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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Giảm rủi ro về nhiễm HIV cho người lao động trong lĩnh vực dịch vụ giải trí 

 

8:30 – 12:00, Ngày 01 tháng 12 năm 2015 

 

Nhà khách Công đoàn, 95 Trần Quốc Toản, Hà Nội 

 
9:00 – 9:20 1. Thông tin cơ bản về dịch HIV/AIDS – Các 

nhóm nguy cơ cao và nhóm lao động dễ 

tổn thương với HIV 

 

Tổng Liên đoàn LĐVN 

 

9:20 – 9:40 2. Lao động giải trí và HIV – nguy cơ từ nơi 

làm việc  

 

Richard Howard  

Chuyên gia HIV/AIDS của ILO 

 

 

Phần 2: Giảm thiểu rủi ro HIV/AIDS cho người lao động trong lĩnh vực dịch vụ giải trí 

  

10:15 – 10:40 3. Chương trình giảm tác hại cho người lao 

động tình dục nói riêng và lao động giải trí 

nói chung – tiếp cận của Việt Nam 

Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, 

Bộ LĐTB XH 

 

10:40 – 11:00 4. Bạo lực và nguy cơ lây nhiễm HIV  

 

Quỹ Dân số Liên hợp quốc 

UNFPA 

11:00 – 11:15 5. Vai trò của các nhóm/tổ chức của người 

lao động tình dục trong việc giảm lây 

nhiễm HIV.  

 

Đại diện mạng lưới hỗ trợ lao 

động tình dục 

Vietnam Network of Sex 

workers  

 6. Các hoạt động phòng chống lây nhiễm 

HIV và nâng cao điều kiện làm việc an 

toàn và sức khỏe cho người lao động nói 

chung và lao động giải trí nói riêng của 

TLĐLĐVN 

Tổng Liên đoàn LĐVN 

11:15 – 11:30 Thảo luận chung 

Ngăn ngừa HIV cũng như nâng cao điều kiện đảm 

bảo an toàn, sức khỏe cho lao động giải trí 

 

Vai trò của chính phủ, Tổng Liên đoàn và giới sử 

dụng lao động trong việc bảo vệ lao động giải trí 

khỏi nguy cơ với HIV và đảm bảo môi trường làm 

việc an toàn, sức khỏe  

VGCL, MOLISA, ILO 

11:30 – 11:40 Bế mạc VGCL 

 

 


