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Quá trình và kết quả 
lựa chọn địa bàn dự án 
Dự án rất vui mừng đã đạt một bước tiến lớn trong quá trình 
lựa chọn địa bàn can thiệp trực tiếp của dự án. Sau quá trình 
xem xét kỹ lưỡng, danh sách các xã dự án tại Hà Nội và An 
Giang đã được UBND các tỉnh phê duyệt. Hy vọng thành phố 
Hồ Chí Minh cũng sẽ sớm phê duyệt danh sách này. Dựa trên 
danh sách được các tỉnh phê duyệt, Bộ Lao động Thương 
binh và Xã hội sẽ ra quyết định về địa bàn can thiệp trực tiếp 
của dự án. 
Quá trình lựa chọn địa bàn dự án bao gồm 4 bước do cán bộ 
của ILO, Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (BCPC), Bộ LĐTBXH 
và Sở Lao động TBXH tỉnh cùng phối hợp thực hiện với sự 
tham gia của các ban ngành địa phương ( Ủy ban nhân dân 
cấp huyện, Phòng Lao động huyện, Phòng Giáo dục và đào 
tạo, Phòng thống kê).
• Bước 1: Xây dựng các tiêu chí và bảng biểu thu thập 

thông tin 
• Bước 2: Thu thập và phân tích số liệu
• Bước 3: Xem xét các xã được đề cử thông qua hội thảo 

tham vấn có sự tham gia của các ban ngành địa phương  
• Bước 4: Các tỉnh họp bàn lần cuối để phê duyệt danh 

sách các xã được lựa chọn 
Hãy cùng xem tại sao những xã trên được đưa vào trong 
danh sách dự kiến triển khai dự án nhé?  Tại Hà Nội, đó là các 
xã có rất nhiều làng nghề, làng thủ công mỹ nghệ từ mây tre 
đan, nghề mộc, gốm sứ, sản xuất đữa, thuốc nam, chế biến 
thực phẩm hay làm bánh kẹo truyền thống. Ở thành phố Hồ 
Chí Minh, có hàng ngàn cơ sở sản xuất nhỏ, cơ sở sản xuất 
hộ gia đình ngành may mặc với sự biến động rất lớn tại Tân 
Bình, Tân Phú và Bình Tân. 
Ở An Giang, tại các huyện Chợ Mới, Châu Phú, An Phú có rất 
nhiều cơ sở sản xuất hộ gia đình chăn nuôi và chế biến thủy 
hải sản. Bên cạnh đó, tại Chợ Mới có rất nhiều xã thủ công mỹ 
nghệ với nghề mộc dân dụng, sản xuất thuyền và làm nón. Ở 
Châu Đốc có rất nhiều trẻ em bán vé số, bán đồ lưu niệm hay 
làm việc trong các nhà hàng quanh khu vực đền thờ rất linh 
thiêng và nổi tiếng ở Châu Đốc. Các địa bàn dự án hứa hẹn 
sẽ mang lại rất nhiều thử thách cũng như cơ hội cho việc thực 
hiện các hoạt động can thiệp của dự án. 

Thạch Thất Chương Mỹ Gia Lâm Hoài Đức

Bình Phú Phú Nghia Bát Tràng Dương Liệu

Canh Nâu Trung Hòa Kiêu Kỵ Sơn Dộng

Ninh Hiệp La Phù

An Phú Châu Phú Chợ Mới Châu Đốc

Phú Hữu Khánh Hòa Tân Mỹ Núi Sam

Nhơn Hội Mỹ Phú An Thạnh 
Trung

Châu Phú A

Phú Hội Bình Chánh Mỹ An Châu Phú B

Khánh Bình Binh Phú Hội An

Quốc Thái Vĩnh Thạnh 
Trung

Mỹ Lương

 Tân Phú Tân Bình Củ Chi Bình Tân 

Tây Thạnh 10 Tân Phú Trung Bình Hưng

Tân Quý 15 Tân Thông Hội Bình Hưng A

Tân Thành 13 Thái Mỹ Bình Hưng B

Phước Vinh An

Danh sách các xã được duyệt tại Hà Nội

Danh sách các xã được duyệt tại An Giang

Danh sách các xã được đề xuất tại TP Hồ Chí Minh

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

*



Ngày thế giới  
phòng chống lao động trẻ em 2016
Chấm dứt lao động trẻ em trong các chuỗi cung ứng 
Chủ đề của Ngày phòng chống 
lao động trẻ em thế giới  (WDACL)  
năm 2016 là: “Chấm dứt lao 
động trẻ em trong các chuỗi 
cung ứng  -  trách nhiệm của 
tất cả chúng ta !”.  Chuỗi cung 
ứng là một hệ thống các hoạt 
động/ quá trình liên quan đến việc 
sản xuất và vận chuyển và phân 
phối sản phẩm. Tại Việt Nam, vấn 
đề này càng trở nên quan trọng và 
sẽ càng được quan tâm trong bối 
cảnh chuẩn bị tham gia vào hiệp 
định thương mại tự do xuyên Thái 
bình Dương (TPP),  Việt Nam đã 
cam kết có trách nhiệm thực hiện 
các tiêu chuẩn lao động  quốc tế 
bao gồm chấm dứt lao động trẻ 
em trong các chuỗi doanh nghiệp. 
Xin mời bạn xem video hoạt hình 
tại đường link https://youtu.be/
TExIe0ccRqo  Video clip khẳng 
định việc ngăn chặn lao động 
trẻ em trong bất cứ khâu nào 
của chuỗi cung ứng của một sản 
phẩm, bao gồm cả sản xuất lẫn 
phân phối. Video clip đã được 
phát bẩy lần trên kênh VTV 9 
trong tháng sáu năm 2016. Ước 
tính có khoảng gần chín trăm 
ngàn người có thể đã xem video 
này. Video cũng được chia sẻ 
rộng rãi trên các trang Face book 
Fanpage của các diến viên, nghệ 

sĩ, người dẫn chương trình nổi 
tiếng trong tháng 6 và tháng 7 và 
được hơn 4,800 lượt yêu thích 
trên mạng xã hội. Video clip bản 
hoàn chỉnh trên kênh You tube đã 
được 33,744 người xem và bản 
30 giây được 13,529 người xem 
tính đến 31 tháng bảy năm  2016. 
Bạn cũng có thể tham gia vào việc 
kêu gọi chấm dứt lao động trẻ em 
trong các chuỗi cung ứng bằng 
cách chia sẻ rộng rãi video này.
Dự án ENHANCE cũng đã tổ 
chức thành công hội thảo vận 
động chính sách  trong phòng 
ngừa và giảm thiểu lao động 
trẻ em vào ngày 14 tháng 6 năm 
2016. Thứ trưởng Bộ LĐTBXH 
Doãn Mậu Diệp, Giám đốc ILO 
Việt Nam Lee Change Hee, Phó 
chủ tịch Phòng thương mại và 
công nghiệp Việt Nam Đoàn 
Quang Phòng, tham tán kinh tế 
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam 
John Hill đã tham dự và phát biểu 
khai mạc tại hội thảo. Hơn 110 đại 
biểu từ đông đảo các Bộ, ban, 
ngành liên quan như Bộ Giáo dục  
và đào tạo, Bộ Công an, Bộ Công 
thương, Bộ Tư pháp, Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn, 
Bộ Ngoại giao, Văn Phòng chính 
phủ, Ban Tuyên giáo, Hội Nông 
dân Việt Nam, Trung ương Đoàn 

thanh niên cộng sản HCM, Bộ Lao 
động – Thương binh và Xã hội, 
Sở Lao động – Thương bình và 
Xã hội  Hà Nội, An Giang và thành 
phố HCM,   VITAS, VASEP, VCA, 
VCCI, VCGL, Đại sứ quán Hoa Kỳ 
tại Việt Nam, Đại sứ quán Đức, 
UNICEF, các tổ chức NGO trong 
nước và quốc tế, cùng đông đảo 
đại diện các doanh nghiệp và cơ 
quan báo chí đã tham gia hội thảo. 
Hội thảo cũng góp phần vào việc 
đưa ra các vấn đề  để thảo luận 
trong các cơ quan chính phủ và 
các doanh nghiệp để chuẩn bị và 
sẵn sàng cho việc tuân thủ các 
quy định và điều khoản liên quan 
đến lao động trẻ em khi tham gia 
các hiệp định thương mại như 
TPP. Trong phiên tọa đàm, các 
diễn giả từ VASEP, VITAS, VCCI, 
VCA, Bộ LĐTBXH đã có cơ hội để 
chia sẻ ý kiến về vai trò của các 
cơ quan liên quan cũng như thách 
thức và giải pháp để để giải quyết 
vấn đề lao động trẻ em trong các 
chuỗi cung ứng. Nhu cầu cho các 
hoạt động nâng cao nhận thức và 
các lĩnh vực có thể cần sự hợp 
tác hỗ trợ từ dự án ENHANCE 
cũng đã được xác định. 
Hơn 20 báo và tạp chí lớn đã 
đưa tin và bài về hội thảo vận 
động chính sách cũng như các 
câu chuyện và tin tức về vấn đề 
lao động trẻ em trong chuỗi cung 
ứng. Chương trình thời sự ngày 
15 tháng 6 của Đài truyền hình 
Việt Nam cũng đã đưa tin về hội 
thảo cũng như về vấn đề lao động 
trẻ em trong các chuỗi cung ứng.   Ảnh: Hội thảo chính sách phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em trong các chuỗi cung ứng 14/06
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Lao động trẻ em trong các chuỗi cung ứng



Góc nghiên cứu: Điều tra ban đầu, KAP, OSH, Đánh giá 
các kênh truyền thông, TICNA, Phân tích các chuỗi giá trị 

Hoạt động sắp diễn ra
Trước khi kế hoạch hoạt động cụ thể 
được xây dựng với các tỉnh, trong vài 
tháng tới đây, dự án sẽ tiến hành rất 
nhiều hoạt động bao gồm các nghiên 
cứu đánh giá đã đề cập ở trên, các 
sự kiện khởi động dự án và một số 
hoạt động đào tạo tập huấn khác. 
• Sự kiến khởi động dự án tại 
ba tỉnh sẽ được tổ chức đểt chính 
thức bắt đầu dự án tại ba tỉnh và 
nâng cao nhận thức và hiểu biết 
về lao động trẻ em, nguy hại của 
lao động trẻ em và luật pháp ngăn 
ngừa lao động trẻ em thông qua 
phương pháp SCREAM (Hỗ trợ 
Quyền trẻ em thông qua giáo dục, 
nghệ thuật và truyền thông). Các sự 
kiện sẽ được tổ chức một cách sinh 
động, vui vẻ lôi cuốn sự tham gia 
của đông đảo trẻ em và thanh thiếu 
niên. Chúng ta hãy cùng chờ đợi để 

tham gia vào các sự kiện này nhé. 
• Dự án ENHANCE cũng đang 
tìm kiếm cơ hội hợp tác với các hiệp 
hội doanh nghiệp (VASEP, VITAS) 
và để tổ chức các hội thảo với các 
doanh nghiệp ngành may mặc và 
thủy hải sản để nâng cao nhận thức 
về vấn đề lao động trẻ em trong bối 
cảnh hội nhập kinh tế, nhằm hỗ trợ 
các doanh nghiệp được cập nhật về 
các quy định và điều lệ liên quan đến 
lao động trẻ em trong các hiệp định 
thương mại tự do. Hoạt động này 
nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của 
khối doanh nghiệp là đối tượng có 
quan tâm ưu tiên đến việc cần phải 
tuân thủ những tiêu chuẩn lao động 
gì trong các hiệp định để hội nhập 
thương mại hơn chứ ít quan tâm đến 
vấn đề lao động trẻ em nói chung. 
• Dự án cũng sẽ làm việc tích 

cực để xây dựng một đội ngũ các 
cán bộ tập huấn nòng cốt cấp quốc 
gai và cấp tỉnh, là những người có 
hiểu biết về vấn đề lao động trẻ em 
và có kĩ năng sử dụng phương pháp 
tập huấn có sự tham gia tích cực. 
Một khóa tập huấn cho tập huấn 
viên (TOT) cho các giảng viên nguồn 
về lao động trẻ em bao gồm cán bộ 
các ban ngành liên quan sẽ được 
thực hiện sử dụng bộ tài liệu “ Hiểu 
biết về Lao động trẻ em”. Sau khóa 
tập huấn cho giảng viên, các giảng 
viên nguồn sẽ thực hiện ba khóa 
tập huấn cho giảng viên cấp tỉnh 
và huyện về lao động trẻ em tại ba 
tỉnh dự án. Một khóa tập huấn cho 
giảng viên để nâng cao năng lực tập 
huấn các hoạt động giải trí và tham 
gia tích cực sử dụng phương pháp 
SCREAM cũng sẽ được thực hiện. 
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Trong vòng vài tháng tới, dự án sẽ tiến hành một loạt các nghiên cứu và đánh giá để xây dựng một nền tảng vững 
chắc cho việc xây dựng chương trình và hoạt động can thiệp của dự án. Vậy chúng ta sẽ cùng xem các nghiên 
cứu đó có gì nổi bật và khác biệt không nhé? 
1. Điều tra đầu vào: Hoạt động 
quan trọng nhất để xây dựng hoạt 
động giám sát và đánh giá cũng như 
kế hoạch thực hiện của dự án là Điều 
tra đầu vào. Kết quả điều tra đầu vào 
sẽ được sử dụng để xây dựng các 
mục tiêu, chỉ số đánh giá phù hợp 
cho dự án.  Với số liệu đầu vào được 
thu thập, dự án sẽ có thể xác định 
các hạn mức cho tỷ lệ, tính chất 
và đặc điểm của lao động trẻ em 
tại địa bàn dự án. Các thông tin này 
cũng sẽ được sử dụng để so sánh 
trong tương lai khi tiến hành đánh 
giá các thay đổi, tác động của dự án.

2. Đánh giá truyền thông và 
thông tin đại chúng: Đây là lần 
đầu tiên, một đánh giá về truyền 
thông và thông tin đại chúng về lao 
động trẻ em được thực hiện để 
cung cấp các thông tin sâu về các 
loại hình, các kênh, các chương 
trình truyền thông, mức độ sẵn 
có, độ bao phủ và hiệu quả của 
các chương trình truyền thông và 
thông tin đại chúng về lao động 
trẻ em để đánh giá tính khả thi và 
đưa ra khuyến nghị cho việc xây 
dựng chiến lược truyền thông 
đại chúng cho dự án ENHANCE.

3. Đánh giá nguy cơ về sức 
khỏe và an toàn lao động: Đánh giá 
về nguy cơ sức khỏe và an toàn lao 
động trong ngành nông nghiệp và thủ 
công mỹ nghệ để tìm hiểu điều kiện 
làm việc, các yếu tố nguy cơ bệnh tật 
và thương tích, cũng như các yếu tố 
nguy cơ về tâm sinh lý. Một hội thảo 
gần đây của dự án ENHANCE đã xác 
nhận sự thiếu hụt các bằng chứng 
cho vận động chính sách, nâng cao 
nhận thức, cái tiến chính sách và luật 
pháp. Chính vì vậy nghiên cứu này là 
một đóng góp lớn cho lĩnh vực này.

4. Đánh giá TICNA: Đánh giá 
năng lực kỹ thuật và nhu cầu thể chế 
sẽ sử dụng một cách tiếp cận sáng 
tạo là phương pháp phân tích SWOT 
để xác định điểm mạnh, điểm yếu/ 
thiếu hụt, cơ hội và nguy cơ về 
mặt năng lực kỹ thuật và thể chế 
của các tổ chức đối tác chính của dự 
án nhằm thiết kế chương trình nâng 
cao năng lực hiệu quả và phù hợp 
cho đối tác. Thông tin thu được từ 
đánh giá sẽ giúp dự án ENHANCE 
thiết kế các hoạt động nâng cao 
năng lực bao gồm cả chủ đề và 
nội dung tập huấn, tài liệu tập huấn 
một cách sáng tạo và thiết thực.

5. Điều tra KAP: Điều tra 
KAP sẽ được tiến hành để đánh 
giá  kiến thức, thái độ và hành vi 
liên quan đến lao động trẻ em của 
các đối tượng tham gia dự án tại 
các cấp. Vào cuối dự án, điều tra 
KAP sẽ được tiến hành lại để 
đánh giá sự thay đổi trong kiến 
thức, thái độ và hành vi trong 
các nhóm đối tượng đích do 
tác động của dự án. Kết quả của 
điều tra KAP sẽ được sử dụng để 
xây dựng các chiến lược và công 
cụ nâng cao nhận thức và vận 
động chính sách cho từng nhóm 
đối tượng liên quan trong dự án.

6. Phân tích chuỗi giá trị: Dự 
án sẽ tiến hành tại địa bàn triển khai 
dự án một phân tích sâu về các 
chuỗi giá trị hàng thủ công mỹ nghệ 
được xác định ưu tiên. Nghiên cứu 
này sẽ tiến hành phân tích sâu về 
toàn bộ các khâu của chuỗi giá trị 
bao gồm an toàn lao động, phát triển 
kỹ năng, bình đẳng giới, phát triển 
doanh nghiệp, quản trị xã hội, quản 
lý hợp tác xã, thiết kế sản phẩn hay 
liên kết thị trường nhằm giúp dự án 
ENHANCE và các hộ sản xuất có thể 
xây dựng chuỗi giá trị liên kết toàn 
diện, bền vững và vì người nghèo 
thông qua việc nâng cao năng 
suất, tính cạnh tranh và cải thiện 
điều kiện lao động...
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Dự án ENHANCE sẽ trở thành hình mẫu về quan hệ hợp tác

Tại sao ILO luôn coi trọng 
giải quyết vấn đề lao động 
trẻ em? 
Trẻ em là tương lai của nền kinh tế 
và của xã hội, do đó là tương lai 
của đất nước. Chăm sóc cho sự 
phát triển về thể chất, tinh thần và 
sức khỏe của trẻ đóng góp quan 
trọng cho phát triển nguồn nhân 
lực bền vững cũng như sự phát 
triển bền vững của đất nước. 
Lao động trẻ em vi phạm quyền 
con người, làm cản trở sự 
phát triển của trẻ, dẫn đến các 
chấn thương lâu dài về mặt 
thể chất và tinh thần. Tổn hại 
này sẽ gây ảnh hưởng lâu dài 
đến triển vọng của tăng trưởng 
kinh tế và phát triển xã hội. 
Nghiên cứu của ILO đã chứng 
minh rằng đầu tư cho các nỗ lực 
chấm dứt lao động trẻ em ở các 
nền kinh tế đang chuyển tiếp và 
đang phát triển có thể tạo ra lợi 
ích kinh tế cao gấp 7 lần chi phí 
bỏ ra chủ yếu cho việc cải thiện 
giáo dục và dịch vụ xã hội.

Ông mong đợi điều gì từ 
dự án ENHANCE? 
Tôi hy vọng dự án sẽ hỗ trợ 
các nỗ lực tại cấp quốc gia  và 
địa phương để phòng ngừa 
và giảm thiểu lao động trẻ 
em đồng thời  tạo nên hình 
mẫu hợp tác với Bộ LĐTBXH.
Kế hoạch quốc gia về phòng 
ngừa và giảm thiểu lao động trẻ 
em đã được Thủ tướng Việt Nam 
phê duyệt và dự án ENHANCE 

sẽ cần hợp tác chặt chẽ với Bộ 
LĐTBXH để hỗ trợ việc thực 
hiện kế hoạch hành động này.
Tôi cũng mong đợi dự án sẽ đóng 
phần quan trọng vào việc thực 
hiện Mục tiêu 8.7 trong các Mục 
tiêu phát triển bền vững (Có các 
biện pháp tức thì và hiệu quả 
để xoá bỏ cưỡng bức lao động, 
chấm dứt chế độ nô lệ hiện đại 
và buôn bán người và xóa bỏ 
các hình thức lao động trẻ em tồi 
tệ nhất, bao gồm tuyển dụng và 
sử dụng trẻ em làm binh lính, và 
đến năm 2025, chấm dứt toàn bộ 
các hình thức lao động trẻ em).
ILO có rất nhiều chươn trình và 
dự án như Better Work, Sức khỏe 
và an toàn lao động. ILO sẽ đảm 
bảo các dự án cùng phối hợp để 
đạt được các tác động tối đa.

Mối liên quan giữa lao 
động trẻ em và các hiệp 
định thương mại tự do mà 
Việt Nam sắp tham gia là 
gì? Ông có khuyến nghị gì 
cho chính phủ Việt Nam về 
vấn đề này?
Với sự thành lập của Cộng đồng 
kinh tế ASEAN cùng việc hoàn 
tất đàm phán của hiệp định 
thương mai tự do Việt Nam – 
EU (EVFTA) và Hiệp định đối 
tác xuyên Thái Bình Dương, 
vị thế rất tốt để thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế và tăng cường 
cải cách cơ cấu cần thiết cho 
sự phát triển kinh tế bền vững.
Trong các chương liên quan đến 

lao động trong hiệp định TPP và 
EUVFTA, để đảm bảo có đủ điều 
kiện được hưởng đầy đủ các lợi 
ích của các Hiệp định thương 
mại, Việt Nam cần phải cải cách 
hệ thống pháp luật và các thiết 
chế cũng như tăng cường việc 
thực thi pháp luật để đáp ứng  
các Tuyên bố của ILO về các 
Nguyên tắc và Quyền cơ bản 
trong lao động. Các quyền cơ 
bản này bao gồm việc xóa bỏ lao 
động trẻ em theo như quy định 
trong các Công ước 138 (Tuổi tối 
thiểu) và Công ước 182 (Các hình 
thức Lao động Trẻ em tồi tệ nhất).
Việc đảm bảo luật pháp và quy 
đinh chính sách cũng như việc 
thực thi pháp lý phù hợp với  các 
tiêu chuẩn lao động quốc tế là 
hết sức quan trọng. Việc nâng 
cao nhận thức cho công chúng, 
người sử dụng lao động, người 
lao động và các các cơ quan 
liên quan về khuôn khổ pháp lý 
quốc gia và tăng cường các cơ 
chế thực thi cũng rất cần thiết.
Dựa trên các kinh nghiệm và  
chuyên môn đã được công nhận 
của ILO để hỗ trợ cho các nỗ lực 
của Nhà nước Việt Nam và các 
đối tác xã hội (người sử dụng lao 
động, người lao động, công đoàn), 
thông qua các hoạt động tại cấp 
trung ương và địa phương,  dự 
án ENHANCE sẽ hỗ trợ xây dựng 
các chính sách liên quan đến 
các tiêu chuẩn lao động cơ bản 
đặc biệt  đảm bảo việc tuân thủ 
các tiêu chuẩn lao động quốc tế 
trong các hiệp định mà Việt Nam 
sắp tham gia hoặc phê chuẩn.
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