
                                                                                            

 
CHƯƠNG TRÌNH 

 
HỘI THẢO GIỚI THI ỆU VỀ CẨM NANG LỒNG GHÉP HOẠT ĐỘNG  

TƯ VẤN DI CƯ AN TOÀN TẠI CÁC TRUNG TÂM GI ỚI THI ỆU VIỆC LÀM 
KẾT HỢP PHỔ BIẾN, CUNG CẤP THÔNG TIN 

 
Quảng Ngãi ngày 19 – 20 tháng 5 năm 2015 

 
Thời gian Nội dung Chịu trách nhiệm 

Ngày 19/5 
8:00-8:30 Đăng ký đại biểu  
8:30-9:00 Phát biểu khai mạc  

Phát biểu chào mừng 
DOLAB 
ILO 

9:00-9:15 Giới thiệu về mô hình MRC: mục đích, mục 
tiêu, các thành tựu và các bài học đã đạt 
được từ việc lồng ghép tư vấn và hỗ trợ 
trong hoạt động của MRC  
Hỏi đáp 

DOLAB 

9:15-9:25 Chiếu video về  MRCs DOLAB 

9:25-9:40 Giới thiệu về cuốn cẩm nang: Mục tiêu, cấu 
trúc và cách sử dụng. 

ILO 

9:40-10:00 Các ví dụ thực hiện về hỗ trợ của MRC với 
người lao động: Người lao động chia sẻ lợi 
ích từ việc được MRC cung cấp thông tin 
trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ 
giải quyết khiếu nại 

4 người lao động 
từ Quảng Ngãi 

10:00-10:15 Giải lao  
10:15-11:15 Chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động của 

Trung tâm một cửa hỗ trợ người lao động 
Phillipine đi làm việc ở nước ngoài.  
Hỏi đáp 

01 đại diện từ 
Phillipines 

11:15-11:45 Thành lập MRC thuộc TTDVVL DOLAB  

11:45-12:00 Dịch vụ tư vấn và kết nối với các tổ chức 
khác để hỗ trợ người lao động đi làm việc ở 
nước ngoài  
Giới thiệu mô hình MRC tại Cục quản lý lao 

DOLAB 



động ngoài nước và khuyến nghị cho việc  
kết nối hoạt động với các tỉnh   

12:00 – 13.30 Ăn trưa  
13:30-13:45 Kế hoạch truyền thông và quảng bá  cho 

MRC 
ILO 

13:45-14:15 Giám sát và đánh giá hoạt động của MRC ILO 

14:15-14:45 Giới thiệu về Bộ quy tắc ứng xử và vai trò 
của Sở LĐTBXH và MRC trong hỗ trợ đánh 
giá và giám sát 

Hiệp hội xuất 
khẩu lao động
  

14:45-15:15 Thảo luận về mô hình phối hợp tuyển chọn 
lao động giữa doanh nghiệp với địa phương 

Tất cả đại biểu 

15:15– 15:30 Nghỉ giải lao  
15:30 – 
16:00 

Kế hoạch hành động của VGCL trong bảo 
vệ người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
và mối liên hệ với các địa phương và các 
MRC 

Tổng liên đoàn lao 
động Việt Nam 

16:00-16:15 Giới thiệu về Nghị định 119 và trách nhiệm 
của các Sở LĐTBXH trong việc xử lý đơn 
thư 

DOLAB 

16:15-16:30 Chia sẻ về kết quả ban đầu nghiên cứu cơ 
chế khiếu nại 

ILO 

16:30-17:00 Cách xử lý khiếu nại của người lao động  DOLAB và ILO 

Sáng 20/5 
8:30-9:00 Cung cấp các thông tin cần thiết về doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài khi làm việc 
tại địa phương 

DOLAB  

9:00-9:30 Cung cấp các thông tin cập nhật về tình hình 
một số thị trường tiếp nhận lao động Việt 
Nam 

DOLAB 

10:00-11:30 Thăm MRC Quảng Ngãi và nghe Quảng 
Ngãi chia sẻ thông tin về thiết lập và hoạt 
động của MRC tại Trung tâm dịch vụ việc 
làm  

Sở LĐTBXH và 
Trung tâm DVVL 
Quảng Ngãi 

11:30-11:45 Đề xuất các bước tiếp theo để thiết lập và 
duy trì hoạt động của các MRCs tại các 
TTDVVL 

 

11:45-12:00 Bế mạc DOLAB 
ILO 

 


