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BÁO CÁO THỰC TRẠNG  
PHÁT TRIỂN NGÀNH ĐIỆN TỬ VÀ  

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA NGÀNH TẠI VIỆT NAM 
Development situation and  

Some issues in electronics sector in Vietnam 
 

CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VN 
VIETNAM NATIONAL UNION OF WORKERS IN INDUSTRY AND TRADE 

CÔNG ĐOÀN TCT CP ĐIỆN TỬ-TIN HỌC VN 
UNION OF WORKERS IN VIETNAM ELECTRONICS AND INFORMATICS JS CORP. 

Nguyễn Quý Anh 

Chủ tịch Công đoàn  VEIC 

VEIC Union President 



-Ngành công nghiệp phát triển với tốc 
độ rất nhanh. 

- Năm 2013, ở Việt nam có khoảng 
1000 doanh nghiệp, với số vốn lên tới 
hàng chục ngàn tỷ đồng và sử dụng 
trên 200.000 lao động.  

- Các công ty trong nước có quy mô 
vừa và nhỏ như: Viettronics Tân Bình, 
Bình Hòa… 

-Các tập đoàn lớn có vốn đầu tư nước 
ngoài như Intel, Nidec Foxcon, 
Samsung, Nokia… 

- Sản phẩm đa dạng: thiết bị nghe 
nhìn (TV, đầu đĩa CD/VCD…), bảng 
mạch điện tử, phần mềm, phần cứng 
máy tính, v.v… 
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-The sector is developing very 
fast. 

- In 2013, there were about 1000 
enterprises with the total capital 
up to thousands of billions 
dongs, employed more than 
200,000 workers.  

- Domestic companies is small 
and medium sized such as: 
Viettronics Tan Binh, 
Viettronics Binh Hoa… 

- Many FDI groups such as 
Intel, Nidec Foxcon, Samsung, 
Nokia… 

- Various products: audiovisual 
products (TV, CD/VCD 
players…), electronic modules, 
computer hardware and 
software, ect v.v… 

NGÀNH ĐIỆN TỬ                        Electronics sector 



Hiện nay, trực thuộc CĐCTVN. 

 

 

Tcty được cổ phần hóa năm 2007 

 

 

Số đoàn viên: 1.872 Đoàn viên/1.988 
Lao động. 

 

Số công đoàn cơ sở: 25 
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CÔNG ĐOÀN TCTY CP ĐIỆN TỬ-TIN HỌC VN 
VEIC Union 

Affiliated to VUIT. 
 
 

 
The corporation was 
equitized in 2007 
 
 
Membership: 1.872 
members/1.988 workers. 
 
Number of grassroots 
unions: 25 



-An toàn vệ sinh lao động: Nguy cơ 
tiềm ẩn. 
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- Occupational health and 
safety: latent risks  

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ                        SOME ISSUES 



-Ô nhiễm môi trường: rác điện tử, hóa 
chất… 
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- Occupational health and 
safety: latent risks  
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-Lao động tạm thời:  

+ LĐ tạm thời bị ảnh hưởng lớn về 
thu nhập và điều kiện làm việc. Khó 
có cơ hội tham gia thương lượng TT 

+ Dẫn tới mâu thuẫn giữa LĐ thường 
xuyên và LĐ không thường xuyên: 
LĐ TX lo sợ bị thay thế, LĐ KTX lo 
sợ mất việc 

+ Khó xác định người sử dụng LĐ 
thực sự để thương lượng: Công ty 
chính-nơi NLĐ làm việc hay là công 
ty ký hợp đồng với NLĐ 

+ Khó vận động và kết nạp LĐ tạm 
thời vì họ thay đổi chỗ làm thường 
xuyên 
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- Precarious work: 

 

-Temporary workers’ income and 
working conditions are affected. It’s 
hard for them to participate in 
collective bargaining 

-Lead to the conflict between 
regular and irregular workers: The 
regulars are worried about 
replacing, the irregulars are worried 
about losing jobs 

-It’s hard to define the real 
employer to negotiate: The main 
company where the workers work 
or the contractors who sign the 
contract with the workers 

-It’s hard to mobilize and recruit 
precarious workers because they 
change their jobs quite often 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ                        SOME ISSUES 



-Sử dụng TƯLĐTT như một công 
cụ hữu hiệu:  
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- Using CBA as an effective tool 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT                     SOME PROPOSALS 



-Tăng cường chia sẻ thông tin  
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- Strengthening the information 
exchange  
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-Tăng cường quan hệ hợp tác với 
các công đoàn cùng ngành nghề 
trong khu vực và trên thế giới 

- Đề nghị IndustriALL hỗ trợ về 
thông tin và điều phối các hoạt 
động. 
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- Enhancing the relationship of  
cooperation with unions of similar 
coverage in the region and all over 
the world 

 

- The IndustriALL is requested to 
kindly coordinate related activities  

 

 

 

 

 

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT                     SOME PROPOSALS 



 

 

THANK YOU VERY MUCH 
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