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1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN BÌNH   
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5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2392/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia 

Hà Nội    

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài luận án: Hoàn thiện pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở Việt Nam 
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10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Thị Hằng; PGS. Nguyễn Hữu Viện 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án 

Đây là luận án tiến sĩ luật học đầu tiên ở Việt Nam về pháp luật đối thoại xã hội trong quan hệ lao động. 

Các kết quả mới của luận án bao gồm: 

- Phát triển và đề xuất một hệ thống lý thuyết tương đối chỉnh thể về đối thoại xã hội với tư cách là quá 

trình bao gồm tổng thể các hình thức tương tác khác nhau giữa các chủ thể của hệ thống quan hệ lao 

động ở các cấp, và là phương thức quản trị quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường trên cơ sở 

bảo đảm quyền có tiếng nói và hài hòa lợi ích của các bên.  

- Đưa ra cách tiếp cận mới khi nghiên cứu về đối thoại xã hội và quan hệ lao động. Theo đó, để có đối 

thoại xã hội thực chất và hiệu quả, những quy định về quá trình (trình tự, thủ tục) đối thoại và những 

quy định về các điều kiện cần thiết cho đối thoại xã hội đóng vai trò quan trọng, mang tính quyết định. 

Quá trình đối thoại xã hội được phân tích và đề xuất trong luận án không chỉ là sự tương tác giữa các 

chủ thể quan hệ lao động với nhau, mà còn cả quá trình tương tác nội bộ của mỗi bên, trong đó, đặc 

biệt quan trọng là bên công đoàn với người lao động.  

- Góp phần xây dựng cách tiếp cận toàn diện và khả thi hơn đối với pháp luật về đối thoại xã hội thông 

qua những phân tích và đề xuất nhằm bảo đảm tính độc lập và năng lực đại diện của các chủ thể đối 

thoại xã hội, hoàn thiện các thiết chế thực hiện và thiết chế hỗ trợ đối thoại xã hội. 



 2 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và nghiên cứu 

học thuật của các cơ sở nghiên cứu, trường đại học; trong quá trình hoàn thiện pháp luật về quan hệ 

lao động của các cơ quan hoạch định chính sách; và trong việc thúc đẩy đối thoại xã hội trên thực tế 

của các cơ quan nhà nước, các đối tác xã hội và các bên quan hệ lao động.  

13. Những hướng nghiên cứu chính tiếp theo 

- Tác động của các yếu tố về môi trường chính trị, văn hóa, lịch sử đối với thực tiễn đối thoại xã hội 

trong quan hệ lao động và những vấn đề đặt ra đối với việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong việc 

hoàn thiện pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động.  

- Pháp luật về đối thoại xã hội ở các cấp ngoài doanh nghiệp, bao gồm cấp ngành, cấp vùng và cấp 

quốc gia. 
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