
Introducing Better Work’s new 
Industrial Relations Training Series, 2019  
Drawing on ILO international standards, national labour law, and Better Work’s practical experience in 
delivering factory level advisory services, Better Work Vietnam has recently developed a new 3-part 
Industrial Relations training series.

• The role of Management and Worker Representatives in representing their 
constituencies 

• Freedom of association in the Vietnamese context (legal and cultural) 

• Bipartite communication channels/types, and how they can be improved to 
address both production inefficiencies and worker concerns 

• Problem solving and good faith negotiation 

• Developing a culture of respectful bipartite dialogue and communication

How is 
the course 

organized?

The Industrial 
Relations 
Training Series 
is made up of 3 
modules:

• The causes and consequences of grievances 

• How to investigate workplace grievances 

• Analysing the effectiveness of grievance mechanisms 

• Dispute resolution: systematic conflict management 

• Wildcat strikes 

• Communication with brands on industrial disputes

• Factors affecting the success and effectiveness of collective bargaining

• Unfair labour practices and their consequences for workers and employers

• How to negotiate strategically and effectively 

• Effective implementation of collective agreements at the enterprise level

Module 3: 
Introduction 
to Collective 
Bargaining 
Agreements 
(2 days) 

Module 1: 
Rights and 
Responsibilities 
of Trade 
Union and 
Management 
(2 days) 

Module 2: 
Grievance 
Mechanisms  
(2 days) 

www.betterwork.org/vietnam
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Can I take different modules at 
different times?

Yes. Modules can be taken as and when your 
factory requires them.  

However, for best results and a consistent 
learning experience for attendees, Better Work 
recommends that the 3 modules are taken in 
sequence, starting with Module 1 and ending 
with Module 3.
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It is very important for factories to select the 
right participants for this course.  Suitable 
persons include:

• Representatives of Trade Union

• Representatives of management

• PICC members

• Middle managers (HR, production managers)

• Social dialogue representatives

• Staff involved with development and 
implementation of collective bargaining 
agreements

• Staff responsible for conflicts and strike 
settlement/remediation

• Representatives of Trade Union

It is highly important that attendees on 
this course are those with responsibility for 
representing workers or management in 
industrial relations and collective bargaining 
processes.

For Module 3, Better Work requires that it is 
attended by only those who have already 
attended Module 1 and Module 2.

Who can attend?

How is the course delivered?

This training is highly participatory in nature, 
and all learners are encouraged to get involved. 
Course activities are designed to enable learners 
to explore technical themes, discuss real life case 
studies, apply new approaches and techniques, 
and share their knowledge and experiences with 
each other. 

Activities and resources used include: 

By end of the training, participants will have 
a chance to apply what they have learned 
through the development of an Action Plan.  
Better Work advisors and the training team will 
support participants to effectively implement 
and report on these plans when they return to 
their factory.

• Role-plays, 
Case studies

• Group work, 
discussions

• Videos, visual 
presentations

• Problems 
solving games

Better Work factories can use credits from their 
15-day training allowance to participate in 
public versions of this course, at no extra cost.

For Better Work factories that do not have 
sufficient training days left (from their 15-day 
allowance), the fees are as follows:

Courses Public Course
(VND/pax)

In-Factory Course 
(VND/course)

IR 1 1.7 M 36 M

IR 2 1.7 M 36 M

IR 3 1.7 M 36 M

For information on the fees for non-BW 
factories, please contact us.

How much does it cost?

What if I want to send someone 
different on the day?

To get the maximum value from this course and 
to ensure a positive and engaging experience for 
all learners, we ask that factories avoid making 
last minute changes to agreed participants 
on this course.  If you need to make a change, 
please call Better Work before the day of the 
training.

Unfortunately, Better Work is unable to provide 
Attendance Certificates for uncertified and last 
minute attendees.

MORE INFORMATION:
Please email us at: vn.training@betterwork.org

Each module lasts for 2 days.  

To get maximum value and impact from this 
course, Better Work recommends modules are 
taken in sequence over a defined period (e.g. a 1 
year improvement cycle), starting with Module 1 
and finishing with Module 3.  

How long does the course last?



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUAN HỆ 
LAO ĐỘNG 2019 (MỚI) 
Dựa trên các tiêu chuẩn lao động quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế, Luật Lao động Việt Nam 
và kinh nghiệm thực tế của Better Work trong việc cung cấp dịch vụ cho các nhà máy, Better Work 
Vietnam đã phát triển chương trình đào tạo Quan hệ Lao động bao gồm 3 học phần. 

• Vai trò của Đại diện Quản lý và Đại diện công nhân  

• Tự do hiệp hội trong bối cảnh Việt Nam (theo điều kiện của luật và tình hình 
văn hóa xã hội) 

• Các kênh/loại truyền thông hai bên và cách cải thiện để giải quyết sự thiếu 
hiệu quả khi sản xuất và mối quan tâm của công nhân 

• Giải quyết vấn đề và thương lượng thiện chí  

• Xây dựng văn hoá đối thoại và giao tiếp tôn trọng lẫn nhau Khóa học 
được tổ 
chức như 
thế nào?

Chương trình 
đào tạo Quan 
hệ lao động 
bao gồm các 
khóa:

• Nguyên nhân và hậu quả của khiếu nại  

• Cách điều tra về khiếu nại tại nơi làm việc 

• Phân tích tính hiệu quả của cơ chế giải quyết khiếu nại  

• Giải quyết tranh chấp: quản lý mâu thuẫn một cách hệ thống 

• Đình công tự phát 

• Giao tiếp với khách hàng về tranh chấp lao động 

• Các yếu tố ảnh hưởng đến thành công và tính hiệu quả của thương lượng 
tập thể  

• Đối xử không công bằng và hậu quả đối với người lao động và người sử 
dụng lao động 

• Thương lượng hiệu quả  

• Cách triển khai hiệu quả thoả ước lao động tập thể tại doanh nghiệp 

Khóa 3: 
Giới thiệu 
Thoả ước 
lao động tập 
thể 
(2 ngày) 

Khóa 1: 
Quyền và 
Trách nhiệm 
của Công 
đoàn và 
Quản lý 
trong Quan 
hệ lao động 
(2 ngày)

Khóa 2: 
Cơ chế giải 
quyết khiếu 
nại  
(2 ngày) 

www.betterwork.org/vietnam
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Nhà máy có thể đăng ký bất kỳ 
khóa học nào có được không?

Có thể. Nhà máy có thể đăng ký các khoá 
học theo lịch phù hợp với nhà máy. 

Tuy nhiên, để đảm bảo kết quả đào tạo tốt 
nhất cho học viên, Better Work khuyến khích 
các nhà máy đăng ký tham gia 3 khoá học 
theo đúng trình tự, bắt đầu bằng Khoá 1, tiếp 
đến là Khóa 2 và kết thúc bằng Khoá 3.
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Việc chọn học viên phù hợp để tham gia các 
khoá học là rất quan trọng đối với nhà máy. 

Học viên tham gia chương trình đào tạo 
Quan hệ lao động bao gồm:  

• Đại diện công đoàn 
• Đại diện quản lý 
• Thành viên Ban tư vấn doanh nghiệp
• Quản lý cấp trung (Nhân sự, quản lý sản 

xuất) 
• Đại diện đối thoại xã hội 
• Nhân viên phụ trách phát triển và triển 

khai thoả ước lao động tập thể 
• Nhân viên phụ trách giải quyết/khắc phục 

mâu thuẫn và đình công 
• Đại diện Công đoàn

Học viên tham gia khoá học là người có trách 
nhiệm đại diện cho công nhân hoặc quản lý 
trong quan hệ lao động và thương lượng tập 
thể. 

Học viên đã tham gia Khoá 1 và Khoá 2 đủ 
điều kiện tham gia Khoá 3. 

Đối tượng học viên?

Phương pháp đào tạo?

Khoá học được thực hiện theo phương pháp 
lấy học viên làm trung tâm và tất cả học viên 
sẽ được khuyến khích tham gia vào khoá 
học. Các hoạt động của khoá học được thiết 
kế nhằm giúp học viên khám phá các chủ đề, 
thảo luận về các tình huống thực tế, áp dụng 
cách tiếp cận và kỹ thuật mới, đồng thời chia 
sẻ kiến thức cũng như kinh nghiệm với các 
học viên khác. 

Các hoạt động bao gồm:

Kết thúc khoá học, học viên sẽ có cơ hội áp 
dụng những gì đã học qua phần phát triển 
Kế hoạch hành động. Chuyên viên tư vấn và 
Bộ phận đào tạo của Better Work sẽ hỗ trợ 
học viên thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành 
động và báo cáo kế hoạch khi học viên quay 
trở lại nhà máy. 

• Đóng vai, 
nghiên cứu 
tình huống

• Hoạt động 
thảo luận 
nhóm

• Phim ngắn, 
hình ảnh 
minh họa 

• Trò chơi giải 
quyết vấn 
đề

Các nhà máy tham gia chương trình 
Better Work có thể sử dụng 15 ngày đào 
tạo trong gói dịch vụ để đăng ký tham gia 
các khoá tổ chức tại văn phòng Better Work. 

Nếu nhà máy đã sử dụng hết các ngày đào 
tạo trong gói 15 ngày thì sẽ đóng phí như 
sau: 

Khóa 
học

Tại BWV
(VNĐ/người)

Tại nhà máy 
(VNĐ/khóa)

Khóa 1 1,7 tr 36 tr
Khóa 2 1,7 tr 36 tr
Khóa 3 1,7 tr 36 tr

Nhà máy ngoài chương trình Better Work: 
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông 
tin thêm về học phí. 

Học phí khóa học?

Thay đổi học viên vào ngày đào 
tạo như thế nào?

Để đảm bảo chất lượng khoá học và học 
viên đạt kết quả đào tạo cao, chúng tôi mong 
muốn nhà máy sẽ không thay đổi học viên 
vào đúng ngày đào tạo. Nếu nhà máy có sự 
thay đổi, vui lòng thông báo cho Better Work 
sớm trước 3 ngày đào tạo. 

Better Work sẽ không cung cấp Chứng chỉ 
cho những học viên không đúng như đã 
đăng ký. 

CÁC THÔNG TIN KHÁC:
Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: 
vn.training@betterwork.org

Mỗi khoá học được thực hiện trong 2 
ngày. 
Để đạt được hiệu quả cao nhất từ khoá học, 
Better Work khuyến khích học viên tham gia 
các khoá học theo đúng trình tự trong một 
giai đoạn xác định, ví dụ: Bắt đầu từ Khoá 
1, đến Khóa 2 và kết thúc Khoá 3 trong một 
năm chu kỳ tham gia với chương trình. 

Thời lượng khóa học?


