
Hơn 70% tổng số trường hợp sử dụng lao động trẻ em là trong ngành nông 
nghiệp. Mặc dù quy định cấm sử dụng lao động trẻ em trong các trang trại 
thường được coi là một giải pháp dễ dàng và nhanh chóng, nhưng chỉ thế 
thôi thì chưa đủ. Lao động trẻ em là một vấn đề rất phức tạp với những 
nguyên nhân gốc rễ liên quan đến các khía cạnh xã hội, kinh tế và chính trị 
khác nhau. Nguyên nhân có thể bao gồm thiếu khả năng tiếp cận giáo dục, 
thực thi luật lao động yếu kém, bất bình đẳng giới, nghèo đói và không đủ 
chính sách bảo trợ xã hội cho người nghèo. Trên hết, tình hình đại dịch kéo 
dài hiện đã được thêm vào danh sách những nguyên nhân này. 

Cách tốt nhất để chấm dứt tình trạng sử dụng lao động trẻ em chính là giải 
quyết toàn bộ nguyên nhân gốc rễ. Quan trọng là, các bên liên quan chính, 
bao gồm tổ chức xã hội dân sự, chính phủ và doanh nghiệp, đang tăng cường 
phối hợp cùng nhau và tập trung đầu tư vào các chương trình liên kết để giải 
quyết vấn đề cấp bách này.

Đánh giá và Xử lýĐánh giá và Xử lý

Mặc dù không có tổ chức hoặc tác nhân đơn lẻ nào có thể tự mình chấm 
dứt tình trạng sử dụng lao động trẻ em, nhưng hệ thống “đánh giá và xử lý” 
của Rainforest Alliance sẽ: (i) hỗ trợ doanh nghiệp xác định các nguy cơ và 
nguyên nhân gốc rễ của những hành vi vi phạm quyền con người; và (ii) yêu 
cầu cả doanh nghiệp và Cơ quan Cấp Chứng nhận phải điều chỉnh hệ thống 
của họ tùy theo loại rủi ro cụ thể.  Theo đó, hệ thống đánh giá và xử lý hoạt 
động giống như một hệ thống thẩm định quyền con người tại nông trại, bao 
gồm xác định và giảm thiểu rủi ro thông qua quy trình đánh giá rủi ro và nâng 
cao nhận thức, cũng như giám sát, xác định và khắc phục các trường hợp liên 
quan đến quyền con người thông qua ủy ban đánh giá - xử lý và cơ chế khiếu 
nại.  Phương pháp này phù hợp với Nguyên tắc Hướng dẫn của Liên hợp 
Quốc về Kinh doanh và quyền con người và Hướng dẫn của OECD về Doanh 
nghiệp Đa Quốc gia.

Hệ thống Giám sát và Xử lý Vấn đề Lao động Trẻ emHệ thống Giám sát và Xử lý Vấn đề Lao động Trẻ em

Một số công ty đã nhúng Hệ thống Giám sát và Xử lý Vấn đề Lao động Trẻ 
em (CLMRS) vào chuỗi cung ứng nhằm xác định, giải quyết và ngăn chặn tình 
trạng sử dụng lao động trẻ em. Hệ thống đánh giá và xử lý của Rainforest 
Alliance là một cơ chế bổ sung, cùng với CLMRS, có thể cung cấp cơ sở hạ 
tầng cần thiết để giải quyết vấn đề lao động trẻ em một cách hiệu quả.  
CLMRS của công ty có thể là một công cụ hỗ trợ hữu ích đối với hệ thống 
đánh giá và xử lý của chúng tôi bằng cách cung cấp một cơ chế để các công 
ty tập trung vào những cộng đồng có nguy cơ sử dụng lao động trẻ em cao 
hơn (và do đó cần giám sát chặt chẽ hơn). Các công ty có thể sử dụng CLMRS 
để giám sát từng hộ gia đình trong việc sử dụng lao động trẻ em, và nếu cần, 
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họ có thể thành lập các ủy ban bảo vệ trẻ em trong cộng đồng.  Do hệ thống 
đánh giá và xử lý của Rainforest Alliance sẽ thực hiện giám sát một loạt các 
vấn đề quyền con người, mà lao động trẻ em chỉ là một vấn đề trong số đó, 
nên chúng tôi có khả năng Lồng ghép và mở rộng hơn nữa mô hình CLMRS 
để kết hợp và xử lý các vấn đề quyền con người có nguy cơ cao khác, như 
sử dụng lao động cưỡng bức và hành vi bạo lực, quấy rối và phân biệt đối xử 
tại nơi làm việc. Theo đó, trọng tâm của cơ chế CLMRS sẽ phụ thuộc vào các 
kết quả đánh giá nguy cơ của hệ thống đánh giá và xử lý. Ví dụ, nếu thường 
xuyên xảy ra tình trạng bạo lực, quấy rối và phân biệt đối xử tại nơi làm việc, 
thì một công ty có thể xem xét đưa các chủ đề bổ sung này vào hệ thống 
CLMRS. 

Khu vực Không Sử dụng Lao động Trẻ emKhu vực Không Sử dụng Lao động Trẻ em

Cuối cùng, việc kết hợp sử dụng hệ thống đánh giá và xử lý của chúng tôi với 
mô hình CLMRS có thể thiết lập cơ sở hạ tầng cần thiết để áp dụng phương 
pháp tiếp cận toàn diện hơn—còn được gọi là Khu vực Không Sử dụng Lao 
động Trẻ em (CLFZ)—trong đó, tập trung nỗ lực vào một khu vực địa lý cụ 
thể, thay vì một chuỗi cung ứng cụ thể, và đảm bảo rằng tất cả trẻ em trong 
khu vực đó đều được đi học và không trở thành đối tượng của vấn nạn sử 
dụng lao động trẻ em.  Các phương pháp tiếp cận ở cấp độ khu vực cần phải 
có sự hợp tác giữa các chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng và tổ chức xã 
hội dân sự để cùng xác định nguyên nhân gốc rễ và giải quyết những vấn đề 
được phát hiện. 

Thông qua phương pháp CLFZ, tất cả các bên liên quan—giáo viên, phụ 
huynh, trẻ em, nhà lãnh đạo cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan chính 
quyền địa phương—cần phối hợp cùng nhau không chỉ nhằm thay đổi các 
chuẩn mực và chính sách của cộng đồng về vấn đề lao động trẻ em mà còn 
giúp cải thiện vị thế kinh tế của các gia đình, từ đó giải quyết một trong 
những lý do chính khiến các gia đình sử dụng lao động trẻ em ngay từ đầu. 
Để hiện thực hóa điều này, một ủy ban công dân đa dạng được thành lập, có 
vai trò vừa là hình mẫu vừa là cơ quan giám sát—và tất cả đồng thời truyền 
đạt một thông điệp đơn giản nhưng đầy kiên định: tất cả trẻ em đều có 
quyền được đến trường. Hệ thống đánh giá và xử lý của Rainforest Alliance 
bao gồm các ủy ban ở cấp trang trại mà sau này có thể được mở rộng đến 
cấp cộng đồng. Do đó, những ủy ban này có thể Lồng ghép mô hình CLMRS 
tại các khu vực có nguy cơ cao trong cộng đồng.   

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các biện pháp can thiệp trong khu vực thực sự phát 
huy tính hiệu quả cao hơn trong việc giúp giảm thiểu tình trạng sử dụng lao 
động trẻ em so với các biện pháp can thiệp trong chuỗi cung ứng.  Hơn nữa, 
nghiên cứu của chúng tôi đã kết luận rằng cách tiếp tiết kiệm chi phí nhất là 
triển khai mô hình CLFZ đầy đủ trong một vùng địa lý cốt lõi, với mối liên hệ 
nhỏ tại các khu vực xung quanh. Các chuyến thăm giữa các khu vực này đã 

Đánh giá và Xử lý, CLMRS, và các Khu vực Không 
Sử dụng Lao động Trẻ em
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https://www.rainforest-alliance.org/white-papers/eradicating-child-labor-in-agriculture
https://www.rainforest-alliance.org/wp-content/uploads/2019/06/Assess-and-address.pdf
https://www.cocoainitiative.org/our-work/operational-support/child-labour-monitoring-and-remediation-systems
https://www.cocoainitiative.org/our-work/operational-support/child-labour-monitoring-and-remediation-systems
https://www.rainforest-alliance.org/wp-content/uploads/2021/07/eliminating-child-labor-uganda.pdf
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Rainforest Alliance đang tạo ra một thế giới bền vững hơn bằng cách sử dụng các nguồn lực xã hội và thị trường để bảo vệ thiên 
nhiên, cải thiện cuộc sống cho những người nông dân và các cộng đồng lâm nghiệp.

tăng cường đáng kể quá trình chuyển giao các quy chuẩn và thực tiễn từ vùng 
cốt lõi sang các vùng lân cận. Việc hạn chế các can thiệp vào chuỗi cung ứng 
của một công ty có thể kém hiệu quả hơn vì nó không giải quyết một cách 
có hệ thống các nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng sử dụng lao động 
trẻ em bên ngoài chuỗi cung ứng ở cấp cộng đồng. Đây là lý do tại sao điều 
quan trọng cần làm là phải tập trung các hoạt động không chỉ vào những hộ 
gia đình có kết nối trực tiếp với chuỗi cung ứng, mà còn vào toàn bộ cộng 
đồng—từ mỗi hộ gia đình đến trường học và chính quyền địa phương. 

"tất cả trẻ em đều phải được đến trường""tất cả trẻ em đều phải được đến trường"

Tại Rainforest Alliance, chúng tôi đã và đang làm việc cũng như học hỏi kinh 
nghiệm từ các cộng đồng nông thôn trong suốt 35 năm qua.  Nghiên cứu và 
kinh nghiệm của chúng tôi đã chỉ ra rằng nếu không đầu tư vào hệ thống tổng 
thể và nỗ lực kết nối giữa các chuỗi cung ứng - chính phủ, các bên liên quan 
có nguy cơ xây dựng các hệ thống trùng lặp và kém hiệu quả. Một số vấn 
đề quá lớn để có thể tự giải quyết; hợp tác chính là chìa khóa để loại bỏ các 
nguyên nhân gốc rễ của tình trạng sử dụng lao động trẻ em. Phương pháp 
CLFZ—với thông điệp nhất quán rằng tất cả trẻ em phải được đến trường—
tạo ra một khuôn khổ quan trọng cho sự hợp tác đó.  Với cơ chế Lồng ghép 
hệ thống đánh giá - xử lý và CLMRS, CLFZ có thể đưa ra một phương pháp 
hiệu quả nhằm đảm bảo rằng mọi trẻ em đều có quyền được tiếp cận miễn 
phí với nền giáo dục chất lượng cùng công việc phù hợp với lứa tuổi.

Hệ thống chứng nhận của Rainforest Alliance trong các hợp tác xã: xác định 
và giảm thiểu nguy cơ thông qua quy trình đánh giá nguy cơ và nâng cao nhận 
thức, cũng như theo dõi, xác định và xử lý các trường hợp liên quan đến vấn đề 
quyền con người thông qua ủy ban đánh giá - xử lý và cơ chế khiếu nại.

Hệ thống Giám sát và Xử lý Vấn đề Lao động Trẻ em (CLMRS):  
tại các cộng đồng có nguy cơ sử dụng lao động trẻ em cao, cần áp dụng phương 
pháp giám sát chuyên sâu hơn, như CLMRS, để đảm bảo xác định và xử lý 
nhanh các trường hợp sử dụng lao động trẻ em.

Khu vực không sử dụng lao động trẻ em: phương pháp tiếp cận ở cấp độ khu 
vực tập trung nỗ lực vào một khu vực địa lý cụ thể, thay vì một chuỗi cung ứng 
cụ thể và đảm bảo rằng tất cả trẻ em trong khu vực đó đều được đến trường và 
không trở thành đối tượng của vấn nạn sử dụng lao động trẻ em.
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