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GIẤY MỜI
Hội thảo Khoa học
“Các tuyến nhập cư lao động mới từ Việt Nam tới Vương quốc Anh- Động
lực, hành trình và suy ngẫm”
Kính gửi: ..................................................................................................
Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu với Đại học tổng hợp Oxford Brookes
(Vương quốc Anh), trường Đại học Trưng Vương tố chức một cuộc hội thảo về
chủ đề “Các tuyến nhập cư lao động mới từ Việt Nam tới Vương quốc AnhĐộng lực, hành trình và suy ngẫm” tại Hà Nội.
Trường trân trọng kính mời …………………………………………………
đến dự Hội thảo nói trên.
Thời gian: 8h00 - 12h00, thứ Tư ngày 19 tháng 7 năm 2017
Địa điểm: Phòng họp 205, Viện Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc
dân; đường Trần Đại Nghĩa, Hà Nội.
(Chương trình Hội thảo kèm theo).
Nhà trường và Ban tổ chức hội thảo mong nhận được sự ủng hộ, tham gia và
đóng góp ý kiến của Quý vị.
Trân trọng kính mời./
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị thuộc Trường;
- Lưu VT, THĐN.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
Các tuyến nhập cư lao động mới từ Việt Nam tới Vương quốc Anh
Thời gian: 8h00 - 12h00, thứ Tư ngày 19 tháng 7 năm 2017
Địa điểm: Phòng họp 205, Viện Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc
dân; đường Trần Đại Nghĩa, Hà Nội.
Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

8:00-8:30

Đăng ký đại biểu, Giới thiệu chương trình

8:30-8.40

Khai mạc/ Chào mừng

Mrs. Trương Kiều Diễm/
Nguyễn Thu hà

8:40-8.50

Giới thiệu đại biểu, mục đích, chương trình hội
thảo

Mrs. Trần Thu Hà

8.50-9:15

Báo cáo Kết quả nghiên cứu sơ bộ về các tuyến
nhập cư lao động từ Việt Nam tới Anh

PGS. TS. Nguyễn văn
Phúc

9.15- 10.15

Thảo luận: Các tuyến nhập cư lao động từ Việt
Nam tới Anh

10.15-10.30

Nghỉ giải lao

10.30-10.45

Báo cáo Kết quả nghiên cứu sơ bộ về động lực,
những vấn đề/ thách thức từ lao động Việt Nam
nhập cư tới Anh

10:45-11:45

Thảo luận: Những động lực, vấn đề/ thách thức
đối với lao động Việt Nam nhập cư tới Anh

11:45-12:00

Tổng kết và bế mạc Hội thảo

Ban tổ chức

TS. Tamsin Barber
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INVITATION
To the workshop
“Các tuyến nhập cư lao động mới từ Việt Nam tới Vương quốc Anh- Động
lực, hành trình và suy ngẫm”
To: ..................................................................................................
In the framework of research cooperation with Oxford Brookes University
(United Kingdom), Trung Vuong University organizes a workshop on the topic
“New labour migrations between Vietnam and the UK: Motivations,
journeys and reflections” in Hanoi.
Time: 8h00 - 12h00, Wednesday July 19th 2017
Venue: Room 205, Business School, National Economics University,
Tran Dai Nghia Road, Hanoi
(the workshop agenda attached).
With regards we would like to invite you to participate the workshop
mentioned above and share your expertise on:
• What do people expect if going into UK (study, visit, work)?
• How do people go to UK?
• Why do they stay in UK?
• What is the role of their families/communities in Vietnam in encouraging
them to migrate?
• What are key points to be considered by deciding to return to Vietnam or
staying in UK after the study/ work in that country?
• What age do young Vietnamese usually migrate?
• What role do community of Vietnamese in UK play for people’s decision
to stay in UK or return to Vietnam?

• When returning to Vietnam, are people highly appreciated in their work?
what do they face with if re- integrated into Vietnamese society?
• What are problems/ difficulties to be faced with if staying in UK?
• How do people cover costs for their stay in UK?
• Do they invite their family relatives into the target country after
stabilizing their live in that country?
• How can this group be best accessed to participate in interviews and the
social survey?
• What issues/challenges they foresee us encountering if studying the topic?
• Other issues related to Vietnamese migrants in UK?
We appriaciate highly your participation and your contribution to the
successes of the workshop.
Yours sincerely
THE RECTOR

WORKSHOP AGENDA
New labour migrations between Vietnam and the UK:
Motivations, journeys and reflections
Time:
Venue:

8h00 - 12h00, Wednesday, July 19th 2017
Meeting room 205, Business School, National Economics
University,
Tran Dai Nghia Road, Hanoi

Time

Content

Person in charge

8:00-8:30

Participant registration

Mrs. Truong Kieu Diem/
Nguyen Thu Ha

8:30-8.40

Openning/ well come

Representative of Trung
Vuong University

8:40-8.50

Introduction on participants, purpose and agenda
of the workshop

Mrs. Tran Thu Ha

8.50-9:15

Presentation: Primary research on immigration
journey from Vietnam to UK

Asso. Prof. Dr. Nguyen
Van Phuc

9.15- 10.15

Discussion: Immigration journey from Vietnam
to UK

Participants

10.15-10.30

Break

10.30-10.45

Presentation: Primary research results on
motivations, problems and challenges for
Vietnamese migrants in UK

10:45-11:45

Discussion: Motivations, problems and
challenges for Vietnamese migrants in UK

11:45-12:00

Summarising and closing the workshop

TS. Tamsin Barber

Asso. Prof. Dr. Nguyen
Van Phuc/ Dr. T. Barber

