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Hội nghị
Luật Lao Ðộng Việt Nam 2020
Hồ Chí Minh | 17.07.2020
Riverside Palace – Quận 4, TPHCM

Hà Nội | 24.07.2020
Grand Plaza Hotel – Cầu Giấy
Cập nhật Bộ luật Lao động 2019 mới nhất & các ứng dụng thực tiễn
Hình thức tổ chức hấp dẫn, thực tế, chủ đề thời sự: Phiên toà
giả định, phong trào #Metoo, điều tra nội bộ…
Diễn giả là các Luật sư hàng đầu, lãnh đạo doanh nghiệp, Giám
đốc Nhân sự
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Giám đốc Nhân sự toàn quốc
AkzoNobel Vietnam

chương trình
Chủ đề: Thấu hiểu pháp lý – Vững bước tiên phong
8:00 – 8:45

Đăng ký và giao lưu

8:30 – 8:45

Khai mạc Hội nghị

8:45 – 10:15

Khán phòng chính

Người sử dụng lao động cần biết gì từ ngày 01.01.2021 Ảnh hưởng và Chuẩn bị
> Luật sư Nguyễn Hữu Phước

10:15 – 10:30
10:30 – 12:00

Giải lao
Phòng A

Đại dịch toàn cầu - ảnh
hưởng pháp lý và cách xử
lý

Chấm dứt hợp đồng lao động
sai - Rủi ro pháp lý và Lời
khuyên

> Luật sư Nguyễn Thúy Hằng

> Điều phối: Luật sư Dương Tiếng
Thu

12:00 – 13:15

Tiệc trưa

13:15 – 14:45

Phòng A

14:45 – 15:00
15:00 – 17:00

Phòng B

Phòng B

Khiếu nại của nhân viên và
điều tra nội bộ tại doanh
nghiệp

Việt Nam hưởng ứng Phong
trào #MeToo - Quấy rối tình
dục tại nơi làm việc

> Điều phối: Luật sư, Giám đốc
nhân sự Lê Ngọc Minh

> Điều phối: Giám đốc NS Trần Thị
Chi Linh

Giải lao
Khán phòng chính

Phiên tòa giả định - Tình huống lao động khó tại tòa
> Luật sư Trần Văn Trí và Luật sư Lạc Thị Tú Duy

17:00 – 17:15

Bế mạc

Agenda
2020 Legal Insights for thriving
8:00 – 8:45

Registration and networking

8:30 – 8:45

Welcome and opening remarks

8:45 – 10:15

MAIN ROOM

MAIN ROOM: What employers need to know from
01.01.2021 - Impacts and Preparation
> Attorney Nguyen Huu Phuoc

10:15 – 10:30
10:30 – 12:00

12:00 – 13:15
13:15 – 14:45

Coffee Break
ROOM A

Global Pandemic - legal
impacts and how to deal
with

Unlawful termination of
labour contract - Legal risks
and Tips

> Attorney Nguyen Thuy
Hang

> Moderator: Attorney Duong
Tieng Thu

Lunch Break
ROOM A

Employee Complaints &
Internal Investigation at
the workplace
> Moderator: Attorney Le
Ngoc Minh

14:45 – 15:00
15:00 – 17:00

ROOM B

Tea Break

ROOM B

Vietnam’s legislative
response to the #MeToo
Movement - Sexual
Harassments at the
workplace
> Moderator: Ms Tran.T.Chi Linh
HR Director, AAA Insurance

MAIN ROOM

Moot court: study from true business case
> Attorney Tran Van Tri, Attorney Lac Thi Tu Duy

17:00 – 17:15

Closing

NỘI DUNG CHỦ ÐỀ CHÍNH
Thấu hiểu pháp lý – Vững bước tiên phong

Chủ đề

Nội dung chính

Người sử dụng lao động
cần biết gì từ ngày
01.01.2021 - Ảnh hưởng
và Chuẩn bị

• Các thay đổi liên quan đến hợp đồng
lao động
• Các thay đổi liên quan đến thời giờ
làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, ngày
nghỉ lễ
• Các thay đổi liên quan đến tiền lương,
thưởng của người lao động
• Bổ sung các quy định chặt chẽ hơn
đối với Nội quy lao động
• Có nhiều tổ chức đại diện người lao
động tại cơ sở
• Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao
động

• Các vấn đề pháp lý lao động thường
gặp trong thời gian đại dịch, bao gồm:

Thuyết trình & hỏi-đáp:

Đại dịch toàn cầu - ảnh
hưởng pháp lý và cách
xử lý

- An toàn lao động tại nơi làm việc
- Làm việc tại nhà
- Lương và chế độ trong thời gian cách
ly
- Thay đổi thời gian làm việc, lương,
thưởng
• Các biện pháp cắt giảm chi phí lao
động trong và sau đại dich.

Toạ đàm:

Việt Nam hưởng ứng
Phong trào #MeToo –
ngăn chặn Quấy rối tình
dục tại nơi làm việc

• Phong trào #Metoo - quấy rối tình dục
tại nơi làm việc: thống kê và thực
trạng.
• Tóm tắt các quy định pháp luật của
Việt Nam: so sánh & ứng dụng
• Giới thiệu về Bộ quy tắc ứng xử về
quấy rối tình dục tại nơi làm việc - Bộ
LĐ-TBXH năm 2015,
• Tình huống về quấy rối tình dục khó
xác định, lời khuyên pháp lý cho
doanh nghiệp.

NỘI DUNG CHỦ ÐỀ CHÍNH
Thấu hiểu pháp lý – Vững bước tiên phong

Chủ đề

Nội dung chính

Khiếu nại của nhân viên
và điều tra nội bộ tại
doanh nghiệp

• Vấn đề thường gặp & Các tình huống
doanh nghiệp được quyền cũng như có
nghĩa vụ thực hiện việc điều tra người
lao động, những vấn đề được phép,
giới hạn của việc điều tra
• Quy trình thực hiện điều tra nội bộ,
chính sách và thủ tục điều tra, phân
công nhân sự tham gia & thẩm quyền
khi điều tra, cách thu thập chứng cứ,
lưu giữ hồ sơ, phỏng vấn theo quy định
của pháp luật; chi phí điều tra, thông
báo cho cơ quan nhà nước, làm báo
cáo về kết quả điều tra nội bộ.

Toạ đàm:

Chấm dứt hợp đồng lao
động sai - Rủi ro pháp lý
và Lời khuyên

Phiên tòa giả định:

Tình huống lao động khó
tại tòa

• Các trường hợp chấm dứt hợp đồng
lao động
• Các đối tượng trong doanh nghiệp phải
tham gia trong quy trình
• Quy trình chấm dứt hợp đồng lao động
• Các lỗi mà Nhân sự doanh nghiệp
thường gặp
• Các rủi ro pháp lý khi chấm dứt hợp
đồng lao động sai
• Lời khuyên để nhân sự doanh nghiệp
chuẩn bị, điều chỉnh, bổ sung để giảm
thiểu rủi ro
• Tình huống: NLĐ khởi kiện Công ty tại
Tòa án về đơn phương chấm dứt hợp
đồng lao động với kịch bản diễn án chi
tiết bao gồm: tóm tắt vụ việc, thủ tục tố
tụng tại phiên toà, phần xét hỏi, phần
tranh luận, tuyên án. Phiên toà giả định
được các luật sư, hội đồng xét xử, viện
Kiểm sát trình bày ngay tại Hội nghị.
• Từ tình huống giả định rất thực tiễn, luật
sư điều phối phân tích, đưa lời khuyên
cho đại diện doanh nhiệp tại Toà, giới
thiệu một số vấn đề trong thủ tục tố
tụng dân sự về thu thập chứng cứ, giấy
ủy quyền…

DIỄN GIẢ
& ÐIỀU PHỐI VIÊN
Diễn giả

NGUYỄN HỮU
PHƯỚC

Luật sư điều hành
Phuoc & Partners LLP

Diễn giả

TRẦN VĂN TRÍ
Luật sư điều hành
FUJILAW

Diễn giả

LẠC THỊ TÚ DUY
Luật sư cộng sự
Phước & Partners LLP

Diễn giả

LÊ NGỌC MINH

Luật sư và Giám đốc Nhân sự
Cafe Outspan Vietnam
Diễn giả tiếp tục được cập nhật.
Vui lòng theo dõi trên Website & Facebook Hội nghị

Diễn giả

DƯƠNG TIẾNG THU
Luật sư Thành viên cấp cao
Phuoc & Partners LLP

Diễn giả

TRẦN THỊ LANG HOÀI
Nguyên Trưởng phòng Nhân sự
Sony Vietnam

Điều phối

TRẦN THỊ CHI LINH
Giám đốc Nhân sự
AAA Assurance Corporation

Cách thức
Ðăng ký

Scan me

Mua vé tham dự tại:

https://vnhr.vn/vi
etnam-labour-law

Giá vé
•

VÉ EARLY BIRD: 2.000.000đ*

•

VÉ CHÍNH THỨC: 3.000.000đ*

(Thanh toán trước ngày 30/06/2020)

* Giá chưa gồm thuế GTGT.
Hội viên VNHR có mã giảm giá 50%-60%.
Vui lòng đăng nhập tài khoản hội viên để
mua vé ưu đãi.

Nhà tài trợ

