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Ở Việt Nam, cứ ba trẻ thì có một trẻ  bị thấp còi 

thể trung bình hoặc nặng (thấp so với tuổi), tỉ lệ 29.3%.
Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Đến năm 2020, chiều cao trung bình của người Việt đạt  

1.65cm trở lên.
Chiến lược Phát triển Nhân lực Việt Nam (2011 - 2020). 

Cách nuôi dưỡng trẻ trong hai năm  đầu đời 
có thể để lại những tác động lâu dài và rõ rệt tới sự tăng 
trưởng, phát triển, thành tích học tập và ngay 

cả khả năng kinh tế của trẻ sau này”.

UNICEF

và trung bình mỗi người có 
từ 1 đến 2 con. Cho phép 
phụ nữ nghỉ từ 6 tháng 
đến 1 năm trong số 
30 năm đi làm của họ là 
một sự đầu tư thông 
minh vì sức khỏe và 
năng suất của 50% lực 
lượng lao động hiện tại và 
100% lực lượng lao động 
tương lai.
Nemat Hajeebhoy - Giám đốc 
Quốc gia, Dự án Alive & Thrive.

Hầu hết phụ nữ
 Việt Nam cống hiến

từ 30 đến 
35 năm

đời mình cho công việc 
và sự nghiệp,  
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Vì sao cần kéo dài thời gian 
nghỉ thai sản lên 6 tháng?
  Đảm bảo các lợi ích trước mắt và lâu dài 

cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ em

  Đảm bảo các lợi ích cho phụ nữ, gia đình và 
toàn xã hội

  Đảm bảo các lợi ích cho nền kinh tế quốc gia

  Đảm bảo quyền cơ bản của phụ nữ và trẻ em 

  Từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực

Kéo dài thời gian nghỉ thai sản 
lên 6 tháng có phù hợp với 
Việt Nam không?
  Tuyệt đại đa số (89%) lao động nữ được hỏi 

muốn được nghỉ thai sản 6 tháng

  Hầu hết (79%) người sử dụng lao động và 
đại diện Công đoàn đồng thuận tăng thời 
gian nghỉ thai sản lên 6 tháng

  Quỹ Bảo hiểm Xã hội khẳng định vẫn đảm 
bảo cân đối chi trả chế độ này nếu thời gian 
nghỉ thai sản kéo dài lên 6 tháng
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Thông tin chung về 
dinh dưỡng trẻ nhỏ và 
tình hình lao động ở 
Việt Nam

Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội 
đáng khích lệ  trong những thập kỷ qua, nhiều Mục tiêu Thiên 
niên kỷ đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên tình 
trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em vẫn còn cao, một số vấn đề liên 
quan đến bảo vệ bà mẹ, trẻ em chưa được thực hiện triệt để. 

Cứ khoảng năm trẻ dưới 5 tuổi thì một trẻ bị thiếu 
cân thể trung bình hoặc nặng (17,5%), cứ ba trẻ thì 
một trẻ bị  thấp còi (thấp so với tuổi) thể trung bình 
hoặc nặng (29,3%).1

Điều tra dinh dưỡng 2010 - Viên Dinh dưỡng Quốc gia

Trong khi đó, kết quả một số nghiên cứu trên thế giới cho thấy 
bên cạnh những tác động trực tiếp đến sức khỏe của trẻ, dinh 
dưỡng trong những năm đầu đời cũng ảnh hưởng đến khả năng 
học hành và kinh tế của một cá nhân trong tương lai. Trẻ bị suy 
dinh dưỡng sau này thường muộn đi học, dễ bị lưu ban và tiếp 
thu kém. Tính trung bình, những người bị suy dinh dưỡng khi còn 
nhỏ thường có thu nhập thấp hơn 10% trong suốt cuộc đời2. Ngân 

hàng Thế giới ước tính hàng năm suy dinh dưỡng có thể 

làm thiệt hại đến 3% tổng giá trị sản phẩm quốc dân 
của một quốc gia.3

Các chuyên gia quốc tế kết luận rằng chỉ cho con bú sớm và bú 
hoàn toàn trong 6 tháng đầu không thôi đã là một trong số các 
cơ hội to lớn giúp giảm tỉ lệ ốm đau và tử vong ở trẻ. Tuy vậy, cũng 
theo số liệu của Viện Dinh dưỡng quốc gia, năm 2010, ở Việt Nam, 

61,7% bà mẹ cho con bú trong vòng 1 giờ đầu sau 

sinh, và chỉ có 19,6% trẻ dưới 6 tháng được bú mẹ 

hoàn toàn1. Một cuộc khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam nhằm thu nhận ý kiến của các lao động nữ cũng như người 
sử dụng lao động và đại diện công đoàn tại 59 doanh nghiệp về 
thực hành nuôi con bằng sữa mẹ cũng như đề xuất tăng thời gian 
nghỉ thai sản lên 6 tháng đã được tiến hành vào tháng 8 năm 2011. 
Hơn 1,200 lao động nữ, 150 chủ sử dụng lao động và 150 đại diện 
Công đoàn doanh nghiệp tại 12 tỉnh thành đã được phỏng vấn. 

Một trong những kết quả của điều tra này cho biết nguyên 
nhân của việc lao động nữ không thể 
cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu 
là vì họ phải đi làm lại sau 4 tháng và thiếu 
hệ thống nhà trẻ.

Năm 2007, lao động nữ chiếm gần một nửa tổng 
số lao động ở Việt Nam (32,402,000 nữ trong tổng 
số 66,968,000 lao động) và sinh ra khoảng hơn 
một triệu trẻ mỗi năm. Như vậy, lao động nữ chiếm 
50% lực lượng lao động hiện tại và cung ứng 100% 
lực lượng lao động cho tương lai.4

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Việt Nam đang huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã 
hội và chăm lo đời sống nhân dân. Vấn đề chăm sóc sức khỏe bà 
mẹ và trẻ em luôn được quan tâm hàng đầu, thể hiện sự cam kết 
mạnh mẽ của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam trong việc 
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.  Việc mang lại cho trẻ nguồn 
dinh dưỡng tốt nhất trong hai năm đầu đời chính là sự đầu tư cho 
chất lượng lực lượng lao động hiện tại và tương lai. Điều này chỉ 
có thể đạt được nếu trước tiên là các thành viên trong gia đình -  
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những người cha, mẹ, ông bà, sau đó đến Nhà nước và xã hội, 
cộng đồng, cụ thể là cán bộ y tế và người sử dụng lao động, hỗ trợ 
và khuyến khích các bà mẹ cho con bú sớm và bú hoàn toàn trong 
6 tháng đầu. Bên cạnh đó, các cấp lãnh đạo và các nhà hoạch định 
chính sách cũng tăng cường tính tối ưu và hiệu lực thực thi của 
các chính sách hỗ trợ thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ như việc 
tuân thủ Nghị định 21/2006/NĐ-CP về kinh doanh và sử dụng các 
sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ; và việc nghiên cứu điều 
chỉnh thời gian nghỉ thai sản cho phụ nữ tăng lên 6 tháng.  

Chế độ nghỉ thai sản 6 
tháng mang lại những
lợi ích gì cho quốc gia?

“Không nên xem việc khuyến khích nuôi con bằng 
sữa mẹ là lí do để loại phụ nữ ra khỏi lực lượng lao 
động. Không nên đặt phụ nữ trước gánh nặng phải 
lựa chọn giữa cho con bú và đi làm. Xã hội cần có 
trách nhiệm đẩy mạnh thực hành nuôi con bằng 
sữa mẹ và thực chất là chăm sóc trẻ nhỏ”.
James Grant, Cựu Giám đốc Điều hành, UNICEF

1. Đảm bảo quyền trẻ em

Năm 1990 Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và là nước thứ 2 
trên thế giới đã ký kết và phê chuẩn Công ước quốc tế Quyền trẻ 
em mà không bảo lưu điều khoản nào.  Ngay sau đó Nhà nước Việt 
Nam đã ban hành hàng loạt các văn bản, chính sách và các chương 
trình, dự án nhằm đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em và phòng, 
chống mọi hành vi xâm phạm đến quyền của trẻ em.  

Quy định của Công ước và cụ thể là Điều 18 - Quyền được gia đình 
chăm sóc và nuôi dưỡng và Điều 24 - Quyền có sức khỏe và được 
hưởng các dịch vụ y tế liên quan trực tiếp tới sự phát triển và sống 
còn của trẻ em, cũng như trách nhiệm của các quốc gia và cha 
mẹ trong việc đảm bảo quyền của trẻ em được hưởng và đáp ứng 
những điều kiện tốt nhất về chăm sóc, dinh dưỡng và sức khỏe cho 
trẻ. Việc nuôi con bằng sữa mẹ giải quyết trực tiếp các quy định này.  
Được bú mẹ là quyền hợp pháp của trẻ em và khuyến khích nuôi 
con bằng sữa mẹ là một nghĩa vụ bắt buộc đối với mỗi quốc gia.

2. Đảm bảo quyền phụ nữ

“Nghỉ chăm sóc con cái” là một khái niệm về thời gian cha mẹ nghỉ 
làm để chăm sóc và thu xếp các chế độ phúc lợi cho con cái. Thông 
thường, thời gian nghỉ chăm sóc con cái bao gồm nghỉ thai sản của 
người mẹ, nghỉ chăm con của người cha, nghỉ nuôi con nuôi. Một 
“chế độ bảo vệ bà mẹ” dành cho lao động nữ sẽ giúp đảm bảo sức 
khỏe của người mẹ và trẻ em, nhờ đó đóng góp vào việc đạt được 
các mục tiêu phát triển Thiên Niên kỷ số 4 và 5 do Liên hợp quốc đề 
ra, nhằm giảm tỉ lệ tử vong trẻ và cải thiện sức khỏe bà mẹ.

Ngoài ra, việc kéo dài chế độ nghỉ thai sản có hưởng lương tăng 
lên 6 tháng nhằm đảm bảo sự tham gia lao động của phụ nữ và 
nguồn thu nhập trong suốt và sau thai kỳ, cũng đóng góp vào việc 
hiện thực hóa Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ số 3, tăng cường 
bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. 
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 z  Sữa mẹ cũng là một nguồn lực hữu ích đảm bảo an ninh 
thực phẩm cho trẻ nhỏ và các gia đình trên toàn thế 
giới khi có thiên tai hoặc khủng hoảng kinh tế10,11. Trong 
những trường hợp nguy cấp, nuôi con bằng sữa mẹ giúp 
bảo vệ trẻ khỏi các bệnh gây ra do nguồn nước nhiễm 
bẩn và có thể ngăn ngừa tình trạng thân nhiệt thấp7.

3. Thúc đẩy thực hành 
nuôi con bằng sữa mẹ 
và đảm bảo các lợi ích 
đa chiều của nuôi con 
bằng sữa mẹ
 
a.  Nuôi con bằng sữa mẹ có lợi cho           

sức khỏe của trẻ em:

Sữa mẹ giúp trẻ phòng tránh bệnh tật và tăng cường sức khỏe và 
sự phát triển tối ưu của trẻ nhờ những lợi ích ngắn hạn và dài hạn 
như sau:

 z  Khi trẻ vừa được sinh ra, sữa mẹ là nguồn miễn dịch đầu 
tiên giúp trẻ chống lại bệnh tật5, 6. Sữa mẹ chứa đủ các 
yếu tố dinh dưỡng cần thiết, bao gồm các kháng thể và 
các hoạt chất sinh học khác giúp bảo vệ trẻ khỏi các bệnh 
tiêu chảy, viêm phổi, hen suyễn, nhiễm trùng tai, nhiễm 
khuẩn đường hô hấp 6,7,8.

 z  Khi trẻ lớn lên, các thành phần của sữa mẹ cũng thay đổi 
để đáp ứng những nhu cầu của trẻ đang lớn, điều mà các 
sản phẩm thay thế sữa mẹ không có được6. Hơn nữa, trẻ 
được bú mẹ ít mắc phải nguy cơ béo phì, đái tháo đường 
loại I và loại II cũng như bệnh cao huyết áp và tim mạch6.

 z  Nuôi con bằng sữa mẹ có liên quan đến việc tăng chỉ số 
thông minh và việc cải thiện kết quả học tập. Thời gian trẻ 
được bú mẹ càng lâu thì càng có khả năng trí tuệ cao hơn, 
điều này được thể hiện qua những kỹ năng vận động, kỹ 
năng ngôn ngữ và khả năng nhận thức hoàn thiện hơn9.
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b.  Nuôi con bằng sữa mẹ có lợi cho          
sức khỏe của người mẹ:

 z  Các bà mẹ cho con bú sẽ có ít nguy cơ mắc các bệnh như 
tiểu đường loại II, ung thư vú, ung thư buồng trứng, loãng 
xương và chứng trầm cảm sau khi sinh. Các bà mẹ cho con 
bú sẽ ít có nguy cơ bị thiếu máu và có hàm lượng oxytocin 
trong máu cao hơn nên có thể giảm căng thẳng 6,7,10.

 z  Nhìn chung các bà mẹ cho con bú thường giảm cân 
nhanh hơn sau khi sinh6.

 z  Nuôi con bằng sữa mẹ cũng giúp các bà mẹ tránh thai 
tốt hơn. Các bà mẹ cho con bú hoàn toàn thường không 
rụng trứng trong ít nhất sáu tháng sau khi sinh, trong khi 
đó đối với các bà mẹ không cho con bú thì quá trình này 
có thể xảy ra ngay sau sáu tuần kể từ khi sinh con. Nghiên 
cứu chỉ ra rằng nếu bà mẹ cho con bú hoàn toàn trong 
sáu tháng đầu và không có dấu hiệu có kinh nguyệt trở 
lại thì khả năng mang thai là dưới 2%12. 

c.  Nuôi con bằng sữa mẹ có lợi cho mỗi  
gia đình:

 z  Nuôi con bằng sữa mẹ giúp giảm thiểu các chi phí tốn 
kém của việc cho trẻ bú bình. Ước tính trung bình mỗi 
gia đình tiêu tốn khoảng VNĐ800,000-1,200,000 đồng 
mỗi tháng nếu cho trẻ ăn các sản phẩm thay thế sữa mẹ. 
Chi phí này chiếm 53-79% thu nhập bình quân đầu người 
(VNĐ18,227,000) - một phần khá lớn trong tổng thu nhập 
của một gia đình13.

 z  Nhờ các lợi ích về mặt sức khỏe của nuôi con bằng sữa 
mẹ, các gia đình tiết kiệm được thời gian và tiền bạc cho 
việc khám chữa bệnh10.

 z  Nếu nuôi con bằng sữa mẹ hoàn 
toàn trong sáu tháng đầu, các bà 
mẹ Việt Nam có thể tiết kiệm 
một khoản tiền tương đương 
VNĐ 11,435,670,000,000 từ 
việc không chi tiêu cho các 
sản phẩm thay thế sữa mẹ13.
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d.  Nuôi con bằng sữa mẹ có lợi các    
doanh nghiệp:

 z  Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn có lợi cho doanh nghiệp 
về mặt lâu dài vì các bà mẹ ít phải nghỉ làm để chăm con 
ốm - điều này cũng có nghĩa là tạo ra một lực lượng lao 
động ổn định14. 

e.  Nuôi con bằng sữa mẹ đối với hệ thống 
Y tế:

 z  Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đưa ra các con số về lợi 
ích của Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn đối với hệ thống 
y tế nói riêng. Ví dụ như ở Mỹ, một nghiên cứu năm 2001 
chỉ ra rằng nước này có thể giảm thiểu được một gánh 
nặng chi phí khoảng 3.6 tỷ đô la Mỹ cho hệ thống y tế nếu 
tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn tăng từ 29% lên 
50%15. Một nghiên cứu khác năm 2007 đưa ra một con số 
ấn tượng hơn, nếu 90% trẻ em Mỹ  được bú mẹ hoàn toàn 
trong 6 tháng đầu, mỗi năm nước quốc gia này sẽ tiết 
kiệm được 13 tỷ đô la Mỹ cho các chi phí y tế và phòng 
tránh được 911 trường hợp tử vong ở trẻ16.

 z  Tại Việt Nam, nghiên cứu gần đây cho thấy mỗi năm 
chúng ta phải chi khoảng VNĐ208,300,000,000 cho khám 
chữa các bệnh do thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ kém14.
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5. Doanh nghiệp ủng hộ 

“Chúng ta không thể có được người giỏi nhất và 
xuất sắc nhất nếu chỉ chọn ra từ một nửa thế giới 
mà quên rằng phụ nữ chiếm một nửa còn lại”. 
Indra Nooyi, Tổng Giám đốc, PepsiCo.

Cuộc khảo sát trên cũng lấy ý kiến của đối với 150 người sử dụng 
lao động và 150 đại diện Công đoàn về đề xuất kéo dài chế độ 
nghỉ thai sản lên 6 tháng. 79,2% người sử dụng lao động và đại 
diện Công đoàn ủng hộ đề xuất này. Họ chia sẻ rằng kéo dài thời 
gian nghỉ thai sản sẽ đáp ứng được nhu cầu của lao động nữ vì 
84.4% người được hỏi cho biết lao động nữ xin nghỉ thêm từ 1 
đến 2 tháng nữa không lương ngoài 4 tháng theo quy định hiện 
hành.  Có tới 92% doanh nghiệp nhất trí  rằng hỗ trợ phụ nữ nuôi 
con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là sự đầu tư sáng 
suốt vào lực lượng lao động hiện tại và tương lai17. 

Tại các cuộc hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi Luật Lao 
động do Vụ Pháp chế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức 
ở phía Bắc và phía Nam nhằm lắng nghe ý kiến một số Bộ, ban, 
ngành, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp về đề xuất nâng 
thời gian nghỉ thai sản lên 6 tháng, toàn bộ đại biểu ghi nhận tầm 
quan trọng của dinh dưỡng trẻ nhỏ ngay từ khi trẻ mới sinh và sự 
cần thiết phải có một hành lang pháp lý tối ưu giúp lao động nữ 
cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu và tiếp tục đến khi trẻ 
được 24 tháng. Các đại biểu bày tỏ sự đồng thuận cao với đề xuất 
này và cam kết sẽ cùng đóng góp nỗ lực của mình để chính sách 
được thông qua.  

4. Đáp ứng nhu cầu thực 
tiễn của lao động nữ
 

Trên hết, lao động nữ bày tỏ sự ủng hộ việc kéo dài thời gian nghỉ 
thai sản. Theo điều tra đã đề cập trên đây của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam tiến hành tại 12 tỉnh thành với 1,200 lao động nữ 
ở độ tuổi sinh sản hoặc/và có con dưới 2 tuổi, “phải đi làm lại” là 
nguyên nhân chính khiến phụ nữ ngừng cho con bú. Kết quả điều 
tra cũng cho biết 89.2% lao động nữ muốn được hưởng chế độ 
nghỉ thai sản 6 tháng17. 

Ngoài ra, nhân Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ, Bộ Y tế 
đã phối hợp với các tổ chức quốc tế thực hiện một sự kiện tại Hà 
Nội nhằm kêu gọi ý kiến của các bà mẹ và phụ nữ nói chung về 
đề xuất kéo dài chế độ nghỉ thai sản lên 6 tháng. Hàng trăm phụ 
nữ đã ký bày tỏ sự đồng thuận với đề xuất này. Đồng thời, trang 
tin điện tử Vnexpress.net cũng trưng cầu ý kiến trực tuyến và thu 
nhận được hàng ngàn ủng hộ của độc giả đối với việc kéo dài thời 
gian nghỉ thai sản lên 6 tháng18.
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6. Thời gian nghỉ thai sản 
dài không làm thiếu hụt 
lao động, mà ngược lại

Cũng tại các cuộc hội thảo tham khảo ý kiến trên, các doanh 
nghiệp và đại diện công đoàn chia sẻ chính sách nghỉ thai sản 6 
tháng có thể giải quyết được những khó khăn về tuyển dụng lao 
động thay thế của họ. Vì sau 4 tháng nghỉ sinh theo luật định, hầu 
hết phụ nữ lại xin nghỉ thêm từ 1 đến 2 tháng, như vậy, doanh 
nghiệp lại phải thu xếp lao động thay thế cho họ trong thời gian 
tương đương. Nếu chế độ nghỉ thai sản được kéo dài lên 6 tháng, 
các doanh nghiệp cho biết họ sẽ thuận lợi hơn trong việc ký kết 
các hợp đồng lao động hợp pháp trong 6 tháng thay vì 4 tháng 
như ban đầu. Điều này cũng khuyến khích lực lượng lao động 
đang sẵn có trên thị trường tham gia vào các hợp đồng ngắn hạn 
hoặc mùa vụ, cũng như giảm tỉ lệ bỏ việc của lao động nữ.  

7. Bảo hiểm Xã hội có 
khả năng chi trả cho thời 
gian nghỉ thai 6 tháng

Theo số liệu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, đến năm 2010 có 
32,018,000 người tham gia bảo hiểm với số phí bảo hiểm đóng 
vào quỹ là 19,823 tỉ đồng19. Từ năm 2007 - 2010, với thời gian nghỉ 
thai sản 4 tháng hiện nay, Quỹ Bảo hiểm Xã hội mới chi 46% tổng 
số quỹ, tương đương với 8,000 tỷ đồng, cho 2.44 triệu lượt người19. 

Quỹ ước tính với các thông số như trên, nếu chế độ nghỉ thai sản 
tăng lên 180 ngày (tương đương 6 tháng), thì số chi cho nghỉ thai 
sản từ năm 2007 - 2010 sẽ tăng lên thành 12,000 tỉ đồng19. Như 
vậy, con số này vẫn nằm trong khả năng cân đối của Quỹ. 

Cho giai đoạn 2011 - 2030, giả sử mức đóng bảo hiểm đau ốm 
và thai sản không tăng (3% quỹ lương), Bảo hiểm Xã hội Việt 
Nam khẳng định Quỹ có khả năng chi trả nếu chế độ thai sản 
kéo dài lên 6 tháng. Tổng số chi sẽ vào khoảng 92% tổng số thu 
và một khoản dự phòng bắt buộc là 8% vẫn được đảm bảo bảo 
như Luật định. 
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