
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ KỶ NIỆM 100 NĂM THÀNH LẬP  

TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ (ILO) 

 

Mục đích của Hướng dẫn này là nhằm trình bày thông tin cần thiết về sự 

kiện kỷ niệm 100 năm thành lập ILO cho các nhân viên sử dụng trong các tài liệu 

truyền thông và bài trình bày cũng như để quảng bá về ý nghĩa của sự kiện trong 

toàn Tổ chức. 

1. Tại sao 2019 là một năm đặc biệt đối với ILO? 

ILO - cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc về lao động và việc làm, sẽ 

kỷ niệm 100 năm thành lập trong năm 2019.  Một tên gọi khác của sự kiện này là 

"ILO100". 

Từ đống tro tàn của Thế chiến thứ nhất, ILO được thành lập năm 1919 trong 

khuôn khổ Hiệp ước Versailles để chấm dứt Chiến tranh. Tổ chức được thành lập 

dựa trên niềm tin rằng nền hòa bình phổ quát và lâu dài chỉ có thể được thiết lập 

trên cơ sở công bằng xã hội. ILO trở thành cơ quan chuyên môn đầu tiên của Liên 

Hợp Quốc vào năm 1946. Dịp kỷ niệm 100 năm thành lập sẽ là cơ hội không chỉ 

để nhìn lại và chúc mừng lịch sử cũng như thành tựu của ILO mà còn để hướng tới 

tương lai. Đây là cơ hội có một không hai để tái khẳng định giá trị thời đại của 

nhiệm vụ công bằng xã hội mà ILO theo đuổi và Chương trình nghị sự Việc làm 

Bền vững cũng như đề ra lộ trình chinh phục những thách thức mới khi ILO bước 

vào thế kỷ thứ hai. 

Các mục tiêu tổng thể của ILO100 là: 

Quảng bá hình ảnh của ILO và khẳng định giá trị thời đại trong sứ mệnh của 

Tổ chức 

Vận động sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho sứ mệnh công bằng xã hội và Chương 

trình Nghị sự về Việc làm của ILO  

Xác định lộ trình cho tương lai của Tổ chức trong thế kỷ thứ hai 



2. ILO sẽ đánh dấu 100 năm thành lập như thế nào và gặp những thách 

thức gì trong thế giới việc làm đang thay đổi? 

Để chuẩn bị cho năm 2019, bảy Sáng kiến ILO100 đang được triển khai. 

Tương lai của Sáng kiến Việc làm 

Sáng kiến Chấm dứt Đói nghèo 

Sáng kiến Phụ nữ và Việc làm 

Sáng kiến Việc làm Xanh 

Sáng kiến về Tiêu chuẩn Lao động 

Sáng kiến Doanh nghiệp 

Sáng kiến Quản trị 

Sáng kiến Tương lai của Việc làm đóng vai trò trung tâm trong các hoạt 

động của ILO nhằm đánh dấu 100 năm thành lập.  

Ủy ban Toàn cầu về Tương lai Việc làm được thành lập trong khuôn khổ 

Sáng kiến để nghiên cứu sâu và tạo tiền đề phân tích để thiết kế tương lai việc làm 

dựa trên các giá trị ILO. Báo cáo của Ủy ban Toàn cầu sẽ là tâm điểm của sự kiện 

ILO100, và sẽ được đệ trình lên Hội nghị Lao động Quốc tế nhân dịp kỷ niệm vào 

tháng 6 năm 2019 để xem xét và thảo luận. 

Mặc dù tương lai việc làm sẽ là trọng tâm của ILO100, nhưng dịp kỷ niệm 

này còn bao gồm các sáng kiến khác ở phạm vi rộng hơn cũng như các hoạt động 

đa dạng với quan điểm lịch sử và đóng góp đầu vào lớn của quốc gia. 

Cơ chế tổ chức đảm bảo cho việc chuẩn bị hiệu quả sự kiện kỷ niệm đã được 

thành lập, bao gồm nhóm công tác chuyên trách về tương lai việc làm và nhóm 

phục trách ILO2019. Nhóm công tác ILO2019 chịu trách nhiệm lập kế hoạch và 

điều phối chung liên quan đến phương pháp tiếp cận và các hoạt động của ILO 

trước và trong năm 2019. 

 

3. Chủ đề/khẩu hiệu và nhận diện hình ảnh của ILO100 là gì? 



Chủ đề / khẩu hiệu của kỷ niệm 100 năm ILO là “Nâng cao Công bằng xã 

hội, Thúc đẩy Việc làm Bền vững”. Thông điệp này nhất quán với nghị quyết của 

Hội nghị ILO về thúc đẩy công bằng xã hội thông qua việc làm bền vững (2016) 

và tái khẳng định giá trị thời đại của sứ mệnh đấu tranh vì công bằng xã hội cũng 

như Chương trình nghị sự về Việc làm bền vững của ILO. 

Để hỗ trợ công tác quảng bá cho lễ kỷ niệm ILO100, ILO đã xây dựng 

“nhận diện hình ảnh” đặc biệt, được giới thiệu với công chúng vào ngày 3 tháng 9 

năm 2018.  Nhận diện hình ảnh đại diện cho con số “100” với nền tảng vững chắc 

là sứ mệnh đấu tranh cho công bằng xã hội của ILO, hiện đang trong quá trình 

chuyển đổi, chuẩn bị và đón nhận tương lai việc làm.  

4. Năm giá trị cốt lõi làm nền tảng cho thông điệp của chúng ta là gì? 

Thông điệp của chúng ta sẽ nhấn mạnh giá trị thời đại của sứ mệnh cũng 

như vai trò mà ILO đang đảm nhiệm. Tất cả thông điệp đều bắt nguồn từ năm giá 

trị ILO cốt lõi: 

Cam kết đấu tranh cho công bằng xã hội và các nhóm dễ bị tổn thương nhất: 

ILO có sứ mệnh thúc đẩy công bằng xã hội, như một phương tiện để đạt được hòa 

bình và thịnh vượng. Sứ mệnh này khiến ILO trở thành trung tâm của các vấn đề 

chính sách quan trọng hiện nay. 

Sự phù hợp và thẩm quyền: ILO là cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc 

về lao động và việc làm với sứ mệnh riêng biệt là kết nối các chính phủ, người sử 

dụng lao động và người lao động nhằm thiết lập các tiêu chuẩn lao động và hỗ trợ 

tư vấn chính sách. Cơ cấu tổ chức đã làm nên uy tín của ILO trong các tổ chức 

quốc tế với nhiệm vụ thúc đẩy phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế và tiến bộ 

xã hội. 

Kiến thức và chuyên môn: ILO là tổ chức tri thức hàng đầu về lao động và 

việc làm. Cơ sở dữ liệu và phân tích của ILO cung cấp nền tảng căn bản cho các 

khuyến nghị chính sách cũng như quá trình ra quyết định của Tổ chức. Việc liên 

tục cải tiến các phương pháp nghiên cứu đảm bảo các thông tin, dữ liệu này là tài 

liệu tham khảo phù hợp cho kiến thức thị trường lao động. 

https://intranet.ilo.org/en-us/ILO100/Pages/ILO100-Centenary-visual-identity.aspx


Con người và tác động: ILO đóng vai trò quan trọng và thiết thực trong việc 

cải thiện cuộc sống của người dân lao động khắp nơi trên thế giới. Các tiêu chuẩn 

và chương trình được thiết kế để mang lại lợi ích cho cá nhân và cộng đồng cũng 

như nền kinh tế. 

Đổi mới sáng tạo và tương lai việc làm: Trong suốt lịch sử thành lập và phát 

triển, ILO đã nhiều lần thể hiện sự sáng tạo và năng lực vượt trội để thích nghi với 

hoàn cảnh thay đổi. Dịp kỷ niệm 100 năm thành lập cũng đánh dấu vai trò tiên 

phong của Tổ chức trong các cuộc thảo luận về tương lai việc làm cũng như việc 

thành lập một Ủy ban Toàn cầu độc lập về vấn đề này. 

5. Một số ví dụ về thành tựu của ILO trong lịch sử 100 năm? Các hoạt 

động của ILO kết nối với cộng đồng như thế nào? 

ILO luôn đóng vai trò quan trọng tại các thời điểm lịch sử - từ cuộc Đại suy 

thoái vào những năm 1930, giải phóng thuộc địa, thành lập Liên hiệp Công đoàn 

Độc lập - Công đoàn Đoàn kết (Solidarnosc) tại Ba Lan, chiến thắng nạn phân biệt 

chủng tộc ở Nam Phi, cho đến công cuộc tìm kiếm việc làm bền vững cho tất cả 

mọi người vì một thế giới toàn cầu hóa công bằng. 

Trong vai trò cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc về lao động và việc 

làm, ILO đã thiết lập các tiêu chuẩn lao động quốc tế, thúc đẩy quyền của người 

lao động tại nơi làm việc và khuyến khích cơ hội việc làm bền vững, tăng cường 

bảo trợ xã hội và tăng cường đối thoại về các vấn đề liên quan đến việc làm. Tính 

đến tháng 6 năm 2018, ILO đã thông qua 189 Công ước và 205 Khuyến nghị, tạo 

tiền đề xây dựng khuôn khổ pháp lý quốc gia cho lao động và việc làm. 

Chương trình quốc tế của ILO về xóa bỏ lao động trẻ em (IPEC) đã góp 

phần đưa hơn 86 triệu trẻ em thoát khỏi các tình huống lao động trên toàn thế giới. 

Với sự hỗ trợ và dịch vụ của ILO, khoảng 85% các quốc gia thành viên ILO 

đã thiết lập các tổ chức ba bên để giải quyết các vấn đề liên quan đến lao động. 

Hầu hết các quốc gia đã áp dụng chế độ bảo trợ xã hội lồng ghép trong luật 

pháp quốc gia, bao gồm tất cả hoặc hầu hết các lĩnh vực chính sách bảo vệ xã hội.  

45% dân số toàn cầu được bảo vệ một cách hiệu quả bởi ít nhất một chính sách 



phúc lợi bảo trợ xã hội, hơn 29% dân số thế giới được hưởng các hệ thống an sinh 

xã hội toàn diện và 68% người già trên toàn cầu được nhận lương hưu. 

Hàng triệu người đã có thể thoát nghèo nhờ công ăn việc làm bền vững. 

Công việc của ILO có tác động đến tất cả các khía cạnh của cuộc sống con 

người, ví dụ như số giờ làm việc và nghỉ ngơi, an toàn và sức khỏe trong công 

việc, lao động và tiền lương, lương hưu và điều kiện làm việc nói chung, v.v. 

Một số mốc thời gian quan trọng trong lịch sử hoạt động của ILO 

Tuyên bố Philadelphia (1944) đưa ra một số nguyên tắc chủ đạo về công 

việc của ILO, bao gồm khẳng định rằng lao động không phải là hàng hóa.  Nguyên 

tắc này thiết lập các quyền cơ bản về kinh tế và con người để các quốc gia duy trì. 

ILO được trao giải Nobel Hòa bình năm 1969, nhân kỷ niệm 50 năm thành 

lập. 

Tuyên bố về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc (1998) đã tạo 

ra một bộ tiêu chuẩn lao động cốt lõi. 

Tuyên bố về Công bằng Xã hội vì Toàn cầu hóa Công bằng (2008) đề ra tầm 

nhìn đương đại về nhiệm vụ của ILO trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, mà trọng tâm 

là việc làm bền vững. 

Chương trình Nghị sự 2030 vì sự Phát triển Bền vững (2015) xác định việc 

làm bền vững là trọng tâm của các chính sách thúc đẩy tăng trưởng bền vững và 

toàn diện. 

6. ILO có còn phù hợp trong thế kỷ 21? 

Tuyên bố Philadelphia đã được ILO thông qua vào năm 1944. Tuyên bố xác 

định rằng lao động không phải là một hàng hóa, tự do ngôn luận và sự liên kết là 

yếu tố cần thiết để duy trì tiến bộ trong khi đó nghèo đói dù xuất hiện ở bất cứ 

thành phần xã hội nào đều là mối nguy hiểm cho sự thịnh vượng ở bất kỳ đâu trên 

toàn thế giới. Khi chúng ta nhìn thẳng vào tương lai của việc làm và xã hội, các 

nguyên tắc được đưa ra bởi Tuyên bố Philadelphia trở nên cụ thể và liên quan hơn 

bao giờ hết.  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62%200:#declaration


Tuy nhiên, thế giới việc làm đang phải phải đối mặt với những thay đổi và 

thách thức lớn trong xu hướng robot hóa, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh và sự 

xuất hiện của nền "kinh tế chia sẻ" dẫn đến những thay đổi nhanh chóng trong mối 

quan hệ truyền thống giữa chủ và người lao động. Chúng ta cần một ILO mạnh mẽ 

để đảm bảo không một người lao động nào bị bỏ lại phía sau và theo đuổi những 

nỗ lực hướng tới việc làm bền vững hơn cũng như công bằng xã hội. 

ILO không chỉ đơn thuần nhận thức được những thách thức mà còn là tiên 

phong trong quá trình nghiên cứu về các chủ đề này. Đây vừa là trung tâm tri thức 

vừa là tổ chức có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của những người lao động 

bao gồm cả phụ nữ và nam giới, đặc biệt thông qua các tiêu chuẩn lao động quốc 

tế có nhiều tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người trên 

toàn thế giới. 

Các công ước và khuyến nghị mới phản ánh những vấn đề thời sự, cập nhật 

như chuyển đổi từ nền kinh tế phi chính thức sang kinh tế chính thức, sự dai dẳng 

của tình trạng lao động cưỡng bức và nhu cầu giải quyết nạn quấy rối tình dục. 

Thông qua các quan hệ đối tác quốc tế như Liên minh quốc tế tiền lương công 

bằng (EPIC), chúng tôi cùng đấu tranh để có mức lương công bằng tương đương 

cho phụ nữ và nam giới. 

7. Việc làm bền vững có còn tồn tại trước những thách thức công việc 

trong tương lai? 

Chúng ta đang đối mặt với những thách thức lớn trước những thay đổi 

nhanh chóng đang ảnh hưởng trực tiếp đến thế giới việc làm. Chúng ta thường 

nghe thấy về những thay đổi công nghệ hay Trí tuệ nhân tạo (AI) và chắc chắn 

những thay đổi này sẽ có tác động lớn đến số lượng việc làm được tạo ra và mất đi. 

Tuy nhiên, cũng có những xu hướng khác cần được theo dõi một cách cẩn 

thận, như việc làm được tạo ra/mất đi có liên quan hay không với nền kinh tế xanh, 

tác động của biến đổi khí hậu, toàn cầu hóa, sự xuất hiện của các hình thức việc 

làm không chuẩn mực cũng như các thách thức về nhân khẩu học như già hóa dân 

số ở một số nước. 



Đây là lý do tại sao ILO đã bắt đầu thực hiện một Sáng kiến lớn để điều tra 

về tương lai việc làm trong bối cảnh rộng lớn nhất. 

Mặc dù thách thức việc làm bền vững cho tất cả mọi người là có thể - tuy 

nhiên nhiệm vụ của chúng ta phải đưa nó trở thành hiện thực. Hiện vẫn chưa thể 

dự đoán chắc chắn tương lai việc làm. Điều quan trọng là cần thích ứng với thay 

đổi chứ không chỉ đơn thuần là tự vệ và cưỡng lại xu thế. 

Do sự cấp thiết và bắt buộc này, ILO đã thành lập Ủy ban Toàn cầu về 

Tương lai việc làm như là một phần của sáng kiến để đánh dấu Sự kiện kỷ niệm 

vào năm 2019. Ủy ban sẽ trình bày báo cáo vào tháng 1 và chúng tôi hy vọng rằng 

báo cáo sẽ là cơ sở để thảo luận và tham gia với các thành viên và đối tác trong 

suốt cả năm.  

8. Những sản phẩm và tư liệu toàn cầu nào sẽ có sẵn cho ILO100? 

Một số sản phẩm và tư liệu toàn cầu đã hoặc đang được phát triển và sẽ hoàn 

thành cho các hoạt động của ILO100. Những tài liệu này được đăng tải trên trung 

tâm tài nguyên ILO100 hoặc mạng nội bộ. Cụ thể về thông tin liên lạc ILO100 có 

thể được tìm thấy trên Các trang chia sẻ của DCOMM . Những tư liệu bao gồm: 

Chủ đề/khẩu hiệu của ILO100 "Thúc đẩy công bằng xã hội, thúc đẩy việc 

làm bền vững" và Logo/biểu tượng trực quan của Sự kiện kỷ niệm; 

Chiến lược truyền thông toàn cầu ILO100 Chiến lược truyền thông ILO100 

- PDF [4.20MB] nhằm cung cấp khuôn khổ cho cách tiếp cận của toàn thể ILO đến 

Sự kiện ILO100 và giúp gắn kết những nỗ lực của chúng ta để thể hiện tốt nhất 

công việc, thành tựu và tầm nhìn của ILO cho tương lai. Điểm nổi bật của chiến 

lược truyền thông bao gồm: 

Trang web đặc biệt cho sự kiện ILO100 

Truyền hình trực tiếp "Vòng quanh thế giới” 24h gắn kết các văn phòng ILO 

và một loạt các sự kiện quốc gia trên toàn cầu 

Chiến dịch toàn cầu "Đưa ILO đến với mọi người " 

Dự án Video Tiếng nói về thế giới việc làm. 

https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_569528/ang
https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_569528/ang
https://intranet.ilo.org/en-us/ILO100/Pages/default.aspx
https://intranet.ilo.org/en-us/ILO100/Pages/default.aspx
https://intranet.ilo.org/en-us/dcomm/Pages/default.aspx
https://intranet.ilo.org/en-us/dcomm/Documents/ILO100/ILO100%20Communication%20Strategy%20JUNE%2022.pdf
https://intranet.ilo.org/en-us/dcomm/Documents/ILO100/ILO100%20Communication%20Strategy%20JUNE%2022.pdf
https://www.ilo.org/100/vi/
https://intranet.ilo.org/en-us/dcomm/Pages/ILO100-Global-Campaign.aspx
https://intranet.ilo.org/en-us/dcomm/Pages/Voices-on-the-world-of-work-.aspx


Chiến dịch phê chuẩn công ước ILO nhân dịp kỷ niệm. Mục tiêu đặt ra là 

mỗi quốc gia thành viên ILO phê chuẩn ít nhất một Công ước ILO trong năm kỷ 

niệm, với sự quan tâm đúng mức đến các quy ước kỹ thuật cơ bản, quản trị và cập 

nhật. 

Phát hành tài liệu nghiên cứu và album ảnh về lịch sử của ILO (1919-2019). 

Phát hành video ngắn và tổ chức một số triển lãm ảnh về ILO; 

Các đồ vật kỷ niệm và quảng bá hình ảnh vè ILO100 để tặng và bán. 

9. Những ngày quan trọng trong năm 2019? 

Các hoạt động của ILO100 sẽ diễn ra trong suốt năm 2019. Nhiều sự kiện kỷ 

niệm sẽ diễn ra trên toàn cầu để nêu bật những thành tựu và vai trò của Tổ chức 

trong cuộc sống của tất cả mọi người.  

Một số dấu ấn nổi bật bao gồm: 

22 tháng 1:  Công bố báo cáo của Ủy ban Toàn cầu về Tương lai Việc làm 

và Khai mạc năm Kỷ niệm. 

14–28 tháng 3:  Phiên họp thứ 335 của Ban Giám đôc điều hành. 

11 tháng 4: Truyền hình trực tiếp "Vòng quanh thế giới” về các sự kiện kỷ 

niệm ILO100 tại 24 quốc gia từ Suva đến Lima. Cuộc truyền hình trực tiếp này 

diễn ra trong thời gian trùng với phiên họp toàn thể của Hội nghị Hòa bình Paris 

ngày 11 tháng 4 năm 1919, đã chấp nhận dự thảo Công ước ILO .  

15–17 tháng 4: Hội nghị Quốc tế về Luật Công bằng Xã hội. 

9–10 tháng 5: Cuộc họp Ban Điều phối chính Liên Hiệp Quốc (UN CEB) tại 

ILO. 

10-21 tháng 6: Hội nghị Lao động Quốc tế ILO100 sẽ dành phần lớn thời 

gian xem xét báo cáo của Ủy ban Toàn cầu và dự kiến sẽ thông qua văn bản kết 

quả quan trọng về tương lai việc làm. Một lượng lớn đại biểu cấp cao sẽ tham dự 

Hội nghị, do đó sẽ có các quy định phù hợp để làm cơ sở truyền đi các thông điệp. 

 ILC 2019 cũng dự kiến sẽ áp dụng các tiêu chuẩn mang tính bước ngoặt mới để 

ngăn ngừa bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc.  

https://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/WCMS_569528/ang
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62%200:


26-28 tháng 6: Hội nghị Chuyên đề Quốc tế sẽ được tổ chức tại Paris, Pháp 

để kỷ niệm những đóng góp của ILO nhân dịp kỷ niệm 100 năm ký kết Hiệp ước 

Versailles. 

24 tháng 10 - 7 tháng 11:  Phiên họp thứ 337 của Ban Giám đôc điều hành. 

24-29 tháng 11:  Tuần lễ Bảo trợ Xã hội sẽ được tổ chức tại trụ sở của ILO 

tại Geneva với chủ đề “100 năm an sinh xã hội: con đường bảo vệ toàn cầu”.  

Thông tin công khai về tất cả các sự kiện ILO100, tin tức, dự án và ấn phẩm 

liên quan được lưu trữ riêng trên trang web của ILO. Để biết thêm thông tin, xin 

vui lòng truy cập ở đây: 

Đầu mối liên hệ về sự kiện ILO100 

Nhóm công tác ILO100 do DDG Greg Vines chủ trì. 

 

Ban thư ký ILO100 

Ông Mohui Jiang 

Bà Antoinette Juvet-Mir 

ilo2019@ilo.org 
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