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CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

HỘI NGH Ị QUAN HỆ LAO ĐỘNG QUỐC GIA 

Hướng tới Quan hệ lao ñộng hài hòa hơn  
trong bối cảnh thực thi Bộ Luật Lao ñộng và Luật Công ñoàn sửa ñổi  

31 tháng 5 năm 2013 
Khách sạn Melia – 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

8:00 – 8:30 Đăng ký ñại biểu 

8:30 – 9:00 Điều hành hội thảo: Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám ñốc Trung tâm 
Hỗ trợ phát triển quan hệ lao ñộng, Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã 
hội 

Phiên khai mạc 

 Phát biểu khai mạc 

- Ông Phạm Minh Huân , Thứ trưởng  Bộ Lao ñộng – Thương 
binh và Xã hội (5’) 

- Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên ñoàn lao ñộng 
Việt Nam (5’) 

- Ông Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (5’) 

- Ông Gyorgy Sziraczki, Giám ñốc Văn phòng Tổ chức lao ñộng 
quốc tế tại Vi ệt Nam (5’) 

9:00 – 10:00 Phiên họp toàn thể thứ nhất:  

“T ại sao phải sửa ñổi Bộ luật Lao ñộng và Luật Công 
ñoàn?” 

 

Chủ tọa: Ông Phạm Minh Huân , Thứ trưởng  Bộ Lao ñộng – 
Thương binh và Xã hội 

 

Diễn giả: Ông Đặng Đức San, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Lao 
ñộng – Thương binh và Xã hội/ Tổ trưởng Tổ biên tập 
Bộ luật Lao ñộng sửa ñổi (10’) 

                        Ông Nguyễn Duy Vy, Phó trưởng ban Chính sách pháp 
luật / Tổ trưởng Tổ biên tập Luật Công ñoàn sửa ñổi 
(10’) 

                        Ông Phùng Quang Huy,  Giám ñốc Văn phòng Giới sử 
dụng lao ñộng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (10’) 
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Tham gia thảo luận (bình luận của cơ quan thẩm tra, 10’): 

 Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn ñề xã 
hội, Quốc hội (5’) 

 Ông Đặng Đình Luyến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp 
luật, Quốc hội (5’) 

 
Hỏi ñáp và bình luận tại hội tr ường 

Phiên họp này gợi nhắc lại sự cần thiết và ñộng lực thúc ñẩy việc sửa ñổi Bộ luật Lao ñộng và 
Luật Công ñoàn, ñặc biệt là trong lĩnh vực quan hệ lao ñộng, ñể nêu rõ những thách thức mà quan 
hệ lao ñộng Việt Nam phải ñối mặt và tập trung giải quyết. Phiên họp sẽ xem xét những thay ñổi 
căn bản trong quá trình sửa ñổi Luật dưới góc ñộ những thách thức và viễn cảnh trong tương lai 
cùng với quá trình hiện ñại hóa quan hệ lao ñộng và thị trường lao ñộng. 

Cơ chế ñối thoại bắt buộc tại nơi làm việc, các ñiều khoản rõ ràng hơn về thương lượng tập thể, 
tăng cường quyền của công ñoàn cấp trên ñể ñại diện cho người lao ñộng và tham gia thương 
lượng tập thể, các ñiều khoản mạnh mẽ hơn về quyền thành lập và gia nhập công ñoàn của người 
lao ñộng, tăng cường vai trò của Nhà nước, ñặc biệt là công tác hòa giải, nhằm ñẩy mạnh thương 
lượng tập thể thật và tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp lao ñộng, việc thành lập Hội 
ñồng tiền lương quốc gia như là một thiết chế xác ñịnh mức lương tối thiểu ở cấp trung ương, giới 
thiệu những quy ñịnh mới và mở rộng sự bảo hộ hướng tới những thực tiễn mới và nhóm lao ñộng 
mới, ví dụ như lao ñộng phái cử, lao ñộng làm việc bán thời gian và lao ñộng giúp việc gia ñình, 
ñồng thời thêm vào những khái niệm về phân biệt ñối xử và quấy rối tình dục tại nơi làm việc, ñây 
là một vài ví dụ về những thay ñổi then chốt sẽ có ảnh hưởng sâu sắc tới cả thị trường lao ñộng và 
quan hệ lao ñộng  

10:00 – 10:15 Giải lao 

10:15 – 11:00 Phiên họp ñặc biệt: L ễ ký kết văn kiện Dự án Quan hệ lao ñộng 
Việt Nam – ILO  
 

Trình bày:       Điểm lại pha 1 của Dự án Quan hệ Lao ñộng và một số 
lĩnh vực hoạt ñộng trong pha 2 của Dự án. 

 Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban quản lý dự án, 
Dự án Quan hệ Lao ñộng (5’) 

 Tổng quan về Dự án Quan hệ lao ñộng mới, các ñối tác 
thực hiện, Ban Chỉ ñạo Dự án, v.v…  

 Ông Yoon Youngmo, Cố vấn trưởng, Dự án Quan hệ 
lao ñộng (5’) 

 Trình tự thủ tục phê duyệt và ra mắt Dự án  

 Bà Lê Kim Dung Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế , Bộ 
Lao ñộng – Thương binh và Xã hội (5’) 

  

Lễ ký: Ông  Gyorgy Sziraczki, Giám ñốc Văn phòng Tổ chức   
lao ñộng quốc tế tại Vi ệt Nam 
Ông Phạm Minh Huân , Thứ trưởng Bộ Lao ñộng – 
Thương binh và Xã hội 

11:30 – 13:30 Ăn trưa 
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13:30 – 14:30 Phiên họp toàn thể thứ 2:  

“Những thách thức khi triển khai thực hiện những nội 
dung sửa ñổi của Bộ luật Lao ñộng và Luật Công ñoàn 
trong lĩnh vực quan hệ lao ñộng?”  

� Trong phạm vi công việc và nhiệm vụ của từng ñối tác 

 

Chủ tọa: Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên ñoàn lao 
ñộng Việt Nam  

Diễn giả: Bà Tống Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Lao ñộng – Tiền 
lương, Bộ Lao ñộng – Thương binh và Xã hội (10’) 

 Ông Trần Văn Lý, Trưởng ban Tổ chức, Tổng Liên 
ñoàn lao ñộng Việt Nam (10’) 

 Ông Trần Chí Dũng,  Phó Giám ñốc Văn phòng Giới 
sử dụng lao ñộng, Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (10’) 

 Ông Nguyễn Văn Biên, Phó Chủ tịch thường trực, Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam (10’) 

Tham gia thảo luận:   (tầm nhìn và quan ñiểm của cấp ñịa phương) 

 Bà Nguyễn Thị Dân, Trưởng phòng Lao ñộng, Tiền 
công – Tiền lương, Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã 
hội Thành phố Hồ Chí Minh (5’) 

 Bà Đặng Phương Dung, Phó Chủ tịch, Hiệp hội Dệt – 
May Việt Nam(5’) 

 Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Công ñoàn các Khu 
công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai (5’) 

 
Hỏi ñáp và bình luận tại Hội tr ường 

Trong phiên họp này, các ñại diện ba bên trong quan hệ lao ñộng sẽ trình bày về kế hoạch và chiến 
lược triển khai thực hiện và vận dụng những nội dung sửa ñổi của Bộ luật Lao ñộng và Luật Công 
ñoàn.  
 
Mỗi diễn giả từ phía Chính phủ, công ñoàn và người sử dụng lao ñộng sẽ lý giải những khó khăn 
thách thức mà tổ chức của họ sẽ gặp phải trong quá trình thực thi những ñiều khoản sửa ñổi dưới 
góc ñộ thể chế, sự sẵn sàng, sự cam kết và năng lực. Các diễn giả cũng sẽ trình bày tầm nhìn, 
chiến lược, những cải cách và quyết ñịnh mà tổ chức của mình dự ñịnh áp dụng ñể giải quyết 
những khó khăn ñó.   
 
Một số thách thức ñặt ra bao gồm các vấn ñề về năng lực của tổ chức, việc ñại diện và ñiều phối 
có hiệu quả, nhận thức của cán bộ và nhân viên. Đồng thời, ñối thoại, thương lượng tập thể, ñình 
công tự phát và công tác hòa giải là những lĩnh vực then chốt ñòi hỏi những nỗ lực lớn hơn, sự hợp 
tác cũng như sự chủ ñộng của tất cả các chủ thể trong quan hệ lao ñộng. 
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14:30 – 15:30 Phiên họp toàn thể thứ 3: 

“Chúng ta có thể học hỏi ñược những bài học gì từ những 
công việc ñã làm từ trước ñến nay trong bối cảnh Bộ Luật 
lao ñộng và Luật Công ñoàn sửa ñổi?” 

� Thảo luận về những sáng kiến cải tiến ở cấp ñịa phương 

 

Chủ tọa: Ông Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch, Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam 

 

Diễn giả: Đề án tổng thể phát triển quan hệ lao ñộng tại thành 
phố Hồ Chí Minh/ Kế hoạch cải thiện công tác hòa giải 
trên cơ sở Bộ Luật lao ñộng sửa ñổi, Ông Hồ Xuân 
Dũng, Phó trưởng phòng Lao ñộng, Tiền công – Tiền 
lương, Sở Lao ñộng – Thương binh và Xã hội Tp. Hồ 
Chí Minh (10’) 

                        Tập hợp ñoàn viên, thành lập công ñoàn theo theo 
phương pháp “từ dưới lên”, Ông Bùi Huy Thắng, Phó 
Chủ tịch Công ñoàn các Khu kinh tế Hải Phòng (10’) 

                        Tăng cường sự phối hợp của người sử dụng lao ñộng ñể 
giải quyết những thách thức trong quan hệ lao ñộng khu 
vực Phía Nam, Bà Nguyễn Hồng Hà, Phó giám ñốc 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Chi nhánh Tp. Hồ 
Chí Minh (10’) 

                        Nỗ lực của công ñoàn trong việc tổ chức thương lượng 
về tiền lương, Bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch 
công ñoàn các khu công nghiệp Bình Dương (10’) 

                        Những nỗ lực hợp tác của người sử dụng lao ñộng ñể 
thiết lập mức lương tối thiểu, Ông Nguyễn Đức Thuận, 
Chủ tịch, Hiệp hội Da – Giày Việt Nam (10’) 

 
Câu hỏi và bình luận từ Hội nghị 

Phiên họp này sẽ xem xét những sáng kiến cải tiến ñã ñược thực hiện bởi các chủ thể khác nhau 
trong quan hệ lao ñộng tại cấp ñịa phương.  

Trong một số trường hợp, kinh nghiệm mà những sáng kiến này ñem lại ñã giúp ñịnh hình một số 
thay ñổi quan trọng trong Bộ Luật lao ñộng và Luật công ñoàn sửa ñổi.  

Những sáng kiến này vẫn ñang ñược tiếp tục thực hiện hoặc ñang ở giai ñoạn phát triển ban ñầu 
và việc sửa ñổi hai Luật có thể giúp chúng trở nên hiệu quả hơn. Những sáng kiến này có thể ñem 
lại ý tưởng, nguồn cảm hứng hay ñịnh hướng cho những sáng kiến khác. Đây là nguồn kinh nghiệm 
quý giá về cả mặt thành công và hạn chế khi phát triển những chiến lược và chương trình thực thi 
những nội dung sửa ñổi của Bộ Luật lao ñộng và Luật công ñoàn. 

15:30 – 15:45 Giải lao 
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15:45 – 16:15 Nghiên cứu ñiển hình 
 “Những nỗ lực và sáng kiến của các chủ thể trong quan hệ 
lao ñộng ở Trung Quốc”  

 Ông Changhee Lee, Chuyên gia cao cấp về quan hệ lao ñộng, 
Tổ chức Lao ñộng quốc tế 

16:15 – 17:15 Phiên họp toàn thể thứ 4: 

Lộ trình thực hiện những nội dung sửa ñổi của Bộ Luật lao 
ñộng và Luật Công ñoàn và vai trò hỗ trợ của Dự án quan 
hệ lao ñộng  
 

Đồng chủ tọa: Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn ñề xã 
hội, Quốc hội 

 Ông Gyorgy Sziraczki, Giám ñốc Văn phòng Tổ chức 
lao ñộng quốc tế tại Vi ệt Nam 

 

Diễn giả: Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám ñốc Trung tâm hỗ trợ 
phát triển quan hệ lao ñộng, Bộ Lao ñộng – Thương binh 
và Xã hội (15’) 
 

Thảo luận cấp cao:    

 Ông Phạm Minh Huân , Thứ trưởng  Bộ Lao ñộng – 
Thương binh và Xã hội (5’) 

Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên ñoàn lao 
ñộng Việt Nam (5’) 

Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Chủ tịch Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (5’) 

Ông Changhee Lee, Chuyên gia cao cấp về quan hệ lao 
ñộng, Tổ chức Lao ñộng quốc tế (5’) 

Phiên họp này sẽ trình bày về lộ trình thực hiện Bộ luật lao ñộng và Luật Công ñoàn sửa ñổi 
hướng tới phát triển quan hệ lao ñộng hài hòa hơn sau khi ñã nhận diện những thách thức ñược 
xác ñịnh bởi các chủ thể trong quan hệ lao ñộng.  

Phiên họp này cũng sẽ xác ñịnh ñược một số thách thức và sáng kiến chung, liên quan tới những 
ñổi mới về thể chế, nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực, ñòi hỏi sự phối hợp liên ngành 
giữa các chủ thể trong quan hệ lao ñộng.   

Phiên họp sẽ làm rõ cách thức “Dự án quan hệ lao ñộng Việt Nam - ILO” có thể hỗ trợ từng ñơn 
vị và tất cả các ñối tác của quan hệ lao ñộng trong việc giải quyết những thách thức nhằm xây 
dựng quan hệ lao ñộng hài hòa hơn trong khuôn khổ Bộ luật Lao ñộng và Luật Công ñoàn sửa ñổi. 

 
 
 
 


