
 

 

 

 

 

TUYÊN BỐ CỦA BAN TƢ VẤN CHƢƠNG TRÌNH BETTER WORK VIỆT NAM 

VỀ VIỆC BAN HÀNH BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN 

VỀ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH 

 

1. Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2021, Ban Tư vấn Chương trình Better Work Việt Nam 

bao gồm đại diện Chính phủ (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội – MoLISA), người 

sử dụng lao động (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI) và người lao 

động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – VGCL) đã xem xét và thống nhất việc ban 

hành Báo cáo Tuân thủ tổng hợp lần thứ 12 trong các doanh nghiệp ngành may tham gia 

Chương trình.  

 

2. Các thành viên của Ban Tư Vấn Chương trình tán thành việc ban hành Báo cáo này vì đã thể 

hiện thông tin về điều kiện làm việc dựa trên kết quả đánh giá 334 doanh nghiệp mà Better 

Work Việt Nam đã thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 1/1 đến 31/12 năm 2020.  

 

3. Báo cáo đã cho thấy trong năm 2020, Better Work Việt Nam đã có những hoạt động 

thiết thực và hiệu quả nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành may 

ứng phó với đại dịch COVID-19 và triển khai Bộ luật Lao động mới. Chương trình tiếp 

tục là nhân tố quan trọng trong việc giúp đỡ và tư vấn các nhà máy thực hiện pháp luật 

lao động của Việt Nam và các tiêu chuẩn lao động quốc tế, làm nền tảng cho các doanh 

nghiệp tham gia chuỗi giá trị may toàn cầu. Báo cáo cũng cho thấy Better Work Việt 

Nam đã giúp tác động tốt đến tình hình tuân thủ pháp luật lao động, quan hệ lao động, 

cũng như tăng cường tính cạnh tranh của doanh nghiệp.  

 

4. Chúng tôi thể hiện sự ủng hộ với chương trình Better Work Việt Nam và kêu gọi các bên liên 

quan tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải thiện điều kiện làm việc trong ngành may Việt Nam.  
 

Chủ tịch Ban Tƣ vấn Chƣơng trình 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Diệp 

Phó Chánh thanh tra 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
 

 



 

 

 

 

STATEMENT OF THE PROGRAM ADVISORY COMMITTEE OF BETTER WORK VIETNAM 

ON THE RELEASE OF THE ANNUAL REPORT 

ON WORKING CONDITIONS IN GARMENT FACTORIES PARTICIPATING IN THE PROGRAMME 

 
1. Hanoi, 15 June 2020. The Program Advisory Committee (PAC) of the Better Work Vietnam has 

reviewed the 11th Annual Report on Working conditions in BWV participating garment factories. 
The PAC comprises of representatives from the government (Ministry of Labour – Invalids and 
Social Affairs of Vietnam – MoLISA), employers (Vietnam Chamber of Commerce and Industry - 
VCCI) and workers (Vietnam General Confederation of Labour - VGCL).  

 
2. The members of the PAC welcome the release of this report, which presents information on 

working conditions based on the findings of the 334 factory assessments conducted by Better 
Work Vietnam between 1 January and 31 December 2020. 

 
3. The report shows that in 2020 Better Work Vietnam has provided practical and effective support 

for factories and workers in the industry to response to the COVID-19 crisis as well as to 
prepare for the implementation of the new Labour Code. The programme continues to be an 
important actor in promoting the compliance with national labour law and core international 
labour standards, which serves as a foundation for factories to engage in global garment supply 
chains. The report also demonstrates the positive impacts that the programme makes in 
developing sound industrial relations and factory’s competitiveness.  

 
4. We express our support for the Better Work Vietnam programme and call upon all stakeholders 

to continue to help make progress in improving working conditions in Vietnam’s garment sector.  
 

Better Work Vietnam PAC Chairperson 

 

 

Nguyen Thi Hong Diep 

Deputy Chief Inspector 

Ministry of Labour – Invalid and Social Affairs 

 


