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dự án ENHANCE

Kế hoạch hành động 
cấp tỉnh

Bản tin số 2 của dự án ENHANCE sẽ cung cấp 
thông tin về Kế hoạch hành động cấp tỉnh cập 
nhật tiến triển trong nỗ lực hướng tới xóa bỏ lao 
động trẻ em ở các tỉnh của Việt Nam và các cuộc 
Điều tra đầu vào để đánh giá hiệu quả và phạm vi 
tiếp cận đầu vào cho các hoạt động dự án.

Vào tháng 6, dự án ENHANCE đã tổ chức Ngày 
Thế giới phòng chống Lao động Trẻ em (WDACL) 
2017 thông qua một hội thảo vận động chính sách 
với sự tham gia của các nhà tài trợ, các đối tác và 
các bên liên quan để “bảo vệ trẻ em khỏi lao động 
trẻ em trong các cuộc thiên tai và thảm họa” và 
một chiến dịch truyền thông về chủ đề này. 

Nỗ lực của ILO vào Liên minh 8.7  nhằm kêu gọi 
sự tham gia của các đối tác tiềm năng để ngăn 
chặn lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, buôn 
bán người và nô lệ hiện đại ở Việt Nam và ở nước 
ngoài. 

Hội thảo tập huấn và chia sẻ kiến thức về phòng 
ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em cho đối tác từ 
Indonesia, Myamar, Philipin và Việt Nam cũng sẽ 
được đề cập trong bản tin này.

Các sự kiện và hoạt động diễn ra trong thời gian 
tới được liệt kê ở cuối bản tin, để biết thêm thông 
tin, vui lòng tham khảo:  https://goo.gl/eoSgbc

*Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quốc gia Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động trẻ em

*

Để hỗ trợ thực hiện, giám sát và đánh giá Kế hoạch 
Hành động Quốc gia về phòng ngừa và giảm thiểu lao 
động trẻ em (NPA), trong thời gian vừa qua, dự án đã 
phối hợp với UNICEF và Bộ LĐTB&XH  tổ chức hội 
thảo để khởi động NPA, củng cố kiến thức và hiểu biết 
về Mục tiêu Bền vững (SDG), đặc biệt là mục tiêu và 
Liên minh 8.7, đồng thời xây dựng năng lực của các 
bên liên quan chính để xây dựng kế hoạch thực hiện, 
giám sát và đánh giá của tỉnh để ngăn ngừa và giảm 
thiểu lao động trẻ em. Sau khóa tập huấn, 8  tỉnh bao 
gồm 3 tỉnh dự án là  TP HCM, Hà Nội và An Giang đã 
thông qua kế hoạch hành động của tỉnh.

 ■ Kế hoạch hành động cấp Tỉnh  ■ Điều tra đầu vào ■ Ngày Thế giới phòng chống Lao Động Trẻ Em 
 ■ Liên minh vì mục tiêu phát triển bền vững 8.7  ■ Hội thảo chia sẻ kiến thức khu vực  ■ Các Sự kiện và Chương Trình sắp tới

Tổng Quan về Bản Tin

Các mục tiêu chính đến năm 2020 của kế hoạch 
hành động cấp tỉnh là:
1. 90% cán bộ phụ trách chăm sóc và bảo vệ 
trẻ em các cấp/các ngành được tập huấn nâng cao 
nhận thức và kiến thức về phòng chống và giảm 
thiểu lao động trẻ em.
2. 90% người sử dụng lao động, 60 % cha mẹ 
và người lớn chịu trách nhiệm về quyền nuôi dưỡng 
trẻ em và các em từ 8 đến 15 sẽ được tiếp cận để 
nâng cao kiến thức về phòng chống và giảm thiểu 
lao động trẻ em.

3. 100% trẻ em làm việc bất hợp pháp sẽ được phát hiện/ thông báo để được can thiệp và hỗ trợ 
kịp thời.
Ở An Giang, phần lớn lao động trẻ em làm việc ở các làng nghề hoặc trong nông nghiệp, nhưng cũng có 
một số trẻ em có thể làm việc trong các nhà hàng hoặc trên đường phố. Nguyên nhân chính của lao động 
trẻ em trong lĩnh vực này chủ yếu do tình trạng nghèo đói, dẫn đến các xu hướng di cư hàng loạt. Theo 
truyền thống, nhiều cha mẹ tin rằng trẻ em nên đóng góp cho gia đình bằng cách làm việc và kiếm tiền 
trong lĩnh vực thủy hải sản và nông nghiệp.
TP HCM, với ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ và với dân số 10 triệu người, rất có tiềm năng 
cho người di cư vì mục đích kinh tế kiếm sống thông qua làm việc trong chuỗi cung ứng, ví dụ như trong 
ngành dệt may. Tuy nhiên, do dân số đông, TP HCM vẫn còn gặp khó khăn trong việc đảm bảo để mọi trẻ 
em được cung cấp sự bảo vệ thích hợp.
Hà nội, là thủ đô của Việt Nam, cũng đã tiếp nhận di dân vì mục đích kinh tế từ các vùng nguy cơ cao ở 
miền Bắc và các tỉnh lân cận. Các lao động trẻ em thường đi cùng với gia đình và tham gia giúp đỡ gia 
đình trong các hoạt động kinh tế, bao gồm làm nghề thủ công, làm việc tại nhà hàng và bán hàng trên 
đường phố.



Ngày Quốc tế Chống 
Lao động Trẻ em 2017 
Trong thiên tai và thảm họa – 
bảo vệ trẻ em khỏi lao động trẻ em
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NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG
LAO ĐỘNG TRẺ EM
12 Tháng 6, 2017

TRONG 

BẢO VỆ TRẺ EM KHỎI
LAO ĐỘNG TRẺ EM

VÀ
THIÊN TAI
THẢM HỌA

Hoạt động can thiệp tại 3 tỉnh dự án sẽ tập trung 
vào việc trang bị cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
và có nguy cơ cao những kỹ năng sống có giá trị, 
đào tạo nghề và bổ sung hỗ trợ an sinh xã hội để hỗ 
trợ trẻ em và các gia đình dễ bị tổn thương, phòng 
ngừa  họ tham gia vào các hoạt động kinh tế sử 
dụng lao động trẻ em. 
 
Các hoạt động cụ thể trong kế hoạch hành động 
đề xuất các hoạt động tại cộng đồng và các sáng 
kiến truyền thông  và các mô hình hỗ trợ thí điểm 
để ngăn ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Với 
sự hỗ trợ của Sở LĐTB&XH và các cơ quan cấp 
tỉnh khác, các cuộc triển lãm ảnh, các cuộc thi văn 

nghệ và diễn đàn trẻ em cũng như phân phát các 
tài liệu truyền thông sẽ được sử dụng nhằm thảo 
luận và nâng cao nhận thức về vấn đề lao động trẻ 
em.  Đồng thời các hoạt động truyền thông hợp tác 
với các đài phát thanh  truyền hình địa phương sẽ 
được sử dụng để nâng cao nhận thức về vấn đề 
này. 
Các mô hình thí điểm sẽ tập trung vào lao động trẻ 
em thông qua: hỗ trợ cho các em tham gia các khoá 
đào tạo, kết nối các dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em đang 
lao động, trợ giúp các hộ gia đình có nguy cơ, hỗ 
trợ các nhà tuyển dụng địa phương, thực hiện các 
mô hình can thiệp hỗ trợ trực tiếp và tiến hành giám 
sát và thanh tra liên quan đến mục đích của dự án.

Vào ngày 13 tháng 6 năm 2017, dự án ENHANCE 
của ILO cùng bộ LĐTB&XH, Đại sứ quán Hoa Kỳ và 
UNICEF đã cùng các tổ chức và các bên liên quan 
khác để kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống Lao động 
Trẻ em. Hội thảo “Thảo luận về phòng ngừa lao động 
trẻ em trong thiên tai và biến đổi khí hậu” nhằm mục 
đích ngăn ngừa lao động trẻ em trong các tình huống 
mà các em dễ bị tổn thương, nhằm giúp đỡ các gia 
đình và trẻ em tham gia vào lao động trẻ em do hậu 
quả của việc di dân do mất mát sinh kế do thiên tai, 
thảm họa và  biến đổi khí hậu.  Thiên tai và tác động 
của biến đổi khí hậu ngày càng trở nên trầm trọng đối 
với người dân Việt Nam dưới nhiều hình thức như 
lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, bão, lốc xoáy và sạt 
lở đất. Mức độ nghiêm trọng của thảm họa đã ảnh 
hưởng đến sinh kế của các gia đình ở khu vực thành 
thị và nông thôn, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc 
sống của nhiều người, dẫn đến tình trạng di dân bắt 
buộc, buôn bán trẻ em, và lao động trẻ em để hỗ trợ 
gia đình.
Giám đốc ILO, Tiến sĩ  Chang-Hee Lee và  Ông Minoru 
Ogasawara đã  trình bày về  sự cần thiết phải hỗ trợ 

cho gia đình sau thiên tai để giảm bớt rủi ro di cư và 
hạn chế tham gia vào lao động trẻ em. Sự mất mát tài 
sản, hoa màu và sinh kế đã được chỉ ra là yếu tố chính 
thúc đẩy trẻ em bỏ học để làm việc hoặc di cư vì lợi 
ích của gia đình. Như đã thấy sau các cuộc thiên tai ở 
Philippines, sự gia tăng tỷ lệ lao động trẻ em có mối 
tương quan với hậu quả của thiên tai. Các giải pháp 
được đề xuất bao gồm đảm bảo rằng trẻ em được 
tiếp cận với giáo dục thường xuyên cùng với việc cải 
thiện khâu giám sát các điều kiện làm việc và các biện 
pháp an toàn trong quá trình phục hồi sau thiên tai với 
sự hỗ trợ của các cơ quan chính phủ và Liên minh 8.7. 
(xin tham khảo phần tiếp theo thông tin chi tiết về Liên 
minh 8.7) 

Giải pháp  



Một phim tài liệu về tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu đến lao 
động trẻ em cũng được sản xuất và phát sóng trong chương trình 
truyền hình Vì Trẻ em, VTV, đài truyền hình An Giang, TP HCM và Lào 
Cai. Một  thông điệp truyền hình và một thông điệp phát thanh đã 
được sản xuất để cổ động việc phòng ngừa lao động trẻ em trong 
thiên tai thảm họa. Các thông điệp phát thanh và truyền hình đã được 
phát 190 lần trên các đài phát thanh và truyền hình trong và sau tuần 
lễ WDACL để cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức về vấn đề 
phòng ngừa lao động trẻ em do tác động của thiên tại. Ước tính rằng 
gần 3,4 triệu người đã xem các thông điệp và phim tài liệu phát trên 
các kênh truyền hình trung ương và địa phương.

Điểm thảo luận và các giải pháp đề xuất để bảo vệ trẻ em khỏi lao động trẻ em trong thiên tai và thảm 
họa  
• Ưu tiên cho việc học tập liên tục của trẻ trong thời gian khủng hoảng
• Thực  hiện các biện pháp và chiến lược để ngăn ngừa trẻ em phải  tham gia vào các công việc nặng 

nhọc độc hại
• Hỗ trợ tâm lý và thể chất cho trẻ em và gia đình tại cộng đồng
• Cải thiện hợp tác  giữa các cấp để tạo ra các chương trình hỗ trợ kinh phí,  tập huấn phòng ngừa 

ứng phó,  xây dựng các nhóm hỗ trợ cộng đồng và hệ thống giám sát lao động trẻ em
• Đảm bảo các trẻ em tham gia vào các hoạt động kinh tế khắc phục hậu quả được bảo vệ khỏi điều 

kiện làm việc độc hại
• Chia sẻ dữ liệu và kinh nghiệm về các nỗ lực phối hợp và kết quả để mở rộng khả năng  tiếp cận
• Sử dụng Liên minh 8.7 làm nền tảng để nối kết các cam kết và năng lực để tiếp tục  phát triển các 

chương trình và đào tạo để chấm dứt ao động trẻ em

Để biết thêm thông tin về hoạt 
động ngày Thế giới phòng chống 
Lao động Trẻ em hoặc xem các 
video do ILO sản xuất về nguy 
cơ lao động trẻ em trong các 
thảm họa thiên nhiên, vui lòng 
tham khảo trang web của dự án 
ENHANCE tại: 
https://goo.gl/V4d1n3

Điều tra đầu vào
Trong khuôn khổ của dự án ENHANCE, điều tra đầu 
vào  tại các xã / phường tham gia dự án là hết sức 
cần thiết nhằm cung cấp thông tin chung và chi tiết 
về tình hình lao động trẻ em ở 25-27 xã / phường 
của 12 quận, huyện được xác định tại Hà Nội, TP 
HCM và An Giang. Các thông tin thu thập được 
và dữ liệu của cuộc điều tra cơ bản sẽ được sử 
dụng làm đầu vào cho việc thiết kế và xây dựng mô 
hình can thiệp, các hoạt động dự án của ENHANCE 
cũng như các dữ liệu để đánh giá mức độ thay đổi 
do các can thiệp của dự án.

Các kết quả sẽ được sử dụng cho:
• Đánh giá mức độ nghiêm trọng và phổ biến của 

lao động trẻ em ở các xã được lựa chọn
• Xác định điều kiện sống và sinh kế trong các xã
• Đưa ra các khuyến nghị để xác định người thụ 

hưởng trực tiếp và xây dựng các dịch vụ hỗ trợ 
trực tiếp

• So sánh kết quả với cuộc điều tra cuối dự án để 
đánh giá hiệu quả dự án 

• Hợp tác với các bên liên quan bằng cách tham 
gia và thông báo cho họ về công tác phòng ngừa 
lao động trẻ em

CẬP NHẬT
Vào tháng 2 năm 2017, nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã thử nghiệm các công 
cụ điều tra tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội với sự tham gia của đại diện của Sở LĐTB&XH, Ban Quản 
lý dự án (QLDA) và  dự án ENHANCE. Các công cụ sau đó đã được chỉnh sửa lại dựa trên kết quả của thử 
nghiệm và các ý kiến bổ sung từ Ban QLDA, USDOL và ENHANCE. Với sự cho phép của chính quyền địa 
phương, nhóm nghiên cứu của ILSSA đã chuẩn bị và thu thập dữ liệu tại thực địa ở An Giang, Hà Nội và TP 
HCM trong tháng 5 và tháng 6 năm 2017. Cả dữ liệu định tính và định lượng đã được thu thập, được lọc và 
nhập vào phần mềm thống kê để đưa vào phân tích. Vào tháng 10 năm 2017, sẽ có một báo cáo dự thảo 
để chia sẻ và thu thập các ý kiến đóng góp của các bên liên quan ở cấp tỉnh và quốc gia.

Bản tin ENHANCE số 2 I 03



Liên minh 8.7
Vì một thế giới không có lao động cưỡng bức, 
nô lệ hiện đại, buôn bán người và lao động trẻ em

http://www.alliance87.org/ 
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Trong tuyên bố cam kết chấm dứt  lao động trẻ 
em, lao động cưỡng bức, buôn bán người và các 
hình thức nô lệ hiện đại , LHQ đã đặt những vấn 
đề này lên hàng đầu trong chương trình nghị sự, 
tạo đà cho sự ưu tiên của cam kết này. Việc tôn 
trọng triệt để Liên minh có thể tránh được  những 
nỗ lực trùng lặp.
Dự án ENHANCE sẽ cùng các đối tác tham gia 
vào Liên minh 8.7, tham dự các cuộc họp thường 
xuyên và đưa các thành viên mạng lưới tham gia 
vào các hoạt động và xây dựng chiến lược. 
Liên minh 8.7 được thành lập nhằm đạt được Mục 
tiêu Bền vững 8.7  của LHQ năm 2025 nhằm tạo 
mạng lưới thống nhất cam kết với việc thúc đẩy và 
tăng cường tham gia nhằm mục đích xóa bỏ lao 
động cưỡng bức, buôn bán người, nô lệ hiện đại 
và mọi hình thức lao động trẻ em.
Các thành viên liên minh sẽ cùng nhau làm việc 
theo cam kết Liên minh 8.7 để tăng cường chia sẻ 
dữ liệu và thúc đẩy các nguồn lực với mong muốn 
tìm kiếm giải pháp sáng tạo để tiếp tục việc thực 
hiện bởi các quốc gia thành viên của LHQ.  
Thu thập dữ liệu và chia sẻ thông tin vẫn là ưu tiên 
hàng đầu của Liên minh 8.7

Kết quả mong đợi: Tăng tốc kế hoạch  (Cấp 
Quốc gia)
1. Các chính phủ có các chiến lược khả thi vào 

năm 2020 để đạt mục tiêu 8.7.
2. Các chính phủ thực hiện đầy đủ các điều 

khoản trong ngân sách quốc gia để thực hiện 
và điều phối các hoạt động theo kế hoạch với 
sự giúp đỡ của các đối tác xã hội để đạt mục 
tiêu 8.7 vào năm 2025 và 2030.

3. Các chính phủ, người sử dụng lao động, các 
tổ chức lao động, các đối tác phát triển và các 
đối tác thực hiện có thể xác định được sự 
thiếu hụt kinh phí cụ thể để tạo điều kiện hợp 
tác chặt chẽ. 

4. Các khó khăn và trở ngại khi thực hiện được 
giải quyết kịp thời; chính phủ và các bên liên 
quan giữ thông tin liên lạc thống nhất thông 
qua các cuộc họp thường kỳ để thảo luận về 
sự phối hợp của Liên minh 8.7.

5. Các nhóm làm việc về SDG có liên quan 
thường xuyên tham gia vào các hoạt động 
chung.
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Để biết thêm thông tin, xin 
vui lòng liên hệ:

Dự án ENHANCE 
Văn phòng ILO tại Việt Nam

* Bản tin này được thực hiện từ nguồn tài trợ 
của Bộ Lao động Mỹ. Tài liệu này không phản ánh 
quan điểm hoặc chính sách của Bộ Lao động Mỹ, 
cũng như không đề cập đến thương hiêu, sản 
phẩm thương hiệu, sản phẩm thương mại hay tổ 
chức nào đại diện cho Chính phủ Mỹ.

Sự kiện và chương trình sắp diễn ra
• Ký Thỏa thuận Thực hiện Ký giữa ILO, Trung tâm Truyền thông/ 

Bộ LĐTB&XH và Sở LĐTB&XH các tỉnh
• Hoàn thiện tài liệu  “Hiểu biết về Kinh doanh” 
• Điều tra KAP về lao động trẻ em
• Kế hoạch cho chuyến thăm quan và học hỏi chung của ILO và 

Ban QLDA đến Philippines 
• Bản thảo báo cáo Điều tra Đầu vào 
• Báo cáo dự thảo đầu tiên về Phân tích chuỗi giá trị của Hiệp hội 

Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam 
• Báo cáo dự thảo cho việc Thu thập Số liệu đánh giá tại An Giang 
• Lập hồ sơ trẻ hưởng lợi dự kiến
• Xây dựng Nghị định về Quy định Xử phạt vi phạm hành chính về 

bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em
• Đánh giá Dự án giữa kỳ

Hội thảo tập huấn và chia sẻ kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động 
trẻ em cho dối tác từ Indonesia, Myamar, Philipin và Việt Nam  

Từ ngày 29 tháng tám đến ngày 
1 tháng chín 2017, Trung tâm Đào 
tạo quốc tế ILO đã tổ chức thành 
công một hôi thảo tập huấn và chia 
sẻ kinh nghiệm  cho đối tác nhiều 
bên về phòng ngừa và giảm thiểu 
lao động trẻ em tại TP HCM. 
Hơn 50 thành viên từ Indonesia, 
Philippin, Myanmar và Việt Nam đã 
tham gia và chia sẻ kinh nghiệm để 
giảm thiểu lao động trẻ em trong 
đối tượng vị thành niên đã đạt độ tuổi lao động tối 
thiểu, đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ họ khỏi lạm 
dụng và tiếp xúc với các yếu tố độc hại, nguy hiểm tại 
nơi làm việc.
Tại hội thảo, các thành viên đã chia sẻ kinh nghiệm từ 
các nước về ngăn ngừa lao động trẻ em, quản lý nguy 
cơ và quản lý an toàn vệ sinh lao động, thanh tra lao 
động, theo dõi lao động trẻ em và thúc đẩy chuyển 
dịch người lao động từ khu vực không chính thức 
sang khu vực chính thức. Ngoài các phần trình bày và 

thảo luận nhóm lớn, nhiều hoạt động nhóm nhỏ cũng 
đã được tổ chức nhằm thúc đẩy chia sẻ và thảo luận 
về các thách thức tại các nước tham gia. Vào cuối 
hội thảo, đại biểu các nước cũng đã xây dựng một kế 
hoạch cụ thể tại mỗi nước để tăng cường nỗ lực quốc 
gia phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em đặc biệt là 
các hình thức nặng nhọc độc hại.
Để biết thêm thông tin và tài liệu về khóa tập huấn này  
xin vui lòng liên hệ: han_enhance@ilo.org


