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Time and Venue

TIME
8.30 - 4.30

DURATION
1 day

VENUE
Better Work office or At factory

Fees in 2017 

1,000,000 VND per participant
25,000,000 VND per in-house class

Participants 

CLASS SIZE
Maximum 25 participants

TARGET PARTICIPANTS
Factory owners, factory managers, human 
resource managers and union representatives

Ho Chi Minh & Hanoi
Tel: 08 73 050 363  - Fax: 08 399 778 77 - Email: vn.training@betterwork.org

LEARNING OUTCOMES

Participants on this course will have 
a better understanding of the Law, 
especially the application of decrees 
and circulars. They will also know how to 
resolve key and common issues of wage 
payments, working hours and contracts 
for workers in accordance with the Law.

TRAINING METHODOLOGY

Discussions, case studies, questions and 
answers

Training 
Materials

•	 Handouts
•	 Case studies 

for group 
discussions

•	 Decrees and 
circulars

Lack of understanding of the labour law is one of the leading causes of non-compliance in the garment industry, as 
well as a significant barrier to both productivity and improved working conditions on the factory floor.

This training course helps shed light on some of the most problematic aspects of the labour law for garment 
manufacturers, and provides a range of instruction and real life insight on how to understand and apply the law 
more effectively and ensure both compliance and good labour standards.  Issues such as contracts, working hours, 
and payments are covered by the course, together with all the latest updates on new decrees and circulars and what 
they mean for businesses in the industry.

A Sustainable 
Approach to 
Enterprise 
Improvement

LABOR LAW FOR THE
GARMENT INDUSTRY COURSE OUTLINE, 2017
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In this course, you will know well...
The course content will be designed following the condition 
of Vietnam’s Labor Law Guide in order to support factories’ 
law implementation at factories. However, issues such as 
contracts, working hours, and payments are mainly covered 
by the course, together with all the latest updates on new 
decrees and circulars and what they mean for businesses in 
the industry.

The course also saves the time for participants to have ques-
tions and answers of the trainer on the specific issues that 
they are facing at factories.
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Học phí 2017 

1.000.000 VNĐ/học viên (học tại BWV)
25.000.000 VNĐ/lớp tổ chức tại nhà máy

Học viên 
SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN
Tối đa 25 học viên/khóa học

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN
Quản lý nhà máy, quản đốc, quản lý nhân 
sự, nhân viên nhân sự, đại diện công đoàn 

Tham gia khóa học này, bạn sẽ nắm rõ...

Nội dung của khóa học được thiết kế linh động theo 
các điều lệ bổ sung hay chỉnh sửa của Luật Lao động 
nhằm hỗ trợ nhà máy trong việc áp dụng đúng Luật 
Lao động. Các nội dung chính của khóa học sẽ tập 
trung vào hợp đồng lao động, thời gian làm việc, chi 
trả lương thưởng, phúc lợi. Khóa học cũng sẽ cập 
nhật và hướng dẫn nhà máy trong việc thực hiện 
những nghị định, thông tư mới nhất liên quan đến 
Luật Lao động.

Khóa học cũng là cơ hội cho học viên trao đổi trực 
tiếp với chuyên gia đào tạo về các vấn đề liên quan 
đến Luật Lao động mà nhà máy đang thắc mắc.

KẾT QUẢ KHÓA HỌC
Học viên sau khi tham gia khóa học 
sẽ nắm rõ hơn các vấn đề về hợp 
đồng lao động, thời gian làm việc, chi 
trả lương thưởng, phúc lợi theo Luật 
Lao động, dựa trên các nghị định và 
thông tư. Học viên cũng sẽ biết cách 
giải quyết những vấn đề cấp thiết của 
nhà máy liên quan đến thỏa thuận hợp 
đồng lao động, thời gian làm việc, chi 
trả lương thưởng, phúc lợi cụ thể cho 
người lao động.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
Thảo luận nhóm, giải quyết tình 
huống thực tế, đặt câu hỏi

Tài liệu 
Đào tạo

• Tài liệu học 
viên

• Tình huống 
thảo luận 
nhóm

• Thông tư 
và nghị định 
liên quan

Hiểu chưa đầy đủ về Luật Lao động là nguyên nhân chính của việc chưa tuân thủ luật đúng 
của nhiều doanh nghiệp may. Đây cũng là rào cản cho việc tăng năng suất và cải thiện điều 
kiện làm việc của nhiều nhà máy.

Khóa học làm rõ các vấn đề khó khăn trong việc áp dụng luật của doanh nghiệp và hướng dẫn 
cách giải quyết cũng như chia sẻ các tình huống thực tế vận dụng.

Hỗ trợ 
Doanh nghiệp 
Cải tiến 
Bền vững

LUẬT LAO ĐỘNG CHO
NGÀNH MAY
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 NỘI DUNG KHÓA HỌC NĂM 2017

Thời gian và Địa điểm
THỜI GIAN
8.30 - 4.30

ĐỊA ĐIỂM HỌC
Văn phòng Better Work hoặc tại nhà máy

THỜI LƯỢNG
1 ngày

Hồ Chí Minh & Hà Nội
ĐT: 08 73 050 363  - Fax: 08 399 778 77 - Email: vn.training@betterwork.org


