CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
Diễn đàn Quan hệ Lao động Việt Nam

ĐỔI MỚI QUAN HỆ LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Ngày: 19 tháng 4 năm 2016
Địa điểm: Khách sạn Mélia, Hà Nội, Việt Nam
8:00-8:30

Đăng ký đại biểu

8:30-8:40

Giới thiệu đại biểu - Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Quan hệ
lao động, Bộ LĐTBXH

8:40-9:00

9:00-12:00

Phát biểu khai mạc
o

Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng, Bộ LĐTBXH

o

Ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

o

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

o

Ông Chang-Hee Lee, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam

PHẦN I - DIỄN ĐÀN ĐỐI TÁC CẤP CAO CỦA VIỆT NAM VỀ ĐỔI MỚI QUAN HỆ LAO ĐỘNG
TRONG BỐI CẢNH HỘINHẬPQUỐCTẾ
Người chủ trì: Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng, Bộ LĐTBXH
Những vấn đề chính:


Những thách thức về đổi mới quan hệ lao động và quản trị thị trường lao động đối
với các đối tác ba bên ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhậpquốc tế sâu rộng



Quan điểm và đề xuất của các bên: chính phủ, công đoàn, người sử dụng lao động
Việt Nam, một số đối tác thương mại chính và chuyên gia quốc tế

9:00-9:20

Bài trình bày 1: “Toàn cầu hóa, các tiêu chuẩn lao động quốc tế và tăng trưởng toàn diện” –
Ông Maurizio Bussi, Trưởng nhóm Chuyên gia về Việc làm Bền vững, ILO Bangkok

09:20-09:40

Bài trình bày 2: “Việt Nam hội nhập quốc tế,và thực hiện các nguyên tắc và quyền cơ bản trong
lao động” – Ông Phạm Minh Huân, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH

09:40 – 10:15 Giải lao
10:15 – 11:45 Thảo luận cấp cao
Dẫn chương trình: Phóng viên VTV1
Đại biểu tham gia thảo luận: Ông Phạm Minh Huân - Thứ trưởngBộ LĐTBXH,Ông Lê Thanh Hải
- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch
Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Ông Chang-Hee Lee – Giám đốc VP ILO tại Việt
Nam, Bà Alison Tate – Vụ trưởng Ngoại Vụ của Tổ chức Công đoàn Quốc tế, Đại diện Đại sứ
quán và Đại diện doanh nghiệp FDI
11:45 – 12:00 Tóm tắt một số kết quả chính của diễn đàn và thông báo về Tuyên bố chung – Ông Phạm Minh
Huân,Thứ trưởng Bộ LĐTBXH
12:00 -13:30

Ăn trưa
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13:30-17:00

PHẦN II - THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ
(Có 3 chuyên đề chia theo 3 phòng. Các đại biểu lựa chọn 1 trong 3 chuyên đề)
Chủ đề 1:Đổi mới quan hệ lao động - Tăng cường năng lực và vai trò đại diện của công đoàn
Việt Nam
Đồng chủ trì: Bà Hoàng Thị Thanh – Trưởng ban Đối ngoại Tổng LĐLĐVN và bà Sushil Jotika
Goundea, Cục Các hoạt động của người lao động (ACTRAV), ILO Băng Cốc
Những vấn đề chính


Những thách thức mà công đoàn đang gặp phải trong việc đại diện người lao động, tổ
chức công đoàn cơ sở, thương lượng tập thể và giải quyết tranh chấp ở Việt Nam là
gì?



Phương pháp tiếp cận từ dưới lên đang được áp dụng vào việc tổ chức và thương
lượng tập thể ở công đoàn cơ sở như thế nào?



Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp cần đổi mới cơ cấu tổ chức,
chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ với người lao động, người giữ vị trí quản lý và với
công đoàn cấp trên như thế nào để đáp ứng tốt nhất với những thách thức của hội
nhập toàn cầu, nhu cầu của người lao động và có thể là sự hợp tác và cạnh tranh với
các tổ chức người lao động nằm ngoài hệ thống Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
khi Việt Nam tham gia TPP?

Phiên thảo luận 1 – Một số quan điểm
13:30-13:50

Phát biểu đề dẫn–Đổi mới phong trào công đoàn: Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm quốc tế -Giáo
sư Gregor Murray, Khoa QHLĐ, Đại học Montreal

13:50-14:05

Tiếng nói từ cơ sở:(1) nghiên cứu tình huống điển hình về thành lập công đoàn- Bà Phạm Thị
Hằng, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng

14:05-14:20

Tiếng nói từ cơ sở:(2) nghiên cứu tình huống điển hình về thương lượng tập thể nhóm doanh
nghiệp -Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa - Đồng Nai

14:20-15:00

Thảo luận và Hỏi đáp – Cách tiếp cận mới theo hướng từ dưới lên đóng vai trò quan trọng như
thế nào trong việc đáp ứng nhu cầu của người lao động và hỗ trợ QHLĐ hài hòa, lành mạnh
trong bối cảnh của Việt Nam? Cần phải làm gì để nhân rộng hướng tiếp cận này?

15:00-15:15

Giải lao
Phiên thảo luận 2 – Chuẩn bị cho những cơ hội và thách thức trong tương lai

15:15-15:30

Quan điểm của tổ chức quốc tế - những vấn đề nên cân nhắc đối với công đoàn Việt Nam bao
gồm cả những tổ chức người lao động sẽ đăng ký mới để đáp ứng được với những thách thức
về quan hệ lao động trong thập kỷ tới- Ông Erwin Schweisshelm, Giám đốc Viện FES Việt Nam

15.30-15.50

Thách thức từ TPP đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Kế hoạch Đổi mới của Tổng
Liên đoàn - Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Ban Tổ chức, Tổng LĐLĐVN

2

15:50-16:30

Hỏi đáp và thảo luận– Tương lai của những công đoàn mạnh và mang tính đại diện ở Việt Nam
– thách thức và cơ hội

16:30-16:45

Tóm tắt thảo luận và những dự kiến tiếp theo- Ông Phillip Hazelton, Cố vấn trưởng Dự án
QHLĐ

16:45-17:00

Kết luận và bế mạc

Chủ đề 2: Đổi mới Quan hệ lao động - Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu vì việc làm bền vững
Đồng chủ trì: Bà Trần Thị Lan Anh, Phó giám đốc Văn phòng giới sử dụng lao động, VCCI và
Ông Gary Rynhart, Cục Các hoạt động của giới sử dụng lao động (ACTEMP), ILO Băng Cốc
Những vấn đề chính


Những tác động có thể có của các Hiệp định thương mại tự do (TPP và Việt Nam – EU)
lên khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân trong nước là gì?



Vai trò và trách nhiệm của các công ty đa quốc gia dẫn đầu trong chuỗi cung ứng toàn
cầu nhằm đảm bảo việc làm bền vững cho tất cả mọi người, đặc biệt tập trung vào
việc giao thương là gì? Thực tiễn giao thương tốt nhất của các công ty đa quốc gia là
gì?



Những thách thức về năng lực quan hệ lao động của người sử dụng lao động và các
hiệp hội doanh nghiệp trong mối quan hệ đa diện của họ với các công ty đa quốc gia,
chính phủ và người lao động là gì. Các đại diện của doanh nghiệp tham gia vào quá
trình hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật như thế nào?



Đâu là diễn đàn tiềm năng dành cho đại diện của những chủ thể doanh nghiệp/người
sử dụng lao động để góp phần thực hiện đầy đủ các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản
trong Lao động, trong bối cảnh Việt Nam tham gia TPP và Hiệp định Thương mại Việt
Nam – EU?(Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp
ngành địa phương, Phòng Thương mại của các quốc gia, các công ty đa quốc gia hàng
đầu, những sáng kiến đa dạng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp…)

13.30-13:50:

Phát biểu đề dẫn: Thách thức của chuỗi cung ứng toàn cầu và vai trò của các doanh nghiệp tư
nhân cũng như hiệp hội của mình trong việc đảm bảo các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong
Lao động và việc làm bền vững cho tất cả mọi người- Bà Katie Quan, Đại học California,
Berkeley

13:50-14:10

Quan điểm của VCCI về cạnh tranh và các thách thức về Quan hệ lao động trong bối cảnh Việt
Nam tham gia TPP và Hiệp định Thương mại Việt Nam - EU

14:10-14:30

Tiếng nói từ nhà cung cấp:(1)Quan điểm của hiệp hội doanh nghiệp trong nước - đại diện của
Hiệp hội Dệt May Việt Nam

14:30- 14:50

Tiếng nói từ nhà cung cấp:(2)Nhà cung cấp trước những yêu cầu của nhãn hàng và người lao
động - Ông Ho-beom Ryu
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14:50 – 15:10 Chia sẻ thực tiễn tốt: Cách tiếp cận về quan hệ lao động để đảm bảo việc làm bền vững trường hợp của IndiTex - Đại diện IndiTex
15:10 – 15:30 Giải lao
15:30-16:40

Phiên thảo luận: Hiện thực hóa các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động thông qua
chuỗi cung ứng toàn cầu.

16.40-16.50:

Tóm tắt thảo luận và những dự kiến tiếp theo- Bà Nguyễn Hồng Hà, Better Work Việt Nam

16:50-17:00

Kết luận và bế mạc

Chủ đề 3: Đổi mới quan hệ lao động–Vai trò của chính phủ trong xây dựng QHLĐ lành mạnh
Đồng chủ trì: Bà Tống Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Lao động – Tiền lương, Bộ LĐTBXH và Ông
Yoon Youngmo, chuyên gia cao cấp về Đối thoại xã hội và Quan hệ lao động, ILO Bắc Kinh
Những vấn đề chính




13.30-13:50:

Những thách thức chính của quá trình hội nhập toàn cầu và quản lýlao động tại Việt
Nam.Đổi mới vai trò của chính phủ về quan hệ lao động
Vì sao khoảng cách giữa pháp luật và thực tiễn quan hệ lao động vẫn tồn tại từ lâu
nay và làm thế nào để thu hẹp khoảng cách này?
Làm thế nào để tăng cường sự điều phối về quản lýlao động ở cấp trung ương và cấp
tỉnh/thành phố?

Phát biểu đề dẫn: Thúc đẩy chức năng quan hệ lao động và thanh tra lao động của hệ thống
quản lý lao động - các bài học và đề xuất - Ông Roger Lecourt, chuyên gia tư vấn quốc tế về
quản trị lao động và QHLĐ, Canada

13:50-14:10

Tác động từ những cam kết trong TPP đối với việc điều chỉnh pháp luật và thiết chế về quan hệ
lao động - Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm HTPTQHLĐ, Bộ LĐTBXH

14:10-14:40

Thảo luận

14:40-15:00

Giải lao

15:00-15:20

Vai trò của nhà nướcvề quan hệ lao động trong kinh tế thị trường – những phát hiện rút ra từ
nghiên cứu so sánh về 9 quốc gia - Ông David Tajgman, chuyên gia tư vấn của ILO

15:20-15:40

Hỏi đáp và thảo luận

15:40-16:40

Phiên thảo luận: Làm thế nào để điều chỉnh hệ thống pháp luật về quan hệ lao động và thu
hẹp khoảng cách giữa pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam?

16.40-16.50:

Tóm tắt thảo luận và những dự kiến tiếp theo– Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Trung
tâm HTPTQHLĐ – Bộ LĐTBXH

16:50-17:00

Kết luận và bế mạc
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