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Ban Thư ký Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN) phối hợp với Hội đồng Đạo đức và Cố vấn cho Khu
vực ASEAN (ECAAR), Tổ chức Phát triển Con người ASEAN (AHDO) và Quỹ Tiêu chuẩn Báo cáo Nhân
quyền Quốc tế (FIHRRST) thông báo Hội thảo trực tuyến về Đạo đức lần thứ 5 với chủ đề mới “Đạo đức nơi
làm việc lấy con người làm trung tâm: Làm thế nào ASEAN sẽ phát triển một nơi làm việc có đạo đức và bền
vững cho các thế hệ tương lai?”. Đạo đức sống có mối liên hệ chặt chẽ với công việc vì đó là thứ chiếm phần
lớn thời gian trong cuộc đời trưởng thành của chúng ta, quyết định lợi ích của bản thân và gia đình, làm cho
cuộc sống chúng ta có ý nghĩa hay không đều phụ thuộc vào công việc. Chúng ta biết rằng những thay đổi tại
nơi làm việc ở khu vực ASEAN rất đa dạng do công nghệ định hướng, nhu cầu về kỹ năng mới, quá trình đô
thị hóa và sự mất việc làm. Trong đại dịch COVID-19, nhiều vấn đề đạo đức được bộc lộ, bao gồm bất bình
đẳng, sức khỏe và những cách thức làm việc mới. Chúng ta cần xem xét lại tầm nhìn của ASEAN về công việc
và cùng nhau giải quyết các vấn đề đạo đức mà chúng ta đang phải đối mặt.
Chi tiết sự kiện:
Ngày: 02 tháng 12 năm 2021
Thời gian: 9:00 - 12:00 (GMT + 7)
Hình thức: Hội thảo trực tuyến phát trực tiếp trên Youtube
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