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HƯỚNG DẪN 

Thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động                  

trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 

trong công nhân, viên chức, lao động 

 

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-TLĐ, ngày 10/8/2021 của Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam về thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em 

lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030 trong công nhân, viên chức, lao động; Kế hoạch số 185/KH-UBND,   

ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc triển khai thực hiện 

Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp 

luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai 

thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp công đoàn, đoàn viên, 

CNVCLĐ trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của 

pháp luật hiện nay. 

- Đổi mới hoạt động của các cấp công đoàn nhằm tham gia thực hiện quyền 

trẻ em, đảm bảo cho trẻ em được sinh sống trong môi trường an toàn, lành mạnh. 

Tăng cường các hoạt động chăm lo cho trẻ em là con CNVCLĐ trong thời gian tới 

theo hướng thiết thực, hiệu quả. 

II. MỤC TIÊU 

 - Phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt trên 95% cán bộ 

chủ chốt công đoàn các cấp và cán bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

được tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền về phòng ngừa, phát 

hiện, hỗ trợ, can thiệp giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật. 

 - Phấn đấu đến năm 2025 đạt trên 80% và đến năm 2030 đạt trên 90%     

công đoàn các cấp tổ chức các buổi tuyên truyền có lồng ghép nội dung về phòng 

ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật cho đoàn viên, 

CNVCLĐ.  
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III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Chủ động, phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội,  

các cơ quan liên quan tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng ngừa, 

giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật. 

2. Tăng cường công tác truyền thông nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của 

đội ngũ cán bộ công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ về phòng ngừa, giảm thiểu trẻ 

em lao động trái quy định của pháp luật thông qua việc tổ chức các buổi tuyên 

truyền, các lớp tập huấn và trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của các cấp 

công đoàn. 

3. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của 

Ban Nữ công quần chúng công đoàn cơ sở, đặc biệt Ban Nữ công quần chúng tại 

công đoàn cơ sở doanh nghiệp; nghiên cứu xây dựng và nhân rộng các mô hình 

hiệu quả trong chăm lo, bảo vệ quyền trẻ em. 

4. Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính 

sách về phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật; phát 

hiện sớm các trường hợp sử dụng lao động trẻ em, lao động chưa thành niên trái 

quy định của pháp luật và kịp thời kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước ngăn 

chặn và xử lý.  

5. Tăng cường công tác phối hợp các cơ quan chức năng trong lĩnh vực bảo vệ 

trẻ em, phòng chống lao động trẻ em thông qua các chương trình phối hợp cụ thể 

hàng năm hoặc chương trình đột xuất.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh 

- Xây dựng hướng dẫn thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ 

em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030 trong CNVCLĐ, cụ thể hóa các mục tiêu trong chỉ đạo công tác nữ công 

hàng năm đến các cấp công đoàn trong toàn tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan 

hướng dẫn các cấp công đoàn trong việc tổ chức truyền thông, giáo dục, tư vấn pháp 

luật, chính sách về lao động trẻ em cho cán bộ, đoàn viên, người lao động, người chưa 

thành niên, trẻ em tham gia lao động. 

- Tăng cường truyền thông, tuyên truyền về công tác trẻ em trên trang thông tin 

điện tử và trang facebook Công đoàn Quảng Trị. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện trong các cấp 

công đoàn. 
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2. Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố; công đoàn ngành; 

Công đoàn Viên chức tỉnh 

- Căn cứ kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch 

cụ thể hóa các mục tiêu trong chỉ đạo công tác nữ công hàng năm và triển khai đến 

công đoàn cơ sở trực thuộc 

- Căn cứ tình hình điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị tổ chức các 

hoạt động tuyên truyên, các hoạt động thiết thực chăm lo con CNVCLĐ; tổ chức 

hội nghị, hội thảo, tọa đàm về vấn đề bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phòng 

chống lao động trẻ em. 

- Phối hợp với chính quyền đồng cấp, phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em, 

lao động là người chưa thành niên. 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn căn cứ 

vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc và có hiệu quả. Định kỳ báo cáo kết quả triển khai thực hiện lồng ghép 

trong báo cáo 6 tháng và báo cáo năm về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban công 

tác cơ sở hoặc email: bancongtaccosocdqt@gmail.com)./.  

 

 
Nơi nhận:     
- Tổng LĐLĐ Việt Nam; 

- UBND tỉnh;                                                                                

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 

- Lưu: VT, CTCS. 

 

TM.BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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