Hội nghị là nơi kết nối các Luật sư nội bộ, Giám đốc Nhân sự và
Công ty tư vấn luật để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về các chủ
đề trọng yếu về Luật Lao động và các quy định tại Việt Nam. Từ đó,
chúng tôi mong muốn cùng thảo luận và đưa ra giải pháp thiết thực
cho những vấn đề về lao động mà doanh nghiệp gặp phải.
Đây là năm thứ 4 Hội nghị được tổ chức.
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CÂU LẠC BỘ NHÂN SỰ Việt NaM
Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR) là một tổ chức phi lợi
nhuận phục vụ cho sự phát triển của cộng đồng Nhân sự tại
Việt Nam.
VNHR thành lập từ năm 2001 và có hơn 1000 Hội viên là
những Giám đốc, Quản lý nhân sự và Điều hành doanh
nghiệp. Là tổ chức xã hội nghề nghiệp có uy tín cao với các
hoạt động trao đổi trên diễn đàn trực tuyến, tổ chức các sự
kiện hội thảo, hội nghị nhân sự và các khóa đào tạo.
VNHR là một thành viên trực thuộc Hội các nhà Quản trị
Doanh nghiệp Việt Nam (VACD).
Tìm hiểu thêm về VNHR tại www.vnhr.vn
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chương trình 2021
Chủ đề:

Luật lao động trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0
(Labour Law in the Industry 4.0 Era)

8:00 – 8:30

Đăng ký và giao lưu

8:30 – 8:45

Khai mạc Hội nghị

8:45 – 10:15

Khán phòng chính

Tác động của chuyển đổi số đối với Luật lao động
> Trình bày: Luật sư Nguyễn Thúy Hằng
Luật sư thành viên, Công ty Luật Baker McKenzie (Vietnam)

10:15 – 10:30
10:30 – 12:00

Giải lao
Phòng A

Các thay đổi đáng chú
ý của Luật lao động
2021 (bao gồm các nghị
định hướng dẫn)
Trình bày
> Luật sư Nguyễn Thu Huyền
Luật sư Thành viên, Công ty
Luật Bizconsult

12:00 – 13:15
13:15 – 14:45

Phòng B

Hoàn thiện kỹ năng soạn
thảo hợp đồng lao động

Trình bày
> Luật sư Dương Tiếng Thu
Luật sư Thành viên, Công ty Luật
Phuoc & Partners

Tiệc trưa
Khán phòng chính

Cuộc thi:
Trả lời các câu hỏi thường gặp về pháp luật lao động
> Điều phối viên:
Chị Trần Thị Chi Linh - Giám đốc Nhân sự, AAA Assurance Corporation
Chị Phan Thị Minh Nguyệt - Nguyên Giám đốc Nhân sự, DRH

14:45 – 15:00

Giải lao

15:00 – 17:00

Khán phòng chính

Phiên tòa giả định - Tình huống lao động khó tại tòa
“Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do Covid 19”
17:00 – 17:15

Bế mạc

*Chi tiết chương trình và diễn giả có thể thay đổi

NỘI DUNG CHỦ ĐỀ CHÍNH
Luật lao động trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0
KHÁN PHÒNG CHÍNH
Tác động của chuyển đổi số đối với Luật lao động
Những tiến bộ nhanh chóng về công nghệ thời gian gần đây đã thay đổi
cách làm việc của nhân viên. Nhân viên được linh hoạt trong việc chọn địa
điểm và thời gian làm việc. Nhân viên được kết nối nhiều hơn và có thể
giao tiếp từ xa với các đồng nghiệp khắp mọi nơi. Các nền tảng việc làm
trực tuyến như Grab, Uber giúp mọi người làm việc độc lập và có thể tham
gia theo từng dự án riêng biệt. Chữ ký điện tử và bản sao điện tử hợp
đồng lao động ngày càng phổ biến và được pháp luật lao động Việt Nam
công nhận. Bên cạnh đó, sự lan rộng của Dịch COVID-19 cũng góp phần
không nhỏ trong việc làm tăng nhu cầu làm việc tại nhà và phát trực tiếp
bằng kỹ thuật số như Zoom, Teams và tổ chức các hội thảo trên web. Từ
đó đã làm phát sinh những rủi ro và thách thức pháp lý tiềm ẩn cho người
sử dụng lao động như:
- Làm thế nào để có thể quản lý và bảo vệ nhân viên khi ranh giới giữa
thời gian làm việc và thời gian giải trí ngày càng trở nên linh hoạt hơn và
nhân viên luôn có mặt sẳn sàng qua email hoặc điện thoại thông minh?
- Làm thế nào để nhân viên đưa ra được thời gian làm việc linh hoạt cho
bản thân nhưng vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong thời
gian thực?
- Kỷ luật lao động sẽ được áp dụng như thế nào đối với nhân viên vi phạm
khi mà có sự linh hoạt về địa điểm và thời gian làm việc vẫn được duy trì?

PHÒNG A
Các thay đổi đáng chú ý của Luật lao động 2021
(bao gồm các nghị định hướng dẫn)
So với Bộ luật lao động 2012, Bộ luật Lao động 2019 có gần 60 thay đổi lớn
nhỏ, ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao
động và người lao động. Những thay đổi này đã được cụ thể hóa thông qua
các văn bản dưới luật là các nghị định của Chính phủ và thông tư của
BLĐTB-XH được ban hành đầu năm 2021. Phần trình bày này sẽ chủ yếu
tập trung phân tích chi tiết các thay đổi này ở góc độ Nghị định và thông tư,
từ đó đưa ra các dự báo, nhận xét, lời khuyên hữu ích dành cho doanh
nghiệp.

NỘI DUNG CHỦ ĐỀ CHÍNH
Luật lao động trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0
PHÒNG B
Hoàn thiện kỹ năng soạn thảo hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động là một trong những Chương quan trọng nhất của Bộ
luật Lao động 2019 với gần 40 điều. Có khá nhiều thay đổi lớn có liên
quan đến chủ đề này mà người làm công tác nhân sự trong doanh
nghiệp cần phải biết để có các điều chỉnh nội dung cho phù hợp và tuân
thủ pháp luật. Rất nhiều người dù đã làm công tác nhân sự trong doanh
nhiệp nhiều năm nhưng vẫn chưa thể soạn thảo một cách hoàn chỉnh,
đầy đủ và đúng luật hợp đồng lao động và đó là lý do nên tham dự chủ
đề này.

KHÁN PHÒNG CHÍNH
Cuộc thi: Trả lời các câu hỏi thường gặp về pháp luật lao động
Thể theo xu thế của việc chuyển đổi kỹ thuật số đang diễn ra nhanh
chóng trong thời gian qua, đây là lần đầu tiên Hội nghị luật lao động của
VNHR áp dụng công nghệ để thực hiện cuộc thi trả lời các câu hỏi về luật
lao động online với các giải thưởng lớn nhằm khích lệ các hội viên tăng
cường kiến thức pháp luật lao động, đặc biệt là các quy định mới theo Bộ
luật Lao động 2019.

KHÁN PHÒNG CHÍNH:
Phiên tòa giả định - tình huống lao động khó tại tòa ( đơn
phương chấm dứt hợp đồng lao động do Covid 19)
Có nhiều người làm công tác nhân sự tại doanh nghiệp lâu năm nhưng
chưa bao giờ buộc phải hay có cơ hội ra tòa với tư cách là nguyên đơn,
bị đơn hay người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan nên không biết thủ
tục, trình tự tại tòa như thế nào, cần chuẩn bị gì trước khi ra tòa, làm sao
để kịp thời ứng xử với diễn tiến xảy ra ngay tại phiên tòa với nhiều tình
tiết mới. Phiên tòa giả định sẽ dựng lại quang cảnh của một phiên tòa
thực với đầy đủ các thành phần tham gia tố tụng, một kịch bản với một vụ
án phổ biến và điển hình cũng như cho thực hiện một cách đầy đủ các
thủ tục tố tụng tại tòa. Sau khi mục kích diễn tiến của phiên tòa giả định,
những người tham dự sẽ mường tượng được vị trí và vai trò của mình
trong tương lai (nếu có) để có thể chuẩn bị được tốt hơn.
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(Thanh toán trước 18h ngày 30/04/2021)

Giảm 10% cho nhóm 5-9 người
Giảm 20% cho nhóm 10 người trở lên
Hội viên VNHR có mã giảm giá 50%-60%. Vui lòng đăng nhập tài
khoản Hội viên để mua vé ưu đãi.
Giá chưa gồm 10% VAT.
Cổng bán vé sẽ đóng vào lúc 18h ngày 05/05/2021 hoặc khi hết chỗ.
Tùy trường hợp nào đến trước
Vé đã thanh toán thành công không thể hoàn/ trả vé.
Để đổi tên người tham dự, vui lòng liên hệ event@vnhr.vn với
SUBJECT: ĐỔI TÊN VÉ LLC 2021 - MÃ SỐ VÉ

Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam
Địa chỉ: 12M Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp. HCM
Mã số thuế: 0315290334
Liên hệ:
Số điện thoại văn phòng: 028 3820 3625 | Email: event@vnhr.vn

