
“Đây không chỉ là một sự kiện 
vui mà còn là dịp để học về cách 
phòng chống cháy nổ”, anh Lê 
Duy Bình, công nhân nhà máy 
Avery Dennision chia sẻ.

Nhằm hưởng ứng Tuần lễ quốc 
gia về An toàn Lao động và 
Phòng chống Cháy nổ và Ngày 
thế giới về An toàn và Sức khỏe 
tại nơi làm việc của Tổ chức Lao 
động Quốc tế, Better Work Việt 
Nam đã tổ chức Chương trình 
Chạy bộ thường niên lần thứ tư 
vào ngày 5 tháng 5 vừa qua. Sự 
kiện nhằm tăng cường kết nối 
và ý thức của công nhân, giới 
chủ, khách hàng và cộng đồng 
về cách phòng ngừa cháy nổ 
tại các nhà máy dệt may. 

Có khoảng 3.400 công nhân 
ngành dệt may, quản lý nhà 
máy, khách hàng quốc tế và 
lãnh đạo địa phương đã tham 
gia sự kiện được tổ chức tại 
Bình Dương vào ngày chủ 
nhật 5/5 vừa qua. Từ mờ sáng, 
những đoàn xe chở công nhân 
và ban quản lý các nhà máy 
đến tham dự chương trình 
nối đuôi nhau xuất hiện. Hơn 

3.400 người cùng nhau hâm 
nóng bầu không khí bằng điệu 
nhảy Gangnam Style sôi động. 
Chương trình thực sự bắt đầu 
với cuộc thi chạy bộ và tiếp nối 
sau đó là hàng loạt các hoạt 
động sáng tạo như xem phim, 
thi đố vui và trình diễn khẩu 
hiệu. Tất cả các hoạt động này 
nhằm kiểm tra và tăng cường 
sự hiểu biết của công nhân về 
nguy cơ xảy ra cháy nổ, cách 
phòng ngừa và ứng phó khẩn 
cấp. Có mười bốn nhà máy đã 
đoạt giải trong cuộc thi chạy 
bộ và khẩu hiệu; trong khi đó, 
có rất nhiều cá nhân đoạt giải 
phần thi kiến thức về an toàn 
cháy nổ. Tất cả công nhân đều 
được phát tặng sổ tay bỏ túi 
hướng dẫn cách phòng cháy 
nổ tại nơi làm việc và trong gia 
đình. 

Chủ đề năm nay rất thiết thực 
không chỉ bởi những vụ cháy 
gây thiệt hại nặng nề gần đây 
ở Bangladesh, mà còn là nhu 
cầu cần phải hành động ở Việt 
Nam. Năm ngoái, có khoảng 
1.600 vụ cháy xảy ra ở Việt 
Nam, gây tai nạn chết người và 
thương tật cho công nhân và 
thiệt hại lớn về tài sản cho các 
nhà máy. Gần đây, vụ cháy tại 
một nhà máy may ở tỉnh Bắc 
Giang đã thiêu rụi nhà xưởng 
và hàng ngàn xe máy của công 
nhân, gây tổn thất nặng nề cho 
doanh nghiệp. 

“Sự kiện này không chỉ mang 
tính vui chơi mà còn gửi đi thông 
điệp rất quan trọng. Chúng tôi 
hy vọng sau chương trình, ban 
quản lý và đặc biệt là công nhân 
sẽ được trang bị tốt hơn kỹ năng 
phòng cháy cũng như hành 
động có trách nhiệm và an toàn 
nếu xảy ra cháy nổ”. Chị Nguyễn 
Thị Thanh Thúy, cán bộ Đào tạo 
của Better Work phát biểu.

Better Work trân trọng cảm ơn 
nhà tài trợ Adidas, American 
Eagle Outfitters, Coach, Gap, 
Nike, Levi Strauss & Co., PVH 
Corp và Target đã đồng hành 
cùng Chương trình 2013. 
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Sự kiện sắp diễn ra

Hội thảo Chuyên đề về Luật 
Lao động mới
 
Hội thảo Chuyên đề lần thứ tư 
của Better Work với nội dung 
phổ biến Luật Lao động mới cho 
các doanh nghiệp may mặc sẽ 
được tổ chức vào đầu tháng 7 
(01/07 tại TPHCM, 04/07 tại Bình 
Dương và 05/07 tại Đồng Nai). 

Các Khóa đào tạo

Các khóa học của Better Work 
Vietnam sẽ được khai giảng 
trong vài tháng tới: Luật Lao 
động, Chất lượng, Kỹ năng 
Giám sát, Hợp tác tại nơi làm 
việc và OSH. Thông tin về lịch 
khai giảng cụ thể tại trang 6. 

Thông tin Báo chí

Chạy bộ vì An toàn Lao động 
của Better Work đã được đưa tin 
trên 8 báo cả tiếng Anh và tiếng 
Việt, cũng như bài phóng sự trên 
Đài Truyền hình Bình Dương.

Đơn hàng  nhanh, công nhân 
được hậu đãi: Bài học từ  đệt 
may Việt Nam cho Bangladesh:  
h t t p : / / f 2 4 . m y / 1 b u o g w Y

Hơn 3.400 Người đặt An toàn Cháy nổ lên hàng đầu

Nhà máy giành giải nhất cuộc thi Khẩu hiệu về An toàn - Shillabags

Con số ấn tượng

3,965 công nhân đã tham gia 
vào khảo sát theo Chương trình 
nghiên cứu của Better Work về 
điều kiện làm việc và cuộc sống 
ngoài phân xưởng của Công 



CẬP NHẬT LUẬT LAO ĐỘNG
Những Thay đổi Chính trong Bộ Luật Lao động mới    
Bộ Luật Lao động mới của Việt Nam bắt đầu hiệu lực từ ngày 1/5/2013, ghi nhận những thay đổi chính cho ngành may:  

Tăng lương cho công nhân thử việc, làm việc trong ngày 
lễ và làm thêm vào ban đêm Thêm một ngày nghỉ lễ (Tết/Năm mới)

Thay đổi thời gian làm việc hằng ngày (từ 12 giờ còn 10 
giờ) Thời gian nghỉ thai sản (từ 4 tháng lên 6 tháng)

Giới hạn về giờ tăng ca hằng tháng (30 giờ) Đối thoại thường xuyên tại nơi làm việc giữa người sử 
dụng lao động và đại diện công nhân

Thời gian làm việc cho người lao động chưa thành niên Quy trình Thương lượng Tập thể

Better Work bắt đầu đánh giá nhà máy dựa trên những yêu cầu mới của Luật từ tháng 5. Trong suốt quá trình Tư vấn, các Tư vấn 
viên sẽ giải thích về những thay đổi của Luật mới, cũng như cung cấp một bảng mẫu kế hoạch và thời gian để nhà máy áp dụng 
và thực hiện những thay đổi này. Các bảng mẫu sau khi hoàn tất cũng sẽ được đính kèm trong các Báo cáo Tiến độ từ tháng 7 
trở đi. 

Ngoài ra, Better Work sẽ tổ chức Hội thảo Chuyên đề vào đầu tháng 7 với nội dung tập trung phổ biến Luật Lao động mới nhằm 
cung cấp cho các nhà máy tham gia một tổng quan về những thay đổi của Luật cũng như tạo cơ hội chia sẻ những thách thức 
và thực hành tốt nhất trong việc áp dụng những thay đổi này. Better Work chào đón sự đóng góp và giúp đỡ từ các nhà máy 
hoặc khách hàng trong việc xây dựng tài liệu, chia sẻ kinh nghiệm chủ trì hội thảo và/ hoặc hỗ trợ địa điểm tổ chức. Để đăng ký 
Hội thảo Chuyên đề, vui lòng liên hệ: linhpham@betterwork.org 

Nhà máy và/hoặc khách hàng có nhu cầu đào tạo chuyên sâu về Luật Lao động Việt Nam (bao gồm cập nhật thay đổi của Luật 
mới) có thể đăng ký tham gia Lớp ‘Đào tạo Luật Lao động’ do Better Work tổ chức. Lớp ‘Luật Lao động’ tiếp theo sẽ được khai 
giảng vào ngày 14/06, 25/07 và 15/08 hoặc tổ chức tại nhà máy tùy theo đăng ký. Để đăng ký đào tạo: tien@betterwork.org

Ngay khi nghị định hướng dẫn cho Bộ Luật Lao động mới dự kiến ban hành vào cuối năm nay, Better Work sẽ cập nhật vào sách 
‘Hướng dẫn Luật Lao động cho ngành may’ trực tuyến trên trang web của chương trình.

ẤN PHẨM MỚI

Sổ tay bỏ túi cho Công nhân Báo cáo Tuân thủ Lần thứ 6 
của Better Work Vietnam: Nhấn 
mạnh về Thương lượng Tập thể

Một cuốn sổ tay bỏ túi gồm 20 trang 
hướng dẫn về an toàn cháy nổ đã 
được phát cho 3,400 công nhân tại 
sự kiện Chạy bộ vì An toàn Lao động 
tháng 5 vừa qua. Nội dung bao gồm 
những thông tin cơ bản về an toàn 
cháy nổ như nguyên nhân gây cháy, 
hướng dẫn cơ bản cách phòng cháy 
và chữa cháy ở nhà và nhà máy, được 
minh họa bằng hình vẽ, tranh ảnh, 
điều “Nên” và “Không nên”. Các số điện 
thoại khẩn cấp cũng được cung cấp 
kèm theo.  Tải về: http://betterwork.
org/vietnam/wp-content/uploads/
Fire-Safety-Booklet.pdf

Báo cáo lần thứ sáu này đưa ra cái nhìn tổng quát về điều kiện 
lao động của 132 nhà máy trong giai đoạn từ tháng 2 năm 
2012 đến tháng 1 năm 2013.
 
Việc chưa tuân thủ vẫn ở mức cao liên quan đến an toàn lao 
động, giờ tăng ca, chi trả cho nghỉ, và quá trình hợp đồng và 
chi trả đúng cho công nhân thời vụ. Đối với các Tiêu chuẩn 
Lao động Cơ bản, báo cáo này đánh dấu thay đổi trong chính  
sách của Better Work về việc phân loại và báo cáo các vấn đề 
liên quan đến Tự do hiệp hội và Thương lượng tập thể. Kể từ 
báo cáo lần này, vấn đề không tuân thủ về quyền công nhân 
được thành lập hoặc tham gia công đoàn do họ lựa chọn và 
khả năng các công đoàn được hình thành hay gia nhập liên 
đoàn do họ lựa chọn chỉ được báo cáo ở cấp độ quốc gia thay 
vì cấp doanh nghiệp. Cùng lúc đó, BWV sẽ tăng cường chú ý 
đến các vấn đề về Thương lượng tập thể, chú trọng hơn đến 
việc hiểu rõ qui trình thương lượng, ra quyết định và truyền 
thông sau khi đạt được thỏa ước thương lượng tập thể. Như 
vậy, các báo cáo sắp tới sẽ đề cập nhiều thông tin chi tiết hơn 
về các chỉ số thương lượng tập thể. Xem chi tiết báo cáo tại:
http://betterwork.org/vietnam/?p=1941 

2   Bản Tin BWV

Định dạng mới cho Bản tin ngành 
Từ những phản hồi  tích cực của 
các khách hàng và đối tác của 
Chương trình  về Bản tin ngành 
may mặc, Better Work Vietnam 
đã xây dựng và thay đổi định 
dạng mới cho Bản tin ngành 
may mặc để thông tin tốt hơn 
đến người xem. Đăng ký miễn 
phí Bản tin hằng tháng của 
chúng tôi: http://betterwork.
org/vietnam/?page_id=200



Better Work đang hợp tác với Chương trình của Chính 
phủ Hà Lan nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ của Việt Nam tiếp cận với thị trường Châu Âu. 

Mục đích của việc hợp tác này là nhấn mạnh vai trò của 
việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động đối với các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ cũng như giúp cho các nhà máy của 
Better Work Vietnam cải thiện năng suất và nâng cao các kỹ 
năng marketing. Giai đoạn thứ nhất của chương trình đào 
tạo được tổ chức tại TP.HCM từ 20 – 22 tháng 5 với sự tham 
gia của 40 đại diện từ hơn 10 nhà máy khác nhau và hiệp 
hội dệt may. Nội dung của buổi đào tạo đề cập đến việc tìm 
hiểu xu hướng thời trang tại Châu Âu, hiểu được khách hàng 
Châu Âu và nhu cầu của họ, vấn đề định vị của các doanh 
nghiệp Việt Nam và tầm quan trọng của việc tuần thủ tiêu 
chuẩn lao động. Hội thảo cũng bao gồm phần trình bày của 
Better Work Vietnam về vai trò của công tác tuân thủ tại các 
xí nghiệp may nói chung và về chương trình Better Work tại 
Việt Nam nói riêng. . 

Đợt đào tạo thứ hai về phát triển sản phẩm sẽ được tiến 
hành vào ngày 17-18 tháng 6 tại TP.HCM và 24-25 tháng 6, 
2013 tại Hà Nội. Một hội chợ các khách hàng Châu Âu dự 
kiến sẽ tổ chức vào cuối năm nay khi các khách hàng Châu 
Âu được mời đến để khám phá thị trường xuất khẩu trực 
tiếp tiềm năng với các xí nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp 
địa phương.

Dự án được điều hành bởi Trung tâm xúc tiến nhập khẩu cho 
các nước đang phát triển ( C.B.I), một cơ quan trực thuộc Bộ 
Ngoại Giao Hà Lan. Thông qua khóa học, các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ sẽ được cung cấp các thông tin như: Tổng quan 
về thị trường Châu Âu và các yêu cầu của thị trường này; 
thiết kế sản phẩm; kiểm soát nguyên vật liệu; chuyển từ 
gia công sang xuất khẩu trực tiếp, chiết tính giá thành và 
thương lượng. Để tìm hiểu sâu hơn về chương trình, các 
doanh nghiệp có thể tham khảo website: http://www.cbi.
eu/About%2520CBI/subweb/Garments-Vietnam/140299 

Các doanh nghiệp có nhu cầu muốn tham gia chương 
trình có thể liên lạc với: Chị Đinh Thị Như Quỳnh, CBI, email: 
dinhnhuquynh@gmail.com ĐT: 0916 138 923/0946 157 988

NHỮNG BƯỚC TIẾN GẦN ĐÂY
Giúp Doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận với thị trường Châu Âu

Hơn 40 đại diện đang tìm hiểu về thị trường Châu Âu

Để lắng nghe tiếng nói và đáp ứng nhu cầu 
của đại diện Giới Chủ trong Chương trình 
Better Work Việt Nam, tháng 7/2012 Better 

Work Vietnam (BWV) đã hợp tác với Phòng Thương 
Mại Công Nghiệp Việt Nam (PTMCNVN) thành lập 
Nhóm Doanh nghiệp Nòng cốt (DNNC). Từ khi 
thành lập tới nay, BWV và Phòng TMCNVN đã tiến 
hành họp định kỳ với đại diện từ chín nhà máy 
tích cực. Buổi họp nhằm cập nhật tình hình thực 
hiện chương trình, lắng nghe phản hồi của doanh 
nghiệp về dịch vụ của BWV, giải đáp những băn 
khoăn thắc mắc của doanh nghiệp trong quá trình 
hợp tác với BWV, trao đổi và thảo luận những xu 
hướng mới về trách nhiệm xã hội, và những vấn đề 
của ngành, những thách thức về luật v.v... . 

Khi tham gia Nhóm Doanh nghiệp Nòng cốt, 
nhà máy sẽ có cơ hội trở thành đại diện tiếng nói 
ngành trong các hội nghị khách hàng và/hoặc họp 
BWV với các bên liên quan; kết nối với các khách 
hàng mới tham gia BWV thông qua các sự kiện kết 
nối của chương trình; trở thành nhà máy mẫu của 
BWV; và được ưu tiên cập nhật các thay đổi/ xu 
hướng mới trong ngành và chương trình BWV. 

BWV khuyến khích các nhà máy năng động, có thời 
gian và nguồn lực, tích cực cam kết cải thiện và đi 
tiên phong trong việc tạo ra những thay đổi tích 
cực trong ngành.  Mọi thông tin chi tiết về Nhóm 
Doanh nghiệp Nòng cốt, xin vui lòng liên hệ VCCI: 
chị Bùi Thị Ninh, , email: buithininh@vcci-hcm.org, 
tel: 08 3932 6598

Ở mức độ khu vực, Better Work cũng kêu gọi sự cam 
kết bền vững hơn từ những khách hàng nòng cốt. 
Vào ngày 8 tháng 4, nhóm khách hàng nòng cốt và 
Better Work đã họp mặt lần đầu tiên tại Hong Kong 
để Chương trình có thể lắng nghe nhiều hơn tiếng 
nói từ khách hàng, cải thiện dịch vụ cũng như đáp 
ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Một 
số khách hàng đó cũng đã tham dự Hội nghị Khách 
hàng thường kỳ của khu vực Châu Á vào ngày hôm 
sau. Chương trình chào đón sáu khách hàng đã 
tham gia vào nhóm nòng cốt và mong muốn nhận 
được sự hưởng ứng nhiều hơn của các khách hàng 
còn lại.  Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: edington@bet-
terwork.org
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Thông tin về nhà tài trợ của Better Work Vietnam

Tiếng Nói từ Doanh nghiệp: Nhóm Doanh nghiệp Nòng cốt

Better Work Vietnam xin ghi nhận và cám ơn Chính phủ các nước đã tài trợ cho những hoạt động gần đây của Chương trình. 
Chính sự tài trợ này sẽ giúp cho Chương trình tiếp tục hoạt động trong những năm tiếp theo, đảm bảo chất lượng dịch vụ 
tốt hơn và cho phép chúng tôi mở rộng phạm vi hoạt động trên cả nước. Chương trình Better Work Việt Nam hiện tại được 

tài trợ bởi Chính phủ Australia, Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Chính phủ Hà Lan. Một số hoạt động được tài trợ bởi Bộ 
Quản lý Nhân lực và Phát triển Kỹ năng Canada và Bộ Lao động Mỹ.  



Với các thảm họa gần đây ở Bangladesh, khách hàng đã 
chú ý hơn đến các tiêu chuẩn an toàn tại các nhà máy may. 
Các tai nạn này là kết quả của việc chưa tuân thủ các quy 

định về an toàn và hiển nhiên có thể ngăn chặn được. Tuy nhiên, 
đã quá trễ để quy trách nhiệm cho nhà chức trách, cấp quản lý 
hay đối tác liên quan khi sự cố đã xảy ra. Điều quan trọng phải 
làm là tìm ra giải pháp để ngăn ngừa những thảm họa như thế 
xảy ra trong tương lai. Trong nhiều trường hợp, các nguồn lực 
quan trọng nhất đã không được sử dụng phù hợp. Ở khu vực 
sản xuất, nếu hàng trăm, hàng ngàn công nhân tham gia thì 
họ là những nguồn lực vô giá trong quản lý rủi ro và ngăn ngừa 
thảm họa xảy ra.

Tất cả các nhà máy của Better Work đều có các nhóm phụ trách 
liên quan đến việc tuân thủ quy định về an toàn và sức khỏe 
nghề nghiệp. Đầu tiên là Hội Đồng Bảo Hộ Lao Động (HĐBHLĐ) 
với vai trò chính là quản lý rủi ro và ngăn ngừa tai nạn. Nhóm 
thứ hai là Mạng Lưới An Toàn Vệ Sinh Viên với nhiệm vụ là hỗ trợ 
HĐBHLĐ thực thi các kế hoạch an toàn. Nếu hai nhóm này phối 
hợp với nhau hiệu quả thì tai nạn có thể phòng tránh được. Một 

nhóm khác cũng có vai trò quan trọng không kém là Ban Tư Vấn 
Cải Tiến Doanh Nghiệp (PICC) với một nửa thành viên là quản lý 
và một nửa là công nhân. Nhiệm vụ của ban PICC là xác định và 
cải thiện các vấn đề chưa tuân thủ của nhà máy, bao gồm các 
vấn đề về an toàn và sức khỏe. Các cuộc họp PICC là những cơ 
hội thuận lợi cho công nhân phát biểu và tham gia bảo vệ bản 
thân và môi trường làm việc của họ từ những rủi ro và tai nạn.

Công nhân trong các nhóm này thực thi các vai trò khác nhau 
liên quan đến an toàn lao động từ việc quan sát, phát hiện, 
thông báo, giám sát đến đóng góp ý kiến. Ví dụ, một dây điện 
hở có thể gây chết người do giật điện hoặc cháy, công nhân sẽ 
là người đầu tiên nhìn thấy và thông báo cho quản lý. Sau đó họ 
giám sát để bảo đảm rằng các bước cần thiết đã được thực thi 
để giải quyết vấn đề. Tương tự như vậy, công nhân cũng yêu cầu 
quản lý mở các cửa thoát hiểm bị khóa hay bị chặn để có đường 
thoát trong tình huống khẩn cấp. Đây là những bước đơn giản 
và nhanh chóng nhưng rất hiệu quả để bảo vệ công nhân.

Công nhân cũng đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề dù 
không được thấy rõ ràng nhưng tác động lâu dài đến sức khỏe. 
Ví dụ như chất lượng nước uống kém mà quản lý có thể chưa 
biết nhưng gây hại cho sức khỏe về lâu dài. Trong trường hợp 
này, thông báo cho quản lý biết và bảo đảm rằng chất lượng 
nước uống được cải thiện có thể bảo vệ hàng trăm, hàng ngàn 
công nhân tránh khỏi nhiều bệnh tật có thể xảy ra trong tương 
lai.

Tăng cường đối thoại xã hội ở nhà máy cũng là một biện pháp 
rất hữu hiệu để cải thiện bền vững các vấn đề an toàn và sức 
khỏe nơi làm việc. Các cuộc họp, thảo luận và trao đổi thường 
xuyên hai bên giữa công nhân và quản lý sẽ giúp phát hiện và 
giải quyết vấn đề nhanh nhất lúc mới xảy ra trước khi nó trở 
nên tồi tệ hơn hay như những thảm họa xuất hiện trên các bản 
tin báo chí. 

TIÊU ĐIỂM

CHUYÊN MỤC CHIA SẺ CỦA TƯ VẤN VIÊN NHÀ MÁY
Lắng nghe Công nhân để Ngăn ngừa Thảm họa Tương lai 
Tác giả: Nguyễn Bá Nhị, Tư vấn viên, Better Work Vietnam
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Chị Thanh Thúy, nhân 
viên đào tạo của Better 
Work, đã thực hiện một 
phỏng vấn ngắn với chị 
Hoàng Thị Cẩm là Phó 
quản đốc phân xưởng 
của nhà máy Việt Hưng, 
tại lớp “Kỹ năng giám 
sát” do Better Work tổ 
chức trong tháng Tư 
vừa qua. 

Chị có thể chia sẻ đôi 
chút về công việc của 
chị?
Tôi làm Phó Quản đốc 
phân xưởng tại Việt 
Hưng cũng gần 10 
năm nay rồi. Tôi quản lý 
khoảng 244 công nhân 
bao gồm cả tổ trưởng 
chuyền, nhân viên bảo 
trì và kỹ thuật...

Ai đã giới thiệu cho 

chị Cẩm về khóa học 
“Kỹ năng giám sát cho 
chuyền trưởng” vậy 
chị? Tại sao chị đã đồng 
ý đi học lớp này?
Cán bộ phòng Nhân 
sự bên em thông báo 
khóa học này cho em. 
Thông tin về khóa học 
thì được các anh chị 
Tư vấn viên của Better 
Work Vietnam giới 
thiệu cho nhà máy. Khi 
đọc thông tin về khóa 
học, thời gian học và 
giảng viên, em đã đồng 
ý đi học rồi.  

Qua mấy ngày học, chị 
thấy nội dung nào sẽ 
giúp nhiều nhất cho 
công việc của chị?
Giao việc cho công 
nhân là công việc khó 
nhất cho em mỗi ngày. 

Thông qua việc tham 
dự khóa học, em học 
được cách trao đổi hay 
giao tiếp với công nhân 
hiệu quả và mang tính 
xây dựng hơn. Việc 
tham dự khóa học còn 
giúp em biết cách giải 
quyết các mâu thuẫn 
cho công nhân, điều 
này thật sự mang lại 
nhiều ích lợi cho nhà 
máy. 

Sau khi học xong và về 
lại nhà máy, chị Cẩm có 
cho rằng mình sẽ thay 
đổi điều gì trong công 
việc không? 
Khi về lại nhà máy, 
em sẽ chia sẻ về kinh 
nghiệm tham dự khóa 
học này với quản lý của 
em và các bạn khác. 
Thật lòng, em muốn 

nói là trước đây khi giao 
việc cho công nhân, em 
chẳng quan tâm nhiều 
đến hoàn cảnh làm việc 
hay cảm nhận của họ. 
Em sẽ chú ý hơn đến 
cách em nói chuyện với 
công nhân và đặc biệt 
là khi họ làm không 
đúng. Em cũng muốn 
khuyến khích công 
nhân chia sẻ với em các 
đề nghị hay than phiền 
về công việc của họ, để 
em có thể biết và giải 
quyết trước khi vấn đề 
trở nên trầm trọng hơn. 

Chị Cẩm còn muốn chia 
sẻ với chúng tôi điều gì 
khác về khóa học này 
không?
Cùng với các kinh 
nghiệm học tập được, 
em rất vui khi được làm 

quen với các bạn đồng 
nghiệp đến từ các nhà 
máy khác. Em đã học 
hỏi được nhiều kinh 
nghiệm từ các bạn và 
nhận ra rằng mình có 
nhiều bạn bè để chia 
sẻ. 

Chị Hoàng Thị Cẩm nhận 
Chứng chỉ sau khóa học

  Bản Tin BWV

Cháy nhà xưởng tại Công ty May Hà Phong tỉnh Bắc Giang ngày 6-4-2013



Hằng năm, tất cả tư vấn viên và các cán bộ đào tạo của chương trình Better Work 
từ khắp nơi trên thế giới có dịp họp mặt nhằm chia sẻ ý kiến, kinh nghiệm 

cũng như những cách tiếp cận mới đầy sáng tạo cho những thách thức thường 
gặp phải trong công việc. Vào đầu tháng 5, Better Work Vietnam đã có dịp tổ chức 
Hội nghị lớn nhất từ trước đến này tại thành phố Vũng Tàu với hơn 80 thành viên 
tham dự từ các chương trình Better Work trên toàn thế giới. 

Sự phong phú trong kinh nghiệm của họ được thể hiện qua niềm đam mê và năng 
lượng dồi dào mà mỗi thành viên tham dự đem đến. Trao đổi là từ khóa trong tuần 
hội thảo khi các tư vấn viên chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, học hỏi lẫn nhau, và tìm 
thấy các giải pháp sáng tạo bằng cách chuyển đổi các kỹ năng cá nhân của mình 
vào cách làm tập thể. Cùng nhau, họ sẽ đẩy mạnh các dịch vụ cung cấp cho khách 
hàng quốc tế, nhà cung cấp và công nhân mà họ tương tác với hàng ngày.

Hội nghị đã may mắn có một phần nội dung được dẫn dắt bới Ông Aykut Kazanci, 
Quản lý nhóm tuân thủ của khách hàng American Eagle Outfitters, một trong 
những khách hàng đối tác của BetterWork.  Ông Aykut đã chia sẻ cách tiếp cận 
của AEO để thúc đẩy tính minh bạch và giải quyết vấn đề làm thêm giờ quá mức. 
Thông tin hữu ích này cũng là một ví dụ điển hình của mô hình quan hệ đối tác. 
Phát biểu sau Hội thảo, ông Aykut cho biết:

“Đây là cơ hội đầu tiên để tôi có thể quan sát và tham gia với nhóm tư vấn doanh 
nghiệp và cán bộ đào tạo ở cấp độ này. Chúng ta đều biết rằng Better Work sẽ đem 
đến tác động lớn cho lĩnh vực tuân thủ, nhưng bây giờ tôi cũng biết rằng nó cần 
những người có năng lực và tiềm năng để tiếp tục đi lên.”

SỰ KIỆN GẦN ĐÂY
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“An toàn Bắt đầu từ Tôi”

Cơ hội Học hỏi và Trao đổi kinh nghiệm 

Hội nghị Khách 
hàng Trong 
nước và Khu vực

Ngày 21 tháng 3 năm 2013 
vừa qua, Hội nghị khách 

hàng trong nước đã được tổ 
chức tại TPHCM với sự tham 
dự của 11 đại diện của 9 khách 
hàng quốc tế có văn phòng tại 
Việt Nam. Thông qua làm việc 
với Better Work nhằm đảm bảo 
sự phối hợp tốt và thông điệp 
nhất quán, các đại diện khách 
hàng trong nước đóng một vai 
trò quan trọng trong việc hỗ trợ 
nhà máy thay đổi tích cực.

Hội nghị cập nhật tình trạng 
hiện tại của chương trình cũng 
như kế hoạch mở rộng và thay 
đổi mô hình. Các khách hàng 
đánh giá cao dịch vụ của Better 
Work (cụ thể là đánh giá, huấn 
luyện và các sự kiện ngành) 
cũng như đưa ra nhiều phản 
hồi hữu ích đối với các lĩnh vực 
mà Better Work cần tiếp tục tập 
trung và phát triển. Các khách 
hàng cũng bày tỏ sự ủng hộ 
mạnh mẽ đối với việc mở rộng 
chương trình ra các tỉnh phía 
Bắc và sang ngành da giày.

Tiếp sau hội nghị trong nước là 
hội nghị khách hàng khu vực 
diễn ra tại Hongkong vào ngày 
9 tháng 4 năm 2013. Nội dung 
hội nghị ngoài Việt Nam còn có 
sự tham gia của chương trình 
Better Work tại Campuchia, 
Indonesia và Bangladesh. Hội 
nghị lần này thu hút trên 70 
đại diện khách hàng từ khắp 
nơi trên thế giới về tham dự. 
Bên cạnh các cập nhật chung 
còn các buổi nhóm họp riêng 
về các chủ đề quan tâm ở mỗi 
nước - cụ thể đối với Việt Nam, 
tâm điểm là cập nhật về luật lao 
động mới. Hội nghị cũng đưa 
Dịch vụ cốt lõi của Better Work 
vào cơ chế làm việc rộng hơn 
bao gồm sự tham gia của các 
bên liên quan, ảnh hưởng chính 
sách, đổi mới đa phương tiện, 
xây dựng năng lực, v.v… Hội 
nghị khách hàng chung giữa 
Việt Nam và Campuchia sắp tới 
sẽ được tổ chức tại Phnom Penh 
vào tuần đầu tiên của tháng 
Chín. 

Buổi hội thảo với chuyên đề “ An toàn bắt đầu từ tôi” đã diễn ra tại TP.HCM, Bình 
Dương, Đồng Nai và Củ Chi trong tháng 3 và 4 vừa qua với sự tham gia của hơn 

130 đại diện đến từ 65 nhà máy. Trong buổi hội thảo này, Better Work Vietnam 
(BWV) cung cấp các thông tin liên quan đến lịch sử các vụ cháy trong ngành may 
trên thế giới, đặc biệt là vụ hỏa hoạn thảm khốc đã xảy ra tại Bangladesh vào cuối 
năm trước. Các thành viên đến tham dự được học hỏi thêm từ các thực hành tốt 
trên khắp thế giới về nguyên nhân gây ra các vụ cháy, cách kiểm soát ngọn lửa và 
cách ứng phó trong trường hợp khẩn cấp. Sau đó, kế hoạch khắc phục cho từng 
nhà máy đã được phát triển, bao gồm các hành động như sau: 

•	 Đảm bảo có sự tham gia của công nhân, chuyền trưởng, quản lý sản xuất và 
ban quản lý cấp cao trong việc phòng ngừa và kiểm soát hỏa hoạn 

•	 Cho công nhân khu vực thoát hiểm trong tòa nhà và nơi tập hợp sau thoát nạn 
nếu có hỏa hoạn xảy ra 

•	 Huấn luyện cho toàn bộ công nhân ( không chỉ trong đội PCCC) cách sử dụng 
bình PCCC

•	 Ngưng ngay việc đốt rác trong nhà máy và không đốt nhang thờ cúng gần khu 
vực lưu trữ các chất dễ cháy  

Bản Tin BWV..



    

LỊCH KHAI GIẢNG

Liên hệ

Chương trình Better Work Vietnam là Chương trình hợp tác giữa Tổ chức Lao động Quốc tế 
(ILO) và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Chương trình Better Work Việt Nam được tài trợ bởi 
Chính phủ Hà Lan, Chính phủ Australian, Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO). Một số hoạt 
động được tài trợ bởi Bộ Quản lý Nhân lực và Phát triển Kỹ năng Canada và Bộ Lao động Mỹ 
(USDOL).

Chương trình Better Work toàn cầu nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức (xếp theo thứ tự chữ cái) 
dưới đây bao gồm:
•	 Chính phủ Australia
•	 Chính phủ Hà Lan
•	 Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO)
•	 Quỹ Levi Strauss Foundation
•	 Quỹ Hội đồng Mỹ được tài trợ từ Công ty Gap, Nike và Wal-Mart

Đăng ký Đánh giá và Tư vấn
Cô. Nguyễn Bích Nga 
ĐT: +84 8 39 350 363
Email: nga@betterwork.org

Thông tin và Đăng ký Đào tạo
Cô. Thúy Nguyễn
ĐT: +84 8 39 350 363
Email: thuynguyen@betterwork.org

Các Doanh 
nghiệp và Khách 
hàng mới tham 
gia Chương trình 
Tính đến cuối tháng 4 năm 
2012, có tổng cộng 194 nhà 
máy đăng ký Dịch vụ Đánh giá 
và Tư vấn của Chương trình 
Better Work Vietnam và 46 
Khách hàng đăng ký xem báo 
cáo và tham gia các hoạt động 
của Chương trình. 

Better Work xin chào mừng các 
Doanh nghiệp và Khách hàng 
sau đã tham gia Chương trình: 

Doanh nghiệp:
Truong Vinh 2
Toptex
Emperor
Thao Minh
Sun World

Khách hàng:
Mountain Equipment Coop 
(MEC)

Để tham khảo danh sách các 
Doanh nghiệp và Khách hàng 
đã tham gia Chương trình, vui 
lòng truy cập: 
http://www.Better Work.
org/sites/VietNam/English/
ourpartners/Pages/index.aspx
(Đối tác)

Bản tin này được phát hành bởi Better Work Việt Nam, một chương trình hợp tác giữa Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Tổ chức 
Tài chính Quốc tế (IFC). Các ý kiến bày tỏ không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của ILO hay của IFC.

Để đăng ký trực tuyến, xin vui lòng truy cập trang
web của chúng tôi tại  www.betterwork.org/vietnam. 

Nếu có yêu cầu gì khác, xin vui lòng liên hệ
với chúng tôi tại vietnam@betterwork.org                                                                                                      

Better Work Việt Nam cung cấp một loạt các chương trình đào tạo trọng điểm 
cho ban quản lý, giám sát, và công nhân cả trong lớp học và tại các nhà máy. Các 
khóa học đào tạo sắp tới của chúng tôi được dự kiến như sau:

Khóa học Ngày Khai giảng Học phí

Luật Lao động 14/06, 25/07, 
15/08, 18/09

USD 25/người
USD 600/lớp tại nhà máy

Chất lượng 21-22/06 USD 50/người
USD 1,250/lớp tại nhà máy

Kỹ năng Giám sát 12-13 & 19-20/07 USD 80/người
USD 2,000/lớp tại nhà máy

Hợp tác tại nơi làm 
việc 9-10/08 USD 50/người

USD 1,250/lớp tại nhà máy

OSH 23-24/08 USD 50/người
USD 1,250/lớp tại nhà máy

Thương lượng 20-21/09 USD 50/người
USD 1,250/lớp tại nhà máy

Đào tạo Công nhân Theo đăng ký USD 300/tập/nhà máy

Bạn sẽ nhận được: Chứng chỉ sau khóa học, tài liệu, giấy và bút, bánh trái giải lao 2 lần/
ngày.

Đối tượng học viên: Cấp quản lý nhà máy, Giám đốc Hành chánh Nhân sự, Tuân thủ 
Trách nhiệm Xã hội, Chuyền trưởng, Công đoàn và đại diện Công đoàn.

Các khóa đào tạo trực tiếp tại nhà máy sẽ giảm giá khi đăng ký.  Để biết thêm thông tin 
và đăng ký đào tạo, vui lòng liên hệ:  tien@betterwork.org


