
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”

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong nỗ lực phòng chống 
thực trạng LĐTE thông qua việc:

 
Ở Việt Nam, theo Bộ Lao động-Thương binh 
& Xã hội, lao động trẻ em là tình trạng trẻ em 
và người chưa thành niên làm các công việc 
trái quy định pháp luật về lao động, cản trở 
hoặc tác động tiêu cực đến sự phát triển thể 
chất, trí tuệ, nhân cách của trẻ.

Lao động trẻ em (LĐTE) là gì? Triển khai những chương trình, 
dự án phòng chống LĐTE từ 
trung ương tới địa phương

Xây dựng hệ thống chính sách 
pháp luật chặt chẽ, phù hợp với 
tiêu chuẩn lao động quốc tế

Tuy nhiên, thực trạng LĐTE vẫn còn tồn tại, đặc 
biệt tại khu vực kinh tế phi chính thức. 

Bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng (BLTDTE-MTM)

Cuộc cách mạng công nghệ phát triển 

mạnh mẽ tại Việt Nam đã vô tình làm 

tăng tính dễ tổn thương của trẻ em 

trước nguy cơ bị bóc lột và xâm hại trên 

không gian mạng. 

Vấn đề BLTDTE-MTM, một trong những 

hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, đã 

đặt ra thách thức mới cho Chính phủ và 

toàn xã hội tại Việt Nam hiện nay.

1.031.944
trẻ em trong độ tuổi từ 5-17
là LĐTE*

LĐTE làm việc hơn 40 giờ
một tuần*

34.2%

LĐTE phải làm việc trong môi trường 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm*

Gần50.4%

trẻ em đã trở thành nạn nhân 
của bóc lột tình dục trong
giai đoạn 2011-2015

1.000

Đặc biệt, báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế 
(ILO) và Tổ chức UNICEF trong năm 2021 đã chỉ ra 
rằng đại dịch COVID-19 có nguy cơ làm gia tăng 
thực trạng LĐTE, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát 
triển kinh tế của đất nước.

Tỉnh Điện Biên: Huyện Tuần Giáo và Mường Ảng

Tỉnh Quảng Nam: Thành phố Tam Kỳ

Thành phố Đà Nẵng: Quận Sơn Trà, Hải Châu, Liên Chiểu 

THỜI GIAN: 11/2021 – 09/2024

NGÂN SÁCH: 2.471.857 USD 

ĐỐI TÁC

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Cục Trẻ em

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các 
tỉnh/thành phố thuộc dự án

UBND thành phố/quận/huyện trực thuộc 
tỉnh/thành phố có dự án

BỐI CẢNH

* Trích 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)

Theo báo cáo của Bộ Công An

hơn

AGAINST CHILD EXPLOITATION (ACE)

ĐỊA BÀN



Tăng cường việc thực thi các 
chính sách và khung pháp lý 
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.

Tăng cường quan hệ đối tác 
để đẩy nhanh việc giải quyết 
vấn đề LĐTE trong môi trường 
nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm, bao gồm BLTDTE-MTM, 
và vi phạm các điều kiện lao 
động tối thiểu.

Tăng cường các dịch vụ hỗ trợ 
cho nạn nhân của LĐTE trong 
môi trường nặng nhọc, độc 
hại, nguy hiểm, bao gồm 
BLTDTE-MTM.
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Tăng cường năng lực của Chính phủ Việt Nam nhằm xử lý và ngăn ngừa 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.

ĐỐI TƯỢNG CAN THIỆP

CÁC NHÓM CAN THIỆP

Các cơ quan
chính phủ liên quan 
cấp trung ương và 

địa phương

Ban Bảo vệ trẻ em/
Hệ thống bảo vệ trẻ 
em tại địa phương

Các đơn vị cung cấp
dịch vụ hỗ trợ

Khu vực
doanh nghiệp

Trẻ em, gia đình, 
người chăm sóc và 

cộng đồng

Nâng cao nhận thức

Xây dựng tài liệu truyền thông
Tổ chức hội thảo chia sẻ thông tin và truyền thông 
nâng cao nhận thức

Can thiệp tại cộng đồng 

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu thực tế 
Thúc đẩy 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
Nâng cao nhận thức, kĩ năng về di cư an toàn, 
khởi nghiệp, định hướng nghề nghiệp…

Tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em

Xây dựng công cụ giám sát LĐTE tại cộng đồng
Rà soát bộ tiêu chí xác định các hình thức LĐTE 
tồi tệ nhất 
Rà soát quy trình hỗ trợ cho trẻ bị ảnh hưởng bởi 
các hình thức LĐTE tồi tệ nhất
Thúc đẩy cơ chế báo cáo và chuyển tuyến 

Quan hệ đối tác

Hợp tác để phát hiện, loại bỏ và xử lý các nội dung 
BLTDTE-MTM
Tổ chức hội thảo về đào tạo nghề và liên kết việc làm 
Chia sẻ bài học kinh nghiệm về giải quyết vấn đề 
LĐTE, BLTDTE-MTM

Nâng cao năng lực

Tập huấn, đào tạo, đồng hành triển khai và giám sát

MỤC TIÊU

KẾT QUẢ KỲ VỌNG

Tầng 9, Tòa nhà Mercury, 444 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội

Email: contact_vietnam@wvi.org

Website: https://wvi.org.vn/

Tel: (+84) 24 3943 9920

Tài liệu này được thực hiện từ nguồn hỗ trợ của Bộ Lao động Hoa Kỳ theo 

Thỏa thuận Hợp tác số IL-34007-19-75-K, với tổng số tiền 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. 


