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LIÊN MINH CHÂU ÂU-VIỆT NAM (EVFTA) - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ 

QUYỀN CON NGƯỜI  

Vũ Ngọc Bình 

Cố vấn cao cấp/Viện Dân số, Gia đình và Trẻ em  

(thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam - VUSTA) 

 

Tóm tắt: Việt Nam đã và đang tích cực các hiệp định thương mại tự do (FTA) từ 

những năm 1990s sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để đảm bảo 

tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội cho việc hội nhập quốc tế. Điều này càng cơ 

bản và quan trọng hơn trong bối cảnh của Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 và phục 

hồi kinh tế sau thời kỳ bệnh dịch Covid-19. Bài viết này xem xét không chỉ những cơ 

hội và thành tựu mà còn các thách thức mà Việt Nam cần giải quyết trong việc thực 

hiện Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam (EVFTA) trong khi 

bảo đảm quyền lợi quốc gia qua việc thúc đẩy và hoàn thành những cam kết về quyền 

con người.  

Phần 1 là phần giới thiệu, nêu khái quát Hiệp định EVFTA mà Việt Nam đang 

thực hiện với Liên minh châu Âu (EU); Phần 2 thảo luận những cơ hội, thành tựu và 

thách thức từ góc độ quyền con người; Phần 3 đưa ra một số kết luận.  

 

1. Giới thiệu 

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 10 năm 1990, Việt Nam đã trở 

thành một trong những đối tác chính của Liên minh châu Âu (EU) tại Đông Nam Á và 

kể từ đó hai bên đã thiết lập quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, thương mại và 

phát triển. 

Quan hệ hợp tác EU-Việt Nam ngày càng được củng cố, đặc biệt trong bối cảnh 

Việt Nam đang đóng một vai trò địa chiến lược quan trọng ở khu vực châu Á-Thái 

Bình Dương, nơi mà nhiều quốc gia trên thế giới muốn tạo lập được sự ảnh hưởng của 

mình. Về phần mình, Việt Nam tích cực đàm phán FTA với các đối tác chiến lược như 

EU không chỉ nhằm mục đích kinh tế, mà còn cả những lý do chính trị và an ninh. 

Đi lên sau một quá trình dài trong hơn ba thập kỷ, đã tăng trưởng kinh tế ấn 

tượng, trải qua những thay đổi xã hội đáng kể và trở thành một nước có thu nhập trung 
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bình thấp. bất kể đại dịch COVID-19 và là một thành viên quan trọng trong ASEAN1. 

EU và các nước thành viên của mình đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình này 

với vai trò là nhà tài trợ chính cho sự phát triển của Việt Nam, đồng thời tăng cường 

và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương thông qua thương mại và đầu tư, đào tạo và 

giáo dục, quản trị và tăng cường hợp tác trong chính sách ngoại giao. Quan hệ đối tác 

vững mạnh và toàn diện này đã đạt đỉnh cao bằng việc ký kết giữa Liên minh châu Âu 

và Việt Nam Hiệp định Khung Đối tác và Hợp tác Toàn diện (PCA) năm 2012 và Hiệp 

định Thương mại Tự do song phương Việt Nam-EU (EVFTA) năm 2019 là những cột 

mốc quan trọng trong quan hệ đối tác giữa EU với Việt Nam2. Năm 2022 đánh dấu kỷ 

niệm lần thứ 32 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa EU và Việt Nam3. 

2. Những cơ hội, thách thức nhìn từ gốc độ quyền con người 

Để gia nhập những sân chơi như EVFTA để có được những cơ hội phát triển 

kinh tế, các quốc gia trong đó có Việt Nam phải chấp nhận những điều kiện của luật 

chơi chung và một trong những trọng tâm là vấn đề quyền con người và bình đẳng giới 

- mà cùng với tự do, dân chủ, pháp quyền và phát triển bền vững hiện là những giá trị 

phổ quát mà 27 nước Liên minh châu Âu đang phấn đấu đạt tới. 

Khi đàm phán các hiệp định quốc tế với các nước ngoài EU, sự tuân thủ các quy 

định bảo vệ quyền con người thường được EU coi là một điều kiện đối với các nước 

ngoại khối muốn thiết lập quan hệ hợp tác với EU. Trong thực tế, các điều khoản 

quyền con người đã được đưa vào trong các hiệp định của EU với hơn 120 quốc gia 

trên thế giới. Việc tuân thủ các quy định về quyền con người trong các hiệp định này 

là một điều kiện tiên quyết mà sự vi phạm có thể dẫn tới các biện pháp trả đũa của EU 

hoặc thậm chí là đình chỉ hiệu lực của hiệp định đó. Trong các hiệp định này cũng quy 

định về cơ chế và quy trình đối thoại và tham vấn thường kỳ. 

EVFTA là một loại hiệp định thế hệ mới, bao hàm không chỉ các quy định về 

thương mại theo nghĩa rộng, mà cả các quy định về quyền con người, không chỉ bao 

gồm các nhóm quyền thế hệ thứ nhất, tức là các quyền dân sự và chính trị (quyền được 

sống, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tín ngưỡng,…), mà cả các nhóm quy định 

thế hệ hai (tức là các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa như quyền được làm việc, 

quyền được hưởng an sinh xã hội, quyền tiếp cận giáo dục, quyền biểu tình, quyền 
                                                 
1 https://www.worldbank.org/en/country/vietnam 
2 https://bnews.vn/chinh-thuc-ra-mat-cong-thong-tin-co-so-du-lieu-thuong-mai-viet-nam/238588.html 
3 https://vnembassy-bruxelles.mofa.gov.vn/vi-vn/News/EmbassyNews/Trang/Chặng-đường-quan-hệ-Việt-Nam--
-Liên-minh-châu-Âu-30-năm-qua.aspx 
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nghỉ ngơi và giải trí,…) và cả các quy định thế hệ thứ ba, tức bao hàm cả các quyền 

liên quan tới môi trường, an ninh và phát triển. Ba nhóm quyền này không tách rời 

nhau mà ngược lại có quan hệ chặt chẽ với nhau. 

Điều quan trọng là xác định và nhận biết được những tác động và tác hại không 

mong muốn làm ảnh hưởng đến việc hưởng thụ những quyền con người trên các lĩnh 

vực dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa được quy định trong pháp luật quốc tế 

về quyền con người cũng như Hiến pháp Việt Nam năm 2013, mà trước hết là quyền 

sống, quyền lao động, sở hữu trí tuệ, quyền sức khỏe, quyền tự do biểu đạt và quyền 

riêng tư trên Internet, lương thực-thực phẩm, nước sạch-vệ sinh, nhà ở, giáo dục, khoa 

học và văn hóa, các tiêu chuẩn lao động, tư pháp độc lập và hiệu quả, môi trường trong 

sạch...  

Cũng trong vòng ba thập kỷ hội nhập quốc tế và phát triển vừa qua (1986-2016) 

sau khi trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc vào năm 1977, Việt Nam đã và đang 

tích cực thực hiện các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa được quy 

định trong những văn kiện quốc tế về quyền con người, đặc biệt các điều ước quốc tế 

cơ bản của Liên Hợp Quốc4. 

Bên cạnh đó, có những chuẩn mực và nguyên tắc ràng buộc liên quan về mặt 

pháp lý với các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam mà phải phù hợp và tuân 

thủ là Những nguyên tắc hướng dẫn của Liên Hợp Quốc về Kinh doanh và Quyền con 

người (the UN Guiding Principles on Business and Human Rights5). Các quốc gia 

thành viên phải đảm bảo rằng những hiệp định và thỏa thuận về thương mại và đầu tư 

không làm cản trở họ trong việc thực hiện các nghĩa vụ quốc gia về quyền con người 

của họ (Nguyên tắc hướng dẫn số 9), đặc biệt không làm trầm trọng thêm vấn đề 

nghèo đói, làm tăng nợ công và nợ nước ngoài, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện 

quyền con người của những nhóm người dễ bị tổn thương như người bản địa, người 

thiểu số, người khuyết tật, lao động di cư…Trên thực tế, việc toàn cầu hóa đang diễn 

ra trên khắp thế giới và nhiều hiệp định hay thỏa thuận thương mại tự do và đầu tư 

song phương hay đa phương ở nhiều nơi đã làm tăng thêm những vụ việc vi phạm 

quyền con người.  
                                                 
4 Gồm Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã 
hội và văn hóa (ICESCR), Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), 
Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt chủng tộc (CERD), Công ước về quyền trẻ em (CRC), Công 
ước về quyền của người khuyết tật (CRPD) và Công ước về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng 
phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (CAT).  
5 https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/un-guiding-principles-on-business-human-rights/ 
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Theo tinh thần của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Đảng khóa 

XII, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phải nội luật hóa các quy định của EVFTA. Tuy 

nhiên, ở đây cần lưu ý rằng, khi chưa nội luật hóa được các quy định của EVFTA, 

chúng ta vẫn phải tuân thủ các cam kết trong hiệp định này, bởi lẽ, theo quy định của 

Luật Điều ước quốc tế năm 2016, các quy định của điều ước quốc tế sẽ phải được ưu 

tiên áp dụng so với pháp luật quốc gia, trừ Hiến pháp năm 2013. 

Quyền lao động (labour rights) 

Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về lao động là nội dung luôn được đề cập đến trong 

các FTA thế hệ mới, trong đó có EVFTA. Tuy nhiên, EVFTA không đưa ra tiêu chuẩn 

riêng về lao động mà chỉ khẳng định lại các tiêu chuẩn lao động được nêu trong Tuyên 

bố năm 1998 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về Những nguyên tắc và quyền cơ 

bản trong lao động mà tất cả các nước thành viên EVFTA đều có nghĩa vụ tôn trọng, 

thúc đẩy và thực thi với tư cách thành viên ILO, như các vấn đề lao động trẻ em, lao 

động cưỡng bức, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp… 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, vấn đề bảo đảm quyền lợi của người lao động ngày 

càng được coi trọng trên cơ sở coi người lao động là người trực tiếp làm ra các sản 

phẩm hàng hóa, dịch vụ trong thương mại quốc tế nên trước hết họ phải là người được 

hưởng lợi, được chia sẻ thành quả của quá trình này, cụ thể là họ phải được bảo đảm 

các quyền, lợi ích và các điều kiện lao động cơ bản.  

Người lao động sẽ có thêm việc làm, việc làm sẽ bền vững hơn, người lao động 

sẽ có thu nhập cao hơn. Ở một góc độ khác, luân chuyển lao động giữa hai khu vực với 

nhau (Việt Nam và EU) cũng sẽ được thực hiện, nhất là với những tiêu chuẩn rất cao 

của EU thì người lao động chắc chắn sẽ được làm việc trong một điều kiện an toàn 

hơn.  

EVFTA quy định rằng các nước thành viên sẽ phải bảo vệ các quyền lao động cơ 

bản, đặc biệt là quyền được có công đoàn độc lập và quyền thương lượng tập thể của 

người lao động. Các nước không tuân theo tiêu chuẩn quy định sẽ bị phạt về thương 

mại. Các tiêu chuẩn lao động của ILO được áp dụng với Hiệp định EVFTA không 

phải là các tiêu chuẩn mới về lao động mà chính là các tiêu chuẩn lao động được nêu 

tại Tuyên bố năm 1998 của ILO về các nguyên tắc cơ bản và những quyền tại nơi làm 

việc (the 1998 Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work), gồm các 

nhóm quyền quyền tự do kết giao và thương lượng tập thể của người lao động và 
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người sử dụng lao động (Công ước số 87 và số 98 của ILO); xóa bỏ lao động cưỡng 

bức (Công ước số 29 và số 105 của ILO); tuổi tối thiểu và các hình thức lao động trẻ 

em tồi tệ nhất (Công ước số 138 và Công ước số 182 của ILO); xóa bỏ mọi hình thức 

phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp (Công ước số 100 và số 111 của ILO). 

8 Công ước của ILO quy định các quyền và nguyên tắc cơ bản gồm: 

 Công ước số 87 về Tự do kết giao và Bảo vệ quyền tổ chức năm 1948 

 Công ước số 98 về Quyền tổ chức và Thương lượng tập thể năm 1949 

 Công ước số 29 về Lao động cưỡng bức năm 1930 

 Công ước số 105 về Xóa bỏ lao động cưỡng bức năm 1957 

 Công ước số 100 về Trả công bình đẳng năm 1951 

 Công ước số 111 về Phân biệt đối xử (Công việc và Nghề nghiệp) năm 1958 

 Công ước số 138 về Tuổi tối thiểu năm 1973 

 Công ước số 182 về Các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất năm 1999. 

Từ khi gia nhập lại ILO vào năm 1992 đến nay, Việt Nam đã phê chuẩn 25 trong 

tổng số 190 Công ước của ILO. Trong số 8 công ước cơ bản trên, Việt Nam phê chuẩn 

5 công ước gồm các công ước số 29, 100, 111, 138, 182 và đang tiến hành nghiên cứu 

và chuẩn bị phê chuẩn 3 công ước cơ bản còn lại là các công ước số 87, 98 và 105. 

Tuy nhiên, Việt Nam chưa phê chuẩn Công ước số 87 về Tự do kết giao và Bảo vệ 

quyền tổ chức mà ở đó quy định rõ người lao động có quyền thành lập tổ chức của 

mình mà không chịu sự can thiệp của Nhà nước và được phép tham gia bất kỳ liên 

đoàn lao động nào. 

Để nội luật hóa các cam kết trong EVFTA, Quốc hội đã ban hành những văn bản 

hướng dẫn việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nhiều luật có liên quan như Luật Kinh 

doanh bảo hiểm; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật An toàn thực phẩm; Bộ luật Lao động; Bộ 

luật Hình sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015… Ở hai năm đầu tiên sau khi 

EVFTA có hiệu lực, có thể nói nước ta đã hoàn thành cơ bản công tác nội luật hóa. Tuy 

nhiên, tính chất phức tạp của các FTA thế hệ mới đặt ra yêu cầu nội luật hóa liên tục và 

phải thường xuyên rà soát pháp luật trong nước để kịp thời có những điều chỉnh phù 

hợp. 

Để theo dõi, giám sát việc thực hiện EVFTA, có hai cơ chế là cơ chế tham vấn 

giữa EU và Chính phủ Việt Nam - một ủy ban hỗn hợp sẽ trông coi việc thực thi này 

và thành lập một nhóm tư vấn trong nước (DAG) để theo dõi, giám sát quá trình thực 
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thi. DAG bao các doanh nghiệp, các tổ chức của người lao động, tổ chức phi chính phủ 

độc lập, tổ chức xã hội dân sự. Mỗi nhóm DAG sẽ cung cấp tư vấn cho Chính phủ và 

EU về thực hiện Chương 13. Mỗi nhóm có thể họp một vài lần trong năm, và DAG 

Việt Nam gặp DAG của EU mỗi năm một lần để trao đổi. Điều này sẽ đem lại hiệu 

ứng tích cực cho việc theo dõi giám sát việc thực hiện EVFTA. 

DAG Việt Nam trong khuôn khổ EVFTA bao gồm 06 tổ chức thành viên tính 

đến tháng 3 năm 2022 là: 

 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (đại diện giới sử dụng lao động) 

 Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) 

 Viện Công nhân – Công đoàn (trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) 

 Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) 

 Hội nghề cá Việt Nam (VINAFIS) 

 Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP). 

3. Kết luận 

Vấn đề công đoàn 

Quyền công đoàn là cam kết quan trọng nhất của Việt Nam. Đó là chấp nhận cho 

phép thành lập các tổ chức đại diện cho người lao động ở cấp cơ sở độc lập với hệ 

thống từ trung ương tới cơ sở, địa phương của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Mặc dù không quy định có công đoàn độc lập song Chương 19 chỉ ghi nhận các quyền 

chung và có tính cách lặp lại những công ước của ILO, đó là các quốc gia thành viên 

phải tôn trọng quyền tự do kết giao của người lao động. Mặc dù vậy, đây vẫn là một 

thách thức rất lớn với Việt Nam do có những đặc điểm riêng biệt về chính trị và pháp 

luật. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hiện là tổ chức công đoàn duy nhất của 

người lao động và việc thành lập công đoàn cơ sở hiện nay của công nhân cũng đòi hỏi 

phải được công đoàn cấp trên thuộc hệ thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 

phép thành lập. Việt Nam đã cam kết sẽ xây dựng luật cho phép người lao động tại 

một doanh nghiệp được thành lập “tổ chức của người lao động” mà không cần phải có 

sự ủy quyền trước từ bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. “Tổ chức của người lao động” 

này có thể chọn đăng ký tham gia Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc đăng ký 

với một cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo luật định. Tất nhiên, công đoàn độc lập 

không có nghĩa là đứng ngoài luật pháp và không cần đăng ký. Việc đăng ký vẫn là 
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quy định bắt buộc và công đoàn độc lập cũng được hưởng các quyền và nghĩa vụ liên 

quan đến lao động theo luật lẫn thực tiễn.  

Tuy nhiên, đặt lợi ích của một tổ chức trong lợi ích tổng thể của một quốc gia, 

dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự hỗ trợ của Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam hoàn toàn thống nhất với việc Công đoàn Việt Nam chấp nhận phải cạnh tranh 

với tổ chức khác ngoài công đoàn truyền thống. Trong hệ thống chính trị của Việt 

Nam hiện nay, công đoàn là tổ chức đầu tiên và có lẽ là duy nhất đối diện với đa tổ 

chức trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Đây là một vấn đề chưa có tiền lệ trong 

90 năm qua nhưng vì lợi ích quốc gia, sự cạnh tranh vừa là một thách thức vừa là cơ 

hội để đổi mới, nâng cao năng lực của mình. 

Hiệp định EVFTA sẽ bao gồm đòi hỏi về việc Việt Nam phải bảo đảm quyền tự 

do lập hội, bằng cách cho phép người lao động thành lập công đoàn độc lập. EVFTA 

sẽ đòi hỏi tất cả các nước tham gia hiệp định này phải điều chỉnh hay sửa đổi luật pháp 

và tập quán theo những nguyên tắc và quyền lao động căn bản. 

EVFTA không đưa ra tiêu chuẩn riêng về lao động, nhưng đưa ra yêu cầu về lao 

động là phải áp dụng theo các tiêu chuẩn về lao động đã được nêu trong Tuyên bố năm 

1998 về những nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động của ILO. Đây là FTA thế 

hệ mới dành nhiều ưu đãi cho hàng xuất khẩu Việt Nam, nhưng chúng ta phải thực thi 

các cam kết về lao động, công đoàn. Quá trình thực thi các cam kết về lao động, công 

đoàn trong EVFTA của Việt Nam đạt được một số kết quả bước đầu như hệ thống văn 

bản pháp quy của nước ta đáp ứng với các yêu cầu thực thi các cam kết trong Hiệp 

định, đáp ứng quyền tự do thành lập, tham gia tổ chức đại diện cho người lao động, 

thực hiện có hiệu quả quyền thương lượng tập thể,…  

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực thi các cam kết về lao động, công 

đoàn trong EVFTA vẫn còn một số hạn chế như vẫn tồn tại khoảng cách giữa luật 

pháp lao động quốc gia và các tiêu chuẩn lao động quốc tế, những quy định trong pháp 

luật lao động Việt Nam về các nguyên tắc và quyền cơ bản trong lao động vẫn còn một 

số điểm chưa phù hợp với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, cam kết trong EVFTA...  

Sở hữu trí tuệ và y tế 

Một mối quan tâm lớn khác liên quan đến các quy định của EVFTA về sở hữu trí 

tuệ là liệu những quy định này có gây hạn chế cho các chương trình y tế công cộng của 

Việt Nam, ví dụ như chiến dịch phòng, chống HIV/AIDS, do chi phí thuốc dự kiến 
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tăng hoặc khó tiếp cận hơn hay không. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ có một “lộ trình” thực 

hiện phù hợp với “trình độ phát triển và năng lực thực thi” của mình theo với các tiêu 

chuẩn chung của EVFTA. 

Bảo hộ quyền sáng chế ở Chương Sở hữu trí tuệ cũng đáng quan ngại khi chúng 
khiến cho khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe ở các quốc gia nghèo hơn ngày càng 
khó khăn hơn, do việc tăng chi phí và độc quyền có thời hạn cho các loại thuốc đặc trị. 
Đồng thời, các quy định thực thi quyền tác giả ở chương này cũng gây ra những rủi ro 
đáng kể cho quyền tự do biểu đạt trên các phương tiện truyền thông mạng. 

Vấn đề vi phạm sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp (nhãn mác, bao bì, kiểu 
dáng công nghiệp, thương hiệu…) khá lớn và các thiết chế bảo hộ sở hữu trí tuệ và sở 
hữu công nghiệp còn thiếu hiệu quả. Việc bảo hộ chặt chẽ các quyền sở hữu trí tuệ và 
sở hữu công nghiệp cũng sẽ dẫn tới những khó khăn trước mắt cho nhiều doanh nghiệp 
Việt Nam phải đầu tư nhiều hơn và người tiêu dùng cũng phải trả giá đắt hơn. 

Vấn đề khiếu kiện và xét xử của tòa án 

EVFTA vừa xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp, cơ chế khiếu nại, lẫn cơ chế 
tham vấn của cộng đồng đối với các đạo luật liên quan đến quyền lao động. EVFTA có 
trao quyền khởi kiện cho các quốc gia thành viên nếu họ có tranh chấp pháp lý với 
quốc gia khác về việc vi phạm điều khoản lao động. Tuy nhiên, các công đoàn, nhóm 
vận động hoặc liên đoàn thương mại chỉ có thể kiến nghị, vận động hành lang hoặc 
yêu cầu các quốc gia thành viên thực thi quy định EVFTA chứ họ không phải là chủ 
thể được trao quyền nộp đơn khiếu nại theo Hiệp định. Điều này trái ngược với việc 
các nhà đầu tư và các công ty, tập đoàn nước ngoài và quốc tế lại có thể tiến hành các 
thủ tục giải quyết tranh chấp với các quốc gia thành viên theo quy định của Hiệp định 
về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và quốc gia (Investor-State Dispute 
Resolution – ISDR) nếu như các nhà đầu tư và các công ty, tập đoàn nước ngoài và 
quốc tế này cảm thấy họ bị thất thiệt và bị giảm bớt lợi nhuận6. 

Tất cả những thách thức về vấn đề an toàn lao động, tiền lương, giờ làm việc, vệ 
sinh lao động, cấm lao động cưỡng bức, cấm lao động trẻ em, cùng cơ chế giám sát và 
chế tài đặt ra trong EVFTA sẽ tạo ra không ít thách thức khác đối với doanh nghiệp 
khi tham gia vào các chuỗi cung ứng xuất khẩu, vì nếu vi phạm, có thể bị điều tra, bị 
kiện và bị phạt.  

                                                 
6 
http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16031&LangID=E#sthash.Szp8QhJP
.d puf 
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