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CẨM NANG

Thiết lập môi trường làm việc thân thiện với sữa mẹ

Alive & Thrive (A&T) là một dự án tăng cường các thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ thông qua việc tăng
tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ và cải thiện thực hành cho ăn bổ sung. A&T nhằm tiếp cận hơn 16 triệu trẻ
nhỏ dưới 2 tuổi ở Việt Nam, Bangladesh và Ethiopia, đồng thời thiết lập các mô hình có thể nhân rộng
trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, A&T phối hợp với Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng, Hội Phụ nữ, Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đối tác cấp tỉnh triển khai các hoạt động can thiệp nhằm tăng gấp
đôi tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ, cải thiện về số lượng và chất lượng ăn bổ sung, và giảm tỉ lệ trẻ thấp
còi xuống 2 điểm phần trăm mỗi năm.

Gợi ý trích dẫn
Alive & Thrive. Cẩm nang hướng dẫn thực hiện chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc.
Hà Nội, Việt Nam: Alive & Thrive, tháng 12 năm 2014.

Dự án Alive & Thrive
Website: www.aliveandthrive.org
E-mail: aliveandthrive@fhi360.org

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Ban Nữ công
Tel: +84 43 942 1512
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Giới thiệu về tài liệu
 Tài liệu này nhằm cung cấp thông tin và hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị
quan tâm tới việc thực hiện các chính sách hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc

 Tài liệu này nêu rõ lợi ích của việc tạo ra một môi trường hỗ trợ cho lao động nữ vắt và trữ sữa
mẹ tại nơi làm việc cũng như đưa ra các hướng dẫn về cách thực hiện

 Tài liệu này được xây dựng dựa trên những thực hành tốt nhất từ chương trình thí điểm của

dự án Alive & Thrive và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 08
năm 2014

Đối tượng sử dụng tài liệu
 Người sử dụng lao động cần một tài liệu hướng dẫn chi tiết về cách thiết lập và triển khai

chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc bằng cách dành cho lao động nữ
một không gian phù hợp để vắt và trữ sữa ngay tại nơi làm việc

 Người lao động muốn thuyết phục lãnh đạo doanh nghiệp về chương trình hỗ trợ nuôi con
bằng sữa mẹ

 Các cấp chính quyền quan tâm tới việc nhân rộng mô hình thí điểm của dự án Alive & Thrive và
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 Các doanh nghiệp cần các thông tin kỹ thuật và tài chính để thiết lập được một môi trường làm
việc hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tối ưu

Chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc
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1. Thông tin chung
Toàn cầu
Nuôi con bằng sữa mẹ là một cách thức tự nhiên mang lại cho trẻ nhỏ nguồn dưỡng chất cần thiết
cho tăng trưởng và phát triển. Hầu hết các bà mẹ đều có thể cho con bú với điều kiện họ nhận được
các thông tin chính xác và sự hỗ trợ từ gia đình, cán bộ y tế, cộng đồng và người sử dụng lao động1.
Để đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh của trẻ nhỏ cũng như tăng cường khả năng
chống chọi bệnh tật, năng lực học lập và trở thành một thành viên có đóng góp tích cực cho kinh tế
xã hội, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) khuyến nghị các bà mẹ
cho con bú sớm và bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu, và tiếp tục cho con bú kết hợp với ăn bổ sung
hợp lý cho đến khi trẻ 2 tuổi hoặc lâu hơn.
Tỉ lệ trẻ được bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu trên toàn cầu dao động từ 1% đến 89%. Ở Đông Nam
Á tỷ lệ này ở mức khoảng 47%2. Khả năng tiếp tục cho con bú giảm đi sau khi người mẹ đi làm lại, việc
cho con bú bị gián đoạn hoặc tại nơi làm việc không có đủ điều kiện về cơ sở vật chất để vắt và trữ
sữa, cũng như xung quanh doanh nghiệp không có cơ sở trông coi trẻ nào đáp ứng được điều kiện tài
chính của người mẹ.
Công ước Bảo vệ Thai sản của Tổ chức Lao động Quốc tế năm 2000 (số 183) và các Khuyến nghị đi
kèm (số 191) kêu gọi thực hiện một loạt các biện pháp cần thiết giúp thiết lập và duy trì các thực
hành nuôi con bằng sữa mẹ tối ưu, bao gồm:
 Thời gian nghỉ thai sản có lương phải tối thiểu là 18 tuần
 Chăm sóc trước, trong và sau khi sinh cho cả mẹ và con, cũng như chu cấp thêm lợi ích bằng
tiền mặt cho người nào không được bảo hiểm xã hội chi trả
 Bảo vệ phụ nữ mang thai và phụ nữ đang cho con bú khỏi những công việc ảnh hưởng tới sức
khỏe của mẹ hoặc con
 Quyền được làm công việc cũ với mức thù lao cũ
 Bảo vệ phụ nữ khỏi các kỳ thị trong công việc

 Quyền được nghỉ giải lao 1 lần hoặc nhiều hơn, hoặc giảm thời gian làm việc

Hạn chế về tăng trưởng thể chất có liên quan tới giảm hiệu suất lao động và khả năng kinh tế sau này.
Bị thấp còi trước 2 tuổi sẽ để lại hậu quả về khả năng học tập và nhận thức kém của chính trẻ sau này,
cũng như những hậu quả về khả năng học tập và kinh tế với mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội3.
Mỗi người có thể giảm đi hơn 10% thu nhập trong cả cuộc đời, và quốc gia có thể giảm tới 2 – 3%
tổng thu nhập quốc dân (GDP).4

1 Tổ chức Y tế Thế giới, Chuyên đề sức khỏe: Nuôi con bằng sữa mẹ <http://www.who.int/topics/breastfeeding/en/>.
2 T ổ chức Y tế Thế giới, Dinh dưỡng: Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn dưới 6 tháng: dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cấp
vùng <http://apps.who.int/gho/data/view.main.NUT1710?lang=en>.
3B
 lack RE, Victora CG, Walker SP cùng toàn thể Nhóm nghiên cứu về dinh dưỡng trẻ em và bà mẹ. Suy dinh dưỡng và thừa
cân ở trả em và bà mẹ ở các nước thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Lancet 2013
4H
 orton, Susan, Meera Shekar, Christine McDonald, Ajay Mahal và Jana Krystene Brooks. Tốn kém bao nhiêu để đẩy mạnh
dinh dưỡng? (Ngân hàng Thế giới: Washington, DC:2010)
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Việt Nam
Năm 2009, Việt Nam đứng thứ 13 trong danh sách các nước có số trẻ thấp còi trên toàn cầu, với 30%
trẻ dưới 5 tuổi bị thấp còi (khoảng 2.5 triệu trẻ) và không đạt được sự tiềm năng phát triển tối ưu56.
Mặc dù hầu hết các bà mẹ cho con bú, song tỉ lệ nuôi con bằng sữa hoàn toàn trong 6 tháng đầu
(19.6%) và tỉ lệ trẻ được được bú tới 24 tháng tuổi (22%) vẫn còn thấp.
Năm 2011, theo điều tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐ) về việc thực thi chính sách
nghỉ thai sản và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc, có đến 78% lao động nữ nhận thức
được sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ nhỏ, nhưng chỉ có 36% trẻ được tiếp tục cho bú
mẹ đến 19 – 24 tháng do người mẹ phải đi làm trở lại.
Năm 2012, Quốc hội Việt Nam đã quyết định tăng thời gian nghỉ thai sản từ 4 lên 6 tháng từ ngày 01
tháng 05 năm 2013.
Quyết định này rất quan trọng trong việc tạo điều kiện để phụ nữ sau khi sinh được ở nhà nuôi con
bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, song vẫn có rất nhiều người muốn tiếp tục cho con bú đến
24 tháng. Phần lớn các nơi làm việc đều chưa có cơ sở vật chất và hỗ trợ giúp vắt và trữ sữa tại chỗ.
Do đó, năm 2012, A&T phối hợp với Ban Nữ công, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giải quyết vấn
đề này bằng cách trực tiếp hợp tác với các doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị để tạo ra một môi
trường làm việc cho phép người mẹ vắt và trữ được sữa mẹ, cũng như hỗ trợ họ đảm bảo sự phát
triển và tăng trưởng khỏe mạnh của trẻ - nguồn nhân lực tương lai của đất nước.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bà Nguyễn Thị Thu Hồng,
tại buổi truyền thông với cán bộ, nhân viên nữ của Văn phòng Quốc hội về nuôi con bằng sữa mẹ
Ảnh: A&T

5 Điều tra dinh dưỡng năm 2010, Viện Dinh dưỡng Quốc gia
6 UNICEF, “Theo dõi quá trình dinh dưỡng của trẻ và bà mẹ”, 2009
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2. Tóm tắt
Chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc được triển khai từ tháng 1/2012 đến tháng
8/2014, thông qua sự phối hợp của dự án Alive&Thrive (A&T), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
(TLĐLĐ) và các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.
Chương trình đã giúp các nhân viên nữ tại 70 đơn vị được vắt và trữ sữa mẹ trong thời gian làm việc.

Sau đây là 5 bước đơn giản để có thể tạo đủ điều kiện cho người mẹ vắt và trữ sữa
tại nơi làm việc:
Các
bước

Hoạt động

Người thực hiện

Vai trò

1

Lựa chọn địa điểm

TLĐLĐVN
Người sử dụng lao động

Tư vấn

2

Xây dựng tài liệu
truyền thông

A&T
TLĐLĐVN

3

Tập huấn và truyền thông
cho các lao động nữ

TLĐLĐVN

4

Lắp đặt phòng vắt, trữ sữa

TLĐLĐVN
Người sử dụng lao động
A&T

Giám sát và hỗ trợ việc
vận hành phòng vắt, trữ sữa

Người sử dụng lao động
TLĐLĐVN
A&T

5

Ra quyết định
Sản xuất
Phân phối
Tiến hành các hoạt động
tập huấn
Ra quyết định
Tài trợ và tư vấn
Thực hiện
Tư vấn
Tư vấn

* Xem thêm chi tiết ở trang 18

… với mức chi phí hợp lý:

Lắp đặt phòng vắt, trữ sữa

Phòng cơ bản*

800 USD/phòng

Phòng đầy đủ*

1,000 USD/phòng

Phòng tiện nghi*

1,200 USD/phòng

* Xem thêm chi tiết ở trang 24
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Một mô hình mang lại lợi ích cho tất cả các bên
Chính phủ/Xã hội

Người sử dụng lao động

Người lao động

- Vẫn đảm bảo cho con
- Giảm chi phí chăm sóc y - Tuân thủ Bộ luật lao động
tế cho phụ nữ và trẻ em - Được công chúng nhìn nhận ăn sữa mẹ khi đã đi làm,
là công ty thân thiện với gia con đảm bảo dinh dưỡng
- Giảm chi phí cho hệ
khỏe mạnh, gắn kết tình
đình
thống y tế
mẫu tử thiêng liêng.
- Đầu tư hiệu quả về mặt chi
- Tuân thủ luật và các
phí vào lực lượng lao động - Giảm lượng thời gian
khuyến nghị quốc tế /
phải nghỉ làm để chăm
quốc gia
- Giảm tỉ lệ nghỉ làm để chăm con ốm, tăng hiệu suất
- Đầu tư vào nguồn nhân con ốm
lao động
lực tương lai
- Gia tăng tính kỷ luật và sự
- Giảm chi phí chăm sóc y
gắn bó của người lao động
tế cho cả mẹ và con
với công ty
- Tuân thủ các thực hành
- Giữ chân nhân viên
tối ưu nhất giúp đảm bảo
sự tăng trưởng và phát
- Giảm chi phí tuyển dụng
triển khỏe mạnh của trẻ
và đào tạo, giảm tỉ lệ bỏ/
chuyển việc
- Gắn kết với công ty và
có trách nhiệm với công
- Tăng thêm chế độ đãi ngộ
việc hơn
để thu hút những ứng viên
tiềm năng
- Đầu tư vào lực lượng lao
động tương lai

Tôi rất vui vì có thể vẫn nuôi con bằng sữa mẹ khi đi làm trở lại. Nuôi con bằng sữa mẹ giúp
tôi tiết kiệm được chi phí và giúp con tôi phát triển khỏe mạnh
Nguyễn Thu Hà, Lao động nữ, Công ty Yamaha Motor Việt Nam

Sữa mẹ là nguồn dưỡng chất quý giá nhất cho trẻ nhỏ. Là một công ty đầu tư nước ngoài,
chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của sữa mẹ và cam kết hỗ trợ chương trình can thiệp tại
doanh nghiệp nhằm mang lại cho lao động nữ một điều kiện làm việc ưu đãis.
Lee Hyung Jin, Phó Giám đốc Công ty Taekwang Vina

Lắp đặt phòng vắt trữ sữa tại nơi làm việc là một trong những hoạt động thiết thực nhất hỗ
trợ cho lao động nữ và đầu tư vào lực lượng lao động tương lai.
Phạm Thị Thanh Hồng, Phó Ban Nữ công, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
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3. Các trường hợp điển hình
T ại Việt Nam, Canon hiện có 24.000 lao động đang làm việc tại 3 nhà máy, 1 nhà
máy ở Khu Công nghiệp Thăng Long (Hà Nội), và 2 nhà nhà máy tại khu công
nghiệp Quế Võ và Tiên Du (Bắc Ninh). Nhà máy ở Hà Nội có quy mô lớn nhất, với
12.000 lao động, trong đó 90% là nữ hiện trong độ tuổi sinh đẻ.
Từ năm 2012, nhà máy của Canon tại Hà Nội đã thực hiện chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại
nơi làm việc với sự hỗ trợ của Dự án A&T và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Mục tiêu của chương
trình là hỗ trợ các bà mẹ tiếp tục cho con bú sau khi hết thời gian nghỉ thai sản 6 tháng. Chương trình
được bắt đầu bằng một buổi truyền thông cho lao động nữ về các thực hành nuôi con bằng sữa mẹ
cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp khác của họ, bao gồm thời gian nghỉ giữa giờ để cho con bú
và các quyền lợi liên quan khác. Tiếp theo truyền thông là hoạt động khai trương phòng vắt, trữ sữa.
Phòng được trang bị tủ lạnh, máy hút sữa, và dụng cụ tiệt trùng để các bà mẹ vắt và trữ sữa trong ngày
làm việc vào các giờ nghỉ giải lao.
Theo Bộ luật Lao động, phụ nữ mang thai được nghỉ 5 lần/thai kỳ, mỗi lần nghỉ 1 ngày để khám thai
định kỳ. Tại Canon, một loạt các chính sách ưu đãi được ban hành để hỗ trợ phụ nữ trong thời kỳ mang
thai và sau sinh. Phụ nữ mang thai được nghỉ có lương 2 ngày để đi khám thai, tùy thuộc vào khoảng
cách từ nhà tới cơ sở y thế nơi họ đăng ký khám và sinh nở. Người nào không nghỉ thêm phép để đi
khám sẽ được nhận thêm một khoản trợ cấp 150,000 đồng. Phụ nữ đang mang thai cũng được nghỉ
thêm 15 phút giữa giờ ngoài thời gian giải lao đã quy định. Hơn nữa, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới
1 tuổi cũng được nhận thêm khoản phụ cấp 150,000 đồng hàng tháng. Bộ phận Công đoàn và Nhân
sự của công ty còn mời các chuyên gia tới nói chuyện chuyên đề hoặc mở các lớp học tiền sản, dạy kỹ
năng làm cha mẹ.
Ngoài mang đến các lợi ích cho công nhân của mình, Canon còn nỗ lực cống hiến để cải thiện chất
lượng sống của những người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Hàng năm, công
ty tài trợ xây dựng một số trường học và giao cho chính quyền địa phương quản lý. Công ty cũng xây
trường mẫu giáo trong khu công nghiệp Thăng Long để hỗ trợ những ai chuyển tới sống và làm việc tại
khu vực này. Con em của công nhân nhà máy Canon sẽ được công ty hỗ trợ một phần học phí.
Canon nhận thấy rằng cả người lao động và người sử dụng lao động đều được lợi từ những chính sách
ưu đãi về thai sản

Những chính sách ưu đãi về thai sản dành cho lao động nữ của Công ty Canon:
• Nghỉ thai sản 7 tháng: bao gồm nghỉ 1 tháng trước sinh (được công ty trả lương) và 6
tháng sau sinh (bảo hiểm xã hội trả lương)
• Trợ cấp hàng háng 150.000 đồng cho người đang nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi
• Trợ cấp 150.000 đồng cho phụ nữ mang thai đi khám thai (3 tháng 1 lần)
• Trang bị đầy đủ phòng vắt, trữ sữa (máy hút sữa, tủ lạnh, khăn, máy tiệt trùng, tài liệu
truyền thông)
• Cho nghỉ giải lao để vắt sữa
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Công ty TNHH Pouchen Việt Nam thuộc tập đoàn Pouchen chuyên về lĩnh vực sản xuất
giày thể thao. Công ty có các nhà máy ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với tổng số
gần 20.000 công nhân. Lao động nữ chiếm đa số (khoảng 17.000 người trong đó có
12.000 người trong độ tuổi sinh đẻ).
Thấm nhuần các giá trị của Tập đoàn Pouchen, công ty tại Việt Nam cam kết chăm sóc người lao động
bằng việc cung cấp cho họ các phúc lợi cơ bản, bảo hiểm và y tế cũng như một môi trường làm việc thân
thiện. Công ty phối hợp với Liên đoàn Lao động địa phương để đảm bảo quyền của người lao động và
tham gia các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam.
Công ty Pouchen Việt Nam đã phối hợp với Dự án A&T và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện
một chương trình can thiệp nhằm hỗ trợ việc nuôi con bằng sữa mẹ của người lao động tại nơi làm việc.
Mục tiêu của chương trình này là nhằm giúp các bà mẹ duy trì việc nuôi con bằng sữa mẹ khi đi làm
trở lại sau kỳ nghỉ thai sản (6 tháng). Chương trình được bắt đầu bằng buổi truyền thông cho người lao
động của công ty về nuôi con bằng sữa mẹ và quyền lợi của người lao động đối với chính sách nghỉ thai
sản, nghỉ giữa giờ để vắt sữa cũng như các quyền và lợi ích hợp pháp khác. Tháng 6/2013, một phòng
vắt và trữ sữa đã được lắp đặt và trang bị với tủ lạnh, máy hút sữa, bình tiệt trùng gần cổng bảo vệ của
một nhà máy để các bà mẹ có thể vắt và trữ sữa trong giờ giải lao. Tính đến nay đã có hơn 50 người mẹ
sử dụng phòng vắt và trữ sữa này. Năm 2014, công ty dự định sẽ lắp thêm một phòng vắt và trữ sữa
nữa gần nhà ăn để tiện cho các công nhân nữ sử dụng.
Về việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động, Pouchen Việt Nam cũng phối hợp với Marie Stopes
International, một tổ chức phi chính phủ quốc tế, để thực hiện một chương trình chăm sóc sức khỏe
sinh sản. Người lao động được khám và chăm sóc sức khỏe sinh sản định kỳ, tư vấn và cung cấp các
phương tiện tránh thai cũng như các dịch vụ liên quan khác.
Với sự hỗ trợ từ tập đoàn Pouchen, công ty tại Việt Nam đã xây một nhà trẻ tiêu chuẩn (với số vốn 3
triệu đô la) nằm trong khuôn viên các nhà máy của công ty và miễn học phí cho con em của công nhân.
Đây là cách công ty đã cố gắng hỗ trợ cho cuộc sống của hàng ngàn gia đình và đầu tư vào lực lượng
lao động tương lai của Việt Nam. Đối với trẻ lớn hơn, hàng năm công ty tổ chức các sự kiện để tuyên
dương và khen thưởng cho các cháu có thành thích học tập xuất sắc.

Những chính sách ưu đãi về thai sản dành cho lao động nữ của Pouchen Việt Nam bao gồm:
• 6 tháng nghỉ thai sản (bảo hiểm xã hội trả lương)
• Khám sức khỏe sinh sản, xét nghiệm, tư vấn các biện pháp tránh thai
• Lắp đặt phòng vắt, trữ sữa với các trang thiết bị đầy đủ (máy hút sữa, tủ lạnh, khăn,
bình tiệt trùng, tài liệu truyền thông)
• Cho phép nghỉ giải lao để vắt sữa
• Xây dựng nhà trẻ tiêu chuẩn và miễn học phí cho con em công nhân
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Công ty TNHH Kohsei Multipack Việt Nam là công ty có vốn đầu tư của Nhật
Bản, chuyên sản xuất bao bì FIBC và các sản phẩm liên quan. Công ty đặt tại
khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, với khoảng 1.100 lao động,
trong đó có 900 lao động nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ.
“Chúng tôi luôn bảo vệ quyền lợi của người lao động nữ” – Ông Bùi Hồng Đô, Chủ tịch Liên đoàn Lao
động Vĩnh Phúc chia sẻ. Ông Đô tin rằng chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc do
A&T khởi xướng sẽ mang lại lợi ích cho cả công ty và người lao động. Bản thân ông Đô là người đã nỗ
lực vận động để chương trình này được triển khai ở Vĩnh Phúc với nhiều kết quả rất ấn tượng.
Cách xa Hà Nội 80km về phía bắc, Vĩnh Phúc thu hút được một lượng lớn vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài những năm gần đây. Trong tổng số 123 công ty đóng trên địa bàn, có 90 công ty có vốn đầu tư
nước ngoài với khoảng 40.000 lao động. Thu nhập bình quân của họ trong khoảng từ 3 đến 4 triệu đồng
mỗi tháng, đủ để duy trì mức sống cơ bản.
Năm 2014, Kohsei, một công ty có vốn đầu tư Nhật Bản, là đơn vị đầu tiên ở Vĩnh Phúc thực hiện
chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ A&T.
Ngoài việc lắp đặt phòng vắt, trữ sữa, Kohsei còn cung cấp các lợi ích khác về dinh dưỡng cho công
nhân như các bữa ăn tiêu chuẩn hàng ngày, “bữa ăn tươi” giàu đạm vào các ngày 4 và 24 hàng tháng,
200ml sữa tươi vào các ngày 15 hàng tháng. Công ty cũng cho phép phụ nữ mang thai mang thêm thức
ăn để bổ sung dinh dưỡng trong giờ làm việc.
“Chúng tôi rất hiểu sữa mẹ ích lợi như thế nào đối với người mẹ và em bé. Ở Nhật, hầu hết các bà mẹ
đều cho con bú và tôi hy vọng ở Việt Nam cũng thế”, Giám đốc điều hành của công ty phát biểu tại buổi
truyền thông về nuôi con bằng sữa mẹ trong khuôn khổ của chương trình. “Hãy cố gắng cho con bú, sử
dụng phòng vắt, trữ sữa, cố gắng nuôi nấng con em mình bằng nguồn dinh dưỡng tốt nhất bạn đang
có, để chúng phát triển thông minh và khỏe mạnh. Chúng tôi chào đón thế hệ con cháu của các bạn tới
làm việc cho gia đình Kohsei của chúng ta”. Lời phát biểu này của ông đã phản ánh một sự công nhận
rằng trẻ em hôm nay là nguồn nhân lực của ngày mai.
Tại lễ khai trương phòng vắt trữ sữa ở công ty Koshei, ông Đô thông báo Vĩnh Phúc đã cam kết hỗ trợ
Liên đoàn Lao động tỉnh mở rộng chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc ở 30 doanh
nghiệp, cơ sở bằng vốn tài trợ của địa phương, nhằm đáp ứng nhu cầu của các bà mẹ và trẻ nhỏ tại đây
(tổng số kinh phí từ ngân sách địa phương là gần 1 tỷ đồng).

Những chính sách ưu đãi về thai sản dành cho lao động nữ của Kohsei Multipack
Việt Nam bao gồm:
• 6 tháng nghỉ thai sản (bảo hiểm xã hội trả lương)
• Lắp đặt phòng vắt, trữ sữa với các trang thiết bị đầy đủ (máy hút sữa, tủ lạnh, khăn,
bình tiệt trùng, tài liệu truyền thông)
• Cho phép nghỉ giải lao để vắt sữa
• Bữa ăn tiêu chuẩn hàng ngày, bữa ăn bố sung đạm các ngày 4 và 24 hàng tháng
• 200ml sữa vào các ngày 15 hàng tháng
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Ngành Ngân hàng Việt Nam đầu tư vào sức khỏe của phụ nữ và trẻ em
Hiện ngành ngân hàng của Việt Nam có 217.000 lao động, trong đó lao động nữ chiếm 58%.
Từ năm 2012, ngành Ngân hàng đã tham gia thí điểm mô hình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm
việc do Dự án A&T và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi xướng. Hai phòng vắt, trữ sữa đã được
lắp đặt tại trụ sở chính của cơ quan Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Nhà máy in tiền quốc gia. Trước
đó, các buổi truyền thông về tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ cũng như các nội dung về
quyền và lợi ích của lao động nữ cũng được thực hiện.
Năm 2013, ba đơn vị nữa, bao gồm Ngân hàng Thương mại cổ phần Maritime Bank và Liên Việt Post
Bank, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ tài chính
của dự án A&T để triển khai chương trình và lắp đặt phòng vắt trữ sữa.
Nhận thấy sự thành công của chương trình thử nghiệm, Lãnh đạo Công đoàn ngành Ngân hàng đã quyết định
đầu tư kinh phí mở rộng chương trình tại 15 đơn vị nữa trong toàn hệ thống, bao gồm các ngân hàng Thương
mại, Học viện Ngân hàng và một số đơn vị… trực thuộc sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Chương trình cũng được điều chỉnh phù hợp với điều kiện, bối cảnh của từng Ngân hàng, nhất là những
khó khăn mà các Ngân hàng Thương mại gặp phải trong việc dành ra một khoảng diện tích để lắp đặt
phòng vắt, trữ sữa vì giá thuê văn phòng cho các Ngân hàng này ở khu vực trung tâm rất cao. Tất cả các
Ngân hàng được chọn sẽ tổ chức truyền thông cho cả lao động nam và nữ. Ngoài ra, cán bộ công đoàn
và cán bộ y tế của các đơn vị này còn được nhận phụ cấp tập huấn vì sau này họ sẽ là những người chịu
trách nhiệm truyền thông cho các lao động khác về tầm quan trọng của nuôi con bằng sữa mẹ.
Tính đến hết năm 2014, chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc do dự án A&T khởi
xướng, sẽ được Công đoàn ngành ngân hàng nhân rộng tại 15 đơn vị ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Lắp đặt 5 phòng vắt trữ sữa năm 2012, 2013
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
2. Nhà máy in tiền quốc gia
3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và
Phát triển Việt Nam
4. Ngân hàng Hàng hải
5. Ngân hàng Liên Việt

Lắp đặt 15 phòng vắt trữ sữa năm 2014, 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bảo hiềm tiền gửi Việt Nam.
Ngân hàng Đông Nam Á (SEA Bank)
Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SH Bank)
Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VP Bank )
Ngân hàng Bắc Á – Chi nhánh Hà Nội
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương
(Vietcombank)
Ngân hàng Chính sách Xã hội
Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
Học viện Ngân hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn Việt Nam (Agribank)
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương
(Vietinbank)
Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông
Cửu Long (MHB Bank)
Đại học Ngân hàng – Tp HCM
Ngân hàng Việt Á
Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank)

Tổng: 20 đơn vị triển khai chương trình
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VietinBank đầu tư phi tài chính cho nguồn nhân lực. VietinBank là một ngân
hàng thương mại lớn hàng đầu tại Việt Nam. Đây là ngân hàng đầu tiên
được cấp chứng chỉ ISO 9001:2000 và có chi nhánh hoạt động ở nước ngoài
VietinBank không chỉ là một nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực tài chính của quốc gia, mà còn cả cho nguồn
nhân lực. Hàng năm, ngân hàng dành hơn 25 tỉ đồng cho chương trình Văn minh Công sở, hỗ trợ lao
động nữ nghỉ thai sản để thể hiện các chính sách ưu đãi dành cho lao động nữ - những người chiếm
70% tổng trong số gần 20.000 cán bộ, nhân viên. Vietinbank tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tư vấn về
sức khỏe sinh sản, khám sàng lọc ung thư vú và cổ tử cung… cũng như các gói chăm sóc sức khỏe đặc
biệt khác cho chị em.
Vietinbank cũng có những chính sách hỗ trợ đảm bảo sức khỏe và sự phát triển của nữ cán bộ và trẻ
em là con cán bộ nhân viên. Trong suốt 6 tháng nghỉ thai sản theo luật định, ngoài mức lương được bảo
hiểm xã hội chi trả, lao động nữ còn được nhận 1 triệu đồng trợ cấp mỗi tháng. Đồng thời, sau khi đi
làm trở lại, họ được hưởng chính sách nghỉ thêm 1 giờ mỗi ngày cho tới khi con được 1 tuổi.
Năm 2014, Vietinbank cũng đã tham gia thực hiện chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi
làm việc. Với sự đồng ý và ủng hộ của Đảng ủy và Ban lãnh đạo, Công đoàn Vietinbank đã tổ chức
chương trình truyền thông về nuôi con bằng sữa mẹ và các thực hành tối ưu cho lao động nữ. Một
phòng vắt, trữ sữa cũng được lắp đặt lại Vietinbank – chi nhánh Thanh Xuân tại Hà Nội, cho các bà mẹ
đến để vắt và trữ sữa trong giờ làm việc.

Những ai được tham gia truyền thông hôm
nay hãy lắng nghe thật kỹ, học hỏi thật
nhiều và truyền tải lại cho những người
không có mặt tại đây, những người không
chỉ cùng văn phòng với mình, mà cả những
người khác cơ quan. Chị em cần được
tuyên truyền rộng rãi về chương trình này
vì nuôi con bằng sữa mẹ giúp trẻ thông
minh và khỏe mạnh.
Ông Trần Kiên Cường, Phó Bí thư, VietinBank

Truyền thông về nuôi con bằng sữa mẹ cho
nhân viên nữ tại Ngân hàng Vietinbank
Ảnh: A&T

Những chính sách ưu đãi về thai sản dành cho lao động nữ Vietinbank:
• 6 tháng nghỉ thai sản (bảo hiểm xã hội trả lương)
• Phụ cấp nuôi con nhỏ (1.000.000VND/tháng trong 6 tháng)
• Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, khám, tư vấn về sức khỏe sinh sản, khám sàng lọc
ung thư vú và cổ tử cung
• Lắp đặt phòng vắt, trữ sữa với các trang thiết bị đầy đủ (máy hút sữa, tủ lạnh, khăn,
bình tiệt trùng, tài liệu truyền thông)
• Cho nghỉ giải lao để vắt sữa
Chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc
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4. Chương trình hỗ trợ nuôi con
bằng sữa mẹ tại nơi làm việc ở Việt Nam

(01/2012 – 08/2014)

A. A. Mục tiêu của chương trình








Lắp đặt các phòng vắt, trữ sữa tại nơi làm việc nhằm hỗ trợ lao động nữ tiếp tục cho con bú sau
thời gian nghỉ thai sản
Hướng dẫn lao động nữ về cách thức sử dụng phòng vắt, trữ sữa để vắt và bảo quản sữa mẹ
trong thời gian làm việc
Cung cấp cho lao động nữ những thông tin cần thiết về sức khỏe sinh sản, nuôi con bằng sữa
mẹ, cho ăn bổ sung, và các quyền và lợi ích hợp pháp liên quan tới bảo vệ thai sản
Hướng dẫn cán bộ y tế và cán bộ công đoàn về các bước để lắp đặt và vận hành hiệu quả phòng
vắt và trữ sữa
Hướng dẫn cán bộ công đoàn cấp tỉnh về các chính sách liên quan tới lao động nữ và kiến thức
nuôi con bằng sữa mẹ
Vận động doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách tạo ra một môi trường làm việc thuận
lợi cho phụ nữ thực hành việc nuôi con bằng sữa mẹ tối ưu

B. Mô hình hợp tác
A&T phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị thực hiện
chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại doanh nghiệp từ tháng 01/2012 đến tháng 08/2014.
Vai trò và trách nhiệm của từng bên như sau:

A&T

Người sử dụng lao động

- Hỗ trợ kỹ thuật và tài chính
để lắp đặt các phòng vắt,
trữ sữa mẹ

- Tổ chức truyền thông về
nuôi con bằng sữa mẹ
cho lao động nữ

- Tập huấn cho lao động nữ
và cán bộ công đoàn về kiến
thức nuôi con bằng sữa mẹ

- Dành ra một không
gian riêng, đảm bảo và
nguồn nước sạch

- Xây dựng tài liệu truyền
thông về nuôi con bằng sữa
mẹ, cho ăn bổ sung để hỗ
trợ người mẹ trước và sau
nghỉ thai sản

- Cho phép người lao động
nghỉ giải lao 2 - 3 lần để
vắt và trữ sữa mẹ

TLĐLĐVN
- Chỉ đạo các cấp công đoàn
triển khai Chương trình
đảm bảo chương trình
được thực hiện hiệu quả
- Vận động cơ quan, đơn
vị doanh nghiệp tham gia
chương trình
- Rút kinh nghiệm thực hiện
mô hình nhân rộng
chương trình.

Chương trình hỗ trợ
nuôi con bằng sữa mẹ
tại nơi làm việc
Chương trình được thực hiện qua 2 giai đoạn:
 15 phòng vắt, trữ sữa được lắp đặt trong giai đoạn thử nghiệm năm 2012
 55 phòng vắt, trữ sữa được lắp đặt bổ sung năm 2013 và 2014
Chương trình được thực hiện ở cả các doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị và một số cơ quan
quản lý. Việc lắp đặt phòng vắt, trữ sữa ở các cơ quan nhà nước là để giới thiệu mô hình và hỗ trợ
TLĐLĐVN trong những nỗ lực vận động các doanh nghiệp lắp đặt phòng vắt và trữ sữa.
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C. Kết quả đạt được (tính đến tháng 8/2014)
• 70 phòng vắt và trữ sữa được lắp đặt tại 70 doanh nghiệp, đơn vị trên 23 tỉnh thành
ở Việt Nam
• Gần 180.500 lao động nữ tại 70 đơn vị được truyền thông về NCBSM và chính sách
pháp luật liên quan tới lao động nữ

2012

Thử nghiệm
tại 15 đơn vị

2013

Mở rộng thêm
25 đơn vị

2014

Mở rộng thêm
30 đơn vị

• 13 doanh nghiệp

• 21 doanh nghiệp

• 26 doanh nghiệp

• 2 cơ quan nhà nước

• 4 cơ quan Nhà nước
((Bộ Y tế, Bộ Lao động,
TBXH Bộ Công thương,
Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam)

• 4 cơ quan nhà nước
(Quốc hội, Bộ Thông
tin truyền thông, Bộ
Giáo dục - Đào tạo,
Phòng Thương mại Công
nghiệp Việt Nam)

(Ngân hàng Nhà nước,
Nhà máy in tiền Việt
Nam)

Số phòng vắt/trữ sữa tại các doanh nghiệp, đơn vị theo ngành nghề
Cơ quan nhà nước

Da giầy 8

Khác 6
Điện tử 13

Ngân hàng
Đồ chơi trẻ em
Du lịch, khách sạn 2
Chế biến thuỷ sản 2

May mặc 24

Xem thêm Phụ lục 2 về danh sách các công ty theo khu vực địa lý

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

17

D. Cấu phần của chương trình

BƯỚC 1

Chọn và lắp đặt phòng vắt trữ sữa

• Xác định các doanh nghiệp có nhiều lao động nữ trong độ tuổi sinh đẻ
• Trao đổi, thảo luận với bộ phận Nhân sự và Công đoàn của đơn vị
TLĐLĐVN đưa vào Nghị quyết Đại hội XI chỉ đạo Liên đoàn Lao động tỉnh để chọn các doanh
nghiệp, đơn vị có nhiều lao động nữ trong độ tuổi sinh đẻ tham gia thực hiện và vận động cho
chương trình. Thông thường, phòng vắt và trữ sữa được lắp đặt nếu lãnh đạo đơn vị có cam
kết vì sức khỏe và quyền lợi của lao động nữ. TLĐLĐVN và các doanh nghiệp, đơn vị cũng ký
kết một Thỏa thuận (xem thêm Phụ lục 3) để đảm bảo lắp đặt, hoạt động và duy trì hiệu quả
phòng vắt, trữ sữa.
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Tài liệu truyền thông
Ảnh: A&T

BƯỚC 2

Xây dựng và in ấn tài liệu

• Tờ gấp về nuôi con bằng sữa mẹ và thông tin về nuôi dưỡng trẻ nhỏ
• Các poster về nuôi con bằng sữa mẹ và Sổ tay Mẹ và Bé cung cấp thông tin dinh
dưỡng cho giai đoạn thai kỳ và chăm sóc trẻ trong 2 năm đầu đời
Tài liệu truyền thông được xuất bản nhằm nâng cao nhận thức của lao động nữ về nuôi con
bằng sữa mẹ, chính sách về lao động cũng như các lợi ích về thai sản được quy định trong Bộ
luật Lao động sửa đổi năm 2012.
Tài liệu được phát cho lao động nữ đang mang thai và phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 24
tháng tại các buổi truyền thông và thông qua cán bộ công đoàn, cán bộ y tế của các doanh
nghiệp tham gia chương trình.
Xem Phụ lục 4 về các tài liệu truyền thông
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BƯỚC 3

Truyền thông, tập huấn

• Truyền thông cho lao động nữ về tầm quan trọng của nuôi con bằng sữa mẹ (do giảng
viên của A&T hoặc cán bộ y tế của công ty, hoặc thuê chuyên gia)
• Tập huấn cho cán bộ công đoàn và cán bộ y tế về tầm quan trọng của nuôi con bằng
sữa mẹ
Các doanh nghiệp, đơn vị thu xếp các buổi truyền thông, tập huấn như sau:
1. Buổi truyền thông (2 tiếng) về nuôi con bằng sữa mẹ cho lao động nữ
Mục tiêu: Tiến hành truyền thông tại mỗi doanh nghiệp nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng
của nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn cách vắt và trữ sữa, đồng thời thông tin cho lao
động nữ biết quyền và lợi ích lao động của họ.
Nội dung: Những lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ, các cách vắt, trữ và bảo quản sữa mẹ
hiệu quả, cách duy trì và gia tăng nguồn sữa, trao đổi về các nhu cầu với người quản lý,
điều chỉnh nhu cầu tình cảm và thể chất khi đi làm trở lại.
Đối tượng truyền thông: Lao động nữ đang mang thai và phụ nữ có con nhỏ của đơn vị
2. Buổi tập huấn (1 ngày) về nuôi con bằng sữa mẹ cho cán bộ công đoàn và cán bộ y tế
của doanh nghiệp, đơn vị tham gia chương trình
Mục tiêu: Nâng cao nhận thức về quyền và lợi ích của người lao động và nuôi con bằng
sữa mẹ, tăng cường khả năng giải quyết các nhu cầu tư vấn của lao động nữ về các vấn đề
trên.
Nội dung: Chính sách lao động nữ, các thông tin về nuôi con bằng sữa mẹ, vai trò của cán
bộ công đoàn tại những nơi tham gia chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi
làm việc, cách thức tổ chức hội thảo và tập huấn, tuyên truyền thông tin về Bộ luật Lao
động và các thực hành nuôi con bằng sữa mẹ tối ưu tại nơi làm việc.
Đối tượng tập huấn: Cán bộ y tế và cán bộ công đoàn của Công ty.
Xem Phụ lục 4 về các tài liệu truyền thông

Truyền thông nuôi con bằng sữa mẹ tại Ngân hàng Liên Việt
Ảnh: A&T

Chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc
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BƯỚC 4

Lắp đặt phòng vắt, trữ sữa

• Phòng riêng và đảm bảo vệ sinh (rộng tối thiểu 6m2), có vách ngăn cách với các
phòng khác
• Được trang bị tủ lạnh, bình tiệt trùng, ghế, bàn và nếu có thể, cả máy hút sữa
Khi người lao động trở lại làm việc sau nghỉ thai sản, họ cần một không gian thoải mái, an toàn
để vắt và trữ sữa trong giờ làm việc. Các phòng vắt trữ sữa đơn giản có thể được lắp đặt. Các
công ty đông lao động nữ có thể dùng các tấm ngăn hoặc rèm để tạo không gian vắt trữ sữa
cho nhiều người sử dụng. Cần cân nhắc các vấn đề sau đây:
Xác định không gian – Không gian cần thiết để lắp đặt phòng vắt, trữ sữa rất khiêm tốn, không
phải cần đến một phòng lớn. Phòng vắt sữa có thể rộng khoảng 6m2 để có thể kê được bàn
ghế và 1 tủ lạnh. Sau đây là một số gợi ý để thành lập một phòng vắt trữ sữa:

-

Sử dụng một phần phòng y tế, một phần không sử dụng nào đó ở văn phòng hoặc gần nhà ăn.
Sửa lại một không gian nhỏ nào đó hiện đang không được sử dụng hiệu quả
Ngăn cách một góc của một phòng nào đó bằng tường xây hoặc vách ngăn di động

Phòng vắt trữ sữa tại tòa nhà Văn phòng Quốc hội
Ảnh: A&T

Phòng vắt trữ sữa tại một công ty may
Ảnh: A&T

Những yêu cầu cơ bản đối với một phòng vắt trữ sữa

-

Môi trường sạch, an toàn, riêng tư (nhà vệ sinh không phải là nơi sạch sẽ và thoải mái để
vắt sữa)
Được ngăn riêng biệt với các không gian chức năng khác
Có tủ lạnh
Có kê ghế, kệ hoặc bàn để để máy hút sữa
Có nguồn nước sạch
Có giấy ăn hoặc khăn lau

Xem Phụ lục 1 về các phương án lắp đặt phòng vắt sữa
Số lượng phòng vắt, trữ sữa – Số phòng vắt, trữ sữa cần thiết phụ thuộc vào quy mô của
doanh nghiệp, số lao động nữ đang nuôi con nhỏ, và số tòa nhà/văn phòng mà đơn vị có. Nếu
người lao động phải đi xa mới tới phòng vắt sữa thì cần phải cân nhắc lắp đặt ở khu vực đa
chức năng cho tiện lợi hơn.
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Vận hành phòng vắt, trữ sữa

-

-

-

-

Lịch sử dụng phòng vắt, trữ sữa – Nếu có nhiều người sử dụng, chủ doanh nghiệp cần tính
đến việc lập lịch sử dụng phòng vắt trữ sữa. Phòng vắt, trữ sữa có thể được khóa giữa mỗi
lần sử dụng nhằm bảo quản tài sản, thiết bị và sữa đã được vắt trong tủ lạnh. Công ty có thể
đánh chìa khóa cho những ai đăng ký sử dụng phòng vắt trữ sữa. Cán bộ y tế hoặc bất cứ ai
được cử cũng có thể giữ chìa khoá.
Các phương án lên lịch sử dụng phòng vắt, trữ sữa:
• Để tờ lịch và đăng ký sử dụng lại phòng hoặc cho người chịu trách nhiệm giữ chìa khóa
• Áp dụng chế độ “đến trước, dùng trước” (không cần dùng cách này nếu chỉ có ít người sử
dụng phòng vắt, trữ sữa)
Vắt sữa
• Sữa mẹ có thể được cất trong tủ lạnh của phòng vắt, trữ sữa để bảo quản và tránh
nhiễm khuẩn
• Sữa mẹ vắt ra cần dán nhãn ghi tên người mẹ lên bình sữa; người lao động phải chịu trách
nhiệm trữ sữa của mình như đã được hướng dẫn tại buổi truyền thông hoặc như poster
hướng dẫn treo tại phòng vắt, trữ sữa
Vệ sinh phòng vắt, trữ sữa – Trong quy định của công ty phải có yêu cầu các cá nhân chịu
trách nhiệm giữ phòng luôn vệ sinh sạch sẽ. Khăn hoặc dung dịch khử trùng có thể được
cung cấp để mỗi người có thể lau phía ngoài của máy hút sữa và khu vực xung quanh máy
hút sữa khi đã hút xong. Thùng rác cần được đổ hàng ngày. Nếu không có đội làm vệ sinh,
cần lên lịch bố trí người sử dụng thay phiên giám sát và làm vệ sinh phòng vắt, trữ sữa

Có thể vắt sữa mẹ bằng tay hoặc dụng cụ hút.
Ảnh A&T
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BƯỚC 5

Giám sát và hỗ trợ vận hành phòng vắt, trữ sữa

• Sổ ghi chép việc sử dụng phòng vắt, trữ sữa được duy trì bởi người được phân công,
và được điền bởi người sử dụng phòng vắt, trữ sữa
• Theo dõi và giám sát việc sử dụng phòng vắt, trữ sữa
Sổ ghi chép việc sử dụng phòng vắt, trữ sữa cần được duy trì bởi người được phân công, và
được điền bởi người sử dụng phòng vắt, trữ sữa.
Các chuyến giám sát và hỗ trợ cần được thực hiện bởi một nhóm đại diện cho các bên
liên quan (bao gồm lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ y tế, cán bộ công đoàn). Khi giám sát
hỗ trợ, cần:

-

Tương tác với người lao động
Kiểm tra sổ ghi chép và việc sử dụng phòng vắt, trữ sữa

Cần cho phụ nữ thời gian vắt sữa khi nào họ có nhu cầu, bao gồm thời gian đến và về từ
phòng vắt trữ sữa. Vắt sữa bằng tay thường lâu hơn bằng máy
Ví dụ: Sổ theo dõi sử dụng phòng vắt, trữ sữa

SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG PHÒNG VẮT, TRỮ SỮA
Công ty:..........................................................................................................
Ngành:.........................................................................................................................
Loại hình doanh nghiệp:................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................
STT
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Ngày

Tên

Phòng/
Bộ phận

Số lần
sử dụng
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Thời gian
kết thúc

Thời gian
bắt đầu

5. Những yếu tố đảm bảo thành công
NHÀ NƯỚC
• Thực thi đầy đủ pháp luật
Lao động*
• Quy định về thời gian và
chế độ nghỉ thai sản
• Có cơ chế ghi nhận và
khen thưởng người sử
dụng lao động
• Hỗ trợ người sử dụng lao
động thực hiện chương
trình

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
• Tuân thủ pháp luật và cho
nghỉ giải lao để vắt sữa,
hoặc có những quy định
ưu đãi hơn quy định của
luật **
• Cung cấp cơ sở vật chất và
thiết bị cần thiết
• Cử cán bộ đầu mối cho
chương trình
• Giám sát và hỗ trợ chương
trình
• Hỗ trợ lao động nữ bằng
việc ban hành quy định về
nuôi con bằng sữa mẹ***
• Khuyến khích bà mẹ nghỉ
hết thời gian 6 tháng như
quy định
• Đảm bảo không kỳ thị khi
tuyển dụng
• Cam kết đầu tư vào
nguồn nhân lực (hiện tại/
tương lai)

NGƯỜI LAO ĐỘNG
• Cam kết sử dụng toàn bộ
thời gian nghỉ thai sản
• Thực hiện theo các hướng
dẫn về thực hành nuôi
con bằng sữa mẹ tối ưu
• Sử dụng tối đa và duy trì
phòng vắt trữ sữa

* Khung pháp lý tối thiểu để tăng cường việc nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc:
- Nghỉ thai sản có lương – tối thiểu 6 tháng
- Nghỉ giải lao 60–90 phútmỗi ngày để vắt sữa
- Trong thai kỳ được đi khám thai ít nhất 5 lần.
** K
 hung pháp lý không nên được xem là một giới hạn. Người sử dụng lao động nếu trọng dụng lao động nữ
cần có các quy định ưu đãi hơn khung pháp lý yêu cầu.
*** Việc ban hành quy định về nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc là minh chứng tốt nhất để khuyến khích và
hỗ trợ lao động nữ trong những nỗ lực cân bằng công việc và nuôi con bằng sữa mẹ. Quy định phải đưa ra được
một kế hoạch nghỉ thai sản, lịch làm việc linh hoạt, thời gian nghỉ giải lao để vắt sữa trong thời gian làm việc, và
các quy định và quy tắc sử dụng phòng vắt, trữ sữa. (Phụ lục 6)

NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG KHI THỰC HI N CHƯƠNG TRÌNH:
• Có kế hoạch chi tiết, kiên trì trong việc thuyết phục vận động.
• Kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai và sử dụng mô hình một cách hiệu quả.
• Sự ủng hộ từ lãnh đạo doanh nghiệp: Đây là điều kiện tiên quyết để có thể thực hiện được
chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc
• Không gian dư ở các tòa nhà cao cấp: Một số ngành dịch vụ, như ngân hàng, bảo hiểm, các
hãng thiết kế, sáng tạo… thường thuê văn phòng ở các tòa nhà cao cấp, giá thuê cao, nên không
dễ gì có được một diện tích trống để dùng làm phòng vắt, trữ sữa
• Số phòng vắt, trữ sữa cần được lắp đặt: cần lưu ý tới số phòng vắt, trữ sữa để đảm bảo can
thiệp này mang lại lợi ích một cách công bằng cho tất cả lao động, bất kể họ thuộc bộ phận sản
xuất hay hành chính, hỗ trợ

Chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc
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6. Phụ lục
Phụ lục 1: Các phương án trang bị phòng vắt, trữ sữa:

Thiết bị

Phòng vắt,
trữ sữa

Cơ bản

Đầy đủ

Tiện nghi

Có ổ điện

Có ổ điện

Có ổ điện

Phòng có rèm

Phòng có khóa

Phòng có khóa

Tủ lạnh

Tủ lạnh

Tủ lạnh

Ghế ngồi thoải mái

Ghế ngồi thoải mái

Ghế ngồi thoải mái

Bàn

Bàn

Bàn

Khăn giấy

Khăn giấy

Giấy ướt khử trùng

Giấy ướt khử trùng
Khăn

Sạch sẽ, vệ sinh

Gần nguồn nước sạch

Có bồn rửa và nguồn nước sạch Có bồn rửa và nguồn nước sạch

Cơ sở hạ tầng

Sạch sẽ, vệ sinh

Các điều kiện khác

Người lao động tự mang máy
hút và dụng cụ đựng sữa

Truyền thông,
giáo dục về
nuôi con bằng
sữa mẹ

Sạch sẽ, vệ sinh

Đặt ở phòng y tế hoặc phòng
ăn của công ty

Đặt ở phòng y tế hoặc phòng ăn
của công ty

Người sử dụng lao động cung
cấp máy hút sữa tay hoặc điện
và/hoặc dụng cụ đựng sữa

Người sử dụng lao động cung
cấp máy hút sữa tay hoặc điện
và/hoặc dụng cụ đựng sữa

Quạt

Điều hòa

Bình đun nước nóng

Máy tiệt trùng

Sách bỏ túi, sổ tay về thai kỳ
Sách bỏ túi, sổ tay về thai kỳ và
và nuôi con bằng sữa mẹ, các
nuôi con bằng sữa mẹ
video clips
Đầu đọc CD/DVD

Sách bỏ túi, sổ tay về thai kỳ
và nuôi con bằng sữa mẹ, các
video clips
Đầu đọc CD/DVD

Có bảng để gắn ảnh của các em Có bảng để gắn ảnh của các em
bé và các lưu ý hỗ trợ
bé và các lưu ý hỗ trợ
Có điện thoại hoặc kết nối
internet tới đường dây/số máy
hỗ trợ

Thời gian
vắt sữa
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Người lao động dùng thời gian
nghỉ trưa để vắt sữa;
thời gian nghỉ thêm (nếu cần)
có thể được xem như nghỉ
không lương

Thời gian nghỉ thêm (nếu cần)
có thể được xem như là 1 phần
của chính sách thời gian linh
hoạt (đến sớm về sớm)…
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Thời gian nghỉ thêm (nếu cần)
có thể được xem như là 1 phần
của chính sách thời gian linh
hoạt (đến sớm về sớm)…

Phụ lục 2: Số phòng vắt, trữ sữa được lắp đặt tại các đơn vị, doanh nghiệp ở
Việt Nam (2012 – 2014)

SỐ PHÒNG VẮT, TRỮ SỮA ĐƯỢC LẮP ĐẶT TẠI CÁC ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP
(2012-2014)
(1) TUYÊN QUANG

HÀ NỘI (15)

(2) THÁI NGUYÊN

HOTEL

(1) PHÚ THỌ

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC (10)

QUẢNG NINH (1)

(1) VĨNH PHÚC

HOTEL

(4) BẮC GIANG

HẢI PHÒNG (9)

(1) BẮC NINH

THÁI BÌNH (1)

(3) THANH HÓA

NAM ĐỊNH (1)

ĐÀ NẴNG (4)

(1) NGHỆ AN

BÌNH ĐỊNH (1)

(1) BÌNH DƯƠNG

(2) LONG AN

(1) CẦN THƠ
Phòng vắt, trữ sữa theo ngành

HOTEL

Ngân hàng

03

Đồ chơi trẻ em

02

Điện tử

13

Giầy dép

08

May mặc
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Cơ quan nhà nước

10

Khách sạn

02

Chế biến thủy sản

02

Khác

06

Tổng cộng

70
Đơn vị,
doanh nghiệp

LÂM ĐỒNG (1)

(1) AN GIANG

ĐỒNG NAI (2)

HỒ CHÍ MINH (4)
CÀ MAU (2)
23
Tỉnh
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Ngành

STT

Công ty

Địa điểm

Phụ tùng ô tô

1

Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam

Hải Phòng

Ngân hàng

2

Ngân hàng Hàng hải

Hà Nội

3

Ngân hàng Thương mai cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Hà Nội

4

Ngân hàng Liên Việt

Hà Nội

5

Công ty TNHH Associated Việt Nam

Đà Nẵng

6

Công ty TNHH Keyhinge Toys Matrix Việt Nam

Đà Nẵng

7

Công ty TNHH Tohoku Pioneer

Hải Phòng

8

Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam

Hà Nội

9

Công ty TNHH Canon Việt Nam

Hà Nội

10

Công ty TNHH Denso Việt Nam

Hà Nội

11

Công ty Young Fast Optoelectronics Việt Nam

Hà Nội

12

Công ty Yamaha Motor Việt Nam

Hà Nội

13

Công ty Asti

Hà Nội

14

Công ty Nissey

Hà Nội

15

Công ty SEI Electronics Việt Nam

Hà Nội

16

Công ty Meiko Electronics

Hà Nội

17

Công ty TNHH Seshin VN2

Tuyên Quang

18

Công ty Foster

Bắc Ninh

19

Công ty TNHH Kyocera

Hải Phòng

Đồ gia dụng

20

Công ty Cổ phần Goldsun

Hải Phòng

Da giầy

21

Công ty TNHH Da giầy Rollsport

Thanh Hóa

22

Công ty TNHH Da giầy Aurora Việt Nam

Hải Phòng

23

Công ty Cổ phần Hữu nghị Đà Nẵng

Đà Nẵng

24

Công ty TNHH Pouchen

Đồng Nai

25

Công ty TNHH Taekwang Vina

Đồng Nai

26

Công ty TNHH Da giầy Fu Luh

Long An

27

Công ty TNHH Shyang Hung Cheng

Bình Dương

28

Công ty Pou Yuen

HCMC

29

Công ty Thanh Hoa Garment JSC

Thanh Hóa

30

Công ty TNHH Valley View Co. Ltd.

Đà Nẵng

31

Công ty Sin Joo Bo Việt Nam

Hải Phòng

32

Công ty Sungwoo Vina Co

Bắc Giang

33

Công ty Cổ phần may Hà Bắc

Bắc Giang

34

Công ty May xuất khẩu Long An

Long An

35

Công ty Việt Thắng

HCMC

36

Công ty may Vĩnh Tiến

HCMC

Đồ chơi trẻ em

Điện tử

May mặc
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Ngành

May mặc (tiếp)

STT

Công ty

Địa điểm

37

Công ty TNHH Sewon

Thái Nguyên

38

Công ty cổ phần và đầu tư TNG

Thái Nguyên

39

Công ty may Thiên An

Hải Phòng

40

Công ty TNHH Viet-pan Pacific

Bắc Giang

41

Công ty TNHH may Bắc Giang

Bắc Giang

42

Công ty TNHH may Star Garment

Hà Nội

43

Công ty Dream Vina

Lâm Đồng

44

Thái Bình

45

Công ty may An Nhơn

Bình Định

46

Công ty TNHH Youngor Smartshirt

Nam Định

47

Công ty TNHH MTV Pang Rim Neotex

Phú Thọ

48

Công ty cổ phần may Minh Anh

Nghệ An

49

Công ty cổ phần may Meko

Cần Thơ

50

Cty TNHH Oriental Germent

An Giang

51

Công ty may Phong Phú

HCMC

52

Công ty HBI

Thừa Thiên
Huế

53

Công ty may Crystal Sweater

Hải Phòng

54

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Hà Nội

55

Nhà máy in tiền quốc gia

Hà Nội

56

Bộ Y tế

Hà Nội

57

Bộ Công Thương

Hà Nội

58

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Hà Nội

59

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Hà Nội

60

Bộ Giáo dục – Đào tạo

Hà Nội

61

Bộ Thông tin Truyền thông

Hà Nội

62

Văn phòng Quốc hội

Hà Nội

63

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Hà Nội

64

Khách sạn Công đoàn Việt Nam

Hà Nội

65

Khách sạn Sài Gòn Tourist Hạ Long

Quảng Ninh

Thiết bị văn phòng

66

Công ty TNHH Synztec Việt Nam

Hải Phòng

Bao bì

67

Công ty TNHH Kohsei Multipack Việt Nam

Vĩnh Phúc

Sơn

68

Công ty Nippon

Hà Nội

Chế biến hải sản

69

Công ty TNHH Cà Mau Seaprimexco Ltd.

Cà Mau

70

Công ty chế biến hải sản Cà Mau Seafood

Cà Mau

71

Công ty Delta Sport JSC

Thanh Hóa

Cơ quan nhà nước

Khách sạn

Dụng cụ thể thao
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Phụ lục 3: Thỏa thuận hợp tác xây dựng phòng vắt và trữ sữa (để tham khảo)

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
Thỏa Thuận Hợp Tác Xây Dựng Phòng Vắt và Trữ Sữa Tại Doanh Nghiệp

Hôm nay, ngày … tháng … năm

tại …………………………….. , chúng tôi gồm 2 bên:

Bên A: (Công ty)
		
Địa chỉ:
		
Điện thoại:		
		
Fax:		
		
Đại diện là: 		
		
Chức vụ:
và
Bên B: (Công ty)
		
Địa chỉ:
		
Điện thoại:		
		
Fax:		
		
Đại diện là: 		
		
Chức vụ:
Cùng nhau thống nhất ký kết bản thoả thuận hợp tác về việc xây dựng phòng vắt và
trữ sữa tại doanh nghiệp cho nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tại doanh
nghiệp đang trong thời gian cho con bú như sau:
I. MỤC ĐÍCH HỢP TÁC:
- Cung cấp những kiến thức cần thiết cho nữ CNVCLĐ đang cho con bú nói
riêng và CNVCLĐ tại doanh nghiệp nói chung về lợi ích của sữa mẹ. Đây là
nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ trong 6 tháng đầu đời và nguồn dinh
dưỡng hợp lý cho trẻ đến 24 tháng tuổi.
- Thiết lập phòng vắt và trữ sữa cho nữ CNVCLĐ đang nuôi con nhỏ, nhằm
hỗ trợ cho lao động nữ tại doanh nghiệp có thể tiếp tục cho con bú sữa mẹ
hoàn toàn trong 6 tháng đầu, ngay cả trong trường hợp mẹ phải đi làm trở
lại trước 6 tháng và tiếp tục duy trì cho con bú đến 24 tháng tuổi.
- Bước đầu đổi mới nhận thức và hình thành thói quen nuôi con bằng sữa mẹ
đúng cách cho nữ CNVCLĐ, quan tâm, khích lệ lao động nữ thực hành vắt và
trữ sữa trong thời gian làm việc thành một việc làm thường xuyên, liên tục,
để duy trì nguồn sữa mẹ ngay cả khi mẹ đi làm.
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II. VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN
1. Trách nhiệm của bên A:
- Hỗ trợ kỹ thuật trong việc xây dựng phòng vắt và trữ sữa
- Bên A là đầu mối làm việc với các chuyên gia của tổ chức A&T để hướng dẫn
phương pháp vắt và trữ sữa đảm bảo kỹ thuật
- Cung cấp các thiết bị cần thiết cho phòng vắt và trữ sữa bao gồm 01 tủ lạnh,
vách ngăn, tranh cổ động treo tường, tờ rơi, đĩa CD/DVD và sổ theo dõi
- Phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp và công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp để
bảo quản và duy trì hoạt động của phòng vắt và trữ sữa, tập hợp phản hồi về
chất lượng và hoạt động của phòng vắt sữa, tâm tư nguyện vọng của bà mẹ
đang mang thai và nuôi con nhỏ để nghiên cứu giải quyết trong điều kiện
có thể.
2. Trách nhiệm của Doanh nghiệp:
- Cung cấp một không gian vệ sinh, riêng biệt để thiết lập phòng vắt sữa và 01
bộ bàn ghế; cung cấp kệ/giá để tài liệu, TV/DVD hoặc máy vi tính cho phòng
vắt sữa nếu có điều kiện. Duy trì bảo quản phòng vắt sữa trong điều kiện tốt
nhất, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp
- Cho phép lao động nữ nuôi con nhỏ được nghỉ 2-3 lần nghỉ ngắn trong ngày
(10-20 phút mỗi lần) để sử dụng phòng vắt sữa
- Tạo điều kiện cho bên A trong việc đến thăm và đánh giá hoạt động của
phòng vắt sữa tại công ty, đồng thời phản ánh những vấn dề liên quan cho
bên A về việc sử dụng phòng vắt và trữ sữa
- Phối hợp với Công đoàn tại doanh nghiệp trong việc quản lý theo dõi hoạt
động của phòng vắt và trữ sữa.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
- Bên A xây dựng kế hoạch phù hợp để cùng doanh nghiệp tổ chức truyền
thông nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc cho trẻ bú hoàn toàn
bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và chăm sóc trẻ hợp lý.
- Bên A phối hợp với doanh nghiệp tiến hành xây dựng và trang bị cho phòng
vắt sữa để nữ CNVCLĐ đang cho con bú tiến hành vắt sữa, trữ sữa trong tủ
lạnh, sau đó mang sữa đã vắt về nhà cho trẻ bú.
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Yêu cầu chi tiết của phòng vắt sữa như sau:
Khoản mục
Không gian

Số lượng Mô tả
ít nhất 4m2
Cao trên đầu người
(2 - 2,5m)
1 bộ
Dung tích
1 chiếc
Thời gian bảo hành
3 tranh: Cho bú nhiều

Vách ngăn
Bàn/ ghế
Tủ lạnh
Tranh cổ động
treo tường

1 bộ

Bắt buộc
Có

hơn, không nước,

Lựa chọn

Đơn vị cung cấp
Doanh nghiệp

Có
Có

Doanh nghiệp

Có

Có

không sữa bột
2 tờ rơi: Nuôi con
bằng sữa mẹ &

Tài liệu
truyền thông

1 bộ

Ăn bổ sung
1 CD & 1 DVD gồm

Có

các bài phát thanh,
video về NCBSM
Kệ/ giá
để tài liệu
TV/ DVD (để
chiếu video về
NCBSM)
Máy vắt sữa,
bình tiệt trùng
bình sữa

Có

Doanh nghiệp
(Nếu có)

Có

Doanh nghiệp
(Nếu có)

Có

Quạt điện, bồn
nước rửa tay
Sổ theo dõi tình
hình sử dụng
phòng vắt và
trữ sữa
Computer to
access Mat Troi
Be Tho website

Có
Công đoàn
doanh nghiệp

Có

Có

Doanh nghiệp
(Nếu có)

IV. CAM KẾT THỰC HIỆN
Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc những điều khoản đã nêu trên, nếu có khó
khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh sẽ cùng bàn bạc, thống nhất giải pháp
thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra. Bản thoả thuận này được lập thành 04 bản, có giá
trị như nhau trong vòng 2 năm, mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện.
Đại Diện Bên A
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Đại Diện Bên B

Phụ lục 4: Tài liệu, videos truyền thông
Tài liệu

Mô tả/Đối tượng sử dụng

Tờ rơi về nuôi con bằng sữa mẹ và

Tờ rơi khuyến khích các thực hành

ăn bổ sung

nuôi con bằng sữa mẹ và cho ăn bổ
sung tối ưu. Những tài liệu này có thể
được cấp cho các bà mẹ để nâng cao
nhận thức về nuôi dưỡng trẻ nhỏ,
đặc biệt là nuôi con bằng sữa mẹ

Tờ rơi về Mặt Trời Bé Thơ

Tờ rơi quảng bá các lợi ích của việc tư
vấn về nuôi dưỡng trẻ nhỏ của Mặt
Trời Bé Thơ. Tờ rơi cũng cung cấp
danh sách các chủ đề và thời gian tư
vấn trong suốt thai kỳ và 2 năm đầu
đời của trẻ.
Học viên của các buổi truyền thông
và các lao động nữ khác sẽ được cung
cấp tài liệu này.

Video clip về nuôi con bằng sữa mẹ

Đoạn video cung cấp các thông tin
sữa mẹ được hình thành như thế
nào, lợi ích của sữa mẹ đối với trẻ và
mẹ, cách cho con bú – 4 vị trí đặt trẻ
vào vú mẹ, các thư thế cho bú đúng,
cách cho trẻ bú, sữa đầu và sữa cuối.
Clip này được dùng trong buổi truyền
thông cho lao động nữ
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Tài liệu

Mô tả/Đối tượng sử dụng

Posters về nuôi con bằng sữa mẹ

4 posters cỡ 60 x 90 cm được đặt
trong khu vực vắt, trữ sữa nhấn
mạnh tầm quan trọng của việc nuôi
con bằng sữa mẹ đối với sự tăng
trưởng và phát triển của trẻ.

Sổ tay phát cho các bà mẹ tham gia

Sổ tay Mẹ và Bé

truyền thông về nuôi con bằng sữa
mẹ, cung cấp các thông tin về thực

www.mattroibetho.vn

Söí tay dinh dûúäng
vaâ sûác khoeã

hành nuôi con bằng sữa mẹ, cho ăn
bổ sung tối ưu, cũng như sự phát

Tïn beá:
Àõa chó:

triển của trẻ qua từng giai đoạn

www.mattroibetho.vn

Söí tay dinh dûúäng vaâ sûác khoãe
Alive & Thrive Vietnam
203-204, E48
Khu Ngoaåi giao Àoaân Trung Tûå
Söë 6 Àùång Vùn Ngûä, Haâ Nöåi
Àiïån thoaåi: +84-4-3573 9066
Fax: +84-4-3573 9063

Tài liệu tập huấn cho lao động nữ,

SIZE:

AED_Booklet (F&B Cover)
DESIGNER/ FA

COPYWRITER

ART DIRECTOR

cán bộ y tế và cán bộ công đoàn của
các doanh nghiệp, đơn vị

CREATIVE DIRECTOR

14.8cmW x 21cmH

CLIENT SERVICE

TRAFFIC

Bài trình bày trong khoảng 45’ bao

DATE

09.02.2012
CLIENT

gồm cả phần hỏi đáp do cán bộ công
đoàn thực hiện về quyền và lợi ích

Một số chính sách pháp luật
liên quan tới lao động nữ

hợp pháp của lao động nữ

1

Tài liệu tập huấn cho lao động nữ,

Bài trình bày về tầm quan trọng của

cán bộ y tế và cán bộ công đoàn của

việc nuôi con bằng sữa mẹ do A&T

các doanh nghiệp, đơn vị

thiết kế để thực hiện truyền thông về
nuôi con bằng sữa mẹ cho lao động

Nuôi dưỡng trẻ nhỏ

nữ và cán bộ y tế, cán bộ công đoàn.

Tầm quan trọng của Nuôi con bằng sữa mẹ

Nội dung này sẽ được trình bày trong
2 giờ bao gồm cả phần hỏi đáp
1

32

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

Phụ lục 5: Ví dụ về chính sách về nuôi con bằng sữa mẹ của một doanh nghiệp
(để tham khảo).

Tên công ty
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG PHÒNG VẮT VÀ TRỮ SỮA MẸ
MỤC ĐÍCH: Quy định về việc vắt và trữ sữa mẹ
PHẠM VI ÁP DỤNG: Áp dụng đối với CNV nữ sau khi sinh con và có thể đăng ký vắt
và trữ sữa mẹ (thẻ do phòng hành chính ban hành)
NỘI DUNG:
1. Quy định về việc ra vào phòng vắt và trữ sữa mẹ:
- CNV chỉ được ra vào phòng vắt và trữ sữa mẹ khi đã đăng ký tại phòng hành
chính, được cấp thẻ ra vào và xuất trình thẻ với nhân viên y tế
- Thời gian ra và vào phòng vắt và trữ sữa mẹ: vào giờ nghỉ của bộ phận mình
- Yêu cầu CNV giữ gìn trật tự, vệ sinh sạch sẽ khi ở tại phòng vắt và trữ sữa mẹ.
Trường hợp sữa bị rơi xuống nền, yêu cầu CNV phải lau dọn ngay.
2. Quy định về việc sử dụng dụng cụ vắt sữa và tủ đựng:
- Dụng cụ vắt sữa: phải cẩn thận khi sử dụng. Dùng xong phải để lại trên giá.
- Bình đựng sữa: mỗi CNV phải ghi mã nhân viên vào bình đựng sữa của mình
- Tủ trữ sữa: đóng, mở tủ nhẹ nhàng. Bình đựng sữa phải được xếp gọn gàng
từ trong ra ngoài
- Phích đựng nước nóng: sử dụng cẩn thận. Sau khi sử dụng phải để đúng nơi
quy định. Trường hợp phích hết nước nóng phải báo với nhân viên y tế để
được cấp nước nóng.
Đề nghị toàn thể CNV tuân thủ nghiêm chỉnh quy định trên. Những CNV không có
nhiệm vụ miễn vào phòng vắt, trữ sữa.
Lãnh đạo công ty
(đã ký)
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Truy cập để biết thêm thông tin về Alive & Thrive
Website: www.aliveandthrive.org
E-mail: aliveandthrive@fhi360.org
Twitter: @aliveandthrive
Blog: www.lessguess.wordpress.com
Facebook: www.facebook.com/fhi360.aliveandthrive
Youtube: www.youtube.com/aliveandthrive

