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Lời nói đầu
Dự án “hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chương trình về xóa bỏ lao động trẻ em tồi tệ nhất”, 
giai đoạn 2009-2013, do Cơ quan hợp tác và Phát triển Quốc tế Tây ban nha tài trợ kinh phí, 
ILo-IPeC điều hành và hỗ trợ kỹ thuật.

một trong những mục tiêu trọng tâm của Dự án là xây dựng, thực hiện, đánh giá và tài liệu hóa 
các mô hình can thiệp lồng ghép hiệu quả nhằm giảm thiểu các hình thức lao động trẻ em tồi 
tệ nhất tại các tỉnh được chọn, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình. vì vậy, Dự án đã triển 
khai một số mô hình can thiệp thí điểm thông qua xây dựng và thực hiện các Chương trình 
hành động (CThđ) tại 5 tỉnh/thành phố, bao gồm hà nội, ninh bình, Lào Cai, Quảng nam 
và đồng nai. Các CThđ đã được triển khai từ tháng 7/2011 đến tháng 9/2013, bao gồm các 
hợp phần hoạt động về nâng cao nhận thức và năng lực, giáo dục và dạy nghề, cải thiện điều 
kiện lao động và an toàn vệ sinh lao động, hỗ trợ phát triển sinh kế hộ gia đình… nhằm giảm 
thiểu các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. Sau quá trình thực hiện, các CThđ trên đã 
được lựa chọn để ghi chép lại và thể hiện ở ba mô hình can thiệp tiềm năng sau:
•	  Mô hình can thiệp tiềm năng về phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em tại làng nghề truyền thống 

chế tác đá và gỗ mỹ nghệ (tại xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội);
•	  Mô hình can thiệp tiềm năng về phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em trong lĩnh vực du lịch tại khu 

vực miền núi dân tộc thiểu số (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai);
•	  Mô hình can thiệp tiềm năng về phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em trong lĩnh vực nông nghiệp 

và đánh bắt cá tại một làng bè (tại xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Các mô hình tiềm năng này đã được trình bày tại hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Dự 
án tổ chức tại thành phố nha Trang, với sự tham gia của gần 200 đại biểu của các bộ ngành, 
từ cấp trung ương đến tỉnh, huyện và xã, là các đối tác của Dự án; đồng thời được thẩm định 
tại các hội thảo đánh giá kết thúc CThđ tổ chức tại từng tỉnh liên quan. Các mô hình can 
thiệp tiềm năng này cũng được chia sẻ tại hội thảo tham vấn ý kiên xây dựng Chương trình 
hành động Quốc gia xóa bỏ LđTe tồi tệ nhất, với sự tham gia của đại diện các cơ quan, ban 
ngành liên quan của 12 tỉnh/thành phố.

xin chân thành cám ơn sự chỉ đạo và hỗ trợ của Cục bảo vệ, Chăm sóc Trẻ em - bộ LđTbxh 
và của ubnD các cấp tại các địa phương thực hiện dự án, cùng với sự điều phối của Sở 
LđTbxh của thành phố hà nội, tỉnh Lào Cai và đồng nai và sự tham gia thực hiện và phối 
hợp tích cực của các cơ quan ban ngành liên quan, bao gồm ngành lao động thương binh, xã 
hội, ngành giáo dục đào tạo, ngành du lịch, Phòng Thương mại và Công nghiệp việt nam, 
Tổng Liên đoàn Lao động việt nam, Liên minh hợp tác xã việt nam, cũng như sự tham gia 
của các tổ chức phi chính phủ như Trường Dạy nghề Du lịch hoa Sữa, tổ chức viri… đã góp 
phần tạo nên sự thành công của các mô hình can thiệp thí điểm trên, đồng thời tham gia quá 
trình tự đánh giá cuối dự án nhằm tài liệu hóa các mô hình can thiệp một cách đẩy đủ và 
khách quan, thể hiện được tính đồng bộ, nhất quán và xuyên suốt trong chiến lược, phương 
pháp tiếp cận và cách thức thực hiện của dự án trong suốt quá trình thực hiện và triển khai 
các Chương trình hành động.

xin chân thành cám ơn Tiến sĩ Trần Thị minh Thi, viện xã hội học, viện hàn lâm Khoa học 
xã hội việt nam đã phối hợp với Dự án ILo-IPeC tại hà nội và các cơ quan, ban ngành liên 
quan để thực hiện việc tài liệu hóa các mô hình can thiệp tiềm năng này.
 

Giới thiệu chung 1.
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lao động đã nghỉ và bỏ học do kinh tế khó 
khăn, chán học và nhận thức của cha mẹ và 
trẻ em về tác hại của LđTe thấp, nhận thức 
về tầm quan trọng của giáo dục thấp, vv. 

vì diện tích rộng, địa bàn dân cư trải dài gần 
30 km đường rừng, đường đất nên việc đến 
trường của trẻ em gặp trở ngại lớn. Cấp mầm 
non và tiểu học ở xã có 5 điểm trường cho 
các cụm dân cư nên khoảng cách từ nhà đến 
trường chừng 1-8 km, các gia đình có thể 
khắc phục để cho con em đi học. Tuy vậy, số 
trẻ đúng tuổi tham gia nhà trẻ, mẫu giáo thấp 
hơn nhiều so với tỷ lệ của quốc gia3. đến cấp 
ThCS, xã chỉ còn một điểm trường chính nên 
các học sinh ở quá xa trường như ấp 3 và ấp 
4 gặp khó khăn khi hàng ngày phải vượt qua 
quãng đường chừng trên 25 km đường rừng 
để tới trường. bên cạnh đó, khó khăn trong 
phát triển kinh tế xã hội do không nhận được 
đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng vì nằm trong 
khu vực rừng phòng hộ, nên phải di rời (kế 
hoạch này đã có từ hơn 10 năm nay) khiến 
đời sống người dân khó khăn hơn. những 
yếu tố này là những bối cảnh xã hội quan 
trọng của số trẻ em thất học, và vì thế, đang 
và có nguy cơ trở thành lao động trẻ em và 
nnnhđh cao.

3  Tổng cục Thống kê và UNFPA. 2011: Báo cáo điều tra 
tình hình các mục tiêu phụ nữ và trẻ em 2011 

1.2. Các Mục tiêu của 
CTHĐ tại xã Mã Đà, 
huyện Vĩnh Cửu
Các hoạt động được thực hiện tại xã mã đà 
nằm trong khuôn khổ của “Chương trình 
hành động về Phòng ngừa và giải quyết Lao 
động Trẻ em trong lĩnh vực nông nghiệp, 
ngư nghiệp và các lĩnh vực nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm khác ở hai huyện định Quán 
và vĩnh Cửu, tỉnh đồng nai”, có mục tiêu 
chung là góp phần phòng ngừa và xóa bỏ 
LđTe ở việt nam, thông qua các mục tiêu 
cụ thể sau: 
•	  Nâng cao nhận thức và năng lực của các cấp 

chính quyền, chủ sử dụng lao động và người lao 
động, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan truyền 
thông đại chúng, cộng đồng, trẻ em lao động 
hoặc có nguy cơ lao động, và gia đình các em; 

•	  Hỗ trợ trực tiếp cho nhóm LĐTE và gia đình các em 
nhằm phòng ngừa, bảo vệ và đưa các em ra khỏi 
các công việc nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm; 

•	  Cải thiện vệ sinh môi trường làng bè để giảm 
yếu tố độc hại nguy hiểm cho trẻ em, gia đình 
và cộng đồng.

Dự án “hỗ trợ xây dựng và thực hiện các 
chương trình về xóa bỏ lao động trẻ em tồi 
tệ nhất”, giai đoạn 2009-2013, do Cơ quan 
hợp tác và Phát triển Quốc tế Tây ban nha 
tài trợ kinh phí, ILo-IPeC điều hành và hỗ trợ 
kỹ thuật.

một trong những mục tiêu cơ bản của Dự án 
là xây dựng và thực hiện các mô hình can 
thiệp lồng ghép nhằm giảm thiểu các hình 
thức lao động trẻ em tồi tệ nhất tại các tỉnh 
được chọn, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô 
hình. 

xã mã đà, huyện vĩnh Cửu, tỉnh đồng nai 
là một trong những địa bàn của Dự án, thực 
hiện các hỗ trợ lồng ghép nhằm giảm thiểu 
các các hình thức lao động trẻ em tham gia 
trong lao động nông nghiệp và đánh bắt cá, 
thông qua các hỗ trợ về giáo dục, dạy nghề, 
cải thiện sinh kế cho các hộ gia đình có con 
em đang tham gia lao động và/hoặc có nguy 
cơ tham gia lao động nặng nhọc và độc hại.

1.1. Tình hình lao động 
trẻ em ở xã Mã Đà
xã mã đà thuộc huyện vĩnh Cửu, tỉnh đồng 
nai mới được thành lập từ 1/7/2003, tách từ 
thị trấn vĩnh an. đây là xã nghèo, đặc biệt 
khó khăn của huyện vĩnh Cửu. năm 2013, 
toàn xã có 368 hộ nghèo theo chuẩn mới, 
chiếm khoảng 20% tổng số hộ. với diện tích 
tự nhiên 40.497ha, xã có 2064 hộ, 9227 
khẩu, được chia thành 7 ấp và 16 cụm dân 
cư. Trong đó, 1798 hộ có hộ khẩu thường 
trú và 266 hộ tạm trú (tương đương khoảng 
880 nhân khẩu) trong đó có 112 hộ nhà bè 
sống trên lòng hồ Trị an. nhóm hộ làng bè có 
nguồn gốc là nhóm dân chài phiêu dạt theo 
nghề đánh bắt cá trên sông và hồi hương từ 
Campuchia về. đây là nhóm dân cư đặc biệt 
tại mã đà, hầu hết họ không có giấy tờ tùy 
thân, không có nghề nghiệp ổn định, không 
có nhà hay đất trên bờ, trình độ học vấn thấp, 
lối sống lạc hậu và du canh du cư. nhóm này 
rất cần những chính sách hỗ trợ đặc biệt từ 
phía chính quyền và cộng đồng (báo cáo 
thống kê xã mã đà 2013).

đường đi lại liên thôn và trong xã chủ yếu 
là đường rừng, đường đất. Kinh tế chủ yếu 
sống bằng ruộng rẫy, trồng cây xoài, nuôi 

trồng thủy sản và đánh bắt cá. Dù có tới  95% 
người dân sinh sống bằng nghề sản xuất 
nông nghiệp nhưng lại thường xuyên bị mất 
mùa do thiên tai, dẫn đến đời sống kinh tế 
của nhiều hộ rất khó khăn. 

mặc dù tỷ lệ hộ sử dụng điện trên toàn quốc 
đạt 97,5%, và số hộ dân nông thôn có điện 
đạt 96,8% tính đến hết năm 20121, nhưng ở 
mã đà, hiện mới có 50% hộ gia đình có điện. 
nguyên nhân chính là do xã thuộc dự án di 
rời dân cư của khu bảo tồn rừng, kinh phí đầu 
tư cao bởi địa bàn cách xa nhau. Ấp 3 và 4, 
nơi có nhiều việt kiều Campuchia di dân và 
dân cư làng bè thậm chí hoàn toàn chưa có 
điện. việc chưa có điện có thể là thách thức 
lớn trong phát triển văn hóa tinh thần, đời 
sống, cũng như phát triển kinh tế của người 
dân mã đà.

Theo báo cáo khảo sát về tình hình LđTe 
tại bốn xã (Phú ngọc và Phú Cường - huyện 
định Quán; mã đà và Phú Lý - huyện vĩnh 
Cửu) tỉnh đồng nai2, có 1032 lao động trẻ 
em, trong đó 69% trẻ trong mẫu điều tra đã 
bỏ học. Số trẻ bỏ học ở cấp tiểu học chiếm 
17%, và số trẻ bỏ học ở cấp ThCS chiếm 
khoảng 74%. riêng xã mã đà có 289 trẻ em 
tham gia và có nguy cơ tham gia lao động 
nnđhnh, chiếm 28% trong tổng số LđTe 
của bốn xã, và chiếm khoảng 12% dân số 
trẻ em của xã này. Các công việc chủ yếu trẻ 
em tham gia là đánh bắt cá trên sông, làm 
thuê cho các hộ gia đình nuôi cá bè, làm rẫy 
thuê, thu hoạch trái cây và mía, thu hoạch 
điều. Các công việc này có một số yếu tố 
nnđhnh và thời gian làm việc kéo dài, đặc 
biệt là vào thời điểm mùa vụ.  Kết quả khảo 
sát cũng cho thấy, hầu hết trẻ em tham gia 

1 Báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 2013
2  Viện KHLĐ: Báo cáo kết quả điều tra thu thập thông 

tin ban đầu nhằm xác định đối tượng hưởng lợi của 
dự án LĐTE tại Đồng Nai. 2011
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1.3. Những người  
hưởng lợi
•	  Ít nhất 250 trẻ em trai và gái dưới 18 tuổi đang 

lao động hoặc có nguy cơ lao động nặng nhọc, 
độc hại trong lĩnh vực nông nghiệp và đánh bắt 
cá tại xã Mã Đà; và Gia đình các trẻ em này là các 
đối tượng được hỗ trợ trực tiếp từ chương trình 
nhằm giúp các em được phòng ngừa, bảo vệ 
hoặc được đưa ra khỏi các công việc NNĐHNH. 

•	  Cán bộ chính quyền các cấp, bao gồm cán bộ 
ngành lao động, giáo dục, tổ chức đoàn thể, truyền 
thông, cộng đồng và cộng tác viên, được hưởng 
lợi từ chương trình thông qua các hoạt động nâng 
cao nhận thức và năng lực, để giúp họ có thêm 
kiến thức và kỹ năng tham gia thực hiện các hoạt 
động của chương trình một cách có hiệu quả.

1.4. Chiến lược và  
Cách Tiếp cận của CTHĐ 

Chiến lược

Chiến lược can thiệp của CThđ tại xã mã đà 
được thực hiện thông qua việc kết hợp các 
hoạt động nhằm ngăn ngừa, bảo vệ và đưa 
các LđTe ra khỏi các công việc nặng nhọc, 
độc hại và nguy hiểm, giúp các em được học 
tập, phát triển và lao động trong điều kiện 
an toàn và phù hợp với lứa tuổi của mình; 
gia đình các em được hỗ trợ phát triển kinh 
tế, nâng cao thu nhập, giúp các em không 
phải nghỉ học sớm để tham gia lao động kiếm 
sống phụ giúp gia đình; để tạo nền tảng lâu 
dài cho công tác ngăn ngừa và bảo vệ các em 
khỏi lao động nnđhnh, chương trình thực 
hiện các hoạt động nâng cao nhận thức cho 
cha mẹ, trẻ em và cộng đồng, cùng các cán 

bộ của các cơ quan, ban ngành liên quan, và 
đồng thời xây dựng năng lực cho các cơ quan 
thực hiện và các cơ quan phối hợp triển khai 
chương trình.  

Chiến lược được thực hiện qua ba nhóm các 
hoạt động chính, bao gồm: 

(1)  Các hoạt động nâng cao nhận thức và 
năng lực: nhằm giúp cho chính quyền địa 
phương, các cơ quan ban ngành, các tổ 
chức đoàn thể xã hội liên quan, các doanh 
nghiệp tại địa phương và các cơ quan 
truyền thông, cũng như trẻ em và gia đình 
các em và cộng đồng hiểu biết và nhận 
thức đúng hơn thế nào là LđTe, nguyên 
nhân, hậu quả và tác hại của nó, các quy 
định của luật pháp quốc tế và quốc gia 
liên quan đến LđTe, để đi đến cam kết 
tham gia vào các hoạt động phòng ngừa 
và xóa bỏ LđTe, tùy theo chức năng và 
khả năng của mình; đồng thời nâng cao 
năng lực cho các cán bộ tham gia thực 
hiện các hoạt động để giúp họ có thêm 
kiến thức và kỹ năng để thực hiện tốt các 
công việc mà mình cam kết đảm nhận. 

(2)  Các hoạt động hỗ trợ và can thiệp trực 
tiếp nhằm ngăn ngừa, bảo vệ hoặc đưa 
các LđTe ra khỏi các công việc nặng 
nhọc, độc hại thông qua các hỗ trợ trực 
tiếp như học văn hóa (chính quy hoặc 
không chính quy); hỗ trợ gia đình các trẻ 
em thông qua tổ chức các khóa đào tạo, 
tập huấn về kỹ thuật và kỹ năng canh tác, 
nuôi trồng và đánh bắt thủy sản an toàn, 
cùng các kiến thức bảo vệ môi trường để 
có thể tăng sản lượng và năng suất cây 
trồng và thủy sản, giúp nâng cao kinh tế 
cho hộ gia đình, góp phần phòng ngừa và 
xóa bỏ LđTe;   

(3)  Các hoạt động cải thiện điều kiện lao 
động, an toàn vệ sinh lao động và bảo 
vệ môi trường làng bè: nhằm giúp nâng 
cao kiến thức, hiểu biết về aTvSLđ và 
cải thiện môi trường sông nước; đồng thời 
phổ biến về các luật pháp và quy định 
liên quan đến LđTe và aTvSLđ, giúp 
cho các chủ cơ sở cá lồng/bè tuân thủ 
các luật pháp và quy định của quốc gia, 
và không sử dụng lao động là trẻ em.

Các nhóm hoạt động này được xây dựng 
và thực hiện liên kết, đồng bộ và hỗ trợ cho 
nhau, tận dụng và huy động các nguồn lực 
của quốc gia, bên cạnh những hỗ trợ của 
ILo-IPeC, nhằm đạt được mục tiêu và kết 
quả đề ra của CThđ. 

Cách tiếp cận của CTHĐ

Các nguyên tắc tiếp cận dưới đây đã được áp 
dụng xuyên suốt quá trình xây dựng, lập kế 
hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá của 
CThđ:
•	  Các can thiệp cần Phù hợp với đặc điểm tình 

hình và điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và 
văn hóa của địa phương. 

•	  Các dịch vụ hỗ trợ được cung cấp trên cơ sở 
tham vấn nhu cầu thực tế của các nhóm đối 
tượng đích, đồng thời phù hợp với đặc điểm và 
điều kiện của địa phương đó.  

•	 Có sự hợp tác, phối hợp và tham gia một cách 
đồng bộ của các cơ quan, ban ngành liên quan ở 
các cấp khác nhau, dưới sự đồng tình và chỉ đạo 
của chính quyền địa phương trong việc cung 
cấp các dịch vụ hỗ trợ cho nhóm đối tượng đích. 

•	 Lồng ghép các hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ 
trợ cho nhóm đối tượng đích vào các chương 
trình sẵn có và liên quan của chính phủ và địa 
phương, cũng như vào các chương trình và dự 
án có cùng mục tiêu đạng được thực hiện trên 
cùng địa bàn.

•	 Huy động sự đóng góp nguồn lực từ các bên liên 
quan, bao gồm cả các tổ chức NGO, các doanh 
nghiệp và các tổ chức quốc tế.

Quản lý và Tổ chức thực hiện

Chương trình được phối hợp và liên kết thực 
hiện với sự quản lý, điều phối và tham gia 
của các cơ quan, ban ngành và tổ chức dưới 
đây, với các hoạt động được phân công rõ 
ràng, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ hành 
chính của họ do nhà nước phân công, để tạo 
sự bền vững của chương trình: 
•	 Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội (LĐTBXH) tỉnh 

Đồng Nai là cơ quan điều phối thực hiện CTHĐ, 
quản lý ngân sách và giám sát các hoạt động nằm 
trong CTHĐ. Sở chịu trách nhiệm tổng hợp và báo 
cáo tiến độ của các hoạt động của Chương trình.  
Để thực hiện CTHĐ, Sở LĐTBXH đã thành lập Ban 
chỉ đạo chương trình, bao gồm lãnh đạo Sở, lãnh 
đạo chi cục Bảo vệ Trẻ em, hai lãnh đạo phòng 
lao động hai huyện Vĩnh Cửu và Định Quán, và kế 
toán. Lãnh đạo Sở đã giao cho Chi cục Bảo vệ Trẻ 
em là cơ quan đầu mối, thay mặt Sở trực tiếp điều 
phối thực hiện và quản lý CTHĐ.

“Cơ chế làm việc theo quy tắc 
quản lý hành chính, theo đó, sở 
lao động thực hiện CTHĐ trên cơ 
sở được UBND phê duyệt và ủy 
quyền thực hiện chương trình 
hành động tại tỉnh. Sở LĐ có 
trách nhiệm báo cáo ủy ban, sở 
kế hoạch, sở ngoại vụ định kỳ 6 
tháng đến 1 năm. Các hoạt động 
thực hiện tại cộng đồng được 
sở phối hợp cùng ngành dọc tại 
huyện và xã qua đường công văn 
và các mối quan hệ hợp tác hàng 
ngày giữa các đơn vị (Lãnh đạo 
Chi cục trẻ em).

i.  Phòng LđTbxh là cơ quan trung gian liên 
hệ giữa sở và cấp cơ sở tại thôn xã. ngoài 
hoạt động quản lý, giám sát theo phân công 
của Chi cục, Phòng LđTbxh vĩnh Cửu 
trực tiếp triển khai một số hoạt động như 
tập huấn, tuyên truyền ngày thế giới phòng 
chống lao động trẻ em, tập huấn cho cộng 
tác viên và các ban ngành của xã…

ii.  ubnD thành phố, huyện, và xã, với vai trò 
là đơn vị hành chính nhà nước tại mỗi cấp 
quản lý,  ubnD các cấp chỉ đạo và thống 
nhất chung về chủ trương, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các ban ngành trực thuộc cấp 
quản lý triển khai và điều phối các hoạt 
động của CThđ một cách hiệu quả. 

iii.  ngành giáo dục và đào tạo (gD&đT) bên 
cạnh công tác hỗ trợ trẻ đến trường và duy 
trì chất lượng giáo dục và tỉ lệ chuyên cần 
trong học tập, trong CThđ ngành gD&đT 
tham gia tích cực trong các hoạt động 
truyền thông nâng cao nhận thức của học 
sinh, thu hút trẻ tới trường; tham gia các 
hoạt động quản lý, giám sát các hoạt động 
liên quan đến giáo dục và đào tạo của 
CThđ; huy động sự tham gia đóng góp, 
đặc biệt là kinh phí để thực hiện các hoạt 
động liên quan đến giáo dục của CThđ.
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iv.  ngành đào tạo và dạy nghề do bộ LđTbxh 
quản lý tham gia vào CThđ với vai trò cung 
cấp các khóa đào tạo nghề cho trẻ em, kết 
hợp với các hoạt động nâng cao nhận thức 
nói chung. đơn vị hợp tác thực hiện hoạt 
động đào tạo dạy nghề cho trẻ em ở đồng 
nai là các cơ sở dạy nghề được cấp phép 
tại thành phố biên hòa. 

•	 Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 
Tổng LĐLĐ Việt Nam, tham gia các hoạt động 
nâng cao nhận thức và năng lực, hỗ trợ cải thiện 
điều kiện làm việc, nâng cao an toàn và vệ sinh lao 
động cho chủ các doanh nghiệp nhỏ và doanh 
nghiệp hộ gia đình tại xã, và người lao động, bao 
gồm cả trẻ em lao động và gia đình trẻ em. 

•	 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA), là tổ chức 
đại diện cho giới chủ sử dụng lao động tham gia 
vào các hoạt động nghiên cứu, nhằm phân tích 
và cung cấp các thông tin liên quan đến sinh 
kế và nhu cầu đào tạo, hỗ trợ phát triển kinh tế 
và tăng thu nhập cho các hộ gia đình có trẻ em 
thuộc danh sách dự án và từ đó đề xuất các giải 
pháp cho dự án hỗ trợ cho các HGĐ.

•	 Các tổ chức đoàn thể quần chúng như cộng tác viên 
của Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ đóng vai trò rất 
tích cực trong xây dưng, triển khai và duy trì hoạt 
động của CTHĐ tại địa phương, theo phân công 
trách nhiệm của UBND. Ví dụ, Tổ chức CEFACOM 
tham gia hoạt động đào tạo nâng cao nhận thức và 
năng lực thông qua phương pháp SCREAM.

v.  Các phương tiện truyền thông đại chúng 
như đài PT và Th đồng nai tham gia 
truyền tải các thông điệp, liên quan đến 
phòng ngừa và xóa bỏ LđTe trên sóng 
truyền hình nhằm nhân rộng khả năng lan 
tỏa đến các cộng đồng khác, nâng cao 
nhận thức chung của xã hội.

Các bước thực hiện 

Chương trình được xây dựng, thực hiện và 
giám sát theo những bước sau đây:

bước 1: Khảo sát thu thập thông tin ban đầu 
về đối tượng hưởng lợi: bao gồm xác định các 
thông tin về mức độ LđTe trên địa bàn khảo 
sát, điều kiện làm việc của các em, thời gian 
làm việc, tình hình học tập, nguyên nhân các 
em phải lao động, việc làm của cha mẹ và 
thu nhập và nguồn thu nhập của gia đình, 
nhu cầu hỗ trợ của các em và của cha mẹ 
các em,... Trước khi thực hiện khảo sát, tất 
cả các cán bộ tham gia đều được ILo-IPeC 
tập huấn về khái niệm/định nghĩa về LđTe, 
LđTe tồi tệ, và các kiến thức và kỹ năng liên 
quan đến khảo sát và nghiên cứu về LđTe.

bước 2: Song song với việc thực hiện Khảo 
sát về đối tượng hưởng lợi, dự án đã tổ chức 
các lớp tập huấn về “hiểu biết về LđTe” và về 
“Thiết kế, giám sát và đánh giá các Chương 
trình hành động về Phòng ngừa và xóa bỏ 
LđTe” cho tất cả các cán bộ của các cơ quan 
ban ngành liên quan, những người sẽ tham 
gia vào CThđ. Các chương trình tập huấn 
nhằm giúp cho họ có các kiến thức và kỹ năng 
cần thiết liên quan đến LđTe, giúp họ tham 
gia thực hiện dự án một cách có hiệu quả.

bước 3: Tổ chức hội thảo xây dựng CThđ: 
những kết quả khảo sát về đối tượng hưởng 
lợi kể trên, được sử dụng làm căn cứ xây 
dựng CThđ thông qua một hội thảo tham 
vấn, với sự tham gia của các cán bộ các cấp 
ở địa phương, bao gồm ubnD, ngành lao 
động thương binh và xã hội, ngành giáo dục 
và đào tạo, các cơ sở dạy nghề, ngành y tế, 
các doanh nghiệp, tổ chức công đoàn, các tổ 
chức chính trị xã hội, cơ quan truyền thông 
và một số đối tác khác có liên quan. Tại hội 
thảo, các đại biểu cùng nhau chỉ ra các nhóm 
đối tượng cần hỗ trợ của chương trình, bao 
gồm các lao động trẻ em và cha mẹ của các 
em; cùng thảo luận xem sẽ làm gì để phòng 
ngừa, bảo vệ và đưa các em ra khỏi các công 
việc nặng nhọc độc hại và nguy hiểm; làm 
như thế nào; những ai/cơ quan nào sẽ làm; 
các mục tiêu, kết quả dự kiến sẽ đạt được, 
trao đổi về việc thực hiện và giám sát các 
hoạt động; đồng thời xác định các hỗ trợ cần 
thiết cho các cơ quan cung cấp dịch vụ để 
giúp họ có đủ năng lực cung cấp dịch vụ cho 
các nhóm đối tượng đích; thời gian dự kiến 
bắt đầu và kết thúc của Chương trình.

bước 4: Sau hội thảo tham vấn xây dựng 
CThđ, với sự hỗ trợ kỹ thuật của ILo-IPeC, 
dự thảo CThđ được xây dựng trên cơ sở kết 
quả thảo luận tại bước 3, trong đó có hợp 
phần can thiệp được xây dựng hướng tới 
nhóm trẻ em lao động và gia đình các em 
tại làng nghề truyền thống ở xã hiền giang, 
thông qua việc áp dụng tổng hợp các chiến 
lược can thiệp phòng ngừa và bảo vệ để giúp 
trẻ em được bảo vệ và phát triển trong môi 
trường phù hợp với quyền của các em. 

bước 5: một cuộc họp được tổ chức sau 
đó với thành phần tham gia tương tự như 
các cuộc tham vấn trên, để chia sẻ các nội 
dung của dự thảo CThđ. mục tiêu chính 
của cuộc họp này là để tiếp nhận thêm các 
đóng góp và gợi ý từ các đối tác, cũng như 
khẳng định lại cam kết tham gia thực hiện 
CThđ tại địa phương.

bước 6: hội thảo xây dựng kế hoạch và triển 
khai thực hiện CThđ được tổ chức, với sự 
tham gia của tất cả các cơ quan sẽ tham gia 
thực hiện và phối hợp thực hiện các hợp phần 
và hoạt động của CThđ, từ cấp thành phố, 
huyện và xã. Tại hội thảo này, các đại biểu 
tham gia làm việc theo nhóm để xây dựng 
các hoạt động chi tiết do cơ quan/tổ chức của 
mình đảm nhận, cùng với khung thời gian và 
kinh phí dự kiến tương ứng, hướng tới góp 
phần đạt được các mục tiêu và kết quả dự 
kiến của CThđ. 

bước 7: Lập hồ sơ chi tiết về nhóm LđTe, là 
đối tượng hưởng lợi trực tiếp từ CThđ, và gia 
đình các em, được thực hiện bởi các cán bộ 
lao động và các cộng tác viên của xã, dưới 
sự chỉ đạo của ubnD xã và Phòng LđTbxh 
huyện. Trước khi lập hồ sơ, tất cả các cán bộ 
và cộng tác viên liên quan đến công tác lập 
hồ sơ đều được tập huấn về khái niệm và định 
nghĩa về LđTe, LđTe tồi tệ nhất, cơ sở luật 
pháp quốc tế và quốc gia, quy trình lập hồ sơ, 
kỹ năng phỏng vấn và sử dụng bảng hỏi, kỹ 
năng sử dụng phần mềm của hệ thống báo 
cáo và giám sát nhóm hưởng lợi của Dự án 
để nhập cơ sở thông tin/dữ liệu về nhóm đối 
tượng…, giúp cho công việc được thực hiện 
hiệu quả và chính xác. hệ thống báo cáo và 
giám sát nhóm hưởng lợi được xây dựng để 
giúp cho quản lý và giám sát các hỗ trợ của 
CThđ cho nhóm hưởng lợi và sự thay đổi của 
nhóm trẻ mục tiêu và gia đình các em, cũng 
như những hoạt động khác của CThđ. 

bước 8: ngay sau khi lập xong hồ sơ của 
từng trẻ em là đối tượng đích của dự án, 
CThđ đã tổ chức các buổi tham vấn với các 
nhóm đã được lập hồ sơ và cha mẹ các em 
để thảo luận về nguyện vọng và mong muốn 
của các em và gia đình, làm thế nào để giúp 
bảo vệ các em và đưa các em ra khỏi các 
công việc nặng nhọc, độc hại, thông qua các 
hỗ trợ như giáo dục và đào tạo nghề, giúp hộ 
gia đình phát triển sinh kế, cải thiện điều kiện 
làm việc và an toàn vệ sinh lao động; trao đổi 
các khó khăn, thách thức; đồng thời yêu cầu 
gia đình và trẻ em cam kết sẽ hợp tác trong 
thực hiện các hỗ trợ. ngoài trẻ em và gia đình 
trẻ em, các cơ quan ban ngành liên quan như 
Sở LđTbxh tỉnh đồng nai, phòng LđTbxh 
huyện vĩnh Cửu, ubnD xã mã đà, trường 
dạy nghề, một số doanh nghiệp tư nhân, và 
một số tổ chức đoàn thể cũng tham gia các 
cuộc tham vấn, lắng nghe các nguyện vọng 
và nhu cầu của các nhóm đối tượng, để lựa 
chọn cách thức hỗ trợ phù hợp, cũng như để 
đưa ra những yêu cầu về sự hợp tác và cam 
kết.

bước 9: để kết nối những nhu cầu của các 
nhóm đối tượng tới các cơ quan cung cấp 
dịch vụ - là các đối tác tham gia thực hiện 
CThđ tại địa phương (đã được xác định tại 
bước 6), những cuộc họp tiếp theo với sở 
LđTbxh, Phòng LđTbxh huyện, ubnD xã, 
ngành giáo dục và đào tạo, trường dạy nghề, 
phòng Khuyến nông và với các tổ chức chính 
trị xã hội liên quan cũng được thực hiện. Tại 
các cuộc họp này, những thông tin về nhóm 
trẻ em hưởng lợi được cung cấp cho các đối 
tác để giúp họ có đầy đủ thông tin đề cùng 
thảo luận về những nội dung và cách thức hỗ 
trợ cho các em; đồng thời, các cuộc họp này 
cũng trao đổi về những mong muốn của các 
cơ quan này được chương trình hỗ trợ, như 
nâng cao năng lực, hỗ trợ nghiên cứu khảo 
sát thêm... để họ có đủ điều kiện thực hiện 
các cam kết cung cấp các dịch vụ cho các 
nhóm hưởng lợi một cách tốt nhất. 

bước 10: Tài liệu hóa các hoạt động và bài 
học kinh nghiệm của CThđ tại xã mã đà.
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Các hợp phần chính và thực hiện 2.

2.1. Phòng ngừa và xóa 
bỏ LĐTE thông qua Nâng 
cao nhận thức và Xây 
dựng năng lực
nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực là 
những hoạt động cần thực hiện đầu tiên để 
hướng tới sự thay đổi về nhận thức, thái độ, 
và hành vi của nhóm hưởng lợi và xã hội. Tại 
địa bàn dự án, một nửa dân số chưa có điện 
nên không có phương tiện nghe nhìn thuận 
lợi; dân cư lại sống trải dài theo đường rừng 
nên hầu như không có điều kiện tiếp xúc với 
những hoạt động văn hóa, giải trí. một bộ 
phận dân cư (khoảng 112 hộ) sống du canh 
du cư, hồi hương từ Campuchia, đánh bắt cá 
kiếm sống theo ngày, hầu hết thất học và mù 
chữ. Chính vì thế, nhận thức và kiến thức của 
người dân nơi đây còn hạn chế về nhiều mặt, 
bao gồm cả về luật pháp, và về quyền trẻ em.  

Các hoạt động trong Hợp phần này bao gồm: 

1)  đào tạo, tập huấn cho các cán bộ liên quan 
ở các cấp và các cộng tác viên ở xã, giúp 
họ có thêm kiến thức và kỹ năng trong xây 
dựng và thực hiện, theo dõi, giám sát và 
đánh giá các chương trình, hoạt động về 
phòng ngừa và xóa bỏ LđTe. Các khóa 
tập huấn đã được tổ chức cho hơn 100 cán 
bộ liên quan từ các cơ quan, ban ngành, tổ 
chức hữu quan, bao gồm:

•	 Tập huấn về “Hiểu biết về Lao động Trẻ em”, với 
các nội dung như các khái niệm, định nghĩa về 
LĐTE, LĐTE tồi tệ nhất, nguyên nhân và hậu 
quả của nó; các khuôn khổ luật pháp quốc tế 
và quốc gia; các vấn đề nghiên cứu, khảo sát về 
LĐTE là thế nào, để làm gì; vai trò của giáo dục 
và đào tạo trong phòng ngừa và xóa bỏ LĐTE; 
lồng ghép các vấn đề về giới; xây dựng các hoạt 
động và sự phối kết hợp của các cơ quan, ban 
ngành trong hoạt động phòng chống LĐTE ...
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2.2. Phòng ngừa và xóa 
bỏ LĐTE thông qua các  
Hỗ trợ Trực tiếp

2.2.1. Hỗ trợ để trẻ em được tiếp 
tục đi học

xã mã đà có diện tích trải dài theo đường rừng, 
được chia thành 7 Ấp và 16 cụm dân cư. Từ 
trung tâm xã đến Ấp 3 và 4 phải đi tới gần 30 
Km qua rừng. xã có một điểm trường chính đặt 
ở trung tâm xã. Trường này dạy chung cho cả 
cấp tiểu học và trung học cơ sở (ThCS), do đó 
nhà trường phải chia thành hai ca học: ThCS 
học buổi sáng, và tiểu học học buổi chiều. bên 
cạnh đó, ngành gD&đT còn bố trí một số điểm 
trường trong xã để phục vụ cho học sinh cấp 
tiều học. Cơ sở vật chất của những điểm trường 
này rất nghèo nàn, sơ sài. Theo báo cáo của 
hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ 
sở mã đà, tỷ lệ đúng tuổi vào lớp 1 hiện mới 
đạt khoảng 70%, số 30% còn lại đi học không 
đúng tuổi thuộc con em nhóm dân cư sống trên 
bè mảng; đồng thời số trẻ em học hết tiểu học 
bỏ học ở nhà lao động giúp cha mẹ có thêm thu 
nhập là rất cao.

i. Hỗ trợ cho các điểm trường phụ của cấp 
tiểu học ở Ấp 3 & 4

CThđ đã hỗ trợ một số trang thiết bị như bàn 
ghế cho học sinh, xây dựng tủ sách thư viện 
gồm các sách giáo khoa cho học sinh, và 
các sách tham khảo và sách hướng dẫn cho 
giao viên, quạt điện cho lớp học, hệ thống 
lọc nước uống cho học sinh và giáo viên các 
điểm trường. hoạt động mua sách cho thư 

viện rất được đánh giá cao vì góp phần nâng 
cao chất lượng dạy học cho nhà trường. bản 
thân giáo viên cũng có thêm tài liệu tham 
khảo. Thực tế, nhiều học sinh gia đình nghèo 
không đủ khả năng mua sách vở quần áo 
đến trường cho con nên CThđ cũng hỗ trợ 
quần áo, sách vở, cặp sách cho các em này.

Khi có sự hỗ trợ của CThđ, ban giám hiệu 
nhà trường cũng kêu gọi thêm tài trợ của 
các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn như 
của Công ty media, đội công tác hội bách 
khoa biên hòa, nhà chùa,...  đóng góp để 
cải thiện thêm cho cơ sở vật chất của các 
điểm trường, như xây dựng phòng thư viện, 
công trình vệ sinh.

bên cạnh những hỗ trợ từ kinh phí của CThđ 
và của các tổ chức trên địa bàn, nhà trường 
cũng sử dụng kinh phí của nhà nước phân bổ 
hàng năm cho trường để lồng ghép và đóng 
góp vào những hoạt động cải thiện cơ sở vật 
chất và trang thiết bị trên, nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi hơn cho việc dậy và học, và thu hút 
các em đến trường; đồng thời cử các giáo 
viên đến từng hộ gia đình để vận động học 
sinh đến trường. 

•	 Tập huấn về “Thiết kế, giám sát và Đánh giá các 
Chương trình Hành động về phòng ngừa và xóa 
bỏ LĐTE”, với nội dung bao gồm các vấn đề liên 
quan đến xây dựng, quản lý, thực hiện, giám sát 
và đánh giá các chương trình/dự án về phòng 
ngừa và xóa bỏ LĐTE; tại sao lại cần có sự tham 
gia, phối hợp của nhiều cơ quan, đoàn thể; chu 
trình của một dự án; xác định và phân tích vấn 
đề; thế nào là thiết kế một dự án theo Khung 
Lô-gic; cách xác định chiến lược, mục tiêu, đầu 
ra và các hoạt động; cách lập ngân sách cho một 
CTHĐ; cách lập kế hoạch hoạt động v.v..

•	 Tập huấn về phương pháp và kỹ năng truyền 
thông trong phòng ngừa và xóa bỏ LĐTE, sử 
dụng giáo trình của ILO: “SCREAM – Hỗ trợ thực 
hiện Quyền Trẻ em thông qua nghệ thuật, Giáo 
dục và Truyền thông” cho giáo viên, cán bộ đoàn 
đội các trường trung học cơ sở, tiểu học của các 
xã, nhằm giúp họ có được các phương pháp, kỹ 
năng và cách thức tổ chức các hoạt động truyền 
thông và giáo dục nâng cao nhận thức về LĐTE 
và quyền trẻ em, với cách tiếp cận tương tác, có 
sự tham gia của đối tượng mục tiêu của truyền 
thông và giáo dục. 

•	 Tập huấn cho các cán bộ liên quan của Sở 
LĐTBXH, Phòng LĐTBXH, UBND xã và các cộng 
tác viên thôn/xã, về lập hồ sơ trẻ em hưởng lợi 
trực tiếp từ CTHĐ và cách sử dụng và quản lý Hệ 
thống Giám sát và Báo cáo về Đối tượng Hưởng 

lợi trực tiếp. Tại những tập huấn này, các khái 
niệm và định nghĩa về LĐTE, cách nhận diện 
LĐTE và LĐTE tồi tệ nhất, các quy định của luật 
pháp quốc gia và quốc tế về vấn đề LĐTE v.v. 
cũng được giới thiệu để làm cơ sở cho việc lập 
hồ sơ các đối tượng hưởng lợi.

nội dung của các khóa tập huấn được điều 
chỉnh để gần gũi hơn với đặc điểm của địa 
phương, lấy những ví dụ cụ thể để minh họa, 
chẳng hạn thế nào là LđTe, chứ không trình 
bày chung chung, để người dân hiểu. Các 
phương pháp truyền tải cũng đa dạng, gồm 
thảo luận nhóm, đóng kịch, làm thơ, và nhiều 
phương pháp khác.

2)  Tổ chức các chiến dịch truyền thông tại 
cộng đồng và hưởng ứng ngày Thế giới 
phòng chống LđTe vào tháng 6 hằng 
năm: những hoạt động này được tổ chức 
với nội dung phong phú, bao gồm luật 
bvCSTe, quyền trẻ em và lao động trẻ 
em, phòng chống LđTe..; và hình thức tổ 
chức đa dạng, từ truyền thông trực tiếp 
đến gián tiếp, lồng ghép và thông qua các 
hoạt động văn hóa cộng đồng với sự tham 
gia của nhiều ban ngành, tổ chức, từ cấp 
tỉnh đến xã/ấp và có sự tham gia của chính 
trẻ em. Các hoạt động này bao gồm: 

•	 Với nhóm trẻ em trong và ngoài trường học, các 
ban ngành đoàn thể cùng ngành giáo dục, cụ 
thể là trường tiểu học và THCS Mã Đà tổ chức 
nhiều đợt truyền thông cộng đồng phòng 
chống LĐTE tại địa bàn xã, bao gồm các bài phát 
biểu, thi trắc nghiệm trả lời câu hỏi, thi vẽ tranh, 
tổ chức văn nghệ tại ấp 4 xã Mã Đà, với hàng 
trăm lượt trẻ em và người lớn tham gia. Những 
hoạt động này được lồng ghép với các chương 
trình truyền thông và phát sách báo và tài liệu 
định kỳ về phòng chống tai nạn thương tích cho 
trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, nuôi dạy 
con tốt cho 7 Ấp của xã.

•	 Truyền thông qua hệ thống phát thanh và 
truyền hình, được áp dụng cho khu vực có điện.  

•	 Sở LĐ và chính quyền xã phát tờ rơi về một số 
điều cần nhớ trong luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em 
trên toàn xã.

•	 Sử dụng hệ thống loa đài của Xã để phát thanh 
và truyền thông với các nội dung  phổ biến luật 
pháp và các quy định về bảo vệ và chăm sóc trẻ 
em, phòng ngừa và xóa bỏ LĐTE.
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ii. Hỗ trợ cơ sở lưu trú cho học sinh cấp trung 
học cơ sở (11-14 tuổi)
Cả xã mã đà chỉ có một trường ThCS, được 
đặt tại trung tâm xã. Lý do chính khiến học 
sinh bỏ học ở cấp ThCS là đi học quá xa, 
khó khăn trong đi lại hàng ngày. đoạn đường 
từ nhà đến trường học trung bình trên 25 km 
đường rừng đất đỏ và hoang vắng, rất nguy 
hiểm và hầu như không thể để trẻ em cấp 
ThCS, tuổi 11-14 tự đi về hàng ngày. việc 
gia đình đưa đón không khả thi vì cha mẹ còn 
bận làm ăn và cũng không đủ phương tiện, 
chi phí đi lại sẽ vượt với khả năng kinh tế của 
gia đình.

ILo-IPeC, Sở LđTbxh, Phòng LđTbxh và 
ubnD xã cùng với ngành gD&đT, bao gồm 
cả trường ThCS mã đà đã cùng thảo luận, 
bàn bạc nhiều lần để tìm cách giúp cho các 
trẻ em cấp ThCS được đi học hoặc quay trở 
lại trường học, với tiêu chí đặt ra là việc hỗ trợ 
cần phải phù hợp với nhóm đối tượng hưởng 
lợi, có tính khả thi cao và bền vững.

Khu nhà kho trực thuộc ban Quản lý Khu 
bảo tồn thiên nhiên và rừng phòng hộ đã bị 
bỏ hoang từ nhiều năm nay. Khu này nằm 
ngay cạnh trường ThCS mã đà. ngành 
LđTbxh đã phối hợp với ngành gD&đT và 
ubnD huyện và xã, làm việc với ban Quản 
lý Khu bảo tồn, để xin chuyển giao việc quản 
lý nhà kho này cho ngành gD&đT, để sửa 
sang, nâng cấp thành khu ký túc xá cho các 
em học sinh từ các Ấp ở xa trung tâm xã.  

bên cạnh việc sửa chữa nâng cấp để sử 
dụng làm ký túc xá cho học sinh, bao gồm 
cả phòng ăn và khu nhà vệ sinh, CThđ còn 
hỗ trợ một phần kinh phí để mua sắm trang 
thiết bị để cung cấp nước uống và sinh hoạt, 
và một số phương tiện giải trí cho học sinh. 
Cùng đồng hành với CThđ, ngành gD&đT 
và ban giám hiệu nhà trường còn huy động 
các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ 
trợ mua sắm thêm một số trang thiết bị khác 
cho khu ký túc xá, như tủ đựng quần áo và 
bàn học, dụng cụ nấu ăn…để có thể cung cấp 
những đồ dùng tối thiểu, đảm bảo việc sinh 
hoạt và học tập ổn định cho học sinh. ngành 
gD&đT còn hỗ trợ kinh phí cho phương tiện 
đưa đón các em học sinh về nhà vào dịp nghỉ 
cuối tuần.  

Sau khi sửa chữa và nâng cấp, khu nhà kho 
đã trở thành khu ký túc xá cho học sinh khang 
trang hơn, và bắt đầu phục vụ nhu cầu ăn ở 
cho khoảng 60-70 học sinh. đây trở thành 
một phương án lựa chọn tốt cho các gia đình 
có con em đi học ở xã. Thực tế trẻ em bỏ học 
trong hai năm vừa qua đã giảm so với các 
năm trước. 

hiện nay có trên 40 em ở KTx, chia thành hai 
khu nam và nữ. Tiền điện nước các em hoàn 
toàn được miễn phí và chỉ đóng tiền ăn. Có 
hai nhân viên của trường phục vụ tại KTx, 
một nấu ăn và một bảo vệ kiêm chăm sóc 
quản lý học sinh. 

để có quyết định cải tạo nâng cấp KTx, 
CThđ phối hợp với ngành gD&đT, chính 
quyền địa phương, quan trọng nhất là sự hỗ 
trợ và thống nhất của ubnD huyện, xã và 
ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên đồng 
nai để nhường cơ sở vật chất cho trường. 
bên cạnh việc nâng cấp KTx, nhà trường và 
chính quyền xã vận động để học sinh đến 
ở KTx. nhiều gia đình khó khăn, neo người 
nên cha mẹ không muốn con vào ở KTx để ở 
nhà phụ giúp gia đình sau giờ học. một số gia 
đình chưa có thói quen cho con đi ở xa nhà 
khi còn quá nhỏ.

Khó khăn lớn nhất là muốn đưa 
con đến trường cấp 2 con nhỏ quá 
mà trường xa phải đi khách mất 
20 nghìn đến trường, lại còn tiền 
ăn nên không đủ điều kiện cho con 
đi học. Thường chỉ cho con được 10 
nghìn tiền ăn. Vì thế số gia đình có 
con học hết cấp 1 nghỉ rất nhiều. 
Nghỉ học ở nhà phụ làm việc nhà, 
lớn hơn chút làm rẫy với cha mẹ. 
Còn ở sông nước làng bè mà nghỉ 
học là đi đánh bắt cá với cha mẹ 
trên sông luôn mà không có bất kỳ 
một phương tiện bảo hộ nào. Đầu 
năm học các ban ngành đoàn thể 
địa phương và ấp dân cư rà soát 
số trẻ bỏ học để vận động và hỗ 
trợ gia đình đưa trẻ đến lớp (CTV 
CTHĐ xã Mã Đà).

iii. Mở lớp xóa mù cho trẻ em làng bè từ 6-12 
tuổi chưa được đến trường kết hợp làm giấy 
khai sinh và vận động trẻ tới trường

Ở mã đà, ấp 4 có trên 95% bà con việt kiều 
từ Campuchia về (khoảng 112 hộ) sinh sống 
từ 1998 mà hầu hết không có bất kỳ giấy tờ 
tùy thân như chứng nhận đăng ký kết hôn, 
chứng minh thư nhân dân, để xác định nguồn 
gốc làm hộ khẩu thường trú tại xã. Con cái 
của những hộ gia đình này, vì thế, không có 
đủ giấy tờ cần thiết để làm giấy khai sinh. 
Do đó, nhóm trẻ này cũng không được đến 
trường vì không có giấy tờ. Các em cũng 
không thuộc nhóm được hưởng các chế độ 
chính sách của nhà nước chính thức. 

để mở được lớp học xóa mù cho nhóm trẻ 
em làng bè chưa có giấy khai sinh và chưa 
được đi học, CThđ đã làm việc với phòng 
gD&đT huyện để thông qua chủ trương cho 
phép mở lớp, đồng thời phối hợp với ubnD 
xã và trường tiểu học mã đà vận động, tuyên 
truyền người dân cho con đi học.

Lớp học này đáp ứng nguyện vọng từ lâu của 
cha mẹ trẻ em vì nếu không có sự trợ giúp 
của CThđ, việc cho con đi học là ngoài tầm 
tay khi họ không có bất kỳ giấy tờ gì để làm 
thủ tục nhập học. vì thế, khi trường mở lớp 
gia đình rất phấn khởi và nhiệt tình vì con 
được đi học. Sau khi kết thúc các lớp xóa mù, 
phòng gD&đT đã tổ chức thi sát hạch, những 
học sinh trong độ tuổi và đáp ứng được yêu 
cầu về chất lượng đã được ngành gD&đT 
chuyển tiếp vào hệ thống giáo dục chính quy.

để được nhập học, nhà trường cho học sinh 
kê khai dựa trên thông tin cha mẹ cung cấp 
và có cam kết. đồng thời, nhà trường và 
ubnD xã kết hợp làm tờ trình lên cấp trên để 
có chủ trương làm giấy khai sinh giúp các em 
có đủ điều kiện lên lớp và hưởng các chính 
sách giáo dục chung. Cụ thể, huyện đã có 
văn bản trả lời đồng ý cho trường mở lớp, có 
hướng dẫn công an huyện và xã mời các hộ 
lên khai báo để lập giấy khai sinh.

hiện nay có 30 cháu đã được nhận vào lớp 
1 tại ấp 4. Các em không phải đóng tiền gì 
ngoài một số chi phí cá nhân như bảo hiểm, 
quần áo... 
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nhìn chung, nhóm trẻ này ngoài thiệt thòi 
không được đi học, hoặc đi học nhưng chưa 
được công nhận kết quả học tập, các em 
không được tiếp cận các dịch vụ xã hội công. 
vì thế, ngoài chương trình ILo, ubnD xã và 
ngành giáo dục liên tục vận động các nhà 
tài trợ, các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho 
nhóm học sinh thiệt thòi này. Các chương 
trình khám chữa bệnh miễn phí, tặng xe đạp, 
tặng quần áo và học phẩm, hỗ trợ sách vở 
cho thư viện...đã góp phần giảm bớt khó 
khăn cho các gia đình, tạo điều kiện thuận 
lợi hơn cho môi trường học tập của học sinh.

Lớp học của cô LTL ở ấp 4 xã Mã 
Đà có 51 học sinh, trong đó 32 em 
không có giấy khai sinh. Như vậy 
lớp cô có hai hệ học sinh, học sinh 
chính thức và nhóm học sinh không 
chính thức với hai chế độ chính 
sách khác nhau. Các em là con cái 
của Việt kiều Campuchia trở về Việt 
nam. Cha mẹ các em không đăng ký 
kết hôn nhưng vẫn sinh con, không 
đăng ký tạm trú, hoặc giấy tờ thất 
lạc nên không còn đủ chứng cứ 
pháp lý để có thể nhập hộ khẩu về 
địa phương, và có thể làm giấy khai 
sinh cho các em. Có 12 em lớn nhất 
sinh năm 2000-2003.  (Hiệu trưởng 
trường Tiểu học và THCS Mã Đà).

ngoài việc mở lớp học xóa mù cho trẻ chưa 
có giấy khai sinh, CThđ cùng chính quyền 
xã, trường học và các đoàn thể quần chúng 
vận động những gia đình có con nghỉ, bỏ 
học, hiện đang ở nhà phụ giúp cha mẹ lao 
động, quay trở lại trường. Dưới đây là một câu 
chuyện về một bà mẹ việt kiều Campuchia:

“Người ngoài quan tâm con mình như vậy 
thì tại sao gia đình lại không quan tâm?”

Tôi là NTL, sinh năm bao nhiêu 
không nhớ, nhưng biết là đã 41 
tuổi, không biết chữ, chưa bao 
giờ đi học.  Sống ở Miêng từ nhỏ 
tới năm 1994. Có 4 con trai đứa 
lớn nhất 20 tuổi, tự đi làm mướn 
kiếm sống. Con thứ hai 11 tuổi, 
học đến lớp 3 thì nghỉ. Đứa thứ 
ba sinh năm 2003 lẽ ra học lớp 5 
nhưng vì gia đình đi  bè khắp nơi 
nên không có điều kiện cho con 
đi học nên đang học lớp 1. Đứa 
nhỏ nhất mới sinh 1 tháng. Năm 
nay ILO hỗ trợ vận động đi học lại 
nên lại tiếp tục cho con đi học nữa 
nên giờ đang học lớp 3, ráng cho 
con học cho biết chữ. Hiện nay 
chồng vẫn đi bè lang thang, còn 
tôi ở nhà nuôi con và cho con đi 
học. Chồng cũng không biết chữ, 
chồng 44 tuổi. Cũng là người 
Miêng ở đó từ bé. Về đây vì nghe 
nói có cá nhiều.  Về đây cuộc sống 
còn khó khăn vì không có ruộng, 
không có đất, không có nhà, phải 
mượn đất người ta để ở. Chồng 
mỗi tháng gửi về chừng vài ba 
trăm, mẹ con mua nợ rồi trả dần. 
(NTL, Việt kiều Campuchia có con 
mới đi học trở lại).

2.2.2 Phát triển sinh kế hộ gia 
đình và dạy nghề cho cha mẹ trẻ 
em hưởng lợi

Dựa trên kết quả hồ sơ trẻ em hưởng lợi của 
CThđ do CTv lập, ngành LđTbxh đã phối 
hợp với ubnD xã và các ban ngành liên quan 
tổ chức tham vấn ý kiến và tìm hiểu nhu cầu 
cần hỗ trợ của gia đình các em.

đồng thời, CThđ đã phối hợp với Liên minh 
hợp tác xã việt nam (vCa) thực hiện nghiên 
cứu và phân tích về tình hình phát triển kinh 
tế tại địa phương nói chung, và các hoạt động 
sinh kế cụ thể của các hộ gia đình hưởng 
lợi, tìm hiểu nhu cầu cần hỗ trợ của họ, bao 
gồm cả nhu cầu đào tạo kỹ năng nghề, để 
lập kế hoạch hỗ trợ các hộ gia đình phát triển 
sinh kế, giúp phòng ngừa và xóa bỏ LđTe 
nnđhnh tại xã mã đà. 

 

Kết quả tham vấn nhu cầu của các hộ gia 
đình hưởng lợi đã được lập hồ sơ, cũng như 
qua báo cáo nghiên cứu của vCa thực hiện 
trong khuôn khổ CThđ này, cho thấy đa số 
các hộ gia đình sinh kế bằng làm rẫy (trồng 
xoài và điều) và làm thuê. Khoảng hơn 120 
hộ gia đình ở Ấp 4 không có đất mà sống 

trong các nhà bè trên mặt hồ Trị an, sinh 
sống bằng nuôi cá lồng hoặc đánh bắt cá tự 
nhiên. Tất cả những người được tham vấn 
đều mong muốn tiếp tục kế sinh nhai từ trồng 
cây trái, nuôi cá lồng và đánh bắt cá tự nhiên 
trên sông. họ muốn được tham gia các khóa 
tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, 
nuôi trồng thủy sản, phát triển và quản lý kinh 
tế hộ gia đình, và kỹ năng tiếp cận thị trường.

Các cuộc họp giữa ngành LđTbxh, ubnD 
xã và các cơ quan, ban ngành liên quan, như 
Phòng Khuyến nông và Khuyến lâm, Phòng 
nông nghiệp, hội Phụ nữ... đã được tổ chức 
để trao đổi các phương án và cách thức hỗ 
trợ dựa trên cơ sở các phương kế mưu sinh 
hiện tại và các mong muốn cụ thể của các hộ 
gia đình. Các hỗ trợ được thực hiện bao gồm: 
•	  Thành lập các nhóm sinh kế, như nhóm chăn 

nuôi gia cầm (gà) và nhóm đánh bắt hoặc nuôi 
thủy sản (cá lăng và cá bống); mỗi nhóm bầu ra 
một trưởng nhóm có nhiệm vụ liên hệ với cán 
bộ xã để thông báo tình hình chăn nuôi định kỳ. 

•	  Ngành LĐTBXH phối hợp với UBND xã và phòng 
Khuyến nông, Khuyến lâm, Hội Phụ nữ xã mua 
và cấp gà hoặc cá giống, hoặc ngư cụ cho thành 
viên các nhóm, đồng thời tổ chức tập huấn về các 
kỹ thuật làm chuồng trại, chăm sóc, nuôi dưỡng 
và giữ ấm cho đàn gà, tiêm phòng vắc-xin (cho 
các hộ chăn nuôi gia cầm) và kỹ thuật nuôi, thả và 
chăm sóc cá lồng (cho các hộ nuôi cá). Khi nhận 
gà/cá giống và tham gia các khóa tập huấn, các 
hộ gia đình đã viết cam kết không cho con nghỉ/
bỏ học hay làm việc liên tục trong nhiều giờ. 

•	 Song song với các cuộc tập huấn, cán bộ thú y 
và cán bộ lao động của UBND xã đã đến từng 
hộ gia đình để giám sát về tình hình chăn nuôi, 
phát triển của đàn gà để kịp thời hỗ trợ kỹ thuật, 
đồng thời giám sát tình hình lao động của trẻ 
em, xem các em có đi học đều hay không, hoặc 
đã trở lại trường học hay chưa, có còn tham gia 
lao động nặng nữa không.  
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•	 Bên cạnh các tập huấn cung cấp kiến thức và 
kỹ năng chăn nuôi, ngành LĐTBXH và UBND xã 
đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, 
với sự hỗ trợ của ILO, tổ chức các tập huấn nâng 
cao năng lực, với các nội dung về Quản lý chi 
tiêu và Lập kế hoạch SXKD Hộ gia đình và các 
kỹ năng cơ bản trong phát triển sinh kế hộ gia 
đình, bao gồm các kỹ năng bán hàng, kỹ năng 
giới thiệu sản phẩm, kỹ năng đàm phán về giá 
sản phẩm, kỹ năng ghi sổ quản lý tiền thu - chi... 
với gần 120 người tham gia. Nội dung các khóa 
tập huấn được xây dựng sử dụng các tài liệu 
như Giới và Kinh doanh (Get Ahead) hay SYIB 
của ILO. Phương pháp đào tạo tích cực dành 
cho người lớn tuổi được áp dung trong toàn 
bộ các khóa học. Lớp học cũng có những học 
viên không biết chữ nhưng họ vẫn có thể hiểu 
được nội dung giảng dạy thông qua các bài tập 
mô phỏng, bài tập đóng vai và các  giáo cụ trực 
quan cũng như cách làm việc theo nhóm được 
các giảng viên áp dụng để học viên có thể tham 
gia một cách thoải mái và dễ tiếp thu được lý 
thuyết của bài học. Khuyến khích sự tham gia 
của học viên còn thông qua các phần thưởng 
bằng hiện vật nhằm tạo ra tính tích cực và sự 
thi đua giữa các học viên và các nhóm với nhau.

•	 Ngoài ra, ngành LĐTBXH còn hợp tác với ngành 
nông nghiệp và phát triển nông thôn còn tổ 
chức các tập huấn nâng cao nhận thức về LĐTE 
và an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho các 
chủ cơ sở sản xuất vườn cây ăn trái, chế biến 
thức ăn gia súc, bóc tách hạt điều của xã Mã Đà.  

•	 Tại các cuộc tập huấn, bên cạnh các nội dung 
liên quan đến phát triển sinh kế, ngành LĐTBXH 
cũng tới để nói về những vấn đề liên quan đến 
LĐTE, thực trạng về LĐTE tại địa bàn, làm thế 
nào để phòng ngừa và loại bỏ LĐTE, an toàn lao 
động; đồng thời ngành GD&ĐT (phòng GD&ĐT 
và trường Mã Đà) cũng đến để chia sẻ các quy 
định và chính sách hỗ trợ các gia đình nghèo để 
tạo điều kiện cho con em đến trường học, nhà 
trường cũng yêu cầu các phụ huynh học sinh 

muốn tiếp nhận các hỗ trợ thì phải cam kết tạo 
điều kiện cho con em đi học, giảm thời gian lao 
động, và không cho con em tham gia các công 
việc NNĐHNH.

nhìn chung, các hoạt động của CThđ đã 
được địa phương lồng ghép với nhiều hỗ 
trợ khác nhau nhằm tối đa hóa hiệu quả tác 
động tới trẻ em. ví dụ, CThđ phối hợp cùng 
ban tư pháp vận động các bậc phụ huynh 
làm khai sinh đúng hạn cho trẻ. ngành giáo 
dục, ngành lao động và chính quyền lồng 
ghép các hỗ trợ của ILo với hỗ trợ tài chính 
và hiện vật của các doanh nghiệp như của 
Công ty media, đội công tác hội bách khoa 
biên hòa, nhà chùa... Cơ chế phối hợp giữa 
các cơ quan và người dân hưởng lợi khá nhịp 
nhàng. ví dụ, phòng lao động theo dõi định 
kỳ 1-2 lần một tháng qua kênh báo cáo của 
mạng lưới CTv của xã và cũng trực tiếp giám 
sát các hoạt động. 

Ví dụ, trước khi thả cá xuống bè 
cần ngâm chút nước muối cho cá 
khỏe lại. Phải làm sạch nước không 
cho nước ô nhiễm thì cá không 
bệnh. Anh cũng biết kỹ thuật tìm 
chỗ để đóng bè vì nếu đậu đúng 
nước nguồn, nước chảy thì bè sẽ bị 
ô nhiễm và cá chết. Bệnh thì biết 
mua thuốc hòa vào thức ăn cho cá.. 

Hai vợ chồng thường đi đánh 
bắt cá ban đêm. Hai con nhỏ, 
một đứa 12 tuổi, một đứa 6 
tuổi, tự ở nhà trông nhau. Đứa 
con lớn của anh đã nghỉ học, 
vì nó học yếu quá. Thầy cô giáo 
xuống vận động đi học nhiều lần 
nhưng không chịu đi học lại. Gia 
đình sẽ tiếp tục vận động cháu 
đi học. Cháu đang học lớp 6, xe 
đưa rước tới trường nhưng giờ 
muốn đi học phải ở KTX. Con thứ 
hai học lớp 2, gần nhà. 

Hỗ trợ của ILO rất phù hợp vì 
được cung cấp giống cá như mong 
muốn và kiến thức kỹ thuật nuôi. 
Cách dạy của ILO rất dễ hiểu. 
Nhất là chương trình hướng dẫn 
tên thuốc trước cho từng loại bệnh 
để chủ động mua. CTHĐ cũng chỉ 
cho cách phòng bệnh cho cá nên 
đỡ tốn tiền thuốc. Trước khi có ILO 
hỗ trợ phải nuôi 24 tháng mới có 
thể thu hoạch, giờ chỉ 18 tháng vì 
kỹ thuật nuôi tiến bộ cá ít bệnh, ít 
tốn tiền thuốc, nhanh lớn. Những 
hộ nhận hỗ trợ và tập huấn cũng 
dạy lại cho các hộ khác chưa 
nhận được hỗ trợ. 

Dưới đây là câu chuyện của một người dân 
ở làng bè:

Gia đình làm nghề đánh bắt cá 
và sống dưới làng bè.  Anh được 
tham gia hai khóa học nâng cao 
năng lực của ILO, một khóa về 
kĩ thuật nuôi cá và một khóa về 
quản lý chi tiêu lớp học về tiếp thị 
thị trường bán sản phẩm. Ngoài 
ra, anh được tham gia nhiều 
khóa tập huấn đầu bờ do cán bộ 
sở LĐ, phòng LĐ về kỹ thuật chăn 
nuôi và bán sản phẩm. Lớp học 
bổ ích lắm, và may nhất là xã tổ 
chức lớp tại ngay làng bè nên anh 
tham gia được. 

Anh được ILO hỗ trợ 1300 con cá 
lăng, nuôi từ tháng 3 đến nay, hiện 
nay cá đã 13 con một ký. Hàng ngày 
anh đi lưới đánh bắt cá cơm, cá nhỏ 
về cho cá ăn, dư thì mới bán. Một 
ngày thu nhập được chừng 100 kg 
cá cơm, để cho cá lăng ăn còn lại 
bán được 100 nghìn để chi tiêu gia 
đình. Nhờ có các khóa học kĩ thuật, 
anh biết cách nuôi và chăm sóc cá. 
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Chẳng hạn nếu hộ bên cạnh có 
nuôi cá lăng mà bị bệnh thì sẽ 
cùng sang chia sẻ cách chữa trị 
học được từ tập huấn của ILO.

Gia đình anh dự định nuôi cá 
lăng lâu dài. Khi đàn này được 12 
tháng thì sẽ mua tiếp lứa cá khác 
thả tiếp để đảm bảo nối đàn liên 
tục (Anh Lê Văn Hồng, sinh năm 
1975, ở ấp 4, được hỗ trợ cá lăng 
và ngư cụ)

2.2.3. Cải thiện điều kiện vệ sinh 
làng bè

Cuộc sống trên bè có sự tách biệt tương đối 
với cuộc sống của cư dân trên bờ, và nhìn 
chung là khó khăn hơn nhiều, vì không có 
điện, không có nước sạch và nhà vệ sinh, nhà 
tắm hợp chuẩn. những tiêu chuẩn hay chính 
sách ưu tiên của nhà nước với hộ nghèo hay 
với xã khó khăn, các hộ làng bè không được 
hưởng, vì chưa có hộ khẩu hay giấy tờ xác 
minh nguồn gốc. 

hầu hết các nhà trên làng bè đều đa chức 
năng, vừa là nhà ăn, nhà bếp, phòng ngủ, nơi 
tắm chung của cả gia đình. Các vật nuôi như 
chó, mèo cũng sống chung trên thuyền với 
gia đình. Các gia đình nuôi tôm, cá, hay vịt, 
ngan thì cột những chuồng nuôi xung quanh 
nhà bè. nước sinh hoạt hàng ngày như tắm 
giặt, thậm chí nấu ăn, cũng lấy luôn nguồn 
nước dưới bè. rác thải sinh hoạt cũng không 
có chỗ thu gom nên vứt bừa bãi ngay trên 
mặt nước, rất mất vệ sinh. vì thế điều kiện 
vệ sinh không đảm bảo cho sức khỏe của gia 
đình và trẻ em, ảnh hưởng đến môi trường 
của cả cộng đồng. 

Sở LđTbxh, Phòng LđTbxh, chính quyền 
xã, đoàn thể quần chúng và mạng lưới cộng 
tác viên đã cùng nhận ra mức nguy hại đến 
sức khỏe của trẻ em làng bè nói riêng và trẻ 
em nói chung của xã khi điều kiện vệ sinh môi 
trường không đảm bảo. vì thế, trong các cuộc 
tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực, 

cũng như qua hệ thống loa truyền thanh xã, 
CThđ đã lồng ghép các nội dung về vệ sinh 
môi trường cho các gia đình để truyền thông. 

Trên cơ sở người dân nhận thức được những 
tác hại của điều kiện sống không an toàn và 
mất vệ sinh, CThđ phối hợp cùng người dân 
và chính quyền tổ chức vệ sinh mặt hồ làng 
bè bằng cách dùng xuồng/ghe thu gom rác 
thải để vào những thùng rác đặt trên bờ do 
CThđ hỗ trợ.

“Trước kia, chính quyền xã đã có 
tuyên truyền vận động giữ gìn vệ 
sinh môi trường, nhưng không 
có nhiều thay đổi vì không có 
địa điểm tập kết và thu gom rác. 
CTHĐ của ILO tổ chức một quy 
trình hoàn thiện hơn và thuận 
tiện hơn cho người dân, bao gồm 
vận động, tuyên tuyền, cung cấp 
thùng rác, và có người thu định 
kỳ một tuần một lần” (Chủ tịch 
xã Mã Đà). 

gia đình trẻ em rất hưởng ứng tham gia vì hoạt 
động này giúp họ cải thiện điều kiện sống và 
vệ sinh môi trường. hầu hết người dân đã tập 
trung rác thải của nhà mình để mang lên bờ 
bỏ vào thùng rác. Trong hoạt động này, sự 
phối hợp chủ động và chặt chẽ của ubnD xã 
đóng vai trò rất quan trọng vì không chỉ hỗ trợ 
quá trình vận động truyền thông mà còn chia 
sẻ trách nhiệm trong quản lý, giám sát và tổ 
chức việc thu gom rác thải định kỳ. những hỗ 
trợ này sẽ đảm bảo tính bền vững của hoạt 
động sau khi CThđ kết thúc.

Kết quả từ CThĐ của xã Mã Đà3.
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•	 Tổ chức tư vấn truyền thông cộng đồng về 
phòng chống đuối nước cho trẻ em.

•	 Thống kê công tác phòng chống bạo lực gia 
đình và kết quả triển khai hướng dẫn 1467/
BVHTTDL-GD và hướng dẫn 1093/BVHTTDL-GĐ 
về các mô hình phòng chống bạo lực gia đình.

•	 Chỉ đạo không để trẻ em đến tuổi đến trường 
mà không được đi học và giao trách nhiệm cho 
ngành giáo dục tại địa bàn vận động trẻ đi học 
vào mỗi đầu năm học. 

3.2. Về Hỗ trợ trực tiếp
•	 Đối với nhóm trẻ em hưởng lợi: Có nhiều giải 

pháp được đưa ra nhằm thu hút và tạo điều kiện 
cho trẻ tới trường, từ đó giảm số lượng trẻ em 
tham gia lao động, trong đó vai trò của ngành 
giáo dục rất tích cực. Trường vận động, thu hút 
đầu tư nâng cấp KTX, có xe đưa rước học sinh giá 
rẻ, vận động đưa trẻ lên lớp, tổ chức các chương 
trình học bổng và tiếp sức, vận động mạnh gây 
quỹ, vv. Nhờ vậy, tỷ lệ bỏ học hàng năm đã giảm 
dần, năm 2006 là 7%, hiện còn 0,58%, là lý tưởng 
so với điều kiện hiện nay của xã Mã Đà.

hoạt động mở lớp cho nhóm trẻ không có 
giấy khai sinh mang tính bền vững cao vì đáp 
ứng đúng nguyện vọng của gia đình và trẻ 
em. Từ chỗ không hiểu tầm quan trọng của 
học tập và tác động tiêu cực của LđTe với 
trẻ, gia đình trẻ em đã thay đổi nhận thức về 
lao động trẻ em, về quyền trẻ em, và nhất 
là tầm quan trọng của giáo dục trong ngăn 
ngừa LđTe. Từ xóa mù cho trẻ em, có thể 
xóa mù cho phụ huynh.

Thực tế cho thấy việc quản lý nhà nước nhóm 
dân cư làng bè là khó khăn, vì họ không có 
tài sản, kiếm sống lay lắt và sống nay đây 
mai đó. ubnD xã, đoàn thể và trường học 
đóng vai trò chủ động và tích cực trong hỗ trợ 
việt kiều Campuchia bằng những hỗ trợ thế 
chế như làm thủ tục đề nghị huyện và tỉnh 
có văn bản hướng dẫn nhập hộ khẩu và làm 
CmTnD, cũng như làm công văn để nghị làm 
giấy khai sinh cho trẻ em làng bè.
•	 Đối với nhóm sinh kế: Những hộ gia đình nuôi gà 

có thu nhập tốt, có lãi lớn do bán đúng thời điểm 
nhưng khả năng tái đàn còn thấp do nhận thức tuy 
có tiến triển, nhưng còn hạn chế, khả năng quản lý 
sản xuất chưa cao. Thực tế, các gia đình khi nhận hỗ 
trợ chăn nuôi gà và cá đều cam kết tái đàn. Thực tế, 
khi bán được gà, phần nhiều dùng tiền mua sắm 
đồ dùng gia đình chứ chưa tái đàn quay vòng vốn.

“Ví dụ bán 100 con gà thì để lại 
2 triệu mua gà mới, hay bớt lại 
chút gà trống mái làm giống 
nhưng bà con ở đây bán hết tiêu 
hết không còn để tái sản xuất. 
Các hỗ trợ khác của các chương 
trình khác như dê bò cũng có tình 
trạng tương tự” (Lãnh đạo UBND 
xã Mã Đà).

Các hộ nuôi cá hiện chưa thu hoạch nhưng hầu 
hết đều có tín hiệu tốt vì cá không bệnh, lớn 
nhanh. đây là hoạt động có khả năng duy trì 
cao vì là nghề gốc rễ của người dân làng bè.  

hỗ trợ của dự án góp phần tăng hiệu quả 
kinh tế gia đình nhất là hộ nuôi cá

“1500 con cá lăng, khi nuôi 
lớn được 1,5 kg, bán được bình 
quân 100,000 đồng một con. Trừ 
những rủi ro và hao hụt bán đi 
được khoảng 100 triệu trong 18 
tháng” (một hộ gia đình làng bè). 

3.1. Vế Nhận thức  
và Năng lực
Dù gặp nhiều khó khăn và thách thức khi bắt 
đầu triển khai các hoạt động truyền thông 
của CThđ, những hoạt động truyền thông 
nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực 
mang lại những thay đổi rõ rệt ở nhóm trẻ 
em, gia đình trẻ em, cộng đồng và cán bộ 
các ban ngành liên quan.  

Tác động truyền thông thay đổi nhiều nhất 
ở nhóm phụ huynh. Sau những buổi truyền 
thông và nói chuyện, nhiều phụ huynh đã 
cam kết cho con đi học, cam kết không cho 
con lao động ban đêm thả lưới trên sông, cho 
con đi học nửa ngày và nửa ngày phụ việc, 
hoặc giảm thời lượng làm việc cho trẻ con.

Truyền thông cũng rất hiệu quả trong thay 
đổi nhận thức và xử lý tình huống của cộng 
tác viên, cán bộ quản lý cấp xã - đơn vị trực 
tiếp thực hiện các hoạt động và gần dân, 
gần trẻ em nhất. họ nhận thức tốt hơn về tác 
động của LđTe, họ hiểu về cách tiếp cận của 
CThđ trong thay đổi nhận thức và hỗ trợ trẻ 
em thoát khỏi lao động nnđhnh. Từ nhận 
thức thay đổi, chính quyền xã chỉ đạo cho 
cán bộ liên quan tư vấn, vận động gia đình trẻ 

em. Chẳng hạn, hội phụ nữ chịu trách nhiệm 
vận động người mẹ, hội cựu chiến binh chịu 
trách nhiệm vận động người cha,... 

Dự án góp phần thay đổi kỹ năng và phương 
pháp làm việc của các cán bộ liên quan, tính 
trách nhiệm cao hơn, vì làm trên hoạt động 
cụ thể chứ không phải văn bản nên phải tính 
được hiệu quả và nhìn thấy đầu ra.

Vì thế phải có tính đến hiệu quả. 
Nhà nước thường chỉ đạo chung 
chung theo văn bản. Có nhiều 
nguồn dự án thì người dân có 
tác động nhiều phía thì thay đổi 
nhận thức nhanh hơn, chất lượng 
can thiệp cao hơn (Lãnh đạo Chi 
cục Bảo vệ Trẻ em Đồng Nai).

Từ những thay đổi rõ rệt trong nhận thức qua 
can thiệp của CThđ, xã đã có những chuyển 
biển về hành vi rõ nét, đưa chủ đề bảo vệ trẻ 
em, phòng chống và xóa bỏ LđTe đã trở thành 
một nội dung thường quy của chương trình nghị 
sự của địa phương. Chẳng hạn như trong năm 
2013:
•	 Triển khai việc thực hiện Công tác xây dựng xã, 

ấp phù hợp với trẻ em: Ban hành Nghị quyết của 
Đảng ủy và có văn bản chỉ đạo thực hiện mô 
hình ấp, xã phù hợp với trẻ em. Bổ sung các tiêu 
chí ấp, xã phù hợp với trẻ em vào quy ước xây 
dựng ấp và triển khai tuyên truyền đến các hộ 
gia đình. 

•	 Tổ chức truyền thông cộng đồng, kế hoạch thực 
hiện các hoạt động năm 2013 “Đề án tuyên 
truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình 
Việt Nam giai đoạn 2012 – 2020”.
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Những thuận lợi và khó khăn4.

4.1. Thuận lợi
•	 CTHĐ ở xã Mã Đã được triển khai thuận lợi vì 

những can thiệp được đánh giá là phù hợp với 
đặc điểm kinh tế xã hội của địa phương, phù 
hợp mong đợi của người dân, nên có sự tham 
gia nhiệt tình, huy động được các nguồn lực, và 
phát huy được tính làm chủ của địa phương.

•	 Có chủ trương chính sách chung của Chương 
trình Quốc gia về Bảo vệ Trẻ em 2011-2015 
(Quyết định 267/QĐ-TTg) nên các hoạt động 
của CTHĐ cũng nằm trong chỉ đạo chung của 
quốc gia, đồng thời một số hoạt động có thể 
lồng ghép kinh phí để tăng cường hiệu quả.

4.2. Khó khăn, thách thức 
•	 Bên cạnh đó, CTHĐ cũng gặp một số trở ngại. 

Trở ngại trước hết nằm ở hoàn cảnh KTXH, đặc 
điểm dân cư hết sức khó khăn và đặc biệt của 
Mã Đà. Khi bắt đầu triển khai hoạt động tập 
huấn nâng cao nhận thức và năng lực, CTHĐ 
gặp khó khăn khi triển khai cho nhóm dân cư 
làng bè. Nhiều thế hệ lênh đênh sông nước 
kiếm sống hàng ngày, lối sống du canh du cư và 
những cách biệt nhất định với cộng đồng khiến 
việc thay đổi nhận thức và suy nghĩ của họ rất 
khó khăn. Nhiều người dân không biết đọc và 
viết, hoặc có đọc và viết thì khả năng nhận thức 
cũng hạn chế nên các buổi tuyên truyền và tập 
huấn không thể dùng tài liệu phát tay hay hình 

ảnh như thông thường. Phương thức giao tiếp 
là giải thích trực tiếp, với lối nói được dẫn giải 
đơn giản, cụ thể và phải gắn với cuộc sống hàng 
ngày của người dân.

•	 Đồng Nai có điều kiện thuận lợi phát triển kinh 
tế dịch vụ công nghiệp nên dễ kiếm việc làm, 
trẻ em bất kỳ lúc nào cũng có thể xin được việc 
làm, từ thời vụ đến dài hạn. Điều kiện thuận lợi 
này là một trở ngại khi trẻ em thích nghỉ học để 
kiếm việc làm.

“Làm gì cũng có thể có 100 ngàn 
kiếm tiền chợ, tiền ăn hàng ngày. 
Không cần đơn xin, không cần 
hợp đồng, chỉ là  hợp đồng miệng 
thích là đi làm. Cả hai đều thấy 
hợp lý thích thì làm nhận tiền, 
không thì nghỉ. Vì thế có khó khăn 
trong triển khai dạy nghề và học 
nghề” (Lãnh đạo UBND xã).

•	 Làng bè chủ yếu là Việt kiều Campuchia hồi 
hương, không giấy tờ tùy thân, không thể làm 
giấy khai sinh cho con. Họ sống du canh du cư 
trên sông, nay đây mai đó, nay tỉnh này mai tỉnh 
khác theo con nước. Những đặc điểm dân cư 
này sẽ là thách thức cho những giải pháp đồng 
bộ phát triển kinh tế xã hội và xóa bỏ LĐTE.
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Bài học kinh nghiệm5.

•	 Cán bộ, các ngành biết cách phối hợp với nhau 
trong lập kế hoạch phù hợp với địa phương, 
cụ thể là cách xây dựng kế hoạch dựa trên nhu 
cầu của người hưởng lợi chứ không làm từ trên 
xuống. Ví dụ trong xây dựng kế hoạch truyền 
thông của xã, UBND xã tự xây dựng chương 
trình kế hoạch phù hợp với điêu kiện và trình độ 
nhận thức của người dân và gửi lên Sở LĐTBXH 
và ILO góp ý hoàn thiện. Đây là cách làm mới ở 
Đồng Nai, vốn triển khai kế hoạch theo văn bản 
chỉ đạo từ trên xuống chứ chưa hỏi địa phương 
cần gì để lập kế hoạch nhu cầu. Từ cách làm mới 
này, Sở LĐTBXH và Chi cục thấy rất phù hợp nên 
dễ triển khai và mong muốn tiếp tục áp dụng  
trong thời gian tới trong các hoạt động của 
ngành. 

•	 Cách trực tiếp nhất để giải quyết áp lực trẻ em 
phải làm việc là tạo cho các em và gia đình các 
em một nguồn thu nhập thay thế, bổ sung bền 
vững. Như vậy, sự đóng góp kinh tế của trẻ em 
trở nên không cần thiết. Trên khía cạnh này, sự 
hoàn thiện hơn nữa năng lực của hệ thống an 
sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho trẻ em và gia 
đình là cần thiết. 

•	 Để được nhận hỗ trợ, các hộ gia đình phải tham 
gia các tập huấn, truyền thông nâng cao năng 
lực và nhận thức, và ký cam kết cho con đi học 
ít nhất nửa buổi. Mặc dù vậy, với cuộc sống còn 
quá thiếu thốn như hiện nay, mức đầu tư 2 triệu 
cho một hộ gia đình khó mang lại những thay 
đổi lớn. Ý nghĩa lớn nhất là các hỗ trợ kinh tế 
kèm theo và những tập huấn nâng cao năng lực 
và nhận thức trong CTHĐ đã thay đổi lớn cách 
nghĩ, cách làm của gia đình trẻ em trong kinh tế, 
trong việc cho con tham gia lao động với mức 
độ nhất định để phụ giúp gia đình. 

•	 Các hoạt động nâng cao nhận thức và xây dựng 
năng lực cần thực hiện đầu tiên và liên tục trong 
suốt quá trình thực hiện CTHĐ để hướng tới 
những thay đổi về nhận thức, thái độ, và hành 
vi của nhóm đối tượng hướng lợi và xã hội nói 
chung. Để xóa bỏ LĐTE, khó khăn nhất là thay 
đổi nhận thức của gia đình/cha mẹ. Nhiều gia 
đình khá giả vẫn cho con nghỉ học, nhiều nhà 
nghèo vẫn cho con đi học. Vì thế, kinh tế rất 
quan trọng nhưng quan trọng hơn là nhận thức 
của cha mẹ. 

•	 CTHĐ mang đến một cách tiếp cận mới, được 
xây dựng từ dưới lên, theo nhu cầu của đối 
tượng hưởng lợi, chứ không phải từ trên đưa 
xuống. Một số chương trình trước đây đã có hỗ 
trợ nhưng không tư vấn, khảo sát nhu cầu của 
người dân. Ví dụ, một số dự án hỗ trợ bò, gà, cá 
theo chương trình thiết kế có sẵn mặc dù người 
dân có thể thấy không phù hợp. Ví dụ khác, 

chương trình dạy nghề nông thôn thường đưa 
văn bản xuống để trẻ có nhu cầu học thì đăng 
ký, chứ không tham vấn và tư vấn cho trẻ. CTHĐ 
đã trực tiếp gặp từng đối tượng, hướng dẫn cụ 
thể về ngành nghề, học phí, cách đi lại, cách tìm 
việc sau khi hoàn thành khóa học. Vì thế, CTHĐ 
góp phần thay đổi nhận thức và vai trò của địa 
phương trong huy động nguồn lực cho các hoạt 
động can thiệp. 

•	 Tính làm chủ và lãnh đạo của chính quyền địa 
phương trong toàn bộ quá trình tham vấn, xây 
dựng, thực hiện và duy trì hoạt động của các can 
thiệp. CTHĐ đã huy động sự hiệp sức của các bộ 
ngành và đia phương, tổ chức đoàn thể, cộng 
đồng xã hội, truyền thông, trẻ em với nhiều giải 
pháp khác nhau, từ trực tiếp đến gián tiếp, từ 
ngắn hạn đến dài hạn. Đồng thời, hoạt động 
phối hợp liên ngành được thực hiện khá tốt từ 
tỉnh đến địa phương và giữa các ban ngành, 
đoàn thể liên quan.

•	 CTHĐ hỗ trợ giảm nghèo, phát triển sinh kế hộ 
gia đình có LĐTE và giúp trẻ em học văn hóa, 
học nghề, chăm sóc sức khỏe, chuyển đổi việc 
làm phù hợp, trong điều kiện làm việc an toàn 
và vệ sinh. Trong các biện pháp này, thúc đẩy 
giáo dục và học nghề miễn phí đảm bảo chất 
lượng cho trẻ em là chiến lược chính giải quyết 
mọi hình thức LĐTE. Chiến lược đảm bảo việc 
làm, phát triển sinh kế cho cha mẹ là nhân tố 
chủ chốt giải quyết tình trạng LĐTE. 

•	 Hoạt động hỗ trợ giáo dục cho làng bè, cả về cơ 
sở vật chất, tổ chức lớp học xóa mù, và truyền 
thông được đánh giá là rất quan trọng và hiệu 
quả. Hoạt động HTKT cho các hộ gia đình chăn 
nuôi, quản lý chi tiêu gia đình cũng tạo hứng 
thú và quan tâm lớn của người dân. 

•	 Ý thức của cha mẹ trong việc cho con đi học còn 
rất hạn chế, vì thói quen chăm sóc quan tâm con 
cái chưa cao. “Nhóm làng bè là nhóm khó khăn 
nhất, phức tạp nhất, đang được chính quyền địa 
phương quan tâm nhất. Muốn đưa họ lên bờ 
định cư đảm bảo an sinh xã hội cho họ. Phải rất 
kiên nhẫn thì mời vận động nâng cao nhận thức 
cho gia đình, cần vận động đi kèm hỗ trợ sinh 
kế thì mới làm được. Giờ đã có lòng tin với cán 
bộ nên họ theo những tổ chức hoạt động của 
mình”(Lãnh đạo UBND xã Mã Đà). 
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Tiềm năng bền vững của CThĐ 6.

mô hình can thiệp ở đồng nai có một số yếu 
tố đảm bảo sự bền vững của các hoạt động 
sau khi dự án kết thúc và mở ra một số định 
hướng mới. Cụ thể:

1)  môi trường kinh tế và chính trị ổn định, 
với các can thiệp được xây dựng dựa trên 
tham vấn  với cán bộ và người dân, trẻ em, 
để làm cơ sở xây dựng CThđ phù hợp với 
đặc điểm địa phương.

2)  năng lực của các thể chế thực hiện hoạt 
động can thiệp được nâng cao. CThđ 
thành công phụ thuộc vào mong muốn 
và cam kết chính trị của chính quyền địa 
phương. Thiết kế của CThđ rõ ràng hướng 
tới nâng cao năng lực thể chế. 

3)  Có sự lồng ghép của các hoạt động với 
những chương trình sẵn có tại địa phương. 
Tỉnh chủ động kết nối với các chính sách, 
chương trình, ưu tiên của chính phủ trong 
đào tạo nghề, việc làm. 

4)  Có sự tham gia của cộng đồng, nhất là 
sự đồng tình và hợp tác hiệu quả giữa cơ 
quan chính phủ các cấp. Chính quyền 
xã quan trọng vì là cơ quan đầu mối cuối 
cùng ở địa bàn, mọi hoạt động phải qua xã 
mới có thể thực hiện được. vì thế, sự tham 
gia của cấp xã là quan trọng nhất.

5)  Thực hiện CThđ tạo nền tảng cho các 
cơ quan thực hiện yêu cầu những hỗ trợ 
về vật chất và tài chính tiếp theo từ chính 
quyền địa phương để mở rộng ảnh hưởng 

can thiệp. mặt khác, CThđ cung cấp 
những bài học và kinh nghiệm tạo đầu vào 
cho việc xây dựng chính sách, hành động 
can thiệp phù hợp để đưa trẻ em ra khỏi 
khu vực lao động có tính chất nnđhnh. 

6)  CThđ ảnh hưởng bởi ý chí và tính cam 
kết của hệ thống chính quyền địa phương, 
và thành công của nó phụ thuộc vào phản 
hồi của cộng đồng và xã hội. Thiết kế của 
CThđ là tiền đề để nâng cao năng lực địa 
phương trong xóa bỏ LđTe, vốn đòi hỏi 
một liên minh giữa các đối tác thực hiện, 
và sự huy động của xã hội để đảm bảo các 
hành động được bền vững và kết quả sẽ 
tiếp tục một cách tự thân mà không cần có 
sự giúp đỡ từ bên ngoài. 

7)  để đảm bảo tính bền vững, những hỗ trợ 
kỹ thuật trong CThđ hiện nay cần được 
chuyển giao dựa vào nguồn kinh phí nhà 
nước. đào tạo đội ngũ tuyên truyền viên 
ToT trong CThđ là nhân tố đảm bảo tính 
bền vững mang tính con người vì nhóm 
này sẽ tiếp túc áp dụng kiến thức và kỹ 
năng trong các chương trình hỗ trợ khác. 
Sở LđTbxh đang áp dụng và nhân rộng 
các mô hình tập huấn, phương pháp, kỹ 
năng truyền thông và tập huấn của CThđ. 
ví dụ, Chi cục đang hỗ trợ cho ngành 
giáo dục phương pháp SCream, và vẫn 
tiếp tục nhân rộng phương pháp này chứ 
không áp dụng phương pháp tập huấn cũ 
trong các hoạt động sắp tới. 




