
Tận dụng cơ hội 
từ các hiệp định 
thương mại thế 

hệ mới

Thể hiện đạo đức 
kinh doanh và 

xây dựng uy tín

Cải thiện công 
tác quản trị rủi ro

Mở rộng cơ 
hội kinh 

doanh với 
khác hàng và 

nhà đầu tư

Đảm bảo hiệu 
suất hoạt 

động lâu dài

LỢI ÍCH 
của việc phòng 

ngừa và giảm thiểu 
lao động trẻ em đối 
với doanh nghiệp

Tuân thủ luật 
pháp

BA TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP LIÊN QUAN
ĐẾN VI PHẠM VỀ LAO ĐỘNG TRẺ EM

Trường hợp Ví dụ

Doanh nghiệp làm phát sinh/ sử dụng 
lao động trẻ em hoặc có nguy cơ làm 
như vậy thông qua hành động hoặc 
quyết định của mình.

Doanh nghiệp có thể góp phần làm 
phát sinh vi phạm về lao động trẻ em 
qua một mối quan hệ kinh doanh (ví dụ, 
với nhà cung cấp, khách hàng), hoặc qua 
tương tác giữa hành động của doanh 
nghiệp và hành động của các bên khác.

Vi phạm về lao động trẻ em có liên quan 
đến hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ 
của doanh nghiệp thông qua hành vi 
của đối tác kinh doanh, mặc dù doanh 
nghiệp không làm phát sinh hoặc góp 
phần làm phát sinh vi phạm.

Doanh nghiệp tuyển dụng trẻ em dưới tuổi lao động tối 
thiểu không phải cho công việc nhẹ.
Doanh nghiệp sử dụng người chưa thành niên làm 
công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm.

Doanh nghiệp liên tục thay đổi yêu cầu đặt hàng với nhà 
cung cấp mà không điều chỉnh thời hạn hoặc giá mua 
phù hợp khiến họ phải tìm cách thuê thầu phụ có sử 
dụng lao động trẻ em.
Doanh nghiệp góp phần gây ô nhiễm nước sông dẫn tới 
cá chết hàng loạt, khiến nông dân nuôi các mất nguồn 
thu nhập và phải cho trẻ em đi làm kiếm thêm thu nhập 
để bù đắp.

Họa tiết thêu trên hàng may mặc của thương hiệu thời 
trang được nhà cung cấp thuê gia công từ các hộ có lao 
động trẻ em. Đây là hành vi vi phạm hợp đồng gia công 
và bị cấm theo chính sách của thương hiệu bán lẻ. 
Thu mua trực tiếp hoặc qua đại lý các nguyên vật liệu 
thô và nông sản do lao động trẻ em sản xuất.

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
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DOANH NGHIỆP NÊN LÀM GÌ ĐỂ 
PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU LAO 
ĐỘNG TRẺ EM MỘT CÁCH HIỆU QUẢ

01

Hành động Kết quả cần đạt

Đánh giá chi tiết rủi ro đối với trẻ em (không 
chỉ với doanh nghiệp) để thiết kế biện pháp 
giải quyết
Triển khai đánh giá lại do rủi ro luôn thay đổi

Rà soát đánh giá 
tình hình trong 
doanh nghiệp và 
chuỗi cung ứng 

02
Đưa ra cam kết chính sách công khai của 
doanh nghiệp về việc tôn trọng quyền trẻ 
em và xóa bỏ lao động trẻ em trong 
doanh nghiệp và chuỗi cung ứng

Xây dựng cam 
kết chính sách

03
Triển khai các biện pháp hiệu quả để 
phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ 
em trong doanh nghiệp

Triển khai các 
biện pháp trong 

doanh nghiệp

04
Gây ảnh hưởng lên hành vi của đối tác 
trong chuỗi cung ứng để khắc phục, 
phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ 
em

Kiểm soát chuỗi 
cung ứng

05
Đánh giá theo thời gian để i) củng cố biện 
pháp phòng ngừa; ii) đo lường hiệu quả của 
biện pháp khắc phục; iii) thu thập thông tin 
để cung cấp cho các bên liên quan

Giám sát 
đánh giá

06
Cung cấp đầy đủ thông tin để các bên thực hiện 
và đánh giá hợp lý các nỗ lực của doanh nghiệp
Chủ động công bố thông tin nếu doanh 
nghiệp liên quan đến vi phạm nghiêm trọng

Cung cấp 
thông tin

07
Phối hợp chặt chẽ với những trẻ em có khả 
năng bị ảnh hưởng và gia đình, các nhóm trẻ dễ 
bị tổn thương, nhà trường, cộng đồng, chính 
quyền và các bên liên quan khác để đảm bảo 
các biện pháp hiệu quả và tranh thủ sự ủng hộ

Huy động sự 
tham gia

Hãy gọi 111 khi thấy trẻ em
bị bóc lột sức lao động
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