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BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG 

HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ II 

 

Đại hội Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội) lần thứ I được tiến hành 

vào ngày 10/6/2008 tại Hà Nội. Việc thành lập Hội là thể hiện sự quan tâm của 

Đảng, Nhà nước tới sự nghiệp giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đáp ứng với 

nhu cầu của thực tiễn và là một bước phát triển quá trình xã hội hóa công tác bảo vệ 

trẻ em, thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em và Luật Bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em. 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ I 

 

Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất được thực hiện trong bối cảnh mô hình quản 

lý Nhà nước về trẻ em đã thay đổi, tình hình kinh tế xã hội của đất nước gặp nhiều 

khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Tình hình trẻ em nước ta 

cũng xuất hiện nhiều vấn đề bức xúc như bạo lực đối với trẻ em, buôn bán trẻ em, 

xâm hại tình dục, ma túy, HIV… số trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt gia 

tăng.  

Cơ sở vật chất của Hội hầu như không có gì, mọi thứ ban đầu đều đi vay, đi 

mượn, đi vận động và nhờ vả các cơ quan khác. Tài sản lớn nhất của Hội lúc đó chỉ 

gồm những cán bộ, nhân viên và cộng tác viên với tấm lòng tâm huyết vì trẻ em, tập 

hợp dưới “mái nhà” của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam với tâm nguyện 

“Chung tâm, chung sức bảo vệ quyền trẻ em”. Nhưng 5 năm qua Hội đã phát triển 

vượt bậc về mọi mặt. Có thể nói từ bàn tay trắng đi lên, đến nay Hội Bảo vệ quyền 

trẻ em Việt Nam đã trở thành một tổ chức xã hội lớn mạnh cả về số và chất lượng, 

có vị thế trong xã hội để bước tiếp trên chặng đường mới. Dưới đây là tổng hợp một 

số kết quả chủ yếu: 

1. Công tác tuyên truyền, vận động 

 Nhận thức rõ vai trò của truyền thông góp phần quan trọng trong việc phát 

triển Hội viên và tổ chức Hội, phổ biến chính sách pháp luật đối với trẻ em và phát 

huy ảnh hưởng của Hội trong cộng đồng, nên Hội đã tập trung: 

1.1. Biên tập, in ấn nhiều tài liệu tuyên truyền về tôn chỉ, mục đích và hoạt 

động của Hội; các tài liệu nghiệp vụ hướng dẫn, phát triển, đào tạo Hội viên nhằm 
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hướng đến một tổ chức chuyên nghiệp và truyền thông sâu rộng cho toàn xã hội 

hiểu biết về Công ước quốc tế về Quyền trẻ em (đã in 1500 cuốn), Luật Bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em, các chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến 

trẻ em như: sổ tay tuyên truyền (tiếng Việt và tiếng Anh); Thiết kế, in ấn tờ gấp, tờ 

rơi (Tiếng Việt và Tiếng Anh) giới thiệu về Hội để gửi tới các đối tác trong và 

ngoài nước; Xây dựng trang Website, Bản tin và các tài liệu tập huấn; 

TW Hội đã biên soạn và xuất bản, phát hành 07 số Bản tin Bảo vệ quyền trẻ 

em từ năm 2009 - 2012 với tổng số 14.000 quyển được tặng cho các tổ chức, đơn vị 

thuộc cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội trong nước và các 

tổ chức Hội ở địa phương; 

1.2. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã hội và các cơ quan 

thông tấn, báo chí tổ chức nhiều sự kiện nhân dịp Tết Trung thu và Tháng hành 

động vì trẻ em, Ngày Quốc tế thiếu nhi, Ngày Gia đình Việt Nam và các sự kiện 

khác; Năm 2009, tổ chức Tết Trung thu ở Thành cổ Sơn Tây, Phó Chủ tịch nước 

Nguyễn Thị Doan và nhiều vị Bộ trưởng, Thứ trưởng tham dự; Năm 2010, tổ chức 

Tết Trung thu ở Đại Từ, Thái Nguyên cho các con em dân tộc và Chương trình 

“Cùng bé bày cỗ trông trăng” ở Công viên nước Hồ Tây, Hà Nội; Năm 2011, tổ 

chức Tết Trung thu “Kết nối yêu thương - hướng về biển đảo Tổ quốc” với nhiều 

hoạt động phong phú, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp và tặng quà cho các em 

cùng nhiều Bộ trưởng tham gia. Sự kiện này được Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội bình chọn là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu trong năm của Ngành. Năm 2010, 

tại thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan Thường trực của Hội đã phối hợp với Sở 

GD&ĐT tổ chức chương trình “Búp bê dễ thương” vận động được nhiều suất quà 

và 50.000 thú nhồi bông, tổ chức Lễ hội cho 4.000 trẻ em ở Công viên văn hóa Đầm 

Sen; Năm 2011, Hội phối hợp với Nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ 

hội “Thế giới tuổi thơ” trong thời gian 04 ngày, Hội tổ chức nhiều hoạt động và 

tặng quà cho 1200 trẻ em; Năm 2012, tổ chức Tết Trung thu ở Đảo Lý Sơn - Quảng 

Ngãi, huyện đảo Trường Sa và Khánh Hòa; Năm 2013, tổ chức Tết Trung Thu “Kết 

nối yêu thương hướng về trẻ em dân tộc, miền núi” tại tỉnh Hòa Bình và Đắc Nông. 

1.3. Tổ chức các Diễn đàn trẻ em và phát động nhiều phong trào: 

Phong trào “Trâu đất kết nối yêu thương” trong đối tượng học sinh nhiều 

trường phổ thông ở Hà Nội, Hà Tây (cũ) tham gia đã có tác dụng đoàn kết, chia sẻ 

tình cảm và vật chất giữa các em ở thành phố và miền xuôi với các em ở miền núi; 

Hội đã tổ chức Diễn đàn trẻ em vào năm 2011 và 2012, nhiều đồng chí Lãnh 

đạo đến và lắng nghe kiến nghị của các em như: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bà 

Phạm Thị Hải Chuyền, Bà Ngô Thị Minh…; Cơ quan Thường trực phía Nam tổ 

chức diễn đàn với chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói” tại xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, 

TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia của trên 100 em và đại diện lãnh đạo địa phương;  

Đặc biệt sự thành lập Câu lạc bộ Nhà báo vì trẻ em liên kết các nhà báo tâm 

huyết với trẻ em đã trở thành một kênh truyền thông hiệu quả góp phần nâng cao vị 

thế của Hội ở trong và ngoài nước; 
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Cơ quan Thường trực phía Nam đã phối hợp với báo Khăn quàng đỏ tổ chức 

01 lớp đào tạo “Phóng viên nhí” giai đoạn 2011 - 2015 có 50 em tham gia, các bài 

viết của các em được đăng trên Khăn quàng đỏ và làm báo tường ở trường. Để giúp 

các em có thông tin, tư liệu, Ban tổ chức cho các em  đi thực tế ở địa bàn TP. Hồ 

Chí Minh và một số tỉnh như giao lưu với các em nhập cư, các em ở các Mái ấm, 

Nhà mở, về thăm vùng căn cứ kháng chiến; Phối hợp với Công ty Truyền thông 

Sông Xanh tổ chức lớp đào tạo Người dẫn chương trình là trẻ em (MC nhí) có 26 

em tham dự; 

Kết nối và mở rộng mô hình CLB Phóng viên nhỏ ở các địa phương như Hà 

Nội, Hòa Bình, Bắc Cạn, Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Quảng Bình, TP.Hồ 

Chí Minh. Thông qua tập huấn, các em được trang bị các kỹ năng truyền thông, viết 

tin bài để phản ánh vấn đề thực thi quyền trẻ em tại cộng đồng thông qua trang tin 

“Tiếng nói trẻ em từ cộng đồng”. Đến nay, Hội đã thành lập 20 CLB Phóng viên 

nhỏ tại các trường và Nhà thiếu nhi, mỗi CLB có từ 20 - 30 thành viên. Thành công 

của mô hình CLB Phóng viên nhỏ đã giúp cho Hội tổ chức tốt các Diễn đàn và Hội 

thảo trẻ em. Các em đã có những sản phẩm về giám sát việc vui chơi giải trí của trẻ 

em Hà Nội được chia sẻ tại Diễn đàn quốc gia năm 2011, làm phim hoạt hình về đề 

tài Bảo vệ trẻ em tham dự liên hoan phim hoạt hình 3 tỉnh và quốc tế tại Thái Lan. 

Đặc biệt, đã có 6 em thuộc CLB phóng viên nhỏ Hà Nội đã được Hội cử tham gia 

trong Đoàn đại biểu trẻ em Việt Nam đi dự hội nghị, tập huấn và giao lưu với trẻ em 

quốc tế tại Thái Lan, Srilanca, Nhật bản; 

Phối hợp với Tổ chức PLAN thực hiện tập huấn nhóm “Giảng viên trẻ” cho 

18 thành viên CLB Kết nối trẻ em với nội dung “Sự tham gia của trẻ em trong bảo 

vệ trẻ em” và hỗ trợ các em đi giảng dạy thực tế tại cộng đồng ở huyện Sóc Sơn - 

Hà Nội, tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Quảng Bình. Việc các bạn trẻ tham gia tình 

nguyện, tập huấn ở các địa phương đã chiếm được tình cảm yêu quý của trẻ em và 

cán bộ cơ sở các địa phương như Hà Nội, Bắc Giang, Hòa Bình, Bắc Cạn, Vĩnh 

Phúc, Hưng Yên;  

TW Hội đã tiến hành tham vấn ý kiến của trẻ em phục vụ công tác biên soạn, 

chuyển thể cuốn sách Quyền trẻ em có nội dung thân thiện với trẻ em có sự tham 

gia của 300 em tại Bến Tre, Hà Nội, Điện Biên, Phú Thọ và Quảng Bình; Phối hợp 

với Unicef tổ chức Hội thảo tham vấn trẻ em về xây dựng các mục tiêu Thiên niên 

kỷ hậu 2015 tại Long An, Hà Nội và Bắc Kạn với tổng số 350 học sinh tham gia; 

Cơ quan Thường trực phía Nam đã phối hợp với Công ty truyền thông Long 

Việt và Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chương trình “Quyền 

trẻ em” được phát sóng trên kênh HTV 9 bắt đầu vào ngày 06 tháng 01 năm 2013, 

vào 9 giờ sáng chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra Hội còn kết hợp với việc thực hiện các 

“Chương trình phòng, chống đuối nước – Bảo vệ sinh mạng trẻ em” có 2.000 người 

tham gia; “Chương trình Bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học” đến với người dân và trẻ 

em ở các huyện, xã vùng sâu để truyền thông về Công ước Quyền trẻ em, Luật Bảo 

vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em với 

hơn 2.000 người  tham dự. 
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 2. Phát triển tổ chức - Nâng cao năng lực 

2.1.Phát triển tổ chức 

Xây dựng và phát triển tổ chức là vấn đề sống còn của một tổ chức, nên ngay 

sau Đại hội lần thứ nhất, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ đã tập trung chỉ đạo với 

nhiều giải pháp và tích cực vận động, thuyết phục. Đến nay, Hội đã xây dựng chiến 

lược phát triển tổ chức Hội với tầm nhìn đến năm 2020 trở thành tổ chức xã hội 

chuyên nghiệp về bảo vệ quyền trẻ em, hoạt động có hiệu quả trên phạm vi toàn 

quốc. 

 Hội Bảo vệ quyền trẻ em phát triển các cơ sở Hội ở 25 tỉnh, thành phố bao 

gồm hơn 600 chi hội (trong đó 42 chi hội trực thuộc Trung ương Hội) với tổng số 

gần 19 nghìn Hội viên. Có 5 Hội cấp tỉnh là Bắc Giang, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thừa 

Thiên Huế và Thanh Hóa. Tiêu biểu là Hội bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang, sau 

gần 4 năm thành lập ngoài Hội cấp tỉnh đã phát triển được 1 Hội cấp thành phố, 4 

Hội cấp huyện, 27 Chi hội và 3 Câu lạc bộ quyền trẻ em, thu hút được 1000 hội 

viên, gồm chủ yếu là các cán bộ đã nghỉ hưu, có kinh nghiệm và năng lực quản lý 

lãnh đạo, rất tâm huyết với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được 

Tỉnh ủy, HĐND và các ngành ở địa phương đánh giá cao. Hội Bảo vệ quyền trẻ em 

tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng hoạt động rất có hiệu quả, từng bước khẳng định được 

vị thế của Hội trong tỉnh; Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng 

mới được tổ chức lại nhưng hoạt động rất có hiệu quả. 

 Công tác tổ chức và hoạt động của Hội ngày một hoàn chỉnh và đi vào nề 

nếp. Ở cơ quan Trung ương Hội và cơ quan Thường trực phía Nam, bộ máy đã 

được hoàn thiện, năng lực cán bộ được nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành ngày 

một cải tiến; 

 Để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ vận động chính sách cho trẻ em, Hội đã 

chủ động đưa ra sáng kiến thành lập Mạng Quyền trẻ em (CRnet) bao gồm trên 30 

tổ chức xã hội làm việc về trẻ em, đánh dấu bước trưởng thành của Hội. Các thành 

viên của Crnet đã thừa nhận và tôn vinh Hội giữ vai trò đầu mối, liên kết các hoạt 

động bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam; 

 Đến nay, Hội đã tổ chức phát thẻ cho 1.000 Hội viên ở khu vực phía Bắc, 516 

thẻ ở khu vực phía Nam và đang tiếp tục chuẩn bị phát thẻ ở các địa phương còn lại. 

 2.2.Tổ chức tập huấn, đào tạo, nghiên cứu ngoài nước để nâng cao năng 

lực 

Năng lực cán bộ, hội viên được nâng cao một bước thông qua các lớp tập 

huấn của các dự án do các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội trong và ngoài 

nước cũng như các chương trình khảo sát, nghiên cứu trong nước và quốc tế. Trong 

5 năm, TW Hội đã mở 72 lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên, trẻ em nòng cốt,trong 

đó có hơn 15 lớp tập huấn về công tác giám sát thực hiện quyền trẻ em với tổng số 

3.208 người tham dự; 

Gần 1200 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, trẻ em nòng cốt của Hội được 

bồi dưỡng kiến thức về luật pháp, chính sách, quyền trẻ em, về kỹ năng công tác 
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Hội đối với bảo vệ trẻ em. Hơn 20 lượt cán bộ Hội được đi nghiên cứu và dự hội 

nghị, hội thảo quốc tế, khu vực, có thêm điều kiện nâng cao kiến thức, kỹ năng thực 

hiện quyền phụ nữ và trẻ em đồng thời tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, kinh 

nghiệm hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Việt Nam ra nước 

ngoài; 

TW Hội đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực như: Nâng cao năng 

lực cán bộ văn phòng Trung ương Hội và các cơ sở Hội mới thành lập về luật pháp 

chính sách liên quan quyền trẻ em, về tổ chức và hoạt động của Hội (2009); Nâng 

cao năng lực cho cán bộ cơ sở về Xây dựng mô hình mạng lưới bảo vệ trẻ em, ngăn 

ngừa trẻ em bỏ học dựa vào gia đình và cộng đồng (2010, 2011, 2012, 2013); Tập 

huấn thử nghiệm tài liệu vận động chính sách, giám sát, báo cáo thực hiện quyền trẻ 

em (2011); Tập huấn về kiến thức tài chính - xã hội cho trẻ em, học sinh các trường 

phổ thông (2011, 2012, 2013); Nâng cao kiến thức về vệ sinh, dinh dưỡng cho cộng 

đồng, gia đình và trẻ em miền núi (2011, 2012); Tập huấn về kiến thức, kỹ năng 

công tác xã hội bảo vệ trẻ em cho cán bộ hội cấp cơ sở và thành viên mạng bảo vệ 

quyền trẻ em (CRnet) (2011, 2012); 

Hội cũng đã cử nhiều lượt cán bộ, hội viên tham dự các khóa đào được tổ 

chức bởi các Uỷ ban của Quốc hội, các cơ quan Chính phủ, các tổ chức xã hội có 

liên quan. 

3. Vận động chính sách và nghiên cứu 

 Đây là một trong những chức năng quan trọng của Hội, được triển khai thực 

hiện thời gian qua theo nhiều góc độ và phương thức khác nhau như: 

 Tham gia phản biện và góp ý nhiều chính sách liên quan tới trẻ em (Sửa đổi 

Hiến pháp năm 1992, tập trung vào quyền trẻ em trong Điều 37; sửa đổi Bộ Luật 

lao động về tăng thời gian nghỉ thai sản; Luật Nuôi con nuôi sửa đổi, bổ sung Luật 

BVCS&GD trẻ em năm 2004; Nghị định 71/2011/NĐ - CP về quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVCSGDTE: tham gia xây dựng Chương 

trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015, Chương trình hành động quốc 

gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020 được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

các ngành hữu quan đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, chất lượng tham gia và 

vai trò của Hội đối với các chính sách có liên quan đến trẻ em; 

Năm năm qua, Hội đã tiến hành nghiên cứu một số đề tài: “Vai trò của các tổ 

chức xã hội và NGO trong việc đáp ứng nhu cầu thực hiện quyền trẻ em đối với trẻ 

em có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa và đề xuất các chính sách hỗ trợ 

hoạt động”; “Vai trò của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các tổ chức xã hội 

trong việc giám sát thực thi quyền trẻ em của các cơ quan quản lý nhà nước”; “ 

Việc thực hiện chính sách chế độ đối với trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, trẻ 

em bị bỏ rơi ở cộng đồng và các cơ sở trợ giúp trẻ em ngoài công lập”; “Nâng độ 

tuổi pháp lý của trẻ em lên dưới 18 tuổi – Lợi ích, tác động và một số giải pháp”; 

Phối hợp với các tổ chức nghiên cứu đề tài: “Phân tích tình hình quản trị quyền trẻ 

em ở trẻ em – Góc nhìn từ các tổ chức xã hội dân sự.” 
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Khảo sát tình hình sao nhãng trẻ em trong các gia đình có bố, mẹ đi lao động 

xa nhà; khảo sát công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở 5 xã của 5 tỉnh 

khác nhau trong cả nước (xã Cẩm Đàn - Sơn Động - Bắc Giang, xã Tòng Sành - Bát 

Xát - Lào Cai, Phường Tân Phú - Đồng Xoài - Bình Phước, Phường Ninh Hòa - 

Ninh Hải - Khánh Hòa và xã Thủy Bằng - Hương Thủy - Thừa Thiên Huế). Các kết 

quả khảo sát, nghiên cứu được các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội đánh giá 

cao; 

Triển khai các dự án góp phần thí điểm mô hình “Bảo vệ trẻ em dựa vào cộng 

đồng” như dự án “Phòng ngừa trẻ em bỏ học dựa vào gia đình và cộng đồng” do 

nguồn tài trợ của tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam được thực hiện trong 3 năm 

liên tục ở 7 xã, phường của 7 tỉnh, thành phố đã góp phần nâng cao nhận thức về 

quyền học tập và trợ giúp hàng trăm em có nguy cơ bỏ học. Đây là một mô hình tốt 

cần tiếp tục triển khai, tổng kết và nhân rộng;  

Phối hợp chặt chẽ với Mạng Quyền trẻ em (CRnet) trong nghiên cứu và phản 

biện các chính sách với Ủy ban Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội 

để tham gia giám sát, đánh giá về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 

2008 - 2010; Tham gia xây dựng và giới thiệu với Uỷ ban quyền trẻ em (CRC) của 

Liên hợp quốc về “Báo cáo bổ sung về thực hiện Công ước Quyền trẻ em” cùng với 

Nhóm công tác về quyền trẻ em (CRWG) nhân Chính phủ trình Báo cáo thực hiện 

Công ước quyền trẻ em lần thứ 3 - 4 năm 2012; góp ý kiến vào Đề án thành lập Tòa 

án gia đình và người chưa thành niên; góp ý tiêu chí để xác định Hội xã hội - nhân 

đạo, Hội xã hội - nghề nghiệp, v.v...; 

Hội đã chủ động tham gia, đề xuất giải quyết nhiều trường hợp có dấu hiệu 

ảnh hưởng quyền trẻ em đạt kết quả tích cực. Năm 2012, khi TP. Hồ Chí Minh ban 

hành văn bản quy định trẻ nhập cư không được chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế 

miễn phí, qua phản ảnh của người dân và một số tổ chức xã hội đang làm việc về trẻ 

em, Cơ quan Thường trực phía Nam đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân và các cơ 

quan chức năng của Thành phố đề nghị xem xét và giải quyết để đảm bảo quyền của 

trẻ em được chăm sóc sức khỏe theo luật định. Kết quả, việc khám bệnh cho trẻ 

nhập cư bằng thẻ bảo hiểm y tế đã được giải quyết; 

          Qua phản ảnh về khó khăn khi làm khai sinh cho trẻ em đường phố của cơ sở 

Thảo Đàn, Hội đã chủ động mời các Sở ngành có liên quan đến trao đổi tìm biện 

pháp tháo gỡ và giải quyết, bên cạnh đó cũng đề xuất cơ quan chức năng nên khảo 

sát toàn Thành phố số trẻ em nhập cư, lang thang, lao động sớm hiện chưa có khai 

sinh và chứng minh nhân dân để có cơ sở giải quyết và đảm bảo quyền được khai 

sinh của trẻ và tất cả trẻ em đều được có giấy tờ tùy thân theo luật định;  

Hội đã đề xuất kiến nghị và tham gia xử lý khoảng 200 vụ việc vi phạm 

quyền trẻ em tiêu biểu như vụ cháu Hào Anh ở Cà Mau, vụ xâm hại tình dục trẻ em 

(cháu Y 12 tuổi) ở TP. HCM buộc kẻ xâm hại phải ra tòa và chịu hình phạt 12 năm 

tù. Ngoài việc kiến nghị can thiệp xử lý với địa phương và các cơ quan chức năng ở 

Trung ương, Hội còn cử luật sư Hồng Liên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương 
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Hội và Hội thẩm nhân dân Lê Thị Xuân Lang trực tiếp tư vấn bảo vệ các quyền của 

trẻ em trước pháp luật, thông qua đó tiếng nói và vai trò của Hội được phát huy. 

4. Vận động nguồn lực 

Khi thành lập và đi vào hoạt động, mặc dù là tổ chức xã hội có tính đặc thù 

cao, nhưng quán triệt tinh thần xã hội hóa và tôn chỉ mục đích của mình nên Hội ta 

đã không đề nghị được vào danh sách các Hội đặc thù để xin kinh phí Nhà nước. Do 

đó, tài chính và cơ sở vật chất của Hội rất khó khăn, nguồn lực đảm bảo mọi hoạt 

động của Hội đều dựa vào việc vận động các tổ chức xã hội trong nước và quốc tế, 

các cơ quan, doanh nghiệp trong nước và ủng hộ của các nhà hảo tâm tài trợ bằng 

các chương trình, dự án liên quan đến trẻ em; 

Thông qua công tác truyền thông vận động xã hội, xây dựng các dự án, phối 

hợp thực hiện các hoạt động gắn với nhiệm vụ nhà nước giao và sự cố gắng của 

Lãnh đạo Hội, các bộ phận trong cơ quan Trung ương Hội và Cơ quan thường trực 

phía Nam, nên trong 5 năm qua Hội đã vận động được: 

Tính đến nay cả hệ thống của Hội vận động được trên 50 tỷ đồng, trong đó 

Trung ương Hội với 30 dự án được triển khai với tổng trị giá trên 27 tỷ đồng (bằng 

tiền và hiện vật), Cơ quan Thường trực phía Nam gần 6 tỷ đồng. Hội Bắc Giang vận 

động được 7,3 tỷ đồng. Hội Từ thiện Bảo vệ quyền trẻ em Đà Nẵng vận động được 

11,9 tỷ đồng. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thừa Thiên - Huế vận động được 3,2 tỷ 

đồng. Các hoạt động của Hội triển khai trên 50 xã, phường của 25 tỉnh, thành phố. 

Tiêu biểu là các dự án của tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Tổng công ty Hóa 

chất Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí Việt Nam), 

các dự án với UNICEF, Aflatoun, Save the Children, PLAN, Quỹ Unilever Việt 

Nam, câu lạc bộ Thiên Phước – đơn vị trực thuộc của Hội v.v..; 

Đối tượng thụ hưởng trên 50.000 trẻ em, hàng trăm gia đình và hàng nghìn 

bậc cha mẹ, cán bộ xã/phường, thầy cô giáo được hưởng lợi từ các dự án. Ngoài ra 

thông qua hệ thống truyền thông (báo, đài phát thanh, truyền hình, mạng thông tin 

Trung ương và địa phương) đã góp phần nâng cao nhận thức và thực hiện các quyền 

cơ bản của trẻ em cho mọi người dân; 

 Có thể nói trong hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhiều doanh 

nghiệp trong nước còn rất khó khăn, các tổ chức nước ngoài cũng dần thu hẹp sự trợ 

giúp, nhưng bằng sự cố gắng và tích cực vận động của Hội, bằng sự cảm thông chia 

sẻ sâu sắc và với tấm lòng hết mực yêu thương trẻ em nên các doanh nghiệp và các 

tổ chức quốc tế đã sẵn lòng tài trợ cho Hội để triển khai các dự án và tổ chức các sự 

kiện. 

5. Hợp tác quốc tế 

Mặc dù mới thành lập nhưng Hội nắm rõ đường lối đối ngoại, đặc biệt là đối 

ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước, bám sát chức năng, nhiệm vụ của Hội, tích 

cực tuyên truyền quảng bá và chủ động tìm hiểu đối tác để liên kết nên công tác đối 

ngoại đã đạt được những kết quả quan trọng; 
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Với sự hợp tác của UNICEF, Chiến lược phát triển tổ chức đến năm 2020 và 

tầm nhìn 2030 đã được xây dựng, mở đầu cho việc phát triển quan hệ hợp tác quốc 

tế của Hội với trên 30 đối tác quốc tế trong nước và đối tác phạm vi quốc tế và khu 

vực; 

 Hợp tác quốc tế góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Hội cả phạm vi trong 

nước, quốc tế và khu vực, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện sứ mệnh và vận 

động nguồn lực, thông qua việc Hội tham gia chủ động và tích cực với tư cách là 

thành viên chính thức tại một số tổ chức quốc tế, khu vực như: 

Hội đồng Phúc lợi Xã hội Quốc tế (ICSW): với sự đóng góp tích cực của Hội 

trong các hội nghị toàn cầu, hội nghị khu vực và các diễn đàn Chính phủ - Phi chính 

phủ tổ chức hàng năm. Hội đã phối hợp với ICSW tổ chức thành công Hội thảo 

NGO khu vực tại Việt Nam năm 2012. Cùng với Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Hội đã đảm nhiệm tốt vai trò đồng chủ tọa cho Diễn đàn Chính phủ - Phi chính 

phủ năm 2012 về phúc lợi xã hội và an sinh cho nhóm yếu thế do nước ta đăng cai. 

Hội thay mặt cho đồng chủ tọa trình bày báo cáo về các khuyến nghị tại Hội nghị 

cấp cao Chính phủ các nước ASEAN về phúc lợi xã hội (SOMSWD) lần thứ 8; 

Hội là thành viên sáng lập của Liên minh Quyền trẻ em Châu Á (CRC Asia) 

và tham gia rất chủ động thúc đẩy việc thành lập, đóng góp nhiều ý kiến tích cực 

cho Liên minh trong việc xây dựng kế hoạch công tác, xác định cơ cấu tổ chức, 

trách nhiệm, chuẩn bị nội dung tham gia các cuộc họp xây dựng nội dung, chương 

trình hành động khu vực và các hội thảo, tập huấn chuyên đề trong khu vực;   

Hội là một trong số những thành viên tích cực của Việt Nam tham gia Diễn 

đàn Nhân dân ASEAN (APF) tổ chức hàng năm tại các nước trong khu vực. Diễn 

đàn APF năm 2011 do Việt Nam đăng cai, Hội vinh dự tham gia Ban Tổ chức và là 

đầu mối phối hợp chuẩn bị nội dung và chủ trì Hội thảo về quyền trẻ em trong 

khuôn khổ Diễn đàn. Hội thảo đã thành công rực rỡ với sự tham gia của trên 100 đại 

biểu các tổ chức trẻ em trong khu vực; Hội là thành viên đóng góp tích cực và đang 

là đồng chủ tọa của “Nhóm công tác về quyền trẻ em”(CRWG) bao gồm các tổ 

chức phi chính phủ trong nước và quốc tế; Hội là 1 trong 6 tổ chức NGO Việt Nam 

được Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền Phụ nữ và Trẻ em ASEAN (ACWC) 

thường xuyên tham khảo ý kiến và mời tham gia các hoạt động của Ủy ban tổ chức. 

Hội đã tham gia tích cực và trách nhiệm trong các hoạt động của tổ chức này trong 

nước cũng như ngoài nước; Với sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài, Hội đã triển 

khai một số khảo sát, nghiên cứu, hội thảo, diễn đàn chính phủ - phi chính phủ, diễn 

đàn trẻ em ... Hỗ trợ công tác vận động chính sách, đóng góp các khuyến nghị, thực 

hiện vai trò tham vấn, phản biện của Hội đối với chính sách trẻ em, góp phần thúc 

đẩy sự tham gia ngày càng có ý nghĩa của trẻ em trong quá trình quyết định chính 

sách;  

Hợp tác quốc tế đã tạo điều kiện cho cán bộ hội tiếp cận và chia sẻ kinh 

nghiệm với quốc tế. Bằng ngân sách tài trợ của các đối tác quốc tế, trên 40 lượt lãnh 

đạo, cán bộ Hội và trẻ em có cơ hội tham gia các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tập 

huấn quốc tế và khu vực. Hội đã đón tiếp và làm việc với hơn 20 đoàn chuyên gia 
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và đoàn khách quốc tế vào thăm và làm việc tại Việt Nam, góp phần đáng kể vào 

tăng cường năng lực hoạt động của Hội, bồi dưỡng kỹ năng công tác cho đội ngũ 

cán bộ Hội; 

Hội cũng đã có 7 cán bộ chuyên trách, chuyên gia nhận được sự hỗ trợ về tài 

chính từ dự án hợp tác: 06 cán bộ được hưởng lương từ dự án hợp tác;  

 Có thể khẳng định công tác hợp tác quốc tế đã góp phần quảng bá Hội ra 

nước ngoài, tranh thủ được nhiều nguồn lực thông qua các dự án và kinh nghiệm 

hoạt động quốc tế. 

6. Hoạt động của Ban kiểm tra 

Ban kiểm tra được Đại hội lần thứ nhất bầu ra gồm 5 thành viên do một Ủy 

viên thường vụ là trưởng Ban, 4 thành viên là lãnh đạo của Vụ Phi chính phủ Bộ 

Nội vụ; Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Sở LĐ - TB&XH tỉnh Hải Dương và Tổng 

cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. Trong nhiệm kỳ vừa qua Uỷ ban kiểm tra của 

Hội đã tham gia xây dựng Quy chế làm việc của Ban thường vụ, Ban chấp hành; 

Quy chế làm việc của cơ quan thường trực TW Hội và Quy chế Chi tiêu nội bộ của 

Hội; tham gia giám sát các định mức và thủ tục chi tiêu của Hội đảm bảo theo đúng 

quy định của nhà tài trợ và quy định của nhà nước; 

Các thành viên của Ban đã tham gia đóng góp ý kiến để giải quyết khiếu nại 

tố cáo của người dân và các tổ chức liên quan đến bảo vệ quyền trẻ em. Trưởng Ban 

kiểm tra của Hội được Lãnh đạo Hội phân công là người trả lời các cơ quan thông 

tin đại chúng về các vụ việc nhằm bảo vệ quyền của trẻ em, duy trì mô hình Luật 

gia, Luật sư và Hội thẩm nhân dân bảo vệ quyền trẻ em và đóng góp ý kiến cho các 

dự thảo luật và các đề án khi được lãnh đạo Hội phân công; 

Là nhiệm kỳ đầu tiên nên số tổ chức, hội viên còn ít và hoạt động còn mới mẻ 

nên trong nhiệm kỳ vừa qua không có vụ việc nào cần sự giải quyết của Ban kiểm 

tra. Hoạt động của Ban kiểm tra là giúp thường trực Hội giám sát và hướng dẫn 

hoạt động của các cấp Hội đúng quy định của nhà nước. Đã có 8 lần Cơ quan Kiểm 

toán trong nước và quốc tế đến kiểm toán tại Hội, kết quả Hội thực hiện đúng các 

quy định của Nhà nước, nhà tài trợ và không bị xuất toán các khoản kinh phí đã chi. 

7. Đánh giá chung 

 7.1. Ưu điểm và Kết quả  

 Có thể nói buổi đầu thành lập Hội gặp vô vàn khó khăn, nhưng sự cố gắng 

của đội ngũ cán bộ tâm huyết, nhiệt tình đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, chương 

trình kế hoạch hàng năm do Ban Chấp hành đề ra, phát huy tinh thần tự nguyện, ý 

thức trách nhiệm với trẻ em, chung tâm, chung trí, chung sức vượt lên khó khăn, vì 

vậy đến nay đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu do Đại hội lần thứ nhất đề ra, mà 

tiêu biểu là 2 vị nguyên Bộ trưởng Trần Thị Thanh Thanh và Lê Thị Thu với sự ủng 

hộ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ cùng với một số cơ quan 

TW, địa phương; các doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế, tiêu biểu là Tổ chức Nhi 

đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), Plan, Liên minh cứu trợ trẻ em…đã góp phần quan 

trọng vào sự thành công của Hội; 
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 Hội Bảo vệ quyền trẻ em từng bước đã lớn mạnh nhanh chóng về số lượng, 

chất lượng, đã phát triển ở nhiều vùng miền. Nhờ có sự ra đời của Hội ở Trung 

ương mà các địa phương đã có chỗ dựa về tinh thần và pháp lý để mở rộng địa bàn 

và phát triển tổ chức và hoạt động; 

 Vị thế của Hội đã được khẳng định: 

 Được các cơ quan Nhà nước coi như đối tác cần được tham khảo ý kiến; 

được Chính phủ khẳng định vai trò của Hội trong hai văn kiện quan trọng (QĐ số 

267/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ 

em giai đoạn 2011-2015 và QĐ số 1555/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012-2020); Văn phòng 

Quốc hội, Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của 

Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ 

Nội vụ tham khảo các ý kiến liên quan đến trẻ em;  

 Được các tổ chức xã hội trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế về trẻ em, 

cázc cơ quan truyền thông tôn trọng và coi như một đầu mối - người đại diện cho 

tiếng nói của trẻ em;  

 Bước đầu đã được người dân, trẻ em tin cậy và gửi gắm những tâm tư và 

nguyện vọng trong việc giải quyết các yêu cầu của họ, không chỉ hỗ trợ về vật chất 

và tinh thần cho hàng vạn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn trợ giúp pháp lý, 

nâng cao hiểu biết cho hàng vạn bậc cha mẹ và hàng nghìn cán bộ ở cộng đồng 

nâng cao nhận thức về luật pháp, chính sách bảo vệ quyền trẻ em và chuyển đổi 

hành vi trong hành động; 

 Đội ngũ cán bộ, tình nguyện viên, cộng tác viên đã mở rộng và trưởng thành 

một bước, nắm vững nghiệp vụ, kỹ năng làm việc theo nhóm và kỹ năng làm việc 

với trẻ em, cũng như tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn lớn, xây dựng các kế 

hoạch, dự án, chương trình có bài bản từng bước đáp ứng được yêu cầu của tình 

hình mới; 

 Có được những kết quả trên là sự đóng góp công sức của cán bộ Hội viên từ 

Trung ương Hội xuống đến Hội và chi Hội ở địa phương và cơ sở, với tinh thần 

“Chung tâm, chung trí, chung sức vì trẻ em”. Từ diễn đàn này, Đại hội chúng ta 

chân thành cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, 

trực tiếp là Ông Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước, Bà 

Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị,  Phó chủ tịch Quốc hội, Bà Nguyễn 

Thị Doan - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước, Ông Uông Chu Lưu - 

Ủy viên Trung ương Đảng,  Phó chủ tịch Quốc hội, Bà Nguyễn Thị Bình - Nguyên 

Phó Chủ tịch Nước, Ông Nguyễn Khánh - Nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, Bà 

Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bà 

Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bà 

Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bà Ngô Thị 

Minh – Phó chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi 

đồng của Quốc hội…; 
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 Đại hội chân thành cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện của các Bộ, 

ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương mà trực tiếp là Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi 

đồng của Quốc hội, Bộ Nội vụ; Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng... 

 Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh sự phối hợp của các tổ chức xã hội và Hội, 

Liên Hiệp hội trong mạng CRnet, các tổ chức quốc tế hoạt động vì trẻ em tại Việt 

Nam; 

 Đại hội chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, các cá 

nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ tài trợ cho Hội để triển khai các dự án và tổ 

chức các hoạt động của Hội; tiêu biểu là Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đồng 

hành với Hội và trở thành nhà tài trợ chiến lược của Hội trong nhiều năm qua; 

 Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao sự đóng góp nhiệt tình, đầy 

tinh thần trách nhiệm của các Ủy viên BCH Trung ương Hội, các cộng tác viên, tình 

nguyện viên và các chuyên gia đã có nhiều đóng góp cho Hội trong nhiệm kỳ qua.   

 7.2. Những tồn tại, hạn chế 

 Hội ra đời và hoạt động trong hoàn cảnh nhận thức của cán bộ và nhân dân về 

quyền con người nói chung, quyền trẻ em nói riêng, đặc biệt là Công ước Quốc tế 

về quyền trẻ em, Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em và vai trò của xã hội hóa 

hoạt động trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em còn rất hạn chế. Với tinh thần nhìn 

thẳng vào sự thật, Ban Chấp hành Trung ương Hội nhận thấy còn một số hạn chế 

sau: 

 Công tác truyền thông chưa tiến hành được thường xuyên, chưa đáp ứng yêu 

cầu tuyên truyền về sứ mệnh, hoạt động của Hội và động viên cổ vũ sự tham gia 

đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với hoạt động chăm 

lo, bảo vệ quyền trẻ em của Hội; 

 Công tác phát triển tổ chức Hội ở cấp tỉnh, thành phố chưa đạt được mục tiêu 

Đại hội đề ra. Nếu tính số tỉnh thành có cơ sở Hội thì đạt 39,6%, nhưng nếu tính tỷ 

lệ Hội cấp tỉnh, thành thì mới đạt 7,9%; Công tác hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp, 

chia sẻ thông tin chưa kịp thời. Sự liên kết gồm tổ chức Hội Trung ương và các Hội 

cơ sở trực thuộc chưa chặt chẽ, chưa nề nếp. Việc thu hội phí còn bất cập. 

 Chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nghiên cứu, vận động chính 

sách và dịch vụ chăm sóc giáo dục, bảo vệ trẻ em còn hạn chế. Chưa thiết lập được 

cơ chế chính thức về sự phối hợp tổ chức và hoạt động giữa Hội Bảo vệ quyền trẻ 

em Việt Nam và các tổ chức mạng CRnet và các cơ quan quản lý nhà nước trong 

vận động chính sách. 

 Năng lực hiểu biết về luật pháp, chính sách, kỹ năng chuyên môn, bảo vệ 

quyền trẻ em và vận động nguồn lực của cán bộ các cấp còn hạn chế. 

 7.3. Bài học kinh nghiệm 
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 Hoạt động của Hội trong thời gian qua thu được những kết quả tốt nhờ kết 

hợp được các yếu tố :  

 Tranh thủ được sự ủng hộ, tạo điều kiện  của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các 

Bộ, ngành, các vị lão thành và sự hỗ trợ, giúp đỡ của  các chuyên gia, các nhà tài trợ 

, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam. Đó là những yếu tố quan trọng đối với 

việc định hướng chiến lược, tạo dựng  nguồn lực và động viên tinh thần để triển 

khai các hoạt động của Hội;  

 Thường xuyên nắm bắt được chủ trương, chính sách, kế hoạch của Nhà nước 

về công tác trẻ em; chủ động có kế hoạch phối hợp hoạt động theo chức năng, 

nhiệm vụ, phương pháp tiếp cận của Hội; thiết lập được cơ chế liên kết với các tổ 

chức để vận động chính sách cho trẻ em; đề cao tinh thần tự nguyện, sáng kiến, 

tham gia, cống hiến của những cân bộ, hội viên, cộng tác viên vì tương lai tốt đẹp 

hơn cho trẻ em. 

 Công tác nâng cao năng lực của Hội phải kết hợp giữa lý thuyết và xây dựng 

mô hình, qua đó tổng kết thành kỹ năng và kinh nghiệm để có cơ sở tham gia xây 

dựng, phản biện chính sách có liên quan tới trẻ em; 

 Công tác vận động nguồn lực phải rõ mục tiêu, địa chỉ, cán bộ Hội cần được 

bồi dưỡng năng lực viết dự án và vận động nguồn lực; quản lý phải công khai và 

minh bạch mới tạo được niềm tin cho các nhà tài trợ; 

 Nội bộ cơ quan đoàn kết, năng động sáng tạo, đặc biệt cán bộ lãnh đạo gương 

mẫu, miệng nói tay làm, đặt lợi ích của Hội lên trên, không tham nhũng tiêu cực 

nên đã tạo được sự đồng lòng nhất trí cao; 

 Thường xuyên cải tiến tổ chức, quản lý chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm và 

bố trí phân công cán bộ để đáp ứng yêu cầu công việc. 

 

PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ II (2013-2018) 

 

Nhiệm kỳ II của Hội diễn ra trong bối cảnh có nhiều thuận lợi: Tình hình 

chính trị- xã hội ổn định, kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực; nước ta tiếp tục mở 

rộng hợp tác quốc tế và tiến tới Cộng đồng ASEAN vào năm 2015; Bộ Chính trị đã 

có Chỉ thị số 20 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, 

giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Nhà nước ta sửa đổi Hiến pháp, 

trong đó khẳng  định trẻ em có quyền được Nhà nước, gia đình, xã hội bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục, được tham gia vào cá vấn đè trẻ em, nghiêm cấm xâm hại hành hạ, 

ngược đãi, bỏ mặc,lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm 

quyền trẻ em; ban hành, sửa đổi nhiều đạo luật , nhiều văn bản pháp quy liên quan 

đến trẻ em, Luật Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em (sửa đổi) theo hướng quy 

định nhiều điều khoản cụ thể để thực thi quyền trẻ em, tăng cường  trách nhiệm 

tham gia của các tổ chức xã hội, trong đó có vai trò của Hội Bảo vệ quyền trẻ em.  
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Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản thì tình hình kinh tế thế giới, khu vực và 

trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, chưa đáp 

ứng đầy đủ nhu cầu an sinh xã hội; thiên tai lũ lụt và ảnh hưởng do biến đổi khí hậu 

đối với nước ta hàng năm là rất lớn. Điều đó sẽ tác động đến môi trường sống của 

trẻ em, sẽ còn nhiều trẻ em nghèo, trẻ em có nguy cơ không an toàn, trẻ cần bảo vệ 

đặc biệt… đòi hỏi toàn xã hội phải chung tay giải quyết. Mặt khác những hạn chế 

trong nhận thức về quyền trẻ em, vai trò các tổ chức xã hội của các cấp, các nghành; 

những bất cập so với yêu cầu của các cấp Hội, những khó khăn về điều kiện, cơ chế 

hoạt đônng..cũng là những thách thức, trở ngại lớn. Do đó, trong 5 năm tới Hội cần 

tiếp tục phát huy vai trò của mình, tham gia tích cực và hợp tác thúc đẩy thực hiện 

quyền trẻ em, đồng thời cần phấn đấu, khắc phục những trở ngại, hạn chế của 

nhiệm kỳ trước.   

1. Phương hướng chung 

Thực hiện Chiến lược phát triển tổ chức Hội đến năm 2020, từng bước phấn 

đấu để Hội trở thành một tổ chức xã hội chuyên nghiệp về bảo vệ quyền trẻ em, 

hoạt động có hiệu quả, góp phần thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em, tạo điều kiện cho 

trẻ em 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; hợp tác mở rộng mạng lưới 

các tổ chức xã hội tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 

em” tập trung vào những nơi còn nhiều trẻ em khó khăn; chủ động tham gia giám 

sát việc thực hiện và xây dựng, phản biện các chủ trương; chính sách có liên quan 

tới quyền và lợi ích của trẻ em. Đoàn kết và tranh thủ mọi tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước để có nguồn lực triển khai nhiều hoạt động góp phần chăm sóc và bảo 

vệ quyền trẻ em Việt Nam. 

2. Mục tiêu cụ thể 

  Vận động phát triển 50% các tỉnh, thành có Hội và Chi hội Bảo vệ quyền trẻ 

em. 25%  số tỉnh, thành có Hội cấp tỉnh; Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt 

động của  các Trung tâm trực thuộc Hội.  

  100% cán bộ Hội cấp trung ương, tỉnh thành và huyện được trang bị kiến 

thức, chủ trương, chính sách liên quan bảo vệ quyền trẻ em; 80% cán bộ Hội cấp cơ 

được tập huấn, bồi dưỡng về công tác hội và kỹ năng làm việc với trẻ em, bảo vệ 

quyền trẻ em. 

  Xây dựng và thực hiện được cơ chế thỏa thuận hợp tác giữa Hội BVQTEVN 

với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) về kế hoạch phối hợp hoạt 

động 3 năm, hàng năm; phối hợp tổ chức “Diễn đàn đối thoại chính sách giữa Hội 

BVQTEVN, các tổ chức  thuộc mạng quyền trẻ em (CRnet) với lãnh đạo Bộ Lao 

động -Thương binh và Xã hội và các cơ quan Nhà nước liên quan;  

  Phối hợp tổ chức sự kiện “Trung thu kết nối yêu thương…” vào dịp Rằm 

tháng 8 Âm lịch hàng năm; nhằm tạo sân chơi bổ ích, hỗ trợ trẻ em nghèo,có hoàn 

cảnh đặc biệt ở một số vùng kinh tế khó khăn.  
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  Phát triển trang Website chính thức của Hội (treemviet.vn). Mỗi năm phát 

hành 4 bảng tin; phối hợp xây dựng mạng quyền trẻ em (CRnet) hoạt động có nề 

nếp, trở thành mạng xã hội có tiếng nói quan trọng đối với tham gia xây dựng và 

phản biện chính sách bảo vệ quyền trẻ em. 

Vận động nguồn lực: 30 tỷ đồng trong 5 năm, bình quân mỗi năm từ 5-7 tỷ 

đồng. Mỗi năm có hơn 10.000 trẻ được hưởng lợi từ các hoạt động của Hội.  

  3. Các nhiệm vụ chủ yếu 

         3.1. Công các truyền thông 

Đây là một nhiệm vụ quan trọng làm cho Hội viên và cộng đồng xã hội hiểu 

biết về luật pháp, chính sách đối với trẻ em và vai trò, chức năng, nhiệm vụ của 

Hội; 

 Nâng cao chất lượng trang web chính thức của Hội (treemviet.vn) Tranh thủ 

sự ủng hộ và kết hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông của Trung ương, địa 

phương, các ngành và các đoàn thể để tuyên truyền về quyền trẻ em; Tiếp tục củng 

cố và nâng cao chất lượng Chương trình Quyền trẻ em phát sóng trên Đài truyền 

hình kênh HTV9 và Câu lạc bộ Nhà báo viết về trẻ em; Biên tập tài liệu truyền 

thông ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; Mỗi năm ít nhất tổ chức một sự kiện để 

tuyên truyền, xuất bản 4 bảng tin hoạt động về Hội; Nâng cao năng lực cho đội ngũ 

cán bộ, tình nguyện viên và Hội viên đáp ứng với tình hình, nhiệm vụ trong giai 

đoạn mới. 

 3.2. Phát triển tổ chức và nâng cao năng lực 

 Triển khai phát triển Hội, chi Hội trực thuộc ở các tỉnh, thành phố trong cả 

nước. Những nơi khó khăn chưa đủ sức thành lập Hội thì thành lập Liên hiệp hội có 

chức năng về Bảo vệ quyền trẻ em và tuân thủ điều lệ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt 

Nam. Phấn đấu hết nhiệm kỳ 50% số tỉnh, thành có Hội, Chi hội, hiệp hội, trong đó 

25% có  Hội hoặc hiệp hội, hoặc Liên chi hội cấp tỉnh   

 Thông qua các chương trình dự án tập huấn cho 100% cán bộ của cơ quan 

TW Hội, các Hội, Chi hội về kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động; 

 Kiện toàn, cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên nghiệp của cơ 

quan TW Hội theo hướng không thành lập các ban chuyên môn, điều hành tập 

trung, trực tuyến với từng nhân viên. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban thường vụ 

và Chủ tịch, các phó Chủ tịch; 

 Tiếp tục tuyên truyền phát triển Hội viên, thành lập các Hội, Chi hội và triển 

khai phát thẻ Hội viên; 

 Xây dựng quy chế khen thưởng và hình thức khen thưởng cho các tập thể và 

cá nhân nhằm kịp thời động viên những người có nhiều công lao đóng góp cho Hội. 

 3.3. Công tác giám sát, vận động chính sách và nghiên cứu  

 Chủ động xây dựng cơ chế phối hợp, ký kết thỏa thuận hợp tác hàng năm, 3 

năm về kế hoạch hoạt động, giữa Hội Bảo vệ quyền trẻ em với Bộ Lao động - 
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Thương binh và Xã hội, với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhằm phát huy vai 

trò tham gia quản lý Nhà nước của Hội BVQTE VN. 

         Chủ động tham gia và phản biện các chính sách có liên quan tới trẻ em với các 

cơ quan Nhà nước, Quốc hội; 

 Triển khai nghiên cứu và giám sát tình hình thực hiện luật pháp chính sách 

đối với trẻ em để có kiến nghị với các cơ quan Nhà nước và các địa phương. Đặc 

biệt là tham gia sửa đổi Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em; 

 Tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ LĐ,TB&XH về chuyên môn và phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ trong xây dựng và triển khai các hoạt động; 

đặc biệt là ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa lãnh đạo Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam 

 Thành lập Trung tâm tư vấn và trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền trẻ em khi bị 

vi phạm; 

 Làm tốt vai trò thường trực trong mạng CRnet để trao đổi thông tin, kinh 

nghiệm và phối hợp kiến nghị với cơ quan Nhà nước các chính sách có liên quan tới 

trẻ em. 

 3.4. Vận động nguồn lực 

Vận động nguồn lực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên phải được lồng 

ghép trong mọi hoạt động từ truyền thông, hợp tác quốc tế đến xây dựng các kế 

hoạch, chương trình dự án và cũng là trách nhiệm của cán bộ, nhân viên cơ quan 

Trung ương Hội và các Hội, Chi hội; 

 Mỗi năm có từ 5-10 dự án, đồng thời lập kế hoạch phối hợp sớm với cơ quan 

nhà nước về việc thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao; 

 Mỗi năm tổ chức ít nhất 01 sự kiện hoặc Diễn đàn đối thoại với các cơ quan 

của Chính phủ và Quốc hội; 

 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 hỗ trợ, giúp đỡ hơn 

10.000 trẻ em và gia đình được hưởng lợi từ các hoạt động và  dự án. 

 3.5. Hợp tác quốc tế  

 Bảo vệ quyền trẻ em không chỉ mang tính quốc gia mà còn có quan hệ quốc 

tế theo Công ước quốc tế về quyền trẻ em nên việc mở rộng quan hệ với các tổ chức 

quốc tế và phi chính phủ, quốc gia và khu vực làm việc về trẻ em là một nhiệm vụ 

quan trọng góp phần quảng bá chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước và xã 

hội ta về trẻ em và trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ về tinh thần, 

vật chất là rất quan trọng, do đó: 

 Tiếp tục mở rộng mối quan hệ với các tổ chức quốc tế hoạt động về trẻ em 

trên thế giới, ở châu Á và ASEAN; 

 Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế làm việc về trẻ em tại Việt Nam 

như UNICEF, PLAN, SC, v.v...; 
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 Thường xuyên cử cán bộ tham gia, trao đổi kinh nghiệm và dự các diễn đàn, 

hội thảo về trẻ em ở các nước và các tổ chức quốc tế; 

 Tranh thủ sự chỉ đạo của Ban đối ngoại Trung ương và sự hỗ trợ giúp đỡ của 

Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ LĐ - TB&XH và Vụ Đối ngoại Nhân dân của Bộ Nội vụ, 

Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị của Việt Nam để mở rộng hoạt động đối ngoại của 

Hội. 

 3.6. Công tác Kiểm tra 

Số thành viên của Ban Kiểm tra nhiệm kỳ I đều là cán bộ đương chức bận 

nhiều công việc nên tham gia với Hội còn hạn chế vì vậy Ban Kiểm tra nhiệm kỳ II 

cần cơ cấu có cán bộ chuyên trách tham gia để đảm bảo hoạt động liên tục và bám 

sát hoạt động để giúp các cơ sở thực hiện tốt điều lệ Hội và các quy định của nhà 

nước liên quan đến hoạt động của Hội. 

  

 3.7. Công tác chỉ đạo, điều hành 

 Kiện toàn và nâng cao năng lực công tác của cơ quan Thường trực, xây dựng 

và vận hành theo quy chế, phân công, phân cấp cụ thể. Nâng cao năng lực lãnh đạo, 

chỉ đạo của Ban Thường vụ TW Hội. Bộ phận cán bộ chuyên trách phải thực sự tinh 

thông nghiệp vụ và có nhiệt tình, trách nhiệm cao; 

 Tăng cường hợp tác với các cơ quan nhà nước, tham gia thực hiện các 

Chương trình, dự án gắn với nhiệm vụ của Nhà nước về trẻ em; tranh thủ sự hướng 

dẫn, hỗ trợ của các cơ quan Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ Y 

tế, Giáo dục, Tư pháp, Công an,Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Ủy Ban Dân tộc... 

Hàng năm Hội chủ động đề xuất và ký Chương trình với Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội; 

          Chủ động liên kết phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề 

nghiệp và các tổ chức xã hội trong mạng CRnet để tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo 

vệ quyền trẻ em; 

 Tăng cường hỗ trợ cơ quan thường trực phía Nam thực hiện nhiệm vụ Nghị 

quyết Đại hội nhiệm kỳ II đề ra. Phát triển Hội và triển khai các hoạt động của Hội 

ở tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ và Tây Nguyên dưới sự điều hành trực tiếp 

của 01 Phó chủ tịch Trung ương Hội; 

 Nâng cấp trang thiết bị, văn phòng để đáp ứng nhu cầu công việc và chỉ đạo 

điều hành; 

 Mặc dù trước mắt còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với những bài 

học và kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn 5 năm qua, lại được sự quan tâm ủng 

hộ và giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hỗ 

trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện của các Bộ, ngành, các cơ quan TW mà trực tiếp là Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội, Uỷ ban Văn hóa giáo dục Thanh niên, Thiếu 

niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ Nội vụ… với một đội ngũ cán bộ, Hội viên, 

cộng tác viên nhiệt tình, tâm huyết, nhất định chúng ta sẽ hoàn thành thắng lợi 
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những mục tiêu và nhiệm vụ mà Đại hội II đề ra, đưa Hội Bảo vệ quyền trẻ em trở 

thành Hội vững mạnh thật sự và là chỗ dựa tin cậy về bảo vệ quyền trẻ em của Trẻ 

em Việt Nam. 
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