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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
Human resource managers/staff, compliance 
officers, production managers.

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

In this course, you will know well...

•	 What is sexual harassment in the workplace 

•	 Importance of prevention of sexual harassment in the 
workplace

•	 Code of conducts for sexual harassment in the workplace 
by ILO Vietnam 2015

•	 Forms of sexual harassment

•	 Five components of a management system

•	 Better Work model policy of addressing a sexual 
harassment act 

•	 Dos and Donts for addressing and preventing sexual 
harassment in the workplace

LEARNING OUTCOMES

Participants on this course will know how 
to identify forms of sexual harassment, 
understand why sexual harassment is 
prevalent in garment factories worldwide, 
understand how sexual harassment 
impacts workers, understand steps to 
remember when dealing with cases of 
sexual harassment, and have access 
to the sexual harassment policy for 
information on the required steps to take 
in light of sexual harassment cases.

TRAINING METHODOLOGY

Discussions, role play and practices

Training 
Materials

•	 Handouts
•	 Short 

animations
•	 Flash cards
•	 Hard copies 

of “Code of 
Conducts 
for Sexual 
Harassment in 
the workplace” 
by ILO 2015

With some one in five women experiencing some form of sexual harassment in their daily life, there is a critical 
need for greater awareness and education to help eliminate it, especially in female-dominated industries like 
garment manufacturing.

This specially designed course aims to help participants to recognize there are different forms of sexual 
harassment in the workplace, understand why sexual harassment is prevalent in garment factories, its impacts 
on the working environment and especially the factory’s productivity. Taking the training also helps participants 
to develop strategies to address and prevent sexual harassment, steps to deal with cases of sexual harassment 
at factories. This course is specially designed for middle managers.

A Sustainable 
Approach to 
Enterprise 
Improvement

PREVENTING SEXUAL HARASSMENT
IN THE WORKPLACE COURSE OUTLINE, 2017
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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
Nhân viên/quản lý nhân sự, quản lý sản 
xuất, nhân viên/quản lý tuân thủ

Tham gia khóa học này, bạn sẽ nắm rõ...
• Thế nào là quấy rối tình dục tại nơi làm việc  
• Các hình thức quấy rối tình dục tại nơi làm việc
• Tầm quan trọng của việc ngăn ngừa quấy rối tình 

dục tại nơi làm việc
• Giới thiệu bộ quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại 

nơi làm việc, Tổ chức Lao động Quốc tế, 2015
• Trách nhiệm của quản lý, chuyền trưởng và công 

nhân trong việc giải quyết quấy rối tình dục 
• Chính sách giải quyết tình dục mẫu của Better 

Work
• Nên và không nên trong việc phòng tránh và xử lý 

quấy rối tình dục tại nơi làm việc

KẾT QUẢ KHÓA HỌC
Học viên sẽ phân biệt được các hình 
thức quấy rối tình dục, nhận thức tại 
sao quấy rối tình dục thường xảy ra 
tại nhiều nhà máy may, tác động tiêu 
cực của quấy rối tình dục đối với công 
nhân, biết vận dụng các bước cần thiết 
khi giải quyết các trường hợp bị quấy 
rối tình dục và xây dựng được chính 
sách phòng chống quấy rối tình dục tại 
nơi làm việc cho nhà máy.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO
Thảo luận, đóng vai và thực hành

Tài liệu 
Đào tạo

• Tài liệu học 
viên

• Bài đọc thêm
• Bài tập tình 

huống
• Phim ngắn
• Tài liệu cho 

hoạt động và 
trò chơi

• Tranh poster 
của BWV

Theo thống kê gần đây, một trong năm phụ nữ từng là nạn nhân của quấy rối tình dục. 
Nâng cao nhận thức về việc quấy rối tình dục tại nơi làm việc trở thành nhu cầu cấp thiết, 
đặc biệt là đối với doanh nghiệp may nơi đa số công nhân là phụ nữ.

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức về các dạng quấy rối tình dục tại nơi làm việc, điều 
kiện hay hoàn cảnh xảy ra quấy rối tình dục, tác động tiêu cực của quấy rối tình dục đối với nạn 
nhân, môi trường làm việc và đặc biệt là năng suất của nhà máy. Tham gia khóa học, học viên sẽ 
nắm được các cách giải quyết và ngăn chặn quấy rối tình dục, các bước giài quyết các trường 
hợp quấy rối tình dục tại nhà máy.

Hỗ trợ 
Doanh nghiệp 
Cải tiến 
Bền vững

PHÒNG TRÁNH QUẤY RỐI TÌNH DỤC
TẠI NƠI LÀM VIỆC
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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
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