
 

 

 

   

 

 
Cuộc họp khởi động với các bên – Giới thiệu Chương trình 

PAM tại Việt Nam 
 

Chương trình 
 

14 tháng 6 năm 2022, Hà Nội 
 

Tóm tắt Giới thiệu Chương trình "Cơ chế đối tác thúc đẩy giáo dục nghề 
nghiệp và di cư lao động định hướng phát triển" (Chương trình 
PAM) 

Trình bày các cột mốc quan trọng cho đến nay và các hoạt động đã 
lên kế hoạch của Chương trình PAM  

Mục đích  Tất cả các bên đều biết về Chương trình PAM – Hợp phần tại Việt 
Nam 

Đại biểu  
o Bộ LĐTBXH  

- Vụ Hợp tác Quốc tế  

- Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp 

- Cục Quản lý Lao động Ngoài nước 
- Trung tâm Lao động Ngoài nước 

- Viện Khoa học Lao động và Xã hội 
o Bộ Ngoại Giao 
o Đại sứ quán Đức tại Việt Nam 
o Văn phòng Chính phủ 
o Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2 
o Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
o Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam 
o Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
o Ủy ban Giáo dục phổ thông Đức tại nước ngoài (ZfA) 
o GIZ 
o Đại học Kinh tế Quốc dân 

Chương trình 09:00 – 09:15     
Chào đón và đăng ký đại biểu 
 
09:15 – 09:30 
Giới thiệu mục đích của cuộc họp và chương trình  
 
09:30 – 09:50    
Khai mạc cuộc họp 

▪ Phát biểu khai mạc Bộ LĐTBXH/TCGDNN 
▪ Phát biểu khai mạc Đại sứ quán Đức/ Phòng Hợp tác Kinh tế 

và Phát triển 
▪ Phát biểu của GIZ 

 
09:50 – 10:20 
Phiên 1: Triển khai Chương trình PAM tại Việt Nam 

▪ Bối cảnh và các ý tưởng 
▪ Các cột mốc đạt được  
▪ Các hoạt động đã được lên kế hoạch (2022-2023) 



 

 

 

   

 

▪ Hỏi đáp 
 

 
10:20 – 11:00 
Phiên 2: Liên kết giữa giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao và 
di cư quốc tế lao động lành nghề - Kinh nghiệp Đức  

▪ Trình bày của Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế 
LILAMA2 về đào tạo cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn quốc tế 

▪ Trình bày của GIZ về bài học kinh nghiệm, các câu chuyện 
thành công và tầm nhìn chiến lược  
 

11:00 – 11:30 
Hỏi đáp, thảo luận và suy nghĩ về các yếu tố thành công 
 
11:30 – 13:30   
Tổng kế và ăn trưa  

▪ Phát biểu Bộ LĐTBXH/TCGDNN 
▪ Phát biểu GIZ 

 
 
 

 


