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HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM VIỆT NAM 

 

Thông tin 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ III HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM VIỆT NAM 

nhiệm kì  2018 – 2023 

 
 

Thành lập:  
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội BVQTEVN) được thành lập theo 

Quyết định số 464/QĐ-BNV ngày 08 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 
Đại hội lần thứ nhất của Hội đã tiến hành vào ngày 10 tháng 6 năm 2008 đã thông 
qua Điều lệ và Nghị quyết về phương hướng hoạt động, phát triển tổ chức của Hội.  

Sứ mệnh 
Hội BVQTEVN là một tổ chức xã hội nhằm tập hợp, đoàn kết những cá nhân, 

tổ chức của Việt Nam có tâm huyết, tự nguyện hoạt động phấn đấu vì mục đích làm 
cho trẻ em Việt Nam được hưởng các quyền cơ bản, tham gia ngăn chặn mọi hành 
vi xâm hại quyền trẻ em 

Tầm nhìn  
Phát triển Hội BVQTEVN thành một tổ chức xã hội chuyên nghiệp về bảo vệ 

quyền trẻ em, hoạt động có hiệu quả trên phạm vi toàn quốc ; góp phần thúc đẩy việc 
thực hiện quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em Việt Nam được  sống trong môi 
trường an toàn, lành mạnh, được phát triển hài hòa và tham gia bảo vệ ,chống lại các 
vi phạm quyền trẻ em. 

Trách nhiệm quy định trong Luật trẻ em 

Trải qua 10 năm nỗ lực phấn đấu với hai nhiệm kì 2008-2013 và 2013-2018, 
Vai trò của Hội được khẳng định với sự ghi nhận của cộng đồng xã hội trong công 
tác bảo vệ quyền trẻ em.  Ngày 05 tháng 04 năm 2016, Quốc hội nước Cộng hòa Xã 
hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật Trẻ em có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 
tháng 6 năm 2017 thay thế cho Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 
25/2004/QH11. 
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Tại khoản 4 điều 92 của Luật này có quy định: “Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt 
Nam, ngoài việc thực hiện quy định tại Điều này có trách nhiệm tổ chức việc kết 
nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của trẻ em chuyển 
dến các cơ quan nhà nước để góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện chính 
sách, pháp luật về quyền trẻ em; tham gia giám sát việc thực hiện quyền trẻ em; 
phát biểu chính kiến và kiến nghị của Hội đối với các cơ quan nhà nước có liên 
quan về các vấn đề về trẻ em và việc vi phạm pháp luật về trẻ em.” 

Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kì 2018-2023 
Ngày 17-18/11/2018, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (Hà Nội) Hội Bảo vệ 

quyền trẻ em Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 
nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ II (2013-2018), thực 
hiện Chiến lược phát triển tổ chức của Hội đến năm 2020 và rút ra bài học kinh 
nghiệm; xác định phương hướng, nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ III (2018-2023); bổ 
sung, sửa đổi Điều lệ Hội và Bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ III để chỉ đạo thực 
hiện Nghị quyết đại hội. 

Tham dự Đại hội có 300 người trong đó có 200 đại biểu chính thức đến từ các 
tỉnh/thành phố, 100 đại biểu khách mời là Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, đại 
biện các Bộ, ban ngành, các Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội làm về trẻ 
em trong nước và quốc tế, một số đại sứ quán và đại biểu báo chí. 

 
Những kết quả nổi bật nhiệm kỳ II (2013 -2018) 
 
Về Phát triển tổ chức và nâng cao năng lực 

Phát triển tổ chức 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã có nhiều nỗ lực trong công tác phát triển tổ 
chức đã  đề xuất và được UBND các tỉnh/thành phố đồng thuận trong việc ghép với 
các Hội có tôn chỉ, mục đích tương đồng để thêm chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền 
trẻ em vào hoạt động của các Hội. Hiện nay mô hình ghép như  Hội Bảo trợ người 
khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh; Hội Từ thiện, Bảo vệ quyền trẻ 
em thành phố Đà Nẵng; Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh 
Cao Bằng; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin- Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến 
Tre; Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng 
Nam; Hội Người khuyết tật, nạn nhân Da cam, Bảo trợ Người khuyết tật, Bảo vệ 
quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị… 

Hội đã phát triển được thêm 11 Hội địa phương, 11 chi Hội và 01 trung tâm 
trực thuộc. Tính đến nay Hội đã có18 Hội cấp tỉnh, 42 Chi hội, 06 Trung tâm trực 
thuộc với hơn 50.000 hội viên trải rộng trên khắp 38 tỉnh thành phố trên cả nước. 

Tại các địa phương, các tỉnh Hội cũng chủ động mở rộng mạng lưới cơ sở Hội 
xuống tận huyện, xã. Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang có 10/10 huyện có cơ 
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sở Hội, 100 Hội cấp xã với tổng số 3384 hội viên; Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ 
em thành phố Đà Nẵng có 801 chi hội trực thuộc cấp xã/phường với 11.544 hội viên; 
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin- Bảo vệ quyền trẻ emtỉnh Bến Tre có 162/164 
huyện, xã có chi hội với tổng số 20.910 hội viên…  

 

 

Nâng cao năng lực 

Tổ chức được 841 lớp tập huấn cho 25.280 cán bộ Hội, hội viên, cộng tác viên, 
trẻ em ở 38 tỉnh/thành phố. Các nội dung tập trung vào Luật Trẻ em 2016, các chủ 
trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm 
sóc trẻ em, phương pháp giáo dục tích cực của cha mẹ với con lứa tuổi vị thành niên, 
phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em... 

Kết nối mạng lưới, tăng cường hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong nước 

Khi Luật Trẻ em 2016 có hiệu lực, chương trình phối hợp giữa  Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS HCM và Hội BVQTEVN  đã được ký 
kết các chương trình phối hợp, văn bản ký kết đã được triển khai tới  Hội Phụ nữ, 
Đoàn TNCS HCM các tỉnh thành và các địa phương có cơ sở Hội BVQTE để các 
địa phương chủ động phối hợp triển khai. 

Hội cũng đã ký chương trình phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn 
2016-2018  .Đặc biệt năm 2017 - 2018 “Giải thưởng báo chí về trẻ em” được phát 
động và thu hút hơn 200 tác phẩm dự thi thuộc 4 loại hình báo chí.Có 36 giải thưởng 
đã được trao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc, phản ánh 
chân thật những tấm gương điển hình vì trẻ em và thực trạng tình hình xâm hại, bạo 
hành trẻ em trong thời gian qua 

Ngoài ra, Hội vẫn tiếp tục tăng cường sự phối hợp với Bộ Lao động – Thương 
binh và Xã hội (Cục Trẻ em, Cục Bảo trợ xã hội, Vụ Hợp tác quốc tế...), Bộ Ngoại 
giao, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục... trong việc đóng góp ý kiến và khuyến nghị về các văn 
bản, chính sách liên quan đến trẻ em. Đặc biệt là Chủ tịch Hội được tham gia là 
thành viên trong Ủy ban Quốc gia về bảo vệ trẻ em. 

Từ năm 2014 đến nay cùng với việc kết nối, chia sẻ thông tin tổ chức các hoạt 
động về bảo vệ quyền trẻ em, Mạng bảo vệ quyền trẻ em (CRnet) đã tổ chức thành 
công 4 Diễn đàn với tham dự của đại diện các Bộ, ngành,cơ quan nhà nước và các 
tổ chức xã hội. Sau mỗi Diễn đàn, Hội tổng hợp thành 1 bản khuyến nghị tùy theo 
nội dung và chủ đề Diễn đàn gửi tới các cơ quan Nhà nước có liên quan để góp phần 
xây dựng chính sách phù hợp nhằm bảo vệ quyền của trẻ em.  
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Bên cạnh đó, với vai trò Đồng điều hành và tham gia hoạt động, chia sẻ thông 
tin của Nhóm làm việc quyền trẻ em (CRWG) bao gồm các tổ chức quốc tế làm về 
trẻ em tại Việt Nam Năm 2017, Hội đã được giao trách nhiệm chủ trì thực hiện Báo 
cáo Bổ sung của các tổ chức xã hội bên cạnh Báo cáo Quốc gia lần 5 và lần thứ 6 về 
thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam. Hội đã tổ chức được 8 cuộc hội thảo tham vấn 
lấy ý kiến các tổ chức xã hội đóng góp với dự thảo đề cương và dự thảo Báo cáo ở 
3 khu vực với khoảng trên gần 400 đại biểu tham dự.  

 

Vận động chính sách và giám sát  

Hội đã được nhiều cơ quan soạn thảo văn bản, chính sách của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH), Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục, Bộ Công 
an, Bộ Tài chính... và các Ủy ban của Quốc hội như Ủy ban VHGDTNTNNĐ, Ủy 
ban Các vấn đề xã hội... đề nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện các văn bản 
quy phạm pháp luật, chính sách liên quan tới trẻ em như Luật Hôn nhân và Gia đình 
(sửa đổi) (2014), Bộ luật Hình sự và Tố tụng hình sự (sửa đổi) (2015), Luật Trợ giúp 
pháp lý (sửa đổi)(2015), Luật Trẻ em (2016); Đề án thành lập Tòa án gia đình và 
người chưa thành niên (2014); chương trình Phòng chống tai nạn thương tích trẻ 
em giai đoạn 2016-2020 (2015); Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp 
phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em (2017); Chỉ thị Tăng cường công tác giải 
quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt sống ở cơ sở trợ giúp 
xã hội (2017); Luật Giáo dục đang sửa đổi (2018), Luật Nghề Công tác xã hội 
(2018); các Chương trình liên quan đến Lao động Trẻ em (2018);góp hoàn thiện 
chính sách liên quan tới quyền người khuyết tật trong đó có trẻ em liên quan tới sửa 
đổi Luật Người khuyết tật (2018)... 

Những đóng góp, khuyến nghị của Hội vào các văn bản quy phạm pháp luật và 
chính sách liên quan tới trẻ em được các cơ quan đánh giá là có chất lượng và một 
số nội dung đã được tiếp thu. 

Hội cũng phối hợp với một số tổ chức, chuyên gia tiến hành một số khảo sát, 
nghiên cứu những vấn đề liên quan tới trẻ em như nghiên cứu “Nâng độ tuổi pháp 
lý của trẻ em lên dưới 18 tuổi – Lợi ích, tác động và một số giải pháp” (2013); tài 
liệu “Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về một số quy định của pháp luật Việt 
Nam liên quan tới bảo vệ quyền trẻ em” (2014); nghiên cứu “Thực trạng trẻ rối loạn 
phổ tự kỷ ở Việt Nam: thách thức và giải pháp”(2016), nghiên cứu “Hệ thống dịch 
vụ bảo vệ trẻ em tại Việt Nam” (2018). Từ những kết quả nghiên cứu, khảo sát, Hội 
đã có những bằng chứng, thông tin xác thực để tham gia đóng góp ý kiến, khuyến 
nghị vào các văn bản, chương trình mà các đơn vị cơ quan Nhà nước đang cần lấy ý 
kiến. 
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Hội cũng góp ý kiến vào các văn bản chương trình, dự án của Khu vực như 
Chấm dứt bóc lột tình dục trẻ em của ECPAT quốc tế, Chấm dứt bạo lực trẻ em, 
Chương trình Bảo vệ trẻ em thông qua Liên minh quyền trẻ em Châu Á. Ngoài ra 
Hội cũng tham gia  góp ý một số báo cáo như Báo cáo tổng quát về quyền con người 
(UPR) lần thứ 3 của các tổ chức phi chính phủ (2013); Báo cáo bóng lần thứ 3 về 
thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối 
xử chống lại phụ nữ (CEDAW) (2014); Báo cáo phân tích tình hình trẻ em Việt Nam 
(2017); Báo cáo về tình hình thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam từ 2015 đến nay 
(2018) gửi một số tổ chức liên quan như Văn phòng Cao ủy của Liên Hợp quốc.  

Đặc biệt kể từ khi vai trò tham gia giám sát của Hội được quy định trong Điều 
92 Luật Trẻ em 2016, Hội đã được mời tham gia một số đoàn giám sát của 
BộLĐTBXH: Hội LHPNVN  và Ủy ban VHGDTNTNN Quốc hội .  

Công tác truyền thông  

Tổ chức nhiều hình thức truyền thông tại cộng đồng:  

Hội đã triển khai được 256 cuộc truyền thông tại cộng đồng cho tổng số 41.550 
người lớn và trẻ em với nhiều nội dung như Luật Trẻ em, kỹ năng làm việc với trẻ 
em, phòng chống xâm hại và bạo lực với trẻ em... thông qua các hình thức phong 
phú.  

Mô hình CLB Phóng viên nhỏ được duy trì và đã phát triển thêm . 02 Câu lạc 
bộ Phóng viên nhỏ tại trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội và Câu lạc bộ 
Phóng viên nhỏ tại thành phố Hải Phòng với 50 trẻ em tham gia; đăng tải hơn 200 
bài viết của thành viên Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ; đăng tải 12 bài viết của trẻ em 
trong bản tin “Đại biểu dân cử với trẻ em” của Quốc hội; in cuốn sách “Biến đổi khí 
hậu dưới góc nhìn của trẻ em” gồm hơn 50 bài viết của các em phóng viên nhỏ; thực 
hiện 01 phim ngắn về vấn đề biến đổi khí hậu tại TP.Hồ Chí Minh; triển khai dự án 
“Cộng đồng bảo vệ trẻ em trên mạng”; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các em cho 
hoạt động tham vấn về giám sát thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam khảo sát lấy ý 
kiến trẻ em tại nhiều tỉnh phía Nam về dự thảo Luật Trẻ em, đã có 80 em được khảo 
sát lấy ý kiến, cử trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em quốc gia năm 2015. 

 

Phát biểu chính kiến của Hội trên các phương tiện truyền thông đại chúng 

Trong nhiệm kỳ vừa qua lãnh đạo Hội đã phát biểu chính kiến trên các phương 
tiện thông tin đại chúng với 120 lượt trả lời phỏng vấn của các đơn vị báo chí từ TW 
tới địa phương Nội dung trả lời tập trung vào những vụ việc dư luận và các phương 
tiện truyền thông đăng tải và việc sửa đổi các Luật như Luật Trẻ em, Luật Hình sự, 
vấn đề phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, quyền riêng tư của trẻ em...  

-Trang web đã đăng tải 9865 tin bài liên quan đến bảo vệ trẻ em, gắn kết chặt 
chẽ với trang website của các địa phương để chia sẻ thông tin và triển khai hoạt động 



6 
 

thu hút hơn 1.002.541 lượt truy cập. Nhiều sản phẩm truyền thông đã được biên tập 
và phát hành như : 14.500 tờ rơi, bản tin Hội, 2000 tài liệu "Chúng ta có thể", 2000 
cuốn tài liệu về bảo vệ an toàn cho trẻ khi sử dụng mạng internet, 2500 tờ rơi về 
Quyền được học tập của trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, 2000 
cuốn tài liệu tham khảo và tờ gấp về phòng chống bạo lực với trẻ em; 20 video clip 
giới thiệu về Hội, các hoạt động trao quà, sự kiện dành cho trẻ em Chương trình 
buffer chay vận động xây cầu, mổ tim cho trẻ em... 500 cuốn tài liệu ”Kỷ luật tích 
cực” 2000 cuốn sách có nội dung về Nghiên cứu những ảnh hưởng của một số phong 
tục tập quán của các dân tộc thiểu số đến sự chuyên cần học tập của trẻ em tại xã 
Nghĩa Sơn và Nậm Lành, huyện Văn Chấn, Yên Bái  

Công tác tư vấn, hỗ trợ bảo vệ quyền trẻ em. 

Công tác tư vấn 

 Từ năm 2013 đến năm 2018, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tiếp nhận 
trên 500 đơn thư, email, điện thoại trực tiếp... của công dân phản ánh và nhờ tư vấn 
về các vấn đề liên quan đến vi phạm quyền trẻ em. Các vụ việc trể đều là các vụ việc 
bức xúc nổi cộm trên các địa phương trong toàn quốc . Hội đã hỗ trợ, xử lý và gửi 
công văn kiến nghị tới các cơ quan Nhà nước có liên quan đề nghị giải quyết 294 
trường hợp và vụ việc . . Phần lớn các trường hợp, Hội đều có công văn gửi đi các 
cơ quan chức năng có thẩm quyền và tỉ lệ nhận được phản hồi ngày càng được nâng 
cao (trên 70 % vụ việc nhận được phản hồi của các cơ quan tổ chức ). 

 Hội cũng đã triển khai 167 buổi tư vấn tâm lý và pháp luật cho 287 trẻ em và 
250 người lớn tại cộng đồng. 

   Hội Các cấp đã tổ chức 1.359 cuộc tư vấn về tâm lý và pháp luật  cho 5.658 
trẻ em và 2.333 người lớn thuộc các nhóm đối tượng như cha mẹ, người chăm sóc 
trẻ (ông/bà/chú/bác/cô…) Đặc biệt, Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em thành phố 
Hồ Chí Minh hoạt động khá hiệu quả trong công tác tư vấn, truyền thông về Luật 
Trẻ em và kỹ năng bảo vệ cho trẻ em. Trong 2 năm 2016-2017 đã tổ chức được gần 
40 phiên tòa giả định cho khoảng 64.000 học sinh THCS và THPT trên địa bàn thành 
phố HCM .  

Hoạt động can thiệp trong bảo vệ trẻ em 

Hội đã hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu về các vụ việc mà Hội Bảo vệ quyền 
trẻ em Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý, tiếp tục cập nhật theo từng năm. Từ những 
tổng hợp phân tích các vụ việc vi phạm quyền trẻ em mà Hội tiếp nhận trở thành cơ 
sở dữ liệu để Hội tham gia vận động chính sách; tiếp tục giám sát việc thực hiện các 
quyền của trẻ em, phát hiện, cung cấp thông tin về vi phạm quyền trẻ em và phối 
hợp cùng các cơ quan chức năng tham gia giải quyết nhằm bảo vệ quyền của các trẻ 
em liên quan. 



7 
 

Mô hình Luật sư, Luật gia và Hội thẩm nhân dân tham gia bảo vệ quyền trẻ em 
với hơn 30 thành viên đã có nhiều hoạt động thiết thực tại 8 tỉnh TP trong công tác 
bảo vệ trẻ em.Các thành viên trong mô hình hoạt động thiết thực và hiểu quả như  
TP.Hồ Chí Minh; TP. Đà Nẵng; TP Hà Nội; tỉnh  Bắc Giang và tỉnh Bến Tre.  

 

Hợp tác quốc tế 

 Hội đã đón tiếp 27 đoàn khách quốc tế đến làm việc với nhiều nội dung khác 
nhau Ngoài ra Hội cũng thường xuyên có những buổi làm việc trao đổi thông tin và 
tham gia các hội nghị, hội thảo,diễn đàn của những đối tác chiến lược của Hội trong 
khu vực như Liên minh quyền trẻ em châu Á, tổ chức cứu trợ trẻ em (SC khu vực 
và SC Thụy Điển), Plan khu vực... 

 Hội cũng đã cử 57 đoàn đại biểu tham dự các hội nghị, hội thảo tại các nước 
như Thái Lan, Indonesia, Philippin, Colombia, Bungari, SingaporeMalaysia, Na Uy, 
Bosnia Herzegovina... và có 5 đoàn đại biểu trẻ em tham dự diễn đàn trẻ em châu Á, 
tham vấn trẻ em về bảo vệ trẻ em trên mạng tại Philippin, Indonesia và Thái Lan. 

 Là thành viên của Liên minh Quyền trẻ em châu Á, Hội có những đóng góp 
trong xây dựng các chương trình, dự án liên quan đến trẻ em tầm khu vực để tham 
mưu cho Hội đồng ACWC như vấn đề mạng lưới bảo vệ trẻ em; chương trình cho 
trẻ em khuyết tật; sự tham gia của trẻ em; phòng chống buôn bán trẻ em… Bên cạnh 
đó, Hội đã hỗ trợ và cử đại diện trẻ em Việt Nam tham dự “Gặp gỡ trẻ em khu vực” 
tại Thái Lan, Indonesia do Liên minh quyền trẻ em châu Á tổ chức; hưởng ứng chiến 
dịch “Lên tiếng” của khu vực bằng cách hỗ trợ 02 nhóm trẻ em triển khai tại Hà Nội, 
Quảng Bình. Từ đó thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong các hoạt động quốc tế do 
Liên minh tổ chức. 

 Hội cũng mở rộng mối quan hệ với các đối tác mới, trở thành thành viên của 
mạng lưới quốc tế về “Chấm dứt mại dâm trẻ em, khiêu dâm trẻ em và buôn bán trẻ 
em cho mục đích tình dục” từ năm 2016 và có nhiều hoạt động hỗ trợ, phối hợp như 
kết nối và giới thiệu ứng viên tham dự Hội thảo khu vực về “Luật pháp Quốc gia về 
Ngăn chặn và Chống xâm hại tình dục trẻ em trực tuyến trong ASEAN”, kết nối và 
giới thiệu đại biểu tham dự Tham vấn với các nhà lãnh đạo Phật giáo khu vực 
Mekong và Sri Lanka trong phòng chống bạo lực đối với trẻ em, chia sẻ về các cải 
cách luật pháp thời gian qua tại Việt Nam (Bộ luật Hình sự...); phối hợp với tổ chức 
VN Project (Hoa Kỳ) tổ chức hội thảo, tập huấn về kiến thức và kỹ năng chăm sóc 
trẻ  tự kỷ... 
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Một số dự án nhận nguồn tài trợ của nước ngoài cũng đã được Hội triển khai 
có hiệu quả . Năm 2017 Hội đã được nhận bằng khen của Ban đối ngoại TW tặng 
Bằng khen cho công tác đối ngoại nhân dân . 

Các chương trình, sự kiện hỗ trợ cho trẻ em 

 Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” thường niên tại Hà Nội, TP Hồ Chí 
Minh, Bến Tre và Đà Nẵng của TW Hội Và chương trình chia sẻ yêu thương của TP 
HCM ; Chương trình Chắp cánh ước mơ của Bắc giang ; Chương trình Ngày Hội 
tuổi thơ của TP Đà Nẵng và nhiều tỉnh Hội khác đã huy động  được tổng số tiền và 
hiện vật trị giá trên 30 tỷ đồng, có hơn 50.000 trẻ em được hưởng lợi trực tiếp từ 
Chương trình. 

       Chương trình“Bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học; Chương trình trao quà Tết 
cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ; Chương trình “Phòng chống đuối nước bảo vệ 
sinh mạng trẻ em” chương trình“Nước sạch cho phụ nữ và trẻ em”cũng được thực 
hiện thường niên.  Với kết quả  xây 85 cầu và 2 hồ bơi tại các tỉnh Sóc Trăng, Vĩnh 
Long, Quảng Ngãi khoan  57 giếng nước tại Trà Vinh và Sóc Trăng xây 34 căn nhà 
tình thương cho phụ nữ và trẻ em với tổng trị giá 180.000.000 đồng. Hội và các tỉnh 
Hội ở địa phương đã vận động được trên 30  tỷ  với 10.000 trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn tại hơn 20 tỉnh/thành phố trong cả nước được thụ hưởng. 

Vận động nguồn lực. 

Trong 5 năm qua  Hội và các Hội địa phương đã vận động được trong nhiệm 
kỳ vừa qua là trên  327 tỷ đồng  với gần 1,5 triệu trẻ em được hưởng lợi từ các 
nguồn vận động trên. 

 
Phương hướng hoạt động nhiệm kì III (2018-2023) 
Phương hướng chung 

Thực hiện tốt trách nhiệm của Hội được quy định trong Khoản 4 Điều 92 Luật 
Trẻ em; đẩy mạnh việc phát triển và nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của tổ 
chức Hội;đổi mới công tác truyền thông, hình ảnh, uy tín của Hội; tăng cường quan 
hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để huy động nguồn lực cho 
công tác chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em nhằm mục tiêu phấn đấu để Hội trở thành 
tổ chức xã hội chuyên nghiệp trong bảo vệ quyền trẻ em. 

 Mục tiêu cụ thể 

- Phấn đấu hết nhiệm kỳ III tăng thêm từ 15-20 Hội, Chi hội địa phương; 
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- Trên 50% cán bộ Hội địa phương được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng 
lực bảo vệ quyền trẻ em; tăng 10% số hội viên so với nhiệm kỳ II. 
- Tăng 10% số người lớn và trẻ em tại cộng đồng được truyền thông về pháp 
luật và những văn bản, chính sách liên quan tới bảo vệ quyền trẻ em bằng nhiều 
hình thức khác nhau. 
- Phấn đấu vận động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ của Hội 
và các Hội địa phương trong nhiệm kỳ III từ 400-500 tỷ, tăng 5% so với nhiệm 
kỳ II. 
- Trên 2 triệu trẻ em được hưởng lợi từ các sự kiện, chương trình do Hội triển 
khai. 

- Chủ động đề xuất và tham gia 100% các đoàn giám sát của cơ quan Nhà nước, 
tổ chức chính trị - xã hội (khi được mời) về việc thực hiện quyền trẻ em; tổ 
chức, tham gia giám sát 100% tỉnh Hội (giám sát nội bộ). 

- Tổ chức thí điểm mỗi địa phương có Hội 1-2 mô hình cung cấp các dịch vụ 
liên quan đến 3 cấp độ bảo vệ trẻ em 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ phát biểu chính kiến và kiến nghị của Hội về xây dựng 
chính sách liên quan đến bảo vệ trẻ em; về xử lý vụ việc vi phạm quyền trẻ em. 

 Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

- Thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Khoản 4 Điều 92 Luật Trẻ em 
2016. 

- Kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của trẻ em 
chuyển đến các cơ quan Nhà nước để góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện 
chính sách, pháp luật về quyền trẻ em. 

Kết nối với cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội 
hoạt động vì trẻ em, mạng bảo vệ quyền trẻ em (Crnet), các tổ chức quốc tế trong và 
ngoài nước, các cơ quan báo chí truyền thông đại chúng, các tổ chức Hội địa 
phương…thu thập thông tin, phát hiện những bất cập, nguyên nhân, hạn chế trong 
việc thực hiện quyền trẻ em để tham gia góp ý, tư vấn trong xây dựng và phản biện 
các chính sách, chương trình, pháp luật về quyền trẻ em; đưa vận động chính sách 
thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ sở Hội tại địa phương trên cơ 
sở nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ Hội ở địa phương. 

Tham gia giám sát thực hiện quyền trẻ em 

Phát hiện những bất cập, nguyên nhân, hạn chế trong quá trình thực hiện quy 
định pháp luật và các chính sách liên quan tới trẻ em trong thực tiễn. Từ đó đưa ra 
những khuyến nghị đối với các cơ quan có thẩm quyền để góp phần thúc đẩy việc 
thực thi quyền trẻ em hiệu quả. 
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 Phát biểu chính kiến và kiến nghị của Hội đối với các cơ quan Nhà nước có 
liên quan về các vấn đề về trẻ em và việc vi phạm pháp luật về trẻ em. 

Dựa trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho trẻ em, Hội đưa ra những 
kiến nghị cụ thể, sát thực với tình hình thực hiện quyền trẻ em để gửi tới các cơ quan 
nhà nước. Đồng thời Hội chủ động phát biểu chính kiến trong các vụ việc vi phạm 
quyền trẻ em xảy ra tại cộng đồng để đảm bảo quyền và lợi ích của các em đặc biệt 
là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em là nạn nhân của bạo hành, xâm hại. Tận 
dụng cơ hội phát biểu trên các phương tiện truyền thông đại chúng để phổ biến, tư 
vấn về bảo vệ trẻ em. 

  Tổ chức, cung cấp các dịch vụ liên quan tới lĩnh vực trẻ em tập trung vào 
tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bảo vệ trẻ em. 

Chủ động đề xuất với Chính phủ, Bộ LĐTBXH tạo điều kiện để Hội được thí 
điểm thực hiện các hoạt động dịch vụ theo sự ủy quyền, hỗ trợ của Chính phủ, các 
cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước; cung cấp dịch vụ theo yêu cầu cụ thể 
của địa phương; xây dựng Trung tâm tư vấn, trung tâm đào tạo kỹ năng do Hội quản 
lý; kết nối với các đơn vị khác như Trung tâm dạy kỹ năng sống cho trẻ em, các 
trường học, các CLB dành cho trẻ em và cha mẹ để xây dựng các chương trình phối 
hợp, tập huấn kiến thức về quyền trẻ em, kỹ năng sống cho trẻ em và kỹ năng dành 
cho người lớn (người chăm sóc trẻ, người làm công tác trẻ em, tình nguyện viên…); 
phát huy vai trò của Hội thẩm nhân dân, luật sư để phát hiện, tư vấn và hỗ trợ trực 
tiếp hoặc gián tiếp cho trẻ em; mở rộng mạng lưới, hướng dẫn, tăng cường mối quan 
hệ với văn phòng luật sư các tỉnh, thành phố để bổ trợ bảo vệ quyền trẻ em. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội. 

Tiếp tục vận động các tỉnh/thành lập Hội cấp tỉnh bằng nhiều hình thức, đa dạng 
các mô hình tổ chức Hội như Hội ghép với các Hội có chức năng, nhiệm vụ tương 
đồng, liên Chi hội; chú trọng kết nối với các tổ chức Hội địa phương, các tổ chức xã 
hội hoạt động vì trẻ em nhằm mở rộng mạng BVQTE hỗ trợ cho việc phát triển tổ 
chức, năng cao năng lực và kết nối mạng lướiở các địa phương; tổng kết đánh giá 
việc thực hiện chiến lược của Hội đến năm 2020. 

Kiện toàn bộ máy cơ quan Thường trực, hoạt động theo quy chế, phân công, 
phân cấp cụ thể; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ và chuyên 
môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ chuyên trách của Hội;xác định rõ 
trách nhiệm của từng cán bộ, hội viên trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền 
trẻ em. 

 Tăng cường hợp tác với các cơ quan Nhà nước, các Bộ  như Bộ LĐTBXH, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Công an…, các Ủy ban của Quốc hội như Ủy 
ban VHGDTNTNNĐ, Ủy ban Các vấn đề xã hội… Đồng thời chủ động phối hợp, 
ký kết chương trình hành động với các tổ chức chính trị xã hội như Đoàn TNCS 
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HCM, Hội LHPNVN, các thành viên Mạng Crnet… để nâng cao hiệu quả hoạt động 
vì trẻ em. 

 

Công tác truyền thông 

Duy trì và đổi mới, mở rộng việc tổ chức các sự kiện cho trẻ em đặc biệt là cho 
trẻ em ở các vùng khó khăn; củng cố, xây dựng các loại hình CLB bảo vệ quyền trẻ 
em như CLB Nhà báo BVQTE, Phóng viên nhỏ, kết nối trẻ em... ở TW và địa 
phương; từng bước xây dựng trang website treemviet.vn thành tờ báo điện tử - tiếng 
nói của Hội BVQTEVN để thu hút bạn đọc số lượng cao và là diễn đàn của những 
người yêu trẻ, tâm huyết bảo vệ quyền trẻ em; tăng cường tập hợp các mô hình, kinh 
nghiệm tốt,sản xuất các sản phẩm truyền thông, in các loại tài liệu kỹ năng, nghiệp 
vụ về bảo vệ quyền trẻ em. 

Hợp tác quốc tế và vận động nguồn lực 

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, hợp tác kỹ thuật và bổ sung nguồn lực cho các 
hoạt động bảo vệ quyền trẻ em; tranh thủ nguồn lực của các tổ chức quốc tế trong 
và ngoài nước để đẩy mạnh hoạt động của Hội vì quyền lợi của trẻ em tại các vùng 
miền của cả nước; nâng cao vai trò, vị thế của Hội với tư cách một tổ chức xã hội 
chuyên nghiệp có uy tín làm về trẻ em của Hội, đại diện cho Việt Nam trong mạng 
lưới các tổ chức quốc tế về trẻ em mà Hội là thành viên. 

Phấn đấu vận động nguồn lực của Hội BVQTEVN và các Hội địa phương trong 
nhiệm kỳ III là từ 400-500 tỷ đồng (bao gồm tiền và hiện vật) thông qua việc xây 
dựng các dự án, ủng hộ, quyên góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm… tổ chức 
các hoạt động của Hội góp phần làm cho hàng nghìn trẻ em và gia đình được hưởng 
lợi từ các dự án, từ nguồn các cơ quan Chính phủ trước hết là Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội; từ Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố; các tổ chức quốc tế trong và 
ngoài nước. 

HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM VIỆT NAM 

 

 

Khi cần xin vui lòng liên hệ 

Ban truyền thông và Tổ chức sự kiện - Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam 

Địa chỉ: Tầng 5, Cung Trí thức thành phố, số 1Tôn Thất Thuyết, Cầu giấy, Hà Nội 

ĐT: 024 37823936 (gặp anh Dũng) 

Email: hoibvqtevn@gmail.com 
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