
  

  
 

 
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

 VÀ XÃ HỘI  
    

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

TỌA ĐÀM BÁO CHÍ VỀ EVFTA, CÁC CÔNG ƯỚC CƠ BẢN CỦA ILO  

VÀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SỬA ĐỔI 

Đà Nẵng, 27-28/9/2019 

Thời gian Nội dung  
Đại biểu đến Đà Nẵng ngày 26/9.  

Ngày 1 ( 27/9) 
8:00-8:30 Đăng ký  

8:30-8:45 Khai mạc 
-Giới thiệu 
-Phát biểu khai mạc 

• Bộ LĐTBXH 

• Ban tuyên giáo 

• ILO  

 
 
 
 
 
 

8:45-9:45 Phiên 1: Tại sao các vấn đề về lao động lại phù hợp với 
báo chí?  
-Khởi động, tìm hiểu mối quan tâm của các nhà báo 
-Thảo luận nhóm về các vấn đề liên quan đến báo chí về 
EVFTA, các công ước cơ bản của ILO và Bộ Luật Lao động 
sửa đổi 

 
Giảng viên báo 
chí 

9:45-10:30 Phiên 2: Hội nhập quốc tế và cam kết quốc tế của Việt 
Nam 
(Đặt vấn đề, chương lao động của EVFTA) 
-Bài trình bày  
-Q&A 

Bộ LĐTBXH 

10:30-10:45 Giải lao  
 

 

10:45-11:45 Phiên 3: Vai trò của tiêu chuẩn lao động quốc tế và các 
công ước cơ bản của ILO  
-Bài trình bày  
-Hỏi đáp  
 

 
ILO 

11:45-13:00 Ăn trưa  



  

  
 

13:00-14:00 Phiên 4: Đưa tin báo chí về hội nhập quốc tế và tiêu 
chuẩn lao động quốc tế 
-Hoạt động/đố vui 
-Thảo luận  

Giảng viên báo 
chí 
 
 
 

14:00-15:00 Phiên 5: Công ước 98, 105 và ý nghĩa đối với Việt Nam  
-Bài trình bày 
-Hỏi đáp  

Bộ LĐTBXH  
 

15:00-15:15 Nghỉ giải lao  
 

15:15-15:45 Phiên 6: Làm thế nào để đưa tin bài tốt hơn về các vấn 
đề lao động trong bối cảnh hội nhập quốc tế 
 

Ban tuyên giáo 

 

15:45-16:15 Tổng kết ngày 1  

Ngày 2 (28/9) 
8:00- 8:30 Khởi động và ôn lại các vấn đề trong ngày 1  

8:30-9:30 Phiên 7: Những điểm chính trong dự thảo Bộ Luật Lao 
động sửa đổi – Các vấn đề liên quan đến quan hệ lao 
động 

-Bài trình bày 
-Hỏi đáp  

Bộ LĐTBXH 

9:30-10:30 Phiên 8: Những điểm chính trong dự thảo Bộ Luật Lao 
động sửa đổi – Các vấn đề liên quan đến điều kiện lao 
động 

-Bài trình bày 
-Hỏi đáp  

Bộ LĐTBXH 

10:30-10:45 Giải lao   

10:45-11:45 Phiên 9: Vai trò của báo chí trong tiến trình cải cách 
pháp luật lao động 

Ban tuyên giáo 
 

11:45-13:00 Ăn trưa  

13:00-14:00 Phiên 10: Thảo luận ý tưởng tin bài 
-Làm việc nhóm 
-Thảo luận  

Giảng viên báo 
chí 
 

14:00-15:00 Bế mạc 
-Khảo sát sau khóa học và phản hồi 
 -Bế mạc 

 
 
 

Đại biểu rời đi 
 

 


