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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, 
và 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 khu 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 đã chắp bút và phối hợp với Dự án ILO-
IPEC tại Hà Nội và các cơ quan, ban ngành liên quan để hoàn thiện việc tài liệu hóa các mô 
hình can thiệp tiềm năng này.

 

Giới thiệu chung  1.



2 3
CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ VỀ XÓA BỎ LAO ĐỘNG TRẺ EM 
Phòng ngừa và Xóa bỏ Lao động Trẻ em ở Làng nghề Truyền thống Chế tác Gỗ và Đá Mỹ nghệ

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ VỀ XÓA BỎ LAO ĐỘNG TRẺ EM
Phòng ngừa và Xóa bỏ Lao động Trẻ em ở Làng nghề Truyền thống Chế tác Gỗ và Đá Mỹ nghệ

Tuy nhiên vẫn có khoảng 1/5 số LĐTE làm 
việc cả ban ngày và buổi tối. “Hiền giang chủ 
yếu là làng nghề nên đa phần hộ nào cũng 
làm nghề, người có vốn, có điều kiện thì mở 
xưởng to, người không có điều kiện thì nhận 
làm gia công cho các hộ khác. Trong môi 
trường cả nhà làm, 

 

“Hiền giang chủ yếu là làng nghề 
nên đa phần hộ nào cũng làm 
nghề, người có vốn, có điều kiện 
thì mở xưởng to, người không 
có điều kiện thì nhận làm gia 
công cho các hộ khác. Trong môi 
trường cả nhà làm, người lớn làm 
thì trẻ con trong nhà cũng phải 
tham gia ít nhiều” (Doanh nghiệp 
điêu khắc gỗ đá MP).

Những người chủ cơ sở sản xuất cũng mong 
muốn duy trì và phát triển nghề truyền thống 
của địa phương, vì đó không những là kế sinh 
nhai mà còn để giữ truyền thống của tổ tiên. 
Mặc dù máy móc, phương tiện sản xuất đã 
được cải thiện, hiện đại hóa, nhưng tay nghề 
của người thợ vẫn là vấn đề quyết định chất 
lượng sản phẩm. Độ tuổi tốt nhất để đào tạo 
nghề khoảng 13- 15 tuổi. Kết quả tham vấn 
nhu cầu đối tượng hưởng lợi của Dự án cho 
thấy có trên 70% số trẻ em và người chưa 
thành niên tham gia tham vấn mong muốn 
được học nghề để nối nghiệp cha ông, hoặc 
được tham gia vào quá trình sản xuất kinh 
doanh của hộ gia đình, trong đó lý do vì mục 
đích kinh tế chỉ đứng ở vị trí thứ 3, khoảng 
34,3%. 

Trên 80% lao động tại các cơ sở sản xuất làm 
việc trong tư thế gò bó; trên 60% làm việc 
trong môi trường có nồng độ bụi cao, và gần 
40% làm việc trong môi trường có độ ồn vượt 
quá tiêu chuẩn cho phép; khoảng 4% người 
chưa thành niên phải làm việc với máy móc, 
phương tiện sản xuất không phù hợp, có nguy 
cơ gây tai nạn lao động, tiếp xúc với hóa chất 
độc hại và thậm chí phải vận chuyển, mang 
vác các vật nặng 2.

2 Kết quả khảo sát của Viện Khoa học Lao động và Xã 
hội 3/2011 

1.2 Các Mục tiêu của 
CTHĐ tại xã Hiền Giang 
Các hoạt động được thực hiện tại xã Hiền 
Giang nằm trong khuôn khố của “Chương 
trình Hành động về Ngăn ngừa, giải quyết 
tình trạng trẻ em lao động trong điều kiện 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hỗ trợ các 
em tái hoà nhập cộng đồng tại hai quận Ba 
Đình và huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội”, với 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 điều kiện lao động và an toàn 
vệ sinh lao động, và môi trường làng nghề 
hướng tới phòng ngừa và xóa bỏ LĐTE.

1.3 Những người hưởng lợi 
• Trẻ em trai và gái dưới 18 tuổi đang lao 

động hoặc có nguy cơ lao động trong lĩnh 
vực chế tác đá và gỗ mỹ nghệ tại xã Hiền 
Giang; 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 

• Các chủ doanh nghiệp, các cơ sở sản 
xuất kinh doanh gỗ và đã mỹ nghệ tại nhà 
được hỗ trợ nâng cao nhận thức về vấn đề 
LĐTE, được cải thiện năng lực và hiểu biết 
về ATVSLĐ.

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, và 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 Hiền Giang, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 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 chế tác đá và gỗ mỹ nghệ, 
thông qua các hỗ trợ về giáo dục, dạy nghề, 
cải thiện an toàn vệ sinh lao động, cải thiện 
thiết kế mẫu mã và tiêu thụ sản phẩm giúp 
tăng thu nhập 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 Hiền Giang

Xã Hiền Giang, có bốn làng là Nhuệ Giang, 
Hưng Hiền, Quang Hiền và Nhân Hiền với 
ngành nghề chính là nông nghiệp, chế tác gỗ 

và đá.  Xã có 1,200 hộ với 4,500 khẩu.  Dân 
số từ 0-17 tuổi khoảng 1,198 người, trong đó 
nữ chiếm 495 người. Dân số từ 5-17 tuổi là 
969 người, trong đó nữ chiếm 456 người1.

Theo kết quả từ cuộc Khảo sát cơ bản về 
lao động trẻ em (LĐTE) do Viện khoa học 
Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương 
binh Xã hội thực hiện năm 2011, trong khuôn 
khổ Dự án này, cho thấy Hiền giang có 240 
trẻ em từ 5-17 tuổi đang tham gia lao động 
và/hoặc có nguy cơ tham gia lao động nặng 
nhọc và độc hại (NNĐHNH), chiếm 24,76% 
tổng dân số từ 5-17 tuổi của xã. Số em gái 
đang tham gia lao động và/hoặc có nguy cơ 
tham gia NHĐHNH là 109 em, chiếm 23,9% 
tổng dân số nữ giới tuổi từ 5-17. Trên 70% lao 
động và/hoặc có nguy cơ tham gia NNĐHNH 
trong số mẫu kháo sát ở nhóm tuổi 15-17; 
và có khoảng 25,3% ở nhóm tuổi 12-14. Số 
trẻ em 5-11 tuổi đang tham gia lao động và/
hoặc có nguy cơ tham gia NNĐHNH chiếm 
khoảng 4,1%. 

Hầu hết trẻ em đang tham gia lao động và/
hoặc có nguy cơ tham gia NNĐHNH đều 
đang đi học, chiếm khoảng 85%. Với những 
em đã bỏ học, hầu hết đã học xong lớp 8 
hoặc lớp 9, ở độ tuổi 14-15. Với những trẻ đã 
bỏ học, các lí do bao gồm kết quả học tập 
kém (63%), không muốn đi học (18%) và vì 
cha mẹ thấy chi phí học hành quá cao (9%). 

Theo số liệu Khảo sát, lao động trẻ em của 
Xã tập trung vào các công việc chính là làm 
đồ gỗ mỹ nghệ (48.3%) và đồ đá mỹ nghệ 
(35.8%), và may thêu (9.6%). Lý do chính 
các em lao động là do cha mẹ muốn con em 
mình tham gia hoạt động kinh tế của gia đình 
và muốn truyền nghề, dạy nghề cho các em 
(57%); do kinh tế gia đình khó khăn cần giúp 
đỡ cha mẹ kiếm tiền (34%). Khoảng 2/3 số 
LĐTE ở Xã chủ yếu đang làm việc cho các 
hộ gia đình sản xuất kinh doanh dịch vụ,  các 
cơ sở sản xuất kinh doanh có hưởng lương 
hoặc không hưởng lương. 

 Cũng theo kết quả Kháo sát, số giờ làm việc 
bình quân trong ngày của trẻ em lao động 
vào thời điểm mùa vụ là 6,03 giờ/ngày và vào 
thời điểm bình thường là 4,08  giờ/ngày. Số 
ngày làm công việc chính bình quân trong 
tháng của trẻ em là 21,04 ngày công/tháng. 
Tiền công các em nhận được chủ yếu từ các 
sản phẩm được khoán. Đa số trẻ em tham 
gia làm việc sau giờ học và vào ban ngày.  

1 Thống kê xã Hiền Giang, 2010, 2011
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• Cán bộ chính quyền các cấp, bao gồm cán 
bộ ngành lao động, giáo viên, tổ chức đoàn 
thể, cơ quan truyền thông, cộng đồng và 
công 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 Hiền 
Giang 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, 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; Những cơ sở sản xuất tại nhà và các 
doanh nghiệp nhỏ tại Xã được hỗ trợ nâng 
cao nhận thức về vấn đề LĐTE và cải thiện 
điều kiện lao động và an toàn vệ sinh lao động 
(ATVSLĐ), và cam kết không có LĐTE trong 
doanh nghiệp của mình. Để tạo nền tảng lâu 
dài cho công tác ngăn ngừa và bảo vệ các 
em khỏi lao động NNĐHNH, chương trình tiến 
hành 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; 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: 

a. Các hoạt động nâng cao nhận thức và 
năng lực: nhằm giúp cho các cơ quan 
ban ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội 
liên quan, chính quyền địa phương, các tổ 
chức của người lao động và người sử dụng 
lao động, 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. 

b. Các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, nhằm ngăn 
ngừa, bảo vệ hoặc đưa các LĐTE ra khỏi 
các công việc nặng nhọc và độc hại, thông 
qua các hỗ trợ trực tiếp như khám sức 
khỏe cho nhóm LĐTE, tổ chức dạy nghề 
để giúp những người chưa thành niên, đã 
nghỉ học văn hóa và có đủ điều kiện tham 
gia học nghề, có được tay nghề tốt để làm 
việc, duy trì truyền thống sản xuất của 
làng nghề theo nguyện vọng của họ và 
cha ông họ; đồng thời hỗ trợ các cơ sở sản 
xuất tại nhà phát triển và cải thiện thiết kế 
mẫu mã và tìm thị trường cho sản phẩm 
để nâng cao kinh tế cho hộ gia đình, đóng 
góp vào xóa bỏ LĐTE; và 

c. Các hoạt động cải thiện điều kiện lao động 
và an toàn vệ sinh lao động, nhằm giúp 
nâng cao kiến thức, hiểu biết về ATVSLĐ; 
đồng thời phổ biến về các luật pháp và 
quy định liên quan đến LĐTE và ATVSLĐ, 
giúp cho các chủ cơ sở sản xuất tuân thủ 
các luật pháp và quy định của quốc gia, và 
không tuyển dụng lao động là trẻ em.

d. 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.

1.5 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: 
• UBND các cấp là cơ quan hành chính Nhà 

nước tương ứng ở cấp địa phương. UBND 
được thành lập tại các đơn vị hành chính 
sau: thành phố trực thuộc trung ương, 
huyện, và xã. Với quyền hạn và nhiệm vụ 
của mình, UBND các cấp chỉ đạo và thống 
nhất chung về chủ trương, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các hoạt động trực thuộc cấp 
quản lý để thực hiện Chương trình Hành 
động cũng như lựa chọn và giới thiệu cho 
Chương trình những cơ quan/tổ chức phù 

hợp để thực hiện các hoạt động khác 
nhau trong khuôn khổ Chương trình, và 
điều phối các hoạt động của CTHĐ tại địa 
phương một cách hiệu quả. 

• Sở LĐTBXH Hà Nội là cơ quan điều phối 
thực hiện, 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. 

• 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 Sở LĐTBXH, Phòng LĐTBXH 
huyện trực tiếp triển khai một số hoạt động 
như tập huấn, truyền thông cho các cộng 
tác viên và các ban ngành của xã.

• Ngành giáo dục đào tạo, 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 còn tham gia 
tích cực trong các hoạt động truyền thông, 
nâng cao nhận thức của học sinh trong 
phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em, và 
tham gia các hoạt động quản lý, giám sát 
các hoạt động liên quan đến giáo dục và 
đào tạo của CTHĐ.

• Trường Trung cấp Nghề Tổng hợp Hà Nội 
tham gia vào CTHĐ thông qua việc khảo 
sát nhu cầu đào tạo, xây dựng chương 
trình đào tạo nghề phù hợp và hiệu quả, và 
tổ chức đào tạo nghề cho nhóm đối tượng 
của CTHĐ ở xã Hiền Giang. 

• Viện Nghiên cứu và Phát triển Ngành nghề 
Nông thôn Việt Nam (ViRi), là một tổ chức 
phi chính phủ trong nước, cung cấp những 
hỗ trợ thiết thực đối với các nghệ nhân có 
hoàn cảnh khó khăn và các nhóm thiệt thòi 
ở Việt Nam. ViRi với thế mạnh về xúc tiến 
thương mại sản xuất kinh doanh và phát 
triển sinh kế hộ gia đình, tham gia trong 
Chương trình nhằm hỗ trợ kỹ thuật để phát 
triển kinh tế hộ gia đình, thông qua các hỗ 
trợ nâng cao năng lực của các hộ sản xuất 
kinh doanh, phát triển, cải thiện thiết kế 
mẫu mã sản phẩm và tìm thị trường cho 
các sản phẩm.

• 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 quy mô hộ gia đình tại xã, và người 
lao động, bao gồm cả trẻ em lao động và 
gia đình trẻ em. 
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• 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.

• Ngành thương mại và công nghiệp tham 
gia cùng các doanh nghiệp và cơ sở sản 
xuất kinh doanh hộ gia đình để hỗ trợ xóa 
bỏ LĐTE, giúp cải thiện kinh tế hộ gia đình 
qua các hoạt động quản lý và xúc tiến 
thương mại, hỗ trợ sản xuất kinh doanh 
quy mô nhỏ tại Xã thông qua chức năng 
quản lý nhà nước của ngành.

• Các tổ chức đoàn thể quần chúng như 
công tác viên của Đoàn thanh niên và Hội 
phụ nữ đóng vai trò rất tích cực, theo sự 
phân công của UBND xã, góp phần trong 
các hoạt động hỗ trợ phát triển sinh kế 
hộ gia đình; tuyên truyền, vận động nâng 
cao nhân thức về LĐTE và môi trường lao 
động an toàn vệ sinh, vận động trẻ em đi 
học hoặc tham gia học nghề.

• Các phương tiện truyền thông đại chúng 
như Đài PT và TH Hà Nội 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.

• Ngành y tế, nông nghiệp và phát triển 
nông thôn, các tổ chức xã hội dân sự cũng 
tham gia vào các hợp phần khác nhau của 
CTHĐ. Ví dụ, Tổ chức CEFACOM tham 
gia hoạt động đào tạo nâng cao nhận 
thức và năng lực thông qua phương pháp 
SCREAM.

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

a. 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, vv.. 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.

b. 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.

c. 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.

d. 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. 

e. 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.

f. 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. 

g. 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. 

h. 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 thành phố Hà 
Nội, phòng LĐTBXH huyện Thường Tín, 
UBND xã Hiền Giang, 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.

i. 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, các chuyên gia tư 
vấn về ATVSLĐ 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 v.v. 
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. 

j. Bước 10: Tài liệu hóa các hoạt động và 
bài học kinh nghiệm của CTHĐ tại xã 
Hiền Giang.
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Các Hợp phần chính và Thực hiện2.

2.1 Phòng ngừa và  
xóa bỏ LĐTE thông qua 
Nâng cao Nhận thức và 
xây dựng Năng lực 
Các hoạt động trong Hợp phần này bao gồm: 
• 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 các 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 giới; 
xây dựng các hoạt động và sự phối kết 
hợp của các cơ quan, ban ngành trong 
hoạt động phòng chống LĐTE v.v.

 � 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”, nhằm giúp các giáo viên, 
các tổng phụ trách đội, những người 
làm công tác truyền thông, các cán bộ 
Đoàn của xã 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.
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các buổi tham vấn nhu cầu của nhóm trẻ em 
này và gia đình các em. Chương trình tham vấn 
có sự tham gia của đại diện ngành LĐTBXH, 
UBND xã, trường dạy nghề và một số doanh 
nghiệp trên địa bàn. Hoạt động tham vấn được 
lồng ghép với các nội dung phổ biến về quyền 
trẻ em, LĐTE, luật pháp về lao động, tầm quan 
trọng của giáo dục và đào tạo nghề để có việc 
làm bền vững; lắng nghe các khó khăn mà 
trẻ em và gia đình các em gặp phải; nguyện 
vọng và nhu cầu được trợ giúp của các em; và 
thảo luận các giải pháp hỗ trợ. Kết quả tham 
vấn cho thấy đa số trẻ em (80%) và cha mẹ 
nguyện vọng giữ gìn và phát triển nghề chế tác 
gỗ và đá truyền thống, và mong muốn có tay 
nghề giỏi để có thể làm ra các sản phẩm mẫu 
mã đẹp và có chất lượng cao, đáp ứng thị hiếu 
của thị trường trong và ngoài nước. 

Sau hoạt động tham vấn với nhóm trẻ em 
và gia đình các em, các buổi làm việc với 
lãnh đạo UBND xã và các ban ngành của xã, 
cùng với Sở LĐTBXH, phòng LĐTBXH và 
đại diện một số doanh nghiệp và nghệ nhân 
của địa phương đã được thực hiện để thảo 
luận về sự cần thiết và tính khả thi của việc 
tổ chức đào tạo nghề cho nhóm đối tượng 
của chương trình. Chính quyền địa phương 
cho biết nghề điêu khắc đá và gỗ là truyền 
thống trăm năm tại địa phương, là nguồn sinh 
kế chủ yếu của phần lớn các hộ gia đình ở 
đây, mà địa phương muốn duy trì và tiếp tục 
phát triển. Do vậy, việc tổ chức dạy nghề cho 
nhóm đối tượng của chương trình và thanh 
niên trong xã là cần thiết và phù hợp. 

Kết quả tham vấn với nhóm có nhu cầu học 
nghề và với UBND xã, cùng các cơ quan, tổ 
chức liên quan của địa phương đã giúp thống 
nhất đưa ra một số tiêu trí quan trọng trong 
việc xây dựng chương trình dạy nghề cho 
nhóm đối tượng của chương trình, bao gồm: 
• Phù hợp với truyền thống nghề điêu khắc gỗ 

và đá để đáp ứng nhu cầu học nghề thực tế 
của trẻ em và cũng phù hợp với chủ trương 
bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền 
thống của nhà nước. 

• Chương trình và thời gian học cần đủ để trang 
bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết sau khi 
tốt nghiệp, đồng thời phương pháp đào tạo 
phải gây hứng thú và thu hút sự tham của trẻ 
em và gia đình, có nghĩa là phải tạo sự khác 
biệt so với những cách học truyền khẩu đang 
tồn tại ở làng nghề. 

• Lớp học phải được tổ chức ngay tại địa bàn 
xã giúp thuận tiện cho việc tham gia học tập. 

• Tăng cường sự tham gia, hỗ trợ và hợp tác 
của những nghệ nhân truyền thống ở địa 
phương trong các giờ học thực hành của 
khóa đào tạo nghề nhằm giúp luyện tay 
nghề cho học sinh. 

• Cần có sự cam kết, hỗ trợ và ủng hộ lâu dài 
của chính quyền địa phương về chủ trương, 
cơ sở vật chất, và nguồn lực đóng góp. Với 
những kết nối này, dự án có thể mở rộng tầm 
ảnh hưởng và đảm bảo tổ chức được lớp dạy 
nghề tiếp theo trong tương lai, tạo nền tảng 
bền vững cho hoạt động dự án.

Tiếp theo, là những cuộc họp trao đổi về 
việc lựa chọn cơ sở đào tạo nghề phủ hợp 
và có khả năng đáp ứng được những yêu cầu 
và tiêu chí đề ra, đồng thời huy động, lồng 
ghép nguồn lực hỗ trợ cho lớp học nghề từ 
các chương trình hiện có của nhà nước, như 
Chương trình 1956 - Dạy nghề cho Nông 
thôn, cũng được đưa ra thảo luận tại các 
cuộc họp nhằm tìm ra cách thức có hiệu quả 
và phù hợp nhất.  

Trường Trung cấp Nghề Tổng hợp Hà Nội đã 
được lựa chọn để hợp tác trong hoạt động 
đào tạo nghề này. Các cuộc làm việc giữa 
Ban Giám hiệu nhà trường, cùng lãnh đạo 
UBND xã Hiền Giang, Sở LĐTBXH, Phòng 
Lao Động huyện Thường Tín và ILO-IPEC đã 
được thực hiện ngay sau đó. Sau khi trao đổi, 
các bên đã có sự thống nhất về: Thời gian và 
thời lượng đào tạo; Trình độ đầu ra sau khi 
đào tạo; Đối tượng tuyển sinh; và loại Chứng 
chỉ/Bằng cấp sau khi tốt nghiệp, trên cơ sở 
mục tiêu đào tạo của chương trình dạy nghề 
được thống nhất giữa các bên như sau:
• Có kiến thức cơ bản về mỹ thuật, có khả 

năng cảm nhận thẩm mỹ về đường nét, hình 
mảng, hình khối và mầu sắc.

• Nắm vững các kiến thức cơ bản để thiết kế 
sản phẩm mới, và có khả năng thiết kế được 
mẫu mới cho sản phẩm điêu khắc thủ công 
mỹ nghệ.

• Cải tiến nâng cao chất lượng kỹ thuật và mỹ 
thuật các sản phẩm hiện có.

• Có năng lực đánh giá, phân tích thị trường, 
xu hướng phát triển sản phẩm phù hợp với 
thị trường, thúc đẩy phát triển mẫu mã của 
làng nghề và doanh nghiệp.

• Nắm chắc phương pháp hạch toán sản 
phẩm và quản lý sản xuất

• Nắm được các vấn đề về ATVSLĐ
• Có khả năng học tiếp lên các trình độ cao 

hơn.

“Trước khi có CTHĐ thì bản thân 
và các cán bộ trong phòng có 
nắm về quyền trẻ em nhưng chưa 
rõ. Sau khi tham gia các khóa tập 
huấn thì hiểu biết hơn rất nhiều 
về lao động trẻ em, quyền trẻ em. 
Bản thân và các cán bộ còn có thể 
tập huấn lại cho hệ thống CTV của 
huyện về quyền trẻ em và LĐTE” 
(Cán bộ lãnh đạo phòng LĐTBXH 
huyện Thường Tín).

• Tổ chức các chiến dịch truyền thông tại 
cộng đồng và hưởng ứng Ngày Thế giới 
phòng chống LDTE vào tháng 6 hằng 
năm: Những hoạt động này được tổ chức 
với nhiều hình hình thức khác nhau, 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 thành phố đến 
thôn/xã và có sự tham gia của chính trẻ 
em. Các hoạt động này bao gồm: 
 � Hội nghị phát động hưởng ứng Ngày 
Thế giới phòng chống LĐTE, với 250 
đại biểu tham dự đại diện cho chính 
quyền địa phương, ngành lao động, các 
tổ chức đoàn thể, ngành giáo dục của 
các xã trong huyện.  

 � Tổ chức truyền thông lưu động trong xã 
và dọc quốc lộ 1A qua địa bàn của huyện 
để phổ biến các nội dung về quyền trẻ 
em, LĐTE cho cộng đồng, được thực 
hiện bởi đội ngũ cộng tác viên. Đội ngũ 
CTV được chọn theo cụm dân cư, có thể 
là cán bộ của hội phụ nữ, đoàn thanh 
niên, hoặc trưởng thôn.

 � Hợp tác với Đài PTTH Hà Nội đưa tin 
về các chiến dịch truyền thông và mô 
hình ATVSLĐ tại cộng đồng; đưa tin về 
các hoạt động tập huấn, nâng cao nhận 
thức; về các câu chuyện hay báo cáo 
về LĐTE được phát sóng định kỳ trên 
truyền hình, báo viết để truyền tải thông 
điệp đến nhiều tầng lớp xã hội. 

 � Truyền thông trên hệ thống loa của xã 
tới từng thôn xóm về vấn đề LĐTE và 
quyền trẻ em.

 � Tổ chức các buổi truyền thông về quyền 
trẻ em, phòng chống LĐTE trong trường 
học, áp dụng phương pháp SCREAM, 
thông qua các hình thức như thi vẽ 
tranh, tổ chức các hoạt động tập thể 
như các trò chơi, thi tìm hiểu kiến thức 
và biểu diễn tiểu phẩm với chủ đề về 
quyền trẻ em và LĐTE, với sự tham gia 
của toàn bộ học sinh của trường THCS 
và trường tiểu học Hiền Giang. Các hoạt 
động này đã gây hứng thú và thu hút 
sự tham gia của các em, và từ đó nâng 
cao nhận thức cho trẻ em. Giáo viên, 
tổng phụ trách Đội và các cán bộ ngành 
lao động, chính quyền địa phương cũng 
cùng tham gia xây dựng ý tưởng và tổ 
chức hoạt động này cho học sinh.

 � Mời doanh nghiệp tham gia talkshow 
trên truyền hình về LĐTE và an toàn vệ 
sinh lao động tại làng nghề.

2.2 Phòng ngừa và xóa 
bỏ LĐTE thông qua các 
Hỗ trợ Trực tiếp

2.2.1 Dạy nghề cho trẻ em  
(14-18 tuổi) 

Việt Nam hiện có khoảng 2,800 làng nghề, 
trong đó có những làng nghề thủ công truyền 
thống có lịch sử hàng trăm năm. Làng nghề 
không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà cả giá trị lịch 
sử văn hóa. CTHĐ đã lập hồ sơ của 42 lao 
động trẻ em có nguyện vọng và đủ điều kiện 
học nghề. Sau khi hồ sơ được lập, đã tổ chức 
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Để đáp ứng được mục tiêu đào tạo và xây 
dựng chương trình đào tạo cho hoàn chỉnh, 
ILO-IPEC cũng hỗ trợ kết nối với giảng viên 
nguồn về Hiểu biết về Kinh doanh (KAB) để 
nghiên cứu lồng ghép một số Mô-đun phù 
hợp của bộ tài liệu KAB của ILO vào một số 
Mô-đun của chương trình dạy nghề này.
• Điểm khác biệt của chương trình dạy nghề 

tại Hiền Giang so với các hình thức truyền 
nghề, dạy nghề đã có tại địa phương là:

• Chương trình học khá toàn diện, bao gồm 
các tiết học lý thuyết và thực hành, đề cao tư 
duy sáng tạo, độc lập, đề cao mảng quản lý 
kinh doanh/khởi sự doanh nghiệp. Học viên 
được học mỹ thuật cơ bản, vẽ kỹ thuật, quản 
lý sản xuất, an toàn vệ sinh lao động, xây 
dựng ý tưởng thiết kế sản phẩm, chế tác sản 
phầm và thực tập sản phẩm, và cải tiến sáng 
phẩm. Nhìn chung, học viên được cung cấp 
kiến thức cơ bản, thiết kế sáng tạo, để nâng 
cao tư duy độc lập cho người học, chứ không 
đơn thuần học theo, nhìn theo để bắt chước 
như vẫn làm trước đó. 

• Có sự huy động và phối hợp với các nghệ 
nhân của làng nghề tham gia hướng dẫn các 
học sinh trong các giờ thực hành; đồng thời 
UBND xã đóng góp cơ sở vật chất tổ chức 
lớp học, và phối hợp với các tổ chức đoàn 
thể địa phương và các cộng tác viên để vận 
động trẻ em tham gia học tập đầy đủ; Sở 
LĐTBXH và phòng LĐ huyện đã hỗ trợ kinh 
phí cho việc học và dạy nghề này từ kinh phí 
của Chương trình đào tạo nghề nông thôn 
1956.

“Trường trung cấp nghề tổng hợp 
Hà nội đã thực hiện việc dạy nghề 
cho CTHĐ của ILO và chương trình 
1956. Năm 2013 trường có 11 lớp 
dạy nghề mây tre đan, điêu khắc , 
vi tính văn phòng (huyện Chương 
Mỹ, Quốc Oai, Thanh Oai, Đan 
Phượng, Thường Tín). Lớp học của 
ILO và chương trình 1956 đều 
miễn phí, hỗ trợ nguyên vật liệu, 
hướng tới nhóm trẻ em thiệt thòi, 
chưa có nghề nghiệp. Điểm khác 
biệt là thời gian dạy nghề của 
chương trình này là 9 tháng, có 
cấp chứng chỉ. Khóa đào tạo nghề 
của ILO hướng tới tiếp cận từ dưới 
lên, theo đó, có tìm hiểu nhu cầu 
của người học, tham khảo cộng 
đồng như cán bộ và người dân 
trong xã, và quá trình xây dựng 
tài liệu, chương trình giảng dạy 
có tham khảo ý kiến nhiều cơ 
quan khác nhau cho phù hợp với 
nhóm đối tượng học.  Đóng góp 
của Trường là ý tưởng dạy cho 
học sinh năng lực sáng tạo, khả 
năng thiết kế mẫu mã,  tạo năng 
lực phát triển phong phú mẫu 
mã hàng để phát triển nghề bền 
vững” 

(Thảo luận nhóm lãnh đạo trường 
Trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội.

Ngành lao động, chính quyền xã, hội phụ nữ 
và đoàn thanh niên cùng hệ thống cộng tác 
viên cùng phối hợp vận động để lên danh 
sách trẻ em đăng ký học nghề. Những trẻ em 
và người chưa thành niên, 14-18 tuổi, học 
xong tiểu học, có một năm kinh nghiệm tiếp 
xúc với trạm khắc gỗ và đá là đủ điều kiện 
tham gia lớp học nghề. Bước tuyển chọn học 
viên mất nhiều thời gian nhất do phụ thuộc 
vào quá trình vận động, thay đổi nhận thức 
của đối tượng học nghề. 

Dù khóa học được miến phí hoàn 
toàn nhưng vẫn phải tuyên truyền 
các em mới đi học vì nếu đi làm một 
ngày được tiền công, còn đi học thì 
không được tiền và mất thời gian” 
(Lãnh đạo UBND xã Hiền Giang).

Lớp học nghề khai giảng với 30 em theo học, 
chủ yếu 15-17 tuổi. Lớp hoàn toàn miễn phí, 
được hỗ trợ nguyên vật liệu học tập và thực 
hành, học trong thời gian 9 tháng, sau khi tôt 
nghiệp học viên đạt trình độ sơ cấp. 

2.2.2 Phát triển sinh kế  
hộ gia đình 

Số liệu khảo sát ban đầu và các nghiên cứu 
cho thấy có sự khác biệt lớn giữa nhóm hộ 
giàu nhất và nghèo nhất liên quan đến trẻ em 
tham gia lao động sớm. Nhóm hộ nghèo nhất 
có tỷ lệ dân số hoạt động kinh tế ở độ tuổi từ 
15-19 cao hơn nhóm hộ giàu nhất, 14% so 
với 3,8% (Viện KHLĐ, 2010). Trẻ em nghèo 
thường phải lao động kiếm sống, đồng thời 
ít cơ hội tiếp cận hơn với giáo dục, vui chơi 
giải trí, chăm sóc sức khỏe, vv. Cha mẹ thiếu 
việc làm hoặc không có khả năng tham gia 
hoạt động kinh tế là một trong những nguyên 
nhân trẻ em phải tham gia lao động hoặc lao 
động NNĐHNH. Hoạt động phát triển kinh tế 
tạo thu nhập ổn định cho cha mẹ/gia đình trẻ 
em, nhằm làm giảm áp lực trẻ em phải làm 
việc kiếm sống. 

Kết quả tham vấn các hộ gia đình hưởng 
lợi được lập hồ sơ, cũng như qua báo cáo 
nghiên cứu về hoạt động sinh kế và khảo sát 
nhu cầu hỗ trợ và đào tạo tại Hiền Giang, do 
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) thực 
hiện trong khuôn khổ CTHĐ này, cho thấy đa 
số các hộ gia đình mong muốn tiếp tục sinh 
kế và có thu nhập từ sản xuất và tiêu thụ các 
sản phẩm đá và gỗ mỹ nghệ. Tuy nhiên, họ 
cho biết, trong những năm gần đây, doanh 
số tiêu thụ sản phẩm bị giảm sút đáng kể 
do: (1) chất lượng sản phẩm kém; (2) mẫu 
mã nghèo nàn, không đổi mới, do đó không 

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và thị hiếu của 
khách hàng; và (3) không có thị trường tiêu 
thụ sản phẩm. Trên cơ sở này, CTHĐ giúp 
cải thiện thiết kế mẫu mã và chất lượng sản 
phẩm, tăng tính chuyên nghiệp, và khả năng 
kết nối thị trường, với mục tiêu qua đó, gia 
đình trẻ em có thể bán được nhiều hàng hóa 
hơn, thu nhập tốt hơn, và có thể đảm bảo thu 
nhập bền vững, giúp con cái họ thoát khỏi 
công việc NNĐHNH. 

Các cuộc họp đã được tổ chức, với sự tham 
dự của Sở LĐTBXH, phòng LĐTBXH huyện, 
lãnh đạo và các cán bộ liên quan của UBND 
xã Hiền Giang và ILO-IPEC để tìm cách cải 
thiện sinh kế cho các hộ gia đình hưởng lợi 
thông qua thiết kế mẫu mã mới và nâng cao 
chất lượng và tiêu thụ sản phẩm và cải thiện 
ATVSLĐ. Để hỗ trợ cho hợp phần này, Viện 
Nghiên cứu Ngành nghề và Phát triển Nông 
thôn Việt Nam (ViRi) - một tổ chức NGO, đã 
được lựa chọn để hợp tác. 

Sự tham gia của ViRi, với thế mạnh về xúc 
tiến thương mại sản, xuất kinh doanh, tìm 
kiếm thị trường và phát triển kinh tế hộ gia 
đình, đã cung cấp các hỗ trợ đa chiều, bao 
gồm hướng dẫn nhóm lập kế hoạch kinh 
doanh với phương pháp cùng tham gia; hỗ trợ 
phát triển mẫu mã; hỗ trợ kỹ thuật sản xuất; 
thử nghiệm mẫu mã mới; nâng cấp thiết bị và 
máy móc; hỗ trợ chuyên nghiệp hóa các tài 
liệu tiếp thị (thiết kế, in ấn bao bì); tìm kiếm 
và xúc tiến thị trường trong và ngoài nước. 
Chính quyền địa phương, ngành lao động, và 
tổ chức đoàn thể và xã hội tham gia phối hợp 
trong mọi khâu của quá trình can thiệp để hỗ 
trợ thêm nguồn lực về con người, cơ sở vật 
chất và thể chế. 

Các hoạt động hỗ trợ bao gồm:   
• Khảo sát thị trường và quy trình sản xuất: 

qua làm việc với các hộ gia đình sản xuất 
kinh doanh, thu thập thông tin về tình hình 
kinh doanh, sản xuất và marketing, cũng 
như những khó khăn thách thức. Hai cơ sở 
sản xuất tại gia đình tham gia tích cực và 
có cam kết cao đã được chọn để xây dựng 
mô hình thử nghiệm. 

• Thiết kế mẫu sản phẩm mới: Tham vấn 
và khảo sát nhu cầu cho thấy, hướng phát 
triển cho các dòng sản phẩm gỗ và đá 
nhằm hướng tới hai mục tiêu chính là khai 
thác thị trường nội địa tại các khu vực lân 
cận, và đa dạng hoá sản phẩm hướng tới 
nhiều đối tượng khách hàng hơn. Chuyên 
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gia thiết kế người Pháp đã được mời tham 
gia để làm việc với hai nhóm thí điểm gỗ 
và đá, trao đổi và giúp họ phát triển thêm 
mẫu mã với thiết kế mới, đáp ứng với thị 
hiếu và nhu cầu của khách hàng.  38 mẫu 
mới cho nhóm đá, và 27 mẫu cho nhóm gỗ 
đã được thiết kế, với sự hỗ trợ của chuyên 
gia này. Kèm theo đó là 20 mẫu do mỗi 
nhóm tự thiết kế dựa trên kinh nghiệm và 
ý tưởng của mình. 

• Cải thiện quy trình sản xuất, bao gồm 
nâng cấp thiết bị và máy móc sản xuất 
sản phẩm, kết hợp với cải thiện điều kiện 
lao động và an toàn vệ sinh lao động, với 
sự đầu tư kinh phí của doanh nghiệp, kết 
hợp với hỗ trợ của UBND xã, ViRi và ILO-
IPEC.

• Xúc tiến thương mại: bao gồm thiết kế và 
in bao bì và tờ-rơi giới thiệu sản phẩm, gửi 
sản phẩm đến các triển lãm, thiết kế và 
sử dụng các trang điện tử (website) như 
GreenCraft (www.greencraft-onlineshop.
vn), đưa các sản phẩm tham gia các hội 
chợ, triển lãm ở trong và ngoài nước. 

• Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Cán bộ hỗ 
trợ kinh doanh của ViRi tư vấn và hướng 
dẫn và hỗ trợ hai nhóm lập kế hoạch kinh 
doanh và định hướng chiến lược phát triển 
trong thời gian tới. Kế hoạch kinh doanh đã 
chỉ rõ và phân tích đầy đủ các điểm yếu, 
điểm mạnh, cơ hội và thách thức. Theo đó, 
có hai chiến lược phát triển chính được xây 
dựng, phát triển sản phẩm hướng tới các 
thị trường địa phương lân cận, đặc biệt là 
các khu du lịch, và đa dạng hoá sản phẩm, 
hướng tới thị trường nước ngoài. Bên cạnh 
đó, ViRi giúp hai cơ sở sản xuất lập danh 
sách các mặt hàng, và hướng dẫn cách 
quản lý đơn hàng, và quản lý tài chính. Sự 
hỗ trợ này đã được hai cơ sở hết sức ủng 
hộ, cam kết thực hiện và đánh giá cao.

• Theo dõi quá trình thiết kế mẫu sản phẩm 
và thử nghiệm sản xuất các mẫu mã mới 
để hỗ trợ kịp thời, giải quyết các khó khăn 
phát sinh. 

• Ngay khi hỗ trợ thành công cho 2 nhóm cơ 
sở sản xuất tại gia đình, một hội thảo Định 
hướng và Xây dựng Kế hoạch nhân rộng 
cách tiếp cần cho các cơ sở sản xuất và 
doanh nghiệp thuộc hai nhóm gỗ và đá đã 
được thực hiện, với sự tham gia của Phòng 
LĐTBXH huyện, UBND xã, Phòng Kinh tế 
và Công thương huyện, ViRi và ILO-IPEC, 
cùng các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất 
của xã.

2.3 Phòng ngừa và  
xóa bỏ LĐTE thông qua 
Cải thiện Điều kiện lao 
động và An toàn, Vệ sinh  
Lao động cho các doanh 
nghiệp và hộ gia đình 
sản xuất kinh doanh tại 
làng nghề 
Khảo sát ban đầu cho thấy trẻ em tham gia 
vào quá trình sản xuất kinh doanh của hộ gia 
đình do mong muốn đóng góp cải thiện thu 
nhập của gia đình và cho bản thân các em, 
còn có một tỷ lệ nhất định trẻ em làm việc 
không vì lý do kinh tế, chẳng hạn như mong 
muốn học nghề truyền thống. Vì thế, trẻ em 
tham gia lao động tại Xã có hai nhóm, nhóm 
làm việc để có thu nhập và nhóm làm việc để 
học nghề.

Trong quá trình trẻ em lao động và học nghề 
tại các cơ sở sản xuất, điều kiện làm việc 
ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và sự an toàn 
của các em. “Trẻ nhỏ phải làm việc là một 
trong những nguyên nhân gây ra tai nạn 
thương tích 3”. Dù trẻ em làm việc hay học 
nghề, bán thời gian hay toàn thời gian, điều 
cần được quan tâm đến điều kiện làm việc 
và vấn đề ATVSLĐ. Các công việc mà trẻ 
em trong mẫu khảo sát đang tham gia đều 
có một hoặc nhiều yếu tố NNĐHNH. Phần 
lớn các cơ sở sản xuất kinh doanh ở xã Hiền 
Giang đều được tổ chức tại gia đình hoặc gần 
với nơi sinh sống của gia đình. Điều kiện làm 
việc thiếu an toàn, thiếu trật tự vệ sinh, máy 
móc thiết bị để lộn xộn, nhà xưởng chật chội, 
ồn, bụi v.v. gây ảnh hưởng lớn đến sự an 
toàn và sức khỏe cho những người lao động, 
trong đó có trẻ em, còn ảnh hưởng đến năng 
suất và hiệu quả lao động, tư duy sáng tạo 
nghề.  CTHĐ đã xây dựng các hoạt động hỗ 
trợ cải thiện điều kiện lao động và an toàn vệ 
sinh lao động cho làng nghề nhằm bảo vệ 
người lao động, trong đó có trẻ em. Những 

3 TS.Doãn Mậu Diệp. Chung tay góp sức vì sự an toàn 
của trẻ em. Tạp chí LĐ và XH. Số 407. 2011

hoạt động này có sự tham gia tích cực của 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI), Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam (TLĐLĐVN), UBND xã, Sở LĐTBXH, 
Phòng LĐTBXH, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh 
niên, các doanh nghiệp và hộ gia đình sản 
xuất kinh doanh, và có sự hỗ trợ kỹ thuật của 
ILO-IPEC thông qua nóm chuyên gia tư vấn 
về ATVSLĐ, đóng vai trò quan trọng trong 
cung cấp các hỗ trơ kỹ thuật qua các hoạt 
động tập huấn, xây dựng hai mô hình điểm 
về điều kiện lao động và an toàn vệ sinh lao 
động, cũng như tổ chức hội thảo chia sẻ kinh 
nghiệm thực hiện, xây dựng cam kết của chủ 
doanh nghiệp.

Các hoạt động của hợp phần này được xây 
dựng và thực hiện trên cơ sở kết quả khảo 
sát đánh giá và tham vấn các doanh nghiệp 
và hộ gia đình. Hoạt động này gắn kết và góp 
phần làm tăng hiệu quả của các nỗ lực và 
hỗ trợ ở hai Hợp phần ở trên. Các hoạt động 
chính bao gồm:

2.3.1 Hợp tác với Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI): 
• Tổ chức lập danh sách các doanh nghiệp 

và hộ gia đình sản xuất kinh doanh đá và 
gỗ mỹ nghệ trên địa bàn Xã; Đánh giá, tìm 
hiểu về điều kiện làm việc, ATVSLĐ, và 
thống kê số lượng lao động và độ tuổi của 
công nhân/thợ làm việc tại các cơ sở này; 
đồng thời đánh giá về nhận thức, hiểu biết 
của chủ cơ sở về vấn đề liên quan đến 
LĐTE, về ATVSLĐ, và nhu cầu được đào 
tạo/tập huấn của họ về các vấn đề trên, để 
làm cơ sở xây dựng nội dung và chương 
trình tập huấn. 

• Tổ chức các lớp tập huấn cho hơn 30 chủ 
cơ sở sản xuất trên địa bàn nhằm nâng 
cao nhận thức và hiểu biết cho họ về vấn 
đề lao động trẻ em, quy định quốc gia và 
quốc tế liên quan, và về cải thiện điều 
kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động 
nơi làm. Kết quả của lớp tập huấn này là 
nhưng chủ sử dụng lao động tham dự tập 
huấn đã viết Cam kết cải thiện điều kiện 
lao động và ATVSLĐ tại cơ sở sản xuất và 
doanh nghiệp của mình, và cam kết không 
sử dụng lao động trẻ em. 

• Tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến của hơn 
40 cơ sở sản xuất trên địa bàn để xây 
dựng Bộ Quy tắc ứng xử áp dụng cho các 
doanh nghiệp sản xuất và chế tác đá và 
gỗ mỹ nghệ.

2.3.2 Hợp tác với Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN):  

Với sự phối hợp của Sở LĐTBXH, Phòng lao 
động huyện và UBND xã và các tổ chức đoàn 
thể liên quan và ILO-IPEC để:
• Thực hiện đánh giá nhận thức và hiểu biết 

của các công nhân lao động/thợ trong các 
cơ sở sản xuất tại Xã về ATVSLĐ, việc sử 
dụng các trang thiết bị bào hộ lao động, 
điều kiện làm việc của họ, tìm hiểu nhu 
cầu tập huấn của họ. 

• Trên cơ sở kết quả đánh giá, TLĐLĐVN, 
với sự hỗ trợ kỹ thuật của ILO, đã xây 
dựng ba (3) bộ tài liệu, bao gồm (1) Tài 
liệu Hướng dẫn về An toàn Vệ sinh Lao 
động trong Sản xuất Nông nghiệp và Nuôi 
trồng Thủy sản; (2) Tài liệu Hướng dẫn về 
ATVSLĐ trong Chế tác Đá Mỹ nghệ và 
Chế biến Gỗ Thủ công Mỹ nghệ; và (3) Tài 
liệu Hướng dẫn về ATVSLĐ trong Làng 
nghề Chế biến Nông sản, Thực phẩm. 
Những nội dung hướng dẫn thực hành của 
các tài liệu này được minh họa qua các 
video, được xây dựng và thiết kế kèm theo 
từng bộ tài liệu hướng dẫn. 

• Tổ chức lớp tập huấn tại địa phương để 
hướng dẫn sử dụng Bộ tài liệu về ATVSLĐ 
trong Chế tác Đá Mỹ nghệ và Chế biến 
Gỗ Thủ công Mỹ nghệ cho 32 chủ doanh 
nghiệp gia đình và doanh nghiệp nhỏ và 
công nhân của các doanh nghiệp này.
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“Các lao động làm việc tại các cơ sở 
sản xuất gia đình đối mắt với những 
nguy cơ như tai nạn nghề nghiệp, 
bệnh tật do phải sử dụng máy móc, 
thiết bị, hóa chất và môi trường ô 
nhiễm tại nơi làm việc. Tuy nhiên 
bản thân họ có thể không nhận thức 
và hiểu những nguy cơ nguy hiểm 
đó và cách thức để cải thiện tình 
hình. Vì thế, tập huấn về VS ATLĐ 
cho LĐ tại các gia đình sản xuất là 
quan trọng để họ có thể sử dựng 
những giải pháp đơn giản, chi phí 
thấp và sẵn có tại địa phương để 
cải thiện điều kiện làm việc và ngăn 
ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp” 
(Doanh nghiệp điêu khắc mỹ nghệ 
gỗ đá Minh Phú). 

 

Các hạng mục cải thiện chính:
1. Giá để hàng mẫu
2. Vệ sinh tạo lối đi thông thoáng
3. Dãn nhãn các ổ điểm và cầu 

dao điện
4. Xây dựng và treo nội quy vận 

hành máy
5. Làm chân bảo vệ máy bơm, 

máy cưa
6. Bình chữa cháy
7. Lắp aptomat an toàn
8. Đi lại đường dây điện, có ống 

gen
9. Lắp trần chống nóng
10. Quạt hút bụi
11. Quạt mát
12. Tủ thuốc cấp cứu
13. Biến báo và nhắc nhở sử dụng 

BHLĐ

2.3.3 Xây dựng hai mô hình 
“Doanh nghiệp ATVSLĐ và  
Không sử dụng Lao động Trẻ em” 

Bên cạnh việc xây dựng các tài liệu hướng 
dẫn và tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức 
về LĐTE, về các vấn đề ATVSLĐ cho các 
chủ cơ sở sản xuất và người lao động, với 
sự hỗ trợ của ILO-IPEC, một nhóm chuyên 
gia về ATVSLĐ đã được mời để giúp xây 
dựng hai mô hình “Doanh nghiệp ATVSLĐ và 
không có trẻ em lao động” tại lang nghề. Hoạt 
động này có sự phối hợp chặt trẽ của UBND 
xã, phòng LĐTBXH huyện, Sở LĐTBXH và 
chính các doanh nghiệp. Mục đích của việc 
xây dựng 2 mô hình điểm này nhằm giúp cụ 
thể hóa các kiến thức và kỹ năng mà các chủ 
cơ sở sản xuất và công nhân của họ đã được 
học tại các lớp tập huấn và đọc từ Tài liệu 
Hướng dẫn. 

Mỗi doanh nghiệp và hộ gia đình sản xuất 
kinh doanh của xã được cung cấp một Bảng 
Kiểm, với những kiến thức về ATVSLĐ đã 
học được từ các lớp tập huấn, họ tự đánh 
giá về điều kiện lao động và ATVSLĐ trong 
doanh nghiệp của họ; xác định những hạng 
mục/vấn đề cần cải thiện/thay đổi; đưa ra số 
lượng lao động trong cơ sở của mình, kể cả 
độ tuổi của họ. Bản tự kiểm là những gợi ý 
giúp cơ sở sản xuất tự đánh giá những yếu tố 
có hại và nguy hiểm về công tác ATVSLĐ tại 
nơi làm việc để kịp thời phát hiện sớm những 
nguy cơ dẫn đến bệnh nghề nghiệp hay tai 
nạn lao động. 

Chuyên gia tư vấn thống kê Bản Kiểm, và 
làm việc với UBND xã và Phòng LĐ huyện để 
lựa chọn 2 cơ sở sản xuất tình nguyên tham 
gia xây dựng mô hình “ATVSLĐ và nói không 
với LĐTE”. 

“Trên cơ sở các tập huấn nâng cao 
nhận thức về LĐTE, các yếu tố có 
hại và nguy hiểm trong môi trường 
làm việc tại các hộ gia đình, chuyên 
gia vệ sinh an toàn lao động của 
CTHĐ thảo luận với các hộ gia đình 
và chính quyền địa phương đưa 
ra các biện pháp khắc phục. Các 
nhóm giải pháp chia làm hai nhóm 
nguy cơ, một là các yếu tố có hại và 
phòng ngừa bệnh nghề nghiệp; hai 
là các yếu tố nguy hiểm và phòng 
ngừa tai nạn lao động. Những biện 
pháp khắc phúc các yếu tố có hại 
và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp 
bao gồm thông gió, xử lý bụi, chiếu 
sáng, chống ồn và rung, có thời giờ 
làm việc hợp lý, phân công lao động 
và diện tích làm việc hợp lý, đường 
đi lại và vận chuyển thông thoáng, 
vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc. Các biện 
pháp khắc phục yếu tố nguy hiểm 
và phòng ngừa tai nạn lao động 
bao gồm thiết bị che chắn, thiết bị 
bảo hiểm, hệ thống tin hiệu, khoảng 
cách và giới hạn an toàn, trang bị 
bảo hộ lao động…” (Tài liệu tập 
huấn VSATLĐ của CTHĐ).

Hai doanh nghiệp được lựa chọn, bao gồm: 
1 doanh nghiệp vừa - doanh nghiệp Mỹ nghệ 
Điêu khắc Minh Phú, và 1 doanh nghiệp sản 
xuất kinh doanh tại nhà - doanh nghiệp Sơn 
Đích ở thôn Hưng Hiền. Sự lựa chọn này trên 
cơ sở tự nguyện và cam kết tham gia của các 
doanh nghiệp.

Trên cơ sở Bản Kiểm của 2 cơ sở này, các 
chuyên gia tư vấn đã làm việc với họ để giúp 
cải thiện điều kiện làm việc tại cơ sở, bao 
gồm cả việc sử dụng các trang thiết bị bảo 
hộ LĐ với kinh phí 50% đóng góp từ chính 2 
cơ sở sản xuất này.

Sau khi hoàn thành hai mô hình cải thiện thí 
điểm, CTHĐ tổ chức hội thảo nhằm giới thiệu 
và chia sẻ với các doanh nghiệp khác trên 
địa bàn về doanh nghiệp ATVSLĐ  và không 
sử dụng LĐTE, và mong muốn mở rộng sang 
các cơ sở sản xuất khác. Hội thảo mời tất 
cả các hộ gia đinh sản xuất kinh doanh tại 
làng nghề tham dự (trên 50 doanh nghiệp hộ 
gia đình trên địa bàn), cùng với sự tham dự 
của các đơn vị liên quan của Sở LĐTBXH, 
Phòng LĐTBXH huyện, VCCI và Phòng 
Công thương..
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3.1 Về Nhận thức và 
Năng lực:
Các chương trình tập huấn đã giúp cho 
khoảng 60 cán bộ ngành LĐTBXH, cán bộ 
địa phương và các đoàn thể, các thầy cô giáo 
được nâng cao hiểu biết về quyền trẻ em, 
các vấn đề liên quan đến LĐTE, cùng các 
quy định của luật pháp về LĐTE. Chương 
trình đã tập huấn đào tạo giảng viên nguồn 
về LĐTE. Từ đó, có sự chuyển đổi nhận thức 
và năng lực của cán bộ, có sự tham gia toàn 
diện vào quy trình can thiệp và dần thể hiện 
tính chủ động trong tìm kiếm, vận động và 
lồng ghép các hoạt đông phòng chống LĐTE 
vào các hoạt động khác của đơn vị

“Dự án giúp chúng tôi học được 
cách làm việc bài bản, cụ thể, chi 
tiết và cách tiếp cận tốt. Vì trước 
đây cán bộ chủ yếu nhìn từ trên 
xuống nên không thấy rõ các 
vấn đề trong xã hội, nên hay nói 
chung chung. Chúng tôi cũng học 
được cách giám sát công việc cụ 
thể để nắm rõ những việc đã làm 
được và chưa làm được để rút 
kinh nghiệm tốt” (Phỏng vấn chị 
Lê Thị Liễu, chủ tịch Hội phụ nữ 
huyện Thường Tín, Hà Nội)

Trẻ em và cha mẹ thấy được tầm quan trọng 
của việc học tập và ảnh hưởng tiêu cực của 
lao động NNĐHNH tới việc học tập. Sau khi 
tham gia các hoạt động truyền thông, trẻ em 
và cha mẹ các em đã hiểu được tác động tiêu 
cực của lao động trẻ em tới bản thân trẻ.  

“Bây giờ chúng tôi chỉ cho con 
phụ giúp gia đình sau khi học 
xong, không ép con làm và không 
ép con phải hoàn thành chỉ tiêu/
năng suất. Bọn trẻ được nghỉ ngơi 
khi cần. Mỗi ngày chỉ làm 2-3 h 
thôi (Phụ huynh ở xã Hiền Giang, 
Thường Tín)” 

Các kỹ năng học được từ lớp tập huấn 
Phương pháp SCREAM được áp dụng và 
lồng ghép trong các hoạt động của các tổ 
chức, đoàn thể địa phương, trong các sinh 
hoạt của Đoàn thanh niên của xã. “Lớp 
SCREAM của ILO học 7 ngày học ở Trung 
tâm thành đoàn Hà Nội giúp hiểu công ước, 
luật và nhiều phương pháp đào tạo hay. Các 
kỹ năng của lớp SCREAM được dùng trong 
các sinh hoạt của xã” (Phó Bí thư Đoàn thành 
niên xã Hiền Giang) 

“Khi được tham gia dự án chúng 
em cũng mới hiểu về LĐTE, trước 
kia vẫn đi làm nghĩ rằng lao 
động kiếm tiền phụ giúp gia đình 
là tốt mà không nghĩ nếu chưa đủ 
tuổi đã đi lao động sẽ ảnh hưởng 
đến sức khỏe và học tập. Khi được 
đi tập huấn và được đi học nghề 
chúng em mới thấy được học nghề 
rất quan trọng, trước đây chỉ biết 
làm theo mà không hiểu có đúng 
không, nhiều khi gặp khó khăn 
người lớn cũng chỉ nói làm không 
đúng chứ cũng không có thời gian 
dạy chúng em làm” (sáu trẻ em, 
thảo luận nhóm, Thường Tín, Hà 
Nội).

Kết quả từ CTHĐ xã Hiền Giang3.
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3.2 Về Hỗ trợ trực tiếp
Dù vẫn còn sớm để đưa ra những khẳng định 
về mô hình dạy nghề cho trẻ em làng nghề 
truyền thống, nhưng một số kết quả ban đầu 
có thể được ghi nhận.
• Trẻ tham gia hào hứng, số lượng trẻ theo 

học tăng dần. Ngoài số học sinh chính 
thức, còn có trẻ em dự thính những tiết học 
về mỹ thuật cơ bản.

• Chính quyền địa phương đánh giá cao mô 
hình dạy nghề này do phù hợp với nhu cầu 
của địa phương và người học; Đưa ra một 
mô hình đào tạo nghề phù hợp với thực tế 
phát triển kinh tế xã hội và truyền thống 
của địa phương; Việc tổ chức thực hiện, 
đào tạo nghề, có sự phối hợp, tham gia 
về nguồn lực từ nhiều cơ quan, ban ngành 
liên quan, bao gồm Sở LĐTBXH, Phòng 
LĐTBXH, trường dạy nghề, chính quyền 
địa phương; các nghệ nhân của Xã, với 
sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của ILO-
IPEC. 

“Trong hè, có một số cháu học lớp 
10 gia đình muốn đi làm để biết 
nghề, tôi chỉ đồng ý cho làm từ 
1 - 2h/ngày. Một số trẻ muốn làm 
nhiều hơn, tôi can: chúng mày 
ngồi làm lâu rồi sau này không 
lớn được đâu”. Về ATLD, trước đây 
không làm bảo hộ lao động đầy 
đủ nhưng đi tập huấn, được các 
bác nói mới biết. Về nhà, tôi làm 
lại hết”.  (Chị Lê Thị Sơn, Cơ sở gỗ 
mỹ nghệ xã Hiền Giang, Thường 
Tín, Hà Nội)

• Lớp dạy nghề được kết nối và lồng ghép và 
huy động tích cực các nguồn lực của quốc 
gia cũng như của địa phương, bao gồm: 
kinh phí từ Chương trình dạy nghề nông 
thôn 1956, và đề án bảo tồn và phát triển 
làng nghề truyền thống; cơ sở vật chất cho 
lớp học nghề ( như lớp học, ánh sáng và 

các trang thiết bị khác) từ Xã; nhân lực vận 
động trẻ em tham gia học đủ và đều qua 
hệ thống cộng tác viên và tổ chức đoàn 
thể để tuyên truyền; sự tham gia của các 
nghệ nhân trong Xã trong các tiết học thực 
hành để truyền tải các tinh hoa văn hóa và 
thiết kế truyền thống cho học viên.

• Về phát triển sinh kế hộ gia đình, CTHĐ 
hỗ trợ cách thức và xây dựng một quy trình 
trọn vẹn của sản xuất kinh doanh, từ lập kế 
hoạch phát triển kinh tế, thiết kế mẫu, mã 
theo cách sáng tạo, đến sản xuất, tiếp thị 
và tiêu thụ sản phẩm. Kết quả ban đầu đã 
có 60 mẫu thiết kế mới được hoàn thành 
dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thiết 
kế người Pháp; 100% sản phẩm làm theo 
thiết kế mới đã được hoàn thành; 1000 tờ-
rơi và thiệp giới thiệu các sản phẩm mới đã 
được thiết kế và in ấn; Hoạt động xúc tiến 
thị trường trong và ngoài nước đã được 
triển khai; Cả hai nhóm Gỗ và Đá đã nhận 
được những đơn đặt hàng trong nước và 
xuất khẩu; Doanh thu 9 tháng đầu năm 
2013 của nhóm Minh Phú tăng 27% so với 
cùng kỳ năm 2012, trong đó doanh thu từ 
xuất khẩu tăng 19 %. Với nhóm Gỗ, doanh 
thu 9 tháng đầu năm 2013 tăng 17% so 
với cùng kỳ năm 2012, trong đó doanh thu 
từ sản phẩm xuất khẩu tăng 25%.

• Tại hội thảo Định hướng và Xây dựng Kế 
hoạch phát triển các cơ sở sản xuất và 
doanh nghiệp thuộc hai nhóm gỗ và đá đã 
được thực hiện trước khi CTHĐ kết thúc, 
Phòng Kinh tế và Công thương Huyện 
và UBND xã cam kết và đưa ra kế hoạch 
về nguồn lực tiếp tục để hỗ trợ phát triển 
thêm 2-3 cơ sở sản xuất trong năm 2014; 
đồng thời ViRi cam kết tiếp tục hỗ trợ kỹ 
thuật trong thiết kế mẫu mã và mở rộng 
thị trường tiêu thụ sản phẩm, khi CTHĐ đã 
kết thúc. Hai nhóm Gỗ và Đá đã được hỗ 
trợ cũng cam kết sẽ hỗ trợ các nhóm mới 
để cùng phát triển và tang doanh thu.

3.3  Về Cải thiện điều 
kiện lao động và ATVSLĐ
• Các lớp tập huấn về ATVSLĐ và hiểu biết 

về LĐTE với sự tham gia của hơn 100 lượt 
chủ sử dụng và người lao động, đã giúp 
nâng cao nhận thức và năng lực của chủ 
doanh nghiệp để họ có những điều chỉnh 
về điều kiện làm việc, thời lượng làm việc 
cho trẻ em tham gia lao động, và có sự 
phân định rõ hơn giữa học nghề, truyền 
nghề và tham gia hoạt động kinh tế. Hơn 
90% chủ sử dụng lao động tại xã tham gia 
tập huấn đều ký cam kết không sử dụng 
lao động trẻ em. Các chủ sử dụng lao 
động đã quan tâm cải thiện điều kiện làm 
việc như ánh sáng; thông gió; trang bị bảo 
hộ lao động cá nhân; giảm bụi; và giảm 
tiếng ồn.  

“Học xong tôi có ý thức về sử dụng 
lao động theo quy định của nhà 
nước và quốc tế. Xưởng của tôi có 
bốn cháu trai tuổi 14-17 và chủ 
yếu cho các cháu làm quen với 
nghề hoặc chỉ làm các đồ nhỏ” 
(Hộ NVP, doanh nghiệp mỹ nghệ 
gỗ Hiền Giang). ).

• CTHĐ đã xây dựng thành công hai mô hình 
cải thiện điều kiện lao động và ATVSLĐ 
tại xã Hiền Giang, trong đó doanh nghiệp 
đóng góp 50% kinh phí cho các hạng mục 
cải thiện “mặc dù điều kiện kinh doanh năm 
2013 của doanh nghiệp khá khó khăn theo 
tình hình chung”-lời của doanh nghiệp, và 
có cam kết không sử dụng LĐTE. 

• Hai mô hình can thiệp được đánh giá cao 
về những hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng 
hoàn thiện các mô hình sản xuất ATVSLĐ 
và không sử dụng LĐTE. Nhờ có những 
tập huấn nâng cao nhận thức, những bài 
giảng về VSATLĐ, các chủ doanh nghiệp 
đã nhận thức được những yếu tố nguy hại 
ở nơi làm việc và đều có mong muốn cải 
thiện. 

”Ý thức của giới chủ trong tự giác 
không sử dụng LĐTE và đảm bảo 
điều kiên làm việc vệ sinh an toàn 
là quan trọng nhất vì lực lượng 
thanh tra khó có thể kiểm soát tất 
cả các doanh nghiệp gia đình tại 
từng địa phương” (Lãnh đạo xã)
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Những thuận lợi và Khó khăn4.

Thuận lợi: 
Các hoạt động nâng cao nhận thức của CTHĐ 
ở Hiền Giang được thực hiện song song với 
các hoạt động của Chương trình Quốc gia 
Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em 2011-2015, nên 
tận dụng được nguồn lực về tài chính, kỹ thuật 
và nhân lực từ Chương trình này. 

“Hà Nội có thành lập Ban chỉ đạo 
Chương trình 267 và đây là một 
lợi thế cho thực hiện CTHĐ của 
ILO vì trẻ em lao động sớm là một 
đối tượng của chương trình 267 . 
Vì thế trong  5 đề án của chương 
trình 267 tại Hà nội có một đề 
án can thiệp trẻ lang thang và 
trẻ lao động sớm. Điều này có 
ảnh hưởng tích cực tới các hoạt 
động của dự án ILO. Đồng thời, 
các phương pháp triển khai từ mô 
hình ILO  cũng được áp dụng và 
vì thế nhân rộng mức ảnh hưởng 
tới các chương trình quốc gia 
về LĐTE ở Hà Nội” (Đại diện Sở 
LĐTBXH thành phố Hà Nội). 

Một trong những thuận lợi cơ bản để lớp dạy 
nghề có thể triển khai được chính là cách làm 
đúng hướng và phù hợp với nhu cầu, nguyện 
vọng của nhóm hưởng lợi và hướng phát 
triển của địa phương, thông qua tham vấn 
với chính quyền địa phương, trẻ em và gia 
đình các em; thiết thực về nội dung và cách 
thức tổ chức. Cách làm này vừa có sự đầu tư  
vừa có sự thúc đẩy để làng nghề phát triển và 
đảm bảo cho trẻ em có một nghề bền vững trong 
tương lai, gắn liền với truyền thống địa phương. 
Cách thực hiện có sự tham gia có trách nhiệm 
của liên ngành, có sự lồng ghép, huy động nguồn 
lực của nhà nước và địa phương, có sự tham gia, 
hỏi ý kiến của trẻ em và gia đình các em, đã đóng 
góp rất lớn cho quá trình xây dựng và triển khai  
khóa học. 

Trong hoạt động phát triển sinh kế hộ gia 
đình, CTHĐ cũng nhận được sự hưởng ứng 
tích cực và tham gia hiệu quả của nhiều cơ 
sở sản xuất kinh doanh vì những nội dung 
can thiệp phù hợp với nhu cầu của gia đình 
và mang tính bền vững cao.

Khó khăn, thách thức: 
Trong quá trình thực hiện cũng gặp một số 
khó khăn, thách thức: 
• Vận động người dân nghỉ ngày làm việc để 

tham gia tập huấn hay truyền thông, sẽ ảnh 
hưởng đến thu nhập của họ, nên đòi hỏi sự 
nỗ lực của công tác dân vận tại địa phương. 

• Thực hiện các hoạt động của CTHĐ đòi 
hỏi sự phối hợp nhiều ngành, nhiều cấp 
trong tất cả các khâu, nên có thể ảnh 
hưởng đến tiến độ thời gian của CTHĐ.

• Việc duy trì số lượng và chất lượng tham 
gia học nghề cũng có thể là thách thức. 
Hiện nay, thu nhập của các em học việc/
làm việc khoảng 100-200.000 đ/ngày, là 
một khoản thu nhập đáng kể với trẻ em 
và gia đình. Việc thu hút trẻ em học nghề 
(được miễn phí nhưng không có trợ cấp, 
phụ cấp) đòi hỏi nỗ lực vận động, tuyên 
truyền và giám sát chặt chẽ, và cần có 
tầm nhìn dài hạn cho sự phát triển về kinh 
tế, văn hóa cũng như truyền thống nghề 
của chính quyền địa phương, của các đối 
tác và gia đình các em.

• Yếu tố di biến động của trẻ học nghề có ảnh 
hưởng đến tiến độ chung. Tại Hiền Giang, 
có nhiều trẻ em từ nơi khác đến làng nghề 
làm việc và học nghề. Trẻ em nhóm này 
cũng đăng ký tham gia lớp học nghề nhưng 
việc tham gia có thể không đều đặn do tính 
chất công việc thời vụ của nhóm này. 

• Với hộ gia đình sản xuất gỗ mỹ nghệ, việc 
thiết kế mẫu sản phẩm theo thiết kế bản 
vẽ của chuyên gia thiết kế nước ngoài 
gặp nhiều khó khăn do chủ doanh nghiệp 
không biết đọc bản vẽ, mà chỉ có thể tạo 
được mẫu từ một mẫu sống có sẵn, hoặc 
thiết kế theo trí tưởng tượng. Để khắc 
phục vấn đề này, chuyên gia thiết kế của 
ViRi phải cùng làm việc với doanh nghiệp 
để hướng dẫn chi tiết cho từng mẫu sản 
phẩm, và chỉnh sửa lại các phôi cho đến 
khi hoàn thành. Điều này có thể dẫn tới 
tiến độ sản xuất của mẫu mới chậm hơn 
so với kế hoạch.

• Điểm khó khăn trong cải thiện điều kiện 
VSATLĐ cho trẻ em tại các làng nghề là 
các doanh nghiệp không khai báo thật số 
lao động trẻ em, có hình thức che dấu tuổi 
lao động mặc dù thực tế có trẻ em tham 
gia lao động. 

• Hầu hết các cơ sở sản xuất của Hiền Giang 
là theo quy mô hộ gia đình, quy mô sản 
xuất và doanh thu không lớn, nên chi phí để 
cải thiện điều kiện AT VSLD là một khoản 
chi không nhỏ với nhiều cơ sở sản xuất.
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Bài học Kinh nghiệm5.

• Sự vào cuộc và chỉ đạo của UBND các 
cấp: chương trình hành động được xây 
dựng và thực hiện với sự tham gia và đóng 
góp ý kiến của các cơ quan ban ngành. Tại 
các cấp thực hiện, sự chỉ đạo của UBND 
là rất quan trọng để đảm bảo tính thống 
nhất và sự chỉ đạo thực hiện đồng bộ ở tất 
cả các cấp.

• Nâng cao nhận thức của gia đình về ảnh 
hưởng của lao động trẻ em, kết hợp với hỗ 
trợ sinh kế ổn định rất cần thiết để giúp 
các gia đình có thể thay đổi cách thức và 
điều chỉnh công việc của con em họ. Nhận 
thức là yếu tố quan trọng.

• Cần có thêm thời gian để có thể chứng 
minh được tác động của các chiến lược hỗ 
trợ sinh kế cho các gia đình đối với việc 
đưa trẻ em ra khỏi lao động trẻ em.

• Cơ hội dạy nghề cho trẻ chưa thành niên 
cần phải tính đến nhu cầu của các em. 
Việc dạy nghề này hiệu quả nhất khi gắn 
với việc làm sau đó.

• Việc dạy nghề nhằm mục đích tạo khả 
năng có việc làm bền vững cho các em 
sau này, khi đến tuổi lao động được luật 
pháp cho phép. Trong thời điểm hiện tại, 
cần xác định ranh giới giữa truyền nghề, 
học nghề và lao động trẻ em, nhất là trong 
các giờ thực hành, do đó cần có sự giám 
sát chặt trẽ trong các hoạt động học nghề 
của trẻ em.   

• Xây dựng năng lực cho cán bộ cấp xã và 
huyện là rất cần thiết để đảm bảo thành 
công của các can thiệp trực tiếp.

• Hỗ trợ giảm nghèo, phát triển sinh kế hộ 
gia đình có LĐTE, đồng thời giúp trẻ em 
học văn hóa, học nghề có chất lượng, 
chăm sóc sức khỏe, chuyển đổi việc làm 
phù hợp, trong điều kiện làm việc an toàn 
và vệ sinh. Trong đó, thúc đẩy giáo dục và 
học nghề có chất lượng và miễn phí cho 
trẻ em là chiến lược chính giải quyết các 
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. 

• Kết nối, lồng ghép với các chương trình PT 
KTXH nói chung của thành phố, với những 
chương trình liên quan như Chương trình 
quốc gia về BVTE 267, Chương trình 1956 
- về dạy nghề cho nông thôn v.v.




