Chương trình dự kiến
Hội thảo chia sẻ giữa các bên liên quan của dự án ILO-IPEC, ngày 11-12 Tháng 7 năm 2013 tại
Nha Trang – Khánh Hòa
Thời gian
11 tháng 7
năm 2013
7.30-8.00
8.00-8.30

Nội dung

Đăng ký ñại biểu/ Chiếu ñoạn phim tài liệu về Lao
Động Trẻ em
Phát biểu khai mạc

Người chịu trách nhiệm

Ban tổ chức
ILO
Lãnh ñạo của MOLISA

8.30-9.00

Bài trình bày về: Mô hình can thiệp của dự án về "Xóa
bỏ lao ñộng trẻ em trong ngành du lịch ở vùng miền
núi dân tộc thiểu số" ở Sapa, tỉnh Lào Cai

9.00 - 10.00

Hỏi ñáp, thảo luận, ý kiến/ñóng góp/phản hồi

10.00-10.15

Nghỉ giải lao

10.15-10.45

Bài trình bày về Dự thảo mô hình dự án “Xóa bỏ lao
ñộng trẻ em ở các ngành nghề thủ công truyền thống”
tại huyện Thường Tín, Hà Nội

Ông Đặng Ngọc Quang (Tư
vấn)

- Điều hành: Cục trưởng Cục Bảo
vệ, Chăm sóc trẻ em (Ông.
Nguyễn Hải Hữu)
Tất cả các ñại biểu

Ông Đặng Ngọc Quang (Tư
vấn)
- Điều hành: Cục trưởng Cục Bảo
vệ, Chăm sóc trẻ em (Ông.
Nguyễn Hải Hữu)
Tất cả các ñại biểu

10.45-11.45

Hỏi ñáp, thảo luận, ý kiến/ñóng góp/phản hồi

11.45-13.30

Nghỉ ăn trưa

13.30-13.45

Tóm tắt vài ñiều ñáng chú ý trong phiên họp buổi sáng

Ban tổ chức

13.45-15.15

Phiên họp nhóm về Phòng chống và xóa bỏ Lao ñộng
trẻ em qua một số nghiên cứu, sự hài hòa của pháp
luật và chính sách quốc gia, vận ñộng/nâng cao nhận
thức và các hoạt ñộng tăng cường năng lực;

- Đại diện của Viện Khoa học Xã
hội và Lao ñộng, Vụ Pháp Chế,
Cục An toàn Lao ñộng, và Cục Bảo
vệ, Chăm sóc Trẻ em và
CEFACOM sẽ ñiều hành phiên họp
- Điều hành: Vụ trưởng Vụ pháp
chế

- Bài trình bày của Viện khoa học xã hội và Lao ñộng
về nghiên cứu/khảo sát về Lao ñộng trẻ em (15') (Bà
Thúy)
- Bài trình bày của Vụ Pháp chế về sửa ñổi luật pháp
nhằm hài hòa và phù hợp hơn với Công ước quốc tế ñể
chống lại lao ñộng trẻ em (10')
- Bài trình bày của Cục Bảo vệ, Chăm sóc Trẻ em về
Vai trò của các hoạt ñộng nhằm vận ñộng và nâng cao
nhận thức về chống lại Lao ñộng trẻ em (15') (Bà. Diệu
Thúy)

- Bài trình bày của CEFACOM về tăng cường năng lực
và kỹ năng thông qua việc ñào tạo SCREAM (10’) (Bà.
Quế Anh)
⁻ Thảo luận/chia sẻ kinh nghiệm của giữa các

15.15-15.30
15.30-17.00

ñại biểu
Nghỉ giải lao
Phiên họp nhóm về về phòng chống và xóa bỏ Lao
ñộng trẻ em thông qua việc thúc ñẩy giáo dục trong
giai ñoạn chuyển giao giữa Đi học - Đi làm:

- Đại ñiện Văn Phòng Giáo Dục và
Đào Tạo Tây Giang, Trường Đào
tạo Nghề Hoa Sữa, Trường Đào
tạo nghề Hà Nội, và Vụ Giáo dục
Trung học (Bộ Giáo Dục và Đào
Tạo) sẽ ñiều hành phiên họp

- Bài trình bày của văn phòng giáo dục và ñào tạo Tây
Giang về Hỗ trợ và khuyến khích trẻ em ñi học (10')

- Điều hành: Phó Giám Đốc
Trường Đào tạo Nghề Hà Đông
(Ông. Lộc)

- Bài trình bày của Trường Thực nghiệm Hoa Sữa về
VET (15') (Bà. Phương)
- Bài trình bày của Vụ Giáo dục Trung học về giảng dạy
môn KAB (Hiểu biết về Kinh doanh) trong giáo dục
Trung học ở Việt Nam (10')

-Thảo luận/chia sẻ kinh nghiệm của giữa các ñại
biểu
12 tháng 7
năm 2013
8.00-8.15
8.15-10.00

Tóm tắt ngày làm việc thứ nhất và mục tiêu của ngày
làm việc thứ 2
Phiên họp nhóm về Phòng chống và xóa bỏ Lao ñộng
trẻ em thông qua việc thúc ñẩy sinh kế cho gia ñình
của trẻ em

Ban tổ chức

- Đại diện của Tổ chức Hòa Bình và Phát triển (PyD) về
việc làm thế nào ñể giúp các gia ñình tham gia dự án
tăng thu nhập (10')
- Bài trình bày của Trưởng nhóm hưởng lợi của tỉnh
Lào Cai (15')

- Điều hành: Điều Phối Viên của
PyD (Ông. Lân)

- Đại diện của Tổ chức Hòa Bình
và Phát Triển (PyD) và Viện
Nghiên cứu PTNNNT Việt Nam
(Viri), Liên Minh Hợp Tác Xã (VCA)
và Trưởng nhóm ñại biểu Lào Cai
sẽ ñiều hành phiên họp

- Thảo luận/chia sẻ kinh nghiệm của giữa các ñại
biểu
10.00-10.15

Nghỉ giải lao

10.15-11.45

Phiên họp nhóm về Phòng chống và xóa bỏ lao ñộng
trẻ em qua việc hợp tác với các tổ chức lao ñộng, và
cải thiện ñiều kiện lao ñộng/sức khỏe nghề nghiệp:

- Đại diện Bộ Thanh tra, Phòng
Công Nghiệp và Thương Mại Việt
Nam (VCCI), Tổng Liên Đoàn Lao
Động Việt Nam (VGCL) Và Doanh
nghiệp chế tạo ñá Ninh Bình sẽ
ñiều hành phiên họp

- Bài trình bày của Thanh tra Bộ Lao ñộng về Phối hợp
gì và phối hợp như thế nào ñể chống lại Lao ñộng trẻ
em (10') (Bà. Mai)
- Bài trình bày của VCCI về việc phối hợp như thế nào
ñể chống lại Lao ñộng trẻ em (15') (Ông. Chính)

-Điều hành: Phó Thanh tra Bộ
(Ông. Thiều)

- Bài trình bày của VGCL về việc VGCL ñã tham gia
phòng chống Lao ñộng trẻ em như thế nào (15')
- Bài trình bày của Doanh nghiệp về việc cam kết
không sử dụng lao ñộng trẻ em và An toàn lao ñộng
(10')

11.45-13.30

- Thảo luận/chia sẻ kinh nghiệm của giữa các ñại
biểu
Nghỉ ăn trưa

13.30 - 14.45

Thảo luận nhóm về (1) Kế hoạch hành ñộng sau khi dự
án ILO-IPEC kết thúc; và (2) Đề xuất ý kiến cho việc
xây dựng kế hoạch hành ñộng quốc gia ñể xóa bỏ các
hình thức lao ñộng trẻ em tồi tệ ở Việt Nam (20142020)

14.45 - 15.00

Nghỉ giải lao

15.00-16.00
16.00-16.30

Trình bày kết quả Thảo luận Nhóm
Tổng kết và bế mạc

Các ñại biểu làm việc theo nhóm

Tất cả ñại biểu
ILO và Cục Bảo Vệ, Chăm Sóc Trẻ
Em.

