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Chương trình NIRF: Các cấu phần
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Tài trợ: EU Canada Hoa kỳ Nhật bản

Mục tiêu dài hạn (MTDH): Xây dựng nền tảng về pháp luật và thể chế hiệu quả
cho khung khổ QHLĐ mới tại Việt Nam dựa trên Tuyên bố 1998 của ILO về các

nguyên tắc và̀ quyền cơ bản trong lao động.



Mục tiêu dài hạn (MTDH) 
Xây dựng nền tảng về pháp luật và thể chế hiệu quả cho khung khổ QHLĐ mới tại Việt 

Nam dựa trên Tuyên bố 1998 của ILO về các nguyên tắc và̀ quyền cơ bản trong lao động

Mục tiêu trung hạn (MTTH) 4
Các chức năng đại diện cho NLĐ và NSDLĐ được tăng cường

trong khung khổ quan hệ lao động mới

MTNH 4.3: 
Tăng cường năng
lực công đoàn
trong công tác tổ
chức và TLTT thông
qua các hoạt động
thí điểm

MTNH 4.2: 
Tăng cường sự tham
gia của TLĐLĐVN 
vào quá trình sửa
đổi pháp luật và đổi
mới tổ chức

MTNH 4.1:
Tăng cường 
ĐTXH hai bên/ba 

bên để cải thiện 
QHLĐ thông qua 
các thực hành và
bài học kinh 
nghiệm

MTNH 4.4:
Tăng cường sự 
tham gia của 
VCCI và HHDN 
trong việc sửa 
đổi PLLĐ và các 

kế hoạch đổi 
mới 

MTNH 4.5:  
Tăng cường cơ chế 
hợp tác giữa cộng 
đồng doanh nghiệp 
và NSDLĐ và cải 
thiện QHLĐ tại nơi 
làm việc ở các địa 
phương thí điểm

TLĐLĐVN Phòng TMCNVN



(1) Tăng cường đối 
thoại xã hội hai bên/ba 
bên tại các địa phương 

thí điểm

Hợp tác hai bên/ba bên 
được cải thiện

Chia sẻ /nhân rộng các
thực hành tốt và bài học

kinh nghiệm

TỔNG QUAN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC 
GIỮA NIRF/ILO, TLĐLĐVN và PTMCNVN



(2) Tăng cường sự tham gia của
PTMCNVN và các HHDN trong

việc sửa đổi pháp luật lao động
và các kế hoạch đổi mới tổ chức

Các khuyến nghị của NSDLĐ 
về việc sửa đổi PLLĐ được xây 
dựng và thảo luận với các đối 

tác liên quan

Kế hoạch đổi mới giúp
VCCI và các HHDN đại diện 
và hỗ trợ tốt hơn các DN tại

địa phương thí điểm

TỔNG QUAN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC 
GIỮA NIRF/ILO và PTMCNVN và các HHDN



(3) Tăng cường cơ chế hợp tác 
giữa cộng đồng doanh nghiệp và 
NSDLĐ và cải thiện QHLĐ tại nơi 

làm việc ở các địa phương thí 
điểm

(3) Tăng cường cơ chế hợp tác 
giữa cộng đồng doanh nghiệp và 
NSDLĐ và cải thiện QHLĐ tại nơi 

làm việc ở các địa phương thí 
điểm

Mạng lưới tổ chức NSDLĐ  
được củng cố để đại diện tốt 
hơn cho các thành viên ở các 

địa phương thí điểm

Mạng lưới tổ chức NSDLĐ  
được củng cố để đại diện tốt 
hơn cho các thành viên ở các 

địa phương thí điểm

Năng lực của người SDLĐ và 
quản lý nhân sự tại các địa 

phương và ngành thí điểm được 
tăng cường nhằm thúc đẩy quan 

hệ lao động tại nơi làm việc 

Năng lực của người SDLĐ và 
quản lý nhân sự tại các địa 

phương và ngành thí điểm được 
tăng cường nhằm thúc đẩy quan 

hệ lao động tại nơi làm việc 

TỔNG QUAN VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC 
GIỮA NIRF/ILO và PTMCNVN và các HHDN



CÁC HOẠT ĐỘNG THÍ ĐIỂM của TLĐLĐVN 
(kết nối với các hoạt động của VCCI)

Bầu cử
trực tiếp

Thành
lập CĐ 

nhóm DN 
nhỏ

TLTT dưới nhiều
hình thức

Đối thoại QHLĐ

Ký kết TƯ 
nhóm DN 

nhỏ

Mở rộng
TƯ nhóm

DN

Cấp
tỉnh, 
TP

Cấp KCN, huyện

DN May 
Thiên Nam

KCN Tràng
Duệ

KCN Tràng Duệ
KCN Nomura

TƯ nhóm
DN du lịch

Cấp
TP

Nhóm DN ngành Du 
lịch

Cty SEDO 
VINACO

Nhóm DN phục vụ
du lịch Hội An

Nhóm DN phục vụ du 
lịch lữ hành Hội An

Cấp
TP

DN May KCN Linh 
Trung

Nhóm các DN gỗ
KCN Tam Phước, tp. 

Biên Hoà

Nhóm các DN gỗ
trong tỉnh

Cty TNHH 
FULL IN

Nhóm DN ngành gỗ
Thủ Dầu Một/ 

Thuận An/ Dĩ An

Nhóm DN ngành gỗ
trong tỉnh

01 DN
Nhóm 6 DN 

ở KCN KIZUNA
KCN KIZUNA

Ngành Vị trí tập trung Đơn vị tham gia

Điện tử Khu CN Tràng Duệ
VCCI Hải Phòng
HH điện tử; VITAS; JBAV; KoCharm

Du lịch Tp. Đà Nẵng
VCCI Đà Nẵng; 
Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng

Du lịch Tp. Hội An
VCCI Danang, HH du lịch Quảng
Nam, Nhóm các DN du lịch Hội An 

Dệt may Khu CN Linh Trung
VCCI HCM; Phòng TM Đài Loan; 
Mạng lưới nhân sự KCN Linh Trung

Chế biến
gỗ

KCN Tam Phước
Huyện Nhơn Trạch

VCCI HCM, Hiệp hội chế biến lâm
sản Đồng Nai, HHDN nước ngoài

Chế biến
gỗ

Huyện Thuận An/ 
Dĩ An/ Tân Uyên

VCCI HCM, BIFA; Hiệp hội DN nước
ngoài

Đa ngành
nghề

Khu CN KIZUNA
Huyện Đức Hòa

VCCI HCM, JBAV

TT Tỉnh

1 Hải Phòng

2 Đà Nẵng

3
Quảng
Nam

4 TP HCM

5
Đồng Nai

6
Bình

Dương

7 Long An

CÁC ĐỊA PHƯƠNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH NIRF

CÁC ĐỊA PHƯƠNG DỰ KIẾN



Năng lực của người SDLĐ trong việc tuân thủ pháp luật lao
động mới và NIRF, bao gồm cả năng lực của VCCI trong việc hỗ 

trợ các thành viên của VCCI được tăng cường

Mạng lưới NSDLĐ được củng cố và QHLĐ tại nơi làm việc
được cải thiện ở các địa phương thuộc dự án

Các đối tác hai bên/ba bên phối hợp tốt hơn ở cả cấp 
trung ương và địa phương, tập trung vào các địa phương

thuộc dự án

Người sử dụng lao động gắn kết hiệu quả hơn vào các 
thực tiễn QHLĐ mới theo chương trình NIRF

MỤC TIÊU CUỐI NĂM 2019?



Trân trọng cảm ơn


