
EVFTA:
CƠ HỘI 
VÀ    THÁCH 

THỨC
      ĐỐI VỚI NGUỒN 
   NHÂN LỰC VIỆT NAM

Các tác động của EVFTA đến vấn đề hội nhập và thị trường 
lao động Việt Nam?

Đề xuất về nội dung cần điều chỉnh của Bộ Luật Lao Động 
Sửa đổi chuẩn bị xin ý kiến Quốc hội vào tháng 10 sắp tới? 

Các giải pháp cho doanh nghiệp trong việc nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực.

Các xu hướng đầu tư và nhu cầu tuyển dụng của các doanh 
nghiệp đến từ châu Âu. 

Chia sẻ vai trò và kinh nghiệm hỗ trợ phát triển nguồn nhân 
lực của các đối tác quốc tế.

Đối tác đồng hành



Đơn vị tổ chức:
Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI)
và Tập đoàn nhân sự ManpowerGroup (Hoa Kỳ)

Thời gian:
8h – 12h, (Thứ Ba) ngày 17 tháng 9 năm 2019 

Địa điểm: 
Khách sạn Pullman, 61 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Bối cảnh sự kiện:

Mục tiêu sự kiện: 

Ngày 30/6/2019, Việt Nam đã tham gia ký kết Hiệp định Tự do 
Thương mại với Liên minh châu Âu (EVFTA). Việc thực hiện các cam 

kết EVFTA có khả năng làm thay đổi các cơ chế, thực tiễn về lao động 
ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ cần xem xét các chính sách và 

pháp luật lao động tại doanh nghiệp để từ đó tiếp tục thực hiện các điều 
chỉnh thích hợp. Điều này mở ra cả các cơ hội và thách thức cho doanh 

nghiệp trong khi phải thay đổi để thực hiện các cam kết. 

Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về những 
tác động của Hiệp định Thương mai Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) 

đến việc định hướng chiến lược hội nhập và điều chỉnh Luật Lao 
động của Việt Nam. Đây còn là dịp để thảo luận các cơ hội và 

thách thức cho doanh nghiệp trong vấn đề bảo đảm chất lượng 
nguồn nhân lực phù hợp với những cam kết của Việt Nam theo 

các quy định của EVFTA.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Bà Nguyễn Đinh Hoàng Yến
Trưởng phòng Marketing và PR ManpowerGroup Việt Nam
Email: yen.nguyenhoang@manpower.com.vn



Diễn giả:

Ông Simon Matthews
Tổng Giám đốc ManpowerGroup Việt Nam, Thái Lan và Trung Đông

Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, cung cấp các giải pháp nhân lực và 
quản trị kinh doanh, Simon có nhiều kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng trong việc 
phát triển nguồn nhân lực và cung cấp giải pháp cho khách hàng. Ông rất am hiểu 
về thị trường  và chính sách lao động hiện hành tại nhiều quốc gia. Ông hiện đang 
quản lý hoạt động của ManpowerGroup tại Việt Nam, Thái Lan và Trung Đông.

Bà Nguyễn Thị Thu Trang
Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI

Bà Nguyễn Thị Thu Trang còn làTrưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI). Bà chủ trì nhiều hoạt động vận động chính sách của VCCI 
trong các lĩnh vực chính sách, pháp luật về thương mại cả trong nước lẫn quốc tế. 
Bà tham gia vào quá trình soạn thảo nhiều văn bản pháp luật cơ bản, rà soát góp ý 
hàng trăm văn bản pháp luật về kinh doanh mỗi năm. Bà Trang còn điều hành tất 
cả các chiến dịch vận động và soạn thảo các Khuyến nghị phương án đàm phán của 
VCCI gửi Chính phủ và Đoàn đàm phán trong quá trình đàm phán các thỏa thuận 
thương mại quan trọng nhất của Việt Nam (TPP, CPTPP, EVFTA…)

Bà Phạm Thị Thanh Việt
Vụ Pháp chế, Bộ LĐ TB & XH

Với kiến thức chuyên sâu về Luật, bà Việt tham gia xây dựng các bộ luật gồm Dự án 
Bộ luật lao động (sửa đổi) trong vai trò  là thành viên trong tổ biên tập. Bà còn tham 
gia xây dựng các Nghị định, Thông tư về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội…, 
tham gia thực hiện các nghiên cứu khoa học cấp bộ và viết sách về các vấn đề liên 
quan đến lao động.

Ông Nguyễn Hải Minh
Phó Chủ tịch, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam

Ông Nguyễn Hải Minh tham gia hỗ trợ các công ty Châu Âu đang kinh doanh tại Việt 
Nam bằng các hoạt động khác nhau và thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa Việt Nam 
và các nước Châu Âu. Ông còn đại diện EuroCham với tư cách là thành viên của Hội 
đồng Tư vấn Cải cách Hành chính của Thủ tướng
Ông Minh hiện chủ trì các hoạt động cố vấn về Thuế và Kinh doanh và tham gia 
quản lý các dự án tư vấn thuế và doanh nghiệp khác nhau bao gồm các dịch vụ gia 
nhập và cấp phép thị trường, tái cấu trúc giao dịch tập đoàn đa quốc gia, M&A, tư 
vấn thuế, định giá chuyển nhượng, hỗ trợ kiểm toán thuế, v.v



CHƯƠNG TRÌNH
Thời gian Hoạt động Người trình bày

8h00 - 8h30

8h30 - 8h35

8h35 - 8h40

8h40 - 8h55

8h55 - 9h10

Phiên 1 – “Cơ hội và Thách thức đối với nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập EVFTA”
Moderator:  Ms. Trần Thị Lan Anh, Phó Tổng Thư ký VCCI 

Phiên 2 -  “Giải pháp nhằm phát huy cơ hội và hạn chế thách thức 
đối với nguồn nhân lực Việt Nam khi hội nhập EVFTA” 

Moderator:  Nhà báo Nguyễn Thu Hà, Phó Trưởng ban Thời sự, Đài THVN

Đón tiếp & đăng ký đại biểu

Phát biểu khai mạc

Chụp ảnh nhóm

Hỏi đáp với các diễn giả

Nghỉ giải lao

Kết thúc & Cơm trưa 

Thảo luận chung và hỏi đáp (60p) Đại diện VCCI
Đại diện ManpowerGroup
Đại diện Bộ LĐTBXH
Đại diện EuroCham
Đại diện NHO
Đại diện GIZ
Đại diện Piaggio Việt Nam

Các cam kết trong EVFTA tác động tới vấn đề 
lao động, việc làm tại Việt Nam

Luật lao động sửa đổi ảnh hưởng như thế nào
đến Doanh nghiệp và người lao động?

Bà Nguyễn Thị Thu Trang 
Giám đốc Trung tâm WTO 
và Hội nhập VCCI

Bà Phạm Thị Thanh Việt
Vụ Pháp chế, Bộ LĐ TB & XH

9h10 - 9h25

9h25 – 9h40

9h40 – 10h00

10h00 - 10h20

11h30 -13h00

10h20 - 11h20

Chiến lược đầu tư nhân tài trong
hội nhập quốc tế

Yêu cầu của Doanh nghiệp châu Âu
trong tuyển dụng lao động Việt Nam

Ông Simon Matthews
Tổng Giám đốc ManpowerGroup Việt Nam, 
Thái Lan và Trung Đông

Ông Nguyễn Hải Minh, 
Phó chủ tịch EuroCham

Đại diện VCCI
Đại diện ManpowerGroup Việt Nam

VCCI & ManpowerGroup


