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CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ
VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG
Nhận diện được rủi ro pháp lý trong việc giải quyết tranh chấp lao
động và biết được những giải phải để xử lý thỏa đáng!
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0917 448 068

Kính thưa Quý Học Viên!
Trung tâm Đào tạo Nhân sự BCC là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn Quản trị nguồn
Nhân lực cho cá nhân và Doanh nghiệp tại miền Nam Việt Nam, là nơi đã và đang cung cấp cho doanh
nghiệp Việt Nam nói riêng và cộng đồng Nhân Sự nói chung những cá nhân hành nghề nhân Sự thực
thụ, với những giải pháp Nhân Sự chiến lược giúp Doanh nghiệp hiểu được rằng: “Nhân Sự chính là
nền tảng trường tồn cho sự phát triển thịnh vượng của Doanh nghiệp”.
Với Sứ mạng Tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển nguồn Nhân lực và giá trị cam kết Dẫn đầu
về tính tính ứng dụng, BCC không ngừng nghiên cứu, phát triển các công cụ và kiến thức Nhân Sự. Cụ
thể hóa chúng qua bốn mảng hoạt động chính:
(1) Hệ thống đào tạo Quản trị nhân sự cho cá nhân;
(2) Giải pháp tư vấn Quản trị nguồn Nhân Lực cho Doanh nghiệp;
(3) Hợp tác đào tạo Quản trị Nhân sự Quốc tế;
(4) Xây dựng cộng đồng chia sẻ kiến thức về Nhân Sự, nêu bật được yếu tố lấy con người làm chủ đạo
trong sự phát triển của Doanh nghiệp.
Chương trình đào tạo Nghề nhân sự tại BCC được thiết kế dựa trên tính thực tế từ nhu cầu thị trường
thông qua cuộc khảo sát Chân dung Giám Đốc Nhân Sự Việt Nam lần thứ 2 vào năm 2016, với sự tham
gia của 150 Doanh nghiệp/cá nhân là các CEO và GĐNS cả nước. Cùng với tính học thuật dựa trên các
tài liệu chính thức được cập nhất thường xuyên của các tổ chức Quốc tế trên thế giới. Cho đến nay, BCC
tự hào đã đào tạo trên 500 khóa học về nhân sự cho hơn 5000 cá nhân đang thực hành nghiệp vụ quản
trị nguồn nhân lực, cung cấp giải pháp tư vấn và đào tạo cho hơn 500 doanh nghiệp tại Việt Nam.
Ngoài ra, BCC còn hợp tác với các đối tác Quốc tế có kinh nghiệm và hoạt động chuyên sâu trong các
lĩnh vực nhân sự, quản lý như: d’Oz International Pte, Ltd (Singapore); HRCI (U.S.A); The KPI Institute
(Australia). Điều này càng cũng cố tính chuyên nghiệp và chất lượng của các chương trình, dịch vụ của
BCC.
Với giải pháp nhân sự toàn diện từ định vị mô hình tổ chức; đến chiến lược quản trị nhân tài; chiến lược
tuyển dụng và đào tạo phát triển; chiến lược tiền lương; bộ công cụ đánh giá năng lực và trung tâm
khảo thí (BCC Assessment Center); đến đào tạo nghiệp vụ chuyên môn nhân sự. BCC tin tưởng trở
thành đối tác nhân sự chiến lược, là người bạn đồng hành đáng tin cậy cho doanh nghiệp và người làm
nghề nhân sự.
Để biết thêm thông tin chi tiết, Anh/Chị có thể truy cập Website: www.bcc.com.vn,
hoặc liên hệ đến BCC qua Email: consulting@bcc.com.vn - Tel: 028 3930 9396.
Trân trọng,
Trung Tâm Đào Tạo BCC

THẤU LÒNG NGƯỜI
ĐẠT LÝ LẼ

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ
QUAN HỆ LAO ĐỘNG
Bạn đang mệt mỏi
với những tranh chấp lao động?
Khóa học này là dành cho bạn!
Khóa học “CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ QUAN HỆ LAO ĐỘNG”
trang bị cho người làm công tác xử lý quan hệ lao động hoặc
Trưởng Phòng Nhân Sự, Quản lý các phòng ban nắm rõ quy
trình xử lý tranh chấp đảm bảo công bằng, quyền lợi cho
Doanh nghiệp và cả người lao động; đồng thời là nhận diện
và phòng tránh những rủi ro tranh chấp pháp lý trong lao
động tiềm tàng. Người lao động ngày nay càng “thông minh”
hơn, nói thế để ám chỉ ngày nay Nhân viên đã dần chủ động
tìm hiểu pháp luật hơn và ý thức về việc chăm lo cho lợi ích
cá nhân như: sức khỏe, vật chất, tinh thần,... Điều đó dẫn đến
Doanh nghiệp không còn kiểu ‘tự tung, tự tác’, mà mọi thứ
phải đảm bảo trình tự luật pháp. Do đó, người làm Nhân sự,
các cấp Quản lý cần phải chủ động trang bị cho mình những
kiến thức luật, thủ thuật xử lý mâu thuẫn để tham mưu cho
Ban Giam Đốc, đồng thời chủ động trong công việc!

BCC LUÔN NỖ LỰC ĐEM ĐẾN NHỮNG TRẢI NGHIỆM
TỐT NHẤT CHO HỌC VIÊN
“3T” TRONG PHỤC VỤ HỌC VIÊN
Đội ngũ BCC luôn TẬN TÌNH trong mọi công việc để giúp khách hàng nhận
được chất lượng dích vụ tốt nhất. Đội ngũ Chuyên gia luôn TẬN TÂM truyền
đạt, hướng dẫn để đảm bảo học viên luôn lĩnh hội được không chỉ là kiến thức
trên giấy mà còn là kinh nghiệm để ứng dụng được vào công việc. Sau tất cả
BCC luôn TẬN LỰC cố gắng hết mình để làm, lắng nghe và không ngừng đổi
mới để những gì mà quý học viên nhận được luôn là những gì tốt nhất!

“3T” TRONG ĐÀO TẠO HỌC VIÊN
Chương trình đào tạo của BCC và tiêu chuẩn Giảng viên của BCC luôn
phải hội tụ đủ 3 yếu tố: THỰC TIỄN - THỰC DÙNG - THỰC CHẤT.
Chương trình không được mang tính hàng lâm, Giảng viên không chỉ
nói những kiến thức suông mà không có tính thực hành và tất cả phải
có một nét riêng, chất riêng của BCC. Tất cả đã tạo nên uy tín và giá trị
cho BCC đến hôm nay!

MỤC
TIÊU
CHƯƠNG
TRÌNH
Có những kiến thức lý luận và
thực tiễn để có thể phân tích, giải
thích đúng những nội dung cơ
bản của Bộ luật lao động. Từ đó
không chỉ đọc luật, hiểu luật mà
còn vận dụng pháp luật lao động
một cách “dĩ bất biến ứng vạn
biến” vào các tình huống nhân sự
cụ thể tại Doanh nghiệp.

Có những bài học xương máu được đúc rút từ những vụ án đáng suy
ngẫm và thực tiễn tư vấn thâm niên, sống động của Giảng viên để áp
dụng phù hợp trong việc ký kết hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng
lao động, kỷ luật lao động. Từ đó tránh được rủi ro ban hành Quyết định
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hoặc Quyết định kỷ luật lao
động tuy đúng về mặt nội dung - hợp lý nhưng không hợp pháp - do sai
trình tự thủ tục và dẫn đến thua kiện (nếu bị kiện).

Rút kinh nghiệm từ các tình huống kinh điển và các vụ án
điểm để vận dụng linh hoạt đúng pháp luật trong việc giải
quyết tranh chấp lao động;

Khi có kiện tụng, tự mình có thể tham gia một vụ án lao động kể từ khi
vụ án được thụ lý cho đến khi vụ án được kết thúc hoặc nếu có thuê luật
sư bảo vệ thì cũng có thể hình dung ra được các bước phải trải qua của
quá trình theo đuổi 1 vụ án, từ đó có thể cân nhắc đến khả năng được –
mất để quyết định hầu tòa hay hòa giải.
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1

Tầm quan trọng của việc
áp dụng đúng luật lao động

1 Buổi

Giúp Anh/Chị biết được doanh nghiệp đang làm đúng hay sai trong những
chính sách nhân sự hiện tại; đồng thời dự báo những rủi ro tiềm ẩn khi chủ
doanh nghiệp quyết định thực hiện những chính sách trên để tham mưu kịp lúc.

2

Vấn đề pháp lý về Thử việc

1 Buổi

Giúp Anh/Chị nhận diện rủi ro pháp lý khi áp dụng ‘chiêu”: Thử việc nhiều lần,
gia hạn thời gian thử việc…

3

Giao kết Hợp đồng lao động

1 Buổi

Anh/Chị sẽ nhận diện được có bao nhiêu loại hợp đồng lao động hợp pháp; rủi
ro pháp lý khi “né” việc ký HĐLĐ không xác định thời hạn bằng nhiều cách...

consulting@bcc.com.vn

www.bcc.com.vn

0917 448 068

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

4

Chấm dứt Hợp đồng lao động

1 Buổi

Anh chị sẽ được chia sẻ những hiểu lầm tai hại trong việc đơn phương chấm
dứt HĐLĐ của đại đa số người lao động và người sử dụng lao động,...

5

Hậu quả khi đơn phương
chấm dứt HĐLĐ

1 Buổi

Tại buổi học này chuyên gia sẽ bóc trần những điểm pháp lý ít người để ý giữa
việc người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật khi ký HĐLĐ xác định
thời hạn và HĐLĐ không xác định thời hạn,...

6

Vấn đề pháp lý
về Kỷ luật lao động

1 Buổi

Giải thích lý do vì sao khiến người sử dụng lao động thường thua kiện mặc dù
chứng minh được người lao động vi phạm kỷ luật lao động: Nguyên tắc, trình tự
xử lý kỷ luật lao động,...
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CẤP CHỨNG CHỈ

Tiêu chuẩn cấp chứng chỉ
Không vắng quá 1 buổi.
Làm đạt bài kiểm tra cuối khóa.

Certificate of Completion
This is to certify that

...........................
has successfully completed the 2-month Training Program
from August 29th to October 19th, 2018

LEGAL EXECUTIVE

No.: 1896 / PT / 2018
Date of Issue: December 12th, 2018

Bùi Đức Chính
Director
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Nhận diện được rủi ro pháp lý trong việc giải quyết tranh chấp lao
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

7

Giải quyết rủi ro pháp lý nhân sự

1 Buổi

Thực hành: Phân tích, đo lường rủi ro và đánh giá các biện pháp phòng chống
rủi ro đang được áp dụng tại Doanh nghiệp.

8

Tố tụng lao động

1 Buổi

Anh/Chị sẽ được nắm được thủ tục tố tụng từ khi vụ án được thụ lý cho đến khi
vụ án được kết thúc, trải nghiệm phiên tòa của một vụ án luật Lao động
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