Better Work Vietnam

Bản Tin

Vietnam

Số. 12, Tháng 9/2014 - Tháng 1/2015

Sự kiện sắp diễn ra

BETTER WORK VIETNAM THỰC HIỆN MÔ HÌNH CẢI
TIẾN VÀ CHÍNH SÁCH MINH BẠCH VÀO NĂM 2015

B

etter Work sẽ có một số thay
đổi quan trọng trong năm
2015 nhằm tăng cường sự minh
bạch của chương trình và nâng
cao tính tự chủ của nhà máy
trong quá trình cải tiến.
Bắt đầu vào tháng 1/2015, tất
cả các nhà máy mới tham gia
chương trình Better Work sẽ
bắt đầu một năm dịch vụ bằng
giai đoạn tư vấn, và trong suốt
thời gian này, nhà máy sẽ được
hỗ trợ để thành lập một ban tư
vấn cải tiến với đại diện từ phía
công nhân và quản lý, cũng như
sẽ bắt đầu thực hiện quy trình
‘tự chẩn đoán’.
Quy trình tự chẩn đoán sẽ
khuyến khích nhà máy tự báo
cáo và cho phép họ chủ động
hơn trong việc ghi nhận những
thách thức, cũng như đưa ra kế
hoạch cải tiến ban đầu trước khi
Better Work tiến hành đánh giá.
Sau khoảng 3 tháng, Better

Work sẽ tiến hành đánh giá nhà
máy như thường lệ, kết quả của
việc đánh giá này cùng với kết
quả tự chẩn đoán sẽ giúp thiết
lập một dữ liệu tham khảo cần
thiết cho những hoạt động cải
tiến cần thiết sau này.

không tuân thủ “các vấn đề
nghiêm trọng” bao gồm phân
biệt đối xử, sử dụng lao động
trẻ em, chi trả lương tối thiểu
và một số vấn đề khác liên quan
đến an toàn và sức khỏe tại nơi
làm việc.

Những nhà máy tham gia năm
đầu tiên sẽ nhận được tám
lần tư vấn và tham gia vào các
hội thảo chuyên đề để chia
sẻ những ví dụ thực hành tốt
cũng như tham dự các khóa
đào tạo cần thiết. Trong những
năm tiếp theo, do nhà máy có
những bước cải thiện nhất định
và nhận nhiều trách nhiệm hơn
trong quá trình cải tiến nên tư
vấn viên chỉ đến nhà máy tư vấn
6 lần trong năm.

Chính sách Công khai minh bạch
sẽ được triển khai ở tất cả quốc
gia mà Better Work đang hoạt
động, nhằm mục đích thúc đẩy
tốc độ cải tiến trong toàn ngành,
qua đó giúp cải thiện đời sống
người lao động, và nâng cao
uy tín của ngành theo các tiêu
chuẩn đạo đức. Mô hình tương
tự đã được áp dụng thành công
ở Campuchia sau khi được giới
thiệu lại vào năm 2013. Ở Việt
Nam và các quốc gia khác, chính
sách này cũng nhận được sự
ủng hộ mạnh mẽ từ khách hàng
quốc tế và các đối tác xã hội bao
gồm VCCI, VGCL và Chính phủ.
Chính sách Công khai minh bạch
sẽ được triển khai ở Việt Nam
vào quý 2 năm 2015.

Cuối năm 2015, BWV cũng sẽ
thực hiện chính sách công khai
minh bạch, nghĩa là tên của
những nhà máy sẽ được công
khai trên trang web của chương
trình trong trường hợp nhà máy

Hội nghị Tư vấn viên Toàn
cầu của Better Work, ngày
16-19 tháng 3, Bangkok
Toàn bộ Tư vấn viên và cán
bộ đào tạo của chương trình
BW sẽ gặp mặt nhau tại hội
nghị hàng năm tại Bangkok
để chia sẻ ý kiến, kinh
nghiệm cũng như những
cách tiếp cận mới cho sự
phát triển tương lai của
chương trình. Năm nay, chủ
đề sẽ tập trung vào việc giới
thiệu và thực hiện mô hình
điều chỉnh, cũng như những
thách thức sẽ gặp phải.
Lịch Khai giảng năm 2015
Xem thông tin về Lịch Khai
giảng tại trang 6.

Thông tin Báo chí
Dù có tiến bộ, các nhà máy
may vẫn cần tiếp tục cải thiện
công tác an toàn cháy nổ
Các nhà máy may mặc lớn
ở khu vực miền Nam đã ghi
nhận những bước tiến về
công tác an toàn cháy nổ
trong bốn năm qua nhưng
nhìn chung, việc không tuân
thủ các tiêu chuẩn quốc gia
và quốc tế trong lĩnh vực
này vẫn khá phổ biến, báo
cáo mới nhất của Better
Work Việt Nam cho thấy.
Xem thêm thông tin tại
http://bit.ly/1z0QVJV
Xem Báo cáo chuyền đề của
BWV về an toàn cháy nổ:
http://bit.ly/1uzb2cy
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chia sẻ của tư vấn viên nhà máy
Phá bỏ rào cản

Tác giả: Hoàng Thanh Nga, Tư vấn viên, Better Work Vietnam

Chị Trần Thị Trinh năm nay 24 tuổi, cũng giống như những người phụ nữ
khác, chị đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc trong cuộc sống hằng ngày. Chị
vừa là một người con, một người mẹ, một người vợ, một công nhân nhà
máy và đặc biệt hơn, một người ngồi xe lăn. Chị hài lòng với những vai trò
trên nhưng không muốn bị gọi bởi bất kỳ một cái tên nào khác.
Năm 18 tuổi, chị rời quê hương Tiền Gang đi tìm việc nơi khác vì ở Tiền Giang khó có
thể tìm được công việc phù hợp với một người khuyết tật. Chị đến Hồ Chí Minh và thật
may đã tìm được một công việc trong nhà máy may tư nhân, chị làm việc ở nhà máy
đó được 4 năm. Chị tâm sự, “những năm tháng sống tự lập đó” tuy giúp chị rèn luyện
sự tự tin nhưng cũng là quãng thời gian chị phải trải qua không ít sự phân biệt dành
cho công nhân khuyết tật.

“Tôi đã dần nhận thấy
được rất nhiều kiểu
phân biệt đối xử với
người khuyết tật”
Đối với những người phải ngồi xe lăn,
điều làm cho mình cảm thấy bị tổn
thương nhất chính là thái độ và hành
vi phân biệt của mọi người. Họ nói về
những người khuyết tật với giọng điệu
khác. Họ thường nhìn chúng tôi một cách
khinh miệt khi chúng tôi được ngồi nghỉ
trong giờ làm việc. Đôi khi họ còn ghen tỵ
vì chúng tôi được quản lý đối xử tốt hơn.”
Sau đó, Trinh chuyển sang làm việc cho
một đơn vị sản xuất thủ công dành cho
người khuyết tật. Ở đây, chị đã gặp và kết
hôn với anh Lâm Văn Tâm năm 2011.
“Chúng tôi đến với nhau vì vốn là đồng
hương, và quan trọng là có cùng quan
điểm sống”- Trinh tâm sự về chồng chị.
Sau đó, hai anh chị chuyển đến Đồng Nai
và Trinh bắt đầu làm việc cho công ty may
Unipax với vị trí công nhân chuẩn bị cho
khâu may mũ. Chị cho biết giữa các nhà
máy ở khu công nghiệp Amata chị đã chọn
xin vào làm cho Unipax vì phân xưởng đó
cho phép chị thay đổi vị trí dễ dàng.
Unipax đã trở thành lựa chọn tốt cho chị
Trinh vì xí nghiệp đã tạo các điều kiện tiếp
cận phù hợp cho chị khi làm việc tại đây.
Chị giải thích: “Tôi có thể di chuyển dễ
dàng trong xí nghiệp. Nhà vệ sinh ở ngay
bên phải của phân xưởng và lối vào đủ
rộng để tôi có thể đi xe lăn vào trong. Xí
nghiệp cũng đã lắp đặt thêm một lối đi
dành cho xe lăn bằng kim loại để tôi có
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thể vào trong căng tin.”
Khi làm việc ở Unipax, chị Trinh cũng
nhận thấy được sự thay đổi tích cực của
các đồng nghiệp dành chị, họ đã hiểu
được rằng năng lực của chị không bị giới
hạn vì chị bị khuyết tật. Chính những điều
trên đã khiến Trinh thuyết phục chồng chị
xin việc tại Unipax.
“Tôi chia sẻ cho chồng về không khí làm
việc tích cực tại nhà xưởng, sự hỗ trợ của
ban quản lý và sự đùm bọc thân ái của
các đồng nghiệp. Chồng tôi cũng muốn
được hòa nhập trong một môi trường
như vậy.”
Doanh nghiệp được khuyến khích tuyển
dụng và tạo điều kiện làm việc cho người
khuyết tật. Theo sự tư vấn của Better
Work Vietnam, nhiều doanh nghiệp đã
thay đổi một số máy móc, thiết bị và cải
thiện nơi làm việc tốt hơn cho một số
người lao động khuyết tật.

Chị Trinh và chồng. ©ILO/Nguyen A

Trinh nói rằng yếu tố quan trọng cho sự đi
lên của bản thân chính là sự tôn trọng mà
người khác dành cho chị và sự tự tin của
chính chị: “Tôi muốn nhắn nhủ với các
bạn khuyết tật hãy sống độc lập và hãy
chứng tỏ năng lực của mình cho doanh
nghiệp mình muốn xin vào làm việc.”

NHỮNG BƯỚC TIẾN GẦN ĐÂY

Better Work Vietnam
thực hiện truyền
thông giáo dục qua
điện thoại di động

IVR

Cứ mười công nhân may thì có đến chín
người đang sử dụng điện thoại di động,
và việc sở hữu điện thoại thông minh trở
nên phổ biến hơn, do đó BWV đang tìm
kiếm cách thức mới nhằm tận dụng xu
hướng này để truyền tải thông tin giáo
dục đến tất cả công nhân ngành may.
Với sự hỗ trợ từ công ty Disney, BW đang
phát triển một dự án truyền thông giáo
dục thông qua tin nhắn hoặc tin thoại
trên điện thoại di động nhằm chia sẻ
thông tin và kiến thức hữu ích đến công
nhân. Nội dung đầu tiên mà dự án đang
hướng tới là cung cấp những kiến thức
về an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho
công nhân ngành may và đây cũng là nội
dung có tỷ lệ không tuân thủ cao nhất.
Trong khi các nhà máy chịu phần lớn
trách nhiệm trong việc cải thiện tình
trạng tuân thủ, thì chính những người
công nhân đang làm việc tại đó cũng có
thể đóng góp một phần.
Thông qua việc sử dụng tin nhắn điện
thoại và tin thoại tự động, BW mong
muốn sẽ gửi đến công nhân lời nhắc
nhở về tinh thần trách nhiệm và khuyến
khích các hành vi an toàn lao động như
sử dụng bảo hộ lao động, xử lý hóa chất
đúng cách, hoặc báo cáo sớm các mối
nguy hiểm sẽ xảy ra tại nơi làm việc. Nội
dung tin nhắn cũng mang mục đích giải
trí, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
thực hành an toàn lao động tốt cho sức
khỏe, vẻ đẹp và thể chất nói chung.
Để tham gia, công nhân đăng ký nhận
cuộc gọi miễn phí mỗi tuần theo giờ
định trước ngoài giờ làm việc. Sau cuộc
gọi, tin nhắn tóm tắt nội dung cũng sẽ
được gửi đến điện thoại của người tham
gia và dự án đánh dấu kết thúc bằng một
trò chơi đố vui nhỏ để kiểm tra lại các
kiến thức đã phổ biến.
Dự án sẽ được thí điểm vào đầu năm
2015 tại một số nhà máy được chọn lựa.

cập nhật về đào tạo
Levi tài trợ cho những sáng kiến giúp nâng cao
an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc
‘Kỹ năng quản lý cho
chuyền trưởng’ tài trợ
bởi công ty Disney
Trong số các nhà máy kể trên, 22 nhà máy
đã thực hiện khoá học SST tại nhà máy
cho các chuyền trưởng và chuyền trưởng
tiềm năng, trong đó 37 nhà máy tham gia
các hội thảo và các khoá hướng dẫn đào
tạo chuyền trưởng.
Dự kiến trong năm 2015, Chương trình
SST sẽ tổ chức 23 khoá tại các nhà máy
cho các chuyền trưởng và chuyền trưởng
tiềm năng, 2 khoá hướng dẫn đào tạo
chuyền trưởng và 2 hội thảo dành riêng
cho các chuyền trưởng.
Học phí cho những khoá học này hiện
đang giảm 80%, mỗi khoá học tổ chức
tại nhà máy chỉ $340 và mỗi người tham
gia chỉ cần đóng $20 cho khoá học hướng
dẫn đào tạo chuyền trưởng.

Được sự tài trợ của Levi Strauss, BWV đã
tìm kiếm một cách thức mới để thu hút sự
quan tâm của công nhân với mục đích vừa
giải trí vừa tìm hiểu về an toàn sức khỏe
nghề nghiệp thông qua âm nhạc. Một bài
hát rap mới được sáng tác cho công nhân
để nâng cao nhận thức về vấn đề an toàn
tại nhà máy, tập trung vào việc sử dụng
các thiết bị bảo hộ cá nhân.
Giai điệu dễ nhớ, lời bài hát chứa những
thông tin bổ ích, hi vọng bài hát mới này
có thể giúp cho nhà máy tăng cường hoạt
động đào tạo và nâng cao nhận thức về
hành vi an toàn lao động tốt hơn tại nơi
làm việc. Bài hát được trình bày trong các
khoá huấn luyện và cuộc thi về an toàn vệ
sinh lao động, hoặc được phát như một
phần không thể thiếu hàng ngày khi công
nhân bắt đầu ca làm việc hoặc đổi ca (phát
trên loa của nhà máy). Bài hát có thể được
tải về miễn phí tại http://betterwork.org/
vietnam/?page_id=57.

Cũng nhờ sự hỗ trợ của Levis Strauss,
BWV đã in một loạt tranh áp phích mới
để khuyến khích hành vi an toàn sức vệ
sinh lao động nhằm cải thiện tình trạng
tuân thủ ở các nhà máy. Bộ tranh áp phích
được thiết kế màu sắc sinh động theo
phong cách hoạt hình, truyền đạt những
thông điệp liên quan đến môi trường việc
an toàn, và sức khỏe của công nhân với
phong cách đơn giản “Làm và Không làm”.
Từ tháng 7/2014, tư vấn viên của BW
đã phân phát được hơn 16,000 tranh áp
phích cho các nhà máy của BWV các tranh
này sẽ được treo ở khu vực sản xuất để
công nhân có thể nhìn thấy.
Có một số nhà máy còn bổ sung thêm
thông tin trên tranh áp phích để giải thích
kĩ hơn thông điệp chính và các nội quy về
an toàn vệ sinh lao động ở nơi làm việc.

Tất cả hội thảo được tổ chức miễn phí cho
các chuyền trưởng tham gia chương trình,
đây là cơ hội tốt cho các chuyền trưởng
gặp gỡ nhau và trao đổi kinh nghiệm học
tập cũng như các câu chuyện.
Trong năm 2014, ba hội thảo đã được tổ
chức cho 103 chuyền trưởng đến từ 22
nhà máy. Với sự tài trợ của Walt Disney,
hoạt động này sẽ được tiếp tục với 2 khoá
khác vào năm 2015.

Áp phích ‘LÀM’ và ‘KHÔNG LÀM’ được phát cho tất cả nhà máy
tham gia trong chương trình Better Work Vietnam

Trong năm 2014, BWV đã tổ chức 47 khoá học bao gồm 19 khoá học tại văn
phòng Better Work và tại nhà máy, và 28 khoá đào tạo kỹ năng quản lý cho
chuyền trưởng (tài trợ bởi Disney). Có tổng số 1.159 người tham dự, trong đó
77% (897) là nữ. Có khoảng 190 nhà máy tham gia các khóa này trong đó 128
nhà máy học tại văn phòng BWV và tại nhà máy, và 58 nhà máy tham gia lớp
đào tạo kỹ năng cho chuyền trưởng.

Bảng đánh giá các
khóa học phổ biến của
Better Work Vietnam
trong năm 2014
Kỹ năng quản lý cho chuyền trưởng

BWV cũng hợp tác với GAP, Levi’s và The Children’s Place trong một loạt các
dự án đào tạo chung, bao gồm “Đào tạo năng suất” và tổ chức “ngày hội chia
sẻ kinh nghiệm cho quản lý người Hàn Quốc” tài trợ bởi GAP, “Thông tin, giáo
dục và truyền thông cho nhận thức của công nhân về sử dụng thiết bị bảo hộ
cá nhân” tài trợ bởi Levi’s và “5S Tổ chức nơi làm việc” - kết hợp cùng với The
Children’s Place.

1.75

Kỹ năng Thương lượng

1.75

Hướng dẫn công nhân mới

1.7

Hướng dẫn đào tạo chuyền trưởng

1.7

An toàn sức khỏe nghề nghiệp

1.62

Hợp tác tại nơi làm việc

1.62

Hội thảo cho chuyền trưởng

1.62

Năng suất

1.58

Lương và Phúc lợi

Sử dụng thang điểm đánh giá từ +2 (cao nhất) cho đến -2 (thấp nhất), người
tham dự đánh giá các khoá học từ 1.51 đến 1.74 - nghĩa là tốt và rất tốt.

1.53

Luật Lao động

Điểm trung bình

1.51
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8
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sự kiện và hoạt động gần đây
THÁNG 8

29
Hội thảo chia sẻ - ‘5S-Tổ chức nơi làm việc’

THÁNG 9

21
Ngày ‘Giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại
Việt Nam’ dành cho giám đốc người Hàn Quốc
8-9
Hội nghị Khách hàng tại Việt Nam

THÁNG 10

THÁNG 11

03
Hội nghị Khách hàng quốc tế
12
Hội thảo chia sẻ - ‘Quản lý độ tuổi lao động trẻ’
24
Họp tham vấn cấp cao về chương trình BWV

THÁNG 12

19
Hội thảo chia sẻ - ‘Mô hình cải tiến của BW’

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm
5S - TỔ CHỨC NƠI LÀM VIỆC
Hội thảo chia sẻ với chủ đề ‘5S – Tổ chức nơi
làm việc’ đã diễn ra tại TPHCM vào 29/08/2014
với sự tham dự của 77 đại diện từ 75 nhà máy
tham gia trong chương trình BWV.
Cũng như những cơ hội học tập miễn phí khác
mà BWV tổ chức vào năm 2014, hội thảo lần
này đã tạo cơ hội cho tất cả nhà máy tham dự
chia sẻ kinh nghiệm của họ về các khái niệm
quan trọng trong việc tổ chức và năng suất nơi
làm việc.
Buổi hội thảo tập trung vào việc phổ biến các áp
dụng thực tiễn quy trình 5S tại các nhà máy may
mặc và da giày, cũng như khuyến khích người
tham dự chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn trong
quá trình áp dụng mô hình này, giúp mọi người
học hỏi thêm.
Buổi hội thảo nhận được đón nhận tích cực từ
người tham dự, 4.37 theo thang điểm từ 1 đến
5 và được khen ngợi về nội dung thiết thực.
Cuối buổi, tất cả người tham dự đã hoàn tất
bản kế hoạch hành động theo mô hình 5S như
một phần cam kết sẽ thực hiện của nhà máy.

5S
Workplace
Organisation

QUẢN LÝ ĐỘ TUỔI LAO ĐỘNG
TRẺ TẠI DOANH NGHIỆP
Hội thảo đã được tổ chức tại
Hà Nội vào ngày 12/11/2014,
với 35 người tham dự từ 19
nhà máy ở khu vực phía Bắc,
gồm các tỉnh thành như Bắc
Giang, Hải Dương, Thái Bình,
và Hải Phòng. Hội thảo có sự
góp mặt của Ông Đặng Hoa
Nam, Phó Cục Trưởng Cục Bảo
vệ, Chăm sóc Trẻ em của Bộ
LĐTBXH.
Hội thảo nhằm tăng cường
kiến thức của nhà máy về các
vấn đề liên quan đến lao động
trẻ, và qua đó hướng dẫn nhà
máy xây dựng hệ thống quản
lý lao động trẻ hiệu quả hơn,
nhằm giảm thiểu rủi ro và cải
thiện mức độ tuân thủ. Đặc
biệt, nhân dịp này, Ông Đặng
Hoa Nam đã chia sẻ hiểu biết
của ông về trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp cũng như
các giải pháp trong trường
hợp phát hiện lao động trẻ
em tại nhà máy. Ông cũng
giới thiệu tới doanh nghiệp
đường dây nóng miễn phí
24/7 18001567, hỗ trợ tư vấn
về các vấn đề bảo vệ trẻ em.
Hội thảo tiếp theo dự kiến sẽ
được tổ chức với chủ đề Quản
trị rủi ro ở các nhà máy.
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MÔ HÌNH CẢI TIẾN CỦA BETTER WORK
Better Work Vietnam sẽ tổ chức hai Hội thảo
giới thiệu Mô hình cải tiến dịch vụ để giúp các
nhà máy đang và sắp tham gia chương trình
chuẩn bị cho các thay đổi trong việc cung cấp
dịch vụ tư vấn trong thời gian tới.
Buổi hội thảo đầu tiên được tổ chức vào
19/12/2014 tại TPHCM, với sự tham dự của
120 nhà máy từ 7 tỉnh thành khu vực phía
Nam. Ba nhà máy Bắc cũng tham gia.
Hội thảo nhằm giúp nhà máy hiểu rõ những
hoạt động chính trong Mô hình cải tiến của
Better Work, đặc biệt là cách sử dụng bộ công
cụ tự chẩn đoán, quy trình cải tiến tương
ứng, và mối liên quan với kết quả tuân thủ
của nhà máy.
Mô hình này cho phép nhà máy được làm chủ
quá trình cải tiến - bằng cách tự đánh giá các
thử thách và xây dựng hệ thống các công cụ
để giải quyết vấn đề - với sự hỗ trợ từ Better
Work.
Người tham dự đã được cung cấp một cơ hội
thực tế để thực hành công cụ tự đánh giá,
cũng như được trực tiếp đặt các câu hỏi cho
Tư vấn viên của Better Work về Mô hình điều
chỉnh này.
Buổi hội thảo thứ hai được tổ chức ở miền
Bắc vào ngày 5 tháng 2 năm 2015..

Buổi họp tham vấn
cấp cao về Better
Work Vietnam

Hội nghị Khách hàng của Better Work
Chiều 24/11/2014, tại Hà Nội, Better
Work Vietnam phối hợp cùng IFC và
ILO tổ chức buổi họp tham vấn cấp cao
về Chương trình Better Work Vietnam
năm 2014.
Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo
các cơ quan ba bên và bà Sandra Polaski
– Phó Tổng Giám Đốc Tổ Chức Lao động
Quốc Tế.
Theo báo cáo tuân thủ mới nhất của
BWV, xu hướng tuân thủ của doanh nghiệp may trong những năm gần đây có
chiều hướng cải thiện, đặc biệt về một
số lĩnh vực như hệ thống quản lý về an
toàn, quản lý hóa chất và chất độc hại,
chi trả phép năm cho người lao động
và quản lý thời gian tăng ca. Việc quản
lý, lưu trữ hồ sơ, bảo vệ người lao động
chưa thành niên, và thương lượng tập
thể cũng có những cải tiến rõ rệt.
Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn cần phải
lưu ý một số điểm trong thời gian tới
như ứng phó khẩn cấp, trả lương tăng
ca, chấm dứt hợp đồng lao động, hay
sự can thiệp vào hoạt động công đoàn
và phân biệt đối xử. Sở dĩ doanh nghiệp
vẫn còn vướng mắc là do một số điều
khoản của Bộ luật Lao động 2012 chưa
có nghị định hướng dẫn cụ thể, dẫn tới
việc hiểu và thực hiện còn chưa nhất
quán.
Cũng tại buổi họp này, BWV nêu ra hai
định hướng quan trọng trong thời gian
sắp tới. Bắt đầu từ tháng 6 năm 2014,
Better Work sẽ triển khai chính sách
công khai một số điểm không tuân thủ
nghiêm trọng tại doanh nghiệp với mục
đích tăng cường tính minh bạch trong
việc thực thi pháp luật tại doanh nghiệp. Song song đó, chương trình cũng
sẽ điều chỉnh lại mô hình cung cấp dịch
vụ tại doanh nghiệp nhằm tăng cường
chất lượng dịch vụ; giúp nhà máy nắm
vai trò chủ đạo và tự chịu trách nhiệm
về việc cải tiến của doanh nghiệp.

Tất cả các nhãn hàng quốc tế trong chương trình Better Work đã tham dự hội nghị khách
hàng vào tháng 10 và 11 nhằm điểm lại các kết quả đạt được cũng như những thách
thức gặp phải trong năm qua, và đây cũng là dịp để chương trình tham khảo ý kiến và
mong muốn sự hợp tác của tất cả khách hàng trong năm tiếp theo.
Hội nghị đầu tiên được tổ chức tại TPHCM cho tất cả đại diện khách hàng quốc tế tại
địa phương, với sự tham dự của 57 khách mời từ 27 nhãn hàng tại Việt Nam và đại diện
từ VGCL, VCCI, MOLISA và VITAS. Chủ đề thảo luận bao gồm TPP, kết quả của báo cáo
nghiên cứu về an toàn cháy nổ, và việc sử dụng nhà thầu phụ không được phép trong
chuỗi cung cứng may mặc. Một số nhà máy tham dự buổi họp này cũng chia sẻ kinh nghiệm của họ khi làm việc với Better Work nhằm củng cố mối quan hệ với các khách hàng.
Vào 3/11, hội nghị khách hàng quốc tế toàn cầu tổ chức bởi Better Work cũng đã diễn
ra ở New York, cùng với sự tham dự của đại diện từ ILO, IFC, hiệp hội ngành và học giả.
Chủ đề thảo luận chính tại sự kiện này bao gồm kết hoạch thực hiện chính sách công khai
minh bạch của Better Work tại các quốc gia, cũng như tạo cơ hội để nâng cao sự hợp tác
của các khách hàng với chương trình nhằm đạt được hiệu quả tốt hơn. Những bước tiến
gần đây và tiếp theo của chương trình cũng được nhấn mạnh bao gồm việc ra mắt ‘mô
hình cải tiến’, cập nhật về chương trình Better Work tại Bangladesh hoạt động gần đây,
và nghiên cứu về tính khả thi của chương trình Better Work tại Myanmar trong tương lai.

Các giám đốc người Hàn Quốc chia sẻ kinh
nghiệm tại sự kiện giao lưu văn hóa
Better Work đã tổ chức sự kiện chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu văn hóa cho tất cả
giám đốc người Hàn Quốc vào ngày 21/09/2014 tại TPHCM. Hơn 30 khách mời từ
17 nhà máy Hàn Quốc, đại diện từ Lãnh sự quán Hàn Quốc và công ty Gap đã tham
dự sự kiện này.
Tất cả khách mời có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa và tính cách của người lao động
Việt Nam, cũng như chia sẻ kinh nghiệm bản thân và các thách thức gặp phải khi làm
việc trong ngành may mặc và da giầy tại Việt Nam. Hàn Quốc là một trong những
nhà đầu tư chính trong ngành may mặc tại Việt Nam, và chiếm tỉ lệ 1/3 trên tổng số
nhà máy tham gia Better Work.
Tại sự kiện cũng đã có sự chia sẻ của hai giám đốc nhà máy là Ông Kim Song từ công
ty On Accessories và Oong CK Lee từ công ty Nobland Vietnam về môi trường kinh
doanh tại Việt Nam. Tất cả khách mời cũng đã nghe chia sẻ từ đại diện Better Work
về sự khác biệt văn hóa trong cách giao tiếp và phong cách quản lý giữa các giám
đốc người Hàn Quốc và giám đốc người Việt.
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lịch khai giảng
Lịch Khai giảng các khóa học sắp tới của Better Work Vietnam như sau:
THÁNG 3

Học tại BWV

Học tại nhà máy

20

5S - Tổ chức nơi làm việc

1 ngày US$ 50/người

US$ 1.100/lớp

13-14

Năng suất

2 ngày US$ 50/người

US$ 1.250/lớp

26-27

Lương và Phúc lợi

2 ngày US$ 50/người

US$ 1.250/lớp

Theo
Kỹ năng quản lý cho chuyền
yêu cầu trưởng (tiếng Hoa)

3 ngày US$ 60/người

US$ 1.500/lớp

Theo
Đào tạo công nhân - chiếu
yêu cầu phim

45‘/
tập

THÁNG 4

Học tại BWV

Học tại nhà máy

Hướng dẫn công nhân mới

2 ngày US$ 50/người

US$ 1.250/lớp

16-17

An toàn sức khỏe nghề nghiệp

2 ngày US$ 50/người

US$ 1.250/lớp

23-24

Hợp tác tại nơi làm việc

2 ngày US$ 50/người

US$ 1.250/lớp

3 ngày US$ 60/người

US$ 1.500/lớp

Theo
Đào tạo công nhân - chiếu
yêu cầu phim

45‘/
tập

THÁNG 5

US$ 300/tập phim
Học tại BWV

Học tại nhà máy

7-8&15 Kỹ năng quản lý cho chuyền trưởng 3 ngày US$ 70/người

US$ 1.700/lớp

21-22

2 ngày US$ 50/người

US$ 1.250/lớp

3 ngày US$ 60/người

US$ 1.500/lớp

Kỹ năng Thương lượng

Theo
Kỹ năng quản lý cho chuyền
yêu cầu trưởng (tiếng Hoa)
Theo
Đào tạo công nhân - chiếu
yêu cầu phim

45‘/
tập

US$ 300/tập phim

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 Ireland, Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO). Một số hoạt động được tài
trợ bởi Bộ Phát triển Việc làm và Xã hội Canada (ESDC) và Bộ Lao động Mỹ (USDOL).
United States
Department of
Labor

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:

•
•
•
•

Bảng công cụ đáng giá của Better
Work Vietnam hiện đã có trên
trang web của chương trình tại:
http://betterwork.org/vietnam
/?page_id=3293

US$ 300/tập phim

2-3

Theo
Kỹ năng quản lý cho chuyền
yêu cầu trưởng (tiếng Hoa)

Thông tin mới trên
trang web của BWV

Chính phủ Đan Mạch
Chính phủ Hà Lan
Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO)
Quỹ Levi Strauss

• Quỹ Hội đồng Mỹ (được tài trợ từ Công ty Gap, Nike và Wal-Mart)

Các Doanh nghiệp
và Khách hàng mới
tham gia Chương
trình
Tính đến cuối tháng 12 năm
2014, có tổng cộng 300 nhà máy
đăng ký Dịch vụ Đánh giá và Tư
vấn của Chương trình Better
Work Vietnam và 51 Khách hàng
đăng ký xem báo cáo và tham
gia các hoạt động của Chương
trình.
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)

Liên hệ
Đăng ký Đánh giá và Tư vấn
Chị. Nguyễn Bích Nga
ĐT: +84 8 39 350 363
Email: nga@betterwork.org
Thông tin và Đăng ký Đào tạo
Chị. Thúy Nguyễn
ĐT: +84 8 39 350 363
Email: thuynguyen@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

