
Nâng cao hiệu quả của quá trình thương lượng tập thể và chất lượng của thoả ước lao động tập 
thể là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của đại diện công nhân và quản lý của mỗi nhà 
máy. 

Nội dung Khóa học

Giới thiệu thoả ước lao động tập thể - 2 ngày

• Giới thiệu với Công đoàn và Quản lý tại các nhà máy 
những nguyên tắc chính của thương lượng tập thể.

• Giúp công đoàn và quản lý thấy được lợi ích của việc 
tham vấn các bên và thương lượng thiện chí.

• Trang bị cho công đoàn và quản lý kỹ năng thương 
lượng và nguyên tắc để nâng cao thương lượng về 
thoả ước lao động tập thể và cách triển khai. 

• Học viên tham gia khoá học này nên là người có 
trách nhiệm đại diện cho công nhân hoặc quản lý 
trong quan hệ lao động và quá trình thương lượng 
tập thể. Bettter Work Vietnam khuyến khích học viên 
tham gia khoá 1 và khoá 2 của chương trình đào tạo 
Quan hệ lao động trước khi tham gia khoá học này.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ:
• Hiểu được hậu quả của những thực hành lao động 

không công bằng với người lao động và người sử 
dụng lao động

• Hiểu và đánh giá cao nhu cầu của bên kia và xem 
xét các cơ hội để mở rộng phạm vi thương lượng tập 
thể

• Thương lượng một cách chiến lược và hiệu quả 
hơn 

• Tăng cường thực hiện thoả ước lao động tập thể 
hiện có

MỤC TIÊU 
KHÓA HỌC

KẾT QUẢ 
KHÓA HỌC

ĐỐI TƯỢNG 
HỌC VIÊN

• Đại diện Công đoàn
• Đại diện quản lý
• Thành viên Ban Tư vấn cải tiến doanh nhiệp
• Quản lý cấp trung (nhân sự, quản lý sản xuất)
• Đại diện đối thoại xã hội tại nhà máy
• Nhân viên phụ trách việc xây dựng và triển khai 

thoả ước lao động tập thể tại nhà máy
• Nhân viên phụ trách giải quyết/khắc phục mâu 

thuẫn và đình công tại nhà máy

PHƯƠNG 
PHÁP ĐÀO 
TẠO

Hồ Chí Minh & Hà Nội
ĐT: 028 73 050 363 
Email: vn.training@betterwork.org

Thảo luận Nghiên cứu tình 
huống, đóng vai

Hỏi-đáp, trò chơi 
và hoạt động

Tối đa 25 học viên/
khóa học đối với các 
khóa tổ chức tại BW

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Trong khóa học này, học viên 
sẽ được giới thiệu:

• 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 



 Promoting the effectiveness of the collective bargaining process and the quality of the collective bargaining agreements 
must be one of the most important responsibilities of representatives of workers and management of every factory.

Course Outline

Introduction to Collective Bargaining Agreements  - 
2 days

KEY CONTENTS

In this course, participants will 
learn about:

• 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

• Introduce Unions and Employers in Better Work Vietnam 
factories to the key principles of collective bargaining.

• Enable unions and employers to appreciate the benefits 
of constituent consultations and bargaining in good faith. 

• Equip unions and employers with practical negotiation 
techniques and principles to improve the negotiation of 
collective agreements and their implementation.

• 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 this course, Better Work 
Vietnam requires that it is attended by only those who 
have already attended Module 1 and Module 2 of the 
Industrial relation training series.

By the end of this course, participants will be able to:

• Understand the consequences of unfair labor practices 
for workers and employers

• Understand and appreciate the needs of the other 
party, and consider opportunities to expand the scope 
of collective bargaining

• Negotiate in a more strategic and effective manner
• Improve the implementation of the existing Collective 

Agreements

COURSE 
OBJECTIVES

LEARNING 
OUTCOMES

TARGET 
PARTICIPANTS

• Representatives of Trade Union
• Representatives of management
• PICC members
• Middle managers (HR, production managers)
• Social dialogue representatives
• Staff involved with development and 

implementation of CBA
• Staff responsible for conflicts and strike 

settlement/remediation

DELIVERY 
STYLE

Ho Chi Minh & Hanoi
Tel: 028 73 050 363 
Email: vn.training@betterwork.org

Discussions

Max 25 participants for 
public courses

Case Studies and 
Role plays

Q&A, games and 
activities


