
Chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Lao động Quốc tế 
(ILO) đồng tổ chức với hỗ trợ kỹ thuật từ Chương 
trình Việc làm Tốt hơn (Better Work Vietnam)1. 
Chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp điện tử:

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Các doanh nghiệp tham dự được hưởng gói hỗ trợ 
tư vấn cải tiến doanh nghiệp về tuân thủ và quan 
hệ lao động trị giá 15.000 đô la Mỹ2 gồm những 
nội dung chính:

Tăng cường hiểu biết và áp dụng pháp luật lao 
động Việt Nam và các tiêu chuẩn lao động quốc tế 
Phát triển đội ngũ quản lý nhà máy và cán bộ 
công đoàn nòng cốt 
Áp dụng các nguyên tắc quản lý nhà máy sản 
xuất điện tử hiệu quả
Tham gia tốt hơn chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

Chương trình dành cho các doanh nghiệp sản xuất 
trong ngành điện tử có mong muốn và cam kết cải 
thiện hiệu quả sản xuất và điều kiện làm việc. Ban Tổ 
chức không có yêu cầu về quy mô hoặc hình thức sở 
hữu doanh nghiệp mà hướng tới sự đa dạng về quy 
mô và địa bàn hoạt động của các doanh nghiệp 
tham gia chương trình. Tất cả doanh nghiệp trong 
chuỗi cung ứng toàn cầu ngành điện tử được khuyến 
khích tham gia Chương trình Tư vấn này. 

Doanh nghiệp được xem xét lựa chọn tham dự dựa 
trên nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật, cam kết cải thiện và 
khả năng tham gia toàn bộ các hoạt động trong 
khuôn khổ Chương trình.

Hoạt động tư vấn về tuân thủ pháp luật lao 
động do các chuyên viên tư vấn được ILO đào 
tạo, bao gồm lộ trình cải thiện theo tình hình cụ 
thể của doanh nghiệp (tư vấn 1-1)
20 suất tham gia các khóa tập huấn tiêu chuẩn 
và các khóa tùy chọn (được cấp chứng chỉ)
03 hội thảo chuyên đề hàng quý theo chủ đề 
phù hợp với ngành sản xuất điện tử
Hướng dẫn doanh nghiệp tự đánh giá và xác 
định nhu cầu cải thiện
04 phiên trong Chương trình Nhân viên nòng 
cốt nhà máy dành cho cán bộ phụ trách tuân 
thủ và đại diện công đoàn nòng cốt
Các khóa học từ xa (e-learning).

1. Thông tin thêm tại Better Work Vietnam: Home - Better Work
2. Bao gồm phí tham gia các chương trình tập huấn, hội thảo, Chương trình 
nhân viên nòng cốt và tư vấn doanh nghiệp.

TÀI LIỆU TỔNG QUAN
VÌ NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM VỮNG BỀN VÀ MẠNH MẼ
Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

https://betterwork.org/better-work-vietnam-home/?lang=vi


Quý 1/2022 Giới thiệu Chương trình và hướng dẫn tham gia
Đăng ký tham dự và kết nối với tư vấn viên

Quý 2/2022 Hội thảo chuyên đề 1
Tập huấn tiêu chuẩn (i) về Kỹ năng thương lượng 
trong quan hệ lao động
Tập huấn tiêu chuẩn (ii) về An toàn vệ sinh lao động 
dành cho Giảng viên nguồn
Đào tạo Nhân viên nòng cốt 

Tư vấn trực tiếp và trực tuyến
Hướng dẫn tự đánh giá và cải thiện

3. Đây là các mốc thời gian dự kiến và có thể thay đổi. Các ngày sự kiện sẽ được thông báo chi tiết với các nhà máy tham gia chính thức Chương trình.

CÁC SỰ KIỆN CHÍNH VÀ KHUNG THỜI GIAN DỰ KIẾN3

TỔ CHỨC VÀ SỰ KIỆN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC

Thời gian Hoạt động

TƯ VẤN VÀ HƯỚNG DẪN

Quý 3/2022 Hội thảo chuyên đề 2
Tập huấn tiêu chuẩn (iii) về Bình đẳng giới
Tập huấn theo chủ đề tự chọn
Đào tạo Nhân viên nòng cốt 

Tư vấn trực tiếp và trực tuyến
Hướng dẫn tự đánh giá và cải thiện

Quý 4/2022 Hội thảo chuyên đề 3
Tập huấn tiêu chuẩn (iv) về Kỹ năng quản lý 
dành cho quản lý cấp trung
Tập huấn theo chủ đề tự chọn

Tư vấn trực tiếp và trực tuyến 
Hướng dẫn tự đánh giá và cải thiện 

Quý 1/2023 Đánh giá kết quả 
Hội thảo tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm và thực hành tốt

Chi tiết Chương trình và đăng ký tham dự, xin mời truy cập 
https://beavccivietnam.com.vn hoặc www.ilo.org/hanoi hoặc liên lạc với 
Ban Tổ chức qua hòm thư hongngocmai@gmail.com hoặc kimhue@ilo.org.


