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Phần I. Giới thiệu chung về chương trình triển khai phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm
việc
1.

Bối cảnh triển khai chương trình

Sinh đẻ và cho con bú mẹ là thiên chức của phụ nữ. Ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào
lực lượng lao động. Cụ thể, lao động nữ ở Việt Nam chiếm gần một nửa (48%) lực lượng lao
động cả nước. Tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động của Việt Nam ở mức cao - khoảng
72%, cao hơn đáng kể tỷ lệ tương ứng của khu vực Đông Á - Thái Bình Dương (61%) và thế
giới (50%). Phụ nữ cần được hỗ trợ khi họ đang cùng lúc phải thực hiện cả hai vai trò công
việc và chăm sóc con cái. Đặc biệt, giai đoạn mang thai và nuôi con nhỏ dưới hai tuổi, lao
động nữ cần các chính sách và biện pháp hỗ trợ thiết thực của nhà nước, cơ sở y tế, nơi làm
việc, gia đình và cộng đồng để bảo vệ thai sản và chăm sóc sức khỏe của bản thân và con cái
bao gồm nuôi con bằng sữa mẹ - đảm bảo nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho con mình.
Việt Nam đã có chế độ nghỉ thai sản sáu tháng được hưởng lương được quy định trong Bộ
luật Lao động năm 2012 và thực hiện tốt một số biện pháp bảo vệ thai sản khác. Tỷ lệ bú mẹ
hoàn toàn trong sáu tháng đầu có sự cải thiện đáng kể tăng từ 19% (năm 2010) lên 45% (năm
2020). Tuy nhiên, tỷ lệ tiếp tục cho bú mẹ đến hai năm tuổi còn thấp ở mức 26% (năm 2020).
Nguyên nhân chính là do lao động nữ chưa được hỗ trợ tại nơi làm việc để duy trì nuôi con
bằng sữa mẹ khi quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản. Các hỗ trợ này bao gồm
thời gian để lao động nữ được vắt sữa và một nơi riêng tư an toàn để vắt sữa, và sự ủng hộ
khuyến khích của đồng nghiệp cũng như người sử dụng lao động.
Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
qui định "Khuyến khích người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với
điều kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng
lao động. Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng từ 1.000 người lao động nữ trở lên thì
phải lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc" (khoản 5 Điều 80); "Khuyến khích người
sử dụng lao động tạo điều kiện để lao động nữ nuôi con từ 12 tháng tuổi trở lên vắt, trữ sữa
mẹ tại nơi làm việc. Thời gian nghỉ để vắt, trữ sữa mẹ do người lao động thỏa thuận với người
sử dụng lao động" (khoản 6 Điều 80).
Điều 76 Nghị định qui định "Phòng vắt, trữ sữa mẹ là một không gian riêng tư, không phải
buồng tắm hay buồng vệ sinh; có nguồn điện, nước, bàn, ghế, tủ lạnh bảo đảm vệ sinh, quạt
hoặc điều hòa; bố trí ở vị trí thuận tiện sử dụng, được che chắn khỏi sự xâm phạm, tầm nhìn
của đồng nghiệp và công cộng để lao động nữ có thể cho con bú hoặc vắt, trữ sữa".
Trên cơ sở qui định tại điểm c khoản 4 Điều 87của Nghị định, Bộ Y tế Hướng dẫn triển khai
phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc.
Quyết định số 5175/QĐ-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế về việc
phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn triển khai phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”, ban hành
kèm theo tài liệu hướng dẫn, là căn cứ để các cơ sở có sử dụng lao động nữ triển khai thực
hiện.

4

2.

Lợi ích của chương trình

Kết quả nghiên cứu của Đài Loan công bố năm 2013 cho thấy tác động của từng can thiệp
với tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ như sau: Tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ cao của nhóm lao động
nữ được nghỉ cho con bú và vắt sữa cao gấp 61.6 lần nhóm không được nghỉ; tỷ lệ nuôi con
bằng sữa mẹ của nhóm lao động nữ nhận được khuyến khích từ đồng nghiệp và quản lý cao
gấp 2.5 lần so với nhóm không có sự khuyến khích động viên; nhóm lao động nữ làm việc tại
doanh nghiệp có nơi riêng tư để vắt, trữ sữa duy trì nuôi con bằng sữa mẹ cao gấp 2.4 lần so
với doanh nghiệp không có nơi vắt trữ sữa.
Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy tỷ lệ giữ chân lao động ở doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ nuôi
con bằng sữa mẹ và nghỉ thai sản tốt là 94%, gần gấp đôi tỷ lệ của tất cả các doanh nghiệp
nói chung (59%). Lao động nữ làm việc tại doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ nuôi con bằng
sữa mẹ và nghỉ thai sản tốt cảm thấy hài lòng, gắn kết với doanh nghiệp cao hơn gấp ba lần,
từ đó năng suất lao động cao hơn. Lao động nữ cảm thấy tự tin có thể duy trì nuôi con bằng
sữa mẹ khi đi làm. Bên cạnh đó, nuôi con bằng sữa mẹ còn góp phần giảm thời gian nghỉ
trông con ốm của lao động nữ. Lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ có xu hướng nghỉ trông
con ốm ít hơn ba lần so với lao động nữ không nuôi con bằng sữa mẹ.
Như vậy, việc doanh nghiệp quan tâm cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho
lao động nữ, lắp đặt phòng vắt, trữ sữa tại nơi làm việc, có thể giúp lao động nữ tập trung và
tăng cường hiệu quả công việc, tạo ra lực lượng lao động ổn định cho doanh nghiệp.
3.

Bốn cấu phần của chương trình

Chương trình triển khai phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc là một nhóm bốn can thiệp
toàn diện tại doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ lao động nữ duy trì nuôi con
bằng sữa mẹ đến khi trẻ 24 tháng tuổi và hơn thế nữa, bao gồm:
1. Xây dựng chính sách lao
động hỗ trợ nuôi con bằng
sữa mẹ tại nơi làm việc.
2. Truyền thông nâng cao
nhận thức về nuôi con
bằng sữa mẹ tại nơi làm
việc.
3. Thiết lập và vận hành
phòng vắt, trữ sữa mẹ tại
nơi làm việc.
4. Giám sát, đánh giá và thu
thập phản hồi của người
lao động, người sử dụng
lao động và cán bộ công
đoàn.

Chính
sách lao
động

Truyền
thông
nâng cao
nhận thức

Giám sát,
đánh giá

Phòng
vắt, trữ
sữa

Các nghiên cứu đã cho thấy bốn can
thiệp này cần được thực hiện đồng bộ
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để chương trình triển khai phòng vắt, trữ sữa tại nơi làm việc có hiệu quả. Nếu doanh nghiệp
có phòng vắt, trữ sữa đẹp, đầy đủ trang thiết bị nhưng đặt tại vị trí không thuận tiện, riêng tư,
lao động nữ không được tuyên truyền về nuôi con sữa mẹ, không được lãnh đạo và đồng
nghiệp ủng hộ, không có thời gian nghỉ giữa giờ cho con bú và vắt sữa thì cũng không thể
phát huy được tác dụng.
Phần II, III, IV, V của tài liệu sẽ hướng dẫn bảng kiểm để triển khai từng can thiệp. Các cơ
sở có sử dụng lao động dùng bảng kiểm đối chiếu thực trạng của đơn vị mình để tìm ra điểm
thiếu sót và xây dựng kế hoạch cải thiện.
4.

Điều kiện bảo quản sữa mẹ tại nơi làm việc và cộng đồng1

Lao động nữ khi quay lại nơi làm việc sau thời gian nghỉ thai sản có thể duy trì nuôi con bằng
sữa mẹ bằng cách vắt sữa bằng tay hoặc máy hút sữa. Lao động nữ xem thêm phụ lục 2
“Hướng dẫn vắt sữa, dán nhãn và sử dụng sữa mẹ vắt ra”.
Sữa mẹ vắt ra cần được bảo quản theo hướng dẫn dưới đây.
Bảng 1. Hướng dẫn bảo quản sữa mẹ vắt ra
Điều kiện bảo quản

Nhiệt độ

Thời gian

Ở nhiệt độ phòng

19 – 26oC

Tốt nhất 4 giờ

Trong túi giữ nhiệt có đá gel

0oC

24 giờ

Trong ngăn mát tủ lạnh

< 4o C

Tốt nhất 4 ngày

Trong ngăn đông tủ lạnh

-18 đến -20oC

Tốt nhất 6 tháng, tối đa đến 12 tháng

Phần II. Xây dựng chính sách lao động hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ
1.

Rà soát chính sách lao động của cơ sở sử dụng lao động

Dưới đây là danh mục các chính sách lao động nhằm hỗ trợ duy trì nuôi con bằng sữa mẹ tại
nơi làm việc, phân theo hai cấp độ: i) mức tối thiểu là những chính sách hiện hành theo quy
định pháp luật Việt Nam mà người sử dụng lao động phải tuân thủ; ii) mức khuyến khích là
những chính sách cao hơn quy định pháp luật mà người sử dụng lao động nên áp dụng để hỗ
trợ duy trì nuôi con bằng sữa mẹ. Cơ sở có sử dụng lao động dùng bảng kiểm dưới đây để đối
chiếu thực trạng của đơn vị mình để tìm ra điểm thiếu sót và xây dựng kế hoạch cải thiện.
Phạm vi chính sách bao gồm áp dụng cho đối tượng lao động nữ mang thai, lao động nữ và
nam nghỉ thai sản, lao động nuôi con nhỏ. Lao động nữ mang thai được nghỉ khám thai đầy
đủ sẽ bắt đầu nhận tư vấn nuôi con sữa mẹ từ ba tháng cuối của thai kỳ. Việc nghỉ ngơi và
dinh dưỡng đầy đủ sẽ giúp giảm tỷ lệ sinh non, nhẹ cân, thiếu tháng, giúp việc nuôi con sữa
mẹ thuận lợi hơn.
Dựa theo Hướng dẫn thiết lập và vận hành phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc (ban hành kèm theo quyết định số
5175/QĐ-BYT ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1
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Bảng 2. Bảng kiểm rà soát chính sách lao động của cơ sở sử dụng lao động
Phạm vi chính sách

Mức tối thiểu

Mức khuyến khích

Chính sách với lao động nữ Lao động nữ mang thai được
khám thai 5 lần trong thai kì
mang thai
hưởng nguyên lương do Bảo
hiểm xã hội chi trả.

Lao động nữ mang thai được
khám thai nhiều hơn 5 lần
được doanh nghiệp trả lương
và không bị trừ chuyên cần.

Lao động nữ mang thai từ
tháng thứ 07 hoặc từ tháng
thứ 06 nếu làm việc ở vùng
cao, vùng sâu, vùng xa, biên
giới, hải đảo không phải làm
việc ban đêm, làm thêm giờ
và đi công tác xa.

Phát thẻ ưu tiên cho lao động
nữ mang thai:
+ Về sớm 05-10 phút để
tránh chen chúc.
+ Được nghỉ sớm, ăn sớm
+ Được phát ghế ngồi đặc
thù trong dây chuyền sản
xuất đứng liên tục.
+ Được tăng thêm khẩu phần
ăn.
+ Được nghỉ trước 05-10
ngày vào cuối thai kỳ mà vẫn
hưởng nguyên lương.
+ Được nghỉ ngắn 15 phút
mỗi ngày hoặc 1 tháng nghỉ
1 ngày.

Chính sách nghỉ thai sản

Lao động nữ được nghỉ 06 Tương tự Mức tối thiểu
tháng hưởng bảo hiểm xã hội
trước và sau khi sinh con.
Nếu lao động nữ sinh đôi trở
lên thì tính từ con thứ hai trở
đi, cứ mỗi con, người mẹ
được nghỉ thêm 01 tháng.
Lao động nữ sinh con được Tương tự Mức tối thiểu
trợ cấp một lần cho mỗi con
bằng 02 lần mức lương cơ sở
tại tháng lao động nữ sinh
con
Lao động nam được nghỉ khi Lao động nam được nghỉ tới
vợ sinh con:
3 tháng khi vợ sinh con.
- 05 ngày làm việc;
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- 07 ngày làm việc khi vợ
sinh con phải phẫu thuật,
sinh con dưới 32 tuần tuổi;
- Trường hợp vợ sinh đôi thì
được nghỉ 10 ngày làm việc,
từ sinh ba trở lên thì cứ thêm
mỗi con được nghỉ thêm 03
ngày làm việc.
Giờ làm việc linh hoạt

Giờ làm việc linh hoạt cho Giờ làm việc linh hoạt cho
lao động nữ nuôi con dưới 12 lao động nữ nuôi con dưới 24
tháng tuổi.
tháng tuổi.

Giờ nghỉ cho con bú, vắt, trữ Lao động nữ nuôi con dưới
sữa, nghỉ ngơi (hướng dẫn 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi
chi tiết ở mục 2)
ngày 60 phút hưởng đủ
lương.

Lao động nữ nuôi con dưới
24 tháng tuổi được nghỉ mỗi
ngày 60 phút hưởng đủ
lương.

Chính sách hỗ trợ nuôi con Nghỉ chăm con ốm (con < 7 Tương tự Mức tối thiểu
tuổi) được hưởng nguyên
nhỏ
lương/BHXH
Chi phí trông trẻ cho tất cả
nhân viên có con dưới 12
tháng tuổi
Cơ sở giữ trẻ gần nơi làm
việc cho nhân viên có con
trên 6 tháng
Chính sách hỗ trợ lao động Lao động nữ trong thời gian Tương tự Mức tối thiểu
nữ
hành kinh được nghỉ 30
phút/ngày

2.

Xây dựng chính sách nghỉ cho con bú, vắt, trữ sữa
a. Số lượng lần nghỉ

Lao động nữ cần vắt sữa 3 – 4 giờ/lần, khoảng 2 – 3 lần trong mỗi 8 giờ làm việc. Lao động
nữ làm việc 12 tiếng cần hút sữa 3 – 4 lần để duy trì tiết sữa. Mỗi lần hút sữa cần 20 đến 30
phút, chưa tính thời gian di chuyển đến phòng vắt, trữ sữa và vệ sinh dụng cụ.
b. Bố trí lao động thay thế khi lao động nữ nghỉ cho con bú, vắt, trữ sữa
Đơn vị bố trí thời gian cho lao động nữ nghỉ luân phiên để vắt sữa.
Căn cứ vào điều kiện cụ thể, đơn vị bố trí thời gian sao cho không ảnh hưởng đến việc sản
xuất; phù hợp với công suất sử dụng của phòng vắt, trữ sữa mẹ, tránh quá tải.
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Lao động nữ nên được khuyến khích đăng ký giờ nghỉ cho con bú, vắt, trữ sữa phù hợp với
nhu cầu sinh học của cơ thể (Phụ lục 4. Biểu mẫu đăng ký sử dụng phòng vắt, trữ sữa mẹ).
Đa số cơ sở lao động không gặp khó khăn trong việc bố trí lao động thay thế khi lao động nữ
nghỉ 60 phút cho con bú, vắt, trữ sữa. Dưới đây là một số gợi ý về cách bố trí lao động thay
thế khi lao động nữ nghỉ cho con bú, vắt, trữ sữa cho những cơ sở lao động đặc thù:
-

Người sử dụng lao động có thể bố trí dây chuyền riêng cho lao động nữ mang thai và
lao động nữ nuôi con nhỏ có thời gian nghỉ tương tự nhau.
Khi lao động nữ là nhân viên duy nhất của doanh nghiệp, họ có thể để thông báo “Quay
lại sớm” khi nghỉ vắt sữa.
Lao động nữ kinh doanh, ngành giao thông được giao tuyến đường khác, tập khách
hàng khác phù hợp với lịch nghỉ vắt, trữ sữa. Nữ cảnh sát, công an có thể cần tạm điều
chuyển công việc khác vì áo chống đạn cản trở việc vắt sữa và khó tìm được nơi riêng
tư vắt sữa khi làm nhiệm vụ.

Phần III. Truyền thông nâng cao nhận thức nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc
Lao động nữ nhận được khuyến khích từ đồng nghiệp và quản lý có tỷ lệ duy trì nuôi con
bằng sữa mẹ cao gấp 2.5 lần so với nhóm không có sự khuyến khích, động viên. Do đó, cần
xây dựng môi trường làm việc mà mọi lao động nam và nữ, cán bộ công đoàn, quản lý và
nhân viên đều hiểu về tầm quan trọng của nuôi con bằng sữa mẹ và ủng hộ việc này.
Bảng dưới đây mô tả cách thức cơ sở sử dụng lao động nữ có thể tiến hành truyền thông nâng
cao nhận thức nuôi con sữa mẹ.
Ở cấp độ tối thiểu, phòng nhân sự - hành chính đảm bảo cuốn sổ tay nhân viên có giới thiệu
quy định về thời gian nghỉ cho con bú và những hỗ trợ của người sử dụng lao động để lao
động nữ duy trì nuôi con sữa mẹ khi đi làm (được mô tả ở Phần II). 100% nhân viên mới được
phổ biến về các chính sách này khi bắt đầu làm việc tại cơ sở sử dụng lao động. Trong buổi
phổ biến, cập nhật chính sách lao động hàng năm, phòng nhân sự - hành chính nhắc lại nội
dung này với nhân viên cũ.
Ở cấp độ khuyến khích, người sử dụng lao động có thể tự xây dựng tài liệu truyền thông, tổ
chức buổi truyền thông cho lao động nữ mang thai và nuôi con nhỏ, tổ chức tập huấn cho cán
bộ nhân sự, cán bộ y tế, cán bộ quản lý: phổ biến quy định thời giờ nghỉ cho con bú, lợi ích
của nuôi con bằng sữa mẹ, cách vắt trữ sữa và duy trì nuôi con sữa mẹ khi đi làm (được mô
tả dưới đây).
Bảng 3. Các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức
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Mức tối thiểu

Mức khuyến khích

Sổ tay nhân viên có giới thiệu quy định về
nghỉ thai sản, thời giờ nghỉ cho con bú, và
những hỗ trợ của người sử dụng lao động
để lao động nữ duy trì nuôi con sữa mẹ khi
đi làm (được mô tả ở Phần II).

Có tài liệu truyền thông phổ biến quy định
thời giờ nghỉ cho con bú, lợi ích của nuôi
con bằng sữa mẹ, cách vắt trữ sữa và duy
trì nuôi con sữa mẹ khi đi làm

100% cán bộ nhân sự, cán bộ y tế, cán bộ
100% nhân viên mới được phổ biến về các quản lý được tập huấn cơ bản về hỗ trợ duy
chính sách này khi bắt đầu làm việc tại cơ trì nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc
sở sử dụng lao động.
(được mô tả dưới đây).
80 – 100% lao động nữ mang thai và nuôi
con nhỏ dưới 24 tháng tuổi được tham dự
buổi truyền thông về lợi ích và chính sách
hỗ trợ nuôi con sữa mẹ.
Truyền thông cho lao động nữ

1.
-

-

-

Mục tiêu: Tiến hành truyền thông tại nơi làm việc nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng
của nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn cách vắt và trữ sữa, đồng thời thông tin cho lao
động nữ biết quyền, lợi ích lao động của họ, thông tin về phòng vắt, trữ sữa để sử dụng
phòng vắt, trữ sữa hiệu quả.
Nội dung:
• Lợi ích của nuôi con bằng sữa mẹ
• Cách vắt, trữ và bảo quản sữa mẹ hiệu quả, cách duy trì và gia tăng nguồn sữa
• Những chính sách của nơi làm việc về hỗ trợ duy trì nuôi con sữa mẹ (đã được nêu
ở Phần II).
• Vị trí phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc
• Cách vệ sinh dụng cụ vắt, trữ sữa
• Các nhóm hỗ trợ nuôi con sữa mẹ trong cộng đồng và tại cơ sở y tế
Đối tượng: Lao động nữ đang mang thai và nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi.
Thời lượng: 2 giờ.
Danh mục tài liệu truyền thông (Tham khảo Phụ lục 1, Phụ lục 2, phần I.4):
• Phim về tầm quan trọng của nuôi con sữa mẹ và tác hại sữa công thức
• Tranh áp phích lớn về nuôi con sữa mẹ và tác hại sữa công thức
• Hướng dẫn vắt sữa, dán nhãn, bảo quản và sử dụng sữa mẹ vắt ra
• Đường dẫn tới nhóm cộng đồng hướng dẫn duy trì nuôi con sữa mẹ khi đi làm
Tập huấn cho cán bộ nhân sự, cán bộ y tế, cán bộ công đoàn, cán bộ quản lý

2.
-

Mục tiêu: Nâng cao nhận thức về quyền và lợi ích của người lao động về nuôi con
bằng sữa mẹ, tăng cường khả năng giải quyết các nhu cầu tư vấn của lao động nữ về
các vấn đề trên.

10

-

Nội dung: Chính sách lao động nữ, kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ, vận hành phòng
vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc.
Đối tượng tập huấn: Cán bộ nhân sự, y tế, công đoàn, quản lý liên quan đến chương
trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại doanh nghiệp.
Thời lượng: 2 giờ

Phần IV. Thiết lập và vận hành phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc
Khi lao động nữ trở lại làm việc sau nghỉ thai sản, họ cần một không gian thoải mái, an toàn
để vắt và trữ sữa trong giờ làm việc. Các phòng vắt, trữ sữa đơn giản có thể được lắp đặt. Các
công ty đông lao động nữ có thể dùng các tấm ngăn hoặc rèm để tạo không gian vắt trữ sữa
cho nhiều người sử dụng.
Cần cân nhắc các vấn đề sau đây:
Định nghĩa phòng vắt, trữ sữa mẹ

1.

Theo định nghĩa của Nghị định 145/2020/NĐ-CP, “phòng vắt, trữ sữa mẹ là một không gian
riêng tư, không phải buồng tắm hay buồng vệ sinh; có nguồn điện, nước, bàn, ghế, tủ lạnh
bảo đảm vệ sinh, quạt hoặc điều hòa; bố trí ở vị trí thuận tiện sử dụng, được che chắn khỏi sự
xâm phạm, tầm nhìn của đồng nghiệp và công cộng để lao động nữ có thể cho con bú hoặc
vắt, trữ sữa”.
Xác định không gian phòng vắt, trữ sữa mẹ

2.

Đảm bảo phòng vắt, trữ sữa cách nơi làm việc của đa số lao động nữ không quá 10 phút đi
bộ. Cần tham vấn ý kiến lao động nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ, cán bộ nhân sự, cán bộ
công đoàn để lựa chọn không gian phù hợp. Tất cả lao động nữ đều được thông báo về vị trí
của phòng vắt, trữ sữa mẹ trong sổ tay nhân viên mới và đào tạo lại nhân viên hàng năm.
Không gian cần thiết để lắp đặt phòng vắt, trữ sữa rất khiêm tốn, có thể rộng khoảng 6m 2 để
có thể kê được bàn, ghế và một tủ lạnh. Nếu tủ lạnh để bên ngoài, phòng vắt, trữ sữa nên đảm
bảo tối thiểu 1.2m x 1.5m.
Có thể xem xét cải tạo phòng vắt, trữ sữa từ những vị trí sau:
- Sử dụng một phần phòng y tế
- Sử dụng phần không gian không sử dụng của văn phòng
- Sử dụng một phần của nhà kho được cải tạo thoáng khí
- Sửa lại một không gian hiện đang không được sử dụng hiệu quả
- Ngăn cách một góc của một phòng có sẵn bằng tường xây hoặc vách ngăn di động
Có thể cải tạo để nhiều người cùng sử dụng phòng vắt, trữ sữa mẹ bằng rèm che, vách ngăn
cứng, vách ngăn di dộng.
Số lượng phòng vắt, trữ sữa mẹ

3.

Số phòng vắt, trữ sữa phụ thuộc vào:
-

Số lao động nữ trong độ tuổi sinh đẻ (18 đến 50 tuổi)
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-

Số tòa nhà/văn phòng trong cơ sở lao động
Lịch biểu, ca kíp và tính chất công việc của lao động nữ

Bảng 4. Số lượng phòng vắt, trữ sữa theo số lượng lao động nữ2
Số lượng lao động nữ

Số lượng phòng vắt, trữ sữa mẹ tối thiểu

< 100*

1

Từ 100 đến < 500*

2

Từ 500 đến <1.000*

3

Từ 1000 lao động nữ trở lên**

≥ 4 phòng (đảm bảo trung bình 300 lao động
nữ/phòng)

(*) Khuyến khích người sử dụng lao động lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ phù hợp với điều
kiện thực tế tại nơi làm việc, nhu cầu của lao động nữ và khả năng của người sử dụng lao
động.
(**) Phải có phòng vắt, trữ sữa.
Kể cả khi chưa có hoặc chỉ có một lao động nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ, nơi làm việc nên
bố trí sẵn một vị trí làm khu vực vắt, trữ sữa thể hiện cam kết của người sử dụng lao động hỗ
trợ duy trì nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc.
4.

Quy chuẩn phòng vắt, trữ sữa mẹ

Dưới đây là quy chuẩn phòng vắt, trữ sữa mẹ theo hai mức: i) Tiêu chuẩn; ii) Đầy đủ. Tùy
theo khả năng, cơ sở có sử dụng lao động nữ bố trí thiết lập phòng vắt, trữ sữa mẹ.

2

Dựa trên giả định tỷ lệ mang thai 5 – 7% tổng dân số nữ, tỷ lệ nuôi con sữa mẹ 75% (Bộ Y tế Hoa Kỳ, 2020)
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Cơ bản
Vị trí

Đầy đủ

Lắp đặt tại nơi sạch sẽ, vệ sinh, dễ Lắp đặt tại nơi sạch sẽ, vệ sinh, dễ tiếp cận
tiếp cận
Nơi có thông khí tốt, không có tiếng Nơi có thông khí tốt, yên tĩnh, không có các
ồn lớn hoặc các mối nguy hiểm khác mối nguy hiểm tại nơi làm việc
tại nơi làm việc
Cách nơi làm việc của đa số lao động Ngay tại nơi làm việc của đa số lao động
nữ không quá 10 phút đi bộ, thuận nữ, không quá 5 phút đi bộ
tiện đi lại
Gần hoặc có nguồn nước sạch để rửa Có nguồn nước sạch để rửa tay và vệ sinh
tay và vệ sinh dụng cụ hút, trữ sữa
dụng cụ hút, trữ sữa

Diện
tích

Đủ rộng khoảng 6m2 để kê được bàn,
ghế và 01 tủ lạnh. Nếu để tủ lạnh ở
bên ngoài, đảm bảo diện tích phòng
tối thiểu 1.2m x 1.5m, đủ cho 1-2 lao
động nữ sử dụng một lúc

Rộng hơn tuỳ theo điều kiện của cơ sở để
đủ cho nhiều lao động nữ sử dụng một lúc.
Đảm bảo sự riêng tư bằng cách sử dụng
rèm, bình phong, vách ngăn hoặc ngăn tủ
để tạo không gian riêng (cabin nhỏ) cho
từng người
Có bồn rửa tay và vệ sinh dụng cụ hút, trữ
sữa

Trang
thiết bị

Phòng vắt trữ sữa có biển tên, được Phòng vắt trữ sữa có biển tên, được che
che chắn đảm bảo riêng tư và kín đáo chắn đảm bảo riêng tư và kín đáo, có thể
chia thành các cabin nhỏ được che chắn
bằng rèm để nhiều người cùng sử dụng
Có ổ điện

Có ổ điện tại từng cabin nhỏ

Có quạt, đèn chiếu sáng

Có điều hòa, đèn chiếu sáng

Có tủ mát riêng

Có tủ lạnh riêng, gồm ngăn mát và ngăn trữ
đông, chỉ đựng sữa mẹ

Có ghế ngồi

Có ghế ngồi thoải mái
Có bàn/tủ để đặt hoặc cất máy vắt sữa
Có tủ hoặc móc treo đồ cho lao động nữ khi
vào vắt sữa

Người lao động tự mang máy vắt sữa Người sử dụng lao động có sẵn máy vắt sữa
và dụng cụ trữ sữa
bằng tay hoặc bằng điện được đựng trong
hộp và được vệ sinh thường xuyên. Số
lượng máy vắt sữa tuỳ thuộc vào nhu cầu
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và khả năng của người sử dụng lao động tại
cơ sở.
Có máy hấp để tiệt trùng và sấy dụng cụ
Có tài liệu, tranh ảnh hoặc áp phích hướng
dẫn cách vắt sữa và bảo quản sữa treo tại
phòng vắt, trữ sữa
Giám
sát vệ
sinh và
quản lý
lịch sử
dụng

Có bảng thông tin, hiển thị 3 nội Có bảng thông tin, hiển thị 4 nội dung:
dung:
1. Bảng kiểm tra vệ sinh hằng ngày (Phụ
1. Bảng kiểm tra vệ sinh hằng ngày lục 3); do cán bộ quản lý điền hằng ngày.
(Phụ lục 3); do cán bộ quản lý điền 2. Thông tin đăng ký sử dụng phòng vắt, trữ
hằng ngày.
sữa mẹ (Phụ lục 4); do lao động nữ có nhu
2. Thông tin đăng ký sử dụng phòng cầu sử dụng phòng vắt, trữ sữa mẹ điền.
vắt, trữ sữa mẹ (Phụ lục 4); do lao 3. Quy định phòng vắt, trữ sữa mẹ (phụ lục
động nữ có nhu cầu sử dụng phòng 5)
vắt, trữ sữa mẹ điền.
4. Hướng dẫn vệ sinh dụng cụ vắt, trữ sữa
3. Quy định phòng vắt, trữ sữa mẹ mẹ theo khuyến cáo của nhà sản xuất
(Phụ lục 5)

Bảng 5. Quy chuẩn phòng vắt, trữ sữa mẹ
5.

Khuyến nghị với một số môi trường làm việc đặc thù
a. Nhà hàng, khách sạn

Lý tưởng có phòng nghỉ dành riêng cho nữ. Có thể tận dụng phòng hành chính, phòng kho
được cải tạo lại với vách ngăn di động tạo không gian riêng tư hoặc phòng khách sạn trống
khách để làm phòng vắt, trữ sữa mẹ.
b. Cơ sở y tế
Cơ sở y tế lớn nên bố trí phòng vắt, trữ sữa riêng biệt cho nhân viên y tế và người bệnh. Tại
cơ sở y tế có dịch vụ sản khoa, bắt buộc có ít nhất một phòng vắt, trữ sữa tại khoa hậu sản để
hướng dẫn và hỗ trợ sản phụ sau sinh cách vắt, trữ sữa.
c. Cơ sở giáo dục
Ở trường học, có thể tận dụng một phần của phòng hành chính, phòng y tế, phòng giáo viên,
phòng họp được che chắn tạo không gian riêng tư để vắt, trữ sữa. Giáo viên vắt trữ sữa trong
phòng học khi không có học sinh, tuy nhiên, nhân viên hành chính, phục vụ không sử dụng
được phòng học này nên sẽ cần bố trí không gian khác.
Ở trường đại học, cao đẳng có nhiều tòa nhà, nhân viên hành chính và giáo chức có thể sử
dụng góc làm việc riêng của mình để tạo thành không gian riêng tư vắt, trữ sữa. Nhân viên
làm việc bán thời gian có thể sử dụng một phần của thư viện, phòng hành chính.
d. Nhà xưởng sản xuất
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Bố trí một phòng vắt, trữ sữa mẹ cố định có thể chia thành nhiều phòng nhỏ bằng vách ngăn
hoặc rèm di động ở khu vực yên tĩnh cạnh khu nhà xưởng, khu văn phòng hoặc nhà kho.
Xưởng sản xuất lớn nhiều tòa nhà có thể cần nhiều phòng tại mỗi tòa nhà để giảm thiểu thời
gian di chuyển cho lao động nữ.
e. Vận tải
Lao động nữ lái xe buýt, xe tải, ô tô, máy bay cần được hỗ trợ lịch biểu làm việc và tuyến
đường phù hợp để có thời gian nghỉ phù hợp. Có thể hỗ trợ cung cấp tấm phủ che kính ô tô
và khu vực riêng tư tại các điểm dừng phù hợp để vắt, trữ sữa mẹ.
f. Khu vực công cộng
Trung tâm thương mại, nơi tín ngưỡng tôn giáo, thư viện, công trường có thể sử dụng lều bạt
di động có thể gập mở dễ dàng, đặt tại nơi không có hóa chất, bụi bẩn, ô nhiễm, và gần nguồn
nước để lao động nữ có thể vệ sinh tay, dụng cụ vắt, trữ sữa.
g. Khu vực văn phòng
Các cao ốc có thể tạo sẵn phòng vắt, trữ sữa mẹ để nhiều văn phòng trên cùng một tầng sử
dụng chung.
6.

Quản lý vận hành phòng vắt, trữ sữa mẹ

Cơ sở thiết lập và vận hành phòng vắt, trữ sữa mẹ giao cho cán bộ đầu mối và phân công trách
nhiệm quản lý việc vận hành phòng vắt, trữ sữa mẹ.
Nhiệm vụ quản lý bao gồm:
• Sắp xếp lịch sử dụng và vệ sinh phòng vắt, trữ sữa mẹ cho người sử dụng.
• Hướng dẫn và quản lý việc sử dụng, bảo quản, kiểm tra, đề xuất thay thế các trang thiết
bị trong phòng vắt, trữ sữa mẹ.
• Hướng dẫn người sử dụng vệ sinh dụng cụ vắt sữa sau mỗi lần sử dụng.
• Kiểm tra, giám sát việc sử dụng và giữ gìn vệ sinh chung của phòng vắt, trữ sữa mẹ
(Phụ lục 3).
• Lưu và thay bảng kiểm tra vệ sinh mỗi khi thực hiện giám sát.
• Báo cáo nội bộ định kỳ hằng tháng (Phụ lục 7).
• Cập nhật số liệu trên hệ thống giám sát phòng vắt, trữ sữa của cả nước (Phụ lục 8)
Phần V. Giám sát, đánh giá và thu thập phản hồi người lao động
Bộ phận chức năng liên quan như Phòng nhân sự - hành chính hoặc Công Đoàn của đơn vị tổ
chức giám sát định kỳ và đột xuất kiến thức và thực hành của nữ lao động về nuôi con bằng
sữa mẹ và sử dụng phòng vắt trữ sữa; cũng như nhận thức của toàn bộ lao động về chính sách
lao động nữ tại công ty (Phụ lục 6A, 6B và 6C Khảo sát nữ lao động mang thai/nuôi con nhỏ
dưới 24 tháng/toàn bộ lao động).
Đề xuất với lãnh đạo đơn vị các giải pháp để cải thiện những khó khăn, bất cập trong quá
trình sử dụng nếu có.
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Kết quả phản hồi được phân tích nhằm tìm hiểu cấu phần trong ba can thiệp (chính sách,
truyền thông, phòng vắt, trữ sữa) đang cần cải thiện, và đánh giá hiệu quả tác động lên thực
hành của lao động nữ.
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PHỤ LỤC 1. DANH MỤC TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG
1. Phim về tầm quan trọng của nuôi con sữa mẹ và tác hại sữa công thức
• Tầm quan trọng của sữa mẹ:
Sữa mẹ món quà vô giá: https://tinyurl.com/suamemonquavogia
Tầm quan trọng của phòng vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc:
https://tinyurl.com/Phongvattrusuame
• Tác hại sữa công thức: Vì sao phải chấm dứt quảng bá sữa công thức tràn lan:
https://tinyurl.com/Ngungquangcaosuacongthuc
• Phóng sự của Đài truyền hình về lợi ích của các chương trình hỗ trợ nuôi con
bằng sữa mẹ tại nơi làm việc:
https://tinyurl.com/DaitruyenhinhHanoi
https://tinyurl.com/PhongsuVTV3
• Video giáo dục
Hướng dẫn cách cho trẻ bú đúng: https://tinyurl.com/Chotrebudung
Cách vắt sữa bằng tay: https://tinyurl.com/vatsuabangtay
2. Tranh áp phích lớn về nuôi con sữa mẹ và tác hại sữa công thức
• Bộ 3 áp phích về nuôi con bằng sữa mẹ:
Sữa mẹ tiết ra nhiều hơn khi con bú nhiều hơn:
https://tinyurl.com/ncbangsuame
Sữa mẹ có tất cả dưỡng chất trẻ cần trong 6 tháng đầu đời:
https://tinyurl.com/ncbangsuame2
Trẻ không cần thêm nước vì sữa mẹ có đủ dưỡng chất:
https://tinyurl.com/ncbangsuame3
• Áp phích Sữa mẹ có đầy đủ dưỡng chất: AED_BF_Poster_MTBTho-01.jpg
• Bộ 3 áp phích về ăn dặm bổ sung khi trẻ 6 tháng tuổi:
Poster dinh dưỡng đầu đời https://tinyurl.com/dinhduongdaudoi
Poster ăn dặm từ 06 tháng tuổi https://tinyurl.com/06thangtuoitreandam
Poster Trẻ cần thức ăn giàu sắt https://tinyurl.com/trecanthucangiausat
• Áp phích về hướng dẫn vắt và bảo quản sữa mẹ
https://tinyurl.com/huongdanvattrusua
• Sổ tay về dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ, và duy trì nuôi con bằng sữa mẹ kết
hợp cho trẻ ăn bổ sung hợp lý khi trẻ ngoài 6 tháng tuổi (dùng để tham khảo qua
bản mềm):
Sổ tay dinh dưỡng và sức khỏe: Coms_BF booklet_VN_FINAL.pdf
Sổ tay ăn dặm bổ sung: Coms_CF booklet_VN_FINAL.pdf
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PHỤ LỤC 2. HƯỚNG DẪN VẮT SỮA, DÁN NHÃN VÀ SỬ DỤNG SỮA MẸ VẮT RA
1. Hướng dẫn vắt sữa
Lao động nữ khi quay trở lại làm việc sau thời gian nghỉ thai sản có thể duy trì nuôi con bằng
sữa mẹ bằng cách vắt sữa bằng tay hoặc máy hút sữa tại nơi làm việc.
1.1. Cách vắt sữa bằng tay:
+ Sử dụng phương pháp này trong trường hợp mẹ đã quen việc vắt sữa bằng tay, hoặc phòng
vắt sữa của cơ sở không đủ máy vắt sữa.
+ Rửa tay trước mỗi lần vắt sữa bằng xà phòng dưới vòi nước chảy. Rửa sạch và tráng nước
sôi dụng cụ đựng sữa vắt ra. Thư giãn. Xoa bóp bầu vú và kích thích núm vú trước khi vắt để
kích thích sữa chảy ra. Đặt ngón tay cái lên phía trên núm vú và quầng vú, ngón trỏ và các
ngón còn lại ở phía dưới núm vú và quầng vú, đối diện với ngón tay cái. Ấn ngón tay cái và
ngón trỏ nhẹ nhàng về phía thành ngực; ấn vào phía sau núm vú và quầng vú giữa ngón cái
và ngón trỏ. Ấn vào rồi thả ra. Ấn như vậy xoay xung quanh quầng vú để sữa chảy từ các
phần của bầu vú vào dụng cụ đựng sạch. Tránh chà xát lên bề mặt da có thể làm trầy xước da,
tránh bóp vào núm vú vì có thể chặn dòng chảy của sữa. Vắt sữa từ một bên bầu vú trong
vòng 3 đến 5 phút cho đến khi dòng sữa dừng lại, đổi sang vắt bên kia rồi lại lặp lại. Một lần
vắt sữa từ 20 đến 30 phút.
1.2. Cách vắt sữa bằng máy:
+ Có 2 loại máy là máy vắt sữa bằng tay và máy vắt sữa chạy bằng điện.
+ Đọc hướng dẫn sử dụng trước khi vắt sữa. Thực hành rửa tay, kích thích tiết sữa, vắt sữa và
bảo quản sữa tương tự như vắt sữa bằng tay.
2. Cách duy trì nguồn sữa
+ Dành nhiều thời gian cho trẻ bú mẹ hơn trước khi phải xa trẻ và ngay sau khi về nhà.
Tăng số lần cho bú khi ở gần trẻ như tăng số lần bú đêm và vào những ngày nghỉ.
+ Tập vắt sữa mẹ ngay sau khi mới sinh con và ngay cả trong thời gian còn cho trẻ bú thường
xuyên và bú mẹ trực tiếp. Khi quay trở lại làm việc, lao động nữ cần vắt sữa và bảo quản sữa
vắt ra trước khi đi làm để người chăm sóc trẻ có thể cho trẻ uống sữa mẹ. Nên duy trì lịch vắt
sữa tại nơi làm việc và khi đi xa nhà, đảm bảo thời gian giữa các lần vắt từ 3 - 4 giờ để giúp
duy trì nguồn sữa và ngăn ngừa cương tức sữa.
3. Số lần vắt sữa trong ngày
Vắt sữa 3 - 4 giờ/lần để duy trì tiết sữa, mỗi lần vắt sữa từ 20 đến 30 phút, chưa tính thời gian
di chuyển đến phòng vắt, trữ sữa và vệ sinh dụng cụ.
4. Dán nhãn sữa mẹ vắt ra
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Sau khi vắt, trữ sữa vào dụng cụ đựng sạch và có nắp đậy hoặc các túi trữ sữa chuyên dụng.
Không nên trữ vào bình sữa vì không an toàn, khó làm sạch và dễ bị nhiễm khuẩn.
Dán nhãn trên hũ đựng sữa vắt ra hoặc ghi trực tiếp lên túi trữ sữa chuyên dụng, gồm ba nội
dung: Họ tên nữ lao động vắt sữa, ngày vắt, giờ vắt.
5. Sử dụng sữa mẹ đã vắt ra
- Sử dụng sữa mẹ đã vắt ra và trữ đông thì trước khi cho trẻ ăn cần rã đông và làm ấm sữa.
+ Rã đông sữa: Chuyển sữa từ ngăn đông xuống ngăn mát để tan đông hoàn toàn. Dùng sữa
trong vòng 24 giờ kể từ khi rã đông hoàn toàn.
+ Làm ấm sữa: Ngâm sữa trong nước 37oC vài phút, khi sữa ấm lên là được. Không đun lại
sữa và không dùng lò vi sóng. Nên sử dụng sữa đã làm ấm trong vòng 4 giờ.
+ Sữa bú thừa, chỉ dùng trong vòng 2 giờ phải đổ bỏ đi. Do đó, chỉ lấy lượng sữa vừa đủ từ
dụng cụ chứa sạch có nắp sang cốc cho trẻ ăn.
+ Cho trẻ uống sữa vắt ra bằng cốc và thìa.
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PHỤ LỤC 3. BẢNG KIỂM TRA VỆ SINH HẰNG NGÀY
Nhân viên phụ trách làm vệ sinh phòng vắt, trữ sữa mẹ vào đầu mỗi ngày, ghi ngày, tháng ký
tên xác nhận, thể hiện đã thực hiện các hạng mục từ 1-6, hạng mục 6 khi đến hạn kiểm tra
phải báo đến cán bộ quản lý trước một tuần.
Cán bộ quản lý kiểm tra đột xuất, ít nhất một tuần một lần, ký xác nhận.
Sự cố khác cần lưu ý có thể được ghi nhận bởi nhân viên phụ trách vệ sinh hoặc người sử
dụng.
STT Hạng mục

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Ngày...... Ngày...... Ngày......
Tháng.... Tháng.... Tháng....
Lúc… ... Lúc… ... Lúc… ...
1.

Lau bằng cồn 70°
bề mặt vật dụng: Tủ
trữ sữa mặt trong và
ngoài, bề mặt các
máy tiệt trùng dụng
cụ hấp trữ sữa.

2.

Kiểm tra nhiệt độ:
Tủ mát (<4°C).
Tủ đông (<- 18°C)

3.

Lau sàn nhà

4.

Đổ và thay bao rác
mới

5.

Sắp xếp
ngăn nắp

6.

Kiểm tra định kỳ
trang thiết bị mỗi 6
tháng (ghi chú ngày
kiểm tra kế tiếp từ
lần kiểm tra cuối)

7.

Cán bộ quản lý
kiểm tra

8.

Sự cố khác cần lưu
ý

phòng
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Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Ngày...... Ngày...... Ngày......
Tháng.... Tháng.... Tháng....
Lúc… ... Lúc… ... Lúc… ...

Ghi chú

PHỤ LỤC 4. BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG PHÒNG VẮT, TRỮ SỮA MẸ
TT Họ tên Bộ phận Vị Tháng
Đăng ký phòng/thời gian sử dụng
trí tuổi
8:00 - 8:30 - 9:00 - 9:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00
con Phòng 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30
1

- 11:30 - 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - Tổng
12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 thời
gian

1
2
3

2

1
2
3

3

1
2
3

21

Ghi
chú

PHỤ LỤC 5. QUY ĐỊNH PHÒNG VẮT, TRỮ SỮA MẸ
Thời gian hoạt động:
- Theo thời gian các ca trực của nhân viên.
- Tủ trữ sữa hoạt động 24/7 nhằm đảm bảo nhiệt độ tủ trữ được ổn định.
Đối với người phụ trách vệ sinh hằng ngày:
- Hằng ngày, thực hiện vệ sinh, ghi nhận tình trạng hoạt động và thời hạn bảo hành của trang
thiết bị.
- Một tuần trước khi đến hạn kiểm tra định kỳ trang thiết bị mỗi 6 tháng, báo cán bộ quản lý.
- Khi có sự cố, báo cáo cán bộ quản lý ngay và ghi nhận lại.
Đối với cán bộ quản lý:
- Kiểm tra đột xuất, ít nhất một tuần một lần nhằm kiểm soát tình hình vệ sinh, trang thiết bị
của phòng vắt, trữ sữa mẹ và số lượng nhân viên nữ, thời hạn đăng ký sử dụng phòng vắt, trữ
sữa mẹ.
- Tuyệt đối không thực hiện việc kiểm tra khi không có nhân viên nữ đang vắt sữa, nhằm tôn
trọng sự riêng tư.
- Xử lý ngay sự cố phát sinh.
Đối với nhân viên nữ sử dụng phòng vắt, trữ sữa mẹ:
- Tất cả nhân viên nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ có nhu cầu vắt, trữ sữa cho con đều được
quyền đăng ký sử dụng phòng vắt, trữ sữa mẹ.
- Cần đăng ký theo biểu mẫu đăng ký sử dụng phòng vắt, trữ sữa mẹ, để tránh ùn tắc.
- Có thể sử dụng máy vắt cá nhân hoặc được thiết bị trang bị tại phòng vắt, trữ sữa mẹ.
- Phải có trách nhiệm giữ vệ sinh chung, tự vệ sinh và tiệt trùng tất cả vật dụng liên quan cá
nhân trước và ngay sau khi vắt.
- Phải có trách nhiệm giữ môi trường yên lặng trong thời gian dùng phòng, tránh ảnh hưởng
đồng nghiệp khác đang vắt sữa.
- Sữa vắt ra cần được ghi họ tên, thời gian vắt và lượng trên hũ đựng hoặc túi trữ sữa chuyên
dụng trước khi bảo quản vào tủ trữ sữa chung.
- Sữa vắt ra, được bảo quản trong tủ trữ sữa chung nên đem về khi hoàn tất ca trực.
- Mọi sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng phòng có thể ghi nhận trên bảng kiểm tra vệ
sinh hằng ngày hoặc báo cán bộ quản lý nếu cần xử lý ngay./.
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PHỤ LỤC 6A. KHẢO SÁT NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ CHO NỮ LAO ĐỘNG MANG
THAI
1. Chị hiện đang làm việc ở bộ phận nào?
□ Lao động sản xuất (nhà máy, phân xưởng, ...)
□ Nhân viên các bộ phận văn phòng
□ Quản lý sản xuất (quản đốc, tổ trưởng, trưởng ca, ...)
□ Quản lý doanh nghiệp
2. Chị đang mang thai ở tháng thứ mấy?
□ 5 tháng
□ 6 tháng
□ 7 tháng
□ 8 tháng
□ 9 tháng
3. Chị có dự định nghỉ đủ 6 tháng thai sản không?
□ Có

□ Không

4. Theo chị nên cho trẻ DƯỚI 6 THÁNG TUỔI ăn gì? (Có thể chọn nhiều đáp án)
□ Bú mẹ hoặc sữa mẹ vắt ra

□ Sữa tươi

□ Nước

□ Nước trái cây

□ Ăn dặm thức ăn bổ sung

□ Khác

□ Sữa bột/sữa công thức
5. Theo chị nên cho TRẺ TỪ 6-24 THÁNG TUỔI ăn gì? (Có thể chọn nhiều đáp án)
□ Bú mẹ hoặc sữa mẹ vắt ra

□ Sữa tươi

□ Nước

□ Nước trái cây/Trái cây

□ Ăn dặm thức ăn bổ sung

□ Khác

□ Sữa bột/sữa công thức
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PHỤ LỤC 6B. KHẢO SÁT NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ CHO NỮ LAO ĐỘNG NUÔI
CON DƯỚI 24 THÁNG
Chị hiện đang làm việc ở bộ phận nào?
□ Lao động sản xuất (nhà máy, phân xưởng, ...)
□ Nhân viên các bộ phận văn phòng
□ Quản lý sản xuất (quản đốc, tổ trưởng, trưởng ca, ...)
□ Quản lý doanh nghiệp
Con nhỏ nhất của chị bao nhiêu THÁNG TUỔI?
□ Dưới 6 tháng tuổi
□ Từ 6 đến 12 tháng tuổi
□ Từ 13 đến 24 tháng tuổi
Trong lần nghỉ thai sản gần nhất, chị có nghỉ thai sản đủ 6 tháng không?
□ Có
□ Không
Xin ghi rõ lý do chị không nghỉ thai sản đủ 6 tháng?
…………………………………………………………………………..
Con nhỏ nhất hiện đang ở cùng nhà với chị không?
□ Có
□ Không (Ví dụ: gửi con ở quê cho người khác chăm)
(Đối với những người trả lời “Có” ở câu trước) Xung quanh nhà máy của chị, có nhà
trẻ phù hợp với nhu cầu của chị không?
□ Có nhà trẻ phù hợp
□ Không có nhà trẻ gần nhà máy
□ Có nhà trẻ nhưng giá cao, vượt khả năng chi trả của tôi
□ Có nhà trẻ nhưng không nhận trông theo ca làm việc của tôi
□ Có nhà trẻ nhưng không nhận trẻ nhỏ như con tôi (ví dụ: nhà trẻ chỉ nhận trẻ trên 12 tháng)
□ Tôi không tìm hiểu nên không biết gần nhà máy có nhà trẻ không
Trong vòng 24 giờ qua (ngày và đêm), con nhỏ nhất của chị có được ăn sữa mẹ (bao gồm
bú mẹ và ăn sữa mẹ vắt ra)?
□ Có
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□ Không
Trong vòng 24 giờ qua (ngày và đêm), ngoài sữa mẹ (nếu có), con nhỏ nhất của chị được
cho ăn những gì? (Có thể chọn nhiều đáp án)
□ Không ăn thêm bất cứ thứ gì ngoài sữa mẹ (bao gồm không cho trẻ uống thêm nước, nước
mật ong, trà cam thảo, ...)
□ Sữa bột/sữa công thức
□ Sữa tươi
□ Trái cây/Nước trái cây
□ Ăn dặm thức ăn bổ sung
□ Nước
□ Khác
Chị có hưởng chính sách nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc không?
□ Có
□ Không
(Đối với những người trả lời “không” ở câu trước) Tại sao chị không hưởng chính sách
nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc?
□ Không biết có chính sách này
□ Con > 12 tháng tuổi nên không được hưởng chính sách này
□ Không được người quản lý cho phép
□ Khối lượng công việc nhiều
□ Gộp thành ngày nghỉ khác trong tháng
□ Làm việc và công ty trả thêm lương
□ Khác
Khi nghỉ 60 phút mỗi ngày theo chính sách của công ty, thu nhập của chị có bị giảm
xuống không?
□ Có
□ Không
Chị có dùng phòng vắt sữa tại nơi làm việc không?
□ Có
□ Không
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(Đối với những người trả lời “không” ở câu trước) Tại sao chị không dung phòng văt
trữ sữa? (Có thể chọn nhiều đáp án)
□ Tại nơi làm việc không có phòng vắt trữ sữa/Không biết có phòng vắt trữ sữa
□ Về nhà cho con bú/vắt sữa nên không sử dụng phòng vắt trữ sữa tại nơi làm việc
□ Không được người quản lý và/ hoặc đồng nghiệp hỗ trợ
□ Không thoải mái dùng phòng vắt trữ sữa (ví dụ: phòng quá xa, không vệ sinh, không riêng
tư)
□ Không có nhu cầu vắt sữa ở nơi làm việc (ví dụ: đã dừng cho con bú hoặc đã giảm cữ bú)
Trong lần SINH GẦN NHẤT, chị đã đi khám thai tất cả là bao nhiêu lần?
□ < 5 lần
□ 5 lần
□ > 5 lần
Theo chị nên cho trẻ DƯỚI 6 THÁNG TUỔI ăn gì? (Có thể chọn nhiều đáp án)
□ Bú mẹ hoặc sữa mẹ vắt ra
□ Nước
□ Ăn dặm thức ăn bổ sung
□ Sữa bột/sữa công thức
□ Sữa tươi
□ Nước trái cây
□ Khác
Theo chị nên cho TRẺ TỪ 6-24 THÁNG TUỔI ăn gì? (Có thể chọn nhiều đáp án)
□ Bú mẹ hoặc sữa mẹ vắt ra
□ Nước
□ Ăn dặm thức ăn bổ sung
□ Sữa bột/ sữa công thức
□ Sữa tươi
□ Nước trái cây/Trái cây
□ Khác
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PHỤ LỤC 6C. KHẢO SÁT TOÀN BỘ LAO ĐỘNG VỀ CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG
NỮ CỦA CÔNG TY
Anh/chị đã làm việc cho công ty trong thời gian bao lâu? (Đơn vị: Năm)
…………………………………………………..
Giới tính của anh chị là:
□ Nam
□ Nữ
□ Không trả lời
Tích chọn các chính sách đang được áp dụng tại doanh nghiệp mình mà anh chị biết
□ Lao động nữ mang thai được khám thai ít nhất 5 lần được hưởng lương hoặc BHXH
□ Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 07 và có con dưới 12 tháng không phải làm việc ban
đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa.
□ Lao động nữ được nghỉ thai sản hưởng BHXH trước và sau khi sinh con. Nếu lao động nữ
sinh đôi trở lên thì từ con thứ 2 trở đi, mẹ được nghỉ thêm 01 tháng
□ Lao động nam được nghỉ ít nhất 5 ngày khi vợ sinh con
□ Giờ làm việc linh hoạt cho lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi
□ Lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút hưởng đủ lương
□ Chi phí trông trẻ cho tất cả nhân viên có con dưới 12 tháng tuổi
□ Nghỉ chăm con ốm (con < 7 tuổi) được hưởng nguyên lương/BHXH
□ Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ 30 phút/ngày
□ Lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại
tháng lao động nữ sinh con
□ Khác
Mức độ hài lòng của anh/chị đối với chính sách lao động nữ của công ty là bao nhiêu,
lựa chọn trên thang điểm từ 1 tới 5, 1 tương ứng với “rất không hài lòng” và 5 tương
ứng “rất hài lòng”?
□1
□2
□3
□4
□5
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PHỤ LỤC 7. MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG PHÒNG VẮT, TRỮ SỮA MẸ HÀNG
THÁNG/QUÝ/NĂM
Tháng/Quý Tổng số lao Tổng số Trung
/năm báo động nữ lao động bình số
đang nuôi nữ nuôi lần lao
cáo
con dưới con bằng động nữ
24 tháng sữa mẹ nghỉ vắt
tuổi
sữa/ngày

Tổng thời gian Tổng số Lý do
Nội
nghỉ phép
lao động không dung
trung bình của nữ sử
dùng đề xuất
lao động nữ
dụng
phòng với ban
đang nuôi con phòng vắt, vắt, mẹ lãnh
bằng sữa mẹ
trữ sữa trữ sữa đạo

Ví
dụ:
01/2021
*Báo cáo được thực hiện vào cuối tháng, lưu trên file excel.
*Các biểu mẫu theo phụ lục 3,4,6, cần được lưu lại để minh chứng cho số liệu và thông tin
báo cáo

28

PHỤ LỤC 8. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT PHÒNG VẮT TRỮ
SỮA ONLINE
1. Ý nghĩa:
Hệ thống giám sát phòng vắt trữ sữa online giúp các doanh nghiệp có thể báo cáo đơn
giản, tham khảo kinh phí xây dựng phòng vắt trữ sữa doanh nghiệp, quy mô và cập
nhật được tình trạng hoạt động của các phòng vắt trữ trên cả nước. Đồng thời, Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam có thêm cơ sở
để đánh giá việc thực hiện chính sách đối với lao động nữ, hỗ trợ công nhân chăm sóc
bản thân, gia đình và con cái. Qua đó, tăng cường vai trò của Công đoàn trong việc
bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, đặc biệt là lao
động nữ.
2. Mục đích:
- Công đoàn cơ sở có phòng vắt trữ sữa chủ động cập nhật thông tin trên hệ thống.
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đơn giản
trong quản lý, giám sát và cập nhật thông tin.
3. Nội dung:
- Hệ thống giám sát phòng vắt trữ online, dành cho ba đối tượng sử dụng:
3.1. Người chỉ xem.
3.2. Doanh nghiệp/ Công đoàn cơ sở có phòng vắt trữ sữa cần cập nhật số liệu.
3.3. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cần quản lý, giám sát hoạt động của
phòng vắt trữ tại các doanh nghiệp trong cả nước.
- Thông tin của hệ thống giám sát gồm:
• Doanh nghiệp phân theo 63 tỉnh/thành phố trên cả nước
• Cơ quản quản lý: Tên Công đoàn cấp trên
• Tên doanh nghiệp
• Tổng số lao động
• Số lao động nữ
• Xây dựng phòng vắt sữa (Có/ Không)
• Số lượng phòng vắt, trữ sữa
• Kinh phí lắp đặt một phòng vắt, trữ sữa
o Số tiền (VNĐ)
o Năm xây dựng
• Tình trạng của phòng vắt, trữ sữa, theo năm xây dựng, gồm 3 chọn lựa:
o Đang hoạt động
o Tạm dừng hoạt động
o Ngưng hoạt động
- Video hướng dẫn sử dụng hệ thống giám sát phòng vắt, trữ sữa online:
3.1 Đối với người chỉ xem: Truy cập vào đường dẫn: bit.ly/Phongvatsua
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3.2 Đối với doanh nghiệp/Công đoàn cơ sở: cần cập nhật số liệu
Bước 1: Truy cập vào đường dẫn: bit.ly/Phongvatsua
Bước 2: Yêu cầu truy cập để điều chỉnh, có 2 cách:
Cách 1:

Nhấn “View only” (chỉ xem)

Nhấn “Request edit access” (yêu cầu truy cập để điều chỉnh)

Cách 2: Liên hệ trực tiếp Ban Nữ công, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam để lấy
đường link cập nhật số liệu
Bước 3: Điền lần lượt theo mục 1,2,3,4,5,6,7 và 8

1

Điền thông tin vào các mục
2
3
4 5
6
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7

8

3.3 Đối với Tổng Liên đoàn:
Bước 1: Truy cập vào drive.google.com
Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản: Workplace.lactation.room@gmail.com

Bước 3: Vào file hệ thống

Bước 4: Chọn phần chia sẻ
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Bước 5: Nhập email và chọn hình thức chia sẻ

Bước 6: Chỉnh sửa quyền của những người có sẵn
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