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PHẦN MỘT
Bối cảnh và Giới thiệu

1.1. Giới thiệu về công cụ dành cho các doanh nghiệp

Công cụ này khuyến nghị các cách thức để tất cả doanh nghiệp tích hợp quyền trẻ em vào các chính sách và quy tắc ứng xử 
của bản thân doanh nghiệp, dựa trên các Quyền Trẻ em và Nguyên tắc kinh doanh, cũng như không chỉ tập trung vào các 
vấn đề vốn được quan tâm như lao động trẻ em và hoạt động từ thiện. Công cụ này đưa ra các yếu tố về quyền trẻ em có liên 
quan tới tất cả các doanh nghiệp, đồng thời mang tính linh hoạt và dễ điều chỉnh – bao gồm các thành tố mà doanh nghiệp 
có thể áp dụng và tích hợp một cách phù hợp dựa trên những lĩnh vực có rủi ro và cơ hội lớn nhất.  

Mặc dù các doanh nghiệp không nhất thiết phải xây dựng một chính sách về quyền trẻ em riêng biệt, nhưng điều quan 
trọng là các doanh nghiệp phải đưa ra bản tuyên bố cam kết đảm bảo hoàn thành các nghĩa vụ về quyền con người– bao 
gồm cả các quyền trẻ em – trong các chính sách và quy tắc ứng xử hiện tại; và nếu cần thiết, bao hàm cả các yếu tố về chính 
sách và các điều khoản trong quy tắc ứng xử để xử lý những tác động cụ thể đối với quyền trẻ em. Các vấn đề “quan trọng” 
trong bối cảnh quyền trẻ em phản ánh quan điểm xem trẻ em như một bên liên quan chính; các vấn đề này được xem xét 
về mặt ảnh hưởng của chúng đối với trẻ em, hơn là đối với bản thân doanh nghiệp.   

Trọng tâm của phần 2 là khởi động và nêu quy trình tích hợp các yếu tố quyền trẻ em vào các cam kết của doanh nghiệp 
nhằm đưa ra các mong đợi đối với nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng và các đối tác kinh doanh khác. Phần 3 đưa ra các 
thành tố tất cả doanh nghiệp cần xem xét khi tích hợp các vấn đề nhân quyền vào các chính sách theo Nguyên tắc 1. Phần 
3 cũng bao gồm các khuyến nghị chính sách cần xem xét dựa trên những tác động trực tiếp và gián tiếp cụ thể gây ra bởi 
doanh nghiệp theo các Nguyên tắc 2-10. Nguyên tắc 4 tóm tắt thời điểm và cách thức doanh nghiệp xây dựng chính sách 
bảo vệ trẻ em hoặc quy tắc ứng xử riêng biệt.

1.2 Bối cảnh về Các quyền trẻ em và Nguyên tắc kinh doanh  

Các quyền trẻ em và nguyên tắc kinh doanh dưới góc độ nhìn về quyền trẻ em theo tiêu chuẩn toàn cầu về kinh doanh và 
quyền con người được xây dựng bởi Các nguyên tắc hướng dẫn về kinh doanh và nhân quyền khi thực thi Khung ‘Bảo vệ, 
Tôn trọng và Biện pháp khắc phục’ của Liên hợp quốc. 1  

Mỗi nguyên tắc đưa ra các hành động của doanh nghiệp có thể tiến hành để đảm bảo trách nhiệm doanh nghiệp về tôn 
trọng quyền trẻ em; cũng như đề xuất các hành động hỗ trợ quyền trẻ em ở nơi làm việc, trên thị trường và trong cộng đồng. 
Qua đó, các Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình với trẻ em trong những bối cảnh khác nhau, 
bao gồm việc tuyển dụng các lao động trẻ tuổi, hoạt động tiếp thị thực tiễn, tương tác với các cộng đồng địa phương và 
hoạt động của doanh nghiệp trong những tình huống khẩn cấp.  

Các nguyên tắc được xây dựng trên cơ sở các quyền nêu tại Công ước về Quyền của Trẻ em2 – Công ước này thiết lập các nền 
tảng về quyền trẻ em và công nhận tầm quan trọng cũng như tính tương thuộc của các quyền trẻ em về dân sự, chính trị, 
kinh tế, xã hội và văn hóa. Công ước cũng nêu rõ các quyền trẻ em cần được bảo vệ bởi Chính phủ; và các Nguyên tắc đưa ra 
khung hoạt động giúp doanh nghiệp tôn trọng và hỗ trợ những quyền này.   

Các nguyên tắc cũng được lập trên cơ sở Công ước 182 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về các hình thức lao động trẻ 
em tồi tệ nhất và Công ước số 138 về độ tuổi tối thiểu tham gia tuyển dụng và lao động3. Như nêu tại Nguyên tắc 1, doanh 
nghiệp phải thực thi thẩm định kỹ lưỡng về nhân quyền theo các công cụ pháp lý – bao gồm Công ước về quyền trẻ em và 
các nghị định thư không bắt buộc, các Công ước số 138 và 182 của ILO – nhằm xác định cách thức doanh nghiệp ảnh hưởng 
tới các quyền trẻ em.  

1  Thông tin thêm và truy cập bản đầy đủ ‘Các nguyên tắc hướng dẫn’, xem   
 www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/Home.

2 Xem www.unicef.org/crc bản Công ước bằng tiếng Ả rập, anh, Pháp và Tây Ban Nha  

3  Thông tin thêm và bản đầy đủ của các Công ước ILO, xem:    
www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm.
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Các quyền trẻ em và nguyên tắc kinh doanh

Được xây dựng thông qua một quy trình chủ trì bởi UNICEF, Hiệp ước Toàn cầu Liên hợp quốc và Tổ chức Cứu trợ Trẻ 
em —cùng với các doanh nghiệp và những bên liên quan khác – ‘Quyền trẻ em và nguyên tắc kinh doanh’ kêu gọi 
doanh nghiệp:  

1.  Đảm bảo trách nhiệm tôn trọng quyền trẻ em và cam kết hỗ trợ quyền con người của trẻ em. 

2.  Góp phần xóa bỏ sử dụng lao động trẻ em, trong tất cả các hoạt động và mối quan hệ kinh doanh của doanh 
nghiệp. 

3.  Tạo việc làm bền vững cho lao động trẻ tuổi, các bậc cha mẹ và người chăm sóc gia đình. 

4.  Đảm bảo sự được bảo vệ và an toàn cho trẻ em trong tất cả các hoạt động và cơ sở kinh doanh.

5.  Đảm bảo sự an toàn của các sản phẩm và dịch vụ, và tìm cách hỗ trợ quyền trẻ em thông qua các sản phẩm và 
dịch vụ này. 

6.  Sử dụng các hình thức tiếp thị và quảng cáo tôn trọng và hỗ trợ các quyền trẻ em. 

7.  Tôn trọng và hỗ trợ các quyền trẻ em đối với các vấn đề liên quan đến môi trường, trưng thu và sử dụng đất.

8.  Tôn trọng và hỗ trợ trẻ em trong các thỏa thuận an ninh. 

9.  Giúp bảo vệ trẻ em bị ảnh hưởng bởi các tình huống khẩn cấp. 

10.  Tăng cường các nỗ lực của cộng đồng và chính phủ để bảo vệ và thực hiện các quyền trẻ em

1.3. Tại sao phải bao hàm các quyền trẻ em? 

Với nhiều doanh nghiệp, trẻ em là nhóm có liên quan được ưu tiên. Đồng thời, trẻ em cũng là bộ phận dân số dễ bị tổn 
thương nhất, cần sự quan tâm đặc biệt để đảm bảo sự tôn trọng các quyền con người của trẻ. “Các nguyên tắc hướng dẫn về 
kinh doanh và nhân quyền” đưa ra khuôn khổ rộng giúp các doanh nghiệp thực thi sự tôn trọng quyền con người; đồng thời 
kêu gọi các doanh nghiệp đặc biệt chú ý tới các nhóm hoặc các bộ phận dân số thiệt thòi hoặc dễ bị tổn thương.    

Một hoạt động kinh doanh có thể không gây ảnh hưởng tới quyền của người trưởng thành, nhưng lại gây ảnh hưởng bất 
lợi tới quyền trẻ em. Hơn nữa, doanh nghiệp phải xem xét những tác động tích cực và tiêu cực gián tiếp gây ra thông qua 
các nhà cung cấp, khách hàng và các đối tác kinh doanh khác, cũng như những ảnh hưởng trực tiếp của doanh nghiệp lên 
quyền trẻ em.   

Trẻ em vừa là người có quyền vừa là một bên liên quan khi doanh nghiệp tương tác hàng ngày với các em – trẻ em có thể 
đóng vai trò là người lao động, người tiêu dùng và là một thành viên trong cộng đồng, Tuy vậy, các doanh nghiệp vẫn chưa 
quan tâm đầy đủ tới trẻ em. Việc tích hợp các quyền trẻ em vào các chính sách và quy tắc ứng xử của doanh nghiệp hầu hết 
thường bị hạn chế trong việc chỉ tích hợp phần liên quan tới lao động trẻ em. Nhưng thực ra, các tác động của doanh nghiệp 
lên trẻ em còn sâu rộng hơn thế, liên quan tới cả các vấn đề như thiết kế và quảng cáo sản phẩm, hành vi của nhân viên với 
trẻ em, và các quyền trẻ em trong chuỗi giá trị và cung ứng của doanh nghiệp.   
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Các lý do chính vì sao phải tích hợp các quyền trẻ em vào những chính sách và quy tắc ứng xử 
của doanh nghiệp  

Bao hàm sự tôn trọng và hỗ trợ các quyền trẻ em trong các hoạt động và chiến lược cốt lõi của doanh nghiệp, giúp 
củng cố những sáng kiến bền vững của doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo lợi ích cho chính doanh nghiệp. Để tôn trọng 
và hỗ trợ các quyền trẻ em, doanh nghiệp cần phải vừa ngăn chặn sự tổn hại vừa tích cực bảo vệ các quyền lợi của 
trẻ. Tích hợp các quyền trẻ em vào chính sách và quy tắc ứng xử đóng vai trò quan trọng nhằm:  

- Đưa việc xem xét các quyền trẻ em cụ thể vào những chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.  

- Đảm bảo trẻ em được coi như các bên liên quan ngang bằng và các quyền trẻ em được xem xét trong các 
chương trình quyền con người rộng lớn hơn của doanh nghiệp.  

- Xử lý và giảm nhẹ các rủi ro trong những lĩnh vực tiềm tàng ảnh hưởng lên các quyền trẻ em mà chưa được xem 
xét trong các chương trình quyền con người  rộng hơn.  

- Đảm bảo rằng việc tôn trọng và hỗ trợ các quyền trẻ em là một phần văn hóa của doanh nghiệp; đồng thời đưa 
ra hướng dẫn cho các nhà quản lý và người thuê lao động về các vấn đề có thể tác động tới quyền trẻ em.  

- Cảnh báo các nhà cung cấp, khách hàng và các đối tác kinh doanh khác về những xem xét cụ thể cần phải có 
nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các rủi ro tiềm tàng. 

- Truyền thông cả nội bộ lẫn bên ngoài về những rủi ro lớn nhất của doanh nghiệp liên quan tới các quyền trẻ em.  

- Thúc đẩy các quyền trẻ em trong chuỗi giá trị bằng việc xác định cách sử dụng sản phẩm đúng và sai bởi người 
tiêu dùng và những người sử dụng khác nhằm đảm bảo tôn trọng các quyền trẻ em.  

- Bảo vệ trẻ em trong trường hợp nhân viên của doanh nghiệp có tiếp xúc trực tiếp với trẻ thông qua công việc 
được trả lương hay công tác từ thiện.  
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PHẦN HAI
Khởi đầu: Các quyền trẻ em trong các chính sách và quy tắc ứng xử  

Phần 2 mô tả cách thức tích hợp cam kết tôn trọng và hỗ trợ quyền trẻ em vào các tuyên bố của doanh nghiệp về nguyên 
tắc kinh doanh, quy tắc ứng xử hoặc các cam kết và chính sách doanh nghiệp liên quan tới các giá trị khác. Cam kết này có 
thể dưới dạng tuyên bố riêng biệt hoặc một chính sách bảo vệ trẻ em cụ thể hay một quy tắc ứng xử.  

Cam kết về các quyền trẻ em phải xác lập các yêu cầu hay mong đợi đối  với nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, đối tác 
kinh doanh và các đối tượng khác có liên quan trực tiếp tới các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Cam kết 
phải được công khai và truyền thông trong nội bộ lẫn bên ngoài; được ký bởi lãnh đạo cấp cao nhất của doanh nghiệp; và 
được đưa vào tất cả các thủ tục và chính sách có liên quan – bao gồm, ví dụ như, các tiêu chuẩn của chuỗi cung ứng, các 
tuyên bố đạo đức, các chính sách và quy tắc ứng xử của nhân viên.  

2.1. Các câu hỏi cần xem xét 

Các câu hỏi dưới đây có thể giúp doanh nghiệp kiểm tra mức độ tích hợp quyền trẻ em vào những cam kết chính sách hiện 
tại của mình:  

•	 Có cam kết rõ ràng về bảo vệ các quyền trẻ em theo các Quyền Trẻ em và Nguyên tắc Kinh doanh và/hoặc Công ước 
về Quyền Trẻ em không?  

•	 Trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan tới quyền con người, bao gồm cả quyền của trẻ em, đã được giao cho 
một đại diện tại một bộ phận phù hợp trong doanh nghiệp – ví dụ như bộ phận trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, 
bộ phận mua sắm, tiếp thị, phát triển sản phẩm hay an ninh- chưa và tới mức độ nào?  

•	 Doanh nghiệp đã tích hợp các xem xét về quyền trẻ em vào các quy trình thẩm định kỹ lưỡng doanh nghiệp chưa, 
ví dụ như các đánh giá rủi ro hoặc tác động và các cơ chế báo cáo?  

•	 Những lĩnh vực có rủi ro và cơ hội lớn nhất của doanh nghiệp liên quan tới các quyền trẻ em, khi cần thiết đã được 
thêm vào danh sách rộng hơn của các tác động đối với nhân quyền được ưu tiên liên quan tới các cam kết chính 
sách có liên quan chưa?  

•	 Có quy tắc ứng xử hoặc cơ chế khác giúp đưa ra các kỳ vọng cụ thể về hành vi của nhân viên, nhà cung cấp, khách 
hàng và các đối tác kinh doanh khác có liên quan không?  

2.2. Quy trình tích hợp các quyền trẻ em

Không có quy trình cụ thể tích hợp các quyền trẻ em vào khung chính sách của doanh nghiệp, tuy nhiên những điểm dưới 
đây có thể giúp doanh nghiệp bắt đầu:  

•	 Bao hàm (có sự tham gia và đóng góp) các bên liên quan trong nội bộ lẫn bên ngoài vào quy trình tích hợp các xem 
xét về quyền trẻ em.  

•	 ưu tiên những vấn đề quan trọng của các bộ phận có rủi ro và cơ hội gây ảnh hưởng lớn nhất tới quyền trẻ em. 
Doanh nghiệp phải làm việc với các nhà cung cấp, khách hàng và đối tác kinh doanh nhằm xác định những rủi 
ro tiềm tàng của các bên liên quan này với quyền trẻ em – mà khác biệt so với các hoạt động trực tiếp của doanh 
nghiệp.  

•	 Đề ra các chính sách và quy tắc ứng xử hiện tại nhằm xác định mức độ bao phủ của các vấn đề về quyền trẻ em được 
ưu tiên đối với doanh nghiệp và những thiếu sót (ví dụ, các chính sách và quy tắc ứng xử có liên quan tới quyền con 
người, sức khỏe và an toàn, quyền riêng tư, nhà cung cấp, hoạt động tiếp thị, mua sắm và đạo đức).  

•	 Có cam kết của lãnh đạo cấp cao, giao trách nhiệm cho quản lý cấp cao và phân bổ trách nhiệm cũng như nguồn 
lực giải quyết các vấn đề liên quan tới trẻ em cho các bộ phận có liên quan trong doanh nghiệp.

•	 Đảm bảo tính hiệu quả bằng cách đưa các chính sách về quyền trẻ em vào văn hóa và thủ tục của doanh nghiệp. 
Điều này có thể được thực hiện thông qua việc đào tạo, khuyến khích/khen thưởng dành cho lãnh đạo, cấu trúc 
trách nhiệm giải trình, cũng như các quan hệ kinh doanh như hợp đồng với các nhà cung cấp, và xác định các 
khoảng còn thiếu hụt (ví dụ như, các chính sách và quy tắc ứng xử liên quan tới quyền con người, sức khỏe và an 
toàn, nhà cung cấp, việc mua sắm, vấn đề đạo đức v.v…)   
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Các nguồn tham khảo khi chuẩn bị hoặc rà soát chính sách và quy tắc ứng xử  

•	  UNICEF, ‘Quyền trẻ em trong các đánh giá tác động

•	  Hướng dẫn thực hành và các tiêu chuẩn để doanh nghiệp đánh giá tác động của mình với các quyền trẻ em. Tại  
www.unicef.org/csr/156.htm 

•	  Văn phòng Hiệp ước Toàn cầu Liên Hợp Quốc và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc , ‘Hướng dẫn 
doanh nghiệp: Cách xây dựng chính sách nhân quyền’, 2011 Tại www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/Tools.
aspx
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PHẦN BA

Các thành tố về quyền trẻ em trong các chính sách và quy tắc ứng xử của 
doanh nghiệp  

Phần 3 hướng dẫn cách tích hợp các quyền trẻ em vào chính sách và quy tắc ứng xử hiện tại của doanh nghiệp. Phần này 
cũng nhấn mạnh các yếu tố liên quan tới mọi doanh nghiệp – theo Nguyên tắc 1 – dù hoạt động trong bất cứ lĩnh vực công 
nghiệp hoặc môi trường nào.   

Các Nguyên tắc 2–10 có thể được xem xét trong bối cảnh cụ thể của doanh nghiệp, ngành kinh doanh và môi trường địa 
phương.   

Tùy thuộc vào ảnh hưởng của doanh nghiệp đối với các quyền trẻ em, các thành tố được liệt kê trong mỗi Nguyên tắc có thể 
được sửa đổi phù hợp và tích hợp vào chính sách và quy tắc ứng xử phù hợp của doanh nghiệp. Sắp xếp ưu tiên các thành 
tố này một cách hiệu quả dựa trên hai tiêu chuẩn:    

1. Nhằm tôn trọng các quyền trẻ em – một đánh giá về tính nghiêm trọng của các tác động bất lợi lên trẻ em với tư cách 
là người có quyền, bao gồm tính nghiêm trọng của tác động, số trẻ em bị tác động và liệu các ảnh hưởng này có thể 
được khắc phục không. “Tính nghiêm trọng” được định nghĩa về mặt quy mô, phạm vi và những phần của ảnh hưởng 
không thể khắc phục được; đây không phải là một khái niệm tuyệt đối mà chỉ mang tính tương đối trong các tác động 
khác nhau lên quyền con người mà doanh nghiệp đã xác định được.4   

2. Nhằm hỗ trợ các quyền trẻ em – xem xét thẩm định các cơ hội thúc đẩy quyền trẻ em, phù hợp với năng lực kinh doanh 
cốt lõi của doanh nghiệp, như sản phẩm, dịch vụ và tầm ảnh hưởng.  

3.1 Các yếu tố về quyền trẻ em bao quát dành cho tất cả doanh nghiệp  
(Nguyên tắc 1)  

Phần 3.1 khuyến nghị các yếu tố bao quát có liên quan tới mọi doanh nghiệp ở mọi ngành nghề, dựa trên Nguyên tắc 1.    

Nguyên tắc 1: Tất cả doanh nghiệp phải đảm bảo trách nhiệm tôn trọng các quyền 
trẻ em và cam kết hỗ trợ quyền con người của trẻ em  

Tất cả các doanh nghiệp phải xem xét tích hợp các thành tố chính này vào các chính sách hiện tại của doanh nghiệp về 
quyền con người, các chính sách và quy tắc ứng xử có liên quan khác.   

Ở mức độ tối thiểu, các doanh nghiệp cần bao hàm: 

•	 Một cam kết rõ ràng về tôn trọng tất cả các quyền con người, bao gồm cả quyền trẻ em  

•	 Xác định các quyền trẻ em như quy định tại Công ước về Quyền trẻ em, và/hoặc liên quan tới các Quyền Trẻ em và 
Nguyên tắc kinh doanh như trong khung doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ tôn trọng và cam kết hỗ trợ các quyền 
trẻ em.  

•	 ưu tiên các vấn đề quan trọng về quyền của trẻ em tham gia lao động và không tham gia lao động gây ra tác động 
trẻ em phải gánh chịu với tư cách là người có quyền, trong các chính sách của doanh nghiệp nhằm đưa ra các mong 
đợi/yêu cầu đối với nhân viên, nhà cung cấp, nhà thầu phụ, khách hàng và các đối tác kinh doanh khác.  

•	 Quy định các vấn đề quan trọng về quyền trẻ em tham gia lao động và không tham gia lao động gây tác động tới 
trẻ em (với tư cách người có quyền), nhà cung cấp và các quy tắc ứng xử, tùy thuộc vào bản chất doanh nghiệp và 
các lĩnh vực doanh nghiệp hoạt động cũng như các ảnh hưởng cụ thể lên trẻ em.  

4  Định nghĩa “tính nghiêm trọng” được dựa trên phần bình luận cho “các nguyên tắc cơ bản” 14 và 24 của các Nguyên tắc hướng dẫn về kinh doanh và 
nhân quyền (Liên hợp quốc, 2011).
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Doanh nghiệp cũng cần xem xét những điều sau:

•	 Cam kết hỗ trợ thúc đẩy các quyền trẻ em cụ thể thông qua việc áp dụng các năng lực cốt lõi và/hoặc gây ảnh 
hưởng tới các đối tác kinh doanh và những bên liên quan chính khác.  

IKEA: Tham chiếu tới Các quyền trẻ em và Nguyên tắc kinh doanh  

“Dựa trên niềm tin là trong các hành động của mình chúng tôi luôn nghĩ tới những lợi ích tốt nhất của trẻ em, chúng tôi 
sẽ sử dụng Các quyền trẻ em và Nguyên tắc kinh doanh nhằm củng cố công việc chúng ta đang thực hiện trong việc bảo 
vệ các quyền của trẻ em”  

– ‘People & Planet Positive: IKEa Group Sustainability Strategy for 2020’, 2012

Kuoni: Ưu tiên quyền con người trong ngành du lịch và lữ hành

“Kuoni coi tất cả các quyền con người là quan trọng như nhau. Tuy nhiên, chúng tôi ưu tiên thực thi các nỗ lực theo tính 
nghiêm trọng của các ảnh hưởng bất lợi đối với những người có quyền và những cơ hội thúc đẩy quyền con người theo 
năng lực cốt lõi của chúng tôi. Phân tích bối cảnh chính xác là điểm cốt lõi trong mọi hoạt động của chúng tôi liên quan 
tới việc bảo vệ quyền con người. Cụ thể, Kuoni cam kết như sau:  

•	 Kuoni tôn trọng và thúc đẩy các quyền con người liên quan tới lao động, bao gồm chống phân biệt đối xử, sức khỏe 
và an toàn, mức lương tốt trong các hoạt động và chuỗi cung ứng du lịch của doanh nghiệp.  

•	 Kuoni tôn trọng và thúc đẩy các quyền trẻ em, bao gồm bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên khỏi lạm dụng tình dục 
trong ngành du lịch, đồng thời bảo vệ trẻ khỏi lao động và buôn bán trẻ em.  

•	 Kuoni thực hiện thẩm định kỹ lưỡng về nhân quyền và doanh nghiệp tại một số điểm du lịch nhạy cảm và thúc đẩy 
thực hiện mô hình/thực hành tốt nhất.”  

– Kuoni, ‘Tuyên bố cam kết về nhân quyền’, 2012

3.2 Những yếu tố quyền trẻ em cụ thể trong các Nguyên tắc từ 2-10  

Mỗi doanh nghiệp sẽ ưu tiên các lĩnh vực tập trung vào quyền trẻ em dựa trên việc đánh giá tác động, “tầm quan trọng/mức 
độ liên quan” và mối quan hệ với các bên liên quan. Do đó, khi thực thi các nguyên tắc 2-10, phải xem xét những nguyên tắc 
này trong bối cảnh của doanh nghiệp,  lĩnh vực và môi trường tại địa phương.  

Những phần tiếp theo đề ra các thành tố cần bao hàm trong các chính sách và quy tắc ứng xử, được sắp xếp theo các lĩnh 
vực nêu tại các Nguyên tắc 2-10. Do các bước tiếp cận của doanh nghiệp với các chính sách và quy tắc ứng xử là khác nhau, 
nên những yếu tố này phải được điều chỉnh theo bối cảnh cụ thể của doanh nghiệp. 
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Nguyên tắc 2: Đóng góp hướng tới xóa bỏ lao động trẻ em trong tất cả các hoạt động 
và quan hệ kinh doanh  

Phần về lao động trẻ em cần phải được chú ý sát sao nếu doanh nghiệp hoạt động trong bối cảnh được đặc trưng với một 
trong các yếu tố được liệt kê dưới đây. Các nguồn tham khảo bên ngoài được nêu  tại phần phụ lục khi có đầy đủ các nguồn 
dữ liệu theo quốc gia.  

•	 Độ tuổi hoàn thành bậc học phổ thông không trùng với độ tuổi lao động hợp pháp

•	 Rủi ro cao hoặc có hiện tượng lao động trẻ em trong vùng, quốc gia hoặc khu vực

•	 Mức độ di cư lao động cao

•	 Cơ hội được đi học thấp, chất lượng giáo dục tại trường học thấp, mức độ nhập học và hoàn tất giáo dục thấp.

•	 Nghèo đói

•	 Sự phổ biến của khu vực kinh tế phi chính thức

•	 Hệ thống pháp lý, chính sách và định chế yếu kém

•	 Chi phí lao động

•	 Tỷ lệ vốn/lao động thấp

Tôn trọng các yếu tố cấu thành của các chính sách hoặc các quy tắc ứng xử:  

•	 Tham chiếu rõ ràng tới Công ước ILO số 138 về độ tuổi tối thiểu cho tuyển dụng và lao động; và Công ước ILO số 182 về 
nghiêm cấm và xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất. Đưa vào chính sách hoặc quy tắc ứng xử định nghĩa 
và các yêu cầu của “lao động trẻ em” – là độ tuổi cao hơn trong hai độ tuổi: (1) độ tuổi lao động tối thiểu (là 15 tuổi); (2) 
độ tuổi hoàn tất giáo dục tối thiểu. Trong một số trường hợp, có thể chấp nhận ngoại lệ cho các quốc gia với nền kinh 
tế và hệ thống giáo dục kém phát triển; đồng thời độ tuổi tối thiểu là 14 được quy định sau khi tham vấn chính quyền 
địa phương và phối hợp với chủ sử dụng lao động và các tổ chức của người lao động.

•	 Nêu rõ độ tuổi lao động tối thiểu theo luật quốc gia hoặc các tiêu chuẩn quốc tế (tùy thuộc quy định nào có độ tuổi lớn 
hơn). Nếu luật quốc gia cho phép thì doanh nghiệp, hoặc nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ có thể tuyển dụng trẻ em 
tuổi từ 13 – 15 (nếu độ tuổi lao động tối thiểu được quy định là 15) và trẻ em tuổi từ 12 tới 13 (nếu độ tuổi lao động tối 
thiểu được quy định là 14) làm công việc nhẹ nhàng khoảng một vài tiếng/ngày. “Công việc nhẹ nhàng” gồm các nhiệm 
vụ đơn giản và có giới hạn, được thực hiện dưới sự quản lý đầy đủ của người trưởng thành – và công việc này không 
được gây trở ngại với các cơ hội giáo dục của trẻ. Cụ thể hơn, nếu được pháp luật quốc gia cho phép, trẻ em từ 12 tới 
13 tuổi (nếu tuổi tối thiểu là 14) hoặc trẻ em từ 13 tới 14 tuổi (nếu tuổi tối thiểu là 15) được phép làm những “công việc 
nhẹ nhàng”. 

•	 Nghiên cấm các nhà cung cấp và nhà thầu phụ sử dụng lao động dưới độ tuổi cho phép – đồng thời đưa ra những hành 
động nhằm giám sát song song với những biện pháp nhằm giảm nhẹ trong trường hợp xảy ra vi phạm. Nếu bên cung 
cấp biết rằng mình đang sử dụng lao động trẻ em bất hợp pháp, thì họ phải đảm bảo cho những trẻ em bị ảnh hưởng 
sẽ được tham gia vào các chương trình khắc phục hậu quả, thay vì bị cho nghỉ việc. 

Hỗ trợ các yếu tố cấu thành của chính sách hoặc quy tắc ứng xử  

Cam kết hỗ trợ các chương trình và sáng kiến đóng góp xóa bỏ lao động trẻ em. Có thể bao gồm cả hỗ trợ các cơ cấu bảo trợ  xã 
hội giúp các gia đình tạo thu nhập và các sáng kiến về mức lương đủ sống cho người lao động, cho phép gia đình người lao 
động sống không cần tới lao động trẻ em.   

Mô tả cam kết của doanh nghiệp sẽ làm việc với chính phủ, đối tác và các bên khác nhằm thúc đẩy giáo dục và những giải pháp 
bền vững giải quyết căn nguyên của lao động trẻ em. Ví dụ như, cam kết này có thể bao hàm cả hỗ trợ xóa đói giảm nghèo 
hoặc giải quyết vấn đề trẻ em vô gia cư.  
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Bestseller: Chính sách lao động trẻ em tại một doanh nghiệp kinh doanh quần áo và phụ kiện  

“Các nhà máy sản xuất cho Bestseller không tuyển dụng bất kỳ trẻ em nào dưới 15 tuổi. Nếu luật nâng mức tuổi lao động 
tối thiểu lên, thì bắt buộc phải tuân thủ theo luật. Nhà cung cấp phải có các hệ thống quản lý đầy đủ nhằm đảm bảo 
không sử dụng lao động trẻ em. Các lao động trẻ  dưới 18 tuổi chỉ được phép làm các công việc nhẹ nhàng ở nhà máy, 
đồng thời phải tuân thủ theo tất cả các luật định liên quan tới việc đối xử với lao động trẻ. 

Chúng tôi không chấp nhận việc sử dụng lao động trẻ em, đồng thời công ty cũng sẽ không hợp tác với các nhà cung cấp 
có sử dụng lao động trẻ em ở bất kỳ cơ sở sản xuất nào của họ; và cũng không hợp tác với nhà cung cấp nào chưa có các 
hệ thống hiệu quả đảm bảo không sử dụng lao động trẻ em ở các xưởng sản xuất của họ. Các nhà cung cấp phải có trách 
nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ nhà thầu phụ nào cũng không được sử dụng lao động trẻ em, và các lao động trẻ tuổi không 
được phép làm các công việc nguy hiểm hoặc làm việc trong các điều kiện khó khăn. ...

Nếu phát hiện ra lao động trẻ em ở một nhà máy, cần thực hiện các hành động sau:   

1. Cần chấm dứt sử dụng trẻ em ở nơi làm việc và cho trẻ một giải pháp thay thế khả thi. Việc can thiệp vào tình trạng 
lao động trẻ em khẩn cấp phải đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ, cũng như đảm bảo trẻ không bị đẩy vào các hình thức 
lao động tồi tệ hơn.  

2. Liên hệ với trẻ cũng như gia đình hoặc người chăm sóc trẻ để tìm ra một giải pháp giáo dục phù hợp cho trẻ - ít nhất 
cho tới khi trẻ qua độ tuổi tới trường bắt buộc.  

3. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm tiếp tục trả lương cho trẻ kể từ khi chấm dứt sử dụng lao động trẻ em ở nơi làm việc 
cho tới khi trẻ qua độ tuổi tới trường bắt buộc.  

4. Yêu cầu nhà cung cấp ngay lập tức tuyển dụng một thành viên của gia đình trẻ hoặc người chăm sóc trẻ với mức 
lương dành cho người trưởng thành. Trẻ có quyền chọn làm việc ở nhà máy khi tới độ tuổi lao động hợp pháp.”  

– Chính sách lao động trẻ em của Bestseller, ‘Child Labour Policy: Part of Bestseller’s Code of Conduct’, 2011

Các nguồn tham khảo về xây dựng chính sách và quy tắc ứng xử liên quan tới lao động trẻ em  

Tổ chức Lao động Quốc tế, ‘Hướng dẫn xóa bỏ lao động trẻ em cho người sử dụng lao động – Người sử dụng lao 
động có thể xóa bỏ lao động trẻ em như thế nào’

Bao gồm các đề xuất nhằm tích hợp lao động trẻ em vào các chính sách của doanh nghiệp – bản PDF tại   www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_117865.pdf 

ILO Helpdesk dành cho Kinh doanh theo các Tiêu chuẩn lao động quốc tế  

Nguồn để các lãnh đạo và người lao động của doanh nghiệp tìm hiểu về cách điều chỉnh các hoạt động kinh 
doanh với các tiêu chuẩn lao động quốc tế và xây dựng mối quan hệ ngành tốt -  www.ilo.org/empent/areas/
business-helpdesk/lang--en/index.htm 

Nền tảng Lao động Trẻ em, ‘Báo cáo 2010–2011: Các thực tiễn và bài học kinh doanh rút ra từ xử lý tình trạng lao 
động trẻ em’  

Đưa ra thông tin về toàn bộ quy trình thẩm định kỹ lưỡng, bao gồm một chương về xây dựng chính sách lao động trẻ 
em – bản PDF tại    www.aidenvironment.org/media/uploads/documents/Child_Labour_Platform_Report_2010-11.
pdf 

Global Compact, ‘Diễn đàn về tình trạng tiến thoái lưỡng nan giữa nhân quyền và kinh doanh’

Đưa ra nền tảng và phân tích, bao gồm các tình huống và kịch bản thực tế -   http://human-rights.unglobalcompact.
org/dilemmas/child-labour/#.UgpL5VPFZox
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Nguyên tắc 3: Tạo việc làm hợp lý cho các lao động trẻ tuổi, các bậc cha mẹ và người 
chăm sóc  

Cần chú ý sát sao tới phần về việc làm tốt, đặc biệt dành cho các lao động trẻ và gia đình, nếu doanh nghiệp hoạt động trong 
bối cảnh có đặc điểm là bất kỳ yếu tố nào được liệt kê dưới đây. Các nguồn bên ngoài được liệt kê tại Phụ lục khi có đầy đủ 
nguồn dữ liệu theo quốc gia.  

•	 Số lượng lớn người lao động trẻ tuổi

•	 Mức độ di cư lao động cao

•	 Nghèo đói

•	 Sử dụng các chương trình thực tập bắt buộc dành cho sinh viên có quy mô lớn nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt lao động

•	 Thiếu tôn trọng quyền tự do lập hội và thương lượng tập thể

•	 Sự phổ biến của khu vực kinh tế phi chính thức. 

Tôn trọng các yếu tố cấu thành của các chính sách hoặc các quy tắc ứng xử  

Nghiên cấm sử dụng lao động trẻ tuổi (dưới 18 tuổi) trong các công việc có khả năng gây nguy hiểm tới sức khỏe, sự an toàn hoặc 
đạo đức của trẻ. Tham chiếu rõ ràng tới Công ước ILO số 182 về xóa bỏ các hình thức lao động nguy hiểm và nêu rõ các loại 
công việc người lao động trẻ tuổi được phép hoặc không được phép thực hiện. Khi lao động trẻ tuổi đang thực hiện hình 
thức lao động nguy hiểm, cần cho phép họ có các lựa chọn hợp lý, chẳng hạn như chuyển sang công việc nhẹ nhàng hơn 
trong môi trường làm việc an toàn hơn.  

Xây dựng chính sách hành động hợp tác với các nhà cung cấp nhằm tập trung vào xây dựng năng lực, hỗ trợ và cải tiến liên tục. 
Mô tả cam kết xây dựng năng lực của các doanh nghiệp địa phương nhằm chủ động quản lý các vấn đề liên quan tới quyền 
trẻ em hoặc nhằm phân quyền cho người lao động bảo vệ quyền tại nơi làm việc của mình và chịu trách nhiệm cho sự an 
toàn của chính mình.  

Quy định các điều khoản và điều kiện làm việc hợp lý cho người lao động trẻ tuổi và người lao động là sinh viên, cũng như cho các 
bậc cha mẹ và người chăm sóc. Nêu rõ sự không khoan nhượng đối với việc lạm dụng hoặc quấy rối lao động trẻ tuổi và các 
biện pháp bảo vệ trẻ khỏi bị phân biệt đối xử, bạo lực và lạm dụng.  

Bảo vệ người lao động nghỉ thai sản và người lao động có trách nhiệm chăm lo gia đình khỏi bị đuổi việc và phân biệt đối 
xử. Các nghĩa vụ trong yếu tố này được nêu tại hai công ước của ILO. Người lao động với trách nhiệm gia đình, Số 156 và Bảo 
vệ lao động nghỉ thai sản, Số 183 (tất cả các công ước của ILO có tại www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:0::NO:::). 
Các yếu tố cụ thể phải được bao hàm trong các chính sách của doanh nghiệp bao gồm: 

•	 Đảm bảo rằng phụ nữ đang cho con bú hoặc phụ nữ có thai không bị buộc phải làm những công việc có nguy cơ đáng 
kể đối với sức khỏe của người mẹ hoặc sức khỏe của trẻ. Nghỉ thai sản được trả lương phải kéo dài ít nhất trong 14 tuần. 
Các quy định này nhằm đảm bảo phụ nữ đang cho con bú hoặc phụ nữ có thai có thể duy trì điều kiện sức khỏe tốt và 
mức sống phù hợp cho bản thân và cho con. 

5 Theo quy định tại công cụ này, ‘Lao động trẻ tuổi’ là trẻ em trên độ tuổi lao động hợp pháp và dưới 18 tuổi. Tuổi lao động tối thiểu quốc tế để làm những 
công việc không nguy hiểm và toàn thời gian là 15 tuổi. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn quốc gia có thể cao hơn. Theo Công ước ILO số 138 về độ tuổi tối thiểu, 
các quốc gia với nền kinh tế và hệ thống giáo dục kém phát triển có thể tạm thời đăng ký độ tuổi tối thiểu chung là 14.  

•	 Lao động trẻ tuổi có thể thực hiện những công việc phù hợp như xác định tại Công ước ILO số 138. Những công việc phù hợp gồm những việc nhẹ 
nhàng kết hợp với giáo dục phù hợp cho trẻ 13 tuổi, hoặc 12 tuổi tại những quốc gia mà ở đó  luật pháp cho phép độ tuổi tối thiểu chung là 14 được 
phép học nghề cũng như cho phép các chương trình chuyển tiếp khác giúp trẻ em chuyển từ đi học sang làm việc toàn thời gian.  

•	 Theo định nghĩa tại Công ước ILO Số 182, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi làm những  công việc nguy hiểm hoặc các hình thức lao động trẻ em tồi tệ 
nhất, dù trẻ ở độ tuổi lao động hợp pháp hay chưa.  

•	 Trong trường hợp bị đau ốm, có biến chứng hoặc có nguy cơ biến chứng do mang thai, sinh nở, chế độ nghỉ sẽ được phép thực hiện trước hoặc sau 
thời gian nghỉ thai sản (ILO 183, Điều 5). 

•	 Bên cạnh đó, các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ mỗi ngày phải được phép nghỉ giữa giờ 01 lần hoặc hơn, hoặc giảm giờ làm việc hàng ngày để cho con 
bú. Thời gian nghỉ giữa giờ hoặc giảm giờ làm được tính như thời gian làm việc và tính theo (ILO 183, điều 10).  
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Hỗ trợ các yếu tố chính sách hoặc quy tắc ứng xử:  

Mô tả cam kết của doanh nghiệp về tuyển dụng lao động trẻ tuổi. Cam kết này có thể vạch ra chính sách của doanh nghiệp về 
tuyển dụng các lao động trên độ tuổi tối thiểu, đặc biệt ở các lĩnh vực có tỷ lệ người thất nghiệp trẻ tuổi cao.  

Mô tả cam kết của doanh nghiệp về việc tạo cơ hội cho người lao động trẻ tuổi được tiếp cận với các cơ hội giáo dục, đào tạo và 
kỹ năng sống. Cam kết này cũng vạch ra các chương trình giúp cam kết với lao động trẻ tuổi, ví dụ như thông qua tham vấn 
và đào tạo chuyên biệt.  

Cho phép người lao động trẻ tuổi được chăm sóc y tế, được theo dõi và được điều trị phù hợp với lứa tuổi (như nêu tại Công ước 
ILO số 77, Kiểm tra sức khỏe người trẻ tuổi).

Xác định các điều kiện và điều khoản tuyển dụng thân thiện với gia đình tại nơi làm việc. Điều này bao gồm những yếu tố như 
nghỉ thai sản, nghỉ phép khi có con và các phúc lợi, sắp xếp công việc linh hoạt và tiếp cận với các cơ sở chăm sóc trẻ em. 

IKEA: Tuyển dụng lao động trẻ tuổi trong ngành công nghiệp nội thất gia đình

“IKEA ủng hộ việc tuyển dụng hợp pháp các lao động trẻ tuổi.  

“Nhà cung cấp của IKEA phải bảo vệ những người trẻ tuổi ở độ tuổi lao động hợp pháp, cho tới 18 tuổi, khỏi bất kỳ loại 
hình lao động hoặc công việc nào có bản chất hoặc gây ra những tình huống nguy hiểm tới sức khỏe, an toàn hoặc đạo 
đức của các lao động trẻ tuổi.  

“Nhà cung cấp IKEA phải đảm bảo rằng các lao động trẻ tuổi được đối xử theo luật quy định. Điều này bao gồm các biện 
pháp tránh những công việc nguy hiểm, làm ca đêm và đảm bảo mức lương tối thiểu.  

“Làm rõ: Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em, 1989, IKEA tin rằng các lao động trẻ tuổi có quyền được làm việc 
một khi tất cả các yêu cầu tại các Công ước quốc tế và luật quốc gia được tuân theo.”  

– IKEa, ‘IWaY Standard’ (10.2), 2008

Hewlett-Packard: Chính sách với người lao động là sinh viên ở công ty công nghệ  

“Tất cả công việc phải tự nguyện: Người lao động tạm thời và lao động là sinh viên phải được tự do bỏ việc tại bất kỳ thời 
điểm nào với thông báo hợp lý không gây ra những hậu quả tiêu cực, và họ phải được tiếp cận với các cơ chế xử lý khiếu 
nại tin cậy và không bị trả đũa. 

Cần củng cố hoặc tăng cường các quy định sở tại. Tất cả các quy định liên quan tới độ tuổi lao động hợp pháp, môi trường 
làm việc, giờ làm việc, các hạn chế về điều khoản và hợp đồng đối với những lao động là sinh viên hoặc lao động tạm thời 
cần phải được củng cố. Bên cạnh đó, các hướng dẫn của HP cũng giới hạn giờ làm việc của người lao động là sinh viên 
xuống thấp hơn mức do pháp luật quy định.   

Số lượng người lao động là sinh viên phải được hạn chế: các hướng dẫn của HP xác định mức độ chấp nhận được đối với 
người lao động là sinh viên nhằm đảm bảo cho lực lượng lao động trực tiếp ở các cơ sở sản xuất gồm chủ yếu là những 
người lao động toàn thời gian.   

Công việc của sinh viên phải phù hợp với ngành học chính: người lao động là sinh viên chỉ được tham gia vào các công 
việc phù hợp với bằng cấp chính mà họ đang học/theo đuổi.”  

– HP Responsible Supplier Guidelines
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Nguồn tham khảo về xây dựng chính sách và quy tắc ứng xử liên quan tới các điều kiện lao 
động cho người trẻ tuổi và người lao động có con.  

Nền tảng lao động trẻ em, ‘Report 2010–2011: Các bài học và thực tiễn kinh doanh thu được từ việc xử lý tình trạng 
lao động trẻ em’  

Đưa ra thông tin về toàn bộ quy trình thẩm định kỹ lưỡng, bao gồm một chương về xây dựng tuyên bố chính sách về 
lao động trẻ em – bản PDF tại   www.aidenvironment.org/news/child-labour-platform-presents-business-practices-

Tổ chức lao động quốc tế, ‘Các giải pháp tại nơi công sở giúp chăm sóc trẻ em’  

Có bước tiếp cận thiết thực nhằm chăm sóc trẻ em, bao gồm các sáng kiến tại nơi làm việc tại 10 quốc gia  – PDF 
available at:

www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_110397/lang--en/index.htm

ILO, ‘Gói đào tạo về việc làm và gia đình’ 

Mô tả các sáng kiến công việc và gia đình có thể trở thành một phần không thể tách rời và tương thích của việc quản 
lý doanh nghiệp hiệu quả và cạnh tranh – www.ilo.org/travail/whatwedo/instructionmaterials/WCMS_TRaVaIL_
PUB_58/lang--en/index.htm 

‘ Tuyên ngôn ILO về các Điều kiện và Quyền lao động cơ bản”  

www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
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Nguyên tắc 4: Đảm bảo sự được bảo vệ và an toàn cho trẻ em trong mọi hoạt động 
và cơ sở kinh doanh  

Phần này có liên quan tới bất kỳ ngành kinh doanh nào trong tất cả bối cảnh hoạt động, do nó liên quan tới việc xử lý các 
nguy cơ đối với quyền trẻ em, gây ra bởi các cơ sở kinh doanh và nhân viên của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các 
hoạt động kinh doanh. Phần này đưa ra các đề xuất mà doanh nghiệp có thể xem xét để xây dựng một chính sách bảo vệ trẻ 
em cụ thể hoặc một bộ quy tắc ứng xử.   

Tôn trọng các yếu tố của chính sách hoặc quy tắc ứng xử  

Thiết lập và thực thi chính sách không khoan nhượng với bạo lực, bóc lột và lạm dụng trẻ em, không chỉ giới hạn ở lạm dụng 
tình dục.  

Nghiêm cấm sử dụng các cơ sở, thẻ tín dụng, tài khoản kinh doanh của doanh nghiệp để mua các hình ảnh lạm dụng trẻ em 
trên internet hoặc thanh toán du lịch tình dục khi đi du lịch.  

Thực hiện chính sách bảo vệ trẻ em và/hoặc quy tắc ứng xử. Nếu liên quan, doanh nghiệp phải yêu cầu các nhà cung cấp và 
đối tác kinh doanh của mình áp dụng các thành tố tương tự trong các quy tắc ứng xử của họ, đồng thời coi đây là điều kiện 
tiên quyết để tiến hành hợp tác kinh doanh.  

Chính sách hoặc quy tắc ứng xử bảo vệ trẻ em là gì?  

‘Bảo vệ trẻ em’ là thuật ngữ rộng mô tả các chính sách, tiêu chuẩn, hướng dẫn và thủ tục bảo vệ trẻ em. Nó nhằm ngăn chặn, 
đáp ứng và xử lý những hình thức bóc lột, xao nhãng bỏ mặc , lạm dụng/xâm hại và bạo lực đối với trẻ em ở mọi bối cảnh/
môi trường.  

Chính sách bảo vệ trẻ em phải khẳng định một cách công khai lập trường của doanh nghiệp và cung cấp thông tin về cách 
bảo vệ trẻ em. Chính sách này bao gồm tình huống nhân viên có liên hệ trực tiếp với trẻ em thông qua doanh nghiệp và có 
thể có tác động tiêu cực với trẻ em, thông qua các sản phẩm hoặc các mối quan hệ kinh doanh, ví dụ như hoạt động trực 
tuyến (qua internet) ở nơi làm việc và hành động của khách hàng ở các địa điểm du lịch.  

Quy tắc ứng xử bảo vệ trẻ em phải xác định được các mong đợi/yêu cầu của doanh nghiệp đối với nhân viên, nhà cung cấp 
và các đối tác kinh doanh về sự tôn trọng đối với quyền trẻ em.  

Khi nào doanh nghiệp phải xem xét xây dựng một chính sách hoặc bộ quy tắc ứng xử bảo vệ trẻ em?  

Nhìn chung, việc tích hợp các xem xét về những quyền trẻ em cụ thể vào những tuyên bố về quyền con người, vào chính 
sách và quy tắc ứng xử của doanh nghiệp là một thực tiễn tốt. Tuy nhiên, nếu có nguy cơ gây ra các ảnh hưởng tiêu cực với 
trẻ em cao, thì doanh nghiệp có thể xem xét thực hiện một chính sách hoặc quy tắc ứng xử bảo vệ trẻ em riêng biệt. Các yếu 
tố nguy cơ tiềm tàng bao gồm: 

•	 Doanh nghiệp hoặc các nhà cung cấp và nhà thầu phụ, cung cấp các dịch vụ trực tiếp tới trẻ em, ví dụ như các hoạt 
động thể thao, giáo dục và cơ sở chăm sóc trẻ em.  

•	 Nhân viên có liên hệ trực tiếp với trẻ em thông qua các hoạt động của doanh nghiệp, ví dụ như hoạt động từ thiện hoặc 
các dự án hỗ trợ cộng đồng.

•	 Doanh nghiệp bán sản phẩm trực tiếp tới trẻ em, bao gồm các nhà bán lẻ có địa điểm bán hàng và các nhà cung cấp 
trực tuyến.  

•	 Doanh nghiệp, hoặc nhà cung cấp và nhà thầu phụ, nằm ở khu vực có tình trạng lạm dụng trẻ em phổ biến – ví dụ như 
mại dâm trẻ em. Bao gồm cả các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa tự nhiên hoặc xung đột vũ trang. 

•	 Các khách hàng của doanh nghiệp cũng có thể gây ra nguy cơ bóc lột trẻ em, ví dụ như ngành công nghiệp du lịch và 
lữ hành hoặc các dịch vụ internet.   
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Cần bao hàm những yếu tố nào trong các chính sách hoặc quy tắc ứng xử bảo vệ trẻ em?  

Bảng dưới đây xác định các khu vực có thể ảnh hưởng và các yếu tố có liên quan phục vụ việc xây dựng các chính sách và 
bộ quy tắc ứng xử bảo vệ trẻ em. những ví dụ này có thể được xây dựng thành các yêu cầu đối với nhân viên, nhà cung cấp, 
khách hàng và các đối tác kinh doanh khác.  

Những khu vực có thể bị ảnh hưởng Các yếu tố BẢO VỆ TRẺ EM trong các chính sách hoặc quy tắc ứng xử

Tuyển dụng các lao động trẻ tuổi - Nghiêm cấm tuyển dụng các lao động trẻ tuổi (dưới 18 tuổi) để thực hiện 
loại công việc có thể gây nguy hiểm tới sức khỏe, sự an toàn hoặc đạo 
đức của trẻ.  

- Xác định sự không khoan nhượng đối với quấy rối và lạm dụng người lao 
động trẻ tuổi, và các biện pháp bảo vệ trẻ khỏi bị phân biệt đối xử, bạo 
lực và lạm dụng. 

Những mối liên hệ trực tiếp với trẻ em, 
ví dụ như các cơ sở chăm sóc trẻ em tại 
nơi làm việc, các hoạt động cho trẻ em, 
bán trực tiếp sản phẩm cho trẻ em. 

- Mô tả cách doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên làm việc với trẻ em   

- Nhân viên mới được đào tạo ban đầu về cách đảm bảo an toàn cho trẻ 
em 

- Tất cả nhân viên làm việc với trẻ em có đủ trình độ theo các tiêu chuẩn 
được yêu cầu và được đào tạo liên tục và thường xuyên.  

- Các thủ tục rõ ràng được đặt ra cho mọi hoạt động hoặc liên hệ với trẻ 
em và thanh thiếu niên, ví dụ như trẻ em phải được giám sát, tham vấn, 
tôn trọng, được đối xử công bằng và không bị phân biệt đối xử. 

- Tất cả mọi thông tin về trẻ em phải được bảo vệ và bảo mật.  

Lạm dụng, bao gồm lạm dụng tình 
dục trẻ em bởi các nhân viên, khách 
hàng và các đối tác kinh doanh khác.  

- Không khoan nhượng với bạo lực, lạm dụng và bóc lột trẻ em, bao gồm 
nhưng không giới hạn trong lạm dụng tình dục. Nếu phù hợp, đưa ra các 
chi tiết của bối cảnh ví dụ như mại dâm trẻ em, hình ảnh lạm dụng trẻ em  

- Khẳng định rằng tất cả các cáo buộc sẽ được xem xét nghiêm túc và điều 
tra. Các cáo buộc nghiêm trọng sẽ được báo cáo tới những cơ quan có 
liên quan. 

- Chính sách không khoan nhượng áp dụng ngoài thời gian làm việc cũng 
như tại nơi làm việc.  

Các cơ sở vật chất và nguồn lực tài 
chính của doanh nghiệp được sử dụng 
sai bởi nhân viên, ví dụ bóc lột tình 
dục, khiêu dâm trẻ em.

Sử dụng các nhà xưởng hoặc phương 
tiện của doanh nghiệp sai mục đích.  

- Nghiêm cấm sử dụng các cơ sở của doanh nghiệp, thẻ tín dụng và tài 
khoản kinh doanh của doanh nghiệp để mua các hình ảnh lạm dụng trẻ 
em trên internet hoặc thanh toán du lịch tình dục  

- Các tài khoản hoặc các nguồn tài chính của doanh nghiệp không được 
phép dùng để chi trả cho bất cứ hình thức bóc lột trẻ em nào.   

- Không được sử dụng máy vi tính để tải xuống hoặc xem các hình ảnh 
khiêu dâm trẻ em  

- Không được sử dụng các phương tiện để vận chuyển trẻ em trừ khi vì 
mục đích đã được cho phép.

Sử dụng sai sản phẩm và dịch vụ   - Xác định  doanh nghiệp làm gì để giảm thiểu sử dụng sai sản phẩm và 
các dịch vụ, dẫn tới gây hại cho trẻ em.  

- Xây dựng các điều kiện và điều khoản và/hoặc các chính sách sử dụng có 
thể chấp nhận được nhằm khẳng định rõ ràng vị thế của doanh nghiệp 
khi sử dụng sai sản phẩm hoặc các dịch vụ mà có thể dẫn tới bóc lột hoặc 
lạm dụng trẻ em.  
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Sime Darby: Chính sách bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, lạm dụng và phân biệt đối xử ở tập đoàn 
đa quốc gia  

“Sime Darby Berhad là một doanh nghiệp có trách nhiệm, ủng hộ sự an toàn và hạnh phúc của trẻ em. Doanh nghiệp tôn 
trọng và ủng hộ Chính sách bảo vệ trẻ em của chính phủ Malaysia và ủng hộ các công ước quốc gia và quốc tế yêu cầu trẻ 
em phải được bảo vệ khỏi bất kỳ và mọi hình thức bóc lột và lạm dụng nào. Sime Darby Berhad ủng hộ các quyền bất khả 
phân của trẻ em và sẽ không chần chừ hành động nhằm đảm bảo duy trì môi trường an toàn với trẻ em trong tổ chức và 
các hoạt động của mình.”

– Sime Darby, ‘Tuyên bố chính sách bảo vệ trẻ em doanh nghiệp’  

Tập đoàn Lữ hành TUI: Giải quyết việc bóc lột trẻ em trong chuỗi giá trị  

“TUI Lữ hành cam kết bảo vệ trẻ em – cả trẻ em đi du lịch lẫn trẻ em sinh sống ở các địa điểm du lịch. Chúng tôi lên án sự 
bóc lột trẻ em, một hình thức lạm dụng cơ bản quyền con người và phẩm giá của trẻ em; chúng tôi giữ quyền ngay lập tức 
ngừng hợp tác kinh doanh với bất kỳ cá nhân hoặc doanh nghiệp nào có tham gia hoặc liên hệ với bất kỳ hình thức bóc 
lột nào. Các doanh nghiệp du lịch và lữ hành đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền trẻ em.  

– TUI Travel PLC, ‘Chính sách bảo vệ trẻ em’

Ambatovy: Không khoan nhượng với tình trạng bóc lột trẻ em trong ngành công nghiệp khai 
thác mỏ

“Để xử lý các vấn đề như mại dâm và bóc lột trẻ em, Ambatovy đã thực hiện Quy tắc ứng xử không khoan nhượng với 
tất cả các người lao động của công ty mình, không loại trừ một ai, đối với việc bóc lột trẻ em. Quy tắc này mang tính bắt 
buộc với mọi nhân viên trong và ngoài nước. Mọi nhà thầu phải xem những điều khoản này như các điều khoản bổ sung 
tiêu chuẩn. Một nhóm hành động đã được thành lập để giám sát sự thực thi chính sách này, trong đó bao gồm các cơ chế 
trọng tài và báo cáo cụ thể. Bất kỳ hành vi thực hiện sai trái nào cũng sẽ dẫn tới bị trừng phạt ngay lập tức.” 

– ambatovy, ‘Child Protection: Zero-tolerance policy’
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Nguyên tắc 5: Đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ phải an toàn, đồng thời tìm 
cách hỗ trợ các quyền trẻ em thông qua các sản phẩm và dịch vụ này  

Cần chú ý sát sao tới phần này nếu doanh nghiệp hoạt động trong bối cảnh có đặc điểm như là một trong bất kỳ yếu tố nào 
dưới  đây:  

•	 Trẻ em là người tiêu thụ các sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, hoặc trẻ em vô tình tiếp xúc hoặc sử dụng các 
sản phẩm và dịch vụ này.  

•	 Trẻ em có liên quan tới/tham gia vào việc thử nghiệm sản phẩm của doanh nghiệp.  

•	 Các sản phẩm hoặc dịch vụ có khả năng gây ra tổn hại về thể chất, tinh thần, hoặc đạo đức  cho trẻ em hoặc các sản 
phẩm và dịch vụ có thể được hoặc đang được sử dụng, không có chủ ý, nhưng  gây tổn hại tới trẻ, ví dụ, các sản phẩm 
và dịch vụ này tạo điều kiện cho sự lạm dụng tình dục trẻ em, nhắm vào các nạn nhân trẻ em hoặc truyền tải những 
hình ảnh lạm dụng trẻ em.  

•	 Các sản phẩm hoặc dịch vụ không tiếp cận được hoặc không dành cho trẻ em bị thiệt thòi hoặc bị bỏ quên.  

Tôn trọng các yếu tố chính sách hoặc quy tắc ứng xử:  

Mô tả cách chính sách của doanh nghiệp phù hợp với các luật pháp quốc gia có liên quan như thế nào. Trường hợp không có các 
khung pháp lý đầy đủ, thì điều này bao hàm cả cam kết đối với các tiêu chuẩn công nghiệp và quốc tế về an toàn và chất 
lượng.  

Bao hàm các hướng dẫn rõ ràng về bất kỳ cuộc thử nghiệm nào có trẻ em tham gia vào. Mô tả các quy trình đảm bảo chất lượng 
và quản trị với thử nghiệm và độ an toàn của sản phẩm.  

Vạch ra các hạn chế về độ tuổi sử dụng sản phẩm và yêu cầu về lứa tuổi cần sự giám sát của người lớn khi sử dụng. Điều này bao 
gồm việc nêu chi tiết cách thông báo cho khách hàng về cách sử dụng sản phẩm một cách đúng đắn và cách bảo vệ trẻ em 
khỏi bị tổn hại, cũng như những cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng tới sự an toàn của trẻ.  

Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em và nghiêm cấm chia sẻ dữ liệu cá nhân của trẻ mà không có sự cho phép của cha mẹ.  

Mô tả cách khách hàng và công chúng báo cáo các khiếu nại với doanh nghiệp và cam kết sẽ công khai xử lý bất kỳ nguy cơ nào 
đối với sức khỏe được phát hiện.  

Xác định cách thức doanh nghiệp giảm thiểu việc sử dụng sai sản phẩm hoặc dịch vụ dẫn tới gây tổn hại cho trẻ em. Xây dựng 
các điều khoản, điều kiện, hoặc các chính sách sử dụng tài sản/nguồn lực nhằm tuyên bố rõ thẩm quyền của doanh nghiệp 
khi xảy ra việc sử dụng sai sản phẩm hoặc dịch vụ dẫn tới bóc lột hoặc lạm dụng trẻ em.  

Hỗ trợ các yếu tố chính sách hoặc quy tắc ứng xử 

Cam kết sử dụng các năng lực cốt lõi và các mối quan hệ kinh doanh để thúc đẩy tiếp cận nhiều hơn nữa với những sản phẩm và 
dịch phụ thiết yếu đối với sự sinh tồn và phát triển của trẻ; thúc đẩy cách tiếp cận công bằng; và khuyến khích thái độ và lối sống 
tích cực.  
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Microsoft: Giảm thiểu rủi ro trong công nghệ  

Với tư cách là nhà sáng tạo và cung cấp công nghệ đột phá hàng đầu, Microsoft có cơ hội hợp tác với các cơ quan thực 
thi pháp luật trên toàn cầu nhằm giúp đảm bảo và bảo vệ quyền con người của người sử dụng internet. Bộ phận về tội 
phạm kỹ thuật số của Microsoft phụ trách đang tiến hành công việc nhằm làm cho Internet an toàn hơn thông qua thực 
thi mạnh mẽ quyền dân sự, hợp tác toàn cầu, chính sách và các giải pháp công nghệ. Một trong số các ưu tiên của Bộ phận 
này là xóa bỏ buôn bán người, bảo vệ trẻ được an toàn trên mạng, đấu tranh chống khiêu dâm trẻ em và bóc lột tình dục 
người chưa thành niên. 

– Microsoft “Global Human Rights Statement”

Nguồn tham khảo về xây dựng các chính sách và quy tắc ứng xử liên quan tới sản phẩm và 
dịch vụ.  

Liên đoàn Viễn thông Quốc tế (ITU), ‘Hướng dẫn của ngành về ’bảo vệ trẻ em trên mạng

Được đồng xây dựng bởi ITU, UNICEF và các tác giả rất tích cực trong việc bảo vệ trẻ em trên mạng, hướng dẫn đưa 
ra lời khuyên cho các doanh nghiệp về chính sách và tiêu chuẩn bảo vệ trẻ em trong không gian mạng và thúc đẩy 
tiếp cận an toàn với các nguồn trực tuyến – bản PDF bằng tiếng anh tại  www.itu.int/osg/csd/cybersecurity/gca/cop/
guidelines/industry/industry.pdf; Hướng dẫn bảo vệ trẻ em trên mạng, bằng đa ngôn ngữ, tại: www.itu.int/osg/csd/
cybersecurity/gca/cop
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Nguyên tắc 6: Sử dụng hình thức quảng cáo và tiếp thị tôn trọng và hỗ trợ các quyền 
trẻ em  

Cần chú ý sát sao tới phần này nếu doanh nghiệp hoạt động trong bối cảnh có đặc điểm như là một trong bất kỳ các yếu tố 
nào dưới đây:  

•	 Trẻ em là người tiêu dùng các sản phẩm hoặc dịch vụ được tiếp thị

•	 Trẻ em xuất hiện trong các quảng cáo sản phẩm và dịch vụ

•	 Thiếu quy định yêu cầu có các tiêu chuẩn rõ ràng dựa trên quyền trẻ em và nhận thức về nhu cầu của trẻ 

•	 Các mạng lưới truyền thông xã hội được sử dụng rộng rãi trong tiếp thị nhắm tới trẻ em và thanh thiếu niên  

Tôn trọng các yếu tố chính sách hoặc quy tắc ứng xử  

Tham chiếu tới các quy định quốc gia và các quy tắc ứng xử cụ thể của ngành về tiếp thị tới trẻ em và các chính sách của doanh 
nghiệp tuân thủ theo hoặc được điều chỉnh bởi các quy định và quy tắc ứng xử này như thế nào (ví dụ, tuân thủ với các khuyến 
nghị của Tổ chức Y tế Thế giới về tiếp thị thực phẩm và đồ uống).  

Đưa ra cam kết của doanh nghiệp về tiếp thị có trách nhiệm và dán nhãn sản phẩm, đảm bảo cho các bậc cha mẹ và trẻ em có thể 
lựa chọn sản phẩm với đầy đủ thông tin. Cam kết này bao gồm cả các tuyên bố về độ tuổi tối thiểu cho phép quảng cáo nhắm 
vào trẻ em và các tiêu chuẩn về nội dung phù hợp trong bất kỳ loại hình tiếp thị nào, bao gồm cả chương trình khuyến mãi 
theo địa bàn/khu vực.  

Việc thu thập và sử dụng dữ liệu phải được đưa vào tuyên bố chính sách rõ ràng về yêu cầu có sự đồng thuận. Điều này bao gồm 
bất kỳ mọi thông tin nào thu thập từ trẻ em, bao gồm cả ảnh chụp mà được doanh nghiệp sử dụng hoặc lưu trữ.  

Cam kết sử dụng trẻ em một cách có trách nhiệm như là những ‘đại sứ thương hiệu’ và tiếp thị đồng lứa. Ví dụ như, phải đảm bảo 
sự đại diện của trẻ em với lứa tuổi phù hợp trên tất cả các hình thức truyền thông; phải tránh việc tình dục hóa trẻ em và 
thanh thiếu niên; và chống phân biệt đối xử.  

Ủng hộ các yếu tố chính sách hoặc quy tắc ứng xử:  

Cam kết xây dựng và phổ biến thông tin, thông điệp và quảng cáo tới trẻ em và các bậc cha mẹ nhằm thúc đẩy hành vi lành mạnh. 
Ví dụ như, các thông điệp này có thể bao gồm thông tin về dinh dưỡng, vui chơi, thể dục, thái độ, lòng tự trọng, phi bạo lực và tính 
đa dạng.  
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H&M: Chính sách quảng cáo bảo vệ trẻ em trong ngành bán lẻ thời trang

“Các hình thức quảng cáo của H&M không nhằm truyền thông một hình mẫu lý tưởng, mà nhằm truyền thông một loạt 
các lối sống và thái độ. … H&M có các hướng dẫn đặc biệt về quảng cáo các quan niệm của chúng tôi về trẻ em. Đối tượng 
nhắm tới là các bậc cha mẹ, chứ không phải trẻ em và chúng tôi quảng cáo trên các phương tiện truyền thông không 
nhắm trực tiếp vào trẻ em. Trẻ em tham gia vào các chiến dịch của chúng tôi đều tự nguyện. Nếu trẻ em chụp hình, luôn có 
đại diện của H&M có mặt nhằm đảm bảo sự an toàn cho trẻ cũng như duy trì môi trường chuyên nghiệp.”  

– H&M, Human Rights Policy

Các nguồn tham khảo về xây dựng chính sách và quy tắc ứng xử về quảng cáo và tiếp thị  

Phòng Thương mại Quốc tế, ‘Quy tắc Tổng hợp của ICC về Thực hiện Truyền thông Quảng cáo và Tiếp thị’   

Hướng dẫn này nhằm tạo điều kiện thực thi hiệu quả các Quy tắc Tiếp thị của ICC và các khung tự điều chỉnh tương 
tự – bản PDF tại: www.iccwbo.org/advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2011/advertising-and-Market-
ing-Communication-Practice-(Consolidated-ICC-Code)

Hiệp hội quảng cáo và Đổi mới truyền thông Turner, ‘Kiểm tra’ (Bộ truyền thông về các vấn đề đạo đức liên quan đến 
trẻ em)   

Nguồn tham khảo trực tiếp này bao gồm các nguyên tắc, luật và hướng dẫn về tiếp thị và truyền thông tới trẻ em và 
thanh thiếu niên - http://check.uk.com
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Nguyên tắc 7: Tôn trọng và hỗ trợ các quyền trẻ em liên quan tới môi trường, sở hữu 
và sử dụng đất đai  

Cần đặc biệt chú ý tới phần này nếu doanh nghiệp hoạt động trong bối cảnh có đặc điểm như là một trong bất kỳ các yếu 
tố nào dưới đây:  

•	 Thiếu sự phát triển hoặc thực thi không đầy đủ các khung pháp lý bảo vệ chống các nguy cơ về môi trường đe dọa tới 
sức khỏe và hạnh phúc của con người.  

•	 Thiếu các phòng đăng ký quyền sử dụng đất

•	 Sự phổ biến của các hộ gia đình có chủ hộ là trẻ em, ví dụ như những gia đình mà các bậc cha mẹ đi vắng trong thời 
gian dài, hoặc không có cha mẹ, hoặc trẻ em phải chăm sóc những trẻ em khác trong gia đình. 

•	 Các khu vực dân cư quá đông đúc với nhiều gia đình nghèo

•	 Trẻ em và gia đình phải di dời hoặc tái định cư do các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Tôn trọng các yếu tố chính sách hoặc quy tắc ứng xử  

Mô tả cam kết của doanh nghiệp nhằm giảm thiểu và giảm nhẹ các rủi ro về môi trường có thể ảnh hưởng tới sức khỏe trẻ em.  Bao 
gồm sử dụng nước, nước thải và lựa chọn địa điểm. Trong mọi trường hợp, cần xây dựng các tiêu chuẩn và mục tiêu của doanh 
nghiệp xem xét cụ thể tính  dễ tổn thưởng của trẻ do ô nhiễm và các mức độ nhiễm độc.  

Có tuyên bố rõ ràng về quy trình trưng thu/sở hữu và sử dụng đất đai. Tuyên bố này phải vạch ra cam kết và quy trình tham vấn 
cộng đồng địa phương, bao gồm các nhóm người dân bản địa, phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh đó, tuyên bố cũng phải mô tả 
các nguồn tài nguyên sẽ được quản lý như thế nào để đảm bảo cho trẻ em và gia đình tiếp cận được với các nguồn lực này 
và kế sinh nhai cũng như các dịch vụ cơ bản dành cho họ không bị ảnh hưởng.  

Đưa ra tuyên bố rõ ràng về chính sách nhà ở cho người lao động và gia đình họ sống tại các khu nhà ở của doanh nghiệp  

Các nguồn tham khảo về xây dựng các chính sách và quy tắc ứng xử về môi trường, trưng thu/
sở hữu và sử dụng đất đai  

Tập đoàn Tài chính Quốc tế (Ngân hàng Thế giới), ‘Các tiêu chuẩn hoạt động của IFC về Tính bền vững xã hội và môi 
trường”.   

Đưa ra hướng dẫn về tránh, giảm thiểu và quản lý rủi ro và ảnh hưởng của rủi  ro, như là một hình  thức kinh doanh 
bền vững   – bản PDF bằng tiếng anh, Pháp và Tây Ban Nha tại :www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/
ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publications/publications_handbook_pps
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Nguyên tắc 8: Tôn trọng và hỗ trợ các quyền trẻ em trong các thỏa thuận về an ninh  

Cần chú ý sát sao tới phần thỏa thuận về an ninh nếu doanh nghiệp hoạt động trong bối cảnh có đặc điểm như là một trong 
bất kỳ yếu tố nào dưới đây. Các nguồn tham khảo bên ngoài cũng được liệt kê tại phụ lục nếu có đầy đủ các nguồn dữ liệu 
theo quốc gia.  

•	 Những khu vực có biến động và bị ảnh hưởng bởi xung đột

•	 Những vùng nông thôn và xa xôi

•	 Những khu vực có tỷ lệ tội phạm cao

•	 Những khu vực chính phủ yêu cầu sử dụng lực lượng công an

•	 Những quốc gia không có hệ thống tư pháp vị thành niên  

Tôn trọng các yếu tố chính sách hoặc quy tắc ứng xử:

Nghiêm cấm tuyển dụng hoặc sử dụng trẻ em trong các thỏa thuận về an ninh, dù trực tiếp hay gián tiếp, thông qua các cơ quan 
cung cấp dịch vụ an ninh.  

Đề ra một quy tắc ứng xử nghiêm ngặt về cấm trừng phạt thể xác hoặc lạm dụng trẻ em, và mô tả các hình thức kỷ luật đối với 
nhân viên an ninh vi phạm các hình thức trên.  

Trình bày chi tiết cách các yếu tố về bảo vệ trẻ em được đưa vào tập huấn nhân viên an ninh về quyền con người. Bao gồm việc đề 
ra các thủ tục làm việc với trẻ em bị tố cáo có hành vi phạm tội với tài sản của công ty. 

Nghiêm cấm tuyển dụng nhân sự đã vi phạm quyền con người, bao gồm cả quyền trẻ em.  

Các nguồn tham khảo về xây dựng chính sách và quy tắc ứng xử về các thỏa thuận an ninh  

Các nguyên tắc tự nguyện về an ninh và quyền con người

Dành cho ngành công nghiệp chiết xuất, trang web này là nguồn tham khảo cho các doanh nghiệp về cách thực 
hiện an toàn và an ninh trong khuôn khổ tôn trọng nhân quyền – www.voluntaryprinciples.org/resources

Quy tắc ứng xử quốc tế dành cho các cơ quan cung cấp dịch vụ an ninh tư nhân  

Sáng kiến đa bên liên quan được Chính phủ Thụy Sĩ triệu tập  – các nguồn tham khảo, bao gồm toàn bộ quy tắc ứng 
xử bằng nhiều ngôn ngữ tại www.icoc-psp.org
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Nguyên tắc 9: Giúp bảo vệ trẻ em bị ảnh hưởng bởi các tình huống khẩn cấp  

Cần chú ý sát sao tới phần về trẻ em bị ảnh hưởng bởi các tình huống khẩn cấp nếu doanh nghiệp hoạt động trong bối cảnh 
có đặc điểm như là một trong bất kỳ các yếu tố nào dưới đây. Các nguồn tham khảo bên ngoài được liệt kê tại phụ lục khi 
có đầy đủ nguồn dữ liệu theo quốc gia.

•	 Các loại thảm họa (lũ lụt, hạn hán, động đất và lốc xoáy) 

•	 Bất ổn hoặc đàn áp chính trị

•	 Các vùng bị ảnh hưởng bởi xung đột trải qua bạo động ở diện rộng hoặc các rủi ro đáng kể đe dọa gây tổn hại tới trẻ em

•	 Các vùng bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng cao

•	 Ngành công nghiệp bao gồm những hoạt động độc hại có rủi ro cao hơn với thảm họa do con người gây nên.

Tôn trọng các yếu tố chính sách hoặc quy tắc ứng xử  

Mô tả các biện pháp phòng ngừa đặc biệt mà doanh nghiệp áp dụng để bảo vệ quyền trẻ em ở các vùng bị ảnh hưởng bởi xung 
đột. Đưa ra chương tình đào tạo và nâng cao nhận thức về tôn trọng quyền con người cho các nhân viên và đối tác kinh 
doanh, bao gồm cả trẻ em ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột.   

Với các doanh nghiệp tham dự vào ứng phó khẩn cấp với thiên tai, mô tả cách doanh nghiệp làm việc với chính quyền và các cơ 
quan cứu trợ nhân đạo địa phương, và tránh những tác động tiêu cực.   

Đề ra hoặc xem xét các nhu cầu cụ thể của trẻ em trong các chính sách lập kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp 
xảy ra vì các hoạt động kinh doanh.  

Hỗ trợ các yếu tố chính sách hoặc quy tắc ứng xử:

Đối với các doanh nghiệp thường xuyên hỗ trợ (thông qua tài chính, hiện vật hoặc các khoản đóng góp khác) cho các tình huống 
khẩn cấp do thiên tai gây ra, mô tả cách doanh nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan nhân đạo hỗ trợ trẻ 
em bị ảnh hưởng bởi trường hợp khẩn cấp, dựa trên nhu cầu được xác định tại địa phương và các áp dụng thực tiễn thường được 
xem là tốt.  

Tập đoàn A&M: Chính sách về quyền con người cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột  

“1. Dù cho có thu được nguồn lợi từ hoặc hoạt động tại các khu vực rủi ro cao và bị ảnh hưởng bởi xung đột, chúng tôi 
cũng không khoan nhượng hoặc , kiếm lợi nhuận bằng bất kỳ hình thức nào, hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho nhiệm vụ của 
bất kỳ bên nào trong:   

i. bất kỳ hình thức tra tấn, tàn nhẫn, vô nhân đạo và đối xử tồi tệ;

ii. bất kỳ hình thức lao động bắt buộc hoặc cưỡng ép; nghĩa là công việc hoặc dịch vụ được cung cấp bởi người bị đe dọa 
và người thực hiện không tự nguyện làm việc này;  

iii. các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất;

iv. các vi phạm và lạm dụng nhân quyền nói chung khác, ví dụ như tình trạng bạo hành tình dục phổ biến;

v. các tội ác chiến tranh hoặc những vi phạm luật nhân đạo quốc tế nghiêm trọng, các tội ác chống lại loài người hoặc tội 
ác diệt chủng. 

2. Chúng tôi sẽ ngay lập tức đình chỉ hoặc chấm dứt quan hệ với các nhà cung cấp nguyên vật liệu mà chúng tôi thấy có 
nguy cơ họ đang kiếm lợi hoặc đang có liên kết với bất kỳ bên nào vi phạm lạm dụng nghiêm trọng như định nghĩa tại 
khoản 1.”  

– a&M Group Ltd., ‘Chính sách vùng xung đột’
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Các nguồn tham khảo về xây dựng chính sách và quy tắc ứng xử liên quan tới trẻ em bị ảnh 
hưởng bởi các tình huống khẩn cấp  

Hiệp ước Toàn cầu và Nguyên tắc Đầu tư có Trách nhiệm, “Hướng dẫn Kinh doanh có Trách nhiệm trong Khu vực 
Xung đột, bị ảnh hưởng và có Nguy cơ Cao: Nguồn tham khảo  cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư ‘

Đưa ra lời khuyên cho doanh nghiệp về cách thực thi các nguyên tắc tại Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc, mà 
vẫn duy trì được năng suất lao động và giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực lên cả doanh nghiệp và các cộng đồng   – 
bản PDF tại:www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Peace_and_Business/Guidance_RB.pdf 

Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế, ‘Hướng dẫn thẩm định kỹ lưỡng của OECD về các Chuỗi cung ứng khoáng sản 
có trách nhiệm từ các khu vực rủi ro cao và khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột’  

Đưa ra hướng dẫn cả cho doanh nghiệp “thượng nguồn” (upstream) lẫn doanh nghiệp “hạ lưu” (downstream) về thực 
thi quyền con người dù đang hoạt động trong bối cảnh khẩn cấp; Phụ lục II trình bày một chính sách mẫu bao gồm 
các điều khoản về lao động trẻ em – bản tiếng anh và Pháp tại   www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf
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Nguyên tắc 10: Củng cố các nỗ lực của chính phủ và cộng đồng trong việc bảo vệ và 
thực hiện các quyền trẻ em  

Cần chú ý sát sao tới phần về các cộng đồng và chính phủ nếu doanh nghiệp hoạt động trong bối cảnh có đặc điểm như là 
một trong bất kỳ các yếu tố nào được liệt kê dưới  đây. Các nguồn tham khảo bên ngoài được liệt kê tại phụ lục nếu có đầy 
đủ nguồn dữ liệu theo quốc gia.  

•	 Hối lộ và tham nhũng tràn lan

•	 Trốn thuế (sử dụng các biện pháp phi pháp để tránh trả thuế) và tránh thuế (sử dụng các biện pháp hợp pháp để giảm 
thuế)

•	 Khu vực kinh tế phi chính thức lớn

•	 Nghèo đói, do đó nguy cơ thiếu cơ sở giáo dục và y tế

Tôn trọng các yếu tố chính sách hoặc quy tắc ứng xử:

Đưa ra tuyên bố về cách doanh nghiệp tuân thủ các nguyên tắc quốc tế và luật pháp quốc gia về các nghĩa vụ thuế doanh nghiệp. 
Tuyên bố này phải bao gồm cả cam kết trả tất cả các loại thuế, phí và tiền bản quyền cho chính quyền địa phương tại quốc 
gia hoạt động.   

Xây dựng chính sách không khoan nhượng đối với bất kỳ và tất cả các loại hối lộ, tham nhũng, tống tiền và tham ô; đồng thời xác 
định cả các điều khoản thực thi.   

Cam kết đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ em trong tất cả các sáng kiến đầu tư cộng đồng.  

Đối với các doanh nghiệp tham gia vào các hợp đồng dịch vụ ở khu vực công (ví dụ như giáo dục, chăm sóc y tế, cấp nước), phải 
cam kết tuân thủ và áp dụng các quy phạm/chuẩn mực của chính phủ và dịch vụ nhằm đảm bảo cho những trẻ em dễ bị tổn 
thương có thể tiếp cận được với các dịch vụ cơ bản.  

Hỗ trợ các yếu tố chính sách hoặc quy tắc ứng xử:  

Mô tả các cam kết của doanh nghiệp  khi làm việc với các chính quyền địa phương về thiết kế và thực hiện các đầu tư cộng đồng 
nhằm đáp ứng các ưu tiên phát triển quốc gia.  

Sử dụng tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp, thông qua đối thoại và vận động nhằm khuyến khích chính phủ đảm bảo các nghĩa 
vụ thực hiện quyền trẻ em.   

Các nguồn tham khảo về xây dựng chính sách và quy tắc ứng xử nhằm củng cố các nỗ lực bảo 
vệ và thực hiện quyền trẻ em bởi các cộng đồng và chính phủ  

Phòng Thương mại Quốc tế, ‘Các Nguyên tắc của ICC về Đấu tranh Chống Tham nhũng’. Nhấn mạnh sự tự điều chỉnh 
của doanh nghiệp; phần II đề cập vấn đề thông qua và thực hiện các chính sách hỗ trợ tuân thủ theo các nguyên 
tắc và đấu tranh chống tham nhũng – thông tin thêm về các nguyên tắc và bản đầy đủ tại   www.iccwbo.org/
advocacy-codes-and-rules/document-centre/2011/icc-rules-on-combating-corruption 

Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế, ‘Hướng dẫn của OECD cho các doanh nghiệp đa quốc gia’. Nội dung trong ‘Đấu 
tranh Chống Tham nhũng’ (phần 1, mục 4) có thể được dùng để xây dựng các tuyên bố chính sách của doanh nghiệp 
về ngăn chặn hối lộ và tham nhũng – bản PDF tại: www.oecd.org/corporate/mne/1922428.pdf; thông tin thêm xem 
tại www.oecd.org/daf/inv/mne

OECD, ‘Tuyên bố Paris về Hiệu quả Viện trợ và Chương trình hành động accra’. Nội dung trong ‘Đấu tranh Chống Hối 
lộ’ (phần 1, mục 4) có thể được sử dụng để xây dựng các tuyên bố chính sách của doanh nghiệp nhằm ngăn chặn 
hối lộ và tham nhũng – bản PDF tại: Tăng cường hiệu quả viện trợ, với cam kết của chính phủ nhằm kết hợp hai bước 
tiếp cận khối tư nhân và nhà nước nhằm hỗ trợ các chính phủ quốc gia đang phát triển lập và thực thi các kế hoạch 
phát triển của chính quốc gia mình – bản PDF tại   www.oecd.org/development/effectiveness/34428351.pdf thông 
tin thêm xem tại  www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm
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PHỤ LỤC
Các nguồn tham khảo bên ngoài để phân tích bối cảnh kinh doanh   
và quyền trẻ em 

Các nguồn tham khảo bên ngoài được liệt kê khi có đầy đủ các nguồn dữ liệu theo quốc gia  

Nguyên tắc 2: Các yếu tố 
chính về LAO ĐỘNG TRẺ 
EM đối với kinh doanh và 
các quyền trẻ em  

Liên kết nguồn tham khảo

Tuổi ra trường không trùng 
với tuổi lao động hợp pháp  

UNESCO, ‘Thông tin theo từng quốc gia’, http://stats.uis.unesco.org/une-sco/
TableViewer/document.aspx?ReportId=198&IF_Language=eng; chọn quốc gia sau đó 
chọn ‘giáo dục’ 

ILO, ‘Ratifications of C138 – Minimum age Convention, 1973’ – shows minimum age 
for admission to employment or work, www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:
0::NO:11300:P11300_IN-STRUMENT_ID:312283

Nguy cơ cao hoặc có 
trường hợp lao động trẻ 
em ở trong vùng, quốc gia 
hoặc khu vực  

UNICEF, ChildInfo, ‘Percentage of children aged 5–14 engaged in child labour’, www.
childinfo.org/labour_countrydata.php

United States Department of Labor, ‘Youth & Labor’, www.dol.gov/dol/topic/
youthlabor/childlaborstatistics.htm

Mức độ lao động di cư cao World Bank, ‘Net migration rates’, http://data.worldbank.org/indica-tor/SM.POP.NETM

ILO, Labour Migration Branch, www.ilo.org/migrant/lang--en/index.htm

Tỷ lệ đi học, chất lượng giáo 
dục tại trường học thấp và 
mức độ nhập học và hoàn 
tất giáo dục thấp.  

United Nations Statistics Division, ‘Social Indicators –Work’, http://unstats.un.org/
unsd/demographic/products/socind/default.htm

UNICEF, ‘Statistics and Monitoring’, www.unicef.org/statistics/in-dex_countrystats.
html – select country, then scroll down to ‘Education’

Nghèo đói World Bank, ‘Data: Indicators’, http://data.worldbank.org/indica¬tor – scroll down to 
‘Poverty’ then click on an indicator for a list of statistics by country

Sự phổ biến của khu vực 
kinh tế phi chính thức  

ILO, LaBORSTa Internet, ‘Women and men in the informal econo¬my’, http://laborsta.
ilo.org/informal_economy_E.html

Hệ thống pháp lý, chính 
sách và định chế yếu kém  

World Bank Group, ‘Worldwide Governance Indicators’, http://info.worldbank.org/
governance/wgi/sc_country.asp, interactive table to compare economies across six 
governance indicators

Chi phí lao động ILO, LaBORSTa Internet, ‘Statistics by topic’, www.ilo.org/ilostat/faces/
home/statisticaldata/data_by_subject?_adf.ctrl-state=9r5810jbj_222&_
afrLoop=2339454976311655, select ‘Labour cost’

Tỷ lệ vốn/lao động thấp
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Nguyên tắc 3: về VIỆC 
LÀM HỢP LÝ- Các yếu tố 
chính trong kinh doanh 
và các quyền trẻ em  

Liên kết nguồn tham khảo

Số lượng lao động trẻ tuổi 
cao

ILOSTaT Database, www.ilo.org/ilostat – select ‘Browse by subject’, then ‘Youth’

United States Department of Labor, ‘Youth & Labor: Child Labor Statistics’, www.dol.
gov/dol/topic/youthlabor/childlaborstatistics.htm

Mức độ lao động di cư cao World Bank, ‘Net migration rates’, http://data.worldbank.org/indica¬tor/SM.POP.NETM

ILO, Labour Migration Branch, www.ilo.org/migrant/lang--en/index.htm

Nghèo đói World Bank, ‘Data: Indicators’, http://data.worldbank.org/indica¬tor – scroll down to 
‘Poverty’ then click on an indicator for a list of statistics by country

Chương trình thực tập bắt 
buộc dành cho sinh viên ở 
quy mô lớn được dùng để 
bù đắp cho sự thiếu hụt lao 
động  

Thiếu tôn trọng quyền tự 
do lập hội và thương lượng 
tập thể  

ILO, Dữ liệu đối thoại, www.ilo.org/ifpdial/information-resources/dia¬logue-data/
lang--en/index.htm - scroll down to ‘trade union density and collective bargaining 
coverage’

Sự phổ biến của khu vực 
kinh tế phi chính thức  

ILO, LaBORSTa Internet, ‘Women and men in the informal econo¬my’, http://laborsta.
ilo.org/informal_economy_E.html – select cross-country database

Nguyên tắc 8: Các yếu tố 
chính về TRẺ EM BỊ ẢNH 
HƯỞNG BỞI CÁC  THỎA 
THUẬN AN NINH đối với 
doanh nghiệp  và quyền 
trẻ em

Liên kết nguồn

Các khu vực bị ảnh hưởng 
bởi xung đột và các vùng 
dễ biến động  

International Institute for Strategic Studies, https://acd.iiss.org/en - select ‘browse all 
conflicts’

Khu vực nông thôn và xa 
xôi

World Bank, ‘Data – Rural population, http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.
TOTL

Khu vực có tỷ lệ tội phạm 
cao

United Nations Office on Drugs and Crime, ‘Data’, www.unodc.org/unodc/en/
data-and-analysis/statistics/data.html

Các khu vực chính phủ yêu 
cầu sử dụng lực lượng công 
an  

Các quốc gia không có hệ 
thống tư pháp vị thành 
niên  
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Nguyên tắc 9: TRẺ EM BỊ ẢNH 
HƯỞNG BỞI CÁC TRƯỜNG 
HỢP KHẨN CẤP - Các yếu tố 
chính đối với kinh doanh và 
quyền trẻ em

Liên kết nguồn

Loại thảm họa (lũ lụt, hạn hán, 
động đất và lốc xoáy)  

alliance Development Works, ‘World Risk Report 2012: Focus – Environmental 
degradation and disasters’ – open PDF at www.ehs.unu.edu/file/get/10487.pdf

Global assessment Report on Disaster Risk Reduction 2013,http://risk.
preventionweb.net:8080/capraviewer/main.jsp?tab=1

Đàn áp hoặc bất ổn chính trị World Bank Group, ‘Worldwide Governance Indicators’, http://info.worldbank.org/
governance/wgi/sc_country.asp, interactive table to compare economies across 
six governance indicators

Các khu vực bị ảnh hưởng bởi 
xung đột trải qua tình trạng 
bạo lực tràn lan hoặc các nguy 
cơ đáng kể đe dọa gây tổn hại 
tới trẻ em  

International Institute for Strategic Studies, https://acd.iiss.org/en - chọn ‘duyệt tất 
cả xung đột’

Các vùng bị ảnh hưởng bởi tỷ 
lệ mất an ninh lương thực và 
suy dinh dưỡng cao  

Food and agriculture Organization of the United Nations, ‘Food Security Statistics’, 
www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/

Ngành có liên quan tới các 
hoạt động nguy hiểm có nguy 
cơ cao hơn  xảy ra thảm họa do 
con người gây nên

Nguyên tắc 10: Các yếu tố 
chính về CÁC CỘNG ĐỒNG 
VÀ CHÍNH PHỦ đối với doanh 
nghiệp và quyền trẻ em  

Liên kết nguồn

Hối lộ và tham nhũng tràn lan World Bank Group, ‘Worldwide Governance Indicators’, http://info.worldbank.org/
governance/wgi/sc_country.asp, interactive table to compare economies across 
six governance indicators

Trốn thuế (sử dụng các biện 
pháp phi pháp để tránh trả 
thuế) và tránh thuế (sử dụng 
các biện pháp hợp pháp để 
giảm thuế)  

Khu vực kinh tế phi chính thức 
lớn

ILO, LaBORSTa Internet, ‘Women and men in the informal econo¬my’, http://
laborsta.ilo.org/informal_economy_E.html – select cross-country database

Nghèo đói, do đó mà có thể 
thiếu cơ hội giáo dục/cơ sở y tế   

World Bank, ‘Data: Indicators’, http://data.worldbank.org/indica¬tor – scroll down 
to ‘Poverty’ then click on an indicator for a list of statistics by country
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