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LỜI NÓI ĐẦU 
 
 
 Luật lao động là một môn học nghiên cứu về quan hệ lao động và 
các quan hệ liên quan đến quan hệ lao động giữa các chủ thể tham gia 
vào quá trình lao động. Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, tìm hiểu 
của sinh viên ngành Luật cũng như các nhà nghiên cứu, quan tâm về lĩnh 
vực lao động, Khoa Luật - Đại học Huế tiến hành xuất bản cuốn               
Giáo trình Luật lao động Việt Nam. 

 Giáo trình được chia thành 2 phần. Phần 1 trong cuốn sách này sẽ 
trình bày các nội dung: Khái quát về luật lao động, quan hệ pháp luật lao 
động, địa vị pháp lý của công đoàn, thỏa ước lao động tập thể, việc làm 
và học nghề, hợp đồng lao động, thời gian làm việc thời gian nghỉ ngơi. 

 Hy vọng cuốn sách này sẽ là nguồn tư liệu bổ ích đối với những 
sinh viên Luật được đào tạo dưới các hình thức khác nhau, các cán bộ 
làm công tác pháp lý cũng như những nhà nghiên cứu, những người quan 
tâm đến lĩnh vực khoa học này.  

 Trong quá trình biên soạn tài liệu, các tác giả đã tham khảo một số 
giáo trình, tập bài giảng, sách chuyên khảo và các tài liệu tham khảo khác 
trên cơ sở đó có bổ sung và cập nhật thêm nhiều vấn đề theo từng nội 
dung cụ thể của môn học để phục vụ cho người đọc.  

 Mặc dù đã có nhiều cố gắng, trong quá trình biên soạn nhưng chắc 
chắn không tránh khỏi những sai sót, khiếm khuyết. Chúng tôi mong 
muốn nhận được những ý kiến đóng góp, phê bình từ phía người đọc để 
lần tái bản sau sẽ hoàn thiện hơn.  

     

      Thay mặt các tác giả 

              TS. Nguyễn Duy Phương 
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