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Lao động sửa đổi, Chương trình Giấy chứng nhận không có LĐTE; các hoạt động trong thời gian tới, tư 
liệu hóa các trường hợp điển hình và bài học kinh nghiệm tốt, Báo cáo NCLS 2018; khảo sát cuối kỳ, các 
hoạt động nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực, hợp tác với Khoa Luật Trường Đại học Quốc Gia.

Các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm
Dự án ENHANCE được thực hiện trong gần bốn năm qua và sẽ kết thúc vào tháng 6/2020. Trong suốt chặng đường 
đó, Dự án đã tích lũy được rất nhiều câu chuyện thành công và những bài học kinh nghiệm. Để chia sẻ kinh nghiệm 
và ghi lại tiến trình của dự án qua các năm, một hội thảo với nhiều thành phần đại biểu đã được tổ chức vào ngày 
18 và 19/9/2019 tại Đà Nẵng. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm kéo dài trong hai ngày với sự tham gia của 135 đại biểu 
từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, USDOL; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo TP 
Hà Nội, An Giang và TP Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam; Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản 
Việt Nam (VASEP); VCCI; Đại học Cần Thơ; Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT); Viện 
Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI); Saigon Children’s Charity; và đại diện 15 tỉnh thành 
ngoài dự án, các tổ chức xã hội, trường học, cán bộ phường xã và các chuyên gia ILO. Bên cạnh việc chia sẻ kinh 
nghiệm về những thành công của dự án, những thách thức trong quá trình thực hiện cũng được thảo luận nhằm 
đạt được kết quả bền vững và hiệu quả trong thời gian tới. Với sự tham gia của các đại diện từ các ban ngành có liên 
quan, thảo luận bàn tròn và phiên hỏi đáp tương tác cũng được xúc tiến với sự tham gia tích cực của các đại biểu.
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Tạo nên sự khác biệt tại trường Thiên Ân
Phát biểu đại diện cho Trường Thiên Ân (TP Hồ Chí 
Minh) trong phiên thảo luận bàn tròn, một cô giáo 
cho biết, 60% học sinh của trường không phải đóng 
học phí. Với sự hỗ trợ của Dự án, những học sinh này 
đã được cung cấp các học phẩm và bữa trưa miễn 
phí. Cô giáo cũng nêu lên thách thức mà những học 
sinh thiệt thòi, đa số thuộc các gia đình di cư, phải đối 
mặt chính là sự nghèo khó của cha mẹ các em, 
những người phải dựa vào việc cho các con đi bán vé 
số dạo để kiếm sống. Để minh họa cho thách thức 
này, cô đã thuật lại câu chuyện của một người mẹ, 
người đã cam kết cho các con đi học nhưng ngay sau 
đó lại không cho con đến trường để đi làm. Sau nhiều 
lần được cô và nhà trường thuyết phục, người mẹ đã 
đồng ý cho đứa con nhỏ nhất đến trường. Các cháu 
khác đi làm nhưng thường đến trường để được ăn 
trưa. Sau khi được trường tiếp tục thuyết phục, người 
mẹ cuối cùng đã quyết định cho 2 cháu khác đi học 
trở lại. Kinh nghiệm của đại biểu này cho thấy tầm 
quan trọng của sự tận tâm của các cán bộ Trường 
Thiên Ân và của việc liên lạc chặt chẽ với gia đình. 

Vietcraft: Nâng cao kỹ năng nghề và tạo 
thu nhập 
Ông Lê Bá Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội xuất khẩu 
hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT), đã có 
bài phát biểu về các hoạt động hợp tác với Dự án. 
Trong khuôn khổ hợp tác với Dự án ENHANCE, 
Vietcraft đã tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng 
cho các công nhân thiệt thòi ngành thủ công mỹ 
nghệ thông qua các lớp tập huấn nâng cao về sản 
xuất các sản phẩm cuối có giá trị gia tăng. Ông cho 
biết Vietcraft đã hỗ trợ 60 hộ gia đình trong bốn 
chuỗi giá trị trong ngành mây tre đan. Nhấn mạnh 
tầm quan trọng của phương pháp lấy hộ gia đình 
làm trung tâm, nhu cầu riêng của từng hộ gia đình 
được đánh giá cẩn thận, 6 gói tập huấn cho 6 phụ nữ 
được xây dựng phù hợp với nhu cầu của từng trường 
hợp. Trong phương pháp này, các gói đào tạo đã lấy 
các học viên làm trung tâm. Ông cũng giải thích, quá 
trình xác nhận thị trường và các sản phẩm mục tiêu 
được dựa trên cơ sở sự quan tâm và năng lực của các 
học viên, và nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm 
đó. Bên cạnh việc tập huấn, Vietcraft cũng đã trực 
tiếp kết nối với người mua, cắt bỏ trung gian và nâng 
cao thu nhập từ sản phẩm.

Thử nghiệm Công cụ Cam kết lao động (LET) 
Bà Shelley Stinelli, Đại diện USDOL, đã có bài trình bày 
với nhiều thông tin bổ ích, giới thiệu cho các đại biểu 
về LET. LET nhằm mục đích xác định những hoạt động 
phù hợp, các bên liên quan, các bước tiếp theo và 
khung thời gian hành động trong nhiều phạm vi khác 
nhau như nghiên cứu, khung pháp lý, các nỗ lực về 
chính sách, chương trình, các hoạt động của các 
doanh nghiệp và hoạt động giám sát. Bà nhấn mạnh 
rằng công cụ có thể được chỉnh sửa cho phù hợp với 
công tác của chính phủ, của cán bộ các tỉnh và các cơ 
quan có liên quan như một cách tổ chức thông tin về 
các hoạt động trong quá khứ và hiện tại nhằm xác 
định những khoảng trống hiện có và các bước cần 
thực hiện tiếp theo để phòng ngừa LĐTE. Để cung cấp 
cho các đại biểu một cái nhìn thiết thực về công cụ 
này, các đại biểu được yêu cầu sử dụng khung phương 
pháp cho 2 trường hợp điển hình quốc tế trước khi áp 
dụng vào hoàn cảnh của Việt Nam. Bài trình bày tương 
tác với các đại biểu và đưa ra một cái nhìn rõ ràng về 
việc sử dụng LET như thế nào trong thực tế.

NHỮNG KINH NGHIỆM CHÍNH ĐƯỢC CHIA SẺ
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Các sự kiện SCREAM 
SCREAM (Hỗ trợ quyền trẻ em thông qua Giáo dục, 
Nghệ thuật và Phương tiện truyền thông) là một 
chương trình giáo dục được thiết kế nhằm nâng cao 
nhận thức của những người trẻ tuổi về quyền trẻ em 
và LĐTE. Đây là phương pháp dựa vào nghệ thuật, sử 
dụng các loại hình nghệ thuật như kịch, viết sáng 
tạo, nhạc, nghệ thuật hình ảnh, thông qua đó, 
những người trẻ tuổi được khuyến khích truyền tải 
các thông điệp về quyền trẻ em cho toàn cộng 
đồng. Dự án ENHANCE phối hợp với tổ chức phi 
chính phủ MARCDC chỉnh sửa phương pháp 
SCREAM cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam. 
Sau khi chỉnh sửa, Dự án ENHANCE đã hỗ trợ tập 
huấn phương pháp SCREAM cho các giảng viên trên 
toàn quốc. Tính tới thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào 
Tạo An Giang đã tập huấn được cho 22 giảng viên và 
Hà Nội đã tập huấn 37 giảng viên. Tiếp theo những 
tập huấn này, các Sở Giáo dục và Đào Tạo đã tiếp tục 
thực hiện các hoạt động SCREAM với sự tham gia 
của 1,362 người (1,240 học sinh, 85 giáo viên, 12 phụ 
huynh, và 25 nhà quản lý giáo dục). Trên cơ sở thành 
công của hoạt động này, Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ tập 
huấn phương pháp SCREAM cho các cán bộ các Sở 
Lao động, Thương Binh và Xã hội, Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Đoàn Thanh Niên và các Trung tâm công 
tác xã hội thuộc 63 tỉnh thành từ nay đến cuối dự án.

Giải thưởng báo chí 
Cuộc thi viết về đề tài LĐTE cho các đơn vị báo chí 
đã được khởi xướng vào tháng 6/2019 và đã thu hút 
được sự quan tâm các nhà báo tham gia điều tra 
làm sáng tỏ vấn đề này. Nhiệm vụ của các bài thi là 
giúp người đọc hiểu được khái niệm và nhận dạng 
được vấn đề LĐTE, chia sẻ các giải pháp và thôi thúc 
cộng đồng lên tiếng chống lại LĐTE. Ban tổ chức đã 
nhận được hơn 100 bài thi từ 70 cơ quan báo chí. 

Sau khi đã nghiên cứu kỹ từng bài thi, Cục Trẻ Em, 
Hội Nhà Báo Việt Nam và ILO đã lựa chọn được một 
số bài thi xuất sắc. Những tác phẩm được lựa chọn 
không chỉ vì tính chính xác và rõ ràng mà còn vì 
chiều sâu của những phân tích đa chiều cũng như 
các giải pháp thực tế mà các tác giả đưa 
ra cho vấn đề LĐTE.

Tổng cộng có 16 giải thưởng đã được trao, bao 
gồm 2 giải nhì, 6 giải ba và 8 giải tư và không có giải 
nhất. Các giải nhì được trao cho tác phẩm: “Xót xa 
giấc mộng đổi đời của trẻ em vùng biên” của nhóm 
tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Trang và Nguyễn Thị Thảo 
- Báo điện tử VietnamNet và loạt  bài: “Ngăn chặn 
lạm dụng lao động trẻ em” của nhóm tác giả: Hồ 
Cúc Phương, Phùng Nguyên và Xuân Quỳnh - Báo 
Nhân Dân hàng tháng.

Cuộc thi đã nêu bật vai trò quan trọng của các 
phương tiện thông tin đại chúng trong công tác 
truyền thông về các vấn đã xã hội phức tạp cho 
cộng đồng nhằm thúc đẩy sự thay đổi tích cực của 
xã hội. Việc truyền thông rõ ràng và thu hút về LĐTE 
là chất xúc tác cho sự thay đổi tích cực về thái độ 
của các gia đình và cộng đồng nhằm thúc đẩy sự 
thay đổi rộng lớn hơn của toàn xã hội.
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Hỗ trợ mô hình chuỗi giá trị hàng thủ công mỹ nghệ 
Từ cuối tháng 9, Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT) và Viện Nghiên cứu và Phát 
triển ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI) đã tổ chức 9 khóa đào tạo bán thời gian nhằm nâng cao kỹ năng 
nghề thủ công mỹ nghệ trong 5 chuỗi giá trị cho 41 hộ gia đình và 51 trẻ em trong vùng dự án tại Hà Nội. Mục 
tiêu của hoạt động này nhằm nâng cao thu nhập thông qua những kỹ thuật sản xuất giá trị gia tăng. Những 
trẻ em tham gia được trang bị các kỹ năng nghề thủ công mỹ nghệ và kiến thức nghệ thuật. Các tài liệu tập 
huấn được thiết kế phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động, phù hợp với kỹ năng, năng lực và mối quan 
tâm của các hộ gia đình tham gia. Hồ sơ của mỗi hộ gia đình được thiết lập trước tập huấn để có thể tiến hành 
đào tạo phù hợp với nhu cầu của họ. Bên cạnh việc cung cấp các kỹ năng nghề thủ công mỹ nghệ, khóa học 
còn cung cấp các kỹ năng marketing và kết nối với người mua. Những lớp tập huấn này cũng lồng ghép các 
nội dung nâng cao nhận thức về việc tuân thủ các quy định về LĐTE, an toàn lao động và sức khỏe nghề 
nghiệp. Các hộ gia đình thuộc dự án chưa tham gia vào quá trình sản xuất của 5 chuỗi giá trị sẽ được tập huấn 
nâng cao kỹ năng quản lý tài chính hộ gia đình và tiếp cận với các nguồn vốn, các dịch vụ nông nghiệp, tập 
huấn khởi nghiệp và tự kinh doanh, đào tạo nghề và các kỹ năng nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống tại địa 
phương. Tổng cộng, dự án dự kiến sẽ hỗ trợ tạo thu nhập cho 700 hộ gia đình tại 4 huyện của Hà Nội. 

Xây dựng mô hình tạo thu nhập trong khu vực 
nông nghiệp 
Sau khi Dự án ký kết Thỏa thuận thực hiện với Trung tâm 
Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ thuộc Trường Đại học Cần 
Thơ (CTTS), một số các hoạt động can thiệp về tạo thu nhập 
nghề nông nghiệp đã được thực hiện thành công nhằm tăng 
thu nhập cho các gia đình có trẻ thuộc nhóm nguy cơ cao 
hoặc có LĐTE. Đến nay, hoạt động chế biến nước xoài đã được 
Hợp tác xã SX và Dịch Vụ Chợ Mới tiếp nhận, thử nghiệm và đã 
bắt đầu đi vào sản xuất từ giữa tháng 10/2019; 5 mô hình thử 
nghiệm về tưới phun cho ớt đã được thực hiện tại xã Mỹ Phú và 
Khánh Hòa của huyện Châu Phú và tập huấn về kỹ thuật trồng 
và chế biến ớt, xoài và đậu nành đã được tổ chức cùng với các 
hỗ trợ về kỹ năng quản lý ngân sách, marketing và lập kế hoạch 
kinh doanh. Kết quả của các hoạt động can thiệp này sẽ được 
đánh giá trong quý I năm 2020.  

Tư vấn và đào tạo kỹ năng nghề 
Hai phiên tư vấn nghề nghiệp đã được Sai Gon Childrens Charity (SCC) tổ chức tại 2 quận huyện của TP Hồ Chí 
Minh với sự tham gia của 41 trẻ em với mục đích giúp các em hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của mình và 
hoàn cảnh gia đình mình trước khi quyết định lựa chọn nghề. SCC cũng thực hiện 2 tập huấn về kỹ năng truyền 
thông, làm việc nhóm và thái độ nơi làm việc cho 39 trẻ. Danh sách các kỹ năng mềm cần được trang bị cho 
những trẻ được nhận học bổng của SCC hiện đã bao gồm nội dung nâng cao nhận thức về LĐTE. Cuối tháng 
9/2019, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang (RCSSH) đã tiến hành tư 
vấn cho 422 trẻ từ 14-17 tuổi. Các buổi tư vấn này cho thấy nhu cầu thực tế lớn hơn nhiều so với dự đoán, với 
106 trẻ cho biết rất quan tâm đến giáo dục và đào tạo nghề. Trong khuôn khổ hợp tác với Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội An Giang, RCSSH sẽ lập hồ sơ những trẻ em này để thực hiện các bước tiếp theo. Ở Hà Nội, các 
phiên tư vấn nghề nghiệp đã được VIRI thực hiện trong mùa hè qua. VIRI phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghề 
REACH và Trường dạy nghề Hoa Sữa xây dựng kế hoạch và tài liệu cụ thể hướng dẫn việc đào tạo nghề một cách 
phù hợp. Việc dạy nghề toàn thời gian cho các đối tượng hưởng lợi của dự án được bắt đầu từ tháng 10/2019.

CÁC HOẠT ĐỘNG CAN THIỆP TRỰC TIẾP
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Giáo trình Giáo dục kinh doanh (KAB) 
Sau khóa đào tạo giảng viên nguồn về KAB cho giáo 
viên 9 trường trung học tại Hà Nội, 4 trường đã được 
lựa chọn để xây dựng kế hoạch giảng mẫu vào tháng 
8 và hiện nay đã sẵn sàng để thực hiện thử nghiệm. 
Việc áp dụng mở rộng Giáo trình KAB được thực hiện 
tại 4 trường THCS tại 4 huyện của Hà Nội trong tháng 9 
và 10/2019. Mục tiêu của hoạt động này nhằm chuẩn 
bị cho các học sinh sẵn sàng tham gia vào thị trường 
lao động, giúp các em có một khởi đầu thuận 
lợi khi bước vào giai đoạn lao động.

Đánh giá nhu cầu giáo dục: 
Cái nhìn cận cảnh
Nhóm dự án đã đến thăm 
Trường Hương Ngải, Hà Nội 
để tìm hiểu nhu cầu của học 
sinh trong khu vực. Khoảng 80 học sinh tiểu học và 
THCS cùng với một số phụ huynh và thành viên gia 
đình đã tham dự chương trình. Trong chuyến thăm 
này, điều phối viên dự án tại Hà Nội đã có bài trình 
bầy nâng cao nhận thức về LĐTE và dẫn dắt các cuộc 
thảo luận tương tác với học sinh, mời học sinh nói lên 
quan điểm của mình về vấn đề này và chia sẻ những 
kinh nghiệm của chính các em. Trong buổi trò 
chuyện này, các em học sinh được xem video về LĐTE 
trong nông nghiệp và các em tham gia rất chăm chú 
nhiệt tình. Sau bài trình bầy, các học sinh và các thành 
viên gia đình tham gia khảo sát về điều kiện gia đình 
và nhu cầu của họ về các hỗ trợ giáo dục. 

Một số trẻ cho biết có điều kiện gia đình khó khăn, 
có nguy cơ cao rơi vào tình trạng LĐTE. Dựa trên kết 
quả đánh giá, Dự án sẽ tiếp tục cung cấp các học 
phẩm và đánh giá thêm về nhu cầu được hỗ trợ tạo 
thu nhập với sự tham gia của gia đình và những 
người chăm sóc các em. 

Tập huấn về phân tích số liệu và viết báo cáo Khảo sát quốc gia về LĐTE (NCLS) 2018
Lớp tập huấn 3 ngày về phân tích số liệu và viết báo cáo Khảo sát quốc gia về LĐTE (NCLS) 2018 đã được chuyên 
gia của Tổ chức ILO thực hiện vào ngày 10-12/9/2019. Các học viên bao gồm nhóm dự án ENHANCE và các cán 
bộ có liên quan của Tổng cục Thống kê (GSO) và Viện Khoa Học Lao Động Và Xã Hội/Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội (ILSSA). Sau khóa tập huấn, ngày 23/9, ILSSA đã gửi dự án đề cương chi tiết và kế hoạch báo cáo để 
ILO đóng góp ý kiến trước khi dự thảo báo cáo. Báo cáo được hoàn thành vào tháng 12/2019. Kết quả khảo sát 
dự kiến sẽ có tác động đáng kể đến nỗ lực phòng ngừa LĐTE trong tương lai thông qua việc cung cấp bức 
tranh cập nhật về tình hình LĐTE tại Việt Nam và là chìa khóa để xây dựng các hoạt động can thiệp hiệu quả. 

Hội thảo hoàn thiện lộ trình đạt Mục tiêu 8.7 
Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo lộ trình thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) 8.7 về xóa bỏ LĐTE 
vào năm 2025 và buôn bán trẻ em và lao động cưỡng bức vào năm 2030. Với tư cách là quốc gia thí điểm thực hiện 
Mục tiêu 8.7, việc xây dựng lộ trình rõ ràng để thực hiện thành công mục tiêu quan trọng này là điều rất cần thiết. Các 
đại biểu tham dự hội thảo gồm có bà Vũ Thị Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Trẻ Em; bà Nguyễn Thị Mai Oanh, Quản lý 
Dự án ENHANCE, đại diện ĐSQ Mỹ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Đoàn Thanh Niên 
Cộng Sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên Minh HTX Việt Nam, VASEP và Sở Lao động, Thương binh 
và Xã hội TP Hà Nội. Các đại biểu được chia thành 4 nhóm, thảo luận bốn nội dung chính: các chuỗi cung ứng, nông 
nghiệp, di cư và buôn bán người, và giáo dục. Thông qua các bài trình bày và thảo luận nhóm, những đề xuất có giá 
trị đã được đưa ra nhằm hoàn thiện dự thảo lộ trình và sẽ sớm được trình lên Ủy ban Quốc gia về Trẻ em. 

XÂY DỰNG NĂNG LỰC
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Chương trình Giấy chứng nhận không có LĐTE 
Dự án ENHANCE đang hỗ trợ xây dựng chương trình giấy 
chứng nhận không có LĐTE được quốc tế công nhận áp 
dụng cho các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm tại 
Việt Nam. Chương trình này sẽ được thử nghiệm thông 
qua các hoạt động can thiệp về sinh kế tại An Giang và 
Hà Nội phối hợp với Hiệp hội xuất khẩu hàng Thủ công 
mỹ nghệ Việt Nam (Vietcraft) và Viện Nghiên cứu và Phát 
triển ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI). 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ chịu trách nhiệm 
giám sát việc xây dựng chương trình với sự hợp tác của 
Dự án ENHANCE, VCCI, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam và Liên minh HTX Việt Nam. Một nhóm tư vấn độc 
lập có chuyên môn về chứng chỉ bền vững sẽ được tuyển 
dụng để hỗ trợ việc xây dựng chương trình này. Chương 
trình thử nghiệm dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 4/2020.

Bên cạnh việc thúc đẩy sự tuân thủ các tiêu chuẩn về 
lao động trẻ em và xóa bỏ lao động trẻ em trong chuỗi 
cung ứng, giấy chứng nhận này sẽ giúp các doanh 
nghiệp tiếp cận các phân khúc thị trường quan trọng 
cho các sản phẩm được sản xuất phù hợp với các tiêu 
chuẩn về đạo đức. Các doanh nghiệp Việt Nam và trên 
thế giới đóng vai trò rất quan trọng trong công tác xóa 
bỏ LĐTE theo các thỏa thuận thương mại tự do.

Bộ luật Lao động sửa đổi 
Từ năm 2016, ILO hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội, các tổ chức của người lao 
động và người sử dụng lao động, Quốc Hội rà soát 
và sửa đổi Bộ luật Lao động. Bộ luật Lao động đã 
được sửa đổi tiệm cận hơn với các tiêu chuẩn quốc 
tế, hỗ trợ khung pháp lý hoàn thiện hơn về quan hệ 
lao động, điều kiện làm việc và các tổ chức đại diện 
của người lao động và người sử dụng lao động, đã 
đánh một dấu mốc lớn cho tiến trình thay đổi. 

Với những đóng góp của Dự án ENHANCE và sự hợp 
tác với các dự án khác của ILO, Bộ luật Lao động 
năm 2019 đã nêu rõ những công việc và nơi làm 
việc cấm sử dụng lao động vị thành niên. 

Bộ luật Lao động 2019 đã được chỉnh sửa để 
bảo vệ tốt hơn những người lao động không có 
hợp đồng trong khu vực phi chính thức, nơi đã 
số các trường hợp LĐTE xảy ra. Ngoài ra, Bộ luật 
Lao động sửa đổi cũng yêu cầu phải có chứng 
nhận có sức khỏe phù hợp với công việc đối với 
lao động dưới 15 tuổi. Những nội dung sửa đổi 
này dự kiến sẽ đóng góp đáng kể cho công tác 
bảo vệ những trẻ em đang lao động và phòng 
ngừa LĐTE.

Các hoạt động trong thời gian tới
* Tư liệu hóa các hoạt động thành công và bài học kinh 
nghiệm của Dự án. Các hoạt động trên hiện trường sẽ 
được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 2/2020.
* Khảo sát cuối kỳ nhằm đánh giá những đóng góp của 
Dự án ENHANCE trong công tác phòng ngừa và giảm 
thiểu LĐTE tại Việt Nam.
* Khảo sát cuối kì về kiến thức, thái độ và hành vi về lao 
động trẻ em (KAP) nhằm đánh giá hiệu quả của các 
hoạt động về kiến thức, thái độ và hành vi của dự án 
đối với các nhóm mục tiêu.
* Các hoạt động xây dựng năng lực và nâng cao nhận 
thức cho các nhóm mục tiêu và đối tác bao gồm VCCI, 
Liên Minh HTX Việt Nam, VASEP và Tổng Liên Đoàn Lao 
Động Việt Nam sẽ được tiếp tục thực hiện.
* Hợp tác với Khoa Luật trường Đại học Quốc gia xây 
dựng giáo trình về quyền trẻ em và các vấn đề có liên 
quan đến LĐTE.
* Xuất bản kết quả Khảo sát quốc gia về LĐTE (NCLS) 
2018 vào đầu năm 2020.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Dự án ENHANCE ILO
Tháp B, Tòa nhà Handi Resco, 
521 Kim Mã, 
Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Tel: +84 24 3 734 0902
Email: han_enhance@ilo.org
Website: goo.gl/UExIAq
Facebook: Vietnam.ILO 

* 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 hiệu, 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. 

CÁC CẬP NHẬT KHÁC VÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI
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