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  I N I ĐẦU 

Học phần Luật Lao động cung cấp các kiến thức cần thiết để người 

học tiếp cận về quan hệ lao động – một loại quan hệ xã hội phát sinh 

trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lư ng giữa người lao động 

và người sử dụng lao động. Để hiểu s u s c h n kiến thức và các yêu cầu 

về mục tiêu đ t ra của học phần Luật Lao động, c ng như r n luyện các 

k  năng cần thiết đáp ứng chu n đầu ra của ngành Luật và ngành Luật 

 inh tế, người học cần phải đư c trang bị kiến thức l  luận và th c ti n 

th ng qua cách tiếp cận các tình huống. 

 uốn sách hướng dẫn “Hướng dẫn giải quyết tình huống học phần 

Luật Lao động” đư c x y d ng để làm r  định hướng chung về nghiên 

cứu các tình huống, đ c trưng c  bản của các tình huống, x y d ng các 

k  năng cần thiết trong vận dụng các tình huống của Luật Lao động. 

 uốn sách nh m cung cấp cho người học các nội dung kiến thức l  

thuyết cần trao đ i và các cách giải quyết tình huống cụ thể th ng qua 

các bản án của T a án và các tình huống giả định, c u h i mang t nh g i 

m  nh m cung cấp thêm cho người học cách tiếp cận đa chiều về học 

phần này. 

 ên cạnh đó, cuốn sách c ng làm r  những vấn đề l  luận c  bản 

của học phần Luật Lao động và g i m , phát triển, r n luyện các k  năng 

cho người học khi tiếp cận học phần này, đ c biệt k  năng thi hành pháp 

luật và áp dụng pháp luật lao động vào th c ti n cuộc sống. 

Hy vọng cuốn sách s  là tài liệu hữu  ch đối với giảng viên, người 

học, người làm c ng tác nghiên cứu, thi hành pháp luật và những người 

quan t m đến l nh v c Luật Lao động. 

                           

    

  

 

                                                              TS. ĐÀO MỘNG ĐIỆP 
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