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Tầm quan trọng của chương 
trình hỗ trợ nuôi con sữa mẹ 
tại nơi làm việc

1

Sinh đẻ và cho con bú mẹ là thiên chức của phụ nữ. Đồng 

thời, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào lực lượng 

lao động. Cụ thể, lao động nữ ở Việt Nam chiếm gần một 

nửa (48%) lực lượng lao động cả nước, tỷ lệ phụ nữ tham gia 

lực lượng lao động của Việt Nam ở mức cao - khoảng 72%, 

cao hơn đáng kể tỷ lệ tương ứng của khu vực Đông Á - Thái 

Bình Dương (61%) và thế giới (50%). Phụ nữ cần được hỗ 

trợ khi họ đang cùng lúc phải thực hiện cả hai vai trò công 

việc và chăm sóc con cái. Đặc biệt, giai đoạn mang thai và 

nuôi con nhỏ dưới hai tuổi, lao động nữ cần các chính sách 

và biện pháp hỗ trợ thiết thực của nhà nước, cơ sở y tế, nơi 

làm việc, gia đình và cộng đồng để bảo vệ thai sản và chăm 

sóc sức khỏe của bản thân và con cái bao gồm nuôi con 

bằng sữa mẹ - đảm bảo nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho con 

mình. 

Chuyên đề Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2016 của tạp chí y 

khoa hàng đầu thế giới Lancet1 tổng hợp kết quả của hơn 

20 nghìn phân tích và nghiên cứu và khẳng định lợi ích ngắn 

hạn và dài hạn của nuôi con bằng sữa mẹ. Đáng kể nhất là 

cải thiện các thực hành nuôi con bằng sữa mẹ có thể giúp 

giảm 820 nghìn ca tử vong trẻ em do viêm phổi và tiêu chảy 

mỗi năm, trong đó 87% là trẻ dưới sáu tháng tuổi; giảm 20 

nghìn ca tử vong do ung thư vú ở phụ nữ. Cứ mỗi năm bà 

mẹ cho con bú, nguy cơ bị ung thư vú xâm lấn giảm 6%. 

Trẻ được bú mẹ có chỉ số thông minh IQ cao hơn ba điểm, 

có kết quả học tập tốt hơn, và khi lớn lên có thu nhập cao 

hơn. Những lợi ích này của nuôi con bằng sữa mẹ giúp toàn 

cầu tiết kiệm gần một tỷ đô la Mỹ mỗi ngày chi phí y tế, tổn 

thất con người và năng suất lao động2. Riêng Việt Nam, 

khoản chi phí này là 270 tỷ đồng mỗi ngày do các thực hành 

nuôi con bằng sữa mẹ đang ở mức thấp.
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Các chính sách và biện pháp Bảo vệ Thai 
sản bao gồm:

BẢNG 1

Nghỉ thai sản; 

Bảo vệ sức khỏe tại nơi làm việc cho lao động nữ 

mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ; 

Các hỗ trợ y tế và trợ cấp bằng tiền; 

Đảm bảo việc làm và không phân biệt đối xử; 

Hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc khi 

quay lại làm việc sau khi nghỉ thai sản; 

Sắp xếp thời giờ làm việc linh động và có thời gian 

nghỉ vắt sữa/cho con bú; 

Nghỉ chăm sóc con mới sinh cho lao động nam và 

nghỉ chăm con của bố mẹ nói chung;

Hỗ trợ gửi trẻ tại nhà trẻ mẫu giáo.

Theo Công ước Bảo vệ Thai sản số 183 và Khuyến nghị số ,191 

156 và 165 của Tổ chức Lao động thế giới

3  Tsai SY. Tác động của môi trường hỗ trợ nuôi con bằng 
sữa mẹ đối với nữ lao động muốn duy trì cho con bú sau 

khi đi làm. Breastfeed Med. 2013;8(2):210-216. doi:10.1089/
bfm.2012.0119

Để bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em trong ngắn hạn và 

dài hạn và tiết kiệm chi phí, Việt Nam cần thực hiện đồng 

bộ nhiều chính sách và chương trình, trong đó có các 

chính sách và biện pháp bảo vệ thai sản cho lao động nữ 

(Bảng 1). 

Việt Nam đã có chế độ nghỉ thai sản sáu tháng được hưởng 

lương (quy định trong Luật Lao động sửa đổi 2012) và thực 

hiện tốt một số biện pháp bảo vệ thai sản khác. Tuy nhiên 

lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ còn cần được hỗ trợ tại 

nơi làm việc để duy trì nuôi con bằng sữa mẹ khi quay trở lại 

làm việc sau thời gian nghỉ thai sản. Các hỗ trợ này bao gồm 

thời giờ nghỉ ngơi và một nơi riêng tư an toàn để vắt sữa, và 

sự ủng hộ khuyến khích của đồng nghiệp và người sử dụng 

lao động.   

Kết quả nghiên cứu của Đài Loan công bố năm 2013 đã chỉ 

ra rằng tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ cao của nhóm lao động 

nữ được nghỉ cho con bú và vắt sữa cao gấp 61.6 lần nhóm 

không được nghỉ; tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ của nhóm lao 

động nữ nhận được khuyến khích từ đồng nghiệp và quản 

lý cao gấp 2.5 lần so với nhóm không có sự khuyến khích 

động viên; nhóm lao động nữ làm việc tại doanh nghiệp có 

nơi riêng tư để vắt, trữ sữa duy trì nuôi con bằng sữa mẹ cao 

gấp 2.38 lần3 so với doanh nghiệp không có nơi vắt trữ sữa. 
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Các nghiên cứu này một lần nữa khẳng định, thực hiện tốt quy 
định thời gian nghỉ cho con bú và thiết lập phòng vắt, trữ sữa tại 
nơi làm việc là những biện pháp hiệu quả để giúp lao động nữ duy 
trì và tự tin nuôi con bằng sữa mẹ. 

4 Ortiz, J, McGilligan K, & Kelly P. (2004). Thời gian vắt sữa của 
nữ lao động tham gia vào chương trình hỗ trợ nuôi con bằng 
sữa mẹ của đơn vị tuyển dụng lao động. Pediatric Nursing, 
American Journal of Health Promotion, 30(2):111-119 

5 Galtry J. Nuôi con bằng sữa mẹ và thị trường lao động: cho 
con bú, sự thay đổi của thị trường lao động, và chính sách 
công ở Mỹ. Health Care Women Int. 1997;18(5):467-480. 
doi:10.1080/07399339709516301

6 Cohen R, Mrtek MB & Mrtek RG. (1995). So sánh tỷ lệ nghỉ việc 
để chăm sóc con ốm ở phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ và phụ 
nữ nuôi con bằng sữa công thức tại hai tập đoàn. American 
Journal of Health Promotion, 10 (2), 148-153.

7 Dinour, L. M. & Szaro, J. M. Các chương trình hỗ trợ nuôi con 
bằng sữa mẹ tại nơi làm việc: Tổng hợp và đánh giá các nghiên 
cứu khoa học. Breastfeed. Med. Off. J. Acad. Breastfeed. Med. 
12, 131–141 (2017).

Nghiên cứu khác cho thấy tỷ lệ giữ chân lao động ở doanh 

nghiệp có chính sách hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ và nghỉ 

thai sản tốt là 94%, gần gấp đôi tỷ lệ của tất cả các doanh 

nghiệp nói chung (59%)4. Lao động nữ làm việc tại doanh 

nghiệp có chính sách hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ và nghỉ 

thai sản tốt cảm thấy hài lòng, gắn kết với doanh nghiệp cao 

hơn gấp ba lần, từ đó năng suất lao động cao hơn. Lao động 

nữ cảm thấy tự tin có thể duy trì nuôi con bằng sữa mẹ khi 

đi làm5. Bên cạnh đó, nuôi con bằng sữa mẹ còn góp phần 

giảm thời gian nghỉ trông con ốm của lao động nữ. Lao động 

nữ nuôi con bằng sữa mẹ có xu hướng nghỉ trông con ốm 

ít hơn ba lần so với lao động nữ không nuôi con bằng sữa 

mẹ6,7.
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Quy định quốc tế và các nước về 
phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc

2

Nhận thức được tầm quan trọng của việc duy 
trì nuôi con sữa mẹ cho lao động nữ sau khi 
hết thời gian nghỉ thai sản, nhiều quốc gia, tổ 

chức trên thế giới đã có những chính sách hỗ 
trợ nhất định và được qui định rõ trong các 
văn bản pháp luật.

8 ILO (2014), Chế độ nghỉ thai sản cho mẹ và bố tại nơi làm 
việc: Quy định pháp luật và thực hành trên thế giới

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã đưa ra Công ước Bảo 

vệ Thai sản 183 (2000) và Khuyến nghị 191 (2000) nêu rõ 

cần có khu vực dành cho người lao động nữ vắt, trữ sữa tại 

nơi làm việc: “Đảm bảo nơi riêng tư, an toàn để lao động nữ 

vắt, trữ sữa tại nơi làm việc”. Tính đến năm 2016, có 50/159 

(31%) quốc gia có quy định về phòng vắt trữ sữa mẹ và nơi 

trông trẻ tại nơi làm việc. Trong đó 29/50 quốc gia quy định 

bắt buộc với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ. Đa 

số những quốc gia có quy định về phòng vắt sữa là các nước 

có thu nhập thấp và trung bình ở châu Á, châu Phi, Nam 

Mỹ và Trung Đông vì đây là một biện pháp bảo vệ, hỗ trợ và 

thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ hiệu quả, chi phí thấp8.
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9 https://www.officialgazette.gov.ph/2010/03/16/repub-
lic-act-no-10028/

10 https://english.mol.gov.tw/homeinfo/7040/26067/

Tại Phillipines9, Đạo Luật số 10028 đã được Quốc hội thông 

qua ngày 16/3/2010 về thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ tại 

quốc gia này quy định:

• Điều 11 quy định: “Tất cả mọi cơ sở (y tế và không y tế) 

phải thiết lập phòng vắt, trữ sữa (không phải nhà vệ 

sinh) với trang thiết bị cần thiết gồm: bồn rửa tay (trừ 

khi đã có ở gần), thiết bị trữ lạnh sữa, nguồn điện, bàn, 

ghế.”

• Điều 19 quy định: “Chi phí phát sinh thiết lập phòng vắt 

sữa được khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp 

bằng hai lần khoản thực chi khi được Sở Y tế cấp chứng 

chỉ “Doanh nghiệp hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ xuất 

sắc” (có hiệu lực hai năm)”. 

• Bên cạnh những điều khoản khuyến khích các cơ quan, 

doanh nghiệp xây dựng phòng vắt, trữ sữa, những chế 

tài xử phạt tương ứng với từng mức độ vị phạm của các 

đơn vị không thực hiện cũng được qui định rõ, cụ thể 

theo “Điều 21. Bất kỳ cơ sở nào không thiết lập phòng 

vắt, trữ sữa và cho lao động nữ nghỉ cho con bú sẽ 

bị phạt. Lần một phạt ít nhất Php50,000.00 (25 triệu 

đồng), lần hai phạt Php200,000.00 (100 triệu đồng), lần 

ba phạt Php500,000.00 (250 triệu đồng)”. 

Tại Đài Loan10, Luật Bình đẳng giới sửa đổi, bổ sung được 

thông qua ngày 20/5/2016 đưa ra các quy định thúc đẩy và 

bảo vệ nuôi con bằng sữa mẹ như sau:

• Khoản A. Lao động nữ có con dưới 24 tháng tuổi được 

nghỉ 60 phút cho con bú hoặc vắt, trữ sữa tại nơi làm 

việc, số lần nghỉ không giới hạn. Với mỗi một tiếng làm 

thêm ngoài thời gian làm việc chính thức, lao động nữ 

sẽ được nghỉ thêm 30 phút để cho con bú hoặc vắt, trữ 

sữa.

• Khoản B. Công ty có hơn 100 lao động phải có phòng 

vắt, trữ sữa hoặc dịch vụ trông giữ trẻ phù hợp khác.
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11 https://www.howtogermany.com/pages/maternity_protection.
html
12 http://mprp.itcilo.org/allegati/en/m10.pdf

13 https://www.dol.gov/agencies/whd/nursing-mothers/law
14 https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hse-
q=25437&lang=ENG

Lưu ý rằng Hàn Quốc, Đài Loan, Châu Âu và Mỹ đang là những đối tác xuất 

khẩu chính của Việt Nam. Điều đó lý giải tại sao rất nhiều doanh nghiệp thuộc 

chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp này đều đã và đang tuân thủ quy định 

về thiết lập phòng vắt, trữ sữa. Quy định bắt buộc trong luật pháp Việt Nam 

sẽ là một hướng dẫn và chuẩn bị tốt cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia 

chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tại Đức11, Luật Bảo vệ thai sản sửa đổi, bổ sung (2018) đã 

yêu cầu bắt buộc người sử dụng lao động phải bố trí phòng 

vắt, trữ sữa có ghế ngồi. Lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ 

được nghỉ hai lần một ngày, mỗi lần 30 phút hoặc nghỉ một 

lần 60 phút để vắt, trữ sữa. Nếu làm việc hơn tám tiếng, sẽ 

được nghỉ thêm 45 phút. Nếu phòng vắt, trữ sữa không gần 

nơi lầm việc, sẽ được nghỉ 90 phút để vắt, trữ sữa.

Tại Bỉ12, Luật Lao động số 80 (2002) của Bỉ đã có qui định về 

yêu cầu thiết kế khu vực riêng tư để hỗ trợ lao động nữ có 

thể vắt, trữ sữa hoặc cho con bú: “Người sử dụng lao động 

phải thiết lập không gian riêng, thông thoáng, sạch sẽ, có đủ 

trang thiết bị để lao động nữ nghỉ ngơi cho con bú hoặc vắt, 

trữ sữa. Ở tòa nhà văn phòng, nhiều doanh nghiệp có thể sử 

dụng chung một phòng vắt, trữ sữa”.

Tại Mỹ13, Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng được 

ban hành ngày 23/03/2010 và trong Mục 7 (r) đã qui định: 

“Người sử dụng hơn 50 lao động phải bố trí một không gian 

riêng biệt, không phải phòng vệ sinh, được che chắn khỏi sự 

xâm phạm và tầm nhìn của đồng nghiệp và công cộng, để 

lao động nữ có thể vắt, trữ sữa”.

Tại Hàn Quốc14, Điều 21 của Luật Lao động 2014 nêu rõ: 

“Người sử dụng lao động thiết lập nơi chăm sóc trẻ để hỗ trợ 

người lao động vắt, trữ sữa và trông trẻ”. 

9

https://www.howtogermany.com/pages/maternity_protection.html
https://www.howtogermany.com/pages/maternity_protection.html
http://mprp.itcilo.org/allegati/en/m10.pdf
https://www.dol.gov/agencies/whd/nursing-mothers/law
https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=25437&lang=ENG
https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=25437&lang=ENG


Triển khai phòng vắt, trữ sữa mẹ 
tại nơi làm việc ở Việt Nam

3

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (chi 

tiết ở Phụ lục 1), tính đến tháng 5/2020 sau gần năm năm 

thực hiện Nghị định 85/2015/NĐ-CP, cả nước có 826 phòng 

vắt trữ sữa được thiết lập ở 515 cơ quan, doanh nghiệp ở 

40 tỉnh và thành phố (năm 2014 chỉ có 70 phòng tại 23 tỉnh 

thành). Các phòng vắt sữa này đã mang lại lợi ích cho một 

triệu lao động nữ, trung bình cứ 1.200 lao động nữ đã có 

một phòng vắt trữ sữa. Cần có nhiều phòng vắt, trữ sữa hơn 

nữa để đảm bảo thuận tiện cho nhiều lao động nữ có thể sử 

dụng hơn. 

Trong số 515 cơ quan, doanh nghiệp, có 378 đơn vị thuộc 

loại hình “người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao 

động nữ”. Cụ thể:

• 55 doanh nghiệp sử dụng từ 10 đến dưới 100 lao động 

nữ và số lao động nữ chiếm 50% trở lên trong tổng số 

lao động;

• 151 doanh nghiệp sử dụng từ trên 100 đến dưới 1.000 

lao động nữ và số lao động nữ chiếm 30% trở lên trong 

tổng số lao động;

• 172 doanh nghiệp sử dụng từ 1.000 lao động nữ trở 

lên.

40 tỉnh thành trên cả nước có doanh nghiệp có phòng 

vắt trữ sữa tại nơi làm việc. Hà Nội là địa phương có nhiều 

phòng vắt sữa nhất, với tổng số phòng là 182 phòng tại 

103 cơ quan, doanh nghiệp. Samsung là doanh nghiệp có 

nhiều phòng vắt sữa nhất với tổng số 61 phòng, tức là trung 

bình  631 lao động nữ có một phòng vắt trữ sữa. Các doanh 

nghiệp điển hình làm tốt công tác hỗ trợ nuôi con bằng sữa 

mẹ tại nơi làm việc được mô tả trong Phụ lục 2.

Các doanh nghiệp đã lắp đặt phòng vắt, trữ sữa có phản 

hồi về hiệu quả hoạt động của phòng vắt, trữ sữa như sau: 

75% doạnh nghiệp phản hồi phòng vắt, trữ sữa hoạt động 

hiệu quả, chỉ 25% doanh nghiệp nhận xét phòng vắt, trữ sữa 

hoạt động ít hiệu quả hoặc không hiệu quả do chưa có lao 

động nữ mang thai và nuôi con bằng sữa mẹ, lao động nữ 

chưa được truyền thông về nuôi con bằng sữa mẹ, phòng 

vắt trữ sữa ở vị trí xa nơi làm việc, không thuận lợi.

 B
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Báo cáo của Tổng liên đoàn cũng cho thấy:

• Chi phí trung bình lắp đặt một phòng vắt trữ sữa 

là 15 triệu đồng; 

• Thấp nhất là 0 đồng do sử dụng kết hợp với 

phòng y tế của doanh nghiệp;

• Cao nhất là Công ty điện Stanley Việt Nam (thuộc 

Liên đoàn lao động Gia Lâm, Hà Nội) lắp đặt một 

phòng vắt, trữ sữa với kinh phí 465 triệu đồng;

• 16 doanh nghiệp đã lắp đặt phòng vắt, trữ sữa 

với kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Chi phí trung bình để lắp đặt một phòng vắt trữ sữa 

(15 triệu đồng) là rất nhỏ, chỉ tương đương 3.4 đến 5 

tháng lương cơ bản của một lao động (tùy theo vùng) 

và các doanh nghiệp có thể chi trả được.
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Nguồn: Tính toán lại từ số liệu Tổng cục Thống kê 2019.

Thống kê doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ

BẢNG 2

Ước tính chi phí – lợi ích toàn 
xã hội

4
Theo Tổng Điều tra Doanh nghiệp năm 2019 (Xem ở Bảng 

2), Việt Nam có 622.388 doanh nghiệp đang hoạt động, 

khoảng 5% trong số đó (29.842 doanh nghiệp) là các doanh 

nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ theo định nghĩa tại    

Điều 3 Nghị định 85/2015/NĐ-CP. Theo thống kê trong mục 

3 của báo cáo, đã có 378 doanh nghiệp sử dụng nhiều lao 

động nữ có phòng vắt, trữ sữa.

doanh 

592,546 
(95.2%)

8,888,190 1,846,533
(28%)

53,984 736,853

622,388 9,335,820 6,764,123 192,800 2,699,200

22,962 
(3.8%)

344,430 607,715
(9%)

15,971 242,507

837
(0.1%)

12,555 2,574,837
(38%)

73,391 1,027,480

6,043 
(0.9%)

90,645 1,735,038
(25%)

49,454 692,361

29,842 
(4.8%)

447,630 4,917,590
(72%)

138,816 1,962,347
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15 Dylan D Walters, Linh T H Phan, Roger Mathisen, Tổn thất do 
không nuôi con bằng sữa mẹ: Kết quả toàn cầu nhờ bộ công cụ 
mới, Health Policy and Planning, Volume 34, Issue 6, 07/2019

16 Alive & Thrive, Tổn thất do không nuôi con bằng sữa mẹ: 
https://www.aliveandthrive.org/cost-of-not-breastfeeding/
17 Tổng cục Thống kê, Số liệu về doanh nghiệp sử dụng nhiều 
lao động nữ được tính toán từ Điều tra doanh nghiệp 2019

Chi phí trung bình để thiết lập một phòng vắt, trữ sữa tại nơi 

làm việc là 15 triệu đồng. Nếu trẻ được duy trì nuôi bằng 

sữa mẹ từ sáu đến 24 tháng tuổi thì gia đình sẽ tiết kiệm 

được tiền mua sữa bột, ước tính khoảng 14.400.000 đồng 

mỗi trẻ. Dựa trên ước tính này, chúng tôi tính toán chi phí – 

lợi ích ở cấp độ toàn xã hội của việc thiết lập phòng vắt, trữ 

sữa tại nơi làm việc như trong Bảng 2.  

Ước tính lợi ích - chi phí của phòng vắt 
sữa tại nơi làm việc cho thấy:  

1. Nếu quy định bắt buộc tất cả doanh nghiệp 

“sử dụng nhiều lao động nữ” phải thiết lập 

phòng vắt trữ sữa, thì tổng chi phí phát sinh 

ở cấp độ toàn xã hội là khoảng 442 tỷ đồng. 

Trong khi đó, xã hội tiết kiệm được ít nhất 

2.000 tỷ đồng mỗi năm từ việc các gia đình 

không phải mua sữa bột cho trẻ.

2. Nếu quy định bắt buộc tất cả doanh nghiệp 

“sử dụng từ trên 100 đến dưới 1.000 lao động 

nữ, trong đó số lao động nữ chiếm 30% trở lên 

so với tổng số lao động” phải thiết lập phòng 

vắt trữ sữa, thì tổng chi phí phát sinh ở cấp độ 

toàn xã hội là khoảng 90 tỷ đồng. Trong khi đó, 

xã hội tiết kiệm được ít nhất 692 tỷ đồng mỗi 

năm từ việc các gia đình không phải mua sữa 

bột cho trẻ.

3. Nếu quy định bắt buộc tất cả doanh nghiệp 

“sử dụng từ 1.000 lao động nữ trở lên” phải 

thiết lập phòng vắt trữ sữa, thì tổng chi phí 

phát sinh ở cấp độ toàn xã hội là khoảng 12 

tỷ đồng. Trong khi đó, xã hội tiết kiệm được 

ít nhất 1.000 tỷ đồng mỗi năm từ việc các gia 

đình không phải mua sữa bột cho trẻ.

Như vậy, hoàn toàn có căn cứ để quy định bắt buộc lắp 

đặt phòng vắt trữ sữa với doanh nghiệp “sử dụng nhiều lao 

động nữ” nói chung; đặc biệt là các doanh nghiệp “sử dụng 

từ trên 100 đến dưới 1.000 lao động nữ (trong đó số lao 

động nữ chiếm 30% trở lên so với tổng số lao động)” và các 

doanh nghiệp “sử dụng từ 1.000 lao động nữ trở lên”. Vì với 

các đối tượng này, lợi ích trên toàn xã hội cao hơn rất nhiều 

so với chi phí của toàn xã hội.

Nghiên cứu khác của Alive & Thrive ở phạm vi toàn cầu tính 

toán rằng Việt Nam sẽ hưởng lợi 100.000 tỷ đồng mỗi năm 

khi tất cả các nỗ lực nhằm bảo vệ, hỗ trợ và thúc đẩy nuôi 

con bằng sữa mẹ được thực hiện, trong đó: chi phí y tế giảm 

17.000 tỷ đồng nhờ giảm bệnh tật và tử vong trẻ em và giảm 

thêm 300 tỷ đồng do giảm tử vong bà mẹ, và phòng tránh 

được tổn thất năng suất lao động và thu nhập tương lai là 

83.000 tỷ đồng.15, 16, 17
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người lao động tham gia khảo sát ủng hộ quy 

định “Mỗi doanh nghiệp nên có tối thiểu một 

phòng vắt, trữ sữa”. 

cho rằng “Họ cảm thấy hài lòng và gắn bó hơn 

khi làm việc tại doanh nghiệp có chính sách hỗ 

trợ nuôi con sữa mẹ tốt”. 

đồng ý rằng “Lao động nữ khó có thể duy trì 

nuôi con sữa mẹ nếu chỉ được nghỉ 60 phút/

ngày cho con bú hoặc vắt sữa mà không có nơi 

riêng tư để làm việc này”. 

Về phía người lao động: 

97%

99%

77%

Khảo sát ý kiến người sử dụng 
lao động và người lao động

5

Về phía người sử dụng lao động, đa số doanh nghiệp đều đồng ý rằng chính sách hỗ trợ 
nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc giúp tăng hài lòng, tăng gắn kết của lao động nữ 
với doanh nghiệp, giảm thời gian lao động nữ nghỉ việc trông con ốm, tăng thời gian lao 
động nữ duy trì nuôi con bằng sữa mẹ (Xem ở Bảng 3). 

Để có cơ sở thực tiễn phục vụ cho việc sửa đổi Nghị định 

85/2015/NĐ-CP về chính sách đối với lao động nữ, trong 

tháng 6/2020, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã tiến 

hành khảo sát thực trạng đời sống gia đình công nhân lao 

động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tại 10 tỉnh thành 

(Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải 

Dương, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Đồng Nai, Long An, và Tiền 

Giang). Tổng cộng đã có 20 doanh nghiệp và 1.000 người lao 

động tham gia khảo sát. Nội dung liên quan đến hỗ trợ nuôi 

con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc được cả người lao động và 

người sử dụng lao động ủng hộ cao. 
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Lợi ích của Chương trình hỗ trợ duy trì nuôi con sữa mẹ tại nơi làm việc đối với doanh 

nghiệp

BẢNG 3

Nguồn: Khảo sát của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tại 10 tỉnh thành (2020).

Cụ thể liên quan đến phòng vắt trữ sữa, 95% doanh 

nghiệp rất ủng hộ và đồng ý rằng “Doanh nghiệp có thể 

lắp đặt phòng vắt, trữ sữa vì chi phí thiết lập không lớn” 

và “Cân nhắc giữa chi phí và lợi ích, tôi thấy doanh nghiệp 

nên lắp đặt phòng, vắt trữ sữa cho lao động nữ”.

Chị Đỗ Thị Kim Dung, Trưởng phòng Nhân sự, Công ty 

ALK Vina chia sẻ:

Anh Nguyễn Văn Trưởng, Trưởng phòng Nhân sự - Hành 

chính, Công ty Hadanbi Vina chia sẻ:

“Ban đầu doanh nghiệp làm phòng vắt sữa vì Samsung yêu 

cầu tuân thủ theo bảng kiểm của họ. Đến khi làm thì thấy tốt 

cho lao động nữ, nuôi con sữa mẹ tốt hơn hẳn. Họ không phải 

vào phòng toa-lét vắt sữa bỏ đi nữa, thấy gắn bó với công ty vì 

chính sách tốt. Tôi ủng hộ luật yêu cầu bắt buộc phòng vắt sữa 

vì nếu không doanh nghiệp sẽ không làm đâu. Mà không làm 

thì doanh nghiệp lẫn người lao động sẽ không biết được tác 

động tốt như thế”.

“Chi phí phòng vắt sữa là khoảng 10 triệu đồng cho hàng nghìn 

người, hoàn toàn doanh nghiệp chi trả được. Nếu đưa vào 

luật yêu cầu bắt buộc thì sẽ có tác động lớn đấy. Nhưng phải 

đi kèm với truyền thông nâng cao nhận thức để họ sẽ vắt sữa 

thường xuyên hơn, con họ sẽ hưởng lợi. Hiện tại mới có khoảng 

1-2 người dùng, chủ yếu khối văn phòng.”
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Những yếu tố thúc đẩy người lao động sử dụng phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc
BẢNG 4

Nguồn: Khảo sát ý kiến người lao động và người sử dụng lao động của Tổng Liên đoàn lao động (2020).

Về tiêu chuẩn kỹ thuật của phòng vắt, trữ sữa, việc quy định 

diện tích tối thiểu của phòng vắt trữ sữa là 6m2 có thể gây 

khó khăn cho doanh nghiệp trong việc triển khai. Theo tham 

vấn 1.000 lao động nữ, những yếu tố quan trọng nhất của 

một phòng vắt trữ sữa thúc đẩy họ sử dụng phòng này là: 

gần nơi làm việc của đa số lao động nữ, sạch sẽ, riêng tư, có 

bàn, ghế, tủ lạnh (Xem chi tiết ở Bảng 4). Đây cũng là những 

tiêu chuẩn kỹ thuật chính được hướng dẫn trên thế giới.
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Kết luận và Khuyến nghị chính sách
6
Như vậy, tổng kết các phần của báo cáo, chúng ta thấy:

Phần 1 nêu rõ lợi ích của hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại 

nơi làm việc cho người lao động, người sử dụng lao động và 

xã hội.

Phần 2 cho thấy đã có 50 quốc gia quy định có phòng vắt 

trữ sữa  tại nơi làm việc; 29 quốc gia đã có quy định bắt 

buộc. Các nước xuất khẩu chính của Việt Nam (như Đài 

Loan, HànQuốc, EU, Mỹ) đều đã có quy định bắt buộc phải 

có phòng vắt trữ sữa tại nơi làm việc. Do vậy, việc Việt Nam 

có quy định tương tự sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn 

khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Phần 3 chỉ ra, sau gần 5 năm thực hiện Nghị định 85, vì là 

quy định khuyến khích nên chỉ mới có 500 doanh nghiệp 

tổ chức có phòng vắt trữ sữa. Nếu Nghị định mới quy định 

phòng vắt trữ sữa là bắt buộc đối với doanh nghiệp “sử 

dụng từ trên 100 đến dưới 1.000 lao động nữ” (trong đó số 

lao động nữ chiếm 30% trở lên so với tổng số lao động) thì 

sẽ có thêm 6.000 doanh nghiệp có phòng vắt trữ sữa. Nếu 

quy định bắt buộc với doanh nghiệp “sử dụng từ 1.000 lao 

động nữ trở lên” thì sẽ có thêm 800 doanh nghiệp. Trường 

hợp quy định bắt buộc với doanh nghiệp “sử dụng nhiều lao 

động nữ” nói chung thì sẽ có thêm 29.000 doanh nghiêp có 

phòng vắt trữ sữa.

Phần 4 cho thấy lợi ích trên toàn xã hội luôn cao hơn rất 

nhiều so với chi phí. Như vậy, việc Nghị định quy định bắt 

buộc thiết lập phòng vắt, trữ sữa ở doanh nghiệp “sử dụng 

nhiều lao động nữ”, đặc biệt là các doanh nghiệp “sử dụng 

từ trên 100 đến dưới 1.000 lao động nữ (trong đó số lao 

động nữ chiếm 30% trở lên so với tổng số lao động)” và 

các doanh nghiệp “sử dụng từ 1.000 lao động nữ trở lên” là 

hoàn toàn có căn cứ.

Phần 5 của báo cáo cho thấy quy định bắt buộc thiết lập 

phòng vắt sữa tại nơi làm việc đạt được đồng thuận của cả 

người lao động (99%) và người sử dụng lao động (95%) theo 

khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào tháng 

5/2020.
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Căn cứ vào những phân tích trên đây, chúng tôi xin đưa ra các khuyến 
nghị sửa đổi các nội dung của Nghị định 85/2005/NĐ-CP liên quan đến 
thời giờ nghỉ vắt sữa và lắp đặt phòng vắt trữ sữa như sau:

Phòng vắt, trữ sữa mẹ là một không gian riêng tư, 

không phải phòng vệ sinh, có nguồn điện, bàn, ghế, 

tủ lạnh đảm bảo vệ sinh, được che chắn khỏi sự xâm 

phạm và tầm nhìn của đồng nghiệp và công cộng. 

Đề xuất bỏ quy định về diện tích tối thiểu của phòng 

vắt trữ sữa là 6m2 như hiện tại vì quy định như vậy 

cứng nhắc, không dựa trên điều kiện thực tế của 

doanh nghiệp, có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp 

trong việc triển khai.

1
ĐIỀU 3, KHOẢN 3.

Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng 

tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời 

gian làm việc để cho con bú, vắt trữ sữa, nghỉ ngơi. 

Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp 

đồng lao động hoặc nghỉ linh hoạt theo thỏa thuận với 

người sử dụng lao động. 

Không nên cho phép quy đổi thành tiền lương vì sẽ 

có tác dụng ngược là khuyến khích lao động nữ không 

nghỉ để có thêm thu nhập. 

2
ĐIỀU 7, KHOẢN 3.

Khuyến khích người sử dụng lao động lắp đặt phòng 

vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi 

làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của 

người sử dụng lao động. Trường hợp người sử dụng 

lao động sử dụng nhiều lao động nữ thì phải lắp đặt 

phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc. 

3
ĐIỀU 7, KHOẢN 4.

Các khoản chi phí thiết lập phòng vắt, trữ sữa, chi phí 

tăng thêm do bố trí cho người lao động nghỉ 60 phút 

được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập 

chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

4
ĐIỀU 10.
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Phụ lục 1. Tổng hợp phòng vắt sữa trên cả nước

Phụ lục 2. Các doanh nghiệp điển hình

PHỤ LỤC

Đến tháng 5/2020, có 826 phòng vắt sữa ở 515 cơ quan, 

doanh nghiệp thuộc 40 tỉnh thành, mang lại lợi ích cho hơn 

một triệu lao động nữ. 

Danh sách phòng vắt sữa trên cả nước liên tục được cập 

nhật và có thể được xem tại đây: 

https://tinyurl.com/Phong-vat-sua

I. Hà Nội: Công ty TNHH Canon Việt Nam

Ngành nghề: Sản xuất lắp ráp máy in, thiết bị điện tử 

dân dụng và cho văn phòng 

Tổng số lao động: 21.799 người 

Tổng số lao động nữ: 15.786 người 

1. Số lượng phòng vắt, trữ sữa tại đơn vị, doanh 

nghiệp hiện tại: 

8 phòng (Nhà máy Thăng Long 3 phòng, nhà máy Quế 

Võ 3 phòng, nhà máy Tiên Sơn 2 phòng)

2. Kinh phí lắp đặt một phòng vắt, trữ sữa tại đơn vị, 

doanh nghiệp: 

Mỗi phòng vắt sữa có diện tích khoảng 10m2.  Chi phí 

lắp đặt một phòng vắt sữa: 70.000.000 đồng, bao gồm 

chi phí thi công và thiết bị (quạt, ổ điện, cây nước nóng 

lạnh, tủ lạnh, điều hòa, rèm che cửa, tủ/ giá để dụng cụ 

vắt sữa, bàn, ghế, vách ngăn, bồn rửa tay). 

3. Các hoạt động đơn vị đã thực hiện để phát huy hiệu 

quả của phòng vắt, trữ sữa.

3. 1. Tuyên truyền cho lao động nữ về các chính sách 

hiện tại liên quan đến thời kỳ nuôi con nhỏ dưới hai 

tuổi, các bà mẹ mang thai. 

19

https://tinyurl.com/Phong-vat-sua


3. 2. Cung cấp phổ biến các chế độ chính sách cho lao 

động nữ, hướng dẫn sử dụng và vệ sinh phòng vắt sữa. 

3.3. Quản lý, thống kê sử dụng phòng vắt sữa. 

3.4. Bố trí xây dựng phòng ở vị trí thích hợp, gần khu vực 

nữ lao động nuôi con nhỏ làm việc tập trung, bố trí đủ 

thiết bị tương ứng với số người dùng tại mỗi khu vực để 

đảm bảo sử dụng và an toàn.

4. Những chế độ, chính sách đơn vị đã thực hiện để hỗ 

trợ cho lao động nữ trong công việc, chăm sóc sức 

khỏe, chăm sóc và nuôi con.

4.1. Có trợ cấp nuôi con nhỏ và trợ cấp đời sống cho 

toàn bộ công nhân viên chức lao động hàng tháng. 

4.2. Đảm bảo sự bình đẳng giới trong công ty giữa nam 

và nữ. 

4.3. Lao động nữ được đánh giá cao, được thăng bậc 

định kỳ theo năng lực, được đề bạt, bổ nhiệm vào các vị 

trí quản lý quan trọng của công ty. Có nhiều nghệ nhân 

trong công ty là nữ công nhân viên chức lao động. 

4.4. Được nghỉ thai sản sớm trước một tháng ở nhà mà 

vẫn hưởng nguyên lương do công ty chi trả. Tổng cộng 

nghỉ thai sản bảy tháng. 

4.5. Lao động nữ quay lại làm việc sau khi nghỉ sinh có 

thêm các chế độ riêng:

• Quay lại làm việc được bố trí công việc phù hợp 

với việc làm 7h/ngày đến khi con một tuổi

• Được bố trí xe đưa đón về sớm khi kết thúc 7h 

làm việc 

II. Hải Phòng

1.  Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam

Ngành nghề: Sản xuất hệ thống dây dẫn điện ô tô

Tổng số lao động trong công ty: 6.916 người

Tổng số lao động nữ: 5.942 người, trong đó:

+ Đang mang thai: 606 người.

+ Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi: 669 người.

• Thu nhập bình quân của người lao động nữ: 6.742.000 

đồng/người.

• Số phòng vắt trữ sữa hiện có: 01 phòng.

• Kinh phí lắp đặt:  25.000.000 đồng/phòng.

• Số lượng người vắt trữ sữa bình quân: 100 người/ngày. 

• Hoạt động để phát huy hiệu quả phòng vắt trữ sữa: 

Thường xuyên tuyên truyền tư vấn khám sức khỏe sinh 

sản, nuôi con bằng sữa mẹ cho lao động nữ. 

• Những chế độ chính sách đã hỗ trợ cho lao động nữ: 

+ Khi khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ được khám 

chuyên khoa phụ sản theo danh mục khám chuyên 

khoa phụ sản do Bộ Y tế ban hành.

+ Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng 

tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm 

việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi.

+ Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi 

ngày 30 phút, tối thiểu là ba ngày trong một tháng.

+ Có buồng tắm, buồng vệ sinh cho lao động nữ.

+ Nữ mang bầu được nghỉ trong phòng y tế, được hỗ trợ 

đi khám thai năm lần trong cả chu kỳ thai.

+ Hỗ trợ nuôi con nhỏ mỗi cháu 50.000 đồng/cháu/

tháng.
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2. Công ty TNHH công nghệ máy văn phòng 

Kyocera Việt Nam

Ngành nghề: Lắp ráp máy in, máy photo đa chức 

năng.

Tổng số lao động trong công ty: 3.972 người

Tổng số lao động nữ: 2.441 người, trong đó:

+ Đang mang thai: 173 người.

+ Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi: 286 người.

• Thu nhập bình quân của người lao động nữ: 7.875.000 

đồng/người.

• Số phòng vắt trữ sữa hiện có: 2 phòng.

• Kinh phí lắp đặt:  25.000.000 đồng/phòng.

• Số lượng người vắt trữ sữa bình quân: 50 người/ngày. 

• Hoạt động để phát huy hiệu quả phòng vắt trữ sữa: 

+ Tư vấn khám sức khỏe sinh sản cho lao động nữ.

+ Tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm nâng 

cao kiến thức, thái độ và kỹ năng thực hành của nữ công 

nhân lao động về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản.

• Những chế độ chính sách đã hỗ trợ cho lao động nữ: 

+ Khi khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ được khám 

chuyên khoa phụ sản theo danh mục khám chuyên 

khoa phụ sản do Bộ Y tế ban hành .

+ Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng 

tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm 

việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi.

+ Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi 

ngày 30 phút, tối thiểu là 3 ngày trong một tháng.

+ Có buồng buồng vệ sinh cho lao động nữ.

+ Hỗ trợ chi phí nuôi con nhỏ (áp dụng cho trẻ từ 6 tuổi 

trở xuống): 50,000/cháu.

III. Bình Dương: Công ty P&G Việt Nam

Công ty có tổng cộng ba phòng vắt, trữ sữa được 

lắp đặt tại hai nhà máy (nhà máy Bình Dương tọa 

lạc tại Khu công nghiệp Đồng An, Bình Hòa, thành 

phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và nhà máy Bến Cát 

tọa lạc tại KCN VSIP 2A, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương) và 01 phòng tại Văn phòng liên lạc tại lầu 

11, MPlaza, 39 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Mỗi phòng vắt, trữ sữa có kinh phí lắp đặt từ 50 đến 100 

triệu đồng, bao gồm phòng, bàn ghế, tủ đông, tủ lạnh, máy 

lạnh, tủ đựng dụng cụ và các thiết bị thiết yếu khác để có 

thể phục vụ từ hai đến ba nhân viên nữ cùng một lúc. 

Cùng với các chính sách hỗ trợ cho nhân viên nữ có thai và 

có con nhỏ dưới 12 tháng như mỗi ngày được nghỉ ngơi một 

tiếng tính vào giờ làm việc, hỗ trợ chính sách làm việc tại 

nhà một ngày mỗi tuần, tất cả phòng vắt, trữ sữa hoạt động 

hiệu quả và rất hữu ích và thuận tiện cho lao động nữ có 

con nhỏ. Ngoài ra, Công ty P&G có Ban phong trào Đa dạng 

và Hòa nhập kết hợp với Ban Chấp hành Công đoàn, chăm 

lo tổ chức các sự kiện, chương trình dành riêng cho phụ nữ 

vào các dịp đặc biệt như ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, 

Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 bao gồm các hoạt động chia 

sẻ về việc chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, cách nâng cao tinh 

thần, mang lại hạnh phúc trong cuộc sống gia đình và chăm 

sóc nuôi con khỏe, dạy con ngoan.
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IV. Thành phố Hồ Chí Minh: Công ty Cổ phần giày 

da Huê Phong

Hiện nay Công ty đang có 4.135/4.675 công nhân 

nữ đang làm việc tại công ty. Cabin sữa lắp đặt vào 

tháng 12/2015 với kinh phí trên 23 triệu đồng. 

Ban Chấp hành Công đoàn công ty đã  tổ chức tham mưu 

Ban giám đốc công ty tạo điều kiện tổ chức lắp đặt cabin 

sữa tại phòng Y tế của doanh nghiệp. Sau khi triển khai và 

tiến hành lắp đặt cabin sữa với đầy đủ thiết bị như một tủ 

mát, 30 dụng cụ vắt sữa, 100 bình và túi đựng sữa, tranh cổ 

động treo tường, tờ rơi, sổ theo dõi... 

Cán bộ phòng y tế công ty được tập huấn kỹ quy trình hỗ trợ 

nữ công nhân vắt và trữ sữa, Ban chấp hành công đoàn cơ 

sở giao cho Phòng Y tế công ty theo dõi kiểm tra giám sát 

vệ sinh Cabin sữa, trang bị xà bông rửa tay và nước rửa xúc 

bình hút sữa cho các bà mẹ vắt sữa nhằm đảm bảo an toàn, 

vệ sinh. 

Hiện nay có 35 bà mẹ đang vắt và trữ sữa tại cabin sữa. 

Hàng ngày công ty giải quyết cho các bà mẹ nghỉ vắt sữa 

mỗi ngày 60 phút/hai lần vắt trong thời gian làm việc của 

mình vẫn được hưởng toàn bộ quyền lợi và thu nhập trong 

khoảng thời gian này. Qua gần năm năm thực hiện đã có 

470 lượt bà mẹ sử dụng cabin trữ sữa.

Khó khăn: Trong việc thực hiện duy trì cabin sữa cũng còn 

nhiều khó khăn, Công đoàn cơ sở chưa trang bị thêm máy 

hút sữa điện chỉ sử dụng dụng cụ vắt sữa bằng tay vì vậy 

một số chị còn ngại do đau và vắt được ít sữa, do diện tích 

công ty rộng nên từ xưởng sản xuất di chuyển đến cabin sữa 

phải đi xa và các chị có sữa mẹ ít nên cũng không tiếp cận 

cabin sữa, một số chị cũng ngại khi trữ sữa đem về cho con 

bú không còn chất dinh dưỡng… 

V. Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Điển hình là 

Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 

Nam (Vietcombank)

Năm 2015, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tài trợ cho 

Vietcombank chi nhánh Hồ Chí Minh một cabin vắt trữ 

sữa, theo đó là tổ chức chương trình truyền thông về chế 

độ chính sách và kiến thức nuôi con bằng sữa mẹ cho gần 

200 nữ cán bộ đoàn viên người lao động (CBĐVNLĐ) của 

Vietcombank trên địa bàn, với sự tham gia chứng kiến của 

Lãnh đạo ngân hàng Vietcombank. Chương trình nhận được 

sự hưởng ứng tích cực từ chị em và lãnh đạo các cấp. 

Sau khi đánh giá hiệu quả của phòng vắt sửa thí điểm này, 

Công đoàn Vietcombank đã tham mưu và tổ chức thành 

công Chương trình truyền thông “Hỗ trợ nuôi con bằng sữa 

mẹ tại nơi làm việc và các chế độ chính sách dành cho lao 

động nữ” tại khu vực Hà Nội với sự tham gia của gần 20 công 

đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc. Tại buổi truyền thông này, 

đồng chí Chủ tịch Công đoàn đồng thời là Phó Tổng Giám 
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đốc Vietcombank đã cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để 

thực hiện chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ sâu 

rộng trong toàn hệ thống.

Với những khó khăn như: địa điểm lắp đặt phòng trữ sữa tại 

trụ sở các chi nhánh bị hạn chế, nữ CBĐVNLĐ rải rác trên 

nhiều địa bàn, để chương trình được thực hiện hiệu quả, 

Công đoàn Vietcombank đã triển khai bằng nhiều hình thức 

như:

Phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền về nuôi con bằng sữa mẹ 

đến đoàn viên, người lao động thông qua các kênh truyền 

thông nội bộ hoặc tại các hoạt động sinh hoạt nữ công,…

Làm việc với Lãnh đạo các chi nhánh để tạo điều kiện bố trí 

không gian vắt và trữ sữa mẹ: Kết hợp tại phòng nghỉ của nữ 

CBĐVNLĐ; Trưng dụng phòng làm việc còn trống; kết hợp 

với phòng y tế tại chi nhánh…

Trình chuyên môn hỗ trợ trang thiết bị: Tủ lạnh, bàn ghế, cây 

nước nóng lạnh, cấp kinh phí mua máy vắt sữa …

Nhờ sự hoạt động tích cực của Công đoàn Vietcombank và 

sự hỗ trợ của chuyên môn các đơn vị, hiện nay Vietcombank 

có 19 phòng vắt và trữ sữa mẹ với tổng kinh phí hơn 110 

triệu đồng. Để có được thành quả đó là do sự quan tâm sát 

sao của Lãnh đạo Vietcombank, sự tham mưu tích cực của 

tổ chức Công đoàn Vietcombank. Bên cạnh đó, Công đoàn 

Vietcombank đã tham mưu cho Lãnh đạo chuyên môn triển 

khai các chế độ chính sách có lợi hơn hơn cho lao động nữ 

như: 100% CĐCS thực hiện hỗ trợ chi phí gửi trẻ mẫu giáo 

cho nữ CBĐVNLĐ với mức chi tối thiếu 150.000đ/trẻ/tháng 

(tùy vào từng CĐCS); mua thêm bảo hiểm thai sản cho nữ 

CBĐVNLĐ; Tổ chức các hoạt động thường niên vào các dịp 

Quốc tế phụ nữ 8/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10; Tổ chức các 

chương trình, sân chơi cho các cháu nhân dịp Tết thiếu nhi 

1/6 và Trung thu…

Sau nhiều năm triển khai, chương trình hỗ trợ nuôi con bằng 

sữa mẹ tại nơi làm việc đã mang lại hiệu quả tích cực và thiết 

thực đối với nữ CBĐVNLĐ ngành Ngân hàng. Chương trình 

đã lan tỏa và được triển khai rộng rãi tại nhiều đơn vị, tỉnh, 

thành phố trong khắp cả nước. Công đoàn Ngân hàng Việt 

Nam đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu 

đề xuất Chính phủ, các cơ quan chức năng liên quan triển 

khai mở rộng chương trình để CBĐVNLD trong cả nước nói 

chung, ngành Ngân hàng nói riêng được thụ hưởng những 

lợi quyền mà chương trình mang lại. Đồng thời, Công đoàn 

Ngân hàng Việt Nam cũng kiến nghị các đơn vị đã lắp đặt, 

triển khai phòng vắt và trữ sữa trong ngành Ngân hàng rà 

soát sửa chữa, nâng cấp để tiếp tục phục vụ nữ CBĐVNLĐ 

ngày càng tốt hơn.
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Năm 2014
70 phòng vắt trữ sữa ở 23 tỉnh thành 

Phụ lục 3. Bản đồ phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc ở Việt Nam

(năm 2014 và năm 2020)
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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bản đồ này không phản ánh quan điểm của các đối tác về lãnh thổ pháp lý của bất kỳ quốc gia 
hoặc khu vực nào hoặc bất kỳ sự phân định biên giới nào.

Số phòng vắt, trữ sữa được lắp đặt tại các doanh nghiệp trên cả nước
Năm 2020

826 phòng vắt trữ sữa ở 40 tỉnh thành 
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