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Respect Vietnam chuẩn bị kiến thức và
phương tiện thực hành cho những nhà
lãnh đạo mới và các tổ chức tiên phong

trước những biến động kinh tế & xã
hội trong giai đoạn mới. Chúng tôi tái
khẳng định các giá trị cốt lõi và thúc

đẩy những giải pháp sáng tạo để tạo ra
những thay đổi đầy ý nghĩa tại mỗi nơi
làm việc ở Việt Nam và trong khu vực

GIỚI THIỆU

05 doanh nghiệp đã thay đổi tổ chức

THÀNH TỰU
ĐẠT ĐƯỢC

MỤC TIÊU
HƯỚNG TỚI

66/102 Trường Chinh,
Đống Đa, Hà Nội, Việt
Nam

Respect Vietnam +84-888061222 www.respectvn.com

03 NGO đã thay đổi tổ chức

20 đề xuất chính sách quốc gia
trên cơ sở 3000 trường hợp

xung đột tại nơi làm việc

2018
 
 

2019
 

100 Chuyên gia phát triển tổ chức

USD 500,000 chi phí xung đột

2000 người lao động tham gia

10 doanh nghiệp đã thay đổi tổ chức

10 NGO đã thay đổi tổ 

50 thay đổi hính sách quốc gia
được rà soát ở cấp nơi làm việc

200 Chuyên gia phát triển tổ chức

USD 1,000,000 chi phí xung đột

5000 người lao động tham gia

Sliced Carrot

TRÁCH NHIỆM

GẮN KẾT

CÔNG BẰNG

BỀN VỮNG

Xác định vấn đề  

Gắn kết con người

Cải thiện quy trình

Thực thi chính sách

GIẢI PHÁP WE@WORKGIẢI PHÁP WE@WORK
TẠI NƠI LÀM VIỆC

THÀNH TỰU
ĐẠT ĐƯỢC

2018
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WE@WORK đưa ra một khung các lựa chọn
chính sách, theo bốn câp độ cụ thể là
Trách nhiệm, Gắn kết, Công bằng và Bền
vững cho 8 doanh nghiệp để họ tự đưa ra
những quyết định hiệu quả tương ứng với tháp
nguồn lực 4P của họ (xem biểu đồ bên phải) 

Mô hình Tháp 4P gồm Xác định vấn đề
(Problem), Gắn kết con người (People),  Cải
thiện quy trình (Procedure) & Thực thi
chính sách (Policy) đã liên tục được kiểm
chứng trong một tổ chức để đo lường sự
cam kết của doanh nghiệp đó trên cơ sở
lựa chọn về chính sách của họ

3 2000 người lao động trong 8 tổ chức đã được
gắn kết và trao quyền, trong đó có 100 người
được lựa chọn và đào tạo thành Đại sứ Phát
triển tổ chức đã triển khai chính sách 4P để
điều chỉnh hành vi của toàn tổ chức    

4 Chỉ có 2 trong số 8 tổ chức lựa chọn chính sách Bền
vững trong năm 2018, theo đó họ phải công bố chi phí
cho các xung đột tại nơi làm việc & rủi ro tổ chức để từ
đó xác định các hành động tiếp theo. Tuy nhiên đổi
lại, họ đã đạt được mức hiệu quả chi phí và tính bền
vững ở mức cao nhất khi các hành động được thực hiện   Ghi chú: 08 tổ chức bao gồm các doanh nghiệp Việt Nam, FDI và NGO

Respect Vietnam giới thiệu phiên bản
ứng dụng WE@WORK - WEE mới nhất
tại Amcham Supplier Day tại Tp. HCM

We@Work được áp dụng trong lĩnh vực
vận hành và quản lý khách sạn trên cả
nước

Respect Vietnam đào tạo nhân viên
Actionaid Vietnam về tác động của hành
vi tổ chức lên hành vi cá nhân trong nỗ lực
chống bạo lực giới và bất công việc làm

Respect Vietnam phỏng vấn Đại sứ Bỉ về
các thách thức của nhân lực Việt Nam

trong sê-ri chương trình Women4Women 

Respect Vietnam hợp tác với các doanh
nghiệp Hàn Quốc trong nỗ lực gắn kết tăng
trưởng kinh doanh và phát triển con người 

Respect Vietnam thảo luận về Năng lực
lãnh đạo, Nhân lực và Luật lao động sửa

đổi với các thành viên Amcham

Respect Vietnam trình bày về mối liên hệ
thực tế giữa lao động và thương mại tại

Hội nghị thường niên lần thứ 3 của  USAID

Thế hệ tiếp theo của Respect Vietnam lọt
vào Top 5 cuộc thi ý tưởng Women

Pitching Competition trong khuôn khổ
chương trình Women in Vietnam

Sliced Carrot

MỤC TIÊU
THỰC HIỆN

2019

Trong năm 2018, Respect Vietnam đưa ra 20 khuyến
nghị dựa trên dữ liệu thực tế tại nơi làm việc. Năm
2019, RVN sẽ tiếp tục đề xuất cho những thay đổi ý
nghĩa cho Luật Lao động và các bộ luật liên quan khác
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Made in Vietnam with RespectMade in Vietnam with Respect 
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lao động
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Ở CẤP CHÍNH SÁCH QUỐC GIA

Lao động
nữ

Respect Vietnam đã được mời tham gia cuốn sách tham
khảo của Viện Lập pháp của Quốc hội năm 2018 về sửa đổi
Luật Lao động. Mục đích là để có một tài liệu toàn diện và
sâu sắc để các đại biểu Quốc hội tham khảo về các vấn đề
cần sửa đổi trong Bộ luật Lao động vào năm 2019

Trọng tâm của các khuyến nghị năm 2018 và 2019 của
Respect Vietnam là lời kêu gọi tập trung mạnh mẽ hơn
vào 04 phương tiện thực thi pháp luật chính, cụ thể là Giải
quyết tranh chấp, Thương lượng đối thoại, Thanh tra và
Đại diện (04 ô vuông trong cùng ở hình bên phải)  

Chất lượng thông tin (ở giữa biểu đồ) trong thực thi pháp
luật và tác động của nó đến thị trường lao động là một vấn
đề trọng tâm khác. Trọng tâm này và 04 phương tiện trên có
khả năng bao trùm và ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh
khác của bất kỳ mối quan hệ lao động nào mà pháp luật lao
động bao trùm (10 ô màu xanh vòng tròn bên ngoài)

3
4

How much do
Conflicts cost

your businesses? 

How much do
conflicts cost
your  workplaces?

HUMAN RIGHTS & BUISINESS

IN LAYMAN'S TERMS

Q1.2019 Tiếp tục vận động
chính sách về các vấn đề tại

nơi làm việc thông qua
100 tranh biếm họa

Q3.2019 Công bố báo cáo đặc
biệt về chi phí xung đột tại nơi

làm việc của VIệt Nam và Hoa Kỳ

Q4.2019 Công bố báo cáo
chuyên đề về chi phí quyền

lao động lên thương mại
bền vững

Q3.2019 Dự thảo đầu tiên
về Hướng dẫn toàn diện

về Nhân quyền và Kinh doanh
thông qua ngôn ngữ thực hành

Q1.2019 Báo cáo Infographic về
khoảng cách khái niệm trong Luật
Lao động sửa đổi và tác động lên

thực tiễn tại nơi làm việc 

Q2.2019. Ấn bản đầu tiên của R-
Magazine's với trọng tâm về chống

Quấy rối và Bạo lực giới tại nơi làm việc

RESPECT
VIETNAM

Respect Vietnam là một công ty tư
vấn và vận động chính sách có mặt
tại Việt Nam từ năm 2014. Năng lực
dẫn đầu vê quản trị tổ chức, quản
lý rủi ro tổ chức, giải quyết tranh
chấp tại nơi làm việc cho phép
chúng tôi phát huy năng lực vận
động chính sách quốc gia và quốc
tế trong nhiều năm trở lại đây. 
 
Chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ và
hỗ trợ quý báu của quý đối tác
trong năm qua. Chúng tôi không
thể thành công nếu không có sự
động viên của quý đối tác.  

 

www.respectvn.com


