Sự kiện sắp diễn ra
Hội nghị Khách hàng trong nước,
ngày 21 tháng 3 tại TPHCM
Better Work Việt Nam sẽ tổ chức Hội
nghị Khách hàng tại TPHCM, vào
ngày 21/03/13. Hội nghị sẽ cập nhật
cho khách hàng thông tin về sự phát
triển của chương trình cũng như thu
thập ý kiến cho định hướng tương
lai.

Hội thảo Chuyên đề vào ngày
22/03/13 tại TPHCM (sáng) và Củ
Chi (chiều), ngày 28/03 tại Đồng
Nai và 29/03 tại Bình Dương
Đây là hội thảo lần thứ ba trong loạt
chương trình hội thảo chia sẽ kinh
nghiệm của Better Work sẽ được tổ
chức vào cuối tháng 3. Nội dung tập
trung thảo luận những vấn đề liên
quan đến An toàn Cháy nổ tại các
nhà máy may.

Hội thảo Khách hàng khu vực,
ngày 9 tháng 4, Hồng Kông
Better Work Việt Nam sẽ tổ chức Hội
thảo Khách hàng khu vực vào ngày
9 tháng 4 tại Hồng Kông. Đây là dịp
để tất cả khách hàng trong khu vực
có cơ hội gặp gỡ và được cập nhật
thông tin về chương trình cũng như
thảo luận về những vấn đề quan tâm.

Chạy bộ vì An toàn Lao động,
ngày 5 tháng 5 năm 2013
Để hưởng ứng ngày Quốc tế về An
toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc,
Better Work Việt Nam sẽ tổ chức Chạy
bộ vì An toàn Lao động lần thứ 4 vào
ngày 5 tháng 5. Nội dung năm nay sẽ
tập trung vào các vấn đề liên quan
đến An toàn Cháy nổ cho cán bộ
quản lý và công nhân của tất cả nhà
máy đã tham gia chương trình Better
Work. Để đăng ký tham gia, vui lòng
liên hệ linhpham@betterwork.org
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Lấy người lao động làm trọng tâm: Cách
tiếp cận mang lại lợi ích cho Doanh nghiệp
Tác giả: Phạm Thị Hoàng Liên, Trưởng nhóm Tư vấn viên, Better Work Việt Nam
Trọng tâm cách tiếp cận của Better Work
là Ban Tư Vấn Cải tiến Doanh nghiệp
(PICC), đó là một cơ chế để cải tiến sự hợp
tác tại nơi làm việc và điều kiện làm việc.
Khoảng giữa năm 2012, Better Work đã
hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam đưa ra quy trình bầu cử công nhân
và công đoàn viên vào ban PICC để đảm
bảo rẳng ban PICC có số lượng công nhân
và công đoàn viên tương xứng với thành
viên ban quản lý doanh nghiệp, đồng
thời đảm bảo rằng tiếng nói của công
nhân được thực sự lắng nghe. Qua quy
trình bầu cử PICC, công nhân có thể trực
tiếp bầu chọn đại diện của mình trong
chuyền may hoặc bộ phận sản xuất của
mình. Đây là một cách tiếp cận mới mẻ,
thú vị nhưng cũng không ít thách thức
trong thời gian đầu thực hiện.

Một công nhân đang bầu chọn người đại
diện cho mình

“Chúng tôi gặp một số khó khăn trong thời gian đầu thực hiện” - Anh Phạm Quốc
Thuần, Trưởng nhóm Tư vấn viên Better Work Việt Nam - cho biết, “một số nhà máy e
ngại phải tốn thời gian tiến hành bầu cử và làm sao để lựa chọn được những người
có năng lực thực sự đại diện cho công nhân tham gia vào ban PICC”.
Tuy nhiên, kết quả bầu cử ban PICC được thực hiện tại 26 nhà máy tham gia chương
trình đã cho thấy nhiều kết quả rất tích cực và khả quan. Người lao động chủ động
tham gia vào quá trình bầu cử, yêu cầu có phiếu bầu cử, và sẵn sàng nhắc nhở
ban kiểm phiếu nếu bỏ sót phiếu của họ. Đại đa số đại diện được chọn là lao động
trực tiếp từ chuyền may hoặc các bộ phận sản xuất khác mà không phải là chuyền
trưởng, tổ trưởng, hoặc giám sát sản xuất. Điều này cho thấy người lao động quan
tâm tới việc bầu cử đại diện của họ tham gia PICC và nguyện vọng chính đáng của
họ trong việc tìm ra người đại diện thực sự cho mình.
“PICC thực sự là một kênh hiệu quả giúp chúng tôi giao tiếp tốt hơn với ban quản lý”,
Anh Võ Kim Long, một công nhân đang làm việc tại nhà máy Ando, cho biết.
Trái ngược với nhũng lo ngại ban đầu từ nhà máy, quy trình bầu cử ban PICC không
tốn nhiều thời gian và có thể thực hiện ngay khi dây chuyền sản xuất tiếp tục. Nhà
máy cũng không phải tốn nhiều chi phí cho việc bầu chọn này. Tất cả dụng cụ cần
chuẩn bị chỉ có một thùng bỏ phiếu, lá phiếu trắng, và bút bi hoặc bút chì cho
công nhân điền vào phiếu. Better Work Việt Nam cung cấp tờ rơi, pa nô áp phích và
những thông tin cần thiết về ban PICC để công nhân hiểu trước ngày bầu cử. Quan
trọng nhất là khâu truyền đạt thông tin tới người lao động trước bầu cử. Toàn bộ
quá trình từ phát phiếu, viết tên ứng cử viên, và thu phiếu chỉ mất 7 phút cho một
chuyền may có 30 công nhânl và từ 12-15 phút cho một chuyền may có 90 công
nhân. Khâu tốn thời gian nhất là khâu kiểm phiếu với ba kiểm phiếu viên trong
khoảng 1 tiếng với một nhà máy có khoảng 500 công nhân.
Yếu tố quyết định chính cho sự thành công của quá trình tuyển chọn ban PICC là
cam kết của Ban quản lý nhà máy và Công đoàn cơ sở. Bằng sự phân công công việc
đúng người, cung cấp thời gian và địa điểm thực hiện bầu cử, quá trình bầu cử ban
PICC sẽ diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng là
lựa chọn một ban PICC thực sự có năng lực, hoạt động hiệu quả không những trong
việc cải thiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng cao
hợp tác tại nơi làm việc và cải tiến bền vững tại các doanh nghiệp may ở Việt Nam.
Quy trình bầu cử ban PICC sẽ được thực hiện tại tất cả các doanh nghiệp tham gia
Better Work trong năm 2013.
1

CẬP NHẬT LUẬT LAO ĐỘNG
Tăng lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 1 năm 2013
Chính phủ đã tăng mức lương tối thiểu quy định cho các doanh nghiệp FDI và nội địa ở cả 4 vùng. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013,
mức tăng lương lần này đạt trung bình 17%, với các mức lương tối thiểu mới như sau:
Vùng

Mức lương tối Mức lương tối
thiểu cũ
thiểu mới

% tăng

Ví dụ các Thành phố/Tỉnh trong mỗi vùng

I

2,000,000

2,350,000

17.50%

TP HCM (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè), Đồng Nai (Biên Hòa, Nhơn
Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom), Bình Dương (Thủ Dầu Một, Bến
Cát, Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An), Vũng Tàu, Hà Nội, Hải Phòng…

II

1,780,000

2,100,000

17.98%

Tiền Giang (Mỹ Tho), Long An (Tân An, Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần
Được), Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh…

III

1,550,000

1,800,000

16.13%

Tây Ninh (Trảng Bàng, Gò Dầu), Bến Tre (Châu Thành), Hải Dương, Lào
Cai, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình…

IV

1,400,000

1,650,000

17.86%

Các tỉnh thành còn lại

4 vùng

Mức tăng bình quân

17.37%

Các mức lương tối thiểu vùng mới này là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng các mức lương trong thang bảng lương và tính toán các khoản
phụ cấp theo lương.
Theo ông Yoon Youngmo, Chuyên gia cao cấp về Quan hệ lao động của tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) Việt Nam, Chính phủ đã sử dụng
lương tối thiểu như một công cụ để tăng dần mức lương sàn trong các năm vừa qua, với mức tăng hơn 20% mỗi năm. Ông Youngmo cho
biết: “Chính phủ Việt Nam đã dựa vào chính sách lương tối thiểu, vừa đóng vai trò chủ chốt nhắm đến mục tiêu giảm nghèo và bảo trợ xã hội
đối với những người lao động dễ bị tổn thương, vừa là cơ chế chủ đạo để tăng mặt bằng lương chung. Đến giờ thì Việt Nam đã rất thành
công với đường hướng này”. Tuy nhiên, ông Youngmo cũng nhận định rằng lộ trình tăng lương và tính phức tạp ngày càng tăng của nền
kinh tế sẽ khiến cho công cụ lương tối thiểu mất đi hiệu quả trong việc xác lập xu hướng lương trả cho người lao động làm việc trong khu vực
chính thức của nền kinh tế.“Quan trọng là cần có các cơ chế xác lập lương hiệu quả tính đến sự phát triển của thị trường lao động và đảm bảo
việc tăng lương đi cùng với tăng trưởng năng suất lao động”.
Ngoài việc tăng lương tối thiểu, bộ luật lao động mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Các nội dung mới của bộ luật lao động sẽ
được cập nhật trong bản tin kế tiếp.

CHUYÊN MỤC CHIA SẺ CỦA TƯ VẤN VIÊN NHÀ MÁY
Môi trường làm việc tại Better Work Việt Nam
Tác giả: Đào Trọng Tâm, Tư vấn viên, Better Work Việt Nam
Anh Tâm vào làm việc tại Better Work Việt Nam (BWV) ở vị trí Chuyên viên Tư vấn doanh nghiệp từ tháng
9 năm 2012, có kinh nghiêm ở lĩnh vực đánh giá trách nhiệm xã hội. Sau 4 tháng làm việc, anh chia sẻ với
chúng ta những cảm nhận về môi trường làm việc mới của mình.
“Anh cảm thấy thế nào về công việc tại Better Work Việt Nam?” là câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất từ bạn
bè, gia đình và các đồng nghiệp cũ. Tôi luôn trả lời đây là công việc đầy thách thức nhưng thú vị và cho đến
nay và tôi vẫn đang rất thích thú với công việc này.
Cách tiếp cận của Better Work rất khác biệt với những cách thức mà tôi đã biết trước đây. Tôi vẫn còn nhớ
cảm giác ngạc nhiên khi nghe về Ban Tư vấn Cải tiến Doanh nghiệp (PICC) nơi mà người lao động và người
quản lý ngồi lại và thảo luận cùng nhau về những vấn đề của doanh nghiệp. Ý tưởng tranh chấp lao động
có thể được giải quyết và điều kiện làm việc được cải thiện bằng cách đối thoại xã hội tốt hơn và phân tích
nguyên nhân chính gây ấn tượng mạnh với tôi. Đó là một phương pháp tiếp cận mới hướng đến việc giúp
đỡ của các nhà máy. Tất nhiên, không phải dễ dàng để giải thích và thuyết phục ban quản lý và thậm chí cả
công nhân về lợi ích của Ban PICC. Trong vai trò tư vấn viên của Better Work, hằng ngày các tư vấn viên phải
Đào Trọng Tâm, Tư vấn viên
đối mặt với những thách thức để tìm cách giúp Ban PICC hoạt động hiệu quả hơn, nhưng tôi tin vào cách
Nhà máy, Better Work Việt Nam
tiếp cận này của BW và tự hào được đóng góp kỹ năng và kiến thức của mình vào hướng đi này.
Làm việc trong một chương trình toàn cầu với nhiều đối tác khác nhau giúp tôi có một cái nhìn tổng quát hơn về các vấn đề lao động toàn
cầu, các mối quan hệ và vai trò của các bên. Tôi hiểu được thêm để giải quyết các vấn đề về lao động điều cần thết không chỉ có nỗ lực của
nhà máy mà còn cần có sự tham gia của các đối tác liên quan như chính phủ, công đoàn và toàn bộ ngành.
Sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc đến những khóa huấn luyện vô cùng hữu ích của Better Work khi tôi bắt đầu làm việc tại đây. Trong
ba tháng đầu tiên, tôi được đào tạo chuyên sâu (tại nhà máy và trong lớp học) về những các kiến thức và kỹ năng chuyên môn. Điều này giúp
tôi để có một tâm trí cởi mở và sẵn sàng học hỏi điều mới hoặc những cách làm việc mới. Tôi đặc biệt thích các khóa đào tạo về kỹ năng trình
bày và dẫn dắt mà tôi đã không có cơ hội tìm hiểu trước đây. Các khóa huấn luyện này không chỉ cung cấp cho tôi với các kỹ năng hữu ích cho
công việc hàng ngày của tôi mà còn giúp tôi đánh giá hiệu suất làm việc mình và cố gắng để cải thiện bản thân mình.
Đồng nghiệp là một phần quan trọng của BWV là điều tôi thích nhất. Trong nhóm chúng tôi, mọi người đến từ ngành nghề và lĩnh vực khác
nhau, nhưng tất cả chúng tôi đang làm việc cho cùng một mục đích. Chúng tôi làm việc rất nhiều với nhau để thử và tìm ra các giải pháp cho
vấn đề gặp phải, đóng góp ý kiến trong một môi trường mang tính xây dựng và cởi mở. Chúng tôi cùng khuyến khích nhau và đã sẵn sàng
giúp đỡ nhau khi một người nào đó trong nhóm cần. Tuy mới chỉ làm việc ở BWV một thời gian ngắn nhưng tôi tin rằng quyết định tham
gia Better Work là một sự lựa chọn tuyệt vời. Tôi sẽ làm hết sức mình để đóng góp vào sự thành công của chương trình thú vị và sáng tạo này.
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NHỮNG BƯỚC TIẾN GẦN ĐÂY
Mở rộng đến các doanh nghiệp Hàn Quốc
Với nỗ lực tiếp cận đến cách doanh nghiệp Hàn Quốc tốt hơn, cuối năm 2012, Better Work Việt Nam đã thực hiện một số sáng kiến sau:

Website Better Work bằng tiếng Hàn: hiện tại đã được sử dụng với phần giới thiệu về các dịch vụ của chương trình cũng
như cung cấp nhiều tài liệu hữu ích khác nhau bằng tiếng Hàn. Vui lòng truy cập: http://betterwork.org/vietnam/?lang=ko

Thảo luận cấp cao với các doanh nghiệp Hàn Quốc chủ chốt: Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM đã tổ chức một

cuộc họp mặt giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc vào tháng 11. Ông Tae Ho Choi, Lãnh sự phụ trách về lao động và đầu tư, đã dẫn
đầu buổi thảo luận với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc trong đó có 10 nhà máy đã tham gia vào chương trình
Better Work Việt Nam bao gồm Nobland, Nurian, Sae-a, Hansoll và Hansae. Trong khi các doanh nghiệp báo cáo về sự hài lòng
với chương trình Better Work, đặc biệt là dịch vụ tư vấn và đào tạo, buổi thảo luận cũng tập trung vào những thách thức với môi
trường kinh doanh hiện tại với tất cả những lo ngại về chi phí lao động tăng.

Đồng tổ chức sự kiện với KOCHAM: Better Work Việt Nam đã đồng chủ trì hội thảo với KOCHAM (Phòng Công nghiệp và

Thương mại Hàn Quốc) về chủ đề “Hướng dẫn thay đổi của Luật Lao động Việt Nam” vào cuối tháng 10. Gần 100 doanh nghiệp
Hàn Quốc đã tham gia buổi hội thảo vào ngày 30 tháng 10, trong đó có khoảng 35 doanh nghiệp về may mặc. Hội thảo kết thúc
với buổi giới thiệu về chương trình Better Work với các doanh nghiệp Hàn Quốc chưa tham gia chương trình, cũng như trả lời
câu hỏi từ các nhà máy đã tham gia.

Hội thảo “ Hướng dẫn thay đổi Luật Lao động Việt Nam” do KOCHAM và Better Work Việt Nam đồng tổ chức

Better Work Việt Nam đang tác động tích cực đến Công đoàn
Tác giả: Hứa Minh Đức, Tư vấn viên, Better Work Việt Nam
Công đoàn cơ sở ở các nhà máy tham gia Chương trình Better Work được quan
tâm hơn và được tôn trọng hơn, đó là phát biểu của các thành viên tham gia
Hội thảo ngày 13/11/2012 do Tổng Liên đoàn lao động Việt nam (TLĐLĐVN) tổ
chức ở thành phố Hồ Chí Minh.
Cuộc khảo sát của TLĐLĐVN về tác động của Chương trình Better Work đối với
Công đoàn cho thấy, với sự hình thành và hoạt động của Ban tư vấn cải tiến
doanh nghiệp (PICC) ở mỗi nhà máy, không chỉ Công đoàn trở nên mạnh hơn
và được tôn trọng nhiều hơn, mà còn giúp cải thiện quan hệ lao động ở doanh
nghiệp qua việc chia sẻ thông tin và cùng nhau giải quyết các vấn đề của doanh
nghiệp.
Các thành viên tham gia Hội thảo, bao gồm đại diện cho công đoàn cơ sở, các
Liên đoàn lao động các Tỉnh, TLĐLĐVN, dự án quan hệ lao động của Tổ chức lao
động thế giới (ILO), tổ chức Apheda, và Chương trình Better Work, đã ghi nhận
các thành tựu, cũng như các thách thức trong việc tăng cường hơn nữa sức
mạnh của công đoàn cơ sở. Các ý kiến xoay quanh việc giới hạn số thành viên
công đoàn đồng thời là cấp quản lý trong PICC, đơn giản hóa việc bầu chọn
thành viên PICC phía công đoàn, cũng như cung cấp thêm thông tin về Better
Work và PICC cho số đông công nhân trong doanh nghiệp. Ngoài ra, các thành
viên mong muốn công đoàn cấp trên cơ sở (bao gồm Công đoàn các khu công
nghiệp, Công đoàn quận huyện, Công đoàn ngành dệt may, các LĐLĐ các Tỉnh)
hỗ trợ công đoàn cơ sở nhiều hơn nữa trong quá trình cải thiện ở doanh nghiệp.
Hội thảo cũng hé mở cơ hội hợp tác giữa Better Work và dự án quan hệ lao động
của ILO xoay quanh vấn đề thương lượng tập thể. Giai đoạn tiếp theo sẽ đi sâu
nghiên cứu các thách thức được đề cập và tăng cường sự liên kết và hợp tác của
các bên đối tác có liên quan.

Hội thảo “Hoạt động Công đoàn của các
Công ty tham gia Chương trình Better Work
Việt Nam”
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GÓC TUÂN THỦ
An toàn Cháy nổ
Tác giả: Juliet Edington, Chuyên viên Hỗ trợ Kỹ thuật, Better Work Việt Nam

Diễn tập chữa cháy tại Nhà máy Alliance One (tham gia Better Work năm 2011) trong năm 2012

Những vụ cháy nhà xưởng bi thảm gần đây ở Băng-la-đét đã
khiến cho vấn đề an toàn cháy nổ trở thành đề tài nóng bỏng
trong chương trình làm việc quốc tế. Đáng buồn là không chỉ
ở Băng-la-đét nơi công nhân may mặc phải đối mặt với nguy
cơ cao về cháy nổ mà ở Việt Nam cũng không ngoại lệ. Đã có ít
nhất 3 vụ cháy xảy ra ở các nhà máy tham gia Better Work trong
vài tháng vừa qua và may mắn là không có công nhân nào bị
thương. Những điểm chưa tuân thủ về nguy cơ cháy nổ ở các nhà
máy mà chúng tôi ghi nhận trong quá trình đánh giá gần đây là:
•
•
•
•
•
•
•

Quản lí hóa chất không tốt
Dây điện, phích cắm, ổ điện không được đấu nối, lắp đặt và
bảo dưỡng an toàn
Các lối thoát hiểm và cửa thoát hiểm không được ghi chú rõ
ràng ở nơi làm việc
Thiếu các bản cảnh báo an toàn ở nơi làm việc
Thiếu phương tiện chữa cháy
Công nhân không được huấn luyện phương án thoát hiểm
Không tiến hành diễn tập chữa cháy hàng năm

Trong năm 2013, Better Work toàn cầu sẽ nỗ lực đẩy mạnh việc
cải thiện vấn đề về an toàn cháy nổ hết sức khẩn thiết này. Để
khởi động quá trình này, trong tháng 12/2012, Better Work đã
tiến hành xem xét những nội dung mà chương trình đang thực
hiện liên quan đến an toàn cháy nổ trên toàn thế giới. Chúng tôi
đã tập hợp thông tin dữ liệu về tuân thủ an toàn cháy nổ cũng
như xem xét các chính sách, thủ tục, nguồn lực, kỹ năng đang
áp dụng và nhận diện những điểm cần cải thiện. Thông qua bức
tranh tổng quát này, chúng tôi có thể nhìn nhận hiện tại chương
trình đã thực hiện được những mục tiêu nào, và còn những mục
tiêu nào cần được hoàn thành, mỗi chương trình Better Work tại
mỗi quốc gia cũng đã đặt ra kế hoạch thực hiện trong năm nay.
Chương trình Better Work toàn cầu cũng đã đưa ra một số sáng
kiến cho vấn đề này. Tại Việt Nam, chương trình cũng đã lên kế
hoạch cho một số hoạt động liên quan:
•

•

•
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Hội thảo Chuyên đề (tháng 3) – cơ hội cho các nhà máy
tham gia Better Work có thể gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm và
chia sẻ những thực hành tốt lẫn nhau. An toàn cháy nổ sẽ
là nội dung chính của các buổi hội thảo tiếp theo và tất cả
các nhà máy tham gia chương trình đều được mời tham dự.
Chạy bộ vì An toàn Lao động (tháng 5) – Chủ đề chính
của chương trình Chạy bộ vì An toàn Lao động năm nay với
sự tham gia của cán bộ quản lý và công nhân sẽ là An toàn
Cháy nổ. Với một loạt các hoạt động trò chơi đố vui hấp dẫn
mang tính giao lưu, học hỏi, sự kiện này cũng nhằm nâng
cao nhận thức của cấp quản lý và người lao động về cách
phòng tránh cháy nổ và bảo vệ bản thân cũng như đồng
nghiệp trong trường hợp hiểm họa xảy ra.
Dự án Truyền thông qua tin nhắn (tháng 4) – Xây dựng
trọn bộ nội dung tin nhắn dành cho công nhân mà trọng
tâm là cách phòng cháy và an toàn.

•

•

•

•

Hội nghị Tư vấn viên toàn cầu (tháng 5) – Hội nghị huấn
luyện hàng năm cho Tư vấn viên Better Work toàn cầu sẽ
bao gồm các buổi huấn luyện khác nhau được thiết kế với
mục đích nâng cao kỹ năng của tư vấn viên đối với việc làm
thế nào để đánh giá các mối nguy cháy nổ và tư vấn nhà
máy cải thiện một cách hiệu quả.
Đào tạo Kỹ năng sống cho Công nhân (tháng 6) – Xây
dựng một mô -đun về an toàn cháy nổ để truyền tải đến
cho công nhân như là một phần trong chương trình huấn
luyện kỹ năng sống và chương trình tư vấn của Better Work.
Bộ LĐTBXH – Thông báo cho Bộ LĐTBXH về các vấn đề
chung liên quan đến an toàn cháy nổ đã được ghi nhận ở
nhà máy tham gia Chương trình, cũng như học hỏi cách
thức cải thiện những vấn đề này.
Đánh giá và Tư vấn – Đưa vấn đề an toàn cháy nổ vào công
việc của đánh giá và tư vấn cùng với việc xem xét các khía
cạnh an toàn cháy nổ trong Bảng công cụ đánh giá, chú ý
hơn đến vấn đề an toàn cháy nổ trong suốt quá trình đánh
giá; đi tham quan xưởng thường xuyên và toàn diện hơn
trong quá trình tư vấn nhằm phát hiện và kiểm soát các mối
nguy tiềm năng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho nhà máy các nguồn dữ liệu
mới khi chúng tôi có sẵn. Trong khi chờ đợi, các nhà máy cũng có
thể chủ động đánh giá và cải thiện vấn đề an toàn cháy nổ của
nhà máy mình bằng cách:
•
•
•
•
•
•
•
•

Đảm bảo rằng hệ thống báo cháy bằng tay vẫn hoạt động
tốt (nên xem xét việc lắp đặt hệ thống báo cháy tự động).
Đảm bảo phương tiện chữa cháy được bảo dưỡng tốt.
Đảm bảo các khu vực làm việc, các ca làm việc đều có đủ
thành viên của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở.
Có ít nhất 2 cửa thoát hiểm ở mỗi khu vực làm việc và chắc
chắn rằng các cửa này không bị chặn hoặc bị khóa trong
suốt thời gian làm việc.
Tất cả các lối thoát đều được đánh dấu rõ ràng và có đèn
chiếu khẩn.
Sơ đồ thoát hiểm được cập nhật và để ở nơi dễ quan sát tại
các khu vực làm việc.
Công nhân được huấn luyện về cách ứng phó trong trường
hợp khẩn cấp.
Hàng năm tiến hành huấn luyện chữa cháy ít nhất 2 lần
(trong đó, một lần có sự tham gia của Cảnh sát PCCC).

Những nỗ lực kể trên hầu như không tốn nhiều thời gian, chi phí
ít hoặc không đáng kể và đồng thời có thể cứu tính mạng nhiều
người. Chúng ta cùng thực hiện một sứ mệnh là đảm bảo sự an
toàn cho công nhân may Việt Nam. Hãy cùng nhau thực hiện
mục tiêu trọng điểm này trong năm 2013.
Chúng tôi luôn hoan nghênh bất cứ nhà máy hay khách hàng
nào có kỹ năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực này và mong
muốn chia sẻ với BWV hoặc cho các nhà máy khác, vui lòng liên
hệ: han@betterwork.org

TIN VẮN
Phái đoàn IFC thăm công ty Esquel
Là một phần của chương trình sự kiện về bền vững xã hội và
môi trường kéo dài một tuần lễ, 25 đại biểu của Tổ chức Tài chính
Quốc tế (IFC) – một trong hai đối tác chính thành lập chương
trình Better Work, đã đến thăm công ty Esquel Việt Nam trong
tháng 10 qua. Ông Ken Thian San, Giám đốc công ty Esquel đã
giới thiệu công ty, dây chuyền sản xuất và các kế hoạch phát triển
sắp tới của công ty. Ông cũng đưa đoàn đại biểu đi thăm quan
khu vực sản xuất của nhà máy.

ẤN PHẨM MỚI
Website Better Work Việt Nam
bằng tiếng Hàn
Hiện tại đã được sử dụng với phần giới thiệu về các dịch
vụ của chương trình cũng như cung cấp nhiều tài liệu hữu
ích khác nhau bằng tiếng Hàn. Vui lòng truy cập: : http://
betterwork.org/vietnam/?lang=ko

Đoàn thăm nhà máy cũng được giới thiệu về các hoạt động cải
tiến mà Esquel đang thực hiện theo sự tư vấn của chương trình
Better Work Việt Nam. Tính đến nay, Esquel đã tham gia Better
Work ở năm thứ 3; và nhờ có sự năng động tích cực của cả hai
phía quản lý và công đoàn trong ban PICC, nhà máy đã có sự cải
thiện rõ rệt trong việc tuân thủ luật lao động cũng như sự hợp
tác tại nơi làm việc.

Lịch Khai giảng

Cải thiện việc Quản lý Hóa chất
thông qua Hội thảo Chuyên đề
Hội thảo thứ hai trong loạt chương trình hội thảo chia sẻ kinh
nghiệm được tổ chức vào tháng 11 năm 2012 quy tụ 165 đại biểu
từ 65 nhà máy. Nội dung hội thảo tập trung về Quản lý hóa chất,
sử dụng phương pháp thảo luận nhóm, học tập từ kinh nghiệm
và các điển hình thực hành tốt mà nhà máy đã thực hiện. Tất cả
đại biểu tham gia đã đồng ý việc lập ra Chiến lược phòng chống
mối nguy từ hóa chất là đặc biệt hữu ích và tất cả 65 nhà máy đã
lập bản Kế hoạch hành động để cải thiện việc Quản lý hóa chất
ở nhà máy của họ. Tư vấn viên nhà máy sẽ làm việc với ban PICC
của nhà máy để lồng ghép các bản kế hoạch này vào Kế hoạch
cải tiến hiện tại.
Hội thảo thứ 3 trong chuỗi các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sẽ tập
trung vào chủ đề An toàn Phòng cháy Chữa cháy và dự định tổ
chức vào tháng 3 năm 2013. Lần này hội thảo sẽ được tổ chức tại
Củ Chi (cho các nhà máy ở Củ Chi và Tây Ninh). Để có thêm thông
tin hoặc/và đăng ký tham gia, xin liên hệ: han@betterwork.org

Khóa học

Khai giảng

Học phí/Học viên

Kỹ năng Thương lượng

15-16 tháng 3

USD 50

Đào tạo OSH cho
Chuyền trưởng

22-23 tháng 3

USD 50

Kỹ năng Giám sát cho
Chuyền trưởng

5-6 & 12-13
tháng 4

USD 80

Hợp tác tại nơi làm việc

26-27 tháng 4

USD 50

Đào tạo Công nhân
(Chiếu phim)

Theo đăng ký

USD 300/tập phim
cho tối đa 400
công nhân

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:
ngatruong@betterwork.org

Thành viên mới
Better Work Việt Nam vui mừng chào đón chị Nguyễn Thị
Thanh Thúy – nhân viên mới phụ trách về Đào tạo của Better
Work từ ngày 18 tháng 2 năm 2013. Chị Thúy đã nhận được
bằng Thạc Sỹ về Giáo dục, có nhiều năm kinh nghiệm làm
Giám đốc Chương trình NGO Room to Read Việt Nam và các
kinh nghiệm về giáo dục và đào tạo tại các tổ chức khác nhau.

Huấn luyện nâng cao năng lực
thành viên công đoàn trong PICC
Tham gia huấn luyện để xây dựng năng lực cho thành viên công
đoàn trong PICC là hoạt động bắt buộc đối với tất cả nhà máy
tham gia BWV. Mỗi thành viên công đoàn trong PICC cần hoàn
thành cả hai khóa huấn luyện (mỗi khóa một ngày), gồm lớp cơ
bản (PICC1) và lớp nâng cao (PICC 2) vào 6 tháng sau. Chi phí huấn
luyện do tổ chức Hỗ trợ công đoàn Úc (Apheda) chi trả dựa vào
nguồn tài trợ từ Bộ Lao động Mỹ. Ban quản lý nhà máy cần đảm
bảo thời gian để tất cả thành viên công đoàn trong PICC tham
dự, đồng thời chi trả lương đầy đủ cho họ trong các ngày học. Để
đăng ký: nhungtran@betterwork.org

Chị Phạm Thị Tuyết Linh sẽ là nhân viên Hành chánh mới của
Better Work từ ngày 1 tháng 3 năm 2013. Chị Linh đã nhận được
bằng MBA về Quản trị Kinh doanh và trước khi tham gia Better
Work, chị đảm nhận vị trí Senior Executive tại công ty Nielsen
Việt Nam. Thông tin chi tiết về các thành viên mới, xin truy
cập địa chỉ:http://www.betterwork.org/sites/VietNam/English/
theprogram/Pages/OurTeam.aspx

Tài liệu Tổng kết
Một tài liệu Tổng kết ngắn gọn về những lợi ích mà chương trình
Better Work đã mang đến cho các nhà máy được cập nhật bằng
tiếng Anh tại địa chỉ: http://betterwork.org/vietnam/?p=1806
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TIÊU ĐIỂM
Làm việc cùng nhau cho thay đổi tích cực
Tác giả: Lê Vũ Bảo Hân, Tư vấn viên, Better Work Việt Nam
Chuyên viên tư vấn doanh nghiệp (EA) Lê Vũ Bảo Hân
kể lại trao đổi gần đây của cô với các thành viên PICC
từ hai cấp tại nhà máy Jung Kwang. Những trao đổi
thường xuyên giữa các thành viên ban PICC và Tư vấn
viên Chương trình nhấn mạnh sự cần thiết trong việc
cập nhật và chia sẻ thông tin lẫn nhau cũng như cần có
sự tham gia của tất cả mọi người để các hoạt động của
ban PICC thành công.
EA: Ban PICC của các bạn dường như hoạt động tốt hơn
so với năm ngoái. Theo kinh nghiệm của các bạn, những
yếu tố nào làm cho ban PICC thành công?
PICC: Một trong các nhiệm vụ của chúng tôi là giải quyết
các vấn đề tuân thủ, vì vậy chúng tôi nên giải quyết càng
nhiều vấn đề càng tốt.

Các thành viên ban PICC và Tư vấn

EA: Vâng, đó đúng là một trong những chức năng của
viên tại nhà máy Jung Kwang
ban PICC. Các bạn cần làm gì để đạt được điều đó?
PICC: Chúng tôi cần phải có đủ thời gian để thực hiện kế hoạch cải tiến (IP).

EA: Đúng vậy. Ban quản lý có cho phép các thành viên ban PICC dành thời gian để gặp gỡ và làm
việc về các vấn đề đó không?
PICC: Có chứ, nhưng đôi khi một số thành viên PICC quá bận rộn nên không tham gia được.
EA: Vậy làm sao các bạn cập nhật về tiến độ nếu họ không tham gia cuộc họp được?
PICC: Chúng tôi gửi biên bản cuộc họp và cập nhật trong các cuộc họp xưởng hàng tháng.
EA: Tuyệt vời. Các bạn cảm thấy thế nào khi các vấn đề được giải quyết? Các bạn có thông báo
tiến độ thực hiện các vấn đề cho ban giám đốc không?
PICC: Dĩ nhiên ban quản lý biết và đánh giá cao những nỗ lực của chúng tôi và hài lòng khi các
vấn đề được giải quyết, nhưng đó là công việc của chúng tôi nên khi giải quyết vấn đề này xong,
chúng tôi tiếp tục với vấn đề khác.
EA: Các bạn công nhân cũng nhận thức được vấn đề nào đã được giải quyết phải không vậy?
PICC: Trưởng ban PICC và Chủ tịch Công đoàn đôi khi báo cáo lại trong các cuộc họp công đoàn,
nhưng chúng tôi cũng nên làm cách nào để các bạn công nhân được thông báo tốt hơn.
EA: Các bạn có bất cứ ý tưởng sẽ làm việc này như thế nào không?
PICC: Chúng tôi có thể dán những tài liệu như là hướng dẫn ban PICC, danh sách các thành viên
của ban PICC, các Kế hoạch Cải tiến và áp phích trên bảng thông báo và công bố tại các khu vực
dán thông báo của công ty. Chúng tôi cũng nên thảo luận các vấn đề trong bất kỳ cuộc họp nào
của công đoàn, ban PICC hay các cuộc họp khác của nhà máy.
EA: Việc xác định rõ trách nhiệm của các thành viên trong ban PICC cũng rất hữu ích, ví dụ như ai
cần báo cáo cái gì, cần báo cáo cho ai và khi nào báo cáo.
PICC: Chúng tôi cũng thực sự cần phải chắc chắn rằng chúng tôi mời gọi đến những người có
liên quan khi cố gắng giải quyết các vấn đề tuân thủ. Chúng tôi nên xem xét hiệu lực của ban
PICC và chắc rằng ban được thúc đẩy và tiến độ thực hiện được khen ngợi hay là được ban quản
lý khen thưởng chẳng hạn.
EA: Các đề xuất và câu hỏi của các bạn thực sự rất đáng khích lệ. Tôi có thể nhìn thấy các bạn
đang không ngừng phấn đấu để nâng cao ban PICC và có sự liên quan của nhiều người hơn
trong quá trình cải tiến.
Chương trình Better Work Việt Nam 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) và một số hoạt động được tài trợ
bởi 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

Better Work Toàn cầu
thay đổi cơ cấu tổ chức
Chương trình Better Work toàn cầu
đang tiến hành thay đổi cơ cấu tổ
chức nhằm tăng cường sự hỗ trợ
cho các chương trình quốc gia và
cũng như đẩy mạnh sự hợp tác với
các khách hàng toàn cầu. Nhóm
quản lý toàn cầu hiện tại sẽ chia
thành hai nhánh hoạt động chính ở
ILO Geneva và ILO Bangkok. Nhóm
ở khu vực Châu Á, đứng đầu là Tara
Rangarajan, cùng với bảy nhân
viên mới. Trước mắt, Tara vẫn đảm
nhiệm vai trò giám đốc chương
trình Better Work Việt Nam cho đến
khi tìm được ứng viên thích hợp.
Thông báo đăng tuyển cho các vị trí
mới sẽ được thông báo trong thời
gian tới. Đăng tuyển cho vị trí Giám
đốc Chương trình Better Work Việt
Nam đã được thông báo, hạn chót
nộp đơn là ngày 18 tháng 03 tại địa
chỉ: https://erecruit.ilo.org/public/
hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_
c=27133&vaclng=en

Các Doanh nghiệp và
Khách hàng mới tham
gia Chương trình
Tính đến cuối tháng 9/2012, có 182
nhà máy đăng ký dịch vụ Đánh giá
và Tư vấn của Better Work Việt Nam
và có 45 khách hàng đăng ký xem
báo cáo và tham gia các hoạt động
của Chương trình.
Better Work Việt Nam xin chào
mừng khách hàng mới Dallas
Cowboys Merchandising Ltd.,
cũng như các nhà máy mới: Huy
Hoa, Saigon Private Garment
Export, Hanh Dan, Hansae
Tien Giang, Hong Duong, On
Accessories. 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/

Liên hệ
Đăng ký Đánh giá và Tư vấn
Chị Nguyễn Bích Nga
Tel: +84 8 39 350 363
Email: nga@betterwork.org
Thông tin và Đăng ký Đào tạo
Chị Trương Đoàn Quỳnh Nga
Tel: +84 8 39 350 363
Email:ngatruong@betterwork.org

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.

