HIỆP HỘI CB & XK THỦY SẢN VIỆT NAM
Trung tâm Đào tạo & XTTM VASEP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2018/ CV-VASEP.PRO
V/v Mời tham dự 02 chương trình về Bộ luật
hình sự, HĐ lao động, tiền lương, BHXH

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: Lãnh đạo Doanh nghiệp Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản
Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, trong đó có
nhiều điều chỉnh “hình sự hóa” cho một số hành vi liên quan đến sản xuất-kinh doanh khi vi
phạm trong các hoạt động chuyên ngành như: An toàn thực phẩm, luật thủy sản, chất lượng hàng
hóa, bảo vệ môi trường, lao động, tiền lương, BHXH, phòng cháy chữa cháy, việc làm,…Thêm
vào đó, một số nội dung quan trọng của luật BHXH cũng sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2018
liên quan đến việc thực thi, phạm vi đóng góp và mức đóng góp BHXH.
Tiếp nối thành công của chương trình tổ chức tại Tp. HCM (ngày 15/01/2018, với sự tham
dự của hơn 120 đại biểu) cũng như kịp thời cung cấp thông tin cho DN các tỉnh miền Trung,
giúp DN nhận diện và thực hiện tốt các quy định của pháp luật, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm
phòng ngừa và hạn chế những rủi ro cho DN trong quá trình thực hiện các quy định của Luật,
Trung tâm VASEP.PRO thuộc Hiệp hội VASEP tiếp tục tổ chức 02 khóa tập huấn tại Tp. Nha
Trang, chi tiết như sau:
1. Khóa tập huấn 1: “Các lưu ý về hình sự hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy
sản từ 2018” tổ chức sáng 08/02/2018 (từ 8h30 – 11h30):
- Giới thiệu Bộ luật hình sự năm 2015 (có hiệu lực từ 01/01/2018);
- Trao đổi các tội liên quan trực tiếp đến hoạt động của các DN thủy sản: Nhận dạng và
phòng ngừa (tội về trốn thuế, tội về trốn đóng BH, tội về sa thải lao động trái pháp luật,
tội về môi trường, tội về chức vụ,…); Giải pháp cho doanh nghiệp.
2. Khóa tập huấn 2: “Vận dụng pháp luật về hợp đồng lao động, tiền lương và BHXH:
Phương án áp dụng cho doanh nghiệp thủy sản từ 2018” tổ chức chiều 08/02/2018 (từ
13h30 – 17h00):
- Quy định của pháp luật về tiền lương và đóng BHXH từ 01/01/2018 trở đi;
- Tác động đến DN của các quy định pháp luật về tiền lương và đóng BHXH từ 01/01/2018;
- Giải pháp về tiền lương và đóng BHXH cho DN trên cơ sở vận dụng linh hoạt quy định của
pháp luật;
- Những vấn đề cần lưu ý khi ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động.
3. Địa điểm: Khách sạn Luxyry, 24 Trần Phú, Tp. Nha Trang.
4. Chuyên gia: (1) TS. Đỗ Ngân Bình - Chuyên gia tư vấn pháp luật của Hiệp hội nhân sự
(HRA); Chuyên gia tư vấn về quản lý lao động và tiền lương cho các doanh nghiệp; Phó
Giám đốc phụ trách hoạt động tư vấn Trung tâm Tư vấn pháp luật, ĐH Luật Hà Nội.
(2) PGS. TS. Cao Thị Oanh – Chuyên gia tư vấn về hình sự, nhiều năm kinh nghiệm trong
giảng dạy và tư vấn về hình sự và thi hành án hình sự; Phó Trưởng khoa pháp luật hình sự,
ĐH Luật Hà Nội.
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5. Thành phần tham dự: Lãnh đạo doanh nghiệp; Giám đốc – Phó Giám đốc nhân sự; Giám
đốc Điều hành; Cán bộ phòng nhân sự, tổ chức – hành chính, pháp chế; Trưởng QC/QA; Kế
toán trưởng,…
6. Phí tham dự: - Hội viên VASEP: Miễn phí tham dự, tối đa 03 người/khóa/DN
- Ngoài hội viên VASEP: 1.000.000đ/người/khóa.

Vì tầm quan trọng của chương trình, Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quý DN đăng ký
tham dự theo PHIẾU ĐĂNG KÝ gửi kèm trước ngày 07/02/2018 theo số fax: 0243.7715 084
hoặc email: nguyenthanh@vasep.com.vn. Thông tin chi tiết xin liên hệ chị Nguyễn Thanh, tel:
024. 38354496 (205), Mobile: 0973 168 611 hoặc xem tại www.daotao.vasep.com.vn.
Trân trọng cảm ơn.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Thư ký HH (b/cáo);
- Văn phòng HH;
- Lưu TT.

Nguyễn Hoài Nam

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
 Quý DN điền đầy đủ thông tin và fax về số 043.7715084 hoặc gửi email: nguyenthanh@vasep.com.vn
Tên đơn vị đăng ký: .............................................................................................................................
Địa chỉ ghi hóa đơn VAT.....................................................................................................................
Tel:............................Email:..............................................Người liên hệ. Mr/Ms: ………...…………
Là: Hội viên VASEP
Ngoài Hội viên VASEP
Mã số thuế: …….……………………
Stt
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PHÍ THAM DỰ:
Ngày đăng ký
Trước 07/02/2018
Sau hạn nêu trên

Hội viên VASEP

Ngoài HV VASEP

Miễn phí tham
dự, tối đa 03
người/khóa/DN
500.000
đ/người/khóa

1.000.000
đ/người/khóa
1.200.000
đ/người/khóa

Thông tin tài khoản thanh toán:
- Tên tài khoản: Trung tâm Đào tạo
và Xúc tiến Thương mại VASEP
- Số tài khoản: 28554939 (VNĐ)
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Á Châu (ACB) – CN Thăng Long

Quý DN vui lòng đăng ký trước ngày 07/02/2018 để được hưởng ưu đãi của chương trình!

Mọi chi tiết xin liên hệ Chị Nguyễn Thanh
Tel: 04. 38354496 - ext 205, Mobile: 0973 168 611
Email: nguyenthanh@vasep.com.vn

Lãnh đạo đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
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