Chào mừng Giám đốc mới của

ILO Việt Nam!

Giám đốc mới của Văn phòng ILO tại Việt Nam, Change-Hee Lee, chia sẻ
quan điểm và tầm nhìn của ông nhân dịp nhậm chức ngày 15/9/2015
Là một người bạn lâu năm của Việt Nam (VN),
ông có suy nghĩ gì khi trở lại VN ở cương vị mới?

Công việc gần đây nhất ông Chang-Hee
Lee đảm nhiệm là vị trí chuyên gia cao cấp
về quan hệ lao động tại Ban Thị trường Lao
động Toàn diện, Quan hệ Lao động và Điều
kiện Làm việc, trụ sở chính của ILO.
Gia nhập ILO Geneva từ năm 1996, ông
đã tham gia một số chương trình nghiên
cứu quốc tế lớn về quan hệ lao động,
trước khi chuyển công tác sang Bangkok,
Thái Lan, năm 2000 với tư cách là
chuyên gia quan hệ lao động.

Trong thời gian làm việc tại Bangkok, ông
hỗ trợ 10 nước Đông Á, bao gồm VN
thông qua tư vấn chính sách cho các
chính phủ, công đoàn và tổ chức của
người sử dụng lao động về các vấn đề về
chính sách quan hệ lao động.

Năm 2006, ông chuyển công tác đến văn
phòng ILO Trung Quốc và Mông Cổ, sau đó
trở lại làm việc tại trụ sở ILO Geneva năm
2012 ở vị trí chuyên gia phân tích chính
sách cao cấp Phòng Lồng ghép Chính sách
cho đến cuối năm 2013. Trong thời gian
đó, ông được Tổng Giám đốc ILO bổ nhiệm
làm thành viên của nhóm làm việc đặc
nhiệm đưa ra những khuyến nghị cải cách
cho các hoạt động của ILO tại thực địa.
Ông đã có nhiều bài viết về quan hệ
lao động tại khu vực Đông Á, đặc biệt
tập trung vào VN, Trung Quốc, Nhật
Bản và Hàn Quốc.

Là công dân Hàn Quốc, ông Chang-Hee
Lee nhận bằng Tiến sĩ Đại học Quốc gia
Seoul năm 1996 với đề án về lịch sử hiện
đại quá trình phát triển quan hệ lao động
trong ngành công nghiệp thép tại Nhật
Bản. Ông cũng là giáo sư danh dự tại Viện
Khoa học Xã hội, Đại học Tokyo, Nhật Bản.

Tôi cảm thấy như đang trở về quê hương tôi lớn
lên. Chính VN là nơi tôi có được những trải
nghiệm đầu tiên về những thách thức thực sự
trong công tác phát triển kinh tế xã hội thông qua
quá trình làm việc cùng các đồng nghiệp VN
trong Chính phủ, công đoàn và cộng đồng doanh
nghiệp từ năm 2000.

Giờ đây tôi trở lại Hà Nội ở cương vị mới là Giám
đốc Văn phòng ILO tại VN. Tôi hy vọng mối quan
hệ mật thiết dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng
lẫn nhau sẽ tạo điều kiện để chúng tôi tìm ra
hướng đi theo cách của Việt Nam để phát triển
toàn diện, đưa việc làm bền vững đến với tất cả
mọi người.

Là người đã tham gia vào quá trình cải cách toàn
diện pháp luật lao động và hệ thống quan hệ
lao động của VN, theo ông, quá trình đổi mới
đã đem lại những kết quả gì?

Kể từ đầu những năm 2000, VN đã trải qua 3
giai đoạn cải tổ pháp luật lao động (năm 2002,
2006 và 2012). Tôi có vinh dự được tham gia
cả 3 quá trình quan trọng trên. Sự cải cách đã
mang lại những tiến bộ trong hệ thống luật pháp
của đất nước và tạo ra các thiết chế mới như Hội
đồng Tiền lương Quốc gia.

Tuy nhiên, thách thức vẫn còn đó. Dù đã cải cách
pháp luật lao động, tất cả các cuộc đình công
trong suốt 20 năm qua vẫn là đình công tự phát.
Đây là một dấu hiệu rõ ràng về sự yếu kém
không chỉ ở pháp luật mà còn ở thể chế và tổ
chức. VN hoàn toàn có thể thay đổi điều này. ILO
sẽ tiếp tục hỗ trợ các đối tác ba bên - Chính phủ,
tổ chức của người sử dụng lao động và người lao
động - trong hành trình xây dựng mối quan hệ

lao động bền vững, dựa trên Công ước 98 của
ILO (Quyền Tổ chức và Thương lượng Tập thể)
và Công ước 87 (Quyền Tự do Hiệp hội và về
việc Bảo vệ Quyền được Tổ chức).
Theo ông, đâu là những thách thức chính đối
với VN trong lĩnh vực lao động, việc làm trong
những năm tới?

VN đã có được những thành tựu ấn tượng trong
phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo kể từ
công cuộc Đổi Mới năm 1986. VN đã đạt được
hầu hết các mục tiêu Thiên niên kỷ và trở thành
quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Đây là kết
quả đáng ghi nhận!

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều quan ngại về chất lượng
và độ bền vững của mô hình tăng trưởng kinh tế
hiện tại (phần lớn phụ thuộc vào các sản phẩm
dựa vào tài nguyên thiên nhiên, ngành chế biến
có giá trị gia tăng thấp và khả năng cạnh tranh
dựa trên nguồn nhân công giá rẻ và không có kỹ
năng). Do đó, phát triển bền vững thông qua cải
thiện chất lượng nguồn nhân lực, việc làm tử tế
và phát triển doanh nghiệp bền vững là một
thách thức quan trọng nếu VN muốn xây dựng
nền kinh tế công nghiệp hóa có sức cạnh tranh.

Mặc dù VN đã đạt được những tiến bộ về giảm
nghèo, tốc độ giảm nghèo đã bị chậm lại, cùng
với đó bất bình đẳng thu nhập lại gia tăng. Và
đói nghèo có mối quan hệ chặt chẽ với việc làm
dễ bị tổn thương. Làm sao để đảm bảo phát triển
công bằng và toàn diện thông qua bảo trợ xã hội
– bao gồm bảo hiểm xã hội – và giải quyết nhu
cầu việc làm bền vững của nhóm người chịu thiệt
thòi và dễ bị tổn thương là một vấn đề quan trọng
khác. Đưa việc làm bền vững trở thành hiện thực
với mọi người dân Việt Nam là một thách thức
lớn như đã được chỉ ra trong Chương trình Quốc
a
gia Việc làm bền vững (2012-2016).
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Việt Nam
xây dựng mục tiêu
xóa bỏ amiăng trắng,
bảo vệ cộng đồng,
người lao động

Theo dự thảo Kế hoạch Hành động Quốc
gia loại trừ các bệnh liên quan đến amiăng,
dự tính VN sẽ giảm tiêu thụ amiăng 20%
mỗi năm cho tới 2020 và giám sát chặt chẽ
quá trình cấm sử dụng vật liệu độc hại này.

Được xây dựng với sự hỗ trợ của ILO và Tổ
chức Y tế Thế giới (WHO), dự thảo kế hoạch
hành động cho giai đoạn 2016-2020 đặt
mục tiêu nâng cao nhận thức của chính
quyền, người sử dụng lao động, người lao
động và cộng đồng về tác hại của amiăng
và tăng cường sản xuất vật liệu thay thế.

Đâu sẽ là ưu tiên hàng đầu của ILO tại
VN dưới sự điều hành của ông?
a

Năm 2015 đánh dấu cột mốc quan trọng
của VN trong quá trình tăng cường hội
nhập kinh tế toàn cầu, với các sự kiện như
việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN,
hoàn thành Hiệp định Thương mại Tự do
Việt Nam – EU, và quá trình đàm phán
Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương.

Sang năm 2016 sẽ là năm đầu tiên cộng
đồng quốc tế thực hiện Mục tiêu Phát
triển Bền vững 2030 (SDG), trong đó
chương trình việc làm bền vững của ILO
được đặt làm trọng tâm. Đặc biệt, đây
cũng là năm kỷ niệm 30 năm Đổi Mới
của VN – một cơ hội lịch sử để VN đặt
nền móng phát triển bền vững cho giai
đoạn tiếp theo của Đổi Mới, đó là những
cải tiến về “thể chế” đối với nền tảng
chính sách xã hội và thị trường lao động.

ILO sẽ tiếp tục đóng vai trò tích cực trong
việc tham gia hiệu quả Sáng kiến Một
Liên Hợp Quốc, tiếp cận với các tổ chức
tài chính quốc tế và làm việc cùng
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Dự thảo sẽ được trình lên Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt trong tháng 10/2015. Dự
thảo cũng hướng tới mục đích phát triển cơ
sở dữ liệu quốc gia về amiăng và cải thiện
năng lực chẩn đoán bệnh liên quan đến
amiăng trong 5 năm tới.

VN vẫn là một trong những quốc gia nhập
khẩu nhiều amiăng trắng nhất trên thế giới.
Vật liệu này có khả năng gây ra nhiều vấn
đề sức khỏe, bao gồm các loại ung thư phổi.
Amiăng trắng được sử dụng chủ yếu trong
sản xuất ngói lợp, và hàng ngàn sản phẩm
khác như má phanh xe máy, vật liệu cách
nhiệt trong vận tải và xây dựng. Amiăng
được các nhà cung cấp quảng bá với thế
mạnh là “giá thành rẻ”.
Hồ sơ quốc gia 2013 về amiăng cho thấy
Chính phủ và các đối tác xã hội nhằm
giúp VN đạt được các Mục tiêu Phát
triển Bền vững 2030.

Ngoài ra, ILO cũng đã thành công trong
việc hỗ trợ VN củng cố pháp luật và
chính sách quốc gia kể từ ngày thành lập
văn phòng tại VN năm 2002 đến nay.
Đã đến lúc chúng ta đưa những thành
quả về luật pháp và chính sách trở thành
những tiến bộ thực sự đối với đời sống
của người lao động, gia đình họ và đối
với cộng đồng doanh nghiệp.

Để thực hiện được những điều đó, khả
năng “thể chế” và “tổ chức” của các bên
tham gia tại các cấp cần phải được nâng
cao. VN có thể cải thiện pháp luật lao
động nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa khi
hoạt động thanh tra lao động có thể
hướng người lao động và người sử dụng
lao động tuân thủ pháp luật một cách
hiệu quả. VN có thể cải thiện luật công
đoàn, nhưng điều đó chỉ có ý nghĩa khi
công đoàn có thể tổ chức và đại diện hiệu
quả cho người lao động trong đàm phán
với người sử dụng lao động.

VN đứng thứ 7 thế giới với mức tiêu thụ
amiăng trắng trên đầu người khoảng 0,86kg
hàng năm.

"Các quốc gia cung cấp amiăng nhấn mạnh
vào yếu tố “giá thành rẻ”, tuy nhiên đã có
những vật liệu khác an toàn hơn với chi phí
gần tương đương, và ILO đặc biệt khuyến
khích Chính phủ thúc đẩy việc sử dụng các
sản phẩm thay thế này," chuyên gia của ILO
VN, Phillip Hazelton, cho biết. "Chi phí của
việc tiếp tục sử dụng amiăng trắng cần phải
được tính đến bao gồm không chỉ có chi phí
chăm sóc y tế, bồi thường sức khỏe cho người
lao động bị các bệnh liên quan tới amiăng
mà còn cả chi phí y tế cho những người bị
ảnh hưởng do phải tiếp xúc với các chất xơ
bụi từ những tấm lợp amiăng độc hại. "

"Ngoài ra còn có tiềm ẩn những chi phí lớn
trong tương lai khi tháo dỡ các công trình
công cộng sử dụng vật liệu amiăng như
trường học và bệnh viện, như ở các quốc
gia khác, dưới sức ép của công chúng khi
người dân bắt đầu hiểu rõ mối nguy hiểm
của việc tiếp xúc với amiăng," ông nói thêm.

Theo số liệu của ILO, khoảng 107.000
người lao động trên thế giới tử vong hàng
năm từ các bệnh do tiếp xúc với amiăng.

ILO cần xây dựng mối quan hệ đối tác
chiến lược với đối tác ba bên tại các cấp
một cách thống nhất nhằm tạo ra những
cải thiện về mặt hệ thống và bền vững,
dựa trên sự hỗ trợ đầy đủ và cam kết
chung của đối tác ba bên ở cấp quốc gia.

Sau cùng, ILO sẽ kỷ niệm 100 năm
thành lập trong năm 2019, đánh dấu
một thế kỷ nỗ lực vì công bằng xã hội
trong lĩnh vực lao động việc làm. Tôi
nhận thấy có nhiều điểm tương đồng về
ý tưởng và nguyên tắc trong Bản giới
thiệu Hiến chương ILO và lá thư của
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết năm 1919
gửi đoàn đại biểu Hội nghị Hòa bình
Paris. Trong thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh
bày tỏ hy vọng về một thời kỳ mới của
nhân quyền và công lý, và đề nghị sự
tôn trọng đối với quyền tự do hiệp hội.
Việc xây dựng thể chế và các thực tiễn
thị trường lao động dựa trên các nguyên
tắc chung mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu
gọi và nằm trong những tiêu chuẩn lao
động quốc tế, đặc biệt là Công ước số
98 và 87, là ưu tiên quan trọng đối với
VN và cộng đồng quốc tế.

Theo quyết định cuối cùng của Hội đồng
Tiền lương Quốc gia vào đầu tháng 9,
lương tối thiểu của VN năm 2016 được
kiến nghị tăng lên mức 2,4 – 3,5 triệu
đồng tùy theo từng vùng. So với năm
nay, mức tăng bình quân là 12,4%.

Đại diện chủ sử dụng lao động, người
lao động và Chính phủ cuối cùng đã
thỏa hiệp thành công tại phiên làm việc
thứ ba của Hội đồng Tiền lương Quốc
gia, thống nhất mức đề xuất tăng lương
tối thiểu cho năm tới.
Cuộc họp đi đến kết luận sau các phiên
đàm phán căng thẳng giữa Tổng Liên
đoàn Lao động VN (TLĐLĐ) và các tổ
chức của chủ sử dụng lao động (Hiệp Hội
Dệt May VN, Hiệp hội các Doanh nghiệp
Vừa và Nhỏ VN, Liên minh Hợp tác xã
VN) điều phối bởi Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Ban đầu, phía công đoàn đề xuất mức
tăng trung bình 16,8% và phía chủ sử
dụng lao động đề xuất 7,2%.

Trong các phiên đàm phán năm nay – và
cũng là lần thứ ba Hội đồng Tiền lương
Quốc gia kiến nghị mức tăng lương tối
thiểu, các bên đã thể hiện cam kết lớn
hơn đối với phương thức đàm phán dựa
trên bằng chứng và chiến lược.

Khoảng cách chênh lệch trong đề xuất ban
đầu của phía công đoàn và chủ sử dụng lao
động năm nay đã được thu hẹp so với
những năm trước. Cả hai bên đều tham
chiếu đến bộ dữ liệu và tiêu chí gần giống
nhau để bảo vệ phương án của mình,
nhưng mỗi bên lại tập trung vào những
điểm nhấn khác nhau. Đề xuất của VCCI
chú trọng vào nâng cao năng suất và năng
lực của chủ sử dụng lao động trong khi
TLĐLĐ lại nhấn mạnh sự cần thiết phải
nâng mức lương tối thiểu để dần đáp ứng
với các tiêu chuẩn quan trọng như mức sống
tối thiểu và mức lương trung bình toàn quốc.
"Sự thu hẹp khoảng cách giữa hai bên
và những trọng tâm khác nhau mà họ
đưa ra cho thấy sự tăng cường hiểu biết
lẫn nhau giữa đại diện của người lao
động và chủ sử dụng lao động, cũng
như việc các bên phát triển cách tiếp
cận chiến lược của mình từ kinh nghiệm
đàm phán trước đây," Giám đốc ILO VN
Chang-Hee Lee cho biết.

cách
tính
12,4%,mức sống tối thiểu
cần được cải thiện
Đề xuất tăng lương tối thiểu

Ông nhấn mạnh quá trình điều chỉnh
lương tổi thiểu cần phải được thực hiện
thường xuyên, dựa trên bằng chứng,
được tham gia bởi các bên liên quan và
cân nhắc đến các yếu tố kinh tế xã hội
mà các bên cùng đồng thuận. Những yếu
tố này bao gồm chi phí sinh hoạt, nhu
cầu của người lao động và gia đình họ,
khả năng chi trả lương tối thiểu của
doanh nghiệp, năng suất và mức độ
mong muốn tìm kiếm và duy trì việc làm.

Hiện tại, đại diện của người lao động và
chủ sử dụng lao động và công đoàn vẫn
đang thảo luận lộ trình tăng lương tối
thiểu nhằm đáp ứng nhu cầu sống tối
thiểu của người lao động và gia đình.
Trong khi TLĐLĐ đưa ra hạn chót là năm
2017, các tổ chức của người sử dụng lao
động đề nghị lùi lại một năm đến 2018.

Trong khi các tổ chức khác nhau đưa ra ước
tính và phương pháp xác định mức sống tối
thiểu khác nhau, Bộ Lao động, Thương binh
và Xã hội (LĐTBXH) cho biết sẽ áp dụng
cách tính mức sống tối thiểu mới được xây
dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ ILO.

Giám đốc ILO VN cũng đưa ra cảnh báo
đối với những kỳ vọng quá cao về những
gì lương tối thiểu có thể làm được:

"Tại VN, lương tối thiểu thường được nhiều
người coi là cơ chế để điều chỉnh mức lương
thực tế. Tuy nhiên, lương tối thiểu là một
công cụ chính sách nhằm bảo vệ người lao
động có tay nghề thấp không bị nhận mức
lương quá thấp. Đây không phải là một
công cụ để điều chỉnh tiền lương thực tế đối
với đa số người lao động. Với nhóm ở trên
mức lương tối thiểu, chủ sử dụng lao động
và người lao động cần ấn định mức lương
thông qua đàm phán tự nguyện, để cả hai
cùng được hưởng lợi từ những gì việc cải
thiện năng suất lao động tao ra.”

Trong nền kinh tế thị trường, ông nói
thêm, việc thiết lập mức lương tối thiểu
và thương lượng tập thể là hai công cụ
quan trọng bổ sung cho nhau trong việc
xác định tiền lương và điều kiện làm việc.

Hội đồng Tiền lương Quốc gia được thành
lập với sự hỗ trợ của ILO vào tháng
8/2013, đánh dấu sự chuyển đổi từ cơ
chế xác định lương tối thiểu hoàn toàn do
Chính phủ quyết định sang một thể chế
ba bên, điều mà ILO luôn khuyến khích.
Hội đồng bao gồm đại diện của Bộ
LĐTBXH, các tổ chức của người lao động
và chủ sử dụng lao động với số lượng cân
bằng, và do Thứ Trưởng LĐTBXH Phạm
Minh Huân chủ trì.
Bản Tin ILO
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Trung tâm hỗ trợ lao đông di cư
giúp người lao động có quyết định đúng đắn

T khi thành l p vào n m 2011 đ n nay,
5 trung tâm h tr ng i lao đ ng đi làm
vi c n c ngoài (MRC) t i các t nh
mi n B c và mi n Trung VN đã giúp đ
h n 13.500 lao đ ng di c và gia đình
thông qua d ch v t v n, tr giúp pháp
lý và các h tr khác.

Đ c ILO h tr thông qua d án TAM
GIÁC (Hành đ ng ba bên nh m b o v
ng i di c thu c khu v c ti u vùng sông
Mêkông tránh kh i n n bóc l t lao đ ng) –
m t d án đ c tài tr b i Chính ph Úc,
mô hình này d ki n s đ c nhân r ng t
các trung tâm thí đi m t i Thanh Hóa,
Qu ng Ngãi, B c Ninh, Phú Th và Hà
T nh. M t chu i các h i th o đã đ c t
ch c cho cán b c p tnh phía B c, Trung
và Nam nh m đ a mô hình ra quy mô toàn
qu c d a trên c m nang v n hành MRC.
"Vi c giúp ng i lao đ ng có nhu c u đi làm
vi c t i n c ngoài có đ c nh ng thông tin
đ y đ đ quy t đnh tr c khi xu t c nh,
tránh b r i vào b y buôn bán ng i và lao
đ ng c ng b c có ý ngh a r t quan tr ng,"
ông Max Tunon, Cán b ch ng trình cao
c p/Đi u ph i viên D án TAM GIÁC cho
bi t. "Vai trò c a các MRC càng t ng lên khi
ngày càng nhi u ng i lao đ ng VN mu n
tìm ki m c h i làm vi c t i n c ngoài,
nh ng nhi u ng i trong s đó không đ c
ti p c n các ngu n thông tin đáng tin c y
v di c lao đ ng an toàn và h p pháp.”
Các MRC hi n đ c l ng ghép trong các
trung tâm gi i thi u vi c làm đ a ph ng
d i s qu n lý c a S Lao đ ng, Th ng
binh và Xã h i tnh.
Trong kho ng th i gian t tháng 6/2013
đ n tháng 6/2014, các MRC đã tr giúp
pháp lý cho 40 tr ng h p liên quan đ n
95 ng i, v i t ng s ti n b i th ng lên t i
250 tri u đ ng.
Kh o sát v đ i t ngh ngl i cho th y 98%
s lao đ ngdi c đã ti p c n MRC quy t đnh
ch đi qua các doanh nghi p có gi y phép.
(Con s này cao h n nhi u so v i đi u tra ban
đ u c a d án khi ch 43% lao đ ng d đnh
di c đ c h i mu n đi theo kênh này.)
Đ bi t thêm thông tin, xin liên h :
V n phòng ILO t i Vi t Nam
48-50 Nguy n Thái H c, Hà N i

04

Bản Tin ILO

G n 87% s lao đ ng đ c ph ng v n
c ng cho bi t n i dung t v n c a MRC đã
giúp h quy t đnh di c theo con đ ng
h p pháp và 96% c m th y quy n l i c a
h đ c b o v t t h n.
"Nh có trung tâm h tr lao đ ng đi làm
vi c n c ngoài c a tnh mà con gái tôi
đã v nhà an toàn," bà Tr n Th Lâm tâm
s . Là m c a m t lao đ ng di c , bà đã
đ n nh MRC t i Thanh Hóa giúp đ khi b
m t liên l c v i con gái n c ngoài. Con
gái bà đã b ch n th ng tâm lý sau khi
nghe theo m t c s tuy n d ng "chui", v i

vã xu t c nh, v i nh ng l i h a h n v công
vi c có thu nh p cao t i n c ngoài.
"Tôi mu n chia s kinh nghi m v i nh ng
ng i có ý đnh xu t c nh, ph i tìm hi u
thông tin k càng tr c khi quy t đnh đi ra
n c ngoài làm vi c."
Lao đ ng di c ra n c ngoài đã và đang
gia t ng t i VN. C n c có h n 500.000
công dân hi n đang làm vi c n c ngoài.
T n m 2008 đ n 2014, kho ng 85.000
lao đ ng xu t c nh m i n m tìm ki m c
h i vi c làm.
Nam, Hà N i và TP HCM, tháng 10

•
H i th o tham v n v các thách
•
Ngày h i s c kh e công nhân th c và thu n l i trong quá trình tri n
Better Work, TP HCM, 25/10
khai Lu t An toàn V sinh Lao đ ng,
Hà N i, tháng 10
•
Đào t o cho các doanh nghi p
SCORE v h p tác t i n i làm vi c và •
T p hu n v "K ho ch hóa gia
qu n lý ch t l ng, Bình D ng, đình" cho các nhà máy Better Work,
Đ ng Nai, Bình Đ nh, tháng 10
TP HCM, 27/11
•
Công b Báo cáo K n ng ph c •
Khóa đào t o T v n D ch v
v Th ng m i và Đa d ng hóa kinh Vi c làm dành cho các đ n v đào t o
t cho ngành du l ch, tháng 10
t i Qu ng Nam, Th a Thiên – Hu ,
tháng 11
•
H i th o đánh giá 2 n m th c
hi n B lu t Lao đ ng, Hà N i, tháng •
H i ngh Quan h Lao đ ng toàn
10
qu c, Hà N i, tháng 11
•
Khai tr ng làng du l ch c ng •
T p hu n v "B nh ngh
đ ng Thanh Toàn và b o tàng c ng nghi p" cho các nhà máy Better
đ ng nông c , Th a Thiên – Hu , Work, TP HCM, 25/12
tháng 10
•
Đào t o gi ng viên ngu n v B
•
H i th o v công c 87 và quy t c ng x phòng ch ng qu y r i
công c 98 c a ILO cho cán b lãnh tình d c t i n i làm vi c, Hà N i,
đ o công đoàn khu v c mi n B c và tháng 12
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