
CHƯƠNG TRÌNH  
DIỄN ĐÀN VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN KHU V ỰC NÔNG THÔN 

28/ 05/ 2013 
Khách sạn Anh Thư,  

Tổ 11C, Phường Đức Xuân, thị Xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
 

Thời gian Hoạt ñộng Người chịu trách nhiệm 

07:45–08:00  Đăng ký ñại biểu Ban tổ chức 

08:00 – 08:15 

Phiên khai mạc 
• Phát biểu khai mạc  

 
 
 

• Bài phát biểu của ILO 

 
Đại diện UBND tỉnh Bắc Kạn 
Ông Marc Franck, Đại sứ quan 
Lúc-xem-bua 
 
Ông Gyorgy Sziraczki, Giám 
ñốc Văn phòng Tổ chức lao 
ñộng quốc tế (ILO) 

08:15 – 08.30 

Những thách thức trong công tác tạo việc làm cho 
thanh niên nông thôn  

Bà Nguyễn Hương Trà 
Điều phối viên 
Chương trình việc làm thanh 
niên nông thôn 
Tổ chức lao ñộng quốc tế 
(ILO) 

08:30 – 09:10 
Trò chơi ñồng ñội dành cho nhóm 
 
Giới thi ệu phần thảo luận nhóm 

8 nhóm, ILO hướng dẫn 
 
Bà Nguyễn Hương Trà, ILO  

09:10 – 10:30 

Nhóm 1 và nhóm 2:  
GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ NGUYỆN VỌNG CỦA 
THANH NIÊN 

1. Để ñáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, cơ sở 
SX kinh doanh tại khu vực nông thôn, hệ thống 
giáo dục vào ñào tạo của Bắc Kạn ñã trang bị 
ñược cho lớp trẻ những kỹ năng, tay nghề thực 
hành cần thiết hay chưa?  

2. Để có ñược việc làm tốt tại ñịa phương bạn, 
những nghề và kỹ năng nào là cần thiết nhất? 

3. Thanh niên có cần phải ra thành phố ñể học 
những ngành nghề thu hút lao ñộng hay không? 
Để bạn có thể ở lại làm việc tại ñịa phương, tỉnh 
cần phải ñào tạo những ngành nghề gì? 

4. Các trường nghề, trung tâm dạy nghề và cơ sở 
ñào tạo trong tỉnh cần phải làm gì thêm nữa ñể 
thu hút thanh niên? 

5. Tại các trường phổ thông, trung học cao ñẳng 
nghề và trung tâm dạy nghề, thanh niên ñược 
hướng nghiệp và tư vấn nghề nghiệp như thế nào? 
Được ñào tạo như thế nào về kỹ năng tìm việc? 
Có ñược khuyến khích và hỗ trợ ñể mở cơ sở kinh 
doanh riêng hay không? Để phục vụ các bạn tốt 
hơn nữa cần phải làm gì? 

6. Doanh nghiệp tham gia như thế nào vào giáo dục 
ñào tạo nghề (xây dựng chương trình, tư vấn 

Người ñiều hành và 2 người 
trình bày do nhóm thảo luận 
chỉ ñịnh * 



hướng nghiệp…)? Làm thế nào ñể huy ñộng và 
tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp? 

09:10 – 10:30 

Nhóm 3 -6: 
CÁC CƠ HỘI VI ỆC LÀM DÀNH CHO THANH 
NIÊN TẠI KHU V ỰC NÔNG THÔN  

1. Khi tìm việc làm ở Bắc Kạn thanh niên thường 
gặp những khó khăn gì? 

2. Có những dịch vụ hỗ trợ, tư vấn hướng dẫn gì ñể 
giúp thanh niên tìm việc? Để hỗ trợ thanh niên 
hiệu quả hơn cần phải bổ sung, cải tiến những gì? 
Tư vấn hướng dẫn gì thì hấp dẫn, thu hút ñối với 
thanh niên? 

3. Ngành nghề, lĩnh vực nào trong tỉnh có thể tạo ra 
những việc làm hấp dẫn ñối với thanh niên? 
Thanh niên có tiếp cận ñược những công việc ñó 
hay không? 

4. Trong những công việc hiện tại, ñiều kiện làm 
việc như thế nào (về thu nhập, tôn trọng quyền cơ 
bản của người lao ñộng, an toàn vệ sinh lao ñộng, 
phúc lợi xã hội, ñối thoại giữa doanh nghiệp và 
người lao ñộng, vấn ñề giới, dân tộc, khuyết 
tật…)? Làm thế nào ñể cải thiện ñiều kiện làm 
việc? 

5. Làm thế nào ñể nghề truyền thống tại ñịa phương 
hấp dẫn hơn ñối với lao ñộng thanh niên? Có biện 
pháp nào ñể việc làm ở Bắc Kạn nói chung hấp 
dẫn hơn ñối với thanh niên? 

6. Tự mở cơ sở kinh doanh/ tự tạo việc làm ñối với 
thanh niên Bắc Kạn có khả thi không?  Thanh 
niên có tiếp cận ñược thông tin kiến thức về mở 
cơ sở kinh doanh nhỏ hay không? Để kinh doanh 
thành công ở khu vực nông thôn, thanh niên cần 
ñược trợ giúp gì? 
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09:10 – 10:30 

Nhóm 7 và nhóm 8:  
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỐI VỚI VI ỆC TIẾP 
CẬN THANH NIÊN NÔNG THÔN VÀ NÂNG CAO 
“TI ẾNG NÓI” C ỦA HỌ  – Các phương tiện nào phù 
hợp ñể ñưa thông tin ñến với thanh niên nông thôn 
(về việc làm, ñào tạo, nhu cầu tay nghề, quyền cơ 
bản…), ñể học tập qua mạng, ñể thanh niên trao ñổi 
thông tin với nhau và với các ñối tượng khác? 

1. Tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng internet ở Bắc Kạn 
là bao nhiêu? Dùng ñiện thoại di ñộng là bao 
nhiêu? Dùng các kênh thông tin liên lạc khác là 
bao nhiêu? 

2. Ở Bắc Kạn hiện có những loại hình công nghệ 
thông tin nào có thể kết nối sinh viên học sinh, 
lao ñộng tìm việc và các ñối tượng thanh thiếu 
niên khác với các nhà tuyển dụng? Có trang web 
nào không? Có thể gửi tin nhắn qua ñiện thoại di 
ñộng ñược không? 

3. Bạn nhận thông tin về các cơ hội việc làm và ñào 
tạo từ nguồn nào? 
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4. Bạn nói lên nguyện vọng, nhu cầu và khó khăn 
của mình trên những diễn ñàn nào (trực tiếp, qua 
mạng internet/ ñiện thoại) trong tỉnh? Thông tin 
ñó có ñến ñược với các cơ quan ban ngành 
không? Có ñến ñược với doanh nghiệp không? 

5. Để thanh thiếu niên Bắc Kạn nhận, gửi và trao 
ñổi thông tin, bí quyết, kinh nghiệm (cả tốt và 
không tốt) về cơ hội việc làm, tay nghề, ñào tạo, 
kinh doanh, quyền lao ñộng, ñiều kiện làm việc 
và vấn ñề công việc nói chung, những hình thức, 
hệ thống công nghệ thông tin truyền thông nào là 
hữu hiệu nhất ñối với thanh thiếu niên? Làm thế 
nào ñể xây dựng và phát triển hình thức ñó ở ñịa 
phương bạn? 

10.30 – 10:45 Nghỉ giữa giờ Các ñại biểu tham gia 

10.45 – 11:45 
Trình bày kết quả thảo luận của các nhóm (tối ña 5 phút/ 
nhóm)  
Hỏi ñáp (10 phút) 

Báo cáo viên của mỗi nhóm  

11.45 – 12:15 

Phiên toàn thể: Các ý kiến, ñề xuất và phản hồi 
Tham gia ý kiến và phản hồi: ñại diện Tổng cục dạy 
nghề, VCCI, Tổng liên ñoàn lao ñộng Việt Nam, Trung 
ương ñoàn TNCS Việt Nam, Bộ kế hoạch ñầu tư, Bộ nội 
vụ, các sở ban ngành trong tỉnh, ñơn vị dạy nghề và giới 
thiệu việc làm 
 
Bế mạc 

Chủ tọa phiên toàn thể:  
Ông Ma Xuân Thu, Giám ñốc 
Sở LĐTBXH 
 
 
 
 
Đại diện UBND tỉnh Bắc Kạn 
Ông Geert Debruyker, Tổ chức 
hợp tác phát triển Lúc-xem-
bua 
Ông Marc Franck, Đại sứ quán 
Lúc-xem-bua 
Ông Gyorgy Sziraczki, Tổ 
chức lao ñộng quốc tế 

 

* Tờ hướng dẫn cho mỗi nhóm thảo luận sẽ ñược phát tại các bàn thảo luận. Đại diện ILO sẽ 

ñưa ra hướng dẫn cụ thể hơn tại Diễn ñàn.  

 
 

 
 


