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CÔNG ƯỚC LAO ðỘNG HÀNG HẢI 2006 
(MARITIME LABOUR CONVENTION 

2006) 
 

1 Giới thi ệu về công ước: 
Hiện nay trên thế giới có khoảng 1,2 triệu thuyền viên làm việc trên các tàu 

biển. Việc nâng cao chất lượng và ñảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của thuyền viên 
ñược cả thế giới quan tâm.  

Ngày 23 tháng 2 năm 2006 tại hội nghị lần thứ 94 của Tổ chức lao ñộng quốc 
tế ILO tại Geneva với 100 thành viên ñã thông qua Công ước lao ñộng hàng hải 
2006 (MCL 2006). Công ước ñược xây dựng trên cơ sở tập hợp 68 công ước về 
lao ñộng hàng hải ñã ñược ILO thông qua từ  năm 1919 và hợp nhất thành một 
Công ước nhằm ñiều chỉnh thống nhất các tiêu chuẩn, hướng dẫn phù hợp với hoạt 
ñộng hàng hải hiện nay và loại bỏ các quy ñịnh không còn phù hợp. 

Hiện Công ước này chưa có hiệu lực, và dự kiến sẽ có hiệu lực vào năm 2012 
khi ñội tàu của các nước tham gia Công ước chiếm tối thiếu một phần ba tổng số 
tấn ñăng ký của ñội tàu chạy tuyến quốc tế trên thế giới. 

Phạm vi áp dụng Công ước gồm : 

Các tàu có tổng dung tích lớn hơn 500 chạy tuyến quốc tế, 

và các tàu có tổng dung tích lớn hơn 500 mang cờ các nước thành viên Công 
ước chạy tuyến nội ñịa. 

Công ước yêu cầu các tàu phải ñược qua kiểm tra và cấp giấy chứng nhận Lao 
ñộng Hàng hải Quốc tế (Maritime Labour Cert.) và tờ khai phù hợp với Lao ñộng 
Hàng hải Quốc tế (Deaclaration of Maritime Labour Compliance). 

Việc kiểm tra bao gồm các vấn ñề sau : 

- Tuổi tối thiểu. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe. 

- Chất lượng thuyền viên. 

- Hợp ñồng lao ñộng. 

- Các giấy chứng nhận khác có liên quan. 

- Giờ làm việc và nghỉ ngơi. 

- Mức ñộ cung ứng thuyền viên của tàu. 

- Phòng ở thuyền viên. 
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- Thiết bị giải trí trên tàu. 

- Nhà bếp và ñồ ăn. 

- Sức khỏe, an toàn và việc phòng tránh tai nạn. 

- Chăm sóc y tế. 

- Qui trình giải quyết khiếu nại trên tàu. 

- Trả lương. 

2 Nội dung của MLC 2006: 
Công ước gồm 3 phần chính gồm 16 ñiều khoản, phần quy ñịnh và phần bộ 

luật. 

- Phần 1. ðiều khoản công ước: 

1. ðịnh nghĩa và các quy ñịnh chung 

Quy ñịnh chung: Trách nhiệm của các quốc gia thành viên tuân thủ các quy 
ñịnh ở ñiều VI nhằm bảo ñảm quyền lợi của thuyền viên khi lao ñộng. 

ðịnh nghĩa: Giải thích các từ ngữ, khái niệm cơ bản trong công ước. 

2. Nguyên tắc và quyền cơ bản: 

Quyền liên kết và công nhận hình thức lao ñộng tập thể. 

Quyền bãi bỏ mọi hình thức lao ñộng khổ sai. 

Quyền bãi bỏ mọi hình thức lao ñộng trẻ em.  

Quyền bãi bỏ mọi sự phân biệt ñối xử về lao ñộng và nghề nghiệp. 

3. Thuyền viên và quyền lợi của thuyền viên. 

Thuyền viên có quyền ñược làm việc trong môi trường lao ñộng tuân thủ các 
tiêu chuẩn an toàn. 

Mỗi thuyền viên có quyền ñược làm việc trong ñiều kiện lao ñộng phù hợp. 

Mỗi thuyền viên có quyền ñược làm việc và có ñiều kiện sống thích hợp trên 
tàu. 

Mỗi thuyền viên có quyền ñược chăm sóc sức khỏe, chăm sóc y tế và hưởng 
các phúc lợi xã hội khác. 

Các quốc gia thành viên cần ñảm bảo thực thi ñầy ñủ các quyền lợi cho thuyền 
viên theo quy ñịnh của công ước trong ñiều kiện cho phép của luật pháp nước 
mình.  

4. Trách nhiệm thực thi công ước: 

Mỗi nước thành viên cần thực hiện hoặc có biện pháp bảo ñảm thực thi ñầy ñủ 
cam kết của mình về lao ñộng hàng hải thông qua luật pháp quốc gia. 
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Mỗi nước thành viên có trách nhiệm xây dựng một hệ thống các biện pháp bảo 
ñảm thực thi các quy ñịnh của công ước, bao gồm công tác kiểm tra báo cáo, kiểm 
soát ñịnh kỳ những ñiều tranh chấp giữa luật quốc gia ñang áp dụng và quy ñịnh 
của công ước.  

Mỗi nước thành viên cần bảo ñảm các tàu mang cờ quốc tịch của quốc gia ñó 
phải có giấy chứng nhận lao ñộng hàng hải và tuyên bố tuân thủ ñiều khoản lao 
ñộng hàng hải theo yêu cầu của công ước.  

Tàu biển thuộc phạm vi ñiều chỉnh của công ước này cần ñược kiểm tra bởi 
một nước thành viên khác khi tàu nằm ở cảng của nước ñó nhằm xác ñịnh xem 
con tàu này có thỏa mãn ñầy ñủ các quy ñịnh của công ước hay không. 

Mỗi nước thành viên có trách nhiệm thực thi các quy ñịnh của công ước và 
kiểm soát ñầy ñủ ñối với các dịch vụ tuyển dụng và thay thế thuyền viên thuộc 
phạm vi lãnh thổ nước mình. 

Mỗi nước thành viên có trách nhiệm ngăn ngừa hành vi vi phạm quy ñịnh của 
công ước và luật pháp quốc tế . 

Mỗi nước thành viên thực thi các quy ñịnh của công ước cần ñảm bảo các tàu 
treo cờ các quốc gia chưa tham gia công ước sẽ không ñược hưởng các ưu ñãi so 
với tàu treo cờ của các quốc gia ñã tham gia công ước. 

5. Quy ñịnh về phần A (Các tiêu chuẩn bắt buộc) và phần B (Các hướng dẫn 
thực hiện) 

Các nước thành viên không ñủ ñiều kiện ñể thực hiện các quyền và nguyên tắc 
ñể ra ở phần A của bộ luật thì có thể thực thi các nguyên tắc ñó thông qua luật 
quốc gia hoặc các biện pháp khác tương ñương  

Quy ñịnh thỏa ước tập thể hay các biện pháp thực hiện nào khác ñược coi là có 
tính tương ñương với quy ñịnh của công ước nếu nó thỏa mãn: 

Luật, Quy ñịnh, Thỏa ước tập thể ñó ñều hướng tới việc ñạt ñược mục tiêu 
chung nêu ra trong quy ñịnh của phần A trong bộ luật 

Quyền, nghĩa vụ, của các thành viên phê chuẩn công ước ñược quy ñịnh ở 
ñiều 14 của công ước  

Việc sửa ñổi công ước ñược quy ñịnh ở ñiều 15. 

Tham vấn của chủ tàu và thuyền viên 

Hiệu lực của công ước: Công ước có hiệu lực sau 12 tháng kể từ ngày có 30 
nước thành viên với ñội tàu có trọng tải chiếm 33 % trọng tải ñội tàu biển thế giới 
phê chuẩn. 

- Phần 2. Các quy ñịnh và bộ luật: Quy ñịnh về Các tiêu chuẩn bắt buộc phần 
A và Quy ñịnh về Các hướng dẫn thực hiện phần B, theo 5 nội dung sau: 

Mục 1: ðiều kiện tối thiểu với thuyền viên làm việc trên tàu biển 
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Mục 2: ðiều kiện thuê thuyền viên 

Mục 3: ðiều kiện sinh hoạt, giải trí và thực phẩm của thuyền viên 

Mục 4: ðiều kiện chăm sóc sức khỏe, y tế và phúc lợi xã hội, an ninh cho 
thuyền viên 

Mục 5: ðiều khoản thi hành 

Cả 5 nội dung trên ñều ñã ñược ñề cập tại các công ước lao ñộng hàng hải 
trước ñây và ñược bổ sung sửa ñổi phù hợp với thực tiễn hiện nay, công ước bổ 
sung một số nội dung mới liên quan ñến sức khỏe và an toàn nghề nghiệp của 
thuyền viên như phần tác ñộng của tiếng ồn và chấn ñộng khi làm việc và các rủi 
ro trong môi trường làm việc trên tàu. Mục V của công ước ñề cập ñến việc kiểm 
tra của chính quyền quốc gia mà tàu mang cờ thông qua tổ chức ñược chính phủ 
uỷ quyền (RO) hoặc (PSC) 

Công ước quy ñịnh mối quan hệ pháp lý mức ñộ áp dụng các phần của công 
ước như sau:  

ðiều khoản: Bắt buộc áp dụng ở mức I 

Quy ñịnh từ mục I ñến mục V áp dụng ở mức II 

Tiêu chuẩn bắt buộc phần A và bộ luật ở mức III 

Hướng dẫn không bắt buộc gồm bộ luật và phần B ở mức IV 

Công ước nhấn mạnh các quốc gia thành viên xem xét thục hiện các nghĩa vụ 
của mình quy ñịnh tại phần A của bộ luật càng sát với hướng dẫn tại phần B càng 
tốt 

- Phần 3: Các phụ lục liên quan: 

 Mẫu giấy chứng nhận lao ñộng hàng hải và tuyên bố tuân thủ công ước  

 Mẫu giấy chứng nhận lao ñộng hàng hải tạm thời 

 Hướng dẫn các nội dung kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước tại cảng 

Mục tiêu của công ước là quy ñịnh tiêu chuẩn về quyền và lợi ích của thuyền 
viên, nhằm thống nhất với quy ñịnh của công ước SOLAS, STCW, MARPOL.Vì 
hiện nay quốc gia mà tàu treo cờ không thể thực thi việc kiểm tra, giám sát liên 
quan ñến ñiều kiện làm việc của thuyền viên và sự an toàn của tàu biển hoạt ñộng 
trên các vùng biển quốc tế.Thông thường thuyền viên phải làm việc ở nước ngoài 
dưới sự quản lý của chủ tàu hoặc tổ chức quản lý thuyền viên nước ngoài. Do vậy 
cần thiết phải tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế cho thuyền viên các quốc gia thành viên 
gồm: 

- ðối với cơ quan quản lý nhà nước: 

ðơn giản hoá nghĩa vụ báo cáo về thực thi Công ước so với các Công ước có 
liên quan. 
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Nâng cao năng lực thực thi ñối với các tàu biển 

Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải biển 

Tăng cường việc bảo vệ môi trường biển  

Bổ sung tính linh hoạt, tạo ñiều kiện cho việc phê chuẩn và thực thi công ước  

Hệ thống cấp giấy chứng nhận chỉ áp dụng ñối với tàu có trọng tải trên 500 
GT 

Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh ñối với tàu biển thông qua cơ chế không 
ưu tiên các tàu của quốc gia không phê chuẩn công ước  

Thực thi các quy ñịnh bắt buộc bằng cơ chế và ñồng bộ. 

- ðối với các chủ tàu và tổ chức quản lý thuyền viên: 

- Tạo cơ hội cho việc cạnh tranh lành mạnh và loại bỏ việc kinh doanh khai 
thác không ñảm bảo chất lượng 

Tham gia công ước, chủ tàu sẽ ñược hưởng các lợi ích thông qua việc cấp giấy 
chứng nhận sức khỏe cho thuyền viên, ñặc biệt ñối với chủ tàu biển có tàu dưới 
500 GT khi có yêu cầu 

Nâng cao trách nhiệm xã hội ñối với thuyền viên  

Bảo vệ và nâng cao chất lượng lao ñộng 

Nâng cao an toàn, an ninh ñối với tàu biển khi hoạt ñộng tại cảng trong thời 
gian ngắn 

Công ước quy ñịnh các tiêu chuẩn tối thiểu phù hợp với thực tiễn của ngành 
hàng hải. 

- ðối với thuyền viên: 

Công ước tập hợp các nguyên tắc và quyền lợi cơ bản của thuyền viên phù 
hợp với tuyên ngôn của Tổ chức lao ñộng quốc tế  

Công ước tập trung ñược các quyền lợi và nghĩa vụ một cách rõ ràng về 
thuyền viên 

Giúp thuyền viên hiểu ñược quyền lợi và nghĩa vụ của mình  

Quyền khiếu nại trên biển và trên bờ của thuyền viên. 

- ðối với l ĩnh vực lao ñộng hàng hải: 

ðồng bộ với các công ước SOLAS, MARPOL, STCW trong việc nâng cao 
chất lượng vận tải biển. 

ðơn giản hoá các yêu cầu của Công ước quốc tế về lao ñộng hàng hải. 

ðưa ra một cơ chế thực thi hiệu quả thông qua việc cấp giấy chứng nhận liên 
quan. 
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ðáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về xã hội và thuê lao ñộng hàng hải. 

Nâng cao ñiều kiện sống và làm việc của thuyền viên.  

Bảo ñảm tăng cường trách nhiệm của lực lượng lao ñộng hàng hải. 

Thuyền viên hiểu ñược quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. 

Tăng cường sự giám sát tất cả các khía cạnh: tàu, công ty, quốc gia tàu treo cờ, 
quốc gia có cảng với Tổ chức Lao ñộng quốc tế. 

Thực thi và giám sát mang tính toàn cầu. 

Nâng cao khả năng cập nhật ñiều kiện làm việc của thuyền viên. 

ðịnh kỳ kiểm soát về ñiều kiện lao ñộng hàng hải. 

Tác ñộng tích cực ñến an toàn trên biển. 

Tác ñộng tích cực ñến bảo vệ môi trường biển. 
 


