Thông cáo báo chí

World Vision Việt Nam 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” tại Đà Nẵng
Đà Nẵng, ngày 22 tháng 6 năm 2022 – Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội thành phố Đà Nẵng,
phối hợp cùng World Vision Việt Nam 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 tắt là Dự án ACE)
nhằm tăng cường những nỗ lực phòng ngừa và xử lý tình trạng lao động trẻ em.

Tham dự hội thảo có đại diện các Sở, ban, ngành liên quan cấp thành phố, ba quận địa bàn dự án
bao gồm: Quận Sơn Trà, Hải Châu và Liên Chiểu, cùng các phường trên địa bàn ba quận.

Hình 1: Đại diện các Sở, Ban, ngành thành phố Đà Nẵng và đại diện World Vision Việt Nam kí kết thỏa thuận
hợp tác các bên tại Hội thảo.
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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.

Trong những năm qua, 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 LĐTE từ cấp
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.

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. Vấn đề BLTDTE-MTM, một trong những hình thức LĐTE tồi tệ nhất, đã đặt ra
thách thức mới cho Việt Nam hiện nay.

Đà Nẵng là một trong ba tỉnh thành phố (bên cạnh tỉnh Quảng Nam và tỉnh Điện Biên) sẽ triển khai
dự án từ tháng 4/2022 đến tháng 9/2024.

Theo báo cáo hàng năm của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng về tình hình sử
dụng lao động, thành phố chưa ghi nhận trường hợp sử dụng LĐTE và người chưa thành niên trái
quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo thống kê, toàn thành phố có khoảng 10.600 trẻ em có nguy
cơ tham gia lao động (gồm trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; trẻ
em không nơi nương tựa).

1
2

https://www.ilo.org/hanoi/Whatwedo/Publications/WCMS_764355/lang--vi/index.htm
https://vietnamnet.vn/75-tre-em-viet-nam-khong-biet-thong-tin-nay-khi-su-dung-mang-xa-hoi-637001.html
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“Đây là nhóm trẻ cần quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, xã hội để giảm nguy cơ trẻ em tham gia lao
động trái pháp luật. Điều này đặt ra bài toán trong việc phát hiện, hỗ trợ, can thiệp kịp thời trẻ em
có nguy cơ trở thành lao động trái quy định của pháp luật để đảm bảo quyền trẻ em và tạo cơ hội
phát triển toàn diện trẻ em”, ông Lê Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
thành phố Đà Nẵng cho biết. “Bên cạnh những giải pháp cụ thể và sự vào cuộc của các cấp, các
ngành, địa phương, Đà Nẵng rất mong nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức, cá nhân trong
và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là sự hỗ trợ của Tổ chức World Vision Việt Nam
nhằm bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ tham gia lao động trái quy định của pháp luật.”

Hình 2: Ông Lê Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng
chia sẻ tại Hội thảo.

Tại Việt Nam, dự án kỳ vọng sẽ đạt được 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.
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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.

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.

Hình 3: Ông Rafiq Mangi, Phó Giám đốc Dự án ACE, Tổ chức World Vision Việt Nam giới thiệu
dự án tại Hội thảo.
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“Tham khảo thực tiễn triển khai tại Philipines, 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 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. “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 cấp thành phố và trên địa bàn ba quận mục tiêu, dự án sẽ mang
đến những đổi thay tích cho những trẻ em dễ bị tổn thương nhất, hướng tới một cuộc sống trọn vẹn ý
nghĩa.”

Hình 4: Các đại biểu chụp ảnh tại Hội thảo

Dự án ACE được kỳ vọng sẽ làm khăng khít thêm mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa World Vision
Việt Nam và chính quyền thành phố Đà Nẵng trong những nỗ lực hướng tới cuộc sống trọn vẹn
cho mọi trẻ em trên địa bàn thành phố.

###
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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 14 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Liên hệ Báo chí:

Ms. Ngô Thu Trà | Cán bộ cấp cao về Truyền thông & Quan hệ Báo chí | 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.: (+84) 36 355 0464

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 2.471.857 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.
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