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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 kiến 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 hoàn thành
việc tài liệu hóa các mô hình can thiệp tiềm năng này.
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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 Lao Chải, San Sả Hồ và thị trấn Sa Pa,
huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai là các địa bàn Dự
án thực hiện các hỗ trợ lồng ghép nhằm giảm
thiểu các hình thức lao động trẻ em trong các
hoạt động du lịch và những lĩnh vực nặng
nhọc, độc hại, nguy hiểm khác, thông qua
các hỗ trợ về giáo dục, dạy nghề, phát triển
sinh kế giúp tăng thu nhập cho các hộ gia
đình có con em tham gia lao động nặng nhọc
và độc hại, cải thiện việc tổ chức và quản lý
các hoạt động du lịch… nhằm giảm thiểu các
hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất tại các
địa bàn này.

miền núi đẹp, lãng mạn với khí hậu trong
lành, mát mẻ, cảnh vật hùng vĩ, nguyên sơ
với những khu rừng có thảm thực vật và hệ
động vật phong phú. Sự phát triển du lịch
mang lại lợi ích phát triển kinh tế cho địa
phương, đồng thời cũng có những tác động
xã hội tiêu cực khi tạo môi trường để trẻ em
tham gia lao động trong lĩnh vực du lịch.
Lao Chải và San Sả Hồ là hai xã thuộc huyện
Sa Pa, với tổng số 538 trẻ em lao động trong
lĩnh vực nặng nhọc, chiếm 21,8% tổng số trẻ
em từ 5-17 tuổi ở địa bàn, trong đó tỷ lệ trẻ
em gái là 10.3%2. Những công việc trẻ em
tham gia bao gồm: bán hàng rong, phục vụ
trong nhà hàng, khách sạn, quán karaoke,
khuân vác đồ cho khách du lịch, làm hướng
dẫn viên du lịch. Những trẻ em được khảo
sát tham gia lao động khi còn nhỏ tuổi, đại đa
số các em (66.54%) ở độ tuổi 5-14, trong đó
nhóm tuổi 12-14 chiếm 44.24%.

1.1 Tình hình Lao động
Trẻ em trên địa bàn Dự án
Sa Pa, một huyện miền núi của tỉnh Lào Cai,
là địa bàn tập trung nhiều dân tộc ít người.
Theo kết quả Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở
năm 2009, Sa Pa có dân số là 52.899 người,
thuộc 7 nhóm dân tộc, trong đó, người H’Mng
chiếm 51.6%, người Dao chiếm 23,0%,
người Kinh chiếm 17.9%, người Tày chiếm
4.7%, người Dáy chiếm 1,4%, người Xa Pho
chiếm 1.06% và các dân tộc ít người còn lại
chiếm 0,23% tổng dân số. Sa Pa có 17 xã,
với ngành nghề chủ yếu là nông lâm nghiệp,
và thủ công truyền thống. Tỷ lệ nghèo của
huyện là 39,2%, một tỷ lệ khá cao dù đã giảm
nhiều so với các năm trước1. Tổng số trẻ em
của huyện là 23.761 em, trong đó trẻ em từ
5 - 17 là 16.821, sống tập trung chủ yếu ở
các vùng nông thôn nghèo (khoảng 89,06%).
Sa Pa là một trong những địa bàn du lịch
hấp dẫn của tỉnh Lào Cai. Đây là khu du lịch

1

T ổng cục Thống kê. Kết quả Tổng điều tra Dân số và
Nhà ở 2009. NXB Thống kê 2011

Cũng theo kết quả khảo sát, hầu hết công
việc trẻ em làm đều có yếu tố nặng nhọc, độc
hại, nguy hiểm (NNĐHNH). Khoảng 72.3%
trẻ được phỏng vấn cho biết các em phải làm
việc trong những điều kiện không thuận lợi.
Những điều kiện làm việc tại thời điểm điều
tra có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển
bình thường về tính cách, tâm lý và sức khỏe
tinh thần của trẻ em. Một số việc có thể dẫn
tới những nguy cơ trẻ bị lạm dụng tình dục,
nhất là những trẻ em gái từ 13-17 tuổi.
Trong số trẻ em được khảo sát, có một số
lượng không nhỏ trẻ em chưa bao giờ đi học
hoặc đã bỏ học. Cụ thể, số trẻ em đang tham
gia lao động NNĐHNH đã bỏ học chiếm
tỷ lệ cao nhất trong số trẻ em được khảo
sát (40,52%); đặc biệt trong đó có 34 em

2

 iện KHLĐ: Báo cáo kết quả điều tra thu thập thông
V
tin ban đầu nhằm xác định đối tượng hưởng lợi của
dự án LĐTE tại Lào Cai. 2011
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(chiếm 18,5% trẻ bỏ học) tái mù chữ. Số trẻ
em chưa bao giờ đến trường trong mẫu điều
tra tương đối cao. Đa số các em bỏ học khi
bước vào cấp 2. Lý do chính khiến trẻ em
bỏ học là do nghèo, học kém gây chán học,
trường học cách xa nhà, và quan niệm coi
học tập là không cần thiết.

Trong bối cảnh này, việc xây dựng một chương
trình hành động nhằm giảm số lượng lao động
trẻ em tại khu vực du lịch với cách tiếp cận
đồng bộ là hết sức cần thiết. Trên cơ sở hợp
tác với chính quyền tỉnh Lào Cai, thông qua Sở
LĐTBXH với sự phối hợp của các ban ngành
liên quan, ILO đã khởi động một Chương trình
Hành động (CTHĐ) toàn diện nhằm phòng
ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em trong lĩnh vực
du lịch và các công việc NNĐHNH khác ở các
xã Lao Chải và San Sả Hồ và thị trấn Sa Pa
trong giai đoạn từ 1/7/2011-30/9/2013.

1.2	Mục tiêu của CTHĐ
tại Sa Pa
Trình độ học vấn của cha mẹ trẻ em được
khảo sát cũng thấp, điều này có thể ảnh
hưởng đến chất lượng giáo dục và chăm
sóc trẻ em trong gia đình. Đại đa số cha mẹ
(66.7%) mù chữ hoặc không biết đọc hay viết
tiếng Việt. Cha mẹ thiếu việc làm, không có
việc làm hay thiếu năng động kinh tế khiến
gia đình nghèo đói là những lý do chính dẫn
đến lao động trẻ em.

CTHĐ nhằm mục tiêu chung của CTHĐ là
góp phần phòng ngừa và xóa bỏ LĐTE trong
lĩnh vực du lịch và các công việc nặng nhọc
khác, với ba mục tiêu cụ thể, như sau:
1)	Phòng ngừa trẻ em bỏ học và trở thành
lao động trẻ em thông qua các hoạt động
nâng cao nhận thức và năng lực cho các
nhân viên và cán bộ của các cấp chính
quyền địa phương, các chủ doanh nghiệp
và người lao động, truyền thông, thanh
tra lao động, giáo viên, các tổ chức đoàn
thể quần chúng (Hợp phần 1).

3
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2)	Phòng ngừa và xóa bỏ LĐTE khỏi các
công việc nguy hiểm và độc hại, nhất là
công việc có liên quan đến hoạt động du
lịch thông qua các can thiệp trực tiếp cho
trẻ em và gia đình trẻ em (Hợp phần 2).

Nhóm hưởng lợi gián tiếp


3)	Phòng ngừa và xỏa bỏ LĐTE, nhất là
trẻ em bán hàng rong đường phố, thông
qua việc cải thiện hoạt động và quản lý
ngành du lịch (Hợp phần 3).

C
 THĐ gián tiếp tác động đến đồng
nghiệp những cán bộ, nhân viên được
tập huấn của chính quyền địa phương,
trường học, tổ chức đoàn thể, các công
ty và doanh nghiệp du lịch, từ đó đóng
góp vào thay đổi nhận thức về quyền trẻ
em và LĐTE.

	
Thông qua các hoạt động truyền thông,

thay đổi nhận thức, CTHĐ có thể tác
động đến nhiều hộ gia đình trong tỉnh và
con em của họ, có thể tham gia hoặc có
nguy cơ tham gia vào những hình thức
tồi tệ nhất của lao động trẻ em.

1.3 Những người hưởng lợi
Nhóm hưởng lợi trực tiếp


T
 rẻ em trai và gái dưới 18 tuổi đang lao
động hoặc có nguy cơ lao động trong
lĩnh vực du lịch và các công việc năng
nhọc khác ở xã San Sả Hồ, xã Lao Chải
và thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai;



G
 ia đình các trẻ em đang lao động, đã
bỏ học hoặc có nguy cơ lao động/bỏ học;



C
 án bộ chính quyền các cấp, cán bộ
ngành lao động, ngành du lịch, giáo dục,
quản lý thị trường, điểm du lịch cộng
đồng, tổ chức đoàn thể, truyền thông;



C
 hủ các doanh nghiệp du lịch địa
phương.



C
 THĐ cũng gián tiếp tác động đến người
dân trong các cộng đồng có các hoạt
động nâng cao nhận thức và năng lực,
các hoạt động phát triển kinh tế...
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2.1 Chiến lược
Chương trình Hành động được thực hiện
thông qua kết hợp các chiến lược 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. 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.
Các chiến lược chính của Chương trình Hành
động bao gồm:
1)	Ngăn ngừa trẻ em có nguy cơ bỏ học,
lao động sớm thông qua các hoạt động
nâng cao nhận thức và xây dựng năng
lực cho cán bộ, nhân viên các cơ quan
nhà nước, chính quyền địa phương, các
tổ chức của người lao động và người
sử dụng lao động, các cơ quan truyền
thông, thanh tra lao động, giáo viên,
các tổ chức đoàn thể xã hội thông qua
các hoạt động tập huấn, nhằm giúp cho
họ có khả năng thực hiện Chương trình
Hành động ở các địa bàn dự án một cách
có hiệu quả.
2)	Đưa trẻ em ra khỏi hoặc bảo vệ các em
khỏi các hình thức lao động NNĐHNH,
đặc biệt là ở các khu vực liên quan đến
dịch vụ du lịch, thông qua các hoạt động
can thiệp trực tiếp, tái hòa nhập và trợ
giúp gia đình các em. Những điều này
được thực hiện qua việc phối hợp chặt
chẽ với các tổ chức quốc tế và các tổ chức
Phi chính phủ đang hoạt động ở Sa Pa,
có chung mối quan tâm, cùng mục đích,
mục tiêu với Chương trình Hành động.
3)	Ngăn chặn, giảm thiểu và tiến tới xóa bỏ
lao động trẻ em, đặc biệt là trẻ bán hàng
rong trên đường phố thông qua việc cải
thiện các hoạt động và công tác quản
lý du lịch. Những điều này sẽ được thực

hiện qua việc phối hợp chặt chẽ của các
ngành, các cấp chính quyền địa phương
với các tổ chức quốc tế và các tổ chức
Phi chính phủ đang hoạt động ở Sa Pa,
có chung mối quan tâm, cùng mục đích,
mục tiêu với Chương trình Hành động.
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 các
chương trình quốc gia liên quan, và xây dựng
liên minh với một số tổ chức phi chính phủ
trong nước và quốc tế tại Việt Nam có cùng
mục tiêu của CTHĐ và đang có hoạt động tại
Sa Pa để cùng phối kết hợp nguồn lực và kỹ
thuật thực hiện nhằm đạt được mục tiêu và kết
quả đề ra của Chương trình Hành động.

2.2 Tiếp cận
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:


ác can thiệp cần Phù hợp với đặc điểm
C
tình hình và điều kiện phát triển kinh tế,
xã hội và văn hóa của địa phương.



ác dịch vụ hỗ trợ được cung cấp trên
C
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.



ó sự hợp tác, phối hợp và tham gia
C
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.
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ồng ghép các hoạt động cung cấp dịch
L
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.

“Vào tháng 8/2011, UBND tỉnh
Lào cai ra quyết định số 1968/
QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ
đạo CTHĐ ở xã San Sả Hồ, xã
Lao Chải, và thị trấn Sa Pa với 11
thành viên,do Phó chủ tịch UBND
tỉnh là trưởng bản, và có các
thành viên từ các sở ban ngành
của tỉnh như Sở LĐTBXH, Sở GDĐT, Sở Văn hóa truyền thông và
Du lịch, Sở thương mại. Thành
viên của Ban chỉ đạo cũng có lãnh
đạo UBND huyện Sa Pa, lãnh đạo
hai xã San Sả Hồ và Lao Chải.
Ngân hàng chính sách và Hội phụ
nữ cũng là thành viên của Ban
chỉ đạo chung. Sau đó, Lào Cai
thành lập Ban quản lý dự án với
ba thành viên của Sở lao động và
Ban thư ký giúp việc gồm 7 thành
viên đại diện các ban ngành của
xã, huyện và tỉnh” (Đại diện Sở
LĐTBXH).

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

2.3	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:




U
 BND tỉnh, đơn vị hành chính nhà nước
cao nhất tại địa phương, thực hiện chức
năng quản lý nhà nước tại tỉnh. Trong
phạm vi chức năng và trách nhiệm của
mình, UBND tỉnh điều phối quá trình hợp
tác giữa các ban ngành ở các cấp trong
tỉnh nhằm triển khai thực hiện CTHĐ
hiệu quả, bao gồm: (i) hướng dẫn các
ban ngành liên quan ở địa phương lồng
ghép các nội dung của CTHĐ vào các
chương trình phát triển KTXH của tỉnh;
(ii) thành lập Ban chỉ đạo CTHĐ với các
thành viên là đại diện các sở ngành liên
quan, chủ tịch UBND các xã và huyện
hưởng lợi; (iii) tạo cơ hội và điều phối quá
trình thực hiện các hoạt động của CTHĐ
trên cơ sở những hỗ trợ kỹ thuật của ILO;
và (iv) giao nhiệm vụ cho Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội (sở LĐTBXH)
của tỉnh, thay mặt UBND, là cơ quan
điều phối ở địa phương thực hiện CTHĐ.
S
 ở LĐTBXH tỉnh Lào Cai được UBND tỉnh
giao nhiệm vụ là cơ quan điều phối, quản
lý và giám sát các hoạt động nằm trong
CTHĐ, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan,
tổ chức liên quan khác ở địa phương và
huy động nguồn lực từ các cơ quan liên
quan ở trung ương và địa phương để thực
hiện Chương trình. Sở chịu trách nhiệm
tổng hợp và báo cáo tiến độ của các hoạt
động của Chương trình.



P
 hòng LĐTBXH là cơ quan trung gian
liên hệ giữa Sở và ngành lao động
cấp cơ sở tại xã. Ở cấp huyện, Phòng
LĐTBXH là đơn vị thực hiện chính, trên
cơ sở phối hợp với các phòng ban của
huyện như Phòng GD&ĐT, Phòng Kinh
tế, Trung tâm dạy nghề,... để triển khai
các hoạt động hoặc trực tiếp thực hiện
các hoạt động cộng đồng được CTHĐ
giao. 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 và thôn bản.



 BND huyện và xã là đơn vị hành chính
U
nhà nước ở địa phương. Trong phạm vi
nhiệm vụ và quyền hạn của mình, UBND
huyện và xã có nhiệm vụ điều phối và
tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực
hiện và quản lý các hoạt động của CTHĐ
hiệu quả ở cấp huyện và xã tương ứng,
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cũng như lựa chọn và đề xuất với ILO
những tổ chức, đơn vị phù hợp để trực
tiếp triển khai các hoạt động can thiệp.
	
N
 gành giáo dục và đào tạo là đơn vị

quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo
nhân lực ở địa phương. Trong khuôn khổ
CTHĐ, ngành tham gia tích cực trong:
(i) chỉ đạo sự tham gia của các giao viên
trong trường học để cung cấp các dịch vụ
giáo dục chính quy và không chính quy
cho trẻ em; (ii) xây dựng và thực hiện
các chính sách phù hợp để hỗ trợ nhóm
trẻ em mục tiêu của CTHĐ; và (iii) tham
gia tích cực trong các hoạt động truyền
thông, nâng cao nhận thức cho 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.

	
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch là

cơ quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch có nhiệm vụ thực hiện chức năng
quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa,
thể thao, du lịch trên cả nước. Trong
khuôn khổ CTHĐ, ngành tham gia tích
cực trong thực hiện các hoạt động tăng
cường công tác quản lý và cung cấp các
dịch vụ du lịch và phòng ngừa, xóa bỏ
LĐTE trên các địa bàn dự án, đặc biệt là
với nhóm trẻ em bán hàng rong, và trẻ
em tham gia các hoạt động dịch vụ du
lịch. Ngành cũng tham gia giám sát tình
hình lao động trẻ em tại địa phương.

	
Trường Dạy nghề Du lịch Hoa Sữa là

một tổ chức phi chính phủ, thông qua
các hoạt động đào tạo nghề để giúp các
trẻ em và thanh niên có hoàn cảnh khó
khăn được phát triển trình độ học vấn và
có nghề nghiệp, giúp các em có thể tự
kiếm sống thông qua việc tổ chức các
khóa đào tạo nghề cho các em. Trường
có chi nhánh đặt tại thị trấn Sa Pa. Trong
khuôn khổ CTHĐ này, Trường cung cấp
các khóa đào tạo nghề, kỹ năng nghề
và hỗ trợ tìm việc làm cho các em là đối
tượng hưởng lợi của CTHĐ.

	
V
 iện 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.
	
Các cơ quan Truyền thông là các cơ

quan của nhà nước quản lý thông tin về
phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của
địa phương và cung cấp cho người dân
những thông tin về mọi lĩnh vực của đời
sống, chính trị và văn hóa xã hội. Trong
CTHĐ, truyền thông đóng vai trò quan
trọng trong hoạt động tuyên truyền, nâng
cao nhận thức cho người dân về vấn đề
LĐTE, thông qua các phương tiện thông
tin của địa phương.

	
Phòng Đào tạo Nghề hoạt động dưới sự

quản lý của Sở LĐTBXH, hỗ trợ Sở triển
khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh
vực đào tạo nghề trong tỉnh. Phòng Đào
tạo nghề triển khai những hoạt động liên
quan đến đào tạo nghề trong CTHĐ,
phối hợp với Trường Dạy nghề Du lịch
Hoa Sữa.

	
N
 gành Thương mại và Công nghiệp là

một đơn vị chuyên môn của UBND tỉnh,
thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước
về lĩnh vực thương mại và công nghiệp.
Với những chức năng này, ngành đóng
vai trò là đơn vị quan trọng trong phối
hợp với ViRi, phòng kinh tế, hội phụ nữ,
các doanh nghiệp vừa và nhỏ để xúc tiến
thị trường tiêu dùng cho các sản phẩm
thủ công và nông sản truyền thống do
các hộ gia đình sản xuất.

	
H
 ội Phụ nữ có cơ cấu nhiều tầng theo

cấp quản lý hành chính, từ tỉnh xuống
huyện, xã, thôn bản. Tuyên truyền, nâng
cao nhận thức cộng đồng về giới, sức
khỏe, dinh dưỡng, phòng chống tệ nạn
xã hội, phòng chống lạm dụng và bạo lực
với phụ nữ và trẻ em, tăng thu nhập qua
các chương trình tín dụng nhỏ cho hộ gia
đình là những hoạt động chính của các
cấp hội phụ nữ. Với những thế mạnh này,
Hội Phụ nữ là đơn vị phối hợp trong hỗ
trợ ViRi cải thiện sinh kế và thu nhập cho
hộ gia đình mục tiêu của CTHĐ.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ VỀ XOÁ BỎ LAO ĐỘNG TRẺ EM

Phòng ngừa và Xóa bỏ Lao động Trẻ em trong Lĩnh vực Du lịch tại Khu vực Miền núi Dân tộc ít người

	
Ngân hàng chính sách xã hội là đơn vị

quản lý nhà nước về vốn. Khách hàng
của ngân hàng là những người nghèo
nằm trong nhóm được nhận ưu tiên của
nhà nước về vay vốn. Ngân hàng cùng
tham gia với CTHĐ hỗ trợ vốn cho các
nhóm gia đình mục tiêu, cùng với sự hỗ
trợ kỹ thuật của ViRi và Hội phụ nữ.

	
N
 goài ra, ngành nông nghiệp và phát

triển nông thôn, Hội Nông dân, Liên
Minh HTX huyện cũng tích cực tham gia
và có vai trò quan trọng trong phối hợp
thực hiện CTHĐ.

2.4 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, 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.
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, ngành thương mại, 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 hỗ trợ trực tiếp được xây dựng hướng
tới nhóm trẻ em lao động và gia đình các em
tại hai xã Lao Chải và San Sả Hồ, 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.
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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 thực hiện
và phối hợp thực hiện các hợp phần và hoạt
động của CTHĐ, từ cấp tỉnh, 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 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; 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,
đại diện các cơ quan ban ngành liên quan
như Sở LĐTBXH, phòng LĐTBXH huyện Sa
Pa, UBND xã Lao Chải va San Sả Hồ, trường
dạy nghề du lịch Hoa Sữa, tổ chức ViRi, trung
tâm dạy nghề huyện Sa Pa, một số doanh
nghiệp tư nhân, và một số tổ chức đoàn thể
cũng tham gia trong 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 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 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
Hoa Sữa, tổ chức ViRi, 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 chi tiết và cụ thể 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 San Sả
Hồ, xã Lao Chải và thị trấn Sa Pa.
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3. Các hợp phần chính và thực hiện
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3.1	Phòng ngừa và xóa
bỏ LĐTE qua các Hoạt
động Nâng cao Nhận
thức và Tăng cường
Năng lực
Thực tế cho thấy, các nhóm đối tượng mục
tiêu của CTHĐ khác nhau về trình độ vì họ
là cán bộ thuộc nhiều cấp chính quyền và
thành phần khác nhau, như cán bộ từ cấp
tỉnh đến cấp huyện, cấp xã, và trẻ em lao
động, cha mẹ các em, chủ doanh nghiệp,
cán bộ các tổ chức đoàn thể quần chúng
và người dân cộng đồng nói chung. Vì thế,
những hoạt động nâng cao nhận thức và tăng
cường năng lực hướng tới từng nhóm mục tiêu
cụ thể, nhằm: (i) Góp phần tác động và thay
đổi nhận thức, thái độ và hành vi của xã hội
trong phòng ngừa và xóa bỏ LĐTE; và (ii) Hỗ
trợ các cơ quan thực hiện và phối hợp ở địa
phương có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để
triển khai các nhiệm vụ cam kết trong CTHĐ
một cách hiệu quả.

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...
	Tập huấn về “Thiết kế, giám sát và Đánh
giá các Chương trình Hành động về
phòng ngừa và xóa bỏ LĐTE” cho hơn
30 cán bộ liên quan ở cấp tỉnh và huyện,
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...

Các hoạt động trong Hợp phần này bao gồm:
a.

 ào tạo, tập huấn cho các cán bộ liên
Đ
quan ở các cấp của ngành LĐTBXH,
ngành GD&ĐT, ngành văn hóa, thể thao
và du lịch, UBND huyện Sa Pa, UBND
xã, các tổ chức chính trị xã hội và các
cộng tác viên ở xã và thôn bản, 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, các hoạt
động về phòng ngừa và xóa bỏ LĐTE.
Các chương trình tập huấn được tổ chức
có các nội dung đa dạng, bao gồm:

	Đào tạo giảng viên nguồn (TOT) cho
cán bộ cấp tỉnh, và tổ chức các khóa tập
huấn cho gần 100 cán bộ cấp huyện, xã
và thôn bản tại hai xã San Sả Hồ và Lao
Chải về chủ đề “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

	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”, được tổ chức qua hai
khóa: một khóa cho 40 giáo viên ở toàn
tỉnh, và một khóa cho hơn 30 giáo viên,
cán bộ các tổ chức đoàn thể của tỉnh
Lào Cai và huyện Sa Pa, nhằm giúp các
giáo viên, các tổng phụ trách đội, những
người làm công tác truyền thông, các
cán bộ của các tổ chức đoàn thể của
địa phương 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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	Tập huấn cho các cán bộ liên quan của
Sở LĐTBXH, Phòng LĐTBXH, UBND xã
và các cộng tác viên thôn bản, là những
giáo viên và hội viên Hội Phụ nữ 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....
cũng được giới thiệu để làm cơ sở cho
việc lập hồ sơ các đối tượng hưởng lợi.
b.

 ổ chức các chiến dịch truyền thông
T
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 vào các hoạt động văn hóa
cộng đồng với sự tham gia của nhiều
ban ngành từ cấp tỉnh, huyện, xã đến
thôn/bản và có sự tham gia của chính trẻ
em và cả khách du lịch, bao gồm:

	Với các trẻ em đang đi học, ngành giáo
dục đào tạo phối hợp với UBND và
ngành LĐTBXH tổ chức nhiều hoạt động

truyền thông tại các trường tiểu học và
trường THCS tại các xã Lao Chải, San
Sả Hồ và thị trấn Sa Pa trong các giờ
ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức
về quyền trẻ em, LĐTE. Phương pháp
SCREAM đã được áp dụng để tổ chức
các hoạt động này, đã thu hút khoảng
2.250 lượt học sinh trong trường, người
lớn và trẻ em trong cộng đồng cùng
khách du lịch tham gia.
	Sử dụng hệ thống loa truyền thanh của
xã để truyền tải các thông điệp, câu
chuyện, những tấm gương tốt, tin tức...
Qua hệ thống truyền thanh này, hàng
trăm người đã được tiếp cận với các
thông điệp của CTHĐ.
	Các chiến dịch truyền thông và nâng cao
nhận thức cộng đồng được triển khai qua
nhiều kênh khác nhau như họp thôn bản,
họp xã, họp giáo viên, các chương trình
trò chơi cộng đồng, kênh thông tin (qua
tivi, đài, báo chí), tài liệu phát tay, và các
hoạt động truyền thông cộng đồng khác.
	Các tổ chức đoàn thể, như Hội phụ nữ
đóng vai trò tích cực trong hoạt động
truyền thông, nâng cao nhận thức và
năng lực, thu hút được hội viên tham
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gia vào các hoạt động; kết nối các hoạt
động nâng cao nhận thức của CTHĐ với
những hoạt động của Hội phụ nữ đang
thực hiện tại địa phương. Ví dụ, Hội phụ
nữ thị trấn Sa Pa và hai xã dự án kết hợp
với những đơn vị khác tổ chức 4 game
shows ở Lao Chải và San Sả Hồ về chủ
đề LĐTE với khoảng 230 người dân địa
phương tham dự.

xuyên. Với những nỗ lực này, thông điệp
về phòng ngừa và xóa bỏ LĐTE đã được
phổ biến rộng rãi tới tất cả những người
dân trong tỉnh.

3.2	Phòng ngừa và Xóa
bỏ LĐTE thông qua
các Hỗ trợ Trực tiếp
Dạy song ngữ cho trẻ em dân tộc
H’mong ở cấp Tiểu học và Mầm
non (5-11 tuổi)

“Ý tưởng chính là tìm ra một
cách thức thu hút và thân thiện
để truyền tải các thông điệp xóa
bỏ LĐTE và cho trẻ đến trường
học với đồng bào các dân tộc ít
người. Sau các khóa tập huấn,
nhận thức của đồng bào dân tộc
về những tác động tiêu cực của
LĐTE với sự phát triển của trẻ em
đã được cải thiện” (Chủ tich Hội
phụ nữ, Thị trấn Sa Pa).

	Đồng thời, những vấn đề về LĐTE được
lồng ghép thường xuyên trong các cuộc
họp giao ban của hội trưởng Hội phụ nữ
các xã thuộc huyện Sa Pa. Cán bộ Hội
phụ nữ thực hiện những chuyến thực địa
thường kỳ tới các thôn bản để kịp thời
phát hiện những trường hợp LĐTE để có
những hỗ trợ phù hợp từ CTHĐ.
	Truyền thông qua các phương tiện thông
tin đại chúng như Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh, báo chí, bản tin nội
bộ của tỉnh Lào Cai được duy trì thường

Kết quả Khảo sát thu tập thông tin về LĐTE
do Viện KHLĐ thực hiện năm 2011 để xây
dựng CTHĐ này đã chỉ ra một trong những
nguyên nhân chính khiến trẻ em tham gia lao
động có liên quan đến vấn đề học tập của
các em. Kết quả Khảo sát cho thấy 33,65%
trẻ được hỏi cho rằng không thích đi học hoặc
không theo kịp nội dung bài giảng trên lớp,
nên đi làm để tránh phải đi học. Trong tổng
số 538 trẻ em được phỏng vấn, 41% các em
bỏ học và 27% chưa từng đến trường. Bên
cạnh việc tham gia lao động, nguyên nhân
chủ yếu khiến các em bỏ học hoặc chưa từng
đến trường là do nhà trường không hấp dẫn
đối với các em hoặc trường lớp ở quá xa nhà
các em.
Các trường tiểu học ở địa phương đều sử
dụng tiếng Việt trong hoạt động dạy và học
cho các học sinh dân tộc ít người đã tạo ra
một “rào cản ngôn ngữ” khiến các em khó
khăn trong hiểu và tiếp thu bài trên lớp học,
thậm chí trong một số trường hợp các em
không hiểu gì, trong khi đó rất ít giáo viên có
thể sử dụng tiếng dân tộc (chẳng hạn như
tiếng H’mong) để giao tiếp với học sinh, nên
nhiều trẻ em dân tộc gặp nhiều khó khăn
trong việc nghe hiểu lời thầy cô, làm cho các
em không thể tự tin tham gia vào các hoạt
động học tập, dẫn đến việc bỏ học. Đây là
một trong những lý do giải thích tại sao tỷ lệ
hoàn thành giáo dục tiểu học ở trẻ em dân
tộc thiểu số thấp hơn rất nhiều so với trẻ em
người Kinh (61% so với 86%)3.

3

 guồn: Tổng cục thống kê và UNICEF (2006). Khảo sát
N
Đa chỉ tiêu 2006.
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pháp can thiệp có thể mang lại chất lượng
học tập cao hơn vì cả giáo viên và học sinh
có thể giao tiếp trực tiếp trong giảng dạy và
học tập.

Từ tháng 8 năm 2007, Bộ GD&ĐT và UNICEF
bắt đầu thực hiện chương trình “Nghiên cứu
Thực hành Giáo dục Song ngữ trên cơ sở
tiếng mẹ đẻ” tại ba tỉnh là Lào Cai (trong đó
có xã Lao Chải), Gia Lai và Trà Vinh, với 3
ngôn ngữ dân tộc thiểu số là H’Mông, J’rai và
Khmer. Nghiên cứu Thực hành này được thiết
kế nhằm xây dựng một chính sách bền vững
và phù hợp về giáo dục song ngữ, với những
hướng dẫn thực tế để có thể triển khai thành
công vào cuối năm 2015, trên cơ sở kết quả
của chương trình Nghiên cứu Thực hành này.

Tại thời điểm triển khai CTHĐ, chương trình
Nghiên cứu Thực hành của Bộ GD&ĐT
đang ở giai đoạn thực hiện tại xã Lao Chải,
theo đó, CTHĐ đã hợp tác với Bộ GD&ĐT,
UNICEF và ngành giáo dục và đào tạo tại địa
phương để hợp tác trong các hỗ trợ ở xã Lao
Chải, và mở rộng phạm vi của chương trình
Nghiên cứu Thực hành sang xã San Sả Hồ.
Điều này được thực hiện thông qua sự phối
hợp kỹ thuật và kinh phí từ Sở GD-ĐT tỉnh
Lào Cai và Phòng GD-ĐT huyện Sa Pa, huy
động chuyên gia từ Bộ GD&ĐT, với các nội
dung hoạt động:
	Tập huấn chuyên môn về phương pháp
giáo dục song ngữ cho các giáo viên
tham gia dạy song ngữ, với khoảng hơn
40 lượt giáo viên và cán bộ quản lý hai
trường học xã San Sả Hồ và Lao Chải
đã tham gia các khóa tập huấn tổ chức
hàng năm.
	Tổ chức cho giáo viên trường San Sả Hồ
tham quan và học tập kinh nghiệm giáo
dục song ngữ tại trường tiểu học Lao
Chải. Giáo viên trường tiểu học Lao Chải
hỗ trợ dịch bài giảng, chia sẻ kiến thức
và kinh nghiệm về giáo dục song ngữ
cho giáo viên ở San Sả Hồ vv.
	In ấn thêm tài liệu, gồm các sách tham
khảo và hướng dẫn cho giáo viên, sách
giáo khoa và sách bài tập cho học sinh,
đồng thời vận động chính sách và cung
cấp các trang thiết bị cần thiết để nhà
trường có thể tiếp nhận và giảng dạy theo
chương trình Nghiên cứu Thực hành của
Bộ GD&ĐT cho 309 trẻ em trong nhóm
đối tượng đích từ 5 đến 11 tuổi ở hai xã
Lao Chải và San Sả Hồ.

Đặc điểm của chương trình song ngữ là sử
dụng tiếng mẹ đẻ (H’mong) trong quá trình
học tập và dần dần tăng thời lượng tiếng Việt
trong chương trình học để sau khi hoàn thành
bậc tiểu học, học sinh có thể sử dụng tiếng
Việt thành thạo. Bằng cách này, phương
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Ở trường Tiểu học Lao Chải, có 5
chi nhánh trường với tổng số 503
học sinh, trong đó có 241 học sinh
gái. Có 119 học sinh của 6 lớp (một
lớp 1, hai lớp 2, một lớp 3 và một
lớp 4) đang được áp dụng chương
trình giáo dục song ngữ. Trong 6
lớp này, có 2 lớp của dự án và 4
lớp mở rộng sau khi có kết quả tốt
từ lớp của dự án ILO hỗ trợ.
(Thảo luận nhóm với tập thể giáo
viên và cán bộ quản lý trường
mầm non San Sả Hồ và trường
Tiểu học Lao Chải).

Với sự hỗ trợ của ILO, Sở LĐTBXH đã phối
hợp với Phòng GD&ĐT, có sự tham gia
của lãnh đạo UBND huyện và xã, ngành
LĐTBXH và các trường trung học cơ sở của
hai xã San Sả Hồ và Lao Chải, tổ chức các
cuộc họp tham vấn trao đổi giải pháp hỗ trợ
cho nhóm trẻ em này nhằm đáp ứng nguyện
vọng của các em và gia đình các em để giảm
tỉ lệ LĐTE. Các cuộc trao đổi đã đi đến thống
nhất cần nâng cấp khu ký túc xá của học
sinh, đồng thời xây thêm và cung cấp trang
thiết bị cho khu vực này ở hai trường học để
đáp ứng đủ nhu cầu về chỗ ăn ở cho các học
sinh bán trú. Các kế hoạch cải tạo và xây
dựng chi tiết đã được đưa ra và thống nhất
giữa các bên tham gia, với kinh phí kết hợp
từ CTHĐ và đóng góp của UBND huyện và
ngành GD&ĐT, và của cả các doanh nghiệp
hảo tâm ở địa phương để nâng cấp và xây
dựng thêm cơ sở vật chất, cung cấp thêm
trang thiết bị cho khu ký túc xá cho học sinh
bán trú; hỗ trợ đồ dùng dạy và học cho các
lớp học; ngành giáo dục cũng cam kết sẽ cố
gắng vận động các em đi học đều và không
bỏ học để đi bán hàng rong.

b.	Hỗ trợ các lớp học bán trú cho
c.	Dạy nghề và hỗ trợ việc làm
học sinh cấp trung học cơ sở
cho nhóm trẻ em 15-17 tuổi
(12-14 tuổi)
đã nghỉ hoặc bỏ học
Tại mỗi xã dự án có một trường trung học
cơ sở, do đặc điểm dân cư thưa thớt và trải
rộng ở địa bàn miền núi, nên khoảng cách từ
nhà của học sinh đến trường thường rất xa
(xa nhất là 11km); học sinh phải đi học hàng
ngày, với phương tiện đi lại chính là đi bộ theo
đường đồi núi hoặc bằng xe đạp. Vấn đề
đường xá xa xôi là những lý do chính khiến
trẻ thường xuyên nghỉ học, hoặc bỏ học.

Khi bắt đầu triển khai CTHĐ, hai trường trung
học cơ sở Lao Chải và San Sả Hồ cũng đã có
nhà ở bán trú cho học sinh, tuy nhiên, những
ngôi nhà này đã ở trong tình trạng xuống cấp,
tường gỗ mục nát, chỗ ngủ chỉ có thể đáp
ứng cho khoảng một phần ba so với nhu cầu
thực tế của học sinh. Trong các tham vấn tìm
hiểu nhu cầu cần hỗ trợ cho trẻ em do CTHĐ
tổ chức, gia đình các em, các giáo viên và
cán bộ quản lý các trường học và người dân
trong bản đều thể hiện mong muốn được hỗ
trợ nâng cấp và xây thêm các cơ sở bán trú
cho trẻ em ở độ tuổi từ 12-14 có nhà ở xa
trường giúp giảm tỉ lệ bỏ học và tăng tỉ lệ học
tập chuyên cần.

Các hoạt động dịch vụ du lịch rất phát triển
ở Sa Pa. Hàng năm ở đây thu hút hàng triệu
lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Các
cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch rất cần tuyển
lao động có tay nghề để đáp ứng yêu cầu của
khách du lịch về chất lượng và tính chuyên
nghiệp.
Trong tổng số 463 hồ sơ trẻ em hưởng lợi
từ CTHĐ đã được lập và đưa vào Hệ thống
Giám sát và Báo cáo về Đối tượng Hưởng lợi
trực tiếp, có 184 em có nhu cầu học nghề
và có việc làm. Sở LĐTBXH đã phối hợp với
Phòng LĐTBXH huyện và UBND hai xã Lao
Chải và San Sả Hồ, với sự hỗ trợ của ILO, tổ
chức các cuộc họp tham vấn với nhóm trẻ em
này để trao đổi về những vấn đề liên quan
đến nhu cầu học nghề của các em, tìm hiểu
về độ tuổi, trình độ văn hóa của các em, và
nghe các em khẳng định lại mong muốn cần
được hỗ trợ của mình; tham vấn cũng cho
thấy đa số các em có nguyện vọng học các
nghề liên quan đến dịch vụ du lịch như nấu
ăn, làm bánh ngọt, hướng dẫn viên du lịch...
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Trường Dạy nghề Du lịch Hoa Sữa có chi
nhánh tại Thị trấn Sa Pa. Đây là cơ sở thực
hành của nhà trường, một số học sinh sau
khi kết thúc thời gian học lý thuyết tại Hà
Nội đã được đưa lên đây để thực tập với sự
hướng dẫn của giáo viên của trường. Vì tính
chuyên nghiệp trong xây dựng chương trình
học, trong việc giảng dạy và hướng dẫn thực
hành, gần 100% học viên của Trường Hoa
Sữa sau khi tốt nghiệp đã được giới thiệu và
tiếp nhận vào làm việc tại các cơ sở dịch vụ
du lịch có uy tín với mức lương cao và ổn
định. Trường Dạy nghề Hoa Sữa, do đó, đã
được chọn để hợp tác trong hoạt động hỗ trợ
dạy nghề và giới thiệu việc làm của CTHĐ.

tổng số trẻ em có nguyện vọng học nghề đáp
ứng đủ điều kiện học nghề, bao gồm độ tuổi
(từ 14 tuổi trở lên) và trình độ văn hóa tối
thiểu để học nghề (tối thiểu là trình độ phổ
thông cơ sở).

Trường Hoa Sữa đã phối hợp với Phòng Đào
tạo nghề của Sở LĐTBXH, Phòng LĐTBXH
và UBND hai xã Lao Chải và San Sả Hồ đi
xuống tận xã để tổ chức tư vấn, giới thiệu
cho các em có nguyện vọng học nghề về
các khóa đào tạo của nhà trường, nội dung
của từng khóa học là gì và triển vọng việc
làm sau khi tốt nghiệp; đồng thời nhà trường
cũng đưa ra các yêu cầu và quy định của nhà
trường đối với học viên cùng các hỗ trợ cho
những em muốn học nghề; sau đó tổ chức
cho những em muốn học đăng ký/ghi danh.
Kết quả của các cuộc tham vấn (2 đợt tham
vấn) đã đưa ra chỉ có khoảng 45 em, trong

Sau cuộc họp, chương trình đào tạo cho từng
ngành nghề và một bản kế hoạch chi tiết đã
được lập, bao gồm tổng kinh phí cần thiết để
tổ chức các khóa đào tạo (6 tháng/khóa), và
các phần kinh phí đóng góp từ CTHĐ, từ Sở
LĐTBXH (trích từ kinh phí từ Chương trình
Dạy nghề cho Nông thôn - 1959) và phần
đóng góp của trường Hoa Sữa (bao gồm
cung cấp chỗ ở cho toàn bộ học sinh, quần
áo đồng phục cho học sinh và cơ sở vật chất
giảng dậy và thực hành…).

Trên cơ sở số lượng học sinh đăng ký, một
cuộc họp đã được triển khai, với sự tham dự
của Sở LĐTBXH, Phòng Dạy nghề của Sở,
Phòng LĐTBXH, trường Hoa Sữa và ILO để
trao đổi và thống nhất về những ngành nghề
đào tạo, mục tiêu và thời lượng đào tạo và số
lượng học sinh, điều kiện cơ sở vật chất cung
cấp cho học sinh, việc làm sau khi tốt nghiệp
và nguồn kinh phí đóng góp, huy động...

Thời gian đầu, hai khóa đào tạo nghề sơ cấp
với 6 lớp đã được tổ chức cho tổng số 45 học
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sinh dân tộc, chủ yếu là người H’Mông, trong
thời gian từ 1/4/2012 đến 30/6/2013 với ba
ngành học chính: kỹ thuật làm bánh mỳ và
bánh ngọt; kỹ thuật nấu ăn Á và nghiệp vụ
Bàn đã được thực hiện; Ở các lớp dạy nghề
này, bên cạnh việc dạy lý thuyết và thực
hành về các kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ
cơ bản của từng ngành học, trường Hoa Sữa
còn đưa thêm các nội dung như kỹ năng giao
tiếp, kỹ năng sống và ngoại ngữ vào chương
trình để giảng dạy cho các em.
Sau thời gian học lý thuyết, các học sinh
được nhà trường đưa đi thực tập tại các công
ty du lịch đóng ở thị trấn Sa Pa.

Tiếp theo hai khóa đào tạo nghề ở trên, khóa
thứ ba được tiếp tục tuyển sinh, với quy trình
tư vấn và tuyển chọn giống như hai khóa
đầu. Khóa 3 có 20 học sinh, khai giảng tháng
11/2013, và sẽ kết thúc trong tháng 4/2014;
kinh phí hỗ trợ cho khóa này chủ yếu từ
Chương trình 1956 - Chương trình Dạy nghề
cho nông thôn của Chính phủ, và một phần
kinh phí đóng góp của trường Hoa Sữa. Khi
tài liệu này được viết, các em học sinh của
khóa 3 đang bước vào giai đoạn thực tập kỹ
năng nghề. Đây là một dấu hiệu cho thấy
sự bền vững của CTHĐ tại Lào Cai, do hoạt
động khởi sướng từ CTHĐ vẫn đang được
tiếp tục sử dụng nguồn kinh phí của quốc gia/
địa phương.

d. Phát triển sinh kế hộ gia đình
CTHĐ đã đặt hỗ trợ phát triển kinh tế cho các
hộ gia đình có LĐTE là một trong các can
thiệp quan trọng giúp phòng ngừa và giảm
LĐTE. Vì nếu cha mẹ có đủ việc làm, có thu
nhập ổn định thì trẻ em sẽ không còn phải
chịu áp lực lao động kiếm sống cùng cha mẹ,
các em sẽ được đến trường và được hưởng
các quyền của mình.

Kết quả tham vấn các hộ gia đình được lập
hồ sơ cho thấy họ đang rất lúng túng trong
vấn đề sinh kế: các hộ gia đình mong muốn
vay tiền của ngân hàng để chăn nuôi, trồng
trọt hoặc dệt thổ cẩm và làm đồ thủ công mỹ
nghệ, nhưng họ thiếu kiến thức và kỹ năng
để chăn nuôi, trồng trọt có sản lượng cao, tỉ
lệ gia súc chết nhiều do dịch bệnh hoặc thời
tiết mưa rét; chất lượng hàng thủ công thổ
cẩm thấp, mẫu mã xấu và nghèo nàn, không
phù hợp với thị hiếu của khách du lịch nên
sản phẩm không bán được.
Từ đầu năm 2010, Viện Nghiên cứu và Phát
triển Ngành nghề Nông thôn Việt Nam (ViRi)
- một tổ chức NGO của Việt Nam, đã triển
khai một dự án thử nghiệm phòng chống bạo
lực đối với phụ nữ và tăng thu nhập thông
qua phát triển ngành thủ công dệt và làm thổ
cẩm ở huyện Sa Pa. Qua một năm thực hiện,
thu nhập của những nhóm đối tượng đích này
đã tăng lên 50% với việc bán các sản phẩm
thủ công cho khách du lịch đến địa phương.
Dự án tiếp tục giai đoạn 2 trong khoảng thời
gian 5 năm từ 2011-2015 với trọng tâm hỗ
trợ quá trình tái hòa nhập xã hội của các nạn
nhân của buôn bán người và bạo lực gia đình
ở ba xã Lao Chải, San Sả Hồ và Tả Giàng
Phìn của huyện Sa Pa. Theo đó, hai xã San
Sả Hồ và Lao Chải cũng nằm trong địa bàn
dự án của CTHĐ.
ViRi có Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ
phát triển các làng nghề thủ công truyền
thống (HRPC), là đơn vị tổ chức Thương mại
Công bằng của ViRi và là một thành viên
của Tổ chức Thương mại Công bằng thế
giới (WFTO) từ năm 2008. Với thế mạnh về
chuyên môn và mạng lưới hỗ trợ, đồng thời
có kinh nghiệm làm việc phong phú ở Sa Pa,
ViRi đã được lựa chọn phối hợp nguồn lực để
thực hiện hợp phần hỗ trợ phát triển sinh kế
của CTHĐ, cùng hợp tác với các ban ngành
có liên quan ở địa phương như phòng kinh tế,
hội phụ nữ, ngành nông nghiệp và phát triển
nông thôn, cung cấp các hỗ trợ phát triển
kinh tế cho khoảng 200 hộ gia đình hưởng lợi
của CTHĐ, thông qua:


N
 âng cao cơ hội phát triển kinh tế: Dưới
sự hỗ trợ của Sở LĐTBXH, ViRi phối
hợp với Phòng LĐTBXH và Hội Phụ nữ
huyện và xã tổ chức tham vấn nhu cầu
với từng gia đình trong nhóm đối tượng
đích đã được lập hồ sơ để có các thông
tin về việc làm/phương tiện sinh kế và
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thu nhập của họ, về vốn và năng lực
phát triển vốn, các mong muốn cần hỗ
trợ, đồng thời đánh giá về năng lực của
các hộ gia đình trong chăn nuôi, trồng
trọt và tay nghề sản xuất sản phẩm thủ
công. Từ kết quả của tham vấn các hộ
gia đình, thảo luận với các ban ngành liên
quan của địa phương để xác định những
kế hoạch sinh kế phù hợp và cụ thể cho
các hộ gia đinh dựa trên cơ sở các ngành
nghề sẵn có tại địa phương và nguyện
vọng của các hộ gia đình. Các kế hoạch
được xây dựng và thực hiện thông qua
các nhóm, bao gồm nhóm sản xuất và
bán sản phẩm thổ cẩm, nhóm du lịch
tại nhà (home-stay), nhóm trồng và chế
biến nông sản bao gồm ngô ngọt, thảo
quả, nến lá thuốc tắm v.v.; đồng thời hỗ
trợ nâng cao về chất lượng sản phẩm và
tính chuyên nghiệp cho các nhóm này.
	
Nâng cao năng lực: Sau khi đăng ký

tham gia, các nhóm bầu nhóm trưởng.
Trưởng nhóm được tập huấn về các kỹ
năng thành lập và làm việc nhóm; quản
lý nhóm, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn,
quản lý tài chính, tiếp thị sản phẩm.
Thành viên các nhóm được tập huấn về:
kỹ năng lập kế hoạch sản xuất; kỹ thuật
gieo, trồng, chăm sóc và thu hoạch nông
sản, như ngô ngọt, thảo quả, sợi lanh; kỹ
thuật chưng cất tinh dầu thảo quả; thêu,
dệt và sản xuất sản phẩm thổ cẩm theo
mẫu mã mới; đào tạo các kỹ năng bán
hàng, kỹ năng tiếp thị và giới thiệu sản

phẩm; kỹ năng làm du lịch cộng đồng/
home-stay; cách tính toán nguyên liệu
đầu vào, hạch toán các sản phẩm, giá
sản phẩm.

	
Xúc tiến bán hàng tại địa phương: Ngoài

các hỗ trợ về kỹ thuật trong sản xuất, ViRi
cùng hợp tác với các ban ngành liên quan
như ngành LĐTBXH, UBND Huyện, Hội
Phụ nữ huyện và Trung tâm XT du lịch,
Vietcraft - Hiệp hội XK Hàng TCMN Việt
Nam hỗ trợ các gia đình hưởng lợi kết nối
với thị trường để bán sản phẩm; đồng
thời hỗ trợ các nhóm về nguyên liệu,
thiết kế và làm bao bì, nhãn mác và tờ
rơi giới thiệu sản phẩm. Đồng thời, giúp
các nhóm tiêu thụ các sản phẩm ngay tại
địa phương bằng cách ký gửi sản phẩm
tại một số cửa hàng bán đồ thủ công mỹ
nghệ và tại một số khách sạn ở Sa Pa.
Ngoài ra còn cải thiện thí điểm dịch vụ ăn
nghỉ tại địa phương/home-stay.
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V
 IRI phối hợp với Hội phụ nữ tổ chức các
tập huấn về các vấn đề liên quan đến
LĐTE như bình đẳng giới trong phòng
ngừa và xóa bỏ LĐTE, bảo vệ, chăm sóc
TE và các quyền của trẻ em, tảo hôn,
bạo lực giới, buôn bán phụ nữ và trẻ em...
cho khoảng 120 phụ nữ và nam giới tại
các xã dự án nhằm nâng cao hiểu biết về
giới và xóa bỏ bất bình đẳng giới, tạo điều
kiện cho trẻ em gái được đến trường, và
được hưởng các quyền của mình. Nội
dung hiểu biết về LĐTE cũng được lồng
ghép trong các khóa tập huấn này.

Trong quá trình thực hiện các hoạt động
trong hợp phần phát triển sinh kế này, những
phương pháp và nguyên tắc dưới đây đã
được áp dụng:
	Có sự tham gia của những người hưởng
lợi (đánh giá nhu cầu, cùng xây dựng kế
hoạch, thực hiện kế hoạch, đánh giá và
giám sát công việc...
	Có tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật của chuyên
gia (thiết kế nước ngoài, chuyên gia thị
trường, chuyên gia kỹ thuật, chuyên
gia giới)
	Trao quyền cho địa phương (cơ hội phát
triển kinh tế, cơ hội về xã hội: tham gia
hoạt động của UBND xã, Hội PN)
	Thương mại công bằng (VIRI là tổ chức
hỗ trợ phát triển TMCB; cam kết không
sử dụng lao động trẻ em, tạo cơ hội kinh
tế cho nhóm đối tượng khó khăn, môi
trường...)
	Tiếp cận đa chiều (các bên tham gia, tối
đa hóa nguồn lực,...)

	
Đặc biệt, CTHĐ kết nối nhóm sinh kế

với các doanh nghiệp địa phương và bố
trí khu sản xuất, trưng bày và bán sản
phẩm trong khuôn viên của Bảo tàng và
Triển lãm văn hóa các dân tộc huyện
Sa Pa, tại hội chợ Sa Pa tháng 2/2013,
hội chợ Bắc Hà tháng 6/2013, hội chợ
Lào Cai tháng 3/2013... Các sản phẩm
cũng được giới thiệu trên trang website
greencarft.vn, và mở rộng thị trường
cho sản phẩm địa phương qua các kênh
của Vietcraft.

3.3	Phòng ngừa và xóa
bỏ LĐTE thông qua
cải thiện các hoạt
động quản lý du lịch
Tăng cường công tác quản lý và tổ chức các
hoạt động dịch vụ du lịch sẽ góp phần hiệu
quả tới việc ngăn ngừa và xóa bỏ lao động trẻ
em, đặc biệt là đối với nhóm trẻ em lao động
trong lĩnh vực du lịch, và đồng thời giúp cho
việc giám sát LĐTE. Các hoạt động này được
thực hiện một cách đồng bộ và liên kết với
nhau ở cả thị trấn Sa Pa (nơi thu hút LĐTE
đến), và hai xã Lao Chải và San Sả Hồ (nơi
các em đi).
Tại thị trấn Sa Pa (điểm đến):
	
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(VHTT&DL) đã phối hợp với Phòng
VHTT&DL và Sở LĐTBXH tổ chức tập
huấn cho trên 70 cán bộ quản lý và nhân
viên của ngành du lịch, kể cả các công ty
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du lịch ở Sa Pa với nội dung đa dạng như
hiểu biết về LĐTE, thực trạng LĐTE trong
lĩnh vực du lịch tai Sa pa, các quy định
của luật pháp quốc gia và quốc tế liên
quan đến LĐTE, Chiến lược phát triển du
lịch của Lào Cai, và của Sa Pa nói riêng,
các quy chế, chính sách và vai trò của
ngành du lịch trong điều phối và quản lý
du lịch tại địa phương... nhằm cung cấp
những kiến thức và thông tin liên quan
đến LĐTE, và thu hút nhân sự ngành du
lịch tham gia vào hoạt động phòng ngừa
và xóa bỏ trẻ em trong hoạt động du lịch.
	
Củng cố hoạt động của Trung tâm

Thông tin Du lịch Sa Pa nhằm cải thiện
chất lượng phục vụ và cung cấp thông
tin liên quan đến du lịch trên địa bàn,
giúp cho khách du lịch có thể tiếp nhận
được những thông tin chính xác, đồng
thời giải đáp các yêu cầu của khách du
lịch một cách chuyên nghiệp. Những
hỗ trợ bao gồm: cải thiện trang web du
lịch Sa Pa, thiết kế và in ấn các tờ-rơi
với các quy định của pháp luật về hoạt
động du lịch, bao gồm các thông điệp
về xóa bỏ LĐTE; hướng dẫn các điểm
du lịch, khách sạn, nhà hàng, nơi bán đồ
lưu niệm và các sản phẩm thổ cẩm thủ
công mỹ nghệ; triển lãm văn hóa, lịch sử
và phong tục tập quán của các dân tộc
ở Sa Pa, giới thiệu các hoạt động du lịch
cộng đồng, các gói du lịch... Tất cả đều
có niêm yết các mức giá theo quy định.
Ngoài ra, khuyến cáo du khách không
nên mua hàng của người bán hàng
rong, đặc biệt là không nên mua hàng
của trẻ em bán rong, thay vì điều đó du
khách nên đến các điểm bán hàng có
quy định hoặc tham gia vào hoạt động
từ thiện khác nếu muốn trợ giúp cho trẻ
em. Ngoài ra, làm mới và chính sửa các
hệ thống bảng hiệu và sơ đồ chỉ dẫn của
Trung tâm Thông tin Du lịch, giúp cho
khách du lịch có thể nhận biết dễ dàng.

	
Hình thành khu sản xuất, quảng bá, giới

thiệu và bán các sản phẩm thổ cẩm/thủ
công mỹ nghệ của các dân tộc của Sa
Pa bởi những nghệ nhân đến từ các xã
thuộc huyện Sa Pa, trong đó có xã San
Sả Hồ và Lao Chải. Khu này được đặt
trong khuôn viên của Bảo tàng và Triển
lãm văn hóa các dân tộc huyện Sa Pa,
nhằm thu hút khách du lịch đến xem sản
xuất thổ cẩm và các mặt hàng thủ công
và mua các sản phẩm đó. Bên cạnh
các sản phẩm được sản xuất ngay tại
đây, ngành du lịch và ViRi còn làm việc
với các nhóm sản xuất tại hai xã dự án
để chọn các sản phẩm khác, như nến
tự nhiên, các sản phẩm thủ công, các
sản phẩm từ thảo quả... mang đến khu
vực này để trưng bày, giới thiệu và bán,
nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của các
nhóm sản xuất.

	
CTHĐ cũng hợp tác chặt chẽ với UBND

Huyện Sa Pa, ngành LĐTBXH và ngành
VHTT&DL để tái cơ cấu và tăng cường
công tác quản lý khu Chợ thị trấn Sa
Pa nhằm cung cấp cho người dân địa
phương, trong đó có người bán hàng
rong, địa điểm ổn định để trưng bày và
bán các sản phẩm của họ, giúp giảm
thiểu tỉ lệ người bán hàng rong.

	
Cùng với hoạt động này, chính quyền địa

phương đã ban hành quy định nghiêm
cấm bán hàng rong. Đồng thời, nâng
cao năng lực quản lý Chợ thông qua
xây dựng nội quy hoạt động Chợ, trong
đó có những quy định xóa bỏ bán hàng
bên ngoài Chợ và đảm bảo những quy
định này được thực hiện thông qua hoạt
động giám sát. Quy định về cấm sử dụng
LĐTE trong các doanh nghiệp du lịch
và gia đình trẻ em cũng được thực hiện
và có hình thức xử phạt hành chính với
những trường hợp vi phạm.
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Tại nơi đi (xã San Sả Hồ và xã Lao Chải)


X
 ây dựng các điểm du lịch cộng đồng
sản xuất hàng thủ công kèm với nơi trưng
bày các sản phẩm thủ công truyền thống
của dân tộc H’mong và Dao, do phụ nữ
và trẻ em điều hành tại Lao Chải và San
Sả Hồ, nhằm ngăn trẻ em đi lên thị trấn
Sa Pa để bán hàng rong, và phát triển
kinh tế cho gia đình trẻ em bằng cách
giúp họ một sinh kế bền vững, đồng thời
duy trì được ngành nghề truyền thống.

	
Cải thiện thí điểm dịch vụ ăn nghỉ tại địa

phương (home-stay) thông qua đánh giá
điều kiện các gia đình ở Lao Chải và San
Sả Hồ và nhu cầu tập huấn và hỗ trợ của
họ; xây dựng các tài liệu tập huấn và tập
huấn cho các điểm du lịch gia đình và du
lịch cộng đồng về dịch vụ và quản lý du lịch
cho 8 điểm du lịch tại nhà của xã dự án.

	
Phối hợp với Trung tâm Thông tin Du

lịch Sa Pa để đưa các điểm du lịch cộng
đồng này vào các nội dung giới thiệu về
du lịch địa phương, và nằm trong những
điểm đến của các gói du lịch của Trung
tâm, nhằm thu hút khách du lịch.

	
Tổ chức các hoạt động du lịch tại cộng

đồng như biểu diễn văn nghệ, hội chợ
với sự tham gia của khách du lịch trong
và ngoài nước. Tại những hoạt động các
thông điệp về bảo vệ trẻ em, LĐTE đã
được lồng ghép như một hình thức truyền
thông.
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4. Kết quả từ cthđ của Sa Pa, Lào Cai
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4.1	Về Nhận thức và
Năng lực


N
 hận thức và năng lực của cán bộ chính
quyền các cấp và các ban ngành về
LĐTE đã được nâng lên. Cán bộ của các
ban ngành liên quan từ tỉnh đến cơ sở
được trang bị kiến thức, kỹ năng và nâng
cao năng lực trong công tác lập kế hoạch
hoạt động, giám sát và hệ thống báo cáo.
Những kiến thức này đã được áp dụng
để thực hiện các chương trình khác của
quốc gia. “Chúng tôi đã có thể thực hiện
mọi khâu của một can thiệp trọn vẹn, từ
đánh giá khảo sát nhu cầu, tham vấn, lập
kế hoạch, thực hiện can thiệp, đến kết
nối với những đầu ra cuối cùng như thị
trường tiêu thụ sản phẩm hay các tổ chức
đơn vị nhận lao động” (Cán bộ ngành lao
động huyện Sa Pa).

Cán bộ cấp huyện (ví dụ phòng
LĐTBXH) được củng cố năng lực
xây dựng kế hoạch, biết theo dõi,
triển khai kế hoạch theo kế hoạch
khung. Trước đây cán bộ hay lập
kế hoạch theo ý kiến chủ quan và
không khảo sát thực trạng đia
phương. Nay họ biết lập kế hoạch
dựa trên kết quả khảo sát nên kế
hoạch cụ thể hơn, phù hợp hơn.
Phó chủ tịch, UBND huyện Sa Pa,
Lào Cai



C
 ác cơ quan, ban ngành và chính quyền
địa phương các cấp đã tăng cường phối
kết hợp với nhau trong thực hiện các
hoạt động của CTHĐ, đồng thời có sự
tận dụng và lồng ghép nguồn lực từ các
chương trình hiện có (của chính phủ,
các doanh nghiệp ở địa hương và các
tổ chức khác đang hoạt động trên cùng
địa bàn) cùng với nguồn lực của dự án
để thực hiện các hoạt động trong CTHĐ
cho hiệu quả nhất. “Sự cần thiết lồng
ghép hài hòa giữa những hỗ trợ kỹ thuật
và tài chính bên ngoài với những nguồn
lực sẵn có tại địa phương” (Cán bộ Sở
LĐTBXH Lào Cai).



N
 hận thức của trẻ em, gia đình và cộng
đồng về ảnh hưởng tiêu cực của LĐTE
và sự cần thiết của giáo dục được nâng
cao. “Nếu có người về bản mời các em đi
làm, nhiều tiền các em có đi không?” Trả
lời “Không đi, còn phải đi học để biết chữ,
với lại các em còn bé, chưa đủ tuổi đi
làm” (Nhóm trẻ trường THCS Lao Chải)



N
 hận thức của các giáo viên về LĐTE
đầy đủ và đúng hơn; Song song với
những thay đổi về nhận thức, năng lực
của giáo viên cũng có những thay đổi
đáng kể, đặc biệt là kỹ năng truyền
thông của họ được nâng cao từ các tập
huần về phương pháp SCREAM cụ thể
là biết sử dụng nghệ thuật vào các hoạt
động truyền thông như xây dựng kịch
bản, phân vai và cùng với học sinh thực
hiện các buổi truyền thông qua các hình
thức văn nghệ, đóng kịch nhằm thu hút
sự tham gia và đẩy mạnh hiệu quả của
từng buổi truyền thông.

“Trước đây, tỉ lệ trẻ em tới trường
rất thấp, nhất là tỉ lệ chuyên cần
và nhất là vào mùa vụ hoặc những
mùa giáp hạ học sinh bỏ học nhiều.
Nhưng sau khi dự án vào xã và
truyền thông, ở trong và ngoài nhà
trường, tỉ lệ trẻ quay lại trường
học trong năm nay là 100%. Các
em theo bố mẹ đi làm hoặc tự bản
thân đi làm rất nhiều, tới nay các
em không đi bán hàng rong trên
chợ mà đã quay trở lại trường học,
tỉ lệ chuyên cần đạt gần 99%. Buổi
đầu tiên có rất nhiều khó khăn về tư
duy, tư tưởng của người dân, nhận
thức của người dân thấp, họ chưa
hiểu thế nào là lao động trẻ em, trẻ
em bỏ học. Sau khi chúng tôi truyền
thông vận động và làm việc với xã
thì bây giờ cán bộ xã và các em đã
nhận thức được thế nào là lao động
trẻ em, thế nào là đến trường học”
(Cán bộ phòng Lao động huyện
Sa Pa).
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H
 uyện Sa Pa đã thành lập Đội Quy tắc,
có nhiệm vụ trao đổi với các gia đình,
yêu cầu các gia đình cam kết không để
xảy ra tình trạng LĐTE, và có những
biện pháp xử phạt hành chính với những
trường hợp vi phạm.



C
 ác thôn bản của huyện Sa Pa xây
dựng các bản hương ước yêu cầu các
gia đình có trẻ em cam kết cho con em
đi học và phạt các gia đình để trẻ em bỏ
hay nghỉ học.



C
 ác cấp chính quyền đã hình thành
những nhóm giám sát, có nhiệm vụ theo
dõi giám sát trong địa bàn thị xã, thôn bản
để đảm bảo trẻ em không tham gia vào
các hoạt động có liên quan đến du lịch
như bán hàng rong, hay làm việc ở các
nhà hàng khách sạn. Những trường hợp
vi phạm thường bị nhắc nhở và xử phạt.

“Không chỉ tối đa hóa sự tham gia
và tiếng nói của trẻ em, gia đình
trẻ em, và cán bộ địa phương qua
những cuộc họp tham vấn, thảo
luận tập thể, CTHĐ còn xây dựng
và thực hiện những chiến dịch
truyền thông xã hội với sự tác động
tới cộng đồng rộng khắp, huy động
mọi thôn bản, phường xã tham gia
vào hoạt động truyền thông và phổ
biến các khẩu hiệu xã hội như “Tạo
cơ hội phát triển bình đẳng cho
mọi trẻ em” và ký cam kết phòng
chống và xóa bỏ LĐTE” (Cán bộ lao
động, huyện Sa Pa).

4.2 Về Hỗ trợ trực tiếp


V
 iệc sử dụng tiếng H’mong trong giảng
dạy (Giáo dục song ngữ) làm tăng tính
hấp dẫn, thu hút việc học tập của trẻ
em và cho con đi học bởi vì nó giúp xóa
bỏ “rào cản ngôn ngữ” cho rất nhiều trẻ
em dân tộc thiểu số, giúp các em thích
học tập hơn, từ đó hình thành những tác

động tâm lý đối với niềm đam mê học
tập, đồng thời làm tăng giá trị của giáo
dục trong xóa bỏ LĐTE. Trẻ em thuộc
các chương trình giáo dục song ngữ được
thừa nhận là tự tin hơn, chủ động hơn, và
có hiệu quả hơn trong học tập; các em
học kỹ năng giao tiếp nhanh hơn các em
khác tại các chương trình giáo dục thông
thường. Phụ huynh của các em và chính
quyền địa phương đánh giá cao hiệu quả
của phương pháp dạy song ngữ vì những
lợi thế rõ ràng về chất lượng giảng dạy,
đồng thời duy trì tỷ lệ trẻ em đến trường,
vì thế, số lượng học sinh đăng ký đi học
và đến trường đều đặn tăng lên, và số
học sinh nghỉ bỏ học giảm rõ rệt: Có
khoảng 99% học sinh 6 tuổi đã đăng ký
đi học đúng tuổi nhờ nhận thức của gia
đình tăng lên và chính quyền địa phương
vào cuộc hỗ trợ tốt hơn, dù vẫn còn một
tỷ lệ nhất định trẻ em nghỉ học trong thời
điểm mùa vụ và mùa du lịch. Tỷ lệ học
sinh chuyển cấp từ THCS lên THPT
tăng lên (25% trong năm học 2011-2012
và khoảng 50% năm học 2012-2013)
(Hiệu trưởng THCS Lao Chải).



C
 ác lớp học bán trú đã giúp cho khoảng
215 trẻ em ở cấp trung học cơ sở ở hai xã
San Sả Hồ và Lao Chải có chỗ ăn ở để tiếp
tục học tập, giúp tăng tỉ lệ học tập chuyên
cần, và giảm tỉ lệ LĐTE tại hai xã. Đây
là các lớp học dựa vào cộng đồng, hoạt
động dưới sự đóng góp của các hộ dân tại
xã để lo các bữa ăn cho trẻ. Khoảng 3, 4
năm trước đây, các em nghỉ học nhiều và
trình độ nhận thức thấp, chưa ý thức được
giá trị của học tâp. Với sự quan tâm của
các cấp lãnh đạo, thầy cô giáo, phương
pháp giảng dạy mới của các thầy cô giáo
đã tạo hứng thú học tập cho các em, các
em hình thành ý thức học tập rõ ràng, đến
lớp, đến trường tham gia các hoạt động
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một tháng, có hỗ trợ ăn ở. Tổng mức thu
nhập vì thế có thể đạt 4 triệu đồng một
tháng. Theo một doanh nghiệp sử dụng
lao động, “học viên trường Hoa Sữa trung
thực, có tay nghề, trách nhiệm, chăm chỉ.
Tuy nhiên các em cũng một chút chậm
chạp và ảnh hưởng của truyền thống kết
hôn sớm, dẫn đến có thể bỏ việc. Trong
khóa đào tạo của trường Hoa Sữa, một
số học viên, trong đó chủ yếu là các học
viên nữ người Hmong, đã bỏ học để lấy
chồng trước khi hoàn thành khóa học
(Doanh nghiệp sử dụng lao động).

vui chơi. Đặc biệt là có 116 em ở bán trú
và ở thường xuyên được 75, 80 em. Các
thày cô có hoạt động như chương trình
vui chơi vào buổi chiều, dạy kèm vào buổi
chiều, dạy thêm buổi tối và các em được
xem tivi vào buổi tối, được các thày cô kể
chuyện, dạy múa hát nên các em hứng
thú với việc học tập hơn nhiều. (Giáo viên
nam Tiểu học Lao Chải).





Đ
 ối với các lớp học nghề: Sau khi tốt
nghiệp, đã có gần 40 em được cấp Chứng
chỉ học nghề và được giới thiệu việc làm
phù hợp tại các doanh nghiệp du lịch ở thị
trấn Sa Pa với thu nhập ổn định. Các em
nhìn chung đếu thấy hạnh phúc và may
mắn hơn so với các bạn cùng quê: “Ở nhà
em phải lo lắng sao cho có thức ăn và
kiếm tiền giúp cha mẹ. Ở đây em có thức
ăn, có chỗ ngủ, có internet để biết tin tức
và có nhiều bạn bè. Hơn nữa em được học
nghề để tự mình kiếm sống sau này. Em
cảm thấy ngày càng tự tin hơn và có thể
nói chuyện với tất cả mọi người mà không
còn sợ sệt nữa” (Học viên nữ, 17 tuổi, dân
tộc H’mong).

V
 ới khoảng thời gian ba tháng sau khi tốt
nghiệp, học viên trường Hoa Sữa có thể
đạt mức lương khởi điểm là 2 triệu đồng



V
 ề hoạt động sinh kế: Bước đầu đã
thành lập được 16 nhóm sinh kế với
135 thành viên tham gia. Nhóm tự nhân
rộng sau khi được đào tạo và kết nối thị
trường (thổ cẩm, thảo quả, nến). Hiện
nay, các nhóm có thể chủ động lập kế
hoạch, sản xuất và bán hàng, góp phần
nâng cao thu nhập cho gia đình, trẻ em
bỏ học đã được đi học lại, số trẻ em bán
hàng rong và tham gia lao động nặng
nhọc giảm rõ rệt. Mô hình phát triển
kinh tế hộ gia đình có hiệu quả rất rõ
rệt. Cây ngô ngọt đã cho thu hoạch khá
cao. Các sản phẩm thủ công được làm
với mẫu mã đẹp và đã tìm kiếm được thị
trường đầu ra cho các sản phẩm. Khai
thác thị trường nội địa và phối hợp, tận
dụng sự hỗ trợ của các doanh nghiệp
xã hội tại địa bàn (Lan Rừng, Phố Núi,
Sapa View...). Các nhóm không bị phụ
thuộc vào một đầu mối duy nhất mua
bán hàng, nhóm có quyền lựa chọn.



T
 ính gắn kết cộng đồng được nâng cao
nhiều qua cách làm việc và chia sẻ theo
nhóm. Khái niệm làm việc nhóm đã được
hình thành rõ nét, và đây chính là cơ sở
quan trọng cho sự khởi đầu của những
quy mô sản xuất lớn hơn.
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 hóm sản xuất nến tự nhiên ở
N
làng Cát Cát, xã San Sả Hồ do chị
Mã Thi Sa, người Hmong là trưởng
nhóm. Nhóm gồm 8 phụ nữ và 4
nam giới, được tập huấn cách mua
nguyên vật liệu sản xuất phù hợp,
kỹ thuật đổ khuôn tạo hình các loại
nến khác nhau, làm tờ rơi giới thiệu
sản phẩm và định giá sản phẩm.
Bên cạnh đó, trên cơ sở phối hợp với
phòng kinh tế huyện Sa Pa, CTHĐ
đã kết nối nhóm nến với thị trường
giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm
bằng việc tổ chức phòng trưng bày
sản phẩm, nơi nhóm có thể giới
thiệu sản phẩm của mình tới khách
hàng. Là trưởng nhóm, chị Sa có
trách nhiệm tổ chức các thành viên,
lên kế hoạch sản xuất, tổ chức sản
xuất, bán sản phẩm và quản lý tài
chính. Cho đến nay, nhóm đã sản
xuât được 10 loại nến với hình dáng
và màu sắc khác nhau. Mọi thành
viên của nhóm làm việc với nhau
dựa trên một nguyên tắc cơ bản và
đơn giản: làm thì có công, không

làm không có công. Sau một năm
thực hiện, nhóm đã có mạng lưới thị
trường là các nhà hàng, khách sạn
ở thị trấn Sa Pa như Lan Rừng, Sa
Pa View, Sa Pa Ochao, vv. Vì Cát Cát
cũng là một điểm du lịch nên nhóm
cũng có thị trường ngay tại bản của
mình. Nguyên liệu làm nên có thể
bảo quản lâu, nên nhóm hoàn toàn
chủ động được lịch sản xuất khi bán
hết sản phẩm. Nhìn chung, khách
hàng có phản hồi tích cực với những
sản phẩm nến vì họ thích sản phẩm
thủ công, có mùi thơm và tinh dầu
sáp ong. Hiện nay, với công cụ sản
xuất còn hạn chế, nhóm chưa đủ
khả năng nhân rộng số thành viên
của mình dù rất nhiều bà con trong
thôn bản muốn được tham gia. Thu
nhập bình quân một người một
tháng hiện nay là 800,000 đồng.
Với thu nhập này, các gia đình có
thể mua sắm một số trang thiết bị
cho gia đình, giống cây trồng, quần
áo và chi phí học tập của con cái.
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N
 hờ có những thay đổi này, số LĐTE,
nhất là trẻ em lang thang, ở Sa Pa đã
giảm đáng kế, như chia sẻ của một cán
bộ chuyên trách về trẻ em ở phòng lao
động huyện Sa Pa: “Sau các khóa tập
huấn, ILO và chính quyền đã xây dựng
được các nhóm sinh kế, trong đó có cả
trẻ em mới quay lại trường học và có
thể dánh 1-2 giờ một ngày làm thủ công
cùng cha mẹ. Nhóm thổ cẩm Lao Chải
hoạt động khá ổn định với những đầu
ra tương đối khả quan. Nhóm ngô ngọt,
nhóm sản xuất nến cũng là những mô
hình hoạt động tốt với thu nhập ổn định
và từ đó giúp các gia đình có thể có điều
kiện học hành tốt hơn cho con cái”(Cán
bộ phòng lao động huyện).

	
Những can thiệp thể chế đã góp phần

nâng cao nhận thức chung của xã hội
và khu vực tư nhân, doanh nghiệp, người
dân địa phương, khách du lịch về vấn đề
LĐTE và tạo ra một khung quản lý nhà
nước giám sát hoạt động bán hàng rong,
đeo bám khách du lịch và sử dụng LĐTE
tại địa bàn. Với địa phương, số lượng trẻ
em lao động sớm, trẻ em lang thang bán
hàng giảm xuống đáng kể mà có thể
nhìn thấy được, chất lượng dịch vụ du
lịch được cải thiện, đó là những kết quả
đáng ghi nhận của CTHĐ, hứa hẹn khả
năng nhân rộng cao.
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5. Những thuận lợi và khó khăn

29

30

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ VỀ XOÁ BỎ LAO ĐỘNG TRẺ EM

Phòng ngừa và Xóa bỏ Lao động Trẻ em trong Lĩnh vực Du lịch tại Khu vực Miền núi Dân tộc ít người

5.1 Thuận lợi
	Có được sự ủng hộ, hợp tác và quan
tâm của Bộ LĐTBXH và chính quyền địa
phương các cấp;
	Có được sự phối hợp tích cực, bao gồm
cả chia sẻ/đóng góp nguồn lực của các
cơ quan, ban ngành liên quan trong thực
hiện và giám sát các hoạt động.

5.2 Khó khăn, thách thức
	Chương trình thí điểm giáo dục song
ngữ gặp những khó khăn, thách thức
về bối cảnh thể chế và năng lực của
cán bộ giáo viên. Ví dụ, do ngôn ngữ
H’mong viết và đọc khác nhau nên hầu
hết giáo viên có thể đọc và không biết
viết ngôn ngữ này. Tài liệu giảng dạy in
màu không đủ để phân phát cho tất cả
các lớp song ngữ, buộc các lớp phải sử
dụng tài liệu photocopy đen trắng. Điều
này ảnh hưởng tới quá trình học tập của
cả giáo viên và học sinh. Để vượt qua
khó khăn này, Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai đã
thuê người H’mong biết viết và nói ngôn
ngữ của họ để hỗ trợ giáo viên của các
trường; đồng thời họ tổ chức các khóa
đào tạo thêm cho giáo viên trong suốt
những kỳ nghỉ hè. Sở GD-ĐT tỉnh Lào
Cai đã phân bổ kinh phí để cùng với kinh
phí của dự án tài trợ cho việc in màu
sách giáo khoa cho học sinh.

	Kết hôn sớm (trước 18 tuổi đối với nữ và
20 tuổi đối với nam, là độ tuổi theo quy
định của luật) là phong tục tập quán văn
hóa của người H’Mong, chiếm dân số
đông tại Sapa. Phong tục truyền thống
này bắt nguồn từ nhu cầu có thêm người
lao động trong gia đình của các hộ dân
ở đây. Khi mới kết hôn, đôi vợ chồng
trẻ ở cùng với gia đình nhà chồng để có
thêm lao động nữ cho gia đình. Chính
quyền cùng với các tổ chức quần chúng
đã có những nỗ lực để giáo dục giới trẻ
và gia đình các em về hôn nhân sớm và
tác động tiêu cực của nó. Đã có những
thành công đáng ghi nhận trong việc
này nhưng vẫn cần phải tiếp tục duy trì
lâu dài.
	Trình độ dân trí, nhận thức của người
dân còn hạn chế, ngôn ngữ bất đồng ;
Địa hình, giao thông đi lại khó khăn, dân
cư sống rải rác, phân tác gây khó khăn
trong việc khảo sát, lập hồ sơ và quản lý
dữ liệu.
	Tỷ lệ dân tộc và tỷ lệ hộ nghèo cao. Dân
quen dựa vào bao cấp của Chính phủ,
không muốn làm việc.
	Mô hình mới, kinh nghiệm cơ sở còn ít.
	Đội ngũ cán bộ cơ sở tham gia vào dự
án có sự thay đổi, luân chuyển công
tác, do đó số cán bộ mới phải tập huấn
lại từ đầu.
	Kinh phí dự án ít, mục tiêu và hoạt động
mang tính đa ngành, đa lĩnh vực và đòi
hỏi phải có thời gian mới đánh giá được
hiệu quả của vấn đề phát triển kinh tế
hộ gia đình.

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ VỀ XOÁ BỎ LAO ĐỘNG TRẺ EM

Phòng ngừa và Xóa bỏ Lao động Trẻ em trong Lĩnh vực Du lịch tại Khu vực Miền núi Dân tộc ít người

6. Bài học kinh nghiệm
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1.	Vai trò lãnh đạo và tính tự chủ của chính
quyền địa phương: CTHĐ được xây dựng
và thực hiện theo cách tăng cường vai trò
lãnh đạo và tính tự chủ của chính quyền
địa phương trong phòng ngừa và xóa bỏ
LĐTE thông qua những hoạt động xây
dựng năng lực thể chế. Cơ quan lãnh đạo
là UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng
quản lý nhà nước để đảm bảo quản lý
nhà nước một cách đồng bộ tại các cấp
địa phương. Cơ quan điều phối CTHĐ là
Sở LDTBXH tỉnh Lào Cai, duy trì hợp tác
chặt chẽ với tất cả các đối tác thực hiện.
2.	Xây dựng mạng lưới phối hợp giữa các
cơ quan, ban ngành có liên quan, làm
rõ trách nhiệm của các bên đối với việc
thực hiện mô hình.
3.	Đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương
để các bên tham gia tích cực và đóng
góp nguồn lực cho mô hình.
4.	Lồng ghép mô hình vào những ưu tiên và
hoạt động hiện có của địa phương, đồng
thời hỗ trợ củng cố các hoạt động và ưu
tiên đó chứ không phải tạo ra những thứ
mới chỉ hoạt động trong phạm vi dự án
để đảm bảo tính bền vững.
5.	Huy động đóng góp nguồn lực quốc gia
và địa phương để đảm bảo tính tự chủ và
tính bền vững.
6.	Nâng cao nhận thức và năng lực là nền
tảng đầu tiên cần thực hiện để hướng tới
một thay đổi về nhận thức, thái độ, và
hành vi của nhóm hướng lợi và xã hội.
7.	CTHĐ được xây dựng dựa trên tiếp cận
có sự tham gia và quá trình tham vấn
hiệu quả với các đối tác liên quan. Qua
quá trình thực hiện, chính quyền tỉnh
hiện nay đã có đầy đủ năng lực và nhân
lực để xây dựng, triển khai những kế
hoạch hay chương trình tương tự trong
giai đoạn tới mà không cần nhiều hỗ trợ
như hiện nay.
8.	CTHĐ hỗ trợ giảm nghèo, phát triển sinh
kế hộ gia đình có LĐTE và giúp trẻ em học
văn hóa, học nghề, và tìm kiếm việc làm
phù hợp. Trong các biện pháp này, thúc
đẩy giáo dục và học nghề là chiến lược
chính; can thiệp đảm bảo việc làm, phát
triển sinh kế cho cha mẹ là nhân tố chủ

chốt giải quyết tình trạng LĐTE. Trong
đó, phát triển kinh kế cho gia đình trẻ em
là quan trọng để xóa bỏ LĐTE dài hạn.
9.	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.
10.	Hỗ trợ hoàn thiện khuôn khổ luật pháp
chính sách về BVCS trẻ em và luật lao
động để có cơ sở pháp lý phòng ngừa
và tiến tới xóa bỏ LĐTE trong điều kiện
NNĐHNH. CTHĐ cũng thúc đẩy thực
hiện hiệu quả luật pháp thông qua công
tác thanh tra, giám sát tình hình LĐTE.
11.	Hỗ trợ và sự tham gia đầy đủ của các cấp
chính quyền và ban ngành đoàn thể, khu
vực tư nhân vô cùng quan trọng thúc đẩy
hoạt động của CTHĐ. Mức độ cam kết sẽ
ảnh hưởng đến kết quả của các mục tiêu
đề ra. Cụ thể, các đối tác thuộc các ban
ngành, đoàn thể thuộc các cấp quản lý
từ tỉnh đến thôn xã có chức năng và năng
lực huy động các nguồn lực khác nhau
cho CTHĐ thông qua các mối/ quan hệ,
chức năng nhiệm vụ, và các hợp tác sẵn
có của họ với khối doanh nghiệp và các
cơ quan nhà nước khác
12.	Có kết nối với các chương trình PT KTXH
nói chung của địa phương. Thị trấn Sa Pa
có nhiều dự án và chương trình phát triển
như dự án tăng cường tính tiếp nối văn
hóa, phát triển kinh tế và sự tham gia địa
phương trong nâng cao giá trị văn hóa
xã hội của dân tộc Hmong và dân tộc
Dao; dự án hỗ trợ quá trình tái hòa nhập
nạn nhân buôn bán người và bạo lực gia
đình; dự án hiện đại hóa thương mại và
du lịch; dự án phòng chống kết hôn sớm
và tảo hôn trong các nhóm dân tộc ít
người ở huyện Sa Pa. CTHĐ đã kế thừa
những kết quả đã đạt được của những
dự án này. Vấn đề LĐTE cũng được lồng
ghép trong chương trình nghị sự của
địa phương về phát triển kinh tế, xã hội,
giảm nghèo, văn hóa, nông nghiệp,... để
huy động tối đa hiệu quả của các nguồn
lực và tính bền vững của CTHĐ. Chẳng
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hạn, chương trình song ngữ được xây
dựng dựa trên mô hình đã có của dự án
Unicef, những đóng góp mới của ILO là
đã củng cố và mở rộng mô hình này.
13.	Việc phát triển chiến lược sinh kế của gia
đình trẻ em cũng được xây dựng dựa trên
một số ngành nghề và hoạt động sẵn có
tại địa phương như trồng thảo dược, sản
xuất thổ cẩm thủ công. Đóng góp mới
của CTHĐ là đã cải thiến tiêu chuẩn chất
lượng, kỹ thuật và mẫu mã cho những
sinh kế này đi cùng với hoạt động tập
huấn nâng cao nhận thức về LĐTE.
Đóng góp hiệu quả nhất cho nhóm sinh
kế là đã giúp kết nối sản phẩm thủ công
truyền thống của địa phương với thị
trường trong và ngoài nước.
14. C
 ó một số khó khăn và nguy cơ tiềm ẩn
có thể ảnh hưởng đến thành công chung
của CTHĐ. Sapa, San Sả Hồ và Lao
Chải là những địa bàn du lịch miền núi.
Đặc điểm của đại bộ phận dân cư nơi
đây là trình độ học vấn thấp, có rào cản
về ngôn ngữ, kiến thức và hiểu biết về
LĐTE hạn chế, và mức sống thấp. Nhiều
cha mẹ coi lao động là quá trình học
tập có ích cho phát triển của trẻ và để
chuyển giao kỹ năng và nghề nghiệp từ
thế hệ này sang thế hệ khác. Đặc biệt,
Sa Pa là địa bàn du lịch, tạo ra những cơ

hội kiếm tiền dễ dàng. Trẻ em dễ bị thu
hút tham gia thị trường lao động trong
môi trường này. Một khi cộng đồng và xã
hội không nhận ra những yếu tố tiêu cực
của lao động trẻ em hay những tác động
tích cực của giáo dục, đào tạo nghề thì
họ có thể từ chối hoặc lảng tránh những
cơ hội giáo dục, đào tạo nghề mở ra với
họ và cộng đồng.
15.	Tỷ lệ nghèo đói của Sa Pa khá cao (40%),
tình trạng này có thể bắt buộc người dân
phải sử dụng LĐTE cho các hoạt động
tạo thu nhập đáp ứng những nhu cầu cơ
bản của gia đình. Nếu nghèo đói là tiếp
tục kéo dài, CTHĐ phòng chống và xóa
bỏ LĐTE sẽ phải hợp lực với các chương
trình giảm nghèo để cũng triển khai các
hoạt động can thiệp.
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7. Tiềm năng bền vững của CTHĐ
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1.	Môi trường kinh tế và chính trị ổn định,
với các hoạt động can thiệp được xây
dựng dựa trên tham vấn và nhất trí của
cán bộ, gia đình trẻ em, trẻ em và các
công ty du lịch.
2.	Các can thiệp phù hợp với định hướng
chung của nhà nước và bối cảnh phát
triển kinh tế xã hội địa bàn du lịch. CTHĐ
hoàn toàn phù hợp với chính sách chung
và khung thế chế chung của chính phủ
Việt Nam và tỉnh Lào Cai. Nó góp phần
hình thành nên một bộ phận đóng góp
vào đạt các mục tiêu mà Chương trình
Quốc gia về Bảo vệ trẻ em đề ra giai
đoạn 2011-2015.
3.	CTHĐ thành công phụ thuộc vào mong
muốn và cam kết chính trị của chính
quyền địa phương và phản hồi của cộng
đồng và xã hội. Nhận thức và năng lực
của các thể chế tham gia CTHĐ được
nâng cao đảm bảo kết quả và tính bền
vững của CTHĐ sẽ tiếp tục một cách
độc lập mà không cần có sự giúp đỡ từ
bên ngoài.
4.	Có sự tham gia của cộng đồng, nhất là
sự hợp tác hiệu quả giữa chính phủ với
các tổ chức phi chính phủ, hiệp hội nghề
nghiệp, tổ chức xã hội dân sự. Sự tham
gia của khu vực phi chính thức trong
CTCH mang lại những hiệu quả rõ nét.
Hợp tác công tư trong xóa bỏ hình thức
LĐTE tồi tệ đảm bảo tính bền vững vì
huy động được các nguồn lực khác nhau
cho cùng một nhóm mục tiêu cũng góp
phần quan trọng tăng hiệu quả, giảm chi
phí, đảm bảo tính bền vững.
5.	Nhận thức xã hội cao hơn và cách tư duy
toàn diện của người dân sẽ góp phần
đảm bảo tính bền vững của những hỗ
trợ kỹ thuật cho trẻ em, gia đình trẻ em,
cộng đồng và chính quyền địa phương.
Nhận thức về LĐTE được nâng cao cho
các đối tác dự án, với cách tiếp cận lồng
ghép. Với kiến thức và nhận thức về
LĐTE thu được, cũng với những kỹ thuật
và kỹ năng phát triển sinh kế qua các
hoạt động can thiệp trực tiếp, người dân
địa phương có thể duy trì các mô hình
phát triển kinh tế hiện tại, và từ đó giúp
xóa bỏ LĐTE tồi tệ nhất.

6.	Thực hiện CTHĐ tạo nền tảng cho các
yêu cầu hỗ trợ 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.
7.	Phát triển kinh tế xã hội địa phương và
quốc gia sẽ góp phần tăng thu nhập của
cá nhân. Ngoài ra, các chương trình an
sinh xã hội của chính phủ góp phần xây
dựng mạng lưới an toàn, bổ sung thu
nhập cho gia đình trẻ em. Phát triển kinh
tế và phân phối thu nhập tốt hơn sẽ tạo
nhiều việc làm hơn cho người lớn, khiến
cho LĐTE trở nên không cần thiết.
8.	Không có trẻ em tham gia thị trường lao
động sẽ không có LĐTE. Các lý thuyết
tăng trưởng gần đây chỉ ra rằng, nền
kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và ở
mức cao cần có ít nhất ba trụ cột cơ bản:
áp dụng công nghệ mới, phát triển cơ sở
hạ tầng hiện đại và nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực chất
lượng cao chỉ có được thông qua giáo
dục đào tạo và tích lũy kinh nghiệm trong
quá trình làm việc. Và giáo dục là một
chiến lược quan trọng để xóa bỏ LĐTE
vì giáo dục là quan trọng và phù hợp với
sự phát triển của trẻ nhỏ. Dạy nghề cho
trẻ em, giúp gia đình các em phát triển
kinh tế bền vững để đảm bảo an ninh tài
chính cho gia đình là một giải pháp rất
hiệu quả.
9.	Theo đánh giá của đại diện ngành
LĐTBXH, cách tiếp cận đa chiều đối
với LĐTE là một điểm khác nữa mà các
tỉnh học được từ việc tham gia thực hiện
dự án. Để làm tốt công tác phòng ngừa
và xoá bỏ LĐTE, ngoài sự phối kết hợp
với các ban ngành, các nguồn lực khác
nhau, cách tiếp cận cũng phải đa chiều,
kết hợp giữa nâng cao nhận thức và năng
lực cho cha mẹ, trẻ em, giáo viên, chủ sử
dụng lao động và các cấp các ngành liên
quan. Bên cạnh nâng cao nhận thức và
năng lực còn hỗ trợ gia đình trẻ có thêm
thu nhập thông qua hoạt động sinh kế;
dạy nghề cho trẻ; cải thiện điều kiện làm
việc; và các biện pháp xác định và đưa
trẻ ra khỏi tình trạng lao động tồi tệ nhất.
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