
  

 

Khóa học này có thu học phí, với tổng chi phí là 800.000 

VND, bao gồm: 

 600.000 VND chi trả các chi phí phòng học và hỗ trợ 

hành chính; 

 200.000 VND chi phí cho dụng cụ giảng dạy và tài liệu 

tập huấn. 

Xin lưu ý, các chi phí kể trên không bao gồm chi phí học viên 

đi lại và ăn ở. Học viên có trách nhiệm sắp xếp việc đi lại của 

mình. 

Một số học bổng bán phần có thể được xem xét tùy theo 

từng trường hợp. Ưu tiên lựa chọn học viên trao học bổng 

phụ thuộc vào hồ sơ của ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn 

xét duyệt sau đây. 

 

 

  

 

Khuyến khích các ứng viên sớm nộp hồ sơ đăng ký. Việc lựa 

chọn học việc sẽ dựa trên những tiêu chí sau: 

 Có kiến thức cơ bản về các vấn đề lao động ở Việt 

Nam, với các kỹ năng nghiên cứu cơ bản và động lực 

thực hiện nghiên cứu sâu hơn về các vấn đề QHLĐ tại 

Việt Nam và các nước khác; 

 Có tiềm năng đóng góp vào sự phát triển nghiên cứu 

trong lĩnh vực lao động và việc làm tại cơ quan, đơn vị 

hiện công tác; 

 Có cam kết theo toàn bộ Khóa học và sẵn sàng chủ 

động tham gia thảo luận và bài tập trong Khóa học; và 

 Có kỹ năng đọc tiếng Anh tốt, giao tiếp bằng tiếng Anh 

hiệu quả là một điểm mạnh. 

Trong hồ sơ đăng ký, các ưng viên gửi (1) lý lịch khoa học 

(CV); (2) thư giải thích lý do tham gia Khóa học và Khóa học 

sẽ giúp ứng viên tăng cường kỹ năng và chuyên môn như 

thế nào và cách thức ưng viên sẽ vận dụng vào trong công 

việc của mình; và (3) trả lời bảng thăm dò gắn kèm. 

Các hồ sơ đăng ký xin gửi về ILO trước ngày 30/06/2017, 

theo các phương thức sau: 

(1) Địa chỉ chính thức của Văn phòng Tổ chức Lao 

động Quốc tế tại Việt Nam 

48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội; hoặc 

(2) Địa chỉ email my@ilo.org cho chị Lê Thị Trà My, 

Trợ lý Nghiên cứu, Chương trình Khung khổ Quan 

hệ Lao động Mới, ILO.  
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Để đáp ứng một phần nhu cầu ngày càng tăng về nâng cao 

năng lực nghiên cứu về quan hệ lao động (QHLĐ) ở Việt Nam, 

Văn phòng ILO tại Việt Nam cùng với một số nhà nghiên cứu 

chuyên sâu trong lĩnh vực lao động đã lên ý tưởng tổ chức 

Khóa học Mùa hè thường niên về QHLĐ với hai mong muốn. 

Trước hết, Khóa học hỗ trợ đào tạo và cung cấp các nguồn 

học thuật cho các nhà nghiên cứu. Thứ hai, khóa học sẽ tạo 

nền tảng cho việc chính thức hóa mạng lưới các nhà nghiên 

cứu, giảng viên tiềm năng của các cơ quan công lập và ngoài 

công lập, cũng như các nhà nghiên cứu độc lập về những vấn 

đề lao động và việc làm ở trong nước và học giả quốc tế. 

Khóa học Mùa hè về QHLĐ dựa trên những nguyên tắc sau:  

 Khóa học tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu và hướng 

tới việc xây dựng năng lực học thuật nhằm tăng cường 

chất lượng nghiên cứu về QHLĐ ở Việt Nam; 

 Do đó, học viên tham gia Khóa học sẽ chủ yếu là các nhà 

nghiên cứu, giảng viên đại học, nghiên cứu sinh Tiến sỹ 

và những người mong muốn nghiên cứu về lĩnh vực 

QHLĐ. 

Khóa học Mùa hè về QHLĐ được tổ chức lần đầu tiên vào 

tháng 7/2017. Dựa trên chuyên môn của các chuyên gia ở 

Việt Nam và quốc tế, Khóa học năm 2017 sẽ cung cấp góc 

nhìn tổng quan về sự phát triển của QHLĐ, khám phá  lý luận 

học thuật về chủ đề này của Việt Nam và quốc tế, giới thiệu 

các kỹ năng nghiên cứu và cung cấp kinh nghiệm nghiên cứu 

thực địa để kết nối lý thuyết và thực tiễn trong bối cảnh Việt 

Nam.  

Khóa học Mùa hè về QHLĐ năm 2017 là một trong số các 

hoạt động hợp tác giữa ILO và Đại học Tôn Đức Thắng, thành 

phố Hồ Chí Minh. 

 

 

 

 

 

Mục tiêu chung của khóa học này là để xây dựng một chương 

trình giảng dậy thực tiễn và phù hợp với Việt Nam, bao gồm 

cả kiến thức và kỹ năng nghiên cứu có thể áp dụng được vào 

việc phát triển nghiên cứu về QHLĐ tại Việt Nam. 

 

Một mục tiêu quan trong khác của Khóa học là để khởi động 

quá trình đào tạo và đẩy mạnh nghiên cứu về lao động tại 

Việt Nam và để xây dựng cộng đồng kết nối các nhà nghiên 

cứu trong lĩnh vực lao động, vượt ra ngoài các ngành học hẹp. 

Mỗi quốc gia sẽ có nhiều cơ chế để đạt được những mục tiêu 

trên và Khóa học Mùa hè về QHLĐ sẽ cung cấp một cơ chế có 

thể hỗ trợ việc phát triển nghiên cứu.  

Đến cuối Khóa học, học viên sẽ: 

 Có được những kiến thức nền tảng về nét phát triển 

chính của QHLĐ trên thế giới với những hiểu biết cơ bản 

về các mô hình, lý thuyết QHLĐ và tác động cũng như 

áp dụng những mô hình và lý thuyết đó; 

 Hiểu hiện trạng nghiên cứu QHLĐ và những vấn đề 

nghiên cứu và chính sách về QHLĐ tại Việt Nam; 

 Xây dựng các kỹ năng nghiên cứu và áp dụng những kỹ 

năng đó vào nghiên cứu của mình; 

 Phát triển mối quan hệ của các nhà nghiên cứu có 

những quan tâm tương đồng, với hy vọng phát triển 

nghiên cứu trao đổi và các dự án riêng biệt trong năm 

tới. 

 

 

 

 

 

Đối tượng mà Khóa học Mùa hè về QHLĐ năm 2017 hướng 

tới là: 

 Các nhà nghiên cứu trong các cơ quan của Bộ Lao động 

–Thương binh và Xã hội cũng như các đối tác xã hội 

khác; 

 Giảng viên của các trường đại học;  

 Nghiên cứu sinh Tiến sĩ với đề tài nghiên cứu liên quan 

tới chủ đề lao động và việc làm; 

 Đại diện người lao động và người sử dụng lao động; 

 Chuyên gia, cộng tác viên và nhân viên các dự án hợp 

tác kỹ thuật của ILO; và 

 Các chuyên gia và cán bộ làm công tác thực tiễn về 

QHLĐ.  

 

 

 

Nội dung Khóa học được xây dựng dựa trên nỗ lực chung của 

hai chuyên gia, ông Gregor Murray – Giáo sư trường Đại học 

Montreal, người có kinh nghiệm lâu năm giảng dạy bộ môn 

QHLĐ cũng như nghiên cứu về thực tiễn QHLĐ tại nhiều quốc 

gia và bà Đỗ Quỳnh Chi – nhà nghiên cứu Việt Nam về QHLĐ có 

nhiều năm nghiên cứu về các vấn đề liên quan tới lao động. Hai 

giảng viên này (cùng với một chuyên gia của ILO) sẽ đồng hành 

cùng học viên thông qua 3 module. Trong đó, những kiến thức 

cập nhật về lý thuyết và mô hình QHLĐ cũng như nghiên cứu 

về QHLĐ tại Việt Nam và phương pháp nghiên cứu có thể áp 

dụng vào nghiên cứu QHLĐ với bối cảnh Việt Nam sẽ được 

trình bày với phương pháp sư phạm thực tế và tăng cường 

tương tác với học viên. Cụ thể: 

 QHLĐ - một bộ môn nghiên cứu 

Cung cấp các tri thức nền tảng với thông tin so sánh về (1) 

các học thuyết chính về QHLĐ và những đặc điểm khác 

nhau nổi bật giữa các dòng lý thuyết về QHLĐ; (2) cách 

thức các lý thuyết khái niệm hóa các thực tiễn QHLĐ khác 

nhau; và (3) các mô hình QHLĐ trên thế giới. 

 Nghiên cứu về QHLĐ ở Việt Nam 

Giới thiệu về lý luận QHLĐ ở Việt Nam và mô tả cũng như 

phân tích hệ thống và thực tiễn QHLĐ tại Việt Nam, đặc 

biệt phân tích những điểm mạnh và điểm yếu. Trong phần 

này, pháp luật lao động Việt Nam sẽ được nghiên cứu.  

 Phương pháp nghiên cứu áp dụng trong nghiên cứu 

QHLĐ và bài tập nghiên cứu thực địa 

Xác định những phương pháp nghiên cứu khoa học căn 

bản mà các nhà nghiên cứu Việt Nam có thể áp dụng để 

nghiên cứu về lao động, hỗ trợ học viên tìm hiểu cách 

thức thực hiện các phương pháp này. Học viên sẽ thử 

nghiệm cơ sở lý thuyết thông qua một chuyến nghiên cứu 

thực địa (08 tiếng) để áp dụng các phương pháp nghiên 

cứu và kiến thức học được thông qua bài giảng và các bài 

tập nhóm và giải quyết các câu hỏi nghiên cứu bằng cách 

vận dụng các phương pháp khác nhau. 

Chương trình học sẽ diễn ra trong 6 ngày, với các bài giảng tăng 

cường, làm việc nhóm và thảo luận nhóm về lý thuyết và mô 

hình QHLĐ ở nhiều nước trên thế giới, về phương pháp nghiên 

cứu và kết nối giữa lý thuyết và nghiên cứu để xây dựng những 

nghiên cứu sâu sắc liên quan tới Việt Nam. 

 

 

Học viên cần chuẩn bị trước cho Khóa học. Hai tuần trước khi 

Khóa học bắt đầu, một danh sách tài liệu cần đọc sẽ được gửi 

cho học viên. Danh sách này bao gồm các tài liệu về những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản. Đồng thời, đối với những học 

viên mong muốn đọc thêm các tài liệu về QHLĐ và chủ đề 

liên quan, Khóa học sẽ cung cấp một danh sách tài liệu bổ 

sung. 

 

 

 

 

Khóa học Mùa hè sẽ được thực hiện bằng cả tiếng Anh và 

tiếng Việt. Bài giảng của các chuyên gia quốc tế sẽ được dịch 

đuổi và tất cả các hội thoại của học viên đều bằng tiếng Việt.  

 

 

 

 

 

Các giảng viên của Khóa học sẽ đáng giá quá trình học tập 

của học viên. Học viên sẽ thực hiện một loạt các bài tập, thảo 

luận và tương tác trong khi học, qua đó kết quả học tập sẽ 

được lưu lại minh bạch. 

Cuối Khóa học, giải thưởng sẽ được trao cho học viên xuất 

sắc nhất của Khóa học Mùa hè về QHLĐ 2017 để tham dự Hội 

nghị toàn cầu của Hiệp hội Quốc tế về Quan hệ Lao động và 

Quan hệ Việc làm (ILERA), tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc từ 

ngày 23-27/07/2018. Hội nghị này là nơi các chuyên gia quan 

tâm tới các phía cạnh về QHLĐ và quan hệ việc làm gặp và 

chia sẻ về những tiến triển, ý tưởng và thực tiễn mới trong 

lĩnh vực này. Học viên xuất sắc nhất của Khóa học Mùa hè về 

QHLĐ 2017 sẽ tham gia tích cực vào các phiên thảo luận 

trong Hội nghị toàn cầu lần thứ 18 của ILERA với chủ đề Việc 

làm cho một Xã hội Bền vững: Cần phải làm gì? 

Để biết them thông tin về Hội nghị toàn cầu lần thứ 18 của 

ILERA, xin xem thêm chi tiết tại website 

http://www.ilera2018.org/. 
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