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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

Hội thảo khoa học quốc tế về “Thách thức Toàn cầu và Ứng phó của địa phương: Chuyển 

đổi Quan hệ Lao động công nghiệp và Khung pháp lý tại Việt Nam và các nền kinh tế mới 

nổi” 

Trong hai ngày 15-16/7/2019, tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra hội thảo khoa 

học quốc tế về “Thách thức Toàn cầu và Ứng phó của địa phương: Chuyển đổi Quan hệ Lao 

động công nghiệp và Khung pháp lý tại Việt Nam và các nền kinh tế mới nổi”. 

Hội thảo khoa học này được tổ chức bởi hai đơn vị chính đồng chủ trì là Đại học Luật Thành phố 

Hồ Chí Minhvà Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ;với sự đồng tài trợ và đóng góp chuyên gia 

của các tổ chức: Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Viện Friederich Ebert Stiffung (Đức), Đại 

học Melbourne (Úc), Đại học Monash (Úc); cũng như sự cộng tác tích cực của Mạng lưới 

Nghiên cứu Lao động [Labour Research Network (LRN)]. 

Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới cũng như trong nước về Khung pháp lý và 

Quan hệ lao động trong bối cảnh toàn cầu hóa ở Việt Nam và các nước trong khu vực Châu Á, 

đặc biệt ở các nước có nền kinh tế mới nổi. Hội thảo cũng thu hút đông đảo các nhà làm chính 

sách, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và các nhà hoạt động thực tiễn về lao động và quan hệ 

lao động từ các cơ quan Trung ương, các địa phương phía Nam, và các tổ chức phi chính phủ. 

Bên cạnhcác báo cáo đề dẫn của chuyên gia về Khung pháp lý, Tiêuchuẩn lao động, 

Tuânthủtráchnhiệmxãhội, Chuỗicungứngtoàncầu, Tác động quốc tế đối với Quan hệ lao động và 

Cách tiếp cận của Việt Nam, nội dung hội thảo sẽ được bàn sâu theo 5 chuyên đề: 

- CảicáchvàThựcthiPhápluật Lao động: KinhnghiệmtừViệt Nam vàcácquốcgiaChâu Á 

khác 

- Toàncầuhóa vàQuan hệGiớitrongcácKhuvựcChínhthứcvà Phi chínhthức 

- CácGócnhìnkhácnhauvề Lao động, GiớichủvàNhànướctrongNềnKinhtếToàncầuhóa: 

KinhnghiệmcủaViệt Nam, TrungQuốcvàĐông Nam Á 

- Phi Chính thức hóa Lao động, Các Thách thức đối với Quan hệ Lao động và Pháp luật 

Lao động 

- Di cư Quốc tế, Di cư Nông thôn - Đô thị, Quyền Lao động Di cư và Trẻ em 

Hội thảo còn có Phiên đặc biệt kỷ niệm 100 năm thành lập (1919- 2019) của Tổ chức Lao 

động Quốc tế (ILO), bao gồm các hoạt động: (i) bài thuyết trình của TS Chang-Hee Lee 

(Giám đốc Văn phòng đại diện ILO tại Việt Nam) về 100 năm ILO; (ii) trình bày của chuyên 

gia nước ngoài và Việt Nam về  Hiệp hội Quan hệ Lao động Quốc tế (ILERA), Mạng lưới 

nghiên cứu lao động Việt Nam (LRN);(iii) lễ trao giải cuộc thi nghiên cứu lao động do ILO 

và Viện Khoa học Lao động (ILSSA) đồng tổ chức. 



Cuộc hội thảo quốc tế này không chỉ là cơ hội để tăng cường sự trao đổi học thuật và kinh 

nghiệm thực tiễn, mà còn có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh chính phủ Việt Nam vừa ký kết 

Hiệp định thương mại tự do Châu Âu (EVFTA) và đang thúc đẩy các hoạt động tham vấn ý 

kiến các tầng lớp xã hội để nội dung Dự thảo Luật Lao động sửa đổi (2012) phù hợp với các 

điều khoản cam kết quốc tế đã được nêu trong Tuyên bố 1998 của ILO và bảo vệ tốt hơn 

quyền và lợi ích của người lao động trong lộ trình Việt Nam hội nhập ngày càng sâu hơn vào 

nền kinh tế toàn cầu. 

 

Để có thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với: 

Ban Truyền thông Ulaw (chị Phạm Võ Thảo Liên), email: bantruyenthong@hcmulaw.edu.vn, 

điện thoại: 0966 388 488. 
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