
Chương trình dự kiến 

Đối thoại cấp cao ba bên 
“Tối ưu hóa Phát triển và Tác động về việc làm của Đầu tư trực tiếp nước ngoài và các Doanh 

nghiệp đa quốc gia trong ngành điện tử Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội 
nhập sâu rộng hơn thông qua TPP và FTA” 

Hà Nội, Ngày 29 tháng 09 năm 2016 

Địa điểm: Khách sạn Nikko 

 

THỜI GIAN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 

08:00 – 08:30 Đăng ký đại biểu  

08:30 – 08:50 Giới thiệu và khai mạc VCCI, ILO, ĐSQ Nhật Bản 

08:50 – 10:00 Một số nét nổi bật trong nghiên cứu của ILO: Trình 
bày của ILO về các kết quả chính và các đề xuất 

-  Cải thiện số lượng và chất lượng việc làm thông 
qua các phương thức thực hành lao động trách 
nhiệm trong Ngành Điện tử tại Việt Nam: tối ưu hó 
tác động về việc làm của các Doanh nghiệp đa quốc 
gia 

- Tuân thủ luật lao động trong ngành điện tử, và vai trò 
của các sáng kiến tuân thủ riêng tại các DNĐQG hướng 
tới đảm bảo điều kiện lao động bền vững 

  

 

Bà Yukiko Arai, ILO Geneva 

 

 

 

Ông Rene Robert, ILO DWT-
Bangkok 

10:00 – 10:15 Nghỉ giữa giờ  

10:15 – 12:00 Thảo luận cấp cao: Về những hệ quả của TPP và tối 
ưu hóa các tác động việc làm của FDI/MNEs – Thách 
thức và cơ hội đối với ngành điện tử Việt Nam 

Phiên thảo luận ba bên sẽ tiếp nối bởi một phiên 
thảo luận mở dựa trên các kết quả nghiên cứu và đề 
xuất chính từ hai nghiên cứu của ILO 

Ông Chang-Hee Lee, ILO Hà 
Nội  

 

12:00 – 13:30 Nghỉ ăn trưa   

13:30 – 13:45 Hướng đến xây dựng Kế hoạch hành động chung: 

“Tăng cường khả năng cạnh tranh, hiệu suất và lợi 
nhuận của ngành điện tử Việt Nam” Giới thiệu 
khung Kế hoạch hành động chung  

Người dẫn chương trình 

 

 

13:45 – 15:00 World Café/Thảo luận nhóm nhằm đồng thuận về 
vai trò nhón và các đầu mục hành động chính để xây 
dựng đầu vào cho Kế hoạch hành động chung – 
Phiên thảo luận có câu hỏi chuẩn bị. 

Người dẫn chương trình 

 

15:00 – 15:15 Nghỉ giữa giờ  

15:15 – 15:50 Phần trình bày của các cơ quan chính phủ, người 
sử dụng lao động, người lao động, DNĐQG về kết 
quả thảo luận nhóm. Phiên đồng thuận toàn thể về 
chương trình nghị sự chung.   

Đại diện các nhóm 

15:50 – 17:00 Hướng đi cho tương lai: Đồng thuận về những 
bước hành động cho giai đoạn 2016-2018  

Đại diện các đối tác ba bên 
của ILO 

 Kết thúc ILO, VCCI 


