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Diễn đàn Quốc gia về Phòng 
chống LĐTE
Để hưởng ứng Ngày TGPCLĐTE 2018, ngày 25/06/2018 Bộ 
Lao động, Thương binh và Xã hội (BLĐTBXH) phối hợp với 
ILO, UNICEF và Liên minh 8.7 đã tổ chức một Diễn đàn quốc 
gia tại Hà Nội. Diễn đàn đánh dấu cam kết của Việt Nam về 
việc thành lập và thúc đẩy một liên minh quốc gia nhằm xóa 
bỏ LĐTE, lao động cưỡng bức, nô lệ hiện đại và nạn buôn 
bán người vào năm 2025. Sự kiện đã thu hút nhiều cơ quan 
truyền thông báo chí,  và được đăng tải/phát sóng trên 20 tờ 
báo và kênh truyền hình.
Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng BLĐTBXH Nguyễn 
Thị Hà lưu ý tầm quan trọng của cách tiếp cận đa ngành và 
cam kết ngăn chặn LĐTE. Diễn đàn quốc gia đã tập hợp 
nhiều đối tác và các bên liên quan để trao đổi thông tin, kinh 
nghiệm và thực hành tốt, và đã đưa ra những khuyến nghị để 
đẩy nhanh cuộc chiến chống lại LĐTE thông qua các nỗ lực 
chung trên khắp Việt Nam. Trong một cuộc tọa đàm mang 
tính xây dựng, các đại biểu đã chia sẻ quan điểm của mình 
và xác định các giải pháp để phòng ngừa LĐTE, đặc biệt tập 
trung vào những công việc nguy hiểm và LĐTE trong khu vực 
phi chính thức. Các diễn giả từ BLĐTBXH, UNICEF, Bộ Công 
an, Bộ Y tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI), và Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 
(VASEP)  đã cùng tham gia vào một cuộc đối thoại mở đặc 
biệt liên quan tới Điều tra Quốc gia về LĐTE lần thứ 2
Tất cả các bên liên quan đều đồng ý về sự cần thiết phải tăng 
cường chất lượng và tính bền vững của các dịch vụ công 
dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, tập trung vào xóa 
đói giảm nghèo, giáo dục, đào tạo nghề và chăm sóc sức 
khỏe. Nhắc lại tinh thần nhiệt tình của Việt Nam trong việc 
đảm nhận vai trò tích cực trong Liên minh 8.7, BLĐTBXH đã 
nhấn mạnh sẽ tiếp tục cam kết xóa bỏ LĐTE, lao động cưỡng 
bức, nô lệ hiện đại và buôn bán người. Sau Diễn đàn quốc 
gia, vào tháng 09/2018, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH đã gửi thư 
cho Giám đốc Quốc gia của  ILO Việt Nam để yêu cầu hỗ trợ 
kỹ thuật và tài chính để Việt Nam tham gia vào Liên minh 8.7 
với tư cách là một quốc gia tiên phong.

Dự án ENHANCE, Bản tin số 4, tháng ba 2019

dự án ENHANCE   
*Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quốc gia Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động trẻ em
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Ở cấp tỉnh, Ngày TGPCLĐTE đã được kỷ niệm 
tại Hà Nội và An Giang thông qua hai sự kiện 
nâng cao nhận thức nhằm cảnh báo trẻ em và 
chính quyền địa phương cần hành động ngay 
lập tức để chống lại LĐTE, đặc biệt là các hình 
thức LĐTE tồi tệ nhất liên quan đến công việc 
nguy hiểm. Hai sự kiện này đã diễn ra tại Trường 
Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội vào ngày 
09/06/2018 và Nhà văn hóa thiếu nhi thành phố 
Long Xuyên vào ngày 14/06/2018. Với hơn 400 
trẻ em và lao động trẻ từ các trung tâm dạy nghề 
tham dự chương trình sự kiện tập trung vào việc 
nâng cao hiểu biết của người tham gia về LĐTE 
thông qua các hoạt động tương tác và tiết mục 
biểu diễn về tầm quan trọng của sự an toàn của 

lao động trẻ và làm thế nào để ngăn chặn và xóa 
bỏ LĐTE trong cuộc sống hàng ngày của họ.
Trên 100 cơ quan đại diện chính quyền địa 
phương và các đối tác khác đã có mặt tại hai sự 
kiện, bao gồm các Sở LĐTBXH, Sở Giáo dục Đào 
tạo, các doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể và các 
hiệp hội hợp tác với dự án ENHANCE, bao gồm: 
Liên minh Hợp tác xã An Giang & Hà Nội, Hội Phụ 
nữ An Giang, Công an An Giang & Hà Nội, Liên 
đoàn Lao động An Giang & Hà Nội, VCCI, giáo viên 
Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Hà Nội. Hai 
sự kiện cũng có sự tham gia của các cơ quan 
truyền thông và được phát sóng/đăng tải trên một 
số kênh truyền hình và báo chí cấp tỉnh.

Việc xóa bỏ LĐTE nguy hiểm và cải thiện sức khỏe, 
an toàn của lao động trẻ sẽ cho phép thế hệ tiếp 
theo bước vào thế giới việc làm với tư cách là 
những người lao động (NLĐ) khỏe mạnh, có năng 
lực và được trả lương công bằng, có thể đóng góp 
tích cực cho công bằng xã hội và tăng trưởng kinh 
tế. Cải thiện sức khỏe và an toàn của NLĐ ở mọi 
lứa tuổi sẽ giúp đảm bảo sinh kế của cha mẹ và các 
thành viên gia đình, từ đó sẽ góp phần ngăn chặn 
LĐTE. Hiện nay, khoảng 57% thanh niên 15-24 tuổi 
ở Việt Nam đang tham gia vào các hoạt động làm 
việc, chiếm 14% tổng lực lượng lao động Việt Nam. 
Vì các em vẫn đang trong giai đoạn phát triển về thể 
chất, xã hội và tâm lý, và còn thiếu kỹ năng và kinh 
nghiệm làm việc đầy đủ, nên lao động trẻ thường 
dễ bị tổn thương hơn tại nơi làm việc.
Đáp lại những vấn đề này, Dự án An toàn và Sức 
khỏe cho Lao động Trẻ (SafeYouth@Work) của ILO 

đã và đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng văn hóa phòng 
ngừa, đảm bảo các tiêu chuẩn lao động quốc tế 
về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp (ATSKNN) 
được lồng ghép vào các chính sách dành riêng cho 
trẻ em và thanh thiếu niên. Dự án ENHANCE và 
SafeYouth@Work - đặc biệt là trong lĩnh vực ưu tiên 
về Giáo dục và Đào tạo của Dự án - được coi là hai 
dự án bổ trợ lẫn nhau để mang lại kết quả cho việc 
loại bỏ những rủi ro và mối nguy mà trẻ em lao động 
và lao động trẻ ở Việt Nam phải đối mặt.
Liên quan chặt chẽ với dự án này, chiến dịch toàn 
cầu về Thế hệ An toàn & Khỏe mạnh do ILO tiến 
hành trong cả năm 2018 đã nhấn mạnh mối liên 
hệ giữa nhu cầu xóa bỏ LĐTE với cải thiện sức 
khỏe và an toàn của lao động trẻ. Chiến dịch kêu 
gọi hành động phối hợp để đẩy nhanh hành động 
hướng tới đạt Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) 
8.7 về chấm dứt mọi hình thức LĐTE vào năm 2025 

Các sự kiện cấp tỉnh 

Thế hệ An toàn & Khỏe mạnh

Trước và sau Ngày TGPCLĐTE, một loạt các clip 
nghe nhìn mang tính giáo dục đã được phát sóng 
để nâng cao nhận thức về LĐTE nguy hiểm và tầm 
quan trọng của sự an toàn đối với trẻ em lao động 
và lao động trẻ. Các tài liệu truyền thông đã được 
phát trên đài phát thanh và truyền hình cấp quốc 
gia và cấp tỉnh vào tháng 06/2018 trong Tháng 
Hành động Quốc gia vì Trẻ em Việt Nam, tiếp cận 
hàng triệu khán giả Việt Nam.
Với sự hỗ trợ từ dự án ENHANCE, Sở LĐTBXH 
TP.HCM đã xây dựng một clip truyền thông để nâng 
cao nhận thức về các chủ đề đã được thảo luận tại 
Diễn đàn Trẻ em. Một bộ phim hoạt hình ngắn cũng 
đã được thiết kế bởi Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ  
Truyền thông thuộc Cục Trẻ em, đạt hơn 20 triệu 
lượt xem trong tháng.

Bộ phim hoạt hình đã được phát sóng trên Đài 
Phát thanh Truyền hình An Giang, Đài Truyền hình 
TP.HCM, VOV1, VOV Giao thông, Đài Tiếng nói 
Việt Nam, Đài Tiếng nói TP.HCMC, cũng như các 
phương tiện truyền thông địa phương ở Tuyên 
Quang, Sơn La và Lào Cai. Bộ phim cũng đã 
được đăng trên các trang web chính thức của Bộ 
LĐTBXH, Cục Trẻ em, báo Dân Sinh, tạp chí Gia 
đình và Trẻ em, cũng như trên Youtube, Facebook, 
Vitreem và đường dây nóng quốc gia về LĐTE.
Ngoài ra, đã phát sóng hai chương trình truyền hình 
dài 30 phút dành riêng cho vấn đề LĐTE trên Đài 
Phát thanh Truyền hình An Giang và Đài truyền hình 
TP.HCM (kênh HTV9).

Phát sóng trên các phương tiện nghe nhìn

Ngày 18- 21/09/2018, một khóa tập huấn 4 ngày 
đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, do các 
chuyên gia và giảng viên từ Văn phòng ILO Geneva 
và Trung tâm đào tạo quốc tế của ILO (ở Turin) 
giảng dạy. Với mục đích nâng cao năng lực xây 
dựng báo cáo cho những người tham gia, khóa 
đào tạo nhằm cung cấp cho các bên liên quan 
hiểu biết sâu sắc về hệ thống các tiêu chuẩn lao 
động quốc tế và cơ chế giám sát hệ thống này, 
giúp học viên hiểu rõ hơn về các nghĩa vụ được 
nêu trong Công ước 138 và 182 về LĐTE.
Học viên tham gia tập huấn bao gồm đại diện của 
một số bộ ngành liên quan như Bộ LĐTBXH, Bộ 
Tư pháp, Quốc hội, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân 

Tập huấn 
Tập huấn về báo cáo tiêu chuẩn lao động cho các tổ chức 
có liên quan ở Việt Nam

và SDG 8.8 về bảo vệ quyền lao động và thúc đẩy 
môi trường làm việc an toàn, an ninh cho mọi NLĐ.
Một chiến lược tích hợp để chấm dứt LĐTE và thúc 
đẩy công việc an toàn và lành mạnh cho thanh thiếu 
niên tập trung vào một số hành động phối hợp và 
mục tiêu dưới đây:
• Đưa tất cả trẻ em dưới 18 tuổi ra khỏi các 
hình thức LĐTE tồi tệ nhất, và cập nhật danh sách 
quốc gia về công việc nguy hiểm.
• Nâng cao nhận thức và khuyến khích các 
biện pháp phòng ngừa để đảm bảo trẻ em không 

tham gia LĐTE và lao động trẻ trên độ tuổi tối thiểu 
không làm các công việc mà chưa được đào tạo 
đầy đủ.
• Đầu tư vào giáo dục đào tạo nghề chất 
lượng cao, cũng như đào tạo cơ bản về ATSKNN 
cho NLĐ trên độ tuổi tối thiểu.
• Đảm bảo việc bảo vệ quyền của lao động 
trẻ để họ có thể từ chối thực hiện những công việc 
có thể gây nguy hiểm đối với sức khỏe hoặc sự an 
toàn của họ.
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Ngày 15-16/01/2019, một hội thảo tham vấn kéo 
dài 2 ngày đã được tổ chức tại Hạ Long, với sự 
tham dự của khoảng 85 nhà hoạch định chính 
sách, cán bộ và nhân viên của các cơ quan liên 
quan bao gồm Bộ LĐTBXH, VCCI, VCA, TLĐLĐVN, 
Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Tòa án Nhân dân Tối cao và các 
cơ quan liên quan từ 19 tỉnh thành.
Mục tiêu chính của hội thảo này là cung cấp một 
diễn đàn để các đại biểu đề xuất đầu vào và đưa 
ra những gợi ý liên quan đến sửa đổi Bộ luật Lao 
động 2012, và giúp rà soát và hoàn thiện dự thảo 

báo cáo đánh giá pháp luật và phân tích khung 
pháp lý quốc gia liên quan đến LĐTE. Cơ hội phối 
hợp này đã giúp xác định những lỗ hổng và sự 
không nhất quán giữa luật pháp quốc gia và các 
quy định về LĐTE, cũng như làm nổi bật sự khác 
biệt giữa luật pháp quốc gia và các tiêu chuẩn 
quốc tế (đặc biệt liên quan đến nhu cầu phải có 
một định nghĩa rõ ràng, khả thi và được pháp luật 
công nhận về LĐTE). Ngoài ra, hội thảo mang lại 
cơ hội để rà soát và sửa đổi các thông tư liên 
quan đến công việc nguy hiểm đối với người chưa 
thành niên.

Hội thảo tham vấn về khung pháp lý liên quan đến trẻ 
em lao động và lao động chưa thành niên tại Việt Nam

Vào ngày 31/08/2018, với sự hỗ trợ của dự án 
ENHANCE, Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) đã tổ chức 
một hội thảo về phòng ngừa LĐTE đối với trẻ em 
nhập cư tại TP HCM. 75 đại biểu từ Bộ LĐTBXH, 
Bộ Công an, Quốc hội, Sở LĐTBXH của 10 tỉnh, 
các cơ quan khác nhau của TP.HCM, Sở Công an, 
Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện của các huyện 
và xã thực hiện dự án đã tham dự hội thảo.
Tại hội thảo, Cục Trẻ em, Sở LĐTBXH các tỉnh 
Đắk Lắk, Thanh Hóa, Đắk Nông,  và Bộ Công an 
đã trình bày về các vấn đề, thách thức và giải 
pháp để phòng ngừa LĐTE đối với trẻ em nhập 

cư. Hội thảo tập trung vào nâng cao nhận thức, 
nâng cao năng lực và xây dựng các mô hình hỗ 
trợ trẻ em có nguy cơ, và thảo luận về các đề xuất 
bao gồm: xây dựng quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn 
với cảnh sát địa phương để xác định và hỗ trợ trẻ 
em, tăng cường hệ thống giới thiệu/chuyển gửi 
để quản lý trường hợp tốt hơn và cải thiện việc 
điều phối và thực hiện chương trình quốc gia 1023 
(chương trình do chính phủ khởi xướng cho giai 
đoạn 2016-2020, tập trung vào phòng ngừa và 
giảm thiểu LĐTE, hỗ trợ trẻ em lao động và trẻ em 
dễ bị tổn thương tiếp cận các cơ hội phát triển).

Hội thảo về các biện pháp phòng ngừa LĐTE đối với trẻ 
em nhập cư tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM)

VASEP, phối hợp với dự án ENHANCE, đã tổ 
chức một hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về 
LĐTE trong khuôn khổ triển lãm VIETFISH - triển 
lãm lớn nhất hàng năm của ngành thủy sản Việt 
Nam. Diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8 năm 
2018 tại TP.HCM, triển lãm đã thu hút hàng ngàn 
người tham dự từ ngành thủy sản, các tổ chức phi 

chính phủ, nhà cung cấp dịch vụ và các cơ quan 
truyền thông. Tại hội thảo nâng cao nhận thức về 
LĐTE, Cố vấn trưởng dự án ENHANCE và Giám 
đốc Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI) đã có bài 
thuyết trình. Đại biểu tham dự hội thảo bao gồm 
các đơn vị chế biến, xuất khẩu và nhập khẩu thủy 
sản cũng như các đại diện xã hội dân sự.

Hội thảo nâng cao nhận thức về LĐTE với Hiệp hội Chế biến 
và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP)

Hội thảo

Tập huấn giảng viên (TOT) về kiến thức LĐTE
Vào tháng 8 và tháng 9 năm 2018, một khóa tập 
huấn TOT đã được tiến hành bởi một nhóm chuyên 
gia - phối hợp với Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH). Gói 
tài liệu tập huấn này với tên gọi “Hiểu về LĐTE” 
ban đầu được xây dựng trong khuôn khổ một dự 
án LĐTE trước đây của ILO để cung cấp cho hàng 
ngàn người hiểu biết sâu sắc về LĐTE tại Việt 
Nam. Trong dự án ENHANCE, gói tài liệu tập huấn 
đã được sửa đổi và cập nhật bởi các chuyên gia - 
phối hợp với Cục Trẻ em.
Tập huấn này do một nhóm chuyên gia tư vấn tiến 
hành - phối hợp với Cục Trẻ em, với sự tham dự 
của khoảng 35 người hiện đang tham gia vào các 
công việc liên quan đến trẻ em hoặc bảo vệ trẻ 
em. Các đại biểu tham gia chủ yếu đến từ: các 
đơn vị kỹ thuật có liên quan của Bộ LĐTBXH, Đại 
học Lao động Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
VCCI, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA), Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN), Hội Phụ 
nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Bảo vệ Quyền 

Trẻ em Việt Nam (VACR), các tổ chức phi chính 
phủ có liên quan và một số đại diện được từ ba 
tỉnh nơi ENHANCE đã và đang can thiệp trực tiếp.
Khóa TOT được thực hiện trong hai đợt, mỗi đợt 
kéo dài 4 ngày. Đợt đầu tiên tập trung vào nội dung 
của gói tài liệu đào tạo “Hiểu về LĐTE” và đợt thứ 
hai tập trung vào các phương pháp và kỹ năng 
đào tạo người lớn. Sau giai đoạn học lý thuyết của 
đợt hai, mỗi học viên được yêu cầu chuẩn bị và 
dạy thử một phần của gói đào tạo, và nhận được 
ý kiến nhận xét/phản hồi từ các học viên còn lại. 
Hai đợt tập huấn cách nhau 2 tuần để học viên có 
thể thực hiện nghiên cứu cá nhân chuyên sâu và 
quan sát các động thái và trường hợp liên quan 
trong cộng đồng của mình. Bằng cách kết hợp 
kiến thức thu được từ khóa học cộng với những 
kinh nghiệm ban đầu của bản thân, các học viên 
đã có được cái nhìn sâu sắc hơn về các vấn đề 
khác nhau liên quan đến LĐTE.

Vào ngày 29-30/10/2018, một hội thảo thẩm định 
đã được tổ chức tại Hà Nội để rà soát và chỉnh 
sửa gói tài liệu đào tạo cho thanh tra lao động, dựa 
trên sự tham vấn với các chuyên gia. Mục tiêu của 
hội thảo là thu thập ý kiến phản hồi để hỗ trợ hoàn 
thành gói đào tạo thứ 2 và thứ 3 trước khi đưa 
vào sử dụng. Đại biểu tham dự hội thảo bao gồm 
những người ra quyết định và thanh tra của Bộ 
LĐTBXH đến từ Thanh tra Bộ, Cục An toàn Vệ sinh 
Lao động, Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, 
Cục Trẻ em, Trường Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ, 
Công chức Lao động Xã hội, thanh tra viên từ các 
Sở LĐTBXH và các chuyên gia tư vấn độc lập.

Dựa trên những khuyến nghị được đưa ra tại hội 
thảo thẩm định, một khóa tập huấn 4 ngày đã 
được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27-30/11/2018 
với mục tiêu cung cấp các phương pháp tập huấn, 
thông tin và kỹ năng cần thiết cho giảng viên từ các 
cơ quan thanh tra và các cơ quan liên quan khác. 
Khoảng 28-30 người đã tham gia khóa tập huấn, 
bao gồm các công chức lao động xã hội và thanh 
tra viên được lựa chọn từ một số Sở LĐTBXH. 
Thành phần học viên cũng bao gồm những người 
ra quyết định và thanh tra viên từ các sở ngành 
liên quan.

Tập huấn TOT cho thanh tra lao động

Tối cao, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền 
thông; VCCI, TLĐLĐVN, VCA và VACR.
Ngoài các bài thuyết trình chính thức và phiên 
thảo luận toàn thể, học viên có thể tham gia vào 
các hoạt động nhóm với thành phần ba bên đến 
từ Pakistan và Thái Lan - những người đã đến 
để chia sẻ kinh nghiệm liên quan và những thực 
hành tốt trong xây dựng báo cáo chất lượng cao 
nộp cho ILO. Khóa tập huấn tập trung chủ yếu vào 
những thách thức điển hình mà các quốc gia phải 

đối mặt trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình, 
và trong việc điều phối và xây dựng các báo cáo 
định kỳ. Các buổi tập huấn đã nâng cao năng lực 
của các nhân tố chịu trách nhiệm soạn thảo báo 
cáo định kỳ của Việt Nam cho ILO, trong đó phải 
nêu chi tiết tiến độ thực hiện đầy đủ các Công ước 
138 và 182 về LĐTE. Hơn nữa, năng lực báo cáo 
được cải thiện sẽ cho phép các đối tác quốc gia 
ba bên có được cái nhìn tổng thể về tiến độ đạt 
được và xác định bất kỳ khoảng trống nào cần 
được giải quyết.
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Đây là lần thứ hai Điều tra Quốc gia về LĐTE được 
tiến hành tại Việt Nam, tiếp theo lần thứ nhất năm 
2012. Cuộc điều tra này là công cụ chính để cung cấp 
dữ liệu cập nhật về mức độ, đặc điểm và yếu tố quyết 
định LĐTE tại Việt Nam và nhằm mục đích cung cấp 
những số liệu ước tính đáng tin cậy về trẻ em lao động 
và LĐTE ở cấp quốc gia, nông thôn và thành thị trong 

các lĩnh vực kinh tế xã hội khác nhau. Với sự hỗ trợ kỹ 
thuật của ILO, việc thu thập số liệu thống kê do Tổng 
cục Thống kê điều hành, trong khi đó báo cáo do Viện 
Khoa học Lao động và Xã hội (ILSSA) xây dựng. Để 
hỗ trợ đảm bảo tiến độ điều tra, dự án ENHANCE đã 
phối hợp chặt chẽ với Bộ LĐTBXH.

Vào ngày 27 tháng 2 năm 2019,để ghi nhận những 
đóng góp quan trọng của ông trong công tác phòng 
chống và xóa bỏ lao động trẻ em tại Việt Nam, Bộ 
Lao động Thương binh và Xã hội đã trao tặng ông 
Minoru Ogasawarat huy chương vì sự nghiệp Lao 
động,Thương binh và Xã hội. Ông Ogasawara sẽ 
tiếp tục công việc phòng ngừa lao động trẻ em của 
mình tại Tây Phi, nơi ông sẽ áp dụng những bài học 
kinh nghiệm từ Việt Nam. Đội ngũ cán bộ dự án sẽ 
tiếp tục triển khai và hoàn thành dự án ENHANCE. 

Phiên bản tiếng Việt của khóa học trực tuyến dành cho 
Thanh tra Lao động
Phiên bản tiếng Việt của khóa học trực tuyến của ILO dành cho thanh tra lao động – với tên gọi “Xóa bỏ 
LĐTE” - hiện đã hoàn thành. Khóa học trực tuyến kéo dài 2 tiếng đồng hồ này sẽ giúp người học hiểu rõ hơn 
LĐTE là gì và làm sáng tỏ vai trò quan trọng của các thanh tra viên trong việc xác định các trường hợp LĐTE 
và hành động hướng tới xóa bỏ LĐTE ở Việt Nam. Thanh tra lao động trên cả nước nên tham gia khóa học 
này, vì nó sẽ cải thiện đáng kể năng lực của những người ở tuyến đầu chịu trách nhiệm xác định và xóa bỏ 
LĐTE.
Để tham gia khóa học, hãy truy cập vào trang web: https://goo.gl/FetpRd Rd   
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Các sự kiện và hoạt động sắp diễn ra

• Tập huấn và tiếp tục phân tích dữ liệu của Điều tra Quốc gia về 
LĐTE 2018.

• Tiếp tục hỗ trợ trong việc phát triển Hệ thống Giám sát LĐTE - 
sẽ được thí điểm tại các xã của dự án.

• Tiếp tục hợp tác với VCCI để áp dụng tài liệu “Công cụ Hướng 
dẫn về LĐTE của IOE (Tổ chức Quốc tế của NSDLĐ) và ILO 
dành cho Doanh nghiệp”.

• Các hoạt động nâng cao nhận thức với các tổ chức thành viên 
của TLĐLĐVN.

• Tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện và đạt được SDG 8.7.
• Ngày Thế giới Phòng chống Lao động Trẻ em 2019.

Các hoạt động khác
Trao kỷ niệm chương và chia tay Cố vấn trưởng Dự án ENHANCE 

Điều tra Quốc gia về Lao động Trẻ em (LĐTE) 2018 

Để biết thêm thông tin, xin
vui lòng liên hệ:
Dự án ENHANCE 
Văn phòng ILO tại Việt Nam

* Tài liệu này được in ấn từ nguồn hỗ trợ Bộ Lao 
động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận Hợp tác số 
IL-26682-14-75-K-11. Tài liệu này không nhất thiết 
phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao 
động Hoa Kỳ, cũng như việc đề cập đến thương 
hiêu, sản phẩm thương mại hay tổ chức nào không 
có nghĩa bao hàm sự chứng thực  của Chính phủ 
Hoa Kỳ. Một trăm phần trăm tổng chi phí Dự án do 
chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng số tiền là 8 triệu 
đô la.

http://goo.gl/UExIAq
https://www.facebook.com/Vietnam.ILO
https://www.facebook.com/Vietnam.ILO
http://goo.gl/ED9Zyd

