
Thúc đẩy Môi trường Chính sách về 
Nuôi dưỡng Trẻ nhỏ ở Việt Nam

Các rào cản và thách thức nào của 
Việt Nam đòi hỏi cần có giải pháp vận 
động thay đổi chính sách?
Năm 2009, khi dự án A&T bắt đầu triển khai tại Việt 
Nam, cứ ba trẻ dưới năm tuổi thì có một trẻ bị suy 
dinh dưỡng thấp còi. Kết quả điều tra của Viện Dinh 
dưỡng năm 2010 trên địa bàn 63 tỉnh thành cho thấy 
mặc dù hầu hết các bà mẹ cho con bú mẹ nhưng tính 
trung bình chỉ có 62% bà mẹ cho con bú sớm trong 
vòng một giờ đầu sau sinh và chỉ có 20% trẻ được bú 
mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu. Chế độ ăn bổ 
sung không đầy đủ. Trẻ được cho ăn bổ sung quá 
sớm và thường không đủ chất dinh dưỡng. 

Các chương trình cải thiện tình trạng dinh dưỡng chủ 
yếu tập trung vào cộng đồng và hệ thống y tế. Tuy 
nhiên, nghiên cứu của A&T cho thấy khối lượng công 
việc lớn của bà mẹ, việc thiếu các chính sách bảo vệ 
thai sản và quyền lợi của bà mẹ nuôi con nhỏ và việc 
quảng cáo quá mức của các sản phẩm thay thế sữa 
mẹ là những cản trở cho thực hành dinh dưỡng tốt 
của bà mẹ.

Nghiên cứu cũng cho thấy, mặc dù chương trình 
Dinh dưỡng Quốc gia triển khai mạnh ở cấp trung 
ương thì ở cấp tỉnh lại ít được ưu tiên và cấp ngân 
sách. Rất nhiều cán bộ y tế (CBYT) và lãnh đạo bệnh 
viện chưa được cập nhật về Nghị định 
21/2006/NĐ-CP về kinh doanh và sử dụng các sản 
phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ và tình hình vi 
phạm đã diễn ra rất phổ biến ở các cơ sở y tế.

Vì vậy mục tiêu vận động chính sách tại Việt Nam của 
Dự án A&T ở cấp trung ương tập trung vào cải thiện 
môi trường chính sách thông qua việc tăng cường 
chính sách bảo vệ thai sản, siết chặt quy định về kinh 
doanh và sử dụng các sản phẩm thay thế sữa mẹ, đổi 
mới hệ thống giám sát dinh dưỡng quốc gia và kế 
hoạch hành động quốc gia về Nuôi dưỡng trẻ nhỏ 
(NDTN) thông qua việc đưa vào các chỉ số NDTN, và 
vận động Bảo hiểm Y tế chi trả cho dịch vụ khám tư 

Alive &Thrive (A&T) là một sáng 
kiến nhằm cải thiện chế độ dinh 
dưỡng cho trẻ nhỏ thông qua việc 
tăng tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ 
hoàn toàn và cải thiện chế độ ăn 
bổ sung cho trẻ trong giai đoạn hai 
năm đầu đời. A&T hướng tới 16 
triệu trẻ em dưới hai tuổi ở Việt 
Nam, Bangladesh và Ethiopia và 
tạo ra những mô hình có thể nhân 
rộng trên toàn thế giới. Ở Việt 
Nam, A&T phối hợp với Bộ Y tế, 
Viện Dinh dưỡng, Hội Phụ nữ, Tổng 
Liên đoàn Lao động và chính 
quyền cấp tỉnh nhằm đạt được các 
mục tiêu tăng gấp đôi tỉ lệ nuôi con 
hoàn toàn bằng sữa mẹ, cải thiện 
chất lượng và số lượng ăn bổ sung 
và giảm 2 điểm phần trăm tỉ lệ trẻ 
em suy dinh dưỡng thể thấp còi 
mỗi năm. Để đạt được những mục 
tiêu này, dự án đã triển khai nhiều 
chiến lược khác nhau bao gồm vận 
động chính sách, tư vấn xã hội 
thông qua hai mô hình dịch vụ, 
huy động truyền thông đại chúng 
và sử dụng số liệu một cách chiến 
lược (xem Biểu đồ 1, trang 4). 



vấn dinh dưỡng. Tại cấp địa phương, việc nâng cao năng lực của các cán bộ trong việc vận động, huy động 
nguồn lực cho dinh dưỡng, lồng ghép hoạt động NDTN vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 
cũng như tăng cường việc tuân thủ Nghị định 21 có vai trò rất quan trọng.

Tuy nhiên, thay đổi chính sách đòi hỏi sự chuyển biến lớn trong nhận thứcvà hành động. 

Những bất cập về chính sách được giải quyết như thế nào? 
Dựa vào cách tiếp cận đa chiều, A&T xây dựng quan hệ đối tác với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), 
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các cơ 
quan khác ở cấp quốc gia và địa 
phuong nhằm: (1) Thiết lập quan hệ 
đối tác chiến lược với các cơ quan ban 
ngành của nhà nước, khối doanh 
nghiệp, các tổ chức dân sự xã hội; (2) 
Tìm kiếm và thu thập các bằng chứng 
xác thực để cung cấp cho quá trình xây 
dựng chính sách; (3) Xây dựng và phát 
triển thông điệp và tài liệu để truyền 
đạt đến đối tượng đích; và (4) Tạo sự 
đồng thuận thông qua các buổi họp tư 
vấn và hội thảo vận động chính sách, 
tìm kiếm và nâng cao vai trò của các 
đại sứ thiện chí.

Cách tiếp cận đa chiều, toàn diện này 
của A&T cùng với sự phối hợp với các 
đối tác các cấp đã đạt được hiệu quả 
cao và dẫn đến những thành công lớn 
về chính sách ở cả cấp trung ương và 
địa phương.

Kết quả đạt được là gì?
Ở cấp trung ương:

• Luật Quảng cáo với điều khoản cấm quảng cáo các sản phẩm thay thế sữa mẹ dành cho trẻ dưới 24 
tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung cho trẻ dưới 6 tháng tuổi, bình bú và núm vú giả đã được phê 
duyệt năm 2012.

• Nghị định 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng dùng 
cho trẻ nhỏ, bình bú và núm vú giả đã được phê duyệt, thay thế Nghị đinh 21/2006/NĐ-CP, với những 
quy định chặt chẽ hơn và làm cho các quy định của Việt Nam gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế.

• Chế độ nghỉ thai sản được hưởng lương được quy định trong Luật Lao động được kéo dài từ 4 tháng lên 
6 tháng. Chương trình hỗ trợ NCBSM tại nơi làm việc được triển khai với việc phòng vắt trữ sữa được 
thành lập nhằm hỗ trợ nữ công nhân viên chức tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ khi quay lại làm việc

• Kế hoạch hành động quốc gia về Nuôi dưỡng trẻ nhỏ (2012–2015) đã được phê duyệt với các mục tiêu 
và hoạt động cụ thể nhằm cải thiện thực hành NDTN trên toàn quốc.

• Hệ thống giám sát dinh dưỡng quốc gia được tăng cường thông qua việc đưa vào các chỉ số NDTN của 
Tổ chức Y tế thế giới, từ đó cung cấp các số liệu và thông tin hữu ích cho việc xây dựng chính sách
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Biểu đồ 2: Quá trình thay đổi chính sách 
của Dự án Alive & Thrive



Topics for 
Community SG

Ở cấp địa phương:

• Việc tuân thủ và thực hiện Nghị định 21/2006/NĐ_CP được tăng cường: Tất cả 1.032 phòng tư vấn Mặt 
Trời Bé Thơ không vi phạm NĐ 21, 70% cán bộ trạm y tế xã và 20% cán bộ y tế thôn bản ở vùng dự án 
được tập huấn về Nghị định 21 (so với 2% ở vùng không có dự án A&T)

• Cải thiện kế hoạch dinh dưỡng của tỉnh, bao gồm sử dụng các số liệu một cách có chiến lược để xây 
dựng mục tiêu và ưu tiên, lồng ghép hoạt động dinh dưỡng với lĩnh vực khác (đặc biệt với ngành giáo 
dục, hội phụ nữ, liên đoàn lao động) và huy động hiệu quả các nguồn lực (13/15 tỉnh đã xin được ngân 
sách từ tỉnh cho hoạt động dinh dưỡng và cam kết duy trì mô hình phòng tư vấn Mặt Trời Bé Thơ).

• Hướng dẫn và hỗ trợ NCBSM tại các bệnh viện được thí điểm thành công: Bốn tỉnh (Đà Nẵng, Khánh Hòa, 
Vĩnh Long và Cà Mau) đã xây dựng và ban hành hướng dẫn về NCBSM và áp dụng trong các bệnh viện 
của tỉnh. Các bệnh viện thực hiện thí điểm hướng dẫn này đã áp dụng kỹ thuật da kề da và hỗ trợ cho bú 
sớm cho phần lớn các ca sinh thường (60-100%) bao gồm cả các trường hợp sinh non và nhẹ cân. Các 
bệnh viện cũng bắt đầu triển khai da kề da và hỗ trợ cho bú sớm cho các ca sinh mổ.

Những thành công về chính sách sẽ được duy trì và nhân rộng như thế nào?
Vận động chính sách là một quá trình liên tục. Để duy trì những thành công trên, các cơ quan ban ngành 
trung ương cần tiếp tục tăng cường giám sát và đảm bảo các chính sách này được tuân thủ và thực hiện 
tốt. Ngoài ra, cũng cần tiếp tục các nỗ lực xây dựng và duy trì sự đồng thuận, nâng cao vai trò của Đại sứ 
thiện chí và tạo nên “một tiếng nói chung” trong các hoạt động vận động chính sách.

Thành công trong thay đổi chính sách của Việt Nam được sử dụng làm hình mẫu cho các quốc gia khác 
trong khu vực. Với sự hỗ trợ của Chính phủ Ireland và Quỹ Bill & Melinda Gates, Alive & Thrive, UNICEF và 
Save the Children đang cùng nhau hợp tác trong 3 năm (2013–2016) ở 7 quốc gia – Cambodia, Indonesia, 
Laos, Myanmar, Thailand, Đông Timor và Việt Nam – để xây dựng và triển khai chiến lược tạo môi trường 
chính sách thuận lợi nhằm bảo vệ, hỗ trợ, thúc đẩy dinh dưỡng trẻ nhỏ trong khu vực.

Các đặc điểm nổi bật của cách tiếp cận vận động chính sách của A&T:

- Các mục tiêu chính sách và hành động cần cụ thể, rõ ràng, không đưa ra những tuyên bố chung chung 
về ưu tiên cho nuôi dưỡng trẻ em.

- Chiến lược thực hiện riêng biệt cho mỗi quốc gia dựa trên mức độ khả thi của vấn đề và mức độ cam kết 
của chính phủ và các đối tác.

- Quá trình vận động chính sách 
cần dựa trên bằng chứng quốc tế 
và quốc gia, tìm hiểu ai là đối tác 
chiến lược và nghiên cứu ý kiến 
của những người có tiếng nói 
ảnh hưởng, từ đó xây dựng chiến 
lược vận động và hành động cần 
theo đuổi, xây dựng thông điệp 
hướng đến đối tượng đích.

- Vận động chính sách ở cấp trung 
ương và địa phương dù khác 
nhau nhưng là những hoạt động 
bổ sung và phối hợp cho nhau.

- Cần kêu gọi sự tham gia của hội 
phụ nữ, các tổ chức tôn giáo và 
cơ quan truyền thông đại chúng. Ảnh: A&T



Chúng ta học được gì từ các nỗ lực vận động chính sách của Việt Nam?
• Hoạt động vận động chính sách được lập kế hoạch và thực hiện tốt có thể dẫn đến thành công trong 

thời gian ngắn.

• Môi trường chính sách thuận lợi bảo vệ và cải thiện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ.

• Bằng chứng cụ thể cần được tìm hiểu và xây dựng để làm cơ sở cho các nhà làm luật ra quyết định.

• Sự đồng thuận, thống nhất quan điểm giữa các đối tác là cực kỳ quan trọng để cùng nỗ lực cho mục tiêu 
chung.

• Các chính sách mới ra đời cần sự hỗ trợ để tuyên truyền rộng rãi và được thực hiện tốt, bao gồm cả giám 
sát và xử lý sai phạm.

SỬ DỤNG SỐ LIỆU MỘT CÁCH CÓ CHIẾN LƯỢC4

Thiết lập quan hệ đối tác và liên minh để xây dựng Chiến lược,
Quy mô và Duy trì bền vững
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