
“Chúng ta không nên nhìn nhận việc khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ  
như một lí do để gạt bỏ phụ nữ ra khỏi lực lượng lao động. Cũng không nên 
đặt lên vai phụ nữ gánh nặng phải lựa chọn giữa việc cho con bú và công việc. 
Xã hội có trách nhiệm khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ và thực chất là 
chăm sóc trẻ nhỏ.”  

-James Grant, Cựu Giám đốc Điều hành, UNICEF

Tất cả các bậc cha mẹ đều muốn đảm bảo đứa con mới chào đời của mình sẽ có một tương lai khỏe 
mạnh nhất, và tất cả chúng ta đều trách nhiệm trong việc hỗ trợ các gia đình đưa ra các quyết định 
đúng đắn nhất trong việc nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Các quyết sách của Chính phủ, chế độ làm 
việc và các hệ thống trợ giúp xã hội khác có ảnh hưởng lớn tới những quyết định này – những quyết 
định sẽ tạo nên những tác động lâu dài và bền bỉ tới tương lai của trẻ. Đó là trách nhiệm chung của 
chúng ta trong việc đảm bảo mọi trẻ sinh ra đều có cơ hội được hưởng nguồn dinh dưỡng tốt nhất 
trong 6 tháng đầu đời, tạo nền móng để vươn tới một tương lai thành công và khỏe mạnh.

Nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu – không nước, không sữa bột, không thức ăn nào khác – giúp cải thiện cơ 
hội sống sót của trẻ và thúc đẩy quá trình tăng trưởng và phát triển thể chất và trí lực của trẻ. Dinh dưỡng tốt góp phần nâng cao 
thành tích học tập và thậm chí cả khả năng kinh tế của trẻ trong tương lai. 

Việc cho con bú mẹ là phổ biến ở Việt Nam, nhưng chỉ có 1 trong số 5 trẻ sơ sinh được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu1. 
Thiếu sự khởi đầu vững chắc này, trẻ dễ bị mắc phải các bệnh nhiễm khuẩn, các vấn đề về sức khỏe lâu dài  như tiểu đường và 
các bệnh tim mạch. Đối với người sử dụng lao động và Nhà nước, việc trẻ không được bú mẹ hoàn toàn dẫn tới việc gia tăng các 
chi phí về chăm sóc sức khỏe và một lực lượng lao động không ổn định. Mặc dù các loại sữa công thức thường được xem như là 
một nguồn dinh dưỡng thay thế, song các nghiên cứu chỉ ra rằng chúng không thể thay thế sữa mẹ. Cho trẻ bú bình có thể gây 
ra những mối nguy tiềm tàng đối với sự sống và sức khỏe của trẻ sơ sinh. 

Chế độ nghỉ thai sản là chìa khóa đảm bảo mọi trẻ sinh ra đều được bú mẹ hoàn toàn từ giây phút chúng chào đời cho tới khi 
được 6 tháng tuổi. Tuy nhiên, phụ nữ Việt Nam cho rằng đi làm lại sau khi sinh là một trong những nguyên nhân chính khiến  
họ khó có thể cho con bú hoàn toàn. Không nên buộc các bà mẹ phải lựa chọn giữa công việc và nguồn dinh dưỡng tốt nhất 
cho con cái mình. 

CHÍNH SÁCH NGHỈ THAI SẢN HIỆN TẠI CỦA VIỆT NAM RẤT ƯU VIỆT TRONG VIỆC HỖ TRỢ 
NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội của Việt Nam cho phép lao động nữ nghỉ 4 tháng sau sinh. Chính sách ưu việt này đã giúp 
các bà mẹ có thời gian áp dụng và thực hành nuôi con bằng sữa mẹ. Để đạt được tối đa các lợi ích từ việc cho con bú hoàn toàn 
trong 6 tháng đầu, chúng ta cần cùng nhau nỗ lực kéo dài thời gian nghỉ thai sản lên 6 tháng. 

KéO DàI THờI GIAN NGHỈ THAI SẢN  
LêN 6 THÁNG: 
Đầu tư hôm nay cho tương lai vững mạnh mai sau 
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TUY NHIêN, NẾU ĐƯỢC NGHỈ THAI SẢN 6 THÁNG THÌ CÒN TỐT HƠN NỮA

Nhiều bằng chứng từ các quốc gia khác cho thấy chính sách nghỉ thai sản dài, có hưởng lương sẽ thúc đẩy việc nuôi con 
bằng sữa mẹ. 

•	 Một nghiên cứu gần đây ở Đài Loan cho thấy người mẹ đi làm lại sớm, đặc biệt trước khi trẻ được 6 tháng, là rào cản đối với 
việc cho con bú sớm và tiếp tục cho bú2. 

•	 Một nghiên cứu ở Australia cho thấy phụ nữ phải đi làm toàn thời gian trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng sau sinh thì 
có xu hướng ngừng cho con bú trước khi trẻ được sáu tháng tuổi cao gấp ba lần so với những phụ nữ không đi làm3. 

•	 Ở Canada, sau khi thời gian nghỉ thai sản được tăng từ sáu tháng lên một năm, tỉ lệ trẻ được cho bú mẹ hoàn toàn trong sáu 
tháng đầu tăng 40%4. 

•	 Ở Na-uy, khi thời gian nghỉ thai sản tăng từ 10 tuần đến 40 tuần, tỉ lệ cho con bú hoàn toàn trong sáu tháng đầu tăng từ 10% 
lên đến 80%5. 

CHÍNH SÁCH NGHỈ THAI SẢN TỐT MANG LẠI LỢI ÍCH CHO NGƯờI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Đối với người sử dụng lao động, một chính sách nghỉ thai sản ưu việt tạo ra một lực lượng lao động ổn định gắn bó với doanh 
nghiệp. Khi người mẹ cho con bú hoàn toàn, con em họ sẽ khỏe mạnh hơn và điều này còn giúp giảm mỗi năm khoảng 
VNĐ208.300.000.000 chi phí khám chữa bệnh do thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ kém gây ra ở Việt Nam6,7. 

Những nước đảm bảo thời gian nghỉ thai sản được hưởng lương là những nước có khả năng cạnh tranh kinh tế cao nhất8. Các 
lợi ích kinh tế khác của các chính sách hỗ trợ cho việc nuôi con bằng sữa mẹ còn có thể bao gồm:

•	 Giảm tỉ lệ chuyển việc và nghỉ làm. So với trẻ bú bình, trẻ bú mẹ ít bị ốm hơn – giúp người mẹ ít phải nghỉ việc để chăm con 
ốm hơn9. 

•	 Gia tăng khả năng tham gia lao động của người phụ nữ. Điều này cũng có nghĩa gia tăng thuế thu nhập và ngân sách cho 
quốc gia10. 
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CHÍNH SÁCH NGHỈ THAI SẢN TỐT MANG LẠI LỢI ÍCH CHO PHỤ NỮ Và GIA ĐÌNH

Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy chính sách nghỉ thai sản dài hơn sẽ dẫn đến ít cơ hội có việc làm hơn cho phụ nữ. Trên 
thực tế, các nghiên cứu chỉ ra rằng không có mối liên quan nào giữa các chính sách thân thiện với gia đình, ví dụ như nghỉ được 
hưởng lương, với tỷ lệ thất nghiệp của một quốc gia7. Ngoài ra, có một số chứng minh rằng chính sách nghỉ vì việc gia đình mà vẫn 
được hưởng lương làm tăng tỷ lệ duy trì lao động.

Chính sách nghỉ thai sản được hưởng lương đảm bảo công ăn việc làm cho bà mẹ và nguồn thu nhập liên tục sau khi sinh con. 
Điều này không chỉ góp phần giữ lao động nữ tiếp tục làm việc mà còn khuyến khích phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động.

VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯờI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Chỉ kéo dài chính sách nghỉ thai sản lên 6 tháng không thôi là chưa đủ. Các điều kiện mà chủ doanh nghiệp có thể hỗ trợ cũng 
là những yếu tố quan trọng, bao gồm:

•	 Một không gian riêng tư, an toàn để phụ nữ có thể hút sữa và một nơi vệ sinh, sạch sẽ để bảo quản sữa trong thời gian làm việc.

•	 Có chế độ nghỉ ít nhất một giờ hoặc dài hơn để bà mẹ đang nuôi con nhỏ có thể về nhà và cho con bú.

•	 Đảm bảo việc làm cho bà mẹ khi quay lại làm việc sau khi nghỉ thai sản.

•	 Nếu có thể, xây dựng nhà trẻ và tổ chức việc trông trẻ cho các bà mẹ có con nhỏ. 

NỖ LỰC CHUNG ĐỂ HỖ TRỢ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ

Các nỗ lực để kéo dài chính sách nghỉ thai sản của Việt Nam lên sáu tháng đang được thực thi. Hãy cùng chúng tôi đảm bảo 
các bà mẹ đang đi làm có thể dành dinh dưỡng tốt nhất cho con cái họ - thế hệ tương lai của Việt Nam. Thông qua việc kéo dài 
chế độ nghỉ thai sản, chúng ta có thể đóng góp vào việc phát triển một lực lượng lao động khỏe mạnh, được giáo dục tốt và có 
năng suất lao động cao cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

“Chúng ta không thể có được những người giỏi và xuất sắc nhất nếu chỉ chọn lựa từ một nửa thế 
giới mà bỏ qua phụ nữ - những người tạo nên một nửa thế giới còn lại” 

-Indra Nooyi, CEO, PepsiCo

Để biết thêm thông tin chi tiết về nuôi dưỡng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, tham khảo Website:  www.aliveandthrive.org, (+84-4) 3573-9066;  
www.mattroibetho.vn, (+84-4) 3971-7090; and www.unicef.org/vietnam, (+84-4) 3942-5706.   
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