
Trước tình hình nhu cầu về nguồn nhân lực đang có những biến động lớn như hiện nay, làm thế nào:  

* Doanh nghiệp đảm bảo được nguồn lực, tránh vướng mắc đến pháp luật về xung đột, tranh chấp lao 
động?

* Người lao động hiểu biết và tự bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình?

Hãy trang bị cho mình những kiến thức quan trọng về Luật lao động thông qua khóa học:

ÁP DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG ĐỂ 
KÝ KẾT, THỰC HIỆN, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
1. Luật sư Lê Thị Phụng
• Thành viên phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam (VCCI).
• Thành viên Hiệp hội Kiểm toán Quốc tế.
• Thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
• Ủy viên Ban chấp hành Hội Tư vấn Thuế Việt Nam.

2. Luật sư Lê Minh Nhựt
• Thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
• Trưởng đoàn Luật sư Tp. HCM.
• Trưởng khoa Luật ĐH Mở Tp. HCM.
• Nhiều kinh nghiệm giảng dạy, tư vấn về luật lao 

động cho các doanh nghiệp.

PHÒNG ĐA NĂNG, TÒA NHÀ VJCC
SỐ 15, ĐƯỜNG D5, VĂN THÁNH BẮC, P.25, Q. BÌNH THẠNH

Tel:  (08) 3512 2151 - Fax:  (08) 3512 2150
Email:  bc@vjcchcmc.org.vn
Ms. Thao, Ms. Ha, Ms. Uyen

1,250,000 VNĐ/người
(bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi,  
ăn trưa và chứng nhận cuối khóa)

• Nhà quản lý doanh nghiệp
• Cán bộ phòng tổ chức nhân sự
• Các cá nhân có quan tâm.

Ngày 10 ~ 11/10/2011 (2 ngày)
Sáng  : 8:30-11:30
Chiều  : 13:30-16:30

BC 14 - 11:

GIẢNG VIÊN

ĐỐI TƯỢNG

NỘI DUNG

THỜI GIAN

HỌC PHÍ

LIÊN HỆ ĐỊA ĐIỂM

Phần I :
   ÁP DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG ĐỂ KÝ KẾT, THỰC HIỆN, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 - Nguyên tắc ký kết, đối tượng áp dụng và thẩm quyền ký kết HĐLĐ.
 - Mối liên hệ giữa hợp đồng xác định và không xác định thời hạn theo luật lao động.
 - Nguyên tắc thực hiện, trình tự thay đổi HĐLĐ.
 - Tạm hoãn HĐLĐ theo quy định của pháp luật lao động, hệ quả pháp lý phát sinh.
 - Chấm dứt HĐLĐ hợp pháp, hệ quả đối với người lao động và người sử dụng lao động.
 - Chấm dứt lao động bất hợp pháp và hậu quả pháp lý.
 - Kỷ luật lao động và các trách nhiệm vật chất.

Phần II :
   ÁP DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

- Tranh chấp lao động cá nhân & tranh chấp lao động tập thể.
- Nguyên tắc, trình tự giải quyết, quyền và nghĩa vụ của các bên khi giải quyết tranh chấp lao động.
- Trình tự thành lập và giải quyết tranh chấp lao động tại Hội đồng trọng tài lao động.
- Giải quyết tranh chấp lao động do tòa án thực hiện.
• Chia sẻ các tình huống thực tế.
• Giải đáp thắc mắc của học viên.

www.vjcchcmc.org.vn



SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Công ty: ..................................................................................................................... ......................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Ngành nghề SXKD: ........................................................................................................................
Tel: .......................................... Fax: .................................. Email: .................................................
Người liên hệ: .................................................................... Chức vụ: .............................................

Học viên tham dự khóa học BC 14-11: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:

1. Điền đầy đủ thông tin vào phiếu và fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời)
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí trực tiếp tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức).       
3. Thông tin Tài Khoản:

• Tên TK: Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản HCM.
• Số tài khoản:  018.100.0140854
• Ngân Hàng: Vietcombank Binh Thanh

Chi tiết xin liên hệ C. Hà / C. Thảo / C.Uyên
 Tel: 08-3512-2151  Fax 08-3512-2150
 Mail: bc@vjcchcmc.org.vn
 Website: www.vjcchcmc.org.vn
 15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên trường 
ĐH Ngoại Thương

 
                                 

  
    

FAX: (08) 3512 2150

www.vjcchcmc.org.vn


