
Để bắt đầu thực hiện chương trình này, dự án A&T và TLĐLĐVN đã xác định các công ty có nhiều 
lao động nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ, sau đó làm việc với bộ phận nhân sự và công đoàn của 
công ty để thu thập thông tin và xây dựng tài liệu giảng dạy, tập huấn cho cán bộ y tế và công 
đoàn hiện đang làm việc tại công ty, thành lập các phòng vắt trữ sữa và theo dõi, giám sát việc sử 
dụng của họ.

Thành công có được của chương trình là nhờ sự phối hợp của nhiều bên đối tác liên quan với 
chuyên môn và nguồn lực khác nhau nhưng cùng hướng đến thực hiện các mục tiêu chung. 
TLĐLĐVN đã giới thiệu và phối hợp thực hiện chương trình với các doanh nghiệp, trong khi đó 
dự án A&T hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật và tài chính, còn về phía các doanh nghiệp thì họ đầu 
tư về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

Chương trình đã đạt được những thành tựu gì?

Chương trình đã đạt được những thành công rất to lớn. Tính đến năm 2014, 70 phòng vắt sữa đã 
được thành lập tại các doanh nghiệp và 10 bộ thuộc Chính phủ. Phòng vắt trữ sữa được sử dụng 
thường xuyên và đã có hơn 180,500 lao động nữ được giới thiệu về Luật Lao động và chính sách 
nghỉ thai sản.

Chương trình đã cung cấp cho các lao động nữ kiến thức và sự tự tin để có thể áp dụng các thực 
hành về NBCSM theo khuyến cáo, các thông tin quan trọng về quyền lợi mà họ được hưởng là 
chế độ nghỉ thai sản 6 tháng được trả lương, thời gian nghỉ ngắn trong ngày làm việc và không 
gian riêng tư, sạch sẽ để vắt và bảo quản sữa. Với sự đầu tư khiêm tốn, các doanh nghiệp đã thu 
được những lợi ích thông qua việc tạo ra một lực lượng lao động ổn định, tránh tình trạng thiếu 
nhân công lao động, đồng thời nâng cao tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của lực lượng lao 
động, giảm bớt các chi phí tuyển dụng, đào tạo và khuyến khích những nhân công tiềm năng.

Sáng kiến về chương trình hỗ trợ nuôi 
con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc ở Việt 
Nam bắt nguồn từ đâu?

Thực hành NDTN kém. 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. 

Một nghiên cứu do dự án A&T thực hiện cho 
thấy một trong những nguyên nhân chủ yếu 
khiến các bà mẹ không thể cho con bú hoàn 
toàn trong 6 tháng đầu và buộc phải cai sữa 
trước 24 tháng là vì họ phải đi làm trở lại. 

Việc các bà mẹ phải đi làm trở lại trước khi con 
được 6 tháng tuổi khiến họ có ít thời gian cho 
con bú, làm giảm lượng sữa tiết ra và dẫn đến 
việc cho trẻ ăn bổ sung quá sớm. Lao động nữ 
tại các khu công nghiệp cũng không có đủ 
thông tin về quyền lợi của họ theo Luật Lao 
động sửa đổi về việc quy định thời gian nghỉ 
thai sản được trả lương là 6 tháng và về các thực 
hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ tối ưu trong 6 tháng 
đầu đời. Họ cũng không nhận thức được hết 
những lợi ích của việc tiếp tục cho trẻ bú đến 24 
tháng tuổi hoặc lâu hơn.

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, trang 4). 

Chương trình hỗ trợ 
Nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc

Chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc đã giải quyết những 
vấn đề này như thế nào?

Để hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, dự án A&T đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam (TLĐLĐVN) và các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong ba năm(2012-2014) để triển 
khai Chương trình hỗ trợ NCBSM tại nơi làm việc. Chương trình hướng tới các mục tiêu sau:

Kết luận:
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 của mình: lao động để đóng góp cho xã hội và chăm sóc con cái. 

• Khung pháp lý đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường mang tính hỗ trợ  
 cho việc triển khai và nhân rộng mô hình hỗ trợ NCBSM tại nơi làm việc.
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hỗ trợ thành lập các phòng vắt trữ sữa tại nơi làm việc(1) 

khuyến khích lao động nữ áp dụng các thực hành về NCBSM theo khuyến cáo(3) 

giúp lao động nữ có thể nuôi con bằng sữa mẹ tối ưu bằng cách nâng cao hiểu biết 
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(2) 
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những lợi ích của việc tiếp tục cho trẻ bú đến 24 
tháng tuổi hoặc lâu hơn.

Chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc đã giải quyết những 
vấn đề này như thế nào?

Để hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, dự án A&T đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam (TLĐLĐVN) và các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong ba năm(2012-2014) để triển 
khai Chương trình hỗ trợ NCBSM tại nơi làm việc. Chương trình hướng tới các mục tiêu sau:

Bạn biết gì về Phòng vắt sữa?

Ảnh: A&T
Phòng vắt trữ sữa là một nơi sạch sẽ, riêng tư và tiện nghi để các bà mẹ vắt và bảo quản 
sữa trong suốt cả ngày làm việc. Phòng vắt trữ sữa có thể là một góc phòng không dùng 

đến được ngăn cách hoặc một phòng riêng được trang bị một chiếc tủ lạnh, máy khử 
trùng, bàn, ghế và máy vắt sữa, nếu có.

Mô hình này có thể được duy trì và nhân rộng không?

Mô hình này tự thân đã được duy trì bền vững với sự đầu tư tối thiểu mang lại lợi ích cho cả doanh 
nghiệp và người lao động. Khung pháp lý hiện nay của Việt Nam cũng hỗ trợ chính sách nghỉ thai 
sản 6 tháng được trả lương và thời gian nghỉ từ 1-2 giờ để vắt sữa trong suốt cả ngày làm việc.

Hiện nay, dự án A&T cũng đang phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để xây dựng một 
nghị định, theo đó yêu cầu tất cả các doanh nghiệp có nhiều lao động nữ trong độ tuổi sinh đẻ 
phải có phòng vắt trữ sữa.

Các lãnh đạo và doanh nghiệp cấp tỉnh cũng cam kết mạnh mẽ trong việc nhân rộng chương 
trình này. Từ năm 2014 - 2015, Khối công đoàn ngân hàng của Việt Nam và tỉnh Vĩnh Phúc đã dành 
riêng các nguồn lực để thành lập thêm 30 phòng vắt trữ sữa.

Dự án A&T hợp tác với các đối tác trong khu khu vực và quốc tế. Tại khu vực Đông Nam Á, A&T 
đang hỗ trợ kỹ thuật cho 7nước trong khu vực bao gồm Campuchia, Indonexia, Lào, Myanma, Thái 
Lan, Đông Timo và Việt Nam để nhân rộng chương trình. Đồng thời, A&T đã xây dựng một tài liệu 
hướng dẫn thực hiện chương trình NCBSM tại nơi làm việc cho các công ty quan tâm đến việc áp 
dụng mô hình. Tài liệu này sẽ được được chia sẻ rộng rãi, trong đó có mạng lưới doanh nghiệp 
thuộc phong trào mở rộng dinh dưỡng toàn cầu (SUN Movement Business Network) đang huy 
động các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ dinh dưỡng và thực phẩm tối ưu trên phạm vi toàn cầu.



Để bắt đầu thực hiện chương trình này, dự án A&T và TLĐLĐVN đã xác định các công ty có nhiều 
lao động nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ, sau đó làm việc với bộ phận nhân sự và công đoàn của 
công ty để thu thập thông tin và xây dựng tài liệu giảng dạy, tập huấn cho cán bộ y tế và công 
đoàn hiện đang làm việc tại công ty, thành lập các phòng vắt trữ sữa và theo dõi, giám sát việc sử 
dụng của họ.

Thành công có được của chương trình là nhờ sự phối hợp của nhiều bên đối tác liên quan với 
chuyên môn và nguồn lực khác nhau nhưng cùng hướng đến thực hiện các mục tiêu chung. 
TLĐLĐVN đã giới thiệu và phối hợp thực hiện chương trình với các doanh nghiệp, trong khi đó 
dự án A&T hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật và tài chính, còn về phía các doanh nghiệp thì họ đầu 
tư về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

Chương trình đã đạt được những thành tựu gì?

Chương trình đã đạt được những thành công rất to lớn. Tính đến năm 2014, 70 phòng vắt sữa đã 
được thành lập tại các doanh nghiệp và 10 bộ thuộc Chính phủ. Phòng vắt trữ sữa được sử dụng 
thường xuyên và đã có hơn 180,500 lao động nữ được giới thiệu về Luật Lao động và chính sách 
nghỉ thai sản.

Chương trình đã cung cấp cho các lao động nữ kiến thức và sự tự tin để có thể áp dụng các thực 
hành về NBCSM theo khuyến cáo, các thông tin quan trọng về quyền lợi mà họ được hưởng là 
chế độ nghỉ thai sản 6 tháng được trả lương, thời gian nghỉ ngắn trong ngày làm việc và không 
gian riêng tư, sạch sẽ để vắt và bảo quản sữa. Với sự đầu tư khiêm tốn, các doanh nghiệp đã thu 
được những lợi ích thông qua việc tạo ra một lực lượng lao động ổn định, tránh tình trạng thiếu 
nhân công lao động, đồng thời nâng cao tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của lực lượng lao 
động, giảm bớt các chi phí tuyển dụng, đào tạo và khuyến khích những nhân công tiềm năng.

Sáng kiến về chương trình hỗ trợ nuôi 
con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc ở Việt 
Nam bắt nguồn từ đâu?

Thực hành NDTN kém. 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. 

Một nghiên cứu do dự án A&T thực hiện cho 
thấy một trong những nguyên nhân chủ yếu 
khiến các bà mẹ không thể cho con bú hoàn 
toàn trong 6 tháng đầu và buộc phải cai sữa 
trước 24 tháng là vì họ phải đi làm trở lại. 

Việc các bà mẹ phải đi làm trở lại trước khi con 
được 6 tháng tuổi khiến họ có ít thời gian cho 
con bú, làm giảm lượng sữa tiết ra và dẫn đến 
việc cho trẻ ăn bổ sung quá sớm. Lao động nữ 
tại các khu công nghiệp cũng không có đủ 
thông tin về quyền lợi của họ theo Luật Lao 
động sửa đổi về việc quy định thời gian nghỉ 
thai sản được trả lương là 6 tháng và về các thực 
hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ tối ưu trong 6 tháng 
đầu đời. Họ cũng không nhận thức được hết 
những lợi ích của việc tiếp tục cho trẻ bú đến 24 
tháng tuổi hoặc lâu hơn.

Chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc đã giải quyết những 
vấn đề này như thế nào?

Để hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ, dự án A&T đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam (TLĐLĐVN) và các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân trong ba năm(2012-2014) để triển 
khai Chương trình hỗ trợ NCBSM tại nơi làm việc. Chương trình hướng tới các mục tiêu sau:

Kết luận:

• Bằng những hành động thiết thực, đơn giản và tiết kiệm, các doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực khác  
 nhau có thể cùng chung tay tăng cường các thực hành NCBSM. 

• Nếu được nhận sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các lao động nữ có thể làm tốt được hai vai trò  
 của mình: lao động để đóng góp cho xã hội và chăm sóc con cái. 

• Khung pháp lý đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường mang tính hỗ trợ  
 cho việc triển khai và nhân rộng mô hình hỗ trợ NCBSM tại nơi làm việc.
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NUÔI DƯỠNG TRẺ NHỎ (NDTN)

TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG3

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

VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH
TRUNG ƯƠNG                               CẤP TỈNH

1 TRUYỀN THÔNG TRỰC TIẾP
& HUY ĐỘNG XÃ HỘI

2 Mô hình phòng tư vấn Mặt Trời Bé Thơ

Mô hình nhóm hỗ trợ NDTN

Thay đổi
nhận thức,
niềm tin,
kỹ năng và
môi trường
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thực hành
bú mẹ
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bổ sung

Nâng cao
sức khỏe

Bà mẹ và
người chăm

sóc trẻ

Gia
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   nghành,
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