
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO  

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm và anh sinh xã hội gắn 

với triển khai thi hành Hiến pháp 2013 và bảo đảm thực thi Hiệp định đối 

tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)  

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 6 năm 2016 

 
Thời gian Nội dung Người trình bày 

07:30 – 08:00 Đăng ký, đón tiếp đại biểu Vụ các vấn đề xã hội, Văn 

phòng Quốc hội 

8:00 – 8:05 Giới thiệu đại biểu Vụ các vấn đề xã hội, Văn 

phòng Quốc hội 

08:05 – 08:15 Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo TS Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ 

nhiệm Ủy ban về các vấn đề 

xã hội của Quốc hội 

08:15 – 08:30 Quốc hội và việc hoàn thiện hệ thống pháp luật việt 

nam trong lĩnh vực lao động, việc làm và an sinh xã 

hội theo tinh thần Hiến pháp 2013. 

Ông Phan Trung Lý, Chủ 

nhiệm Ủy ban pháp luật của 

Quốc hội. 

8:30 – 9:00  Hỏi  - Trả lời  

09:00 – 09:15 Thực trạng thi hành pháp luật lao động của Việt Nam 

và những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện 

Ông Phạm Minh Huân, Thứ 

trưởng Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 

9:15 – 9:30 Hoàn thiện tiêu chuẩn lao động và điều kiện lao động, 

những tư vấn kỹ thuật của ILO trong sửa đổi, bổ sung 

Bộ luật lao động 2012 gắn với quá trình hội nhập 

quốc tế của Việt Nam 

Ông Change-Hee Lee, Giám 

đốc Văn phòng ILO tại Việt 

Nam 

9:30 – 9:45 Nghỉ giải lao  

9:45 – 10:00 Đánh giá thực trạng quan hệ lao động ở Việt Nam và 

định hướng hoàn thiện quy định của pháp luật về quan 

hệ lao động để phát huy tốt nhất quyền chủ động và 

năng lực của các bên trong các cơ chế đối thoại, 

thương lượng và giải quyết tranh chấp lao động 

Ông Nguyễn Mạnh Cường, 

Giám đốc Trung tâm hỗ trợ 

phát triển quan hệ lao động, 

Bộ Lao động – Thương binh 

và Xã hội 

10:00 – 11:30 Phát biểu của đại diện một số doanh nghiệp, hiệp hội: 

- Ông Bang Huyn Woo, Phó Tổng giám đốc 

phụ trách Đối ngoại, Công ty TNHH Samsung 

electronic Việt Nam; 

- Đại diện một số doanh nghiệp tại Đà Nẵng 

- Đại diện VCCI Đà Nẵng 

Thảo luận chung về nội dung các báo cáo, tham luận 

 

11:30 – 14:00 Nghỉ trưa  

14:00 – 14:15 Định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao 

động, việc làm và an sinh xã hội của Việt Nam trong 

quá trình hội nhập quốc tế 

TS Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ 

nhiệm Ủy ban về các vấn đề 

xã hội của Quốc hội  

 

14:15 – 14:30 Trách nhiệm doanh nghiệp và vai trò của tổ chức 

người sử dụng lao động trong việc phát triển mối 

quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp 

Đại diện Lãnh đạo, Phòng 

Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam 

14:30 – 15:00 Hỏi – Trả lời   

15:00-15:15 Nghỉ giải lao  

15:15-15:30 Những yêu cầu hoàn thiện pháp luật Việt Nam liên 

quan đến vấn đề lao động, công đoàn trong TPP và đề 

xuất giải pháp hoàn thiện 

 

Ông Đỗ Đình Lương, Vụ Các 

vấn đề chung về xây dựng 

pháp luật - Bộ Tư pháp 

 

15:30-15:45 Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm Đại diện Lãnh đạo Bảo hiểm 



xã hội 

 

xã hội Việt Nam. 

15:45-16:30 - Thảo luận chung về nội dung các báo cáo, tham luận  

16:30 – 16:40 Phát biểu bế mạc TS Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ 

nhiệm Ủy ban về các vấn đề 

xã hội của Quốc hội 

 


