
Chiến dịch hợp tác
toàn diện để phòng ngừa
mua bán trẻ em

TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC



Đảm bảo quyền tiếp cận giáo dục và cung cấp tất cả các điều kiện 
để trẻ em có thể đến trường là một trong những mục tiêu trọng yếu 
trong hoạt động của Blue Dragon tại Việt Nam. Nhiều năm làm việc 
ở cấp cơ sở để chấm dứt mua bán người đã giúp chúng tôi hiểu một 
cách sâu sắc vai trò to lớn của giáo dục trong việc phá vỡ chu kỳ đói 

nghèo và giữ cho cộng đồng an toàn trước mua bán người và các 
hình thức bóc lột. Để đạt được những mục tiêu này, Blue Dragon đã 
phát triển mô hình hợp tác toàn diện để giữ trẻ em ở lại trường học: 

Các chiến dịch Trở lại trường học (Back to school campaigns).
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MÙ CHỮ, NGHÈO ĐÓI, VÀ MUA BÁN NGƯỜI:
MỘT TỔ HỢP CÓ THỂ PHÒNG CHỐNG

Blue Dragon Children’s Foundation (Blue Dragon) đã giải cứu nạn nhân của mua bán người 
và các hình thức bóc lột cũng như cung cấp hàng loạt các dịch vụ pháp lý và tái hòa nhập cho 
các nạn nhân sau giải cứu trong suốt 15 năm. Thông qua những kinh nghiệm đã tích luỹ được, 
chúng tôi nhận thấy rằng tính dễ bị tổn thương đối với mua bán người — cả với tư cách là 
nạn nhân lẫn tội phạm — có tương quan với tình trạng nghèo đói và mù chữ. Nhận định này 
đã được chứng thực thông qua nghiên cứu của chúng tôi về hồ sơ của tội phạm và nạn nhân 
mua bán người.

Báo cáo của Blue Dragon, Mua bán người & Đối tượng mua bán người tại Việt Nam, đã phân tích 
thông tin từ 102 phiên tòa xét xử tội mua bán người. Trong số 76 nạn nhân có thông tin, 71 
nạn nhân (93%) không biết chữ hoặc đã nghỉ học trước lớp 12. Đây cũng là tình trạng của 179 
(96%) trong số 187 tội phạm mua bán người có thông tin về trình độ học vấn.1  

Mối liên hệ giữa nghèo đói, khả năng đọc viết và tính dễ bị tổn thương với mua bán người trở 
nên đặc biệt rõ ràng khi phân tích về mua bán người ở nhóm dân tộc H’Mông. Trong khi chỉ 
chiếm 1,4% tổng dân số Việt Nam, nạn nhân người dân tộc H’Mông chiếm 20% trong số 1.633 
nạn nhân của mua bán người mà Blue Dragon đã hỗ trợ kể từ 20052.

NÓI CÁCH KHÁC, NGUY CƠ MỘT NGƯỜI H’MÔNG 
BỊ MUA BÁN CAO GẤP 14 LẦN SO VỚI NGƯỜI KINH, 
NHÓM DÂN TỘC CHIẾM ĐA SỐ. 

1 Le, L. Wyndham, C., Blue Dragon Children’s Foundation, Human Trafficking & Traffickers in Vietnam, Hanoi, Vietnam, July 
2021, p. 5. www.bluedragon.org/profile-of-trafficking-in-vietnam
2 Le, L & Wyndham, C., Blue Dragon Children’s Foundation, Profile of victims of human trafficking in Vietnam. What factors 
make people vulnerable to human trafficking, Hanoi, Vietnam, September 2021, p. 4., www.bluedragon.org/profile-of-
victims-of-human-trafficking-in-vietnam
3 UNDP/MoLISA/VASS, 2018, Multidimensional Poverty in Vietnam. Reducing poverty in all its dimensions to ensure a quality 
life for all, Hanoi, Vietnam, 2018, p. 60. www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/poverty/MDPR.html

Đây không phải là một điều trùng hợp ngẫu nhiên: Chỉ số nghèo đa chiều — một thước đo có 
tính đến khả năng tiếp cận các dịch vụ như giáo dục, y tế, nước và vệ sinh bên cạnh thu nhập 
— ở người H’Mông là 91,7%, cao gấp bảy lần mức trung bình của cả nước. Một nghiên cứu 
của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt 
Nam và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho thấy “số năm đi học trung bình của người 
H’Mông là thấp (ở cả hai giới)” và khoảng cách đến trường học, chợ hay trung tâm y tế của 
người H’Mông cũng xa hơn nhiều so với người Kinh.3 

https://www.bluedragon.org/wp-content/uploads/2021/07/Profile-of-trafficking-in-Vietnam.pdf
https://www.bluedragon.org/profile-of-victims-of-human-trafficking-in-vietnam
https://www.bluedragon.org/profile-of-victims-of-human-trafficking-in-vietnam
https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/poverty/MDPR.html
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MÔ HÌNH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC CỦA BLUE DRAGON 

Tuy nhiên, đại dịch đã thay đổi điều này. Khi những khó khăn về kinh tế lan rộng do COVID-19, 
vấn đề trẻ em bỏ học do hoàn cảnh gia đình cũng xảy ra. Tại các tỉnh miền núi phía Bắc như 
Điện Biên và Hà Giang, nơi phần lớn dân số là người dân tộc thiểu số, Blue Dragon và các đối 
tác chính quyền địa phương nhận thấy sự gia tăng mạnh số lượng trẻ em không trở lại lớp khi 
các trường học mở cửa trở lại sau nhiều tháng đóng cửa do COVID.

Tại hai tỉnh này, Blue Dragon đã hỗ trợ hàng trăm trẻ em và người lớn là nạn nhân của mua 
bán người trong những năm qua, và hiện đang nỗ lực để phòng ngừa mua bán người và giúp 
các nạn nhân xây dựng một cuộc sống mới tránh khỏi những nguy hiểm. Sự kết hợp giữa tỷ 
lệ nghèo đói cao và sự phổ biến của mua bán người có nghĩa là việc trẻ em bỏ học gây rủi ro 
không chỉ với việc học mà còn ảnh hưởng tới sự an toàn về thể chất của các em. Để ứng phó 
với tình trạng này, chúng tôi đã chuyển đổi, mở rộng và hệ thống hóa các biện pháp can thiệp 
hiện có của mình để giữ trẻ em ở lại trường học và phát triển chiến dịch Trở lại trường học.

Việc phát triển chiến dịch này có hai mục tiêu chính: tiếp cận trẻ em có nguy cơ ngoài các 
trường học mà chúng tôi đã làm việc; và tạo ra một mô hình mà các tổ chức công ở những 
khu vực dễ bị tổn thương của Việt Nam có thể thực hiện mà không cần sự giám sát của Blue 
Dragon. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một mô hình bền vững đảm bảo trẻ em được tiếp cận 
giáo dục một cách lâu dài.

Đầu tiên, Blue Dragon liên lạc với Sở 
Giáo dục tỉnh để đánh giá tình hình 
của từng khu vực trường học (số 
lượng trẻ em chưa ra lớp, độ tuổi, giới 
tính, v.v.). Sau đó, chúng tôi hỗ trợ 
giáo viên từ các trường địa phương 
đến thăm gia đình của các học sinh 
vắng mặt. Hành động nhanh chóng là 
điều cần thiết. Do vị trí xa xôi và địa 
hình hiểm trở của những vùng nông 
thôn này, sự hỗ trợ từ giáo viên để 
đến thăm từng học sinh một cách sớm 
nhất là rất quan trọng.

Vì tất cả những lý do trên, trước đại dịch COVID-19 toàn cầu, Blue Dragon đã tiến hành nhiều 
hoạt động khác nhau nhằm khuyến khích trẻ em ở các vùng nông thôn được coi là điểm nóng 
về mua bán người tiếp tục đến trường. Các chương trình này cung cấp học bổng trực tiếp 
cho học sinh và tập trung vào các trường học cụ thể ở các vùng nông thôn của tỉnh Hà Giang, 
Thừa Thiên-Huế và Điện Biên, nơi tình trạng mua bán người đặc biệt nghiêm trọng. Tại các 
khu vực này, nhiều học sinh nghỉ học sau Tết Nguyên Đán và kỳ nghỉ hè.

Các đối tác của Blue Dragon đến thăm từng hộ và thu thập thông tin về 
những nhu cầu của học sinh và gia đình.
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MÔ HÌNH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC CỦA BLUE DRAGON 

Sau khi trao đổi với từng gia đình, các giáo viên thông báo kết quả với nhân viên xã hội của Blue 
Dragon, và chính quyền địa phương khi cần. Với thông tin này, Blue Dragon có thể đánh giá 
hoàn cảnh của từng gia đình và lý do tại sao con cái họ phải nghỉ học. Điều này cho phép các 
nhân viên xã hội thiết kế một kế hoạch hỗ trợ phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng gia đình.

Các kế hoạch hỗ trợ có cách tiếp cận toàn diện: không chỉ tập trung vào chi phí giáo dục của 
từng trẻ mà hướng đến giải quyết tận gốc những khó khăn của mỗi gia đình bằng cách đưa ra 
các giải pháp lâu dài. Đó là lý do tại sao, ngoài việc chi trả học phí, đồng phục, sách vở, xe đạp 
(để đi học) hoặc bất kỳ đồ dùng học tập nào khác mà học sinh có thể cần, Blue Dragon cũng hỗ 
trợ sinh kế (chẳng hạn như vật nuôi hoặc giống cây trồng). Điều này giúp các gia đình có nguồn 
thu nhập ổn định, từ đó chấm dứt việc con cái họ phải hy sinh việc học để đi làm kiếm thêm thu 
nhập và giảm sự phụ thuộc của gia đình vào những hỗ trợ tài chính trong tương lai.
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CÁC CHIẾN DỊCH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC 
TẠI TỈNH HÀ GIANG

Điện 
Biên

Hà Giang

Hà Nội

Huế

Tại tỉnh Hà Giang, Blue Dragon đã thực hiện 
hai chiến dịch Trở lại trường học vào năm 
2020. Chiến dịch đầu tiên diễn ra vào tháng 
Năm và tháng Sáu, khi các trường học mở 
cửa trở lại sau gần bốn tháng đóng cửa do 
COVID-19, và chiến dịch thứ hai vào đầu năm 
học, giữa tháng Chín và tháng Mười. Ở hai 
huyện nơi thực hiện các chiến dịch, 90% học 
sinh là người dân tộc thiểu số H’Mông, tiếp 
theo là dân tộc Dao và Tày, trong khi số học 
sinh thuộc dân tộc Kinh, dân tộc chiếm đa số 
ở Việt Nam, thì không đáng kể.

Trong chiến dịch đầu tiên vào tháng Năm 
năm 2020, Blue Dragon đã xác định được 
189 học sinh ở mọi lứa tuổi, từ mầm non 
đến trung học phổ thông chưa trở lại trường. 
Trong số này, 130 em (69%) đã trở lại trường 
sau khi được giáo viên đến thăm và nhận hỗ 
trợ từ Blue Dragon.

TRONG NHIỀU TRƯỜNG HỢP, THÔNG TIN VỀ RỦI RO 
LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG TRẺ EM VÀ MUA BÁN 
NGƯỜI, CŨNG NHƯ LỢI ÍCH CỦA VIỆC HOÀN THÀNH 
CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC, LÀ ĐỦ ĐỂ KHUYẾN 
KHÍCH CÁC EM HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC.

Trong chiến dịch thứ hai vào tháng Chín năm 2020, trong số 164 học sinh ở nhóm tuổi như 
trên, 98 em (60%) đã trở lại trường học.

Kể từ chiến dịch đầu tiên vào tháng Năm năm 2020, Blue Dragon đã hỗ trợ 132 học sinh đã 
nghỉ học hoặc có nguy cơ cao phải nghỉ học tại tỉnh Hà Giang. Không phải tất cả học sinh mà 
chúng tôi đến thăm đều cần được hỗ trợ để trở lại trường học; một số gia đình chỉ cần sự 
khuyến khích để làm như vậy. Trong số những học sinh nhận được hỗ trợ của Blue Dragon, 
89 em (67%) được hỗ trợ học phí, xe đạp, dụng cụ học tập, chăn màn và/hoặc quần áo, còn 43 
em còn lại (33%) được hỗ trợ gia súc để gia đình chăn nuôi và kiếm thu nhập.

Tổng cộng, Blue Dragon đã hỗ trợ 47% trên tổng số học sinh đã nghỉ học. Trong 53% số học 
sinh còn lại, một số học sinh nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ.
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Để đảm bảo trẻ em tiếp tục gắn bó với việc học và mong muốn đến trường, Blue Dragon tổ 
chức hàng loạt các hoạt động đào tạo và phát triển thanh thiếu niên tại trường của các em. 
Nhân viên xã hội tiếp tục theo dõi sự tiến bộ của từng trẻ, cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ liên 
tục cho các em.

MỘT NĂM SAU CHIẾN DỊCH ĐẦU TIÊN, VÀO THÁNG 
NĂM NĂM 2021, 98% SỐ HỌC SINH Ở HÀ GIANG 
QUAY LẠI TRƯỜNG HỌC NHỜ SỰ HỖ TRỢ CỦA BLUE 
DRAGON VẪN TIẾP TỤC ĐI HỌC.
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CÁC CHIẾN DỊCH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC
TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tại tỉnh Điện Biên, ngoài hai chiến dịch năm 2020, Blue Dragon còn thực hiện chiến dịch thứ 
ba vào tháng Ba và tháng Tư năm 2021 do số lượng học sinh nghỉ học sau Tết Nguyên đán 
tăng cao. Tại hai huyện nơi thực hiện các chiến dịch, phần lớn học sinh đến từ các cộng đồng 
dân tộc thiểu số: 80% học sinh là người dân tộc Thái, sau đó là H’Mông và Khơ Mú, một tỷ lệ 
rất nhỏ là dân tộc Kinh - dân tộc chiếm đa số ở Việt Nam.

Trong chiến dịch đầu tiên vào tháng Năm và 
tháng Sáu năm 2020, 111 em học sinh (50%) 
trong số 221 em nghỉ học đã trở lại lớp. Tỷ lệ 
học sinh nam và nữ đi học trở lại trong chiến 
dịch thứ hai cao hơn đáng kể, với 85% học 
sinh (81 trên 95 em) trở lại trường học nhờ 
sự can thiệp của Blue Dragon. Chiến dịch 
thứ ba, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cho kết 
quả là 82% học sinh trở lại lớp học (91 trên 
111 em).

Tại tỉnh Điện Biên, Blue Dragon đã hỗ trợ 
45% trên tổng số học sinh nghỉ học ở hai 
huyện. Hầu như tất cả các em đều được hỗ 
trợ xe đạp, đồ dùng học tập và học phí, ngoài 
ra có 3 em chỉ mong muốn được hỗ trợ sinh 
kế để gia đình phát triển nguồn thu nhập ổn 
định. Trong số 55% còn lại, một số em được 
giới thiệu đến chính quyền địa phương để 
nhận sự hỗ trợ, còn những em khác chỉ cần 
được cung cấp thông tin và động viên trở lại 
trường học. Đến tháng Năm năm 2021, tất 
cả các em học sinh này vẫn đang đi học.

MÔ HÌNH NÀY ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH LÀ RẤT 
THÀNH CÔNG: 65% HỌC SINH BỎ HỌC Ở ĐIỆN BIÊN 
VÀ HÀ GIANG TRƯỚC CHIẾN DỊCH ĐÃ TRỞ LẠI LỚP. 
MỘT NĂM SAU SỰ HỖ TRỢ CỦA BLUE DRAGON, 
TRONG SỐ NHỮNG HỌC SINH ĐÃ QUAY LẠI LỚP 
HỌC, 99% VẪN TIẾP TỤC ĐI HỌC.

Điện
Biên

Hà Giang

Hà Nội

Huế
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Với những thông tin này và khả năng cao kinh tế khó khăn do COVID tiếp tục buộc trẻ em nghỉ 
học, Blue Dragon sẽ tiếp tục thực hiện các chiến dịch Trở lại trường học hai lần một năm: sau 
kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và vào đầu năm học. Chúng tôi đã chia sẻ mô hình này với Sở Giáo 
dục của các tỉnh và hiện đang vận động Sở Giáo dục áp dụng rộng rãi ở các địa bàn dễ bị tổn 
thương với mua bán người.

Để đảm bảo các chiến dịch Trở lại trường học trong tương lai thành công và giải quyết được 
gốc rễ của vấn đề, điều cần thiết là phải hiểu cặn kẽ về chiến dịch. Để đạt được điều này, Blue 
Dragon không chỉ theo dõi sự tiến bộ của những học sinh trở lại trường học với sự hỗ trợ của 
tổ chức, mà còn cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về các yếu tố khiến trẻ em bỏ 
học. Hiểu rõ lý do tại sao trẻ em bỏ học ngay từ đầu là chìa khóa để có thể đáp ứng nhu cầu 
của tất cả trẻ em đang gặp khủng hoảng.

Do khó khăn trong việc liên lạc với các gia đình và một số không muốn tiết lộ lý do tại sao con 
họ bỏ học, Blue Dragon không có dữ liệu về tất cả học sinh đã nghỉ học. Tuy nhiên, những 
thông tin mà chúng tôi thu thập được cung cấp những phân tích có giá trị về khó khăn và rủi 
ro mà trẻ em ở những khu vực này phải đối mặt.4 Điều này sẽ bổ sung thông tin cho các biện 
pháp can thiệp của Blue Dragon để giữ trẻ em ở lại trường học.

4 Tỉnh Hà Giang: Tổng số học sinh đã nghỉ học trước hai chiến dịch: 353. Tổng số học sinh đã quay trở lại sau khi được hỗ trợ: 
228. Trong số 353 học sinh này, số liệu phân tách theo giới tính sẵn có đối với 164 học sinh, trong khi thông tin về giới tính, tuổi 
và lý do bỏ học sẵn có đối với 122 học sinh.

Tỉnh Điện Biên: Tổng số học sinh đã nghỉ học trước ba chiến dịch: 427. Tổng số học sinh đã quay trở lại sau khi được hỗ trợ: 
283. Trong số 427 học sinh này, số liệu phân tách theo giới tính sẵn có đối với tất cả 427 học sinh, trong khi thông tin về giới 
tính, tuổi và lý do bỏ học sẵn có đối với 15 học sinh.

HIỂU VẤN ĐỀ ĐỂ ĐƯA RA GIẢI PHÁP
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• Việc tiếp cận giáo dục của trẻ em gái bị ảnh hưởng nhiều hơn của 
trẻ em trai

Tại tỉnh Điện Biên, số trẻ em trai bỏ học nhiều hơn trẻ em 
gái. Tuy nhiên, tỷ lệ trẻ em trai quay lại lớp học sau khi 
được hỗ trợ cũng cao hơn trẻ em gái: 75% trẻ em trai, so 
với 67% trẻ em gái tiếp tục việc học của mình với sự hỗ 
trợ của Blue Dragon. Mặt khác, ở tỉnh Hà Giang, trong thời 
gian thực hiện chiến dịch, đối với những học sinh có dữ liệu 
phân tách theo giới tính, nhiều trẻ em gái bỏ học hơn (52% 
học sinh không trở lại lớp sau kỳ nghỉ là nữ), và số trẻ em 
gái trong số các em bỏ học tiếp tục việc học của mình sau 
khi được hỗ trợ là ít hơn (48%, so với 56% ở các em trai).

Chỉ riêng tại một trường học ở tỉnh Điện Biên, 80% học sinh không trở lại lớp sau chiến dịch 
Trở lại trường học là các em gái đã kết hôn hoặc có thai trong 4 tháng nghỉ học. Phần lớn 
những học sinh này ở độ tuổi 15, còn những em khác mới 14 tuổi và một số em 13 tuổi. Dữ 
liệu trên toàn tỉnh của Blue Dragon chỉ ra rằng ít nhất một nửa số học sinh nữ không trở 
lại trường học ở Điện Biên đã kết hôn trong thời gian trường học đóng cửa. Đối với tỉnh Hà 
Giang, số liệu hiện có cho thấy ít nhất 22% học sinh nữ không quay lại lớp học vì lý do này. 
Giống như ở Điện Biên, số học sinh nữ này đều ở độ tuổi từ 12 đến 15.

Cần lưu ý rằng số liệu thực tế có thể cao hơn những gì dữ liệu của Blue Dragon chỉ ra. Luật 
Hôn nhân và Gia đình của Việt Nam đã được sửa đổi vào năm 2014, nâng độ tuổi hợp pháp 
cho nữ giới kết hôn từ 17 tuổi 1 ngày lên từ đủ 18 tuổi, trong khi nam giới chỉ có thể kết hôn 
khi đã đủ 20 tuổi. Sự thay đổi này trong luật đã ngăn cản nhiều em thực hiện việc kết hôn 
sớm. Tuy nhiên, tảo hôn vẫn là một hủ tục phổ biến ở các vùng nông thôn xa xôi của đất 
nước, đặc biệt là ở các dân tộc như H’Mông.5 Các gia đình thường che giấu việc con gái họ đã 
kết hôn để tránh bị phạt. Luật quy định các biện pháp xử phạt hành chính đối với những gia 
đình sắp xếp cho con cái kết hôn khi chưa đủ tuổi, và cấm vợ chồng chưa đủ tuổi chung sống 
với nhau. Nếu những vi phạm này vẫn tiếp diễn, luật sẽ quy định các hình phạt cao hơn và 
trong một số trường hợp, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Những điều chúng tôi biết:

• Ở nông thôn, vùng sâu vùng xa của Việt Nam, bất chấp những 
nỗ lực can thiệp sâu rộng của chính phủ, các hủ tục như tảo hôn 
vẫn tiếp tục ảnh hưởng lớn tới việc tiếp cận giáo dục của trẻ em gái:

5 Tỷ lệ tảo hôn ở dân tộc H’Mông có thể lên tới 60%, theo UNDP/MoLISA/VASS, Multidimensional Poverty in Vietnam. Reducing 
poverty in all its dimensions to ensure a quality life for all, 2018, Hanoi, Vietnam, www.vn.undp.org/content/vietnam/en/
home/library/poverty/MDPR.html

https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/poverty/MDPR.html
https://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/library/poverty/MDPR.html
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6 Ví dụ, một dự án mới về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong các cộng đồng dân tộc thiểu số áp dụng 
từ năm 2021 đến năm 2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt gần đây.
7 UNICEF and UNFPA, Understanding child marriage in Vietnam, Hanoi, Vietnam, p.5. https://www.unicef.org/vietnam/sites/
unicef.org.vietnam/files/2018-09/Child%20Marriage%20Eng.pdf

Bất chấp những nỗ lực đáng kể của chính quyền địa phương và trung ương nhằm hạn chế 
tình trạng tảo hôn6, hủ tục này vẫn tiếp tục là một vấn đề nan giải ở các vùng sâu vùng xa. Ở 
khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam, sự xa xôi cách trở làm cho việc đảm bảo an ninh trật tự 
và thực thi pháp luật trở nên khó khăn. Trong một nghiên cứu do UNICEF và Quỹ Dân số Liên 
hợp quốc (UNFPA) thực hiện, 18,8% phụ nữ trong độ tuổi từ 20 đến 49 ở khu vực này thừa 
nhận đã kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng trước khi họ 18 tuổi. Đây là tỷ lệ cao nhất 
trong cả nước.7

Tảo hôn và trình đô dân trí thấp đóng vai trò quan trọng trong vấn đề trẻ em gái dễ bị mua 
bán, vì cả hai yếu tố này đều dẫn đến sự gia tăng tình trạng nghèo đói và là mẫu số chung của 
tất cả các vụ mua bán người. 

• Trẻ em trai nghỉ học muộn hơn trẻ em gái và vì nhiều lý do khác nhau:

Học sinh nam ở tỉnh Điện Biên và Hà Giang đang phải gánh chịu hậu quả của tình trạng đói 
nghèo lan rộng. Tại tỉnh Điện Biên, các em nam chiếm 63% số học sinh đã nghỉ học và 75% 
trong số đó đã tiếp tục việc học của mình sau sự can thiệp của Blue Dragon. Tại tỉnh Hà 
Giang, số liệu hiện có cho thấy tỷ lệ học sinh nam bỏ học thấp hơn (48%), nhưng tỷ lệ học sinh 
nam quay lại lớp học sau khi được hỗ trợ cũng như vậy (56%).

Thông tin mà các trường thu thập được trong chiến dịch thứ hai ở Hà Giang chỉ ra một số liệu 
quan trọng khác:

TRUNG BÌNH, TRẺ EM TRAI NGHỈ HỌC MUỘN HƠN 3 
NĂM SO VỚI TRẺ EM GÁI.

Hơn một nửa số trẻ em trai không trở lại trường học nằm trong độ tuổi từ 15 đến 18, 38% từ 
12 đến 15 tuổi và chỉ một em đang học tiểu học. Trong số trẻ em gái đã nghỉ học, chỉ có một 
em trong độ tuổi từ 15 đến 18, 78% từ 12 đến 15 tuổi và 18% từ 6 đến 11 tuổi.

Độ tuổi 15-18 trùng với độ tuổi bắt 
đầu lao động hợp pháp tại Việt Nam 
(15 tuổi). Đây là lý do phổ biến vì 
sao hầu hết các em trai từ bỏ việc 
học tập. Mặc dù chỉ có 15% trẻ em 
trai thừa nhận tìm kiếm việc làm là 
lý do thôi thúc các em nghỉ học, rất 
có thể là các em đang gặp khó khăn 
về tài chính để tiếp tục đi học (46%) 
cũng bắt đầu tìm việc làm.

https://www.unicef.org/vietnam/sites/unicef.org.vietnam/files/2018-09/Child%20Marriage%20Eng.pdf
https://www.unicef.org/vietnam/sites/unicef.org.vietnam/files/2018-09/Child%20Marriage%20Eng.pdf
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Mặc dù nghỉ học khiến cả trẻ em 
trai và trẻ em gái có nguy cơ trở 
thành mục tiêu của mua bán người 
và bóc lột, đồng thời làm giảm cơ 
hội vượt lên khó khăn của các em, 
sự chênh lệch về độ tuổi khiến các 
nguy cơ có tác động nghiêm trọng 
hơn lên trẻ em gái. Việc nghỉ học 
sớm không chỉ khiến các em khó 
kiếm việc làm ổn định và thoát khỏi 
đói nghèo mà còn khiến các em trở 
thành mục tiêu dễ dàng hơn của 
bóc lột lao động. Chưa đủ tuổi lao 
động tối thiểu cũng làm giảm cơ 
hội tìm kiếm việc làm hợp pháp của 
các em.

CHÚNG TÔI BIẾT GÌ
VỀ NHỮNG TRẺ ĐÃ NGHỈ HỌC?

TẤT CẢ các em 
đến từ cộng đồng 
dân tộc thiểu số 
nghèo đói

Trẻ em gái nghỉ học 

sớm hơn 3 năm 
so với trẻ em trai

Ít nhất
36%

trẻ em gái không trở lại trường 
học do đã kết hôn trong thời 
gian trường học đóng cửa

Số trẻ em gái 
trở lại trường học 
sau khi nghỉ học 
ít hơn so với trẻ 
em trai 99% số học sinh trở lại trường học 

nhờ sự hỗ trợ từ Blue Dragon 
vẫn đang tiếp tục đi học

Mặc dù các thống kê này cung cấp cho Blue Dragon những thông tin giá trị để tiếp tục điều 
chỉnh các biện pháp can thiệp nhằm giữ trẻ em ở lại trường học, các chiến dịch Trở lại trường 
học vẫn đang ở giai đoạn đầu và còn nhiều ẩn số.
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• Những lý do cụ thể buộc trẻ em nghỉ học: 

Dữ liệu mà Blue Dragon thu thập được qua các chiến dịch này đủ để đưa ra những kết luận 
trên và xác định một số xu hướng ở các tỉnh Điện Biên và Hà Giang. Chúng tôi biết sự gia tăng 
nghèo đói do đại dịch COVID-19 là yếu tố chính khiến trẻ em rời trường học. Tuy nhiên, dù đã 
thu thập một khối lượng thông tin lớn, chúng tôi vẫn chưa hiểu hết nguyên nhân cụ thể khiến 
640 trẻ em nghỉ học. Việc thu thập dữ liệu nguyên nhân từng trẻ nghỉ học do kết hôn, tìm việc 
làm hay hỗ trợ gia đình để giảm bớt những khó khăn sẽ là điều cần thiết để đưa ra chiến lược 
giải quyết cụ thể từng vấn đề.

Blue Dragon hiện đang nỗ lực phát triển một hệ thống cho phép giáo viên ở Điện Biên và Hà 
Giang thu thập và lưu trữ thông tin về mọi trẻ mà họ đến thăm trong các chiến dịch trong 
tương lai. Hệ thống giám sát tỷ lệ duy trì ở tất cả các trường mà Blue Dragon làm việc trên 
khắp Việt Nam cũng đang được phát triển.

Những điều chúng tôi chưa biết:
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• Tính khả thi và hiệu quả của việc áp dụng mô hình này ở các khu vực 
khác tại Việt Nam với đặc điểm nhân khẩu học và địa lý khác nhau:

Hai tỉnh Điện Biên và Hà Giang có những đặc điểm địa lý và nhân khẩu học khác biệt so với 
các vùng khác của Việt Nam. Ở hai tỉnh này, các nhóm dân tộc thiểu số chiếm đại đa số dân 
số, trong khi chỉ có một phần nhỏ dân số thuộc dân tộc Kinh (dân tộc chiếm 85% dân số Việt 
Nam). Tỷ lệ hộ nghèo ở cả hai tỉnh đều thuộc hàng cao nhất Việt Nam do vị trí xa xôi, địa hình 
hiểm trở, mật độ dân số thấp và cơ sở hạ tầng kém phát triển. Ở cả hai tỉnh, phát triển công 
nghiệp rất khan hiếm và hầu hết người dân dựa vào nông nghiệp tự cung tự cấp hoặc di cư 
kinh tế để kiếm sống.

Do đó, mặc dù các chiến dịch Trở lại trường học được thực hiện rất hiệu quả ở hai tỉnh này, 
cần thử nghiệm nhiều hơn để xác định xem các chiến dịch có mang lại kết quả tương tự ở các 
địa bàn khác trên cả nước hay không, và những điều chỉnh nào là cần thiết để đạt được mức 
độ thành công tương tự.

Blue Dragon đặt mục tiêu thử nghiệm chiến dịch này tại Huế, nơi chúng tôi đã hỗ trợ trẻ em 
và gia đình gặp khủng hoảng trong hơn 15 năm qua.

Ở tỉnh miền Trung Việt Nam này, phần lớn dân số là người Kinh và chỉ có một số ít người dân 
tộc thiểu số. So với Điện Biên và Hà Giang, mật độ dân số cao hơn nhiều, tỷ lệ đói nghèo thấp 
hơn và tình trạng mua bán trẻ em và người lớn để bóc lột lao động thường phổ biến hơn so 
với mua bán phụ nữ và trẻ em gái để bóc lột tình dục. Tất cả những yếu tố trên tác động đến 
loại hình can thiệp để giúp các gia đình ở khu vực này được hưởng lợi nhiều nhất và cách thức 
mà Blue Dragon có thể hỗ trợ.

Ở Huế, các chiến dịch Trở lại trường học có hệ thống vẫn chưa được thực hiện. Tuy nhiên, do 
ảnh hưởng của COVID-19 và lũ lụt tàn phá vào năm 2020, gần đây chúng tôi đã cung cấp học 
bổng, hỗ trợ sinh kế và nhiều loại hình hỗ trợ khác cho hơn 500 hộ nghèo để đảm bảo họ có 
thể tiếp tục cho con em mình đến trường.

Bên cạnh hoạt động cứu trợ thiên tai, từ năm 2005, Blue Dragon đã và đang cung cấp học 
bổng cho học sinh có hoàn cảnh dễ bị tổn thương; tổ chức các hoạt động trong trường học để 
trẻ em gắn bó với việc học của mình; và thường xuyên làm việc với các gia đình có nguy cơ ở 
Huế. Những biện pháp can thiệp này có thể đã giảm thiểu tác động của đại dịch đối với tỷ lệ 
học sinh bỏ học trong tỉnh.

Mặc dù chúng tôi chưa có số liệu toàn diện về tỷ lệ trẻ em tiếp tục duy trì việc đi học ở Huế, 
thông tin tổng thể có sẵn cho thấy mặc dù đại dịch đã ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều gia đình 
trong tỉnh, trận lũ lụt diễn ra vài tháng sau đó có tác động còn nghiêm trọng hơn.

Để thực hiện thành công các chiến dịch Trở lại trường học tại Huế, Blue Dragon sẽ phải điều 
chỉnh các chiến dịch phù hợp với đặc thù của tỉnh.

TRUYỀN CẢM HỨNG VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN 
ĐỂ TRẺ EM TIẾP TỤC ĐẾN TRƯỜNG
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TRUYỀN CẢM HỨNG VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN 
ĐỂ TRẺ EM TIẾP TỤC ĐẾN TRƯỜNG

Những phát hiện này củng cố niềm tin của Blue Dragon rằng để bảo vệ quyền tiếp cận giáo 
dục của trẻ em trai và trẻ em gái ở các vùng nông thôn nghèo, hỗ trợ tài chính phải đi kèm 
với các biện pháp nhằm tăng động lực đến trường của trẻ và nâng cao nhận thức của các em 
về những mối nguy hiểm của việc bỏ học. Mặc dù kết quả của các chiến dịch này sẽ tiếp tục 
bổ sung thông tin cho những biện pháp can thiệp của chúng tôi, Blue Dragon vẫn đã và đang 
triển khai một số hoạt động hướng tới mục tiêu này. Ngoài các hỗ trợ trên, Blue Dragon thực 
hiện một loạt các hoạt động trong trường học để giúp trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, gắn bó 
với việc học.

Tại các trường học nằm trong những 
khu vực được coi là điểm nóng của 
mua bán người để bóc lột tình dục, 
Blue Dragon hỗ trợ tổ chức Câu lạc 
bộ nữ sinh. Thông qua các câu lạc 
bộ này, trẻ em gái ở tuổi vị thành 
niên có nguy cơ cao có thể gặp nhau 
hàng tháng để học hỏi kỹ năng mới, 
mở rộng hiểu biết, gắn kết với nhau, 
tăng cường sự tự tin và nhận được 
sự khích lệ để tiếp tục con đường học 
vấn của mình.

Cuối cùng, hệ thống hỗ trợ từ bạn 
bè đang được thiết lập để đảm bảo 
những trẻ đã từng bỏ học có thể tin 
tưởng vào sự hướng dẫn và hỗ trợ 
của một trong các bạn cùng lớp khi 
các em quay trở lại trường học.

Thông qua các hoạt động đào tạo theo 
nhóm và trò chơi thú vị, trẻ em ở các 
khu vực này có cơ hội tìm hiểu về những 
rủi ro của mua bán người, lao động trẻ 
em và tảo hôn, cũng như sự bảo vệ mà 
luật pháp Việt Nam dành cho trẻ em liên 
quan đến những vấn đề này.

Song song, các sáng kiến như giải đấu 
thể thao, sự kiện hướng nghiệp và hội 
chợ Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và 
Toán học (STEM) đã được tổ chức nhằm 
duy trì động lực học tập và cung cấp cho 
các em kiến thức về những lộ trình nghề 
nghiệp tiềm năng.



Blue Dragon tin tưởng 
tuyệt đối vào quyền 

được đến trường và sống 
trong sự an toàn và 

tử tế của tất cả trẻ em. 
Mặc dù vẫn còn nhiều 

thách thức để đạt được 
mục tiêu này, những 

biện pháp can thiệp đơn 
giản, không tốn kém và 

hiệu quả đã cho thấy 
điều này là có thể.



Thực hiện bởi Blue Dragon Children’s Foundation
Hòm thư số 297, Bưu điện Quốc tế 
Hà Nội, Việt Nam
Tháng 09, 2021

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
www.bluedragon.org
info@bdcf.org


