướng dẫn. Khi 
xảy ra các tổn hại về quyền con người liên quan 
đến kinh doanh, Nguyên tắc Hướng dẫn nêu rõ 
ba nhóm cơ chế để cung cấp khả năng tiếp cận 
các biện pháp khắc phục hiệu quả: (1) cơ chế tư 
pháp của nhà nước, (2) cơ chế ngoài tư pháp của 
nhà nước và (3) cơ chế ngoài tư pháp của doanh 
nghiệp, hiệp hội và các tổ chức xã hội khác. Trong 
khi các cơ chế tư pháp hiệu quả là cốt lõi của việc 
đảm bảo khả năng tiếp cận các biện pháp khắc 
phục,134 hướng dẫn này tập trung vào vai trò của 
cơ chế ngoài tư pháp của doanh nghiệp.

PHẦN 4: DOANH NGHIỆP NÊN ỨNG PHÓ NHƯ THẾ NÀO?
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Sơ đồ 6: Tiếp cận biện pháp khắc phục

TIẾ
P

 C
Ậ

N
 BIỆN P H Á P K HẮ

C 
P

H
Ụ

CCơ chế tư pháp của 
nhà nước, VD: tòa án

Cơ chế ngoài tư pháp 
của nhà nước, VD: 

thanh tra lao động, hòa 
giải lao động, đầu mối 

quốc gia của OECD

Cơ chế vận hành của 
doanh nghiệp và sáng 
kiến của các  bên liên 
quan, VD: đường dây 
nóng, quy trình khiếu 
nại, quy trình tố giác

Biện pháp khắc phục đối với tác động bất lợi đến 
quyền con người bao gồm quá trình diễn ra biện 
pháp khắc phục; và cung cấp một động thái tích 
cực để bù đắp lại tác động bất lợi đã xảy ra.135 Các 
biện pháp khắc phục có thể bao gồm việc khôi 
phục lại, bồi thường, làm hài lòng, cải tạo và đảm 
bảo không tái phạm.136 Điều quan trọng là phải 
hiểu được những bức xúc, khiếu nại của các cá 
nhân hoặc cộng đồng bị ảnh hưởng để đảm bảo 
rằng nhu cầu của họ được đáp ứng và thiệt hại 
được khắc phục.

Mục tiêu chính của tra soát về quyền con người 
là phòng ngừa và giảm thiểu, trong khi khắc phục 
hậu quả là một hành động bù đắp lại đối với thiệt 
hại đã xảy ra. Mặc dù doanh nghiệp đã trải qua 
quy trình tra soát toàn diện nhất, doanh nghiệp 
đó vẫn có thể gây ra hoặc góp phần gây ra tác 
động bất lợi về quyền con người. Khi điều này xảy 
ra, doanh nghiệp phải có biện pháp khắc phục 
đối với vi phạm quyền con người.137
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Để các cơ chế giải quyết vi 
phạm được tiến hành nhanh 
chóng và trực tiếp giải quyết 
các khiếu nại, các doanh 
nghiệp cần thiết lập hoặc 
tham gia vào những cơ chế 
xử lý vi phạm hiệu quả ở cấp 
vận hành cho các cá nhân 
hay những cộng đồng có thể 
bị ảnh hưởng bất lợi.

Nguyên tắc Hướng dẫn 
của Liên hợp quốc, 29

Theo Nguyên tắc Hướng dẫn, một doanh nghiệp 
cần thiết lập các hệ thống phù hợp có thể dễ dàng 
tiếp cận để giải quyết khiếu nại nhằm khắc phục 
kịp thời các tác động tiêu cực mà doanh nghiệp 
có thể đã gây ra hoặc góp phần gây ra. Doanh 
nghiệp nên thiết lập một cơ chế khiếu nại hiệu 
quả kết nối trực tiếp giữa một cá nhân hoặc cộng 
đồng bị ảnh hưởng và doanh nghiệp. Điều này có 
thể sẽ giúp doanh nghiệp sớm giải quyết thiệt hại 
trước khi nó leo thang hơn nữa. Nếu để sự việc 
phải đưa ra tòa sẽ mất thêm nhiều thời gian và 
chi phí. Ví dụ về các cơ chế khiếu nại ở cấp vận 
hành của doanh nghiệp có thể được thực hiện 
dưới các hình thức như đường dây nóng bí mật, 
hộp thư khiếu nại và quy trình giải quyết tranh 
chấp nội bộ.

Cơ chế giải quyết 
khiếu nại của doanh 
nghiệp: Khách sạn 
nghỉ dưỡng IHG
IHG đã thiết lập kênh khiếu nại độc lập và 
bảo mật nhằm giải quyết khiếu nại trực 
tuyến hoặc qua điện thoại.138 Đối tượng có 
thể khiếu nại bao gồm nhân viên IHG và 
bất kỳ ai có quan hệ với IHG, bao gồm các 
nhà cung cấp và công nhân của họ.139 Các 
khiếu nại có thể được thực hiện liên quan 
đến việc vi phạm Quy tắc Ứng xử của công 
ty bao gồm một loạt các vấn đề liên quan 
đến quyền con người, môi trường làm việc, 
gian lận và trộm cắp, trốn thuế, tham nhũng 
và hối lộ.140 Việc khiếu nại có thể được thực 
hiện bằng bất kỳ ngôn ngữ nào và hệ thống 
quản lý khiếu nại được quản lý trên một 
máy chủ bên ngoài. Các khiếu nại sau đó 
được gửi đến một nhóm nhỏ nhân viên IHG, 
những người có trách nhiệm xem xét và xử 
lí các khiếu nại.141

PHẦN 4: DOANH NGHIỆP NÊN ỨNG PHÓ NHƯ THẾ NÀO?



Thực hành kinh doanh có trách nhiệm và ngành du lịch tại Việt Nam • Hướng dẫn dành cho các công ty • 2022 | 53

(a) Đảm bảo tính hiệu quả của cơ chế khiếu 
nại của doanh nghiệp

Nguyên tắc số 31 của Nguyên tắc Hướng dẫn 
đưa ra các tiêu chí cần xem xét khi xây dựng và 
thực hiện cơ chế giải quyết khiếu nại của doanh 
nghiệp. Để đảm bảo tính hiệu quả, cơ chế này cần 
bảo đảm:

(a) Tính hợp pháp: để bảm đảm sự tin tưởng 
từ các bên có quyền lợi liên quan vì chính 
họ là chủ thể của cơ chế này, và có trách 
nhiệm giải trình về đảm bảo công bằng 
trong quá trình khiếu nại.

(b) Khả năng tiếp cận: phải được tất cả các 
bên liên quan biết đến vì chính họ là chủ 
thể sử dụng cơ chế này, và phải hỗ trợ đầy 
đủ cho những đối tượng có thể gặp những 
rào cản nhất định khi muốn tiếp cận cơ chế 
này.

(c) Dự đoán được: đưa ra một thủ tục rõ ràng 
với khung thời gian cụ thể cho từng giai 
đoạn, kèm theo miêu tả chi tiết về loại quy 
trình và các kết quả có thể xảy ra, cũng như 
các phương tiện giám sát việc thực thi.

(d) Tính công bằng: phải đảm bảo rằng bên 
bị thiệt hại có thể tiếp cận với các nguồn 
thông tin, được tư vấn và được cung cấp 
kiến thức chuyên môn cần thiết để tiến 
hành quy trình khiếu kiện một cách công 
bằng, được thông tin đầy đủ và được tôn 
trọng.

(e) Tính minh bạch: thông báo cho bên khiếu 
kiện về tiến độ của quá trình xử lý và cung 
cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của cơ 
chế để xây dựng niềm tin về tính hiệu quả 
của cơ chế, cũng như bảo vệ bất kỳ lợi ích 
công cộng nào có nguy cơ bị xâm phạm.

(f) Sự tương thích với các quyền: đảm bảo 
rằng kết quả và các biện pháp xử lý là phù 
hợp với các quyền con người đã được quốc 
tế công nhận.

(g) Liên tục học hỏi và phát triển: tự rút ra 
bài học bằng việc sử dụng những cách thức 
phù hợp để xác định, nhằm cải thiện các cơ 
chế và ngăn chặn hành vi xâm phạm trong 
tương lai.

(h) Dựa trên sự tham gia và đối thoại: tham 
khảo ý kiến các nhóm có lợi ích liên quan về 
những biện pháp được thiết kế và áp dụng, 
và tập trung vào đối thoại như một biện 
pháp xử lý và giải quyết các khiếu nại.

Mặc dù tất cả các tiêu chí trên đều quan trọng 
trong việc đảm bảo tính hiệu quả của cơ chế 
khiếu nại, nhưng trọng tâm chính là tiêu chí về 
tính hợp pháp và có được sự tin tưởng của những 
người sử dụng tiềm năng. Nếu không có sự tin 
tưởng như vậy, cơ chế khiếu nại sẽ không được 
sử dụng và sẽ bị coi là vô tác dụng. Một trong 
những cách để xây dựng lòng tin đó là thu hút 
người dùng tiềm năng tham gia vào quá trình xây 
dựng cơ chế. Điều này sẽ đảm bảo tính phù hợp 
với mục đích là những người có liên quan sẽ sử 
dụng nó.

Biện pháp khắc phục hậu quả thường được coi là 
tách biệt với tra soát về quyền con người, nhưng 
thực ra đây là một thành phần không thể thiếu 
của quá trình tra soát về quyền con người. Có 
một cơ chế khiếu nại hiệu quả cho phép doanh 
nghiệp xác định sớm các vấn đề trước khi chúng 
leo thang hoặc trở nên nghiêm trọng hơn. Ví dụ, 
trong các trường hợp người lao động bị quấy rối 
và bắt nạt, nếu doanh nghiệp có những động thái 
giải quyết sớm sẽ hạn chế thiệt hại cho người 
khiếu nại và cũng hạn chế số lượng nạn nhân 
tiềm ẩn. Ngoài ra, bằng cách phân tích xu hướng 
khiếu nại, một doanh nghiệp có thể xác định các 
vấn đề mang tính hệ thống và có những ứng phó 
phù hợp.142
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ĐƯA CÁC NGUYÊN TẮC 
VÀO THỰC TẾ

Cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm 
đòi hỏi doanh nghiệp tự hỏi: ai là người bị 
tác động bởi các quyết định, hoạt động, mối 
quan hệ, các chiến lược và doanh nghiệp 
cần làm gì để giải quyết những rủi ro và tác 
động này?

2. Đưa quyền con người 
vào trọng tâm của chiến 
lược kinh doanh, vận hành 
và văn hóa doanh nghiệp
Quyền con người không nên được coi là một 
“phần bổ sung” mà phải là trọng tâm của chiến 
lược kinh doanh, vận hành và văn hóa của doanh 
nghiệp. Văn hóa tôn trọng quyền tìm cách đưa 
sự tôn trọng và trách nhiệm thực hiện quyền 
con người vào tất cả các cấp của một tổ chức và 
rộng hơn là trên toàn xã hội. Nâng cao nhận thức 
và kiến thức về quyền con người trong doanh 
nghiệp, bao gồm cả nhận thức về các tác động 
tiềm ẩn của nó, là bước quan trọng đầu tiên để 
xây dựng văn hóa tôn trọng quyền.

Ngoài nhận thức về quyền con người, điều quan 
trọng là phải xây dựng để đưa các hành động tôn 
trọng quyền con người vào chính sách, quy trình 
báo cáo và chiến lược kinh doanh của doanh 
nghiệp, bao gồm cả việc đảm bảo trách nhiệm 
và trách nhiệm giải trình phù hợp. Quá trình này 
cũng sẽ yêu cầu xem xét các hệ thống và quy 
trình không tôn trọng quyền con người, ví dụ, 
thông qua các thông lệ mua hàng hoặc các chỉ 
số hoạt động chính khác của doanh nghiệp, đồng 
thời khám phá cách khuyến khích nhân viên đưa 
trách nhiệm tôn trọng của doanh nghiệp vào các 
quyết định kinh doanh và nơi làm việc.
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Bắt đầu quá trình xác định và giải quyết các rủi 
ro và tác động về quyền con người có thể là một 
thách thức đối với doanh nghiệp. Ở phần này sẽ 
cung cấp một số gợi ý cho các doanh nghiệp đang 
tìm cách bắt đầu áp dụng thực hành kinh doanh 
có trách nhiệm hoặc củng cố các phương pháp và 
chiến lược hiện có.

1. Tập trung vào rủi ro đối 
với con người
Con người là trọng tâm của ngành du lịch - dù 
đó là người lao động đang duy trì hoạt động của 
các doanh nghiệp, cộng đồng địa phương tại các 
điểm tham quan du lịch hay khách du lịch. Do 
đó, hiểu được những rủi ro quyền con người liên 
quan đến ngành này là điều cần thiết cho khả 
năng tồn tại lâu dài và bền vững của mỗi doanh 
nghiệp. Tích hợp tra soát về quyền con người có 
nghĩa là nhìn rủi ro qua lăng kính “rủi ro đối với 
con người”. Đối với nhiều doanh nghiệp, điều này 
sẽ đòi hỏi tư duy và hiểu biết khác về rủi ro, mà 
theo cách hiểu truyền thống thường tập trung 
vào “rủi ro đối với doanh nghiệp”.

Lấy con người làm trung tâm, cách tiếp cận dựa 
trên quyền con người là đặc biệt quan trọng đối 
với các doanh nghiệp trong quá trình ứng phó và 
phục hồi sau COVID-19. Khi doanh nghiệp phải 
vượt qua những thời điểm đầy thử thách này và 
áp lực tài chính ngày càng tăng, doanh nghiệp 
có thể điều chỉnh cắt giảm nhiều quyền lợi của 
người lao động để tiết kiệm chi phí. Để tránh làm 
trầm trọng thêm các tác động bất lợi về quyền 
con người, điều quan trọng là phải nhìn nhận 
các quyết định và hành động qua lăng kính của 
những người có thể bị tác động tiêu cực, đặc biệt 
là những người dễ bị tổn thương nhất.143
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3. Kết nối và lắng nghe chủ 
thể quyền và các bên liên 
quan khác
Do sự phức tạp của lĩnh vực này và bản chất 
ngấm ngầm của nhiều tác hại về quyền con 
người, việc đánh giá đầy đủ và hiểu rõ những rủi 
ro về quyền con người mà người lao động, cộng 
đồng và khách du lịch trong lĩnh vực này phải đối 
mặt có thể là một thách thức. Hiều được điều đó, 
điều quan trọng là khả năng “nhìn thế giới qua 
đôi mắt của đối phương” và điều này chỉ có thể 
đạt được thông qua sự tham gia tích cực và hiệu 
quả của các bên.

Tương tác với các bên liên quan chính, chẳng 
hạn như chủ thể quyền, là rất quan trọng để tra 
soát về quyền con người hiệu quả. Sự tham gia 
và tham vấn có ý nghĩa sẽ giúp doanh nghiệp 
có được bức tranh toàn cảnh về các rủi ro và tác 
động về quyền con người. Sự kết nối này vượt ra 
ngoài cách tiếp cận hạn hẹp, mà đó là tương tác 
đối thoại liên tục hai chiều.

Do sự mất cân bằng quyền lực và tính dễ bị tổn 
thương, sự kết nối với các chủ thể quyền có thể 
cần sự hỗ trợ của một bên trung gian, chẳng hạn 
như công đoàn, các tổ chức công nhân hoặc tổ 
chức xã hội. Các tổ chức như vậy có thể giúp hỗ 
trợ lan rộng tiếng nói của chủ thể quyền.

Đại dịch COVID-19 đã tạo ra những thách thức 
đáng kể cho các tổ chức thuộc mọi lĩnh vực, và 
điều này đặc biệt đúng với ngành du lịch Việt 
Nam. Các doanh nghiệp đang xây dựng chiến 
lược phục hồi có thể cần phải xem xét lại cách 
họ vận hành, cung cấp sản phẩm và dịch vụ cũng 
như kết nối với nhân viên, cộng đồng địa phương 
và người tiêu dùng. Ngoài việc xác định và giảm 
thiểu rủi ro, việc tuân thủ các nguyên tắc quyền 
con người có thể sẽ hỗ trợ doanh nghiệp điều 
hướng giai đoạn phục hồi đại dịch.144
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Các doanh nghiệp khuyến khích sự tham 
gia có ý nghĩa và coi các chủ thể quyền là 
tai mắt tại chỗ của họ, cho phép xác định và 
giảm thiểu rủi ro sớm hơn, đồng thời hiểu 
sâu hơn về các tác động thực tế và tiềm 
năng của hoạt động kinh doanh của họ.

4. Xây dựng quan hệ để 
phối hợp hành động
Nhiều thách thức về quyền con người nảy sinh 
trong lĩnh vực du lịch mang tính hệ thống và một 
doanh nghiệp không thể tự giải quyết được, mà 
cần sự lãnh đạo, đầu tư và hợp tác toàn ngành.

Để tạo ra sự thay đổi mang tính bước ngoặt và có 
tác động xã hội, cần có sự cam kết hợp tác thực 
sự từ các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và 
các cơ quan Nhà nước ở cấp quốc gia và cấp tỉnh 
ở Việt Nam. Bằng cách làm việc với nhiều bên liên 
quan, bao gồm cả với chính phủ, các tổ chức xã 
hội, công đoàn, tổ chức quốc tế, để có những ý 
tưởng và giải pháp mới nhằm giải quyết các vấn 
đề phức tạp mà toàn ngành đang phải đối mặt. 
Sự hợp tác của nhiều bên liên quan cũng sẽ có 
cái nhìn đa chiều hơn trong việc giải quyết vấn đề.

Ví dụ về các sáng kiến 
đa bên
“Bàn tròn về quyền con người trong Du 
lịch” là hiệp hội phi lợi nhuận theo luật của 
Đức và là một sáng kiến quốc tế đa bên liên 
quan thúc đẩy quyền con người trong du 
lịch.145 Bàn tròn hoạt động như mạng lưới 
mở để hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện 
các Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên hợp 
quốc. Bàn tròn có 33 thành viên đến từ sáu 
quốc gia bao gồm các công ty lữ hành, hiệp 
hội du lịch và các tổ chức xã hội.

Liên minh Khách sạn Bền vững là tập hợp 
các công ty khách sạn với nhau và sử dụng 
sức mạnh tập thể của ngành để giải quyết 
những thách thức chính ảnh hưởng đến 
con người và thế giới. Các thành viên của 
Liên minh Khách sạn Bền vững chiếm 25% 
ngành công nghiệp khách sạn toàn cầu tính 
theo phòng và bao gồm 14 công ty khách 
sạn hàng đầu thế giới với tổng số hơn 30.000 
khách sạn và 4,5 triệu phòng.146 Thành viên 
bao gồm cả khách sạn lớn và nhỏ.

Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp nhỏ 
trong toàn bộ chuỗi cung ứng của ngành du lịch, 
việc tìm kiếm các cơ hội để nâng cao năng lực là 
vô cùng quan trọng nhằm giúp xác định và ứng 
phó với các rủi ro và thách thức về quyền con 
người.

Việc tham gia vào các cuộc đối thoại và hợp tác 
với nhiều bên liên quan không những có thể mất 
thời gian và mà còn có thể đưa doanh nghiệp ra 
khỏi vùng an toàn của mình. Tuy nhiên, đó là một 
bước cần thiết để phục hồi ngành du lịch và tạo 
ra sự thay đổi.
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