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Lao động trẻ em (LĐTE) là một vấn đề nhân quyền toàn cầu ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Lao 
động trẻ em  là các công việc đã bị cấm đối với trẻ em vì tuổi tác hoặc vì tính chất của các nhiệm vụ 
liên quan, trong đó trẻ em bị mất đi quyền có một tuổi thơ, được giáo dục tốt, lớn lên an toàn và được 
bảo vệ trước những tổn hại. Tầm nhìn của ILO là một thế giới trong đó các cộng đồng, ngành và quốc 
gia ngày càng không có Lao động trẻ emvà tất cả trẻ em được tiếp cận với giáo dục có chất lượng.

Ngày nay, trong số trẻ em 5-17 tuổi
trên toàn thế giới
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Đừng để trẻ làm việc trên đồng ruộng, 
hãy để trẻ nuôi dưỡng ước mơ!

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ILO, năm nay Ngày Thế giới Phòng chống Lao động Trẻ em 
(TGPCLĐTE) sẽ nhìn lại những tiến bộ đã đạt được sau 100 năm ILO hỗ trợ các quốc gia giải quyết 
vấn đề Lao động trẻ em. Việc xóa bỏ hiệu quả Lao động trẻ em là một trong những nguyên tắc khiến 
ILO được thành lập năm 1919 và kể từ đó tới nay, đây vẫn là mục tiêu chính của tổ chức.

Năm 2019 đánh dấu 20 năm kể từ khi ILO 
thông qua Công ước về các Hình thức Lao 
động trẻ em Tồi tệ Nhất, 1999 (số 182). Với 
chỉ một vài quốc gia chưa phê chuẩn, Công 
ước này gần đạt được sự phê chuẩn toàn cầu. 
Hơn 99,9% trẻ em trên thế giới từ 5 đến 17 tuổi 
hiện đang được bảo vệ bởi Công ước. Nhân 
Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em, 
chúng tôi kêu gọi sự phê chuẩn toàn cầu và 
thực hiện đầy đủ Công ước số 182 và Công 
ước của ILO về Độ tuổi Tối thiểu, 1973 (số 
138). Chúng tôi cũng khuyến khích các quốc 
gia phê chuẩn Nghị định thư 2014 bổ sung 
Công ước về Lao động Cưỡng bức, bảo vệ 
cho cả người lớn và trẻ em.

Nhân Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ 
em, chúng tôi cũng hướng tới Chương trình nghị 
sự 2030 về Phát triển bền vững, trong đó Mục 
tiêu 8.7 kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt 
Lao động trẻ em dưới mọi hình thức vào năm 
2025. Để hỗ trợ cho Liên minh 8.7 với chính mục 
đích chính là đạt được Mục tiêu Phát triển Bền 
vững (SDG) 8.7, chúng tôi kêu gọi hành động 
ngay lập tức để giải quyết các thách thức còn 
tồn tại để cộng đồng thế giới có thể vững bước 
trên con đường xóa bỏ Lao động trẻ em dưới mọi 
hình thức.

Công ước
về các hình thức

LĐTE Tồi tệ nhất, 1999
(số  182), Công ước về Độ 

tuổi Tối thiểu 1973  (số 138), 
Công ước về Lao động Cưỡng 
bức 1930 (số 29), Nghị định 
thư 2014 bổ sung Công ước 

về Lao động Cưỡng
bức, 1930 (số 029)



Các tiêu chuẩn về Lao động trẻ em trong những năm đầu thành lập ILO là những 
tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên liên quan đến quyền trẻ em. Một loạt Công ước về độ 
tuổi lao động tối thiểu trong các ngành được thông qua đã được hợp nhất vào 
năm 1973 với việc thông qua Công ước về Độ tuổi Tối thiểu (số 138). Ngày nay, 
Công ước này cùng với Công ước về các Hình thức Lao động Trẻ em Tồi tệ Nhất 
năm 1999 (số 182) được chấp nhận rộng rãi như là những tiêu chuẩn quan trọng 
về quyền con người và lao động.

Việc thông qua Chương trình Phát triển Bền vững 2030 vào năm 2015- đặc biệt là 
Mục tiêu 8 về Việc làm bền vững và Tăng trưởng Kinh tế và Chỉ tiêu 8.7 kêu gọi 
xoá bỏ hiệu quả Lao động trẻ em dưới mọi hình thức vào năm 2025 - thể hiện 
cam kết đổi mới.

Trong bối cảnh này, sự ra đời Liên minh 8.7 vào năm 2016 và Hội nghị Toàn cầu 
lần thứ 4 về Xóa bỏ Lao động trẻ em năm 2017 là hai cột mốc gần đây trong việc 
hướng tới đạt được mục tiêu một thế giới không có Lao động trẻ em.

Trong nhiều năm qua, các chiến lược và kế hoạch đã được phát triển. 
Những năm gần đây đã tập trung vào cách tiếp cận tích hợp các 
nguyên tắc cơ bản và quyền trong lao động, bao gồm việc tạo ra 
Chương trình Tiên phong Toàn cầu với tên gọi “IPEC+” - tập hợp hành 
động của ILO chống lại Lao động trẻ em, lao động cưỡng bức và nạn 
buôn bán người. Càng ngày càng có sự công nhận về sự cần thiết 
phải xây dựng các chiến lược cụ thể để giải quyết vấn đề Lao động trẻ 
em trong chuỗi cung ứng, trong các tình huống mong manh và khủng 
hoảng, và ở các khu vực kinh tế nông thôn và phi chính thức, nơi phần 
lớn Lao động trẻ em diễn ra.

MỘT TRĂM NĂM CHỐNG LẠI LAO ĐỘNG TRẺ EM – VAI TRÒ CỦA ILO

Một trăm năm trước, việc sử dụng Lao động trẻ em một cách có hệ thống rất 
phổ biến trên toàn thế giới. Ngày nay, nhu cầu nghiêm cấm Lao động trẻ em 
và kiểm soát vấn đề này một cách hiệu quả gần như đã được chấp nhận trên 
toàn cầu.

Công ước về Độ tuổi Tối 
thiểu (ngành Công nghiệp) 

số 5

Hội nghị Toàn cầu lần thứ 3
về LĐTE, Brasilia

Chương trình Quốc tế về Xóa bỏ 
LĐTE và Lao động Cưỡng bức 

(IPEC+)

Chương trình Phát triển 
Bền vững 2030

Hội nghị Toàn cầu lần thứ 2
về LĐTE, The Hague 

Công ước về Độ tuổi
Tối thiểu số 138



Từ những năm 1980 và đặc biệt kể từ khi khởi xướng Chương trình 
Quốc tế về Xóa bỏ Lao động trẻ em (IPEC) năm 1992, ILO đã làm 
việc với các thành phần ba bên và đối tác để xây dựng nhận thức, 
cam kết và kiến thức nhằm hỗ trợ luật pháp, chính sách và hành 
động hiệu quả chống Lao động trẻ em.

Tuyên bố 1998 về các Nguyên tắc và Quyền Cơ bản trong Lao động, Tuyên bố 
2008 về Công bằng Xã hội cho Toàn cầu hóa Công bằng, và các Nghị quyết 
của Hội nghị Lao động Quốc tế để đảm bảo các nguyên tắc và quyền cơ bản 
trong lao động năm 2012 và 2017 đã khẳng định tầm quan trọng và không 
thể tách rời của các quyền này, bao gồm quyền tự do lập hội và thương lượng 
tập thể, quyền tự do khỏi Lao động trẻ em, lao động cưỡng bức và phân biệt 
đối xử tại nơi làm việc.

Liên minh 8.7 là một đối tác chiến lược toàn cầu cam kết đạt được Chỉ tiêu SDG 8.7. Trong khuôn khổ 
Liên minh này, ILO hợp tác với các đối tác để đẩy nhanh hành động nhằm giải quyết vấn đề Lao động 
trẻ em, lao động cưỡng bức, nô lệ hiện đại và nạn buôn bán người. Các nhóm làm việc của Liên minh 
(di cư, chuỗi cung ứng, pháp quyền và quản trị, xung đột và các cơ sở nhân đạo) và các quốc gia tiên 
phong đã xác định phương hướng hành động ở cấp toàn cầu và quốc gia.

Hội nghị Toàn cầu lần thứ 4 về Xóa bỏ Bền vững Lao động trẻ em đã chứng kiến việc thông qua 
Tuyên bố Buenos Aires gồm các nguyên tắc và hành động quan trọng để đẩy nhanh nỗ lực đạt được 
Chỉ tiêu 8.7. Gần 100 lời hứa từ các chính phủ, các tổ chức đại diện Người lao động và Người sử dụng 
lao động cũng như các cam kết của xã hội dân sự sẽ tiếp tục được thực hiện.

ILO VÀ CÁC ĐỐI TÁC

Khởi xướng Chương trình 
Quốc tế về Xóa bỏ LĐTE (IPEC)

Hội nghị Quốc tế Lần thứ 
nhất về LĐTE, Oslo

Tuyên bố về các Nguyên 
tắc và Quyền Cơ bản trong 

Lao động 

Tuyên bố về Công bằng
Xã hội cho Toàn cầu hóa 

Công bằng

Công ước về các hình thức 
LĐTE Tồi tệ nhất số 182 

Thành lập Liên minh 8.7
Hội nghị Toàn cầu lần thứ 

4 về xóa bỏ bền vững 
LĐTE, Buenos Aires

KHÔNG CÒN
LAO ĐỘNG TRẺ EM 



LỘ TRÌNH ĐẾN NĂM 2025

Bằng chứng cho thấy các biện pháp trong bốn lĩnh vực chính sách quan trọng dưới đây - được củng cố bởi 
đối thoại xã hội – cam kết sẽ xóa bỏ Lao động trẻ em và áp dụng các yếu tố chính của chiến lược nỗ lực từ 
nay đến năm 2025.

Những lĩnh vực chính sách này không chỉ liên quan đến các SDG về xóa đói giảm nghèo, giáo dục có chất 
lượng và việc làm bền vững, mà còn liên quan đến mục tiêu nền tảng của Chương trình nghị sự 2030 nhằm 
đạt được xã hội “hòa bình, công bằng và hòa nhập”.

Với việc phê chuẩn rộng rãi các Công ước về Lao 
động trẻ em, hầu hết các quốc gia hiện nay cũng 
đã đưa ra các quy định pháp lý về công việc của 
trẻ em. Cần xây dựng các chiến lược để tăng 
cường thực thi và tiếp cận các lĩnh vực nằm 
ngoài phạm vi hoạt động của thanh tra lao động 
và đặc biệt là các bộ phận “ngầm” của nền kinh tế 
- là nơi có thể xảy ra một số hình thức lạm dụng 
lao động tồi tệ nhất.

Hầu hết trẻ em tham gia Lao động trẻ em làm 
việc không được trả lương trong các trang trại gia 
đình hoặc trong các doanh nghiệp gia đình khác. 
Lao động trẻ em tập trung chủ yếu trong nền kinh 
tế phi chính thức. Các chính sách thị trường lao 
động thúc đẩy công việc bền vững cho người lớn 
và thanh niên trong độ tuổi lao động hợp pháp, 
cải thiện sinh kế và thu nhập ở nông thôn và thúc 
đẩy quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế phi chính 
thức sang kinh tế chính thức là chìa khóa để giải 
quyết vấn đề Lao động trẻ em.

Nghèo đói ở cấp cộng đồng hoặc gia đình là 
một trong những nguyên nhân gốc rễ của Lao 
động trẻ em. Việc tiếp cận các chương trình an 
sinh xã hội có thể giúp ngăn chặn Lao động trẻ 
em bằng cách giảm thiểu mức độ dễ bị tổn 
thương có thể khiến các gia đình phải tận dụng 
Lao động trẻ em.

Đảm bảo rằng trẻ em, cả trai và gái, có thể tiếp 
cận giáo dục có chất lượng ít nhất đến độ tuổi lao 
động tối thiểu vẫn là một công cụ chính sách 
quan trọng để giải quyết Lao động trẻ em. Trong 
thời kỳ tự động hóa đang làm thay đổi tương lai 
việc làm, nhu cầu giáo dục có chất lượng và đảm 
bảo trẻ em có các kỹ năng cơ bản cần thiết trở 
nên lớn hơn bao giờ hết.

QUY ĐỊNH PHÁP LÝ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

BẢO TRỢ XÃ HỘI GIÁO DỤC



Sự tồn tại của Lao động trẻ em
trong thế giới ngày nay là không thể 
chấp nhận được. Chúng ta phải 
hành động ngay bây giờ!

TƯƠNG LAI VIỆC LÀM KHÔNG CÓ LAO ĐỘNG TRẺ EM
Sẽ không thể có được một tương lai việc làm mang lại thu nhập tốt và bền vững cho tất cả mọi người 
nếu không xóa bỏ Lao động trẻ em. Mặc dù đã đạt được những tiến bộ lớn trong các ngành từ năm 
1919, nhưng tương lai việc làm mà chúng ta mong muốn và việc xóa bỏ Lao động trẻ em đòi hỏi 
phải đổi mới và tập trung vào khu vực kinh tế nông thôn, đặc biệt là ở châu Phi cận Sahara, nơi tình 
hình đã trở nên xấu đi. Thách thức lớn về Lao động trẻ em này và tác động của cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư đối với thị trường lao động ở khắp mọi nơi - thành thị và nông thôn - cho thấy 
mối liên hệ quan trọng giữa Tương lai Việc làm và tất cả các quyền cơ bản với cải cách giáo dục phải 
là trọng tâm của các hành động trong cả hai lĩnh vực này. Giáo dục phổ cập, miễn phí, có chất lượng 
và phù hợp phải trang bị cho trẻ em kiến thức và kỹ năng cần thiết cho một cuộc sống trọn vẹn trong 
một thế giới việc làm tương lai mà, đối với nhiều người, sẽ rất khác so với ngày nay.

246 triệu trẻ em tham gia LĐTE

Đường xu hướng dựa trên tốc độ tiến bộ
trong giai đoạn 2012-2016

Dự đoán xu hướng xóa bỏ LĐTE vào năm 2025

Thời điểm đạt được Chỉ tiêu 8.7
về xóa bỏ LĐTE dưới mọi hình thức



Tổ chức Lao động Quốc tế hiện đang kỷ niệm 100 
năm thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm bền vững.
Hãy tìm hiểu cách thức ILO hoạt động trong các vấn 
đề như Lao động trẻ em tại trang web: ilo.org/100

CÔNG BẰNG XÃ HỘI
VIỆC LÀM BỀN VỮNG

NGÀY THẾ GIỚI
PHÒNG CHỐNG
LAO ĐỘNG TRẺ EM
12/06/2019

HÃY THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI
Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em được các chính phủ, tổ 
chức đại diện Người lao động và Người sử dụng lao động, các cơ 
quan của Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức/cá nhân khác quan tâm 
đến việc giải quyết vấn đề Lao động trẻ em ủng hộ rộng rãi. Chúng 
tôi muốn mời bạn và tổ chức của bạn cùng tham gia Ngày Thế giới 
phòng chống lao động trẻ em 2019.

Hãy tham gia với chúng tôi và góp thêm tiếng nói của bạn vào 
phong trào chống lại Lao động trẻ em trên toàn thế giới.

Nếu đất nước của bạn chưa phê chuẩn các Công ước về Lao động 
trẻ em, hãy kêu gọi Chính phủ thực hiện điều đó. Hãy tìm hiểu về 
Chiến dịch Phê chuẩn “Một cho Tất cả” nhân kỷ niệm 100 năm ngày 
thành lập ILO: www.ilo.org/100ratification

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ:
childlabour@ilo.org


