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Hội thảo cập nhật một số vấn đề
Pháp luật tại tỉnh Bình Dương

Thời gian:  
11/12/2014
8:30 – 10:30

Địa điểm
Khách sạn Becamex
230 Đại lộ Bình Dương
Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh Bình Dương

Ngôn ngữ:
Tiếng Việt

Phí tham dự: 
Miễn phí

Chương trình hội thảo:
8:30-9:00: Đăng ký và
điểm tâm nhẹ

9:00-10:00: Cập nhậtmột
số quy định pháp luật

10:00-10:30: Hỏi đáp

Đăng ký:
Trước ngày 1/12/2014 
cho cô Nguyễn Thị Hoàng
Yến

Email:
nguyen.thi.hoang.yen@
vn.pwc.com

Tel: 08 3823 0796
- Số máy lẻ 4213

do Công ty TNHH PwC Legal Việt Nam thực hiện

Những gì bạn sẽ được biết?

• Luật sư

• Giám đốc Nhân sự

• Công đoàn và phí công đoàn

• Những thay đổi và cập nhật mới

nhất về luật lao động và các vấn
đề lao động

Đối tượng nào nên tham gia?

Người trình bày

Bà Dương có trên 15 năm kinh

nghiệm tư vấn cho các công ty trong
nhiều ngành nghề khác nhau liên

quan đến pháp luật doanh nghiệp và
luật dân sự Việt Nam ở nhiều lĩnh
vực khác nhau. Bà Dương là thành

viên của Đoàn Luật Sư Thành phố
Hồ Chí Minh. 

Bà Hương là thành viên của Đoàn

Luật Sư Thành phố Hồ Chí Minh. 
Kinh nghiệm và chuyên môn chính

của bà Hương là tư vấn các vấn đề
liên quan đến pháp luật lao động
như tiền lương tiền công, tuyển

dụng lao động, tinh giảm biên chế, 
chấm dứt lao động, tranh chấp lao

động, và các vấn đề liên quan đến
công đoàn. 

Phan Thị Thùy Dương

Luật sư - PwC Legal

Cao Nguyệt Hương

Luật sư - PwC Legal

• Thay đổi mới nhất trong các quy

định về quản lý ngoại hối

• Dự thảo Luật Đầu tư và Luật
doanh nghiệp mới

• Chuyên viên pháp chế

• Trưởng Bộ phận Hành chánh/ Kế toán

Lưu ý: Hội thảo được trình bày bằng Tiếng Việt.


