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Thông cáo báo chí 
 

World Vision Việt Nam kêu gọi tăng cường hợp tác trong  
nỗ lực phòng chống lao động trẻ em  

 
Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2022 – World Vision Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Khởi động Dự án 
“Phòng chống các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao 
gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng, và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu” 
(gọi là Dự án ACE). Dự án góp phần tiếp tục khẳng định cam kết của World Vision Việt Nam nhằm 
tăng cường nỗ lực phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em. 

 

Ảnh 1: Hội thảo Khởi động Dự án ACE được tổ chức tại Hà Nội sáng ngày 18.08.2022 

Hơn 100 đại biểu đã tham dự Hội thảo, bao gồm đại diện đến từ Cục Trẻ em và các Cơ quan Chính 
phủ cấp địa phương tại ba tỉnh, thành phố tham gia dự án: thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, 
và tỉnh Điện Biên. 
 
Hội thảo cũng chào mừng sự tham gia của bà Daphne De Guzman Culanag, Giám đốc Dự án ACE, 
World Vision Phillippines.  
 
Được tài trợ bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ, dự án hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực của Chính phủ 
Việt Nam nhằm xử lý và ngăn ngừa các hình thức lao động trẻ em (viết tắt là LĐTE) trong môi 
trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng (viết 
tắt là BLTDTE-MTM), và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu.  
 
“Chúng tôi rất vui mừng khi dự án được triển khai tại Việt Nam,” ông Kevin Miles, Viên chức Chính 
trị, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ. “Chúng tôi vinh dự khi được hợp tác với World Vision 
và các đối tác liên quan trên hành trinh hiện thực hóa tầm nhìn quan trọng của Hoa Kỳ trong cuộc 
chiến phòng chống lao động trẻ em, lao động cưỡng bức, và buôn bán người, đặc biệt là vấn đề bóc 
lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng.” 
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I. Nguy cơ gia tăng của thực trạng lao động trẻ em 
 

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong nỗ lực phòng 
chống thực trạng LĐTE thông qua việc xây dựng hệ thống chính sách pháp luật chặt chẽ, phù hợp 
với tiêu chuẩn lao động quốc tế, cũng như triển khai những chương trình, dự án phòng chống lao 
động trẻ em từ trung ương tới địa phương. 
 
Tuy nhiên, thực trạng LĐTE vẫn còn tồn tại, đặc biệt tại khu vực kinh tế phi chính thức. Theo Điều 
tra Quốc gia về Lao động trẻ em năm 2018 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với 
Tổng cục Thống kê thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)1, 1.031.944   
trẻ em trong độ tuổi từ 5-17 là LĐTE, trong số đó 20,1% trẻ làm việc hơn 40 giờ một tuần, và gần 
50,4% trẻ phải làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 
 

 
Ảnh 2: Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu đến từ Cục Trẻ em và các Cơ quan Chính phủ  

của các địa phương tham gia dự án như Đà Nẵng, Quảng Nam, Điện Biên. 

Bên cạnh những cách thức truyền thống, LĐTE đang tồn tại dưới nhiều hình thức tinh vi, khó lường 
hơn. Một trong số đó là bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng (BLTDTE-MTM). Đặc biệt, 
sự phát triển mạnh mẽ của cách mạng công nghệ tại Việt Nam làm gia tăng tính dễ bị tổn thương 
của trẻ em trước các nguy cơ bị bóc lột và xâm hại trên không gian mạng. Theo thống kê từ Trung 
tâm Quốc gia về Trẻ em mất tích và bị bóc lột (NCMEC) của Mỹ2, có hơn 700.000 vụ báo cáo liên 
quan tới Việt Nam trong năm 2018 về hình ảnh/video xâm hại tình dục trẻ em trên mạng - đứng 
thứ 2 trong ASEAN, sau Indonesia. Vấn đề BLTDTE-MTM, một trong những hình thức LĐTE tồi tệ 
nhất3, đã đặt ra thách thức mới cho Việt Nam hiện nay. 
 
“Sự gia tăng của các nguy cơ về lao động trẻ em đã đặt ra yêu cầu cho chính phủ và các đơn vị liên 
quan nhằm tăng cường năng lực hợp tác bởi không một tổ chức, cá nhân nào có thể đơn phương 
xóa bỏ tình trạng lao động trẻ em,” ông Doseba Tua Sinay, Trưởng Đại diện World Vision Việt Nam 

 
1 https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Publications/WCMS_764355/lang--vi/index.htm 
2 https://vietnamnet.vn/75-tre-em-viet-nam-khong-biet-thong-tin-nay-khi-su-dung-mang-xa-hoi-637001.html 
3 https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-orientated/worstforms/lang--en/index.htm 
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chia sẻ. “Chúng ta cần hành động để can thiệp và hỗ trợ kịp thời cho các trẻ em có nguy cơ lao 
động trái quy định của pháp luật để đảm bảo quyền trẻ em và tạo cơ hội phát triển toàn diện cho 
trẻ.” 
 
 

II. Tác động của Dự án ACE tại Việt Nam 
 
Tại Việt Nam, dự án kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả tích cực, cụ thể như sau:   

1. Tăng cường việc thực thi quy định luật pháp, chính sách liên quan đến các hình thức LĐTE 
trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm BLTDTE-MTM, và vi phạm các 
điều kiện lao động tối thiểu; 

2. Tăng cường các dịch vụ hỗ trợ cho các nạn nhân LĐTE, BLTDTE-MTM; 
3. Tăng cường quan hệ đối tác để đẩy nhanh việc giải quyết vấn đề liên quan. 

Theo đó, dự án sẽ được triển khai với năm nhóm hoạt động chính bao gồm: 
1. Hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về các dịch vụ cho trẻ em có nguy cơ và nạn 

nhân của LĐTE, BLTD-MTM;  
2. Hoạt động nâng cao năng lực cho Ban Bảo vệ trẻ em, các cán bộ công tác xã hội và cán bộ 

cung cấp dịch vụ;  
3. Can thiệp trực tiếp tại cộng đồng nhằm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em có nguy cơ 

và nạn nhân của LĐTE, BLTDTE-MTM theo nhu cầu thực tế, đồng thời triển khai các mô 
hình vãng gia, quản lý ca và các dịch vụ chuyển tuyến, xây dựng mô hình cung cấp dịch vụ 
tư vấn và hỗ trợ cấp huyện… 

4. Phát triển quan hệ đối tác với các doanh nghiệp cùng các đơn vị có liên quan nhằm hợp tác 
để phát hiện, loại bỏ và xử lý các nội dung BLTDTE-MTM, đồng thời chia sẻ bài học kinh 
nghiệm về giải quyết vấn đề LĐTE. 

5. Tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em thông qua việc xây dựng công cụ giám sát LĐTE tại 
cộng đồng, rà soát bộ tiêu chí xác định LĐTE và quy trình hỗ trợ cho trẻ bị ảnh hưởng, 
đồng thời thúc đẩy cơ chế báo cáo và chuyển tuyến. 
 

 
III. Đóng góp cho nỗ lực toàn cầu về xóa bỏ lao động trẻ em 

 
Dự án ACE đã được triển khai tại Philippines từ năm 2019. Cho đến nay, dự án đã ghi nhận nhiều 
kết quả tích cực, đóng góp vào công cuộc phòng chống và xoá bỏ tình trạng LĐTE tại quốc gia này. 
Việt Nam là quốc gia thứ hai được lựa chọn để nhân rộng mô hình của dự án.    
 
“Dự án ACE đã đạt được những thành công bước đầu trong việc hỗ trợ và hợp tác với Bộ Lao động 
và Nghề nghiệp (DOLE) tại quốc gia và trong khu vực cũng như các cơ quan và khối chính phủ tại 
địa phương trong những lĩnh vực được ưu tiên,” bà Daphne de Guzman Culana, Giám đốc Dự án 
ACE chia sẻ. “Dự án ACE, cùng với DOLE, đã tập huấn cho hàng trăm thanh tra lao động và cán bộ 
của Chương trình Phòng chống và Xóa bỏ lao động trẻ em của DOLE. Mới đây, dự án ACE đã tổ 
chức Hội nghị Thượng đỉnh Quốc gia của các đối tác và đã thông qua Bản Tuyên bố chung của 
chính phủ và khối tư nhân nhằm phòng chống các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, bao gồm 
bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng, và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu.” 
 
Bà Daphne cũng chúc mừng World Vision Việt Nam đã tổ chức thành công các Hội thảo Khởi dộng 
Dự án ACE tại địa phương. Bà hy vọng đội ngũ Dự án ACE tại Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì trao đổi 
và phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng như các đối tác chính phức 
cấp trung ương và địa phương. Bà tin tưởng rằng việc phối hợp chặt chẽ sẽ là chìa khóa giúp đảm 
bảo việc đạt được mục tiêu của dự án.  
 
 “Tham khảo thực tiễn triển khai tại Philippines, chúng tôi đã thiết kế khung hoạt động của dự án 
ACE dựa trên những cân nhắc kỹ lưỡng về bối cảnh cụ thể tại Việt Nam. Đây cũng là cơ sở để đảm 
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bảo tính hiệu quả thiết thực của dự án,” ông Rafiq Mangi, Phó Giám đốc Dự án ACE, Tổ chức World 
Vision Việt Nam chia sẻ. 

Ảnh 3: Bà Daphne De Guzman Culanag, Giám đốc Dự án ACE, World Vision Philippines,  
chia sẻ những kinh nghiệm từ Dự án tại Phillipines 

Tháng 5 vừa qua, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Bộ 
Việc làm và Lao động Nam Phi đã phối hợp tổ chức “Hội nghị toàn cầu lần thứ 5 về xóa bỏ lao động 
trẻ em” tại thành phố cảng Durban, Nam Phi. Hội nghị đã thông qua Lời kêu gọi Hành động Durban 
về xóa bỏ lao động trẻ em, nhằm mục đích tạo ra một cam kết mới và tăng tốc giữa các chính phủ 
và các bên liên quan khác hướng tới xóa bỏ lao động trẻ em vào năm 2025. 
 
“Các can thiệp của dự án ACE đang góp phần thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc chấm dứt 
tình trạng lao động trẻ em, phù hợp với Lời kêu gọi Hành động Durban về xóa bỏ lao động trẻ em 
được đưa ra vào tháng 5 vừa qua,” ông Rafiq Mangi, Phó Giám đốc Dự án ACE, Tổ chức World Vision 
Việt Nam cho biết thêm. “Chúng tôi tin tưởng rằng với cách tiếp cận dựa vào cộng đồng cùng tinh 
thần hợp tác của các sở, ban, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố mục tiêu, dự án sẽ mang đến 
những đổi thay tích cực cho những trẻ em dễ bị tổn thương nhất, hướng tới một cuộc sống trọn 
vẹn ý nghĩa.” 
 
### 
 
Về Tổ chức World Vision Việt Nam  
 
World Vision là tổ chức cứu trợ và nhân đạo Cơ đốc với sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống 
cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa. World Vision phục vụ tất cả mọi người, 
không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, dân tộc hay giới. World Vision bắt đầu có mặt ở Việt Nam từ 
năm 1988. Từ đó đến nay, World Vision đã phối hợp với Chính phủ, người dân Việt Nam, cùng các 
tổ chức phi chính phủ quốc tế khác trong việc thực hiện các chương trình cứu trợ, phát triển và 
vận động chính sách ở các cộng đồng còn đang gặp nhiều khó khăn. Các chương trình phát triển 
dài hạn của World Vision đang được triển khai tại 35 huyện thuộc 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. 
 
Liên hệ Báo chí:  
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Ms. Ngô Thu Trà | Quyền Quản lý Truyền thông và Kết nối công chúng | World Vision Việt Nam 
Email: ngo_thu_tra@wvi.org | Tel.: 0911.420.880 
 
Ms. Nguyễn Thảo Hiền | Cán bộ Truyền thông Dự án ACE | World Vision Việt Nam  
Email: nguyen_thao_hien@wvi.org | Tel.: 0363.550.464 
 
 
Ghi chú: 
 
Tài liệu này thuộc Dự án “Phòng chống các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng, và vi phạm các điều 
kiện lao động tối thiểu (ACE)” tại Việt Nam, được tài trợ bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ theo Thỏa thuận 
Hợp tác số IL-34007-19-75-K, với tổng ngân sách là 2,4 triệu đô la. 
 
Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, 
cũng như việc đề cập đến thương hiệu, sản phẩm thương mại hay tổ chức nào không có nghĩa bao 
hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ. 
 
 


