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tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội liên quan đến 
lao động nhằm đóng góp cho sự quản lý và sự phát triển 
xã hội ở Việt nam.

n Thiết lập mạng lưới các tổ chức xã hội có liên quan đến 
lao động.
n tập huấn 4 tổ chức trung tâm ở mỗi vùng về: a) quản 
lý nội bộ, b) nghiên cứu xã hội, c) xu hướng công nghiệp 
hóa và lao động, và d) vận động chính sách và tham gia 
đối thoại chính sách.
n nghiên cứu định hướng chính sách về tiến trình công 
nghiệp hóa ở việt nam và hàm ý về vấn đề lao động. 
n đối thoại chính sách về phát triển công nghiệp, lao động 
và nghèo.
n phổ biến kết quả.

Viện nghiên cứu châu Âu (iES), đại học naples “L’orien-
tale” (unior), Viện nghiên cứu tư vấn phát triển (rcd) 
và trung tâm nghiên cứu tư vấn công tác xã hội và phát 
triển cộng đồng (Sdrc).

Vùng trọng điểm kinh tế miền Bắc, vùng kinh tế trọng điểm 
miền trung, và vùng kinh tế trong điểm miền nam (các khu 
công nghiệp lớn ở hà nội, đà nẵng, tp. hồ chí Minh và các 
tỉnh lân cận).

2017 – 2021

n Kết quả 1: Thiết lập một mạng lưới các tổ chức xã hội liên 
quan đến lao động nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường 
nhận thức và tính minh bạch, và cải thiện tính hợp pháp của 
các tổ chức phát triển, bao gồm cả các hoạt động chung.

n Kết quả 2: tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội được 
lựa chọn thông qua việc tập huấn và hỗ trợ tài chính để trở 
thành các trung tâm của vùng và các tổ chức xây dựng năng 
lực cho các tổ chức nhỏ hơn ở cấp độ địa phương.

n Kết quả 3: nghiên cứu định hướng chính sách về quá trình 
công nghiệp hóa ở Việt nam và hàm ý chính sách về vấn đề 
lao động, bao gồm nghiên cứu thực địa có sự tham gia của 
ít nhất 3,000 công nhân và kết quả được phổ biến cho mạng 
lưới các tổ chức xã hội nhằm tăng cường cơ sở kiến thức, 
thúc đẩy vận động chính sách và tăng cường sự tham gia của 
của các tổ chức xã hội vào đối thoại chính sách.

n Kết quả 4: chất lượng của đối thoại chính sách về phát 
triển công nghiệp, lao động và nghèo ở cấp địa phương và 
quốc gia sẽ được tăng cường qua sự tham gia mạnh mẽ 
hơn của các tổ chức xã hội.

tăng cường năng lực quản lý nội bộ, tính minh bạch và 
tính hợp pháp của các tổ chức xã hội thông qua việc tăng 
cường năng lực thiết lập mạng lưới, nghiên cứu và vận động 
chính sách dựa trên thực chứng.

n Mạng lưới các tổ chức xã hội liên quan đến lao động  (tối 
thiểu 120 tổ chức xã hội);
n công nhân công nghiệp (tối thiểu 3000);
n tổng Liên đoàn Lao động Việt nam (VgcL), phòng 
thương mại và công nghiệp Việt nam (Vcci) và 
chính phủ. 

Implemented by IES, UNIOR, RCD and SDRC
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Dự án được Liên minh Châu Âu đồng tài trợ

to enhance the capacity of labour-related cSos to con-
tribute to governance and development in Vietnam

n Establishment of a network of labour-related cSos

n training 4 regional hubs and providing financial 

support to regional hubs on (a) internal governance, 

(b) social research, (c) industrialization and labour 

trends, and (d) advocacy and participation in policy 

dialogue

n a policy report related to Vietnamese industrial-

ization strategy and identifying relevant case studies 

for research

n policy dialogue on industrial development, labour 

and poverty with regional policy and national policy 

table

n dissemination.

institute for European Studies, university of naples 
L’orientale; center for Social Work and communi-
ty development research and consultancy (Sdrc); 
institute for research and consultancy on develop-
ment (rcd)

northern key Economic region, central key Eco-
nomic region and Southern key Economic region 
(the three major national industrial areas, respectively 
around hanoi, danang and ho chi Minh city)

2017 – 2021

n Establishing a labour-related cSo’s network

n Strengthening through tailored training and finan-

cial support  to regional hubs and capacity builders for 

smaller local level organization

n a policy oriented research on the Vietnamese indus-

trialization process and its implications for labour

n a policy dialogue on industrial development, labour 

and poverty at local and national levels

to strengthen labour-related cSos’ internal gover-
nance, accountability and legitimacy through en-
hancing capacity for networking, research and evi-
dence-based advocacy

n  The network of selected labour-related cSo (at 
least 120 cSos)
n industrial workers (at least 3000)
n VgcL, Vcci and the government
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