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Ngày 10 tháng 6 năm 2008 tại Thủ đô Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền trẻ 

em Việt Nam đã tiến hành Đại hội lần thứ nhất theo Quyết định số 464/QĐ-

BNV, ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Bộ Nội vụ. Đại hội bầu ra 35 hội viên 

ưu tú vào Ban Chấp hành, Ban chấp hành đã bầu ra Chủ tịch, 5 Phó chủ tịch, 

3 Ủy viên Thường vụ và phát triển gần 400 hội viên khắp các vùng miền 

trong cả nước.   

Sự ra đời Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (gọi tắt là Hội) là một 

sự kiện có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu một bước phát triển mới về nội dung và 

hình thức hoạt động xã hội hóa sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 

em, huy động mọi khả năng, trí tuệ, nguồn lực của xã hội, gia đình và bản 

thân trẻ em góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng: 

“Chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em tập trung vào thực hiện quyền trẻ em, 

tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh, 

phát triển hài hoà về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức; trẻ em mồ côi, bị 

khuyết tật, sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội học tập và vui 

chơi”, “Thúc đẩy phong trào toàn xã hội chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ 

em” và phù hợp với Điều 5 của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 

(năm 2004): “Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, 

gia đình, cá nhân ở trong nước và ở nước ngoài góp phần vào sự nghiệp bảo 

vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”. 

Sau hơn nửa năm hoạt động, bước đầu Hội đã đạt được những kết rất 

cơ bản tạo nền móng vững chắc cho những năm tiếp theo. 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 

1. CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG, TƯ VẤN, GIÁO DỤC 

Trung ương Hội đã biên tập tờ gấp bằng tiếng Anh và tiếng Việt và kỷ 

yếu Đại hội để tuyên truyền giới thiệu về Hội;  

Mở trang thông tin điện tử để truy cập thông tin, phân công cán bộ 

chuyên trách phối hợp với các báo chí liên quan tuyên truyền quảng bá chức 

năng, nhiệm vụ và các hoạt động của Hội, lúc đầu do Ông Lê Cảnh Nhạc - Ủy 
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viên Ban chấp hành Trung ương Hội, Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội 

giúp đỡ, nhưng nay Hội đã tự đảm nhận cả kĩ thuật và nội dung. (website: 

www.baovequyentreem.vn); 

Tổ chức Họp báo giới thiệu về Hội và tham gia tổ chức hoạt động vui 

Tết Trung Thu, qua đó đã thu hút được nhiều Báo viết, Báo nói, Báo hình, 

Báo điện tử giới thiệu về Hội góp phần làm cho các cấp, các ngành và dư luận 

xã hội hiểu biết về Hội. Đặc biệt Hội đã phối hợp với Tập đoàn Việt Á tổ 

chức thành công Tết Trung thu cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn ở thành phố Sơn Tây đã thu hút hàng ngàn trẻ em và phụ huynh 

tham gia. Đến dự còn có Phó Chủ tịch nước và nhiều đồng chí lãnh đạo các 

bộ ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.  Qua hoạt động 

này là dịp để tuyên truyền quảng bá về Hội. Đồng thời đã huy động được gần 

1 tỷ đồng tiền Việt Nam và hiện vật để Hội triển khai một số dự án và trợ giúp 

trẻ em ở một số vùng khó khăn. 

Củng cố và phát triển hoạt động của Câu lạc bộ kết nối. Câu lạc bộ kết 

nối cũng đã tham gia tích cực vào hoạt động vui Tết Trung thu. Hiện nay 

đang xúc tiến thành lập Câu lạc bộ kết nối ở Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành phố 

Hồ Chí Minh.  

Phối hợp với Chương trình truyền hình vì trẻ em Việt Nam làm một 

phóng sự về hoạt động của Hội phát trên Đài truyền hình quốc gia. 

2. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI  

Trong bối cảnh Hội mới thành lập, cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên 

trách và kiêm chức từ nhiều ngành, nghề khác nhau, nên công tác tổ chức sau 

Đại hội gặp không ít khó khăn: thiếu cán bộ làm công tác văn phòng, chưa 

hiểu hết về trình độ chuyên môn và năng lực của từng người để bố trí công 

việc cho hợp lý, vừa làm vừa học, địa điểm lại nhỏ, hẹp, kinh phí khó khăn. 

Nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của từng hội viên, nhất là Ban Thường vụ 

Trung ương Hội, đứng đầu là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và một số hội viên 

được phân công tạm thời phụ trách các công việc như Văn phòng, Tổ chức, 

Truyền thông, Hợp tác quốc tế, v.v... đến nay bộ máy đã cơ bản hoàn thiện và 

vận hành tương đối tốt.  

Đã hoàn chỉnh được Điều lệ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, được 

Đại hội lần thứ nhất Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam thông qua và trình 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt (Quyết định số 1056/QĐ-BNV ngày 05 tháng 

8 năm 2008 của Bộ Nội vụ). 

Phân công nhiệm vụ của các thành viên trong Ban Thường vụ, bước 

đầu kiện toàn một bước bộ máy cơ quan, như thành lập các Ban, bổ nhiệm các 

Trưởng, Phó Ban (Văn phòng –Hợp tác quốc tế, Truyền thông tư vấn giáo 

dục, Pháp luật chính sách bảo vệ quyền trẻ em, Tổ chức và đào tạo, Ban đại 

diện phía Nam, v.v...). 
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Xây dựng quy chế của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức năng 

nhiệm vụ của các ban chuyên môn đưa ra thảo luận, lấy ý kiến các ủy viên 

Ban Chấp hành và nhiều lần thảo luận trong Ban Thường vụ để chỉnh sửa và 

ban hành. 

Bước đầu kiện toàn bộ phận chuyên môn vận hành công việc văn thư, 

Chủ tài khoản và người được ủy quyền, kế toán, thủ quỹ, tiếp nhận các nguồn 

tài trợ, khắc con dấu, mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước, đăng 

ký điện thoại, địa chỉ Email của Hội và một số Hội viên chủ chốt để liên lạc, 

trao đổi thông tin. Phân công cán bộ chủ chốt và văn thư thường trực hàng 

ngày để giải quyết công việc.  

Có công văn gửi cấp ủy và chính quyền các tỉnh, thành phố và xây 

dựng văn bản hướng dẫn các thủ tục cần thiết, giúp đỡ một số địa phương xúc 

tiến việc thành lập Hội hoặc Chi hội (chuẩn bị hồ sơ và các công việc liên 

quan). 

Xây dựng văn bản Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội bảo vệ quyền trẻ 

em Việt Nam, đang xin ý kiến để bổ sung, hoàn thiện trình Ban Chấp hành; 

tích cực tuyên truyền vận động phát triển tổ chức Hội. Đến nay đã có 7 tỉnh 

đến trao đổi và mong muốn được thành lập Hội hoặc Chi hội trực thuộc ở địa 

phương. Đó là Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình, Lào 

Cai, Thừa Thiên-Huế và Khánh Hòa. Trong đó, 3 tỉnh đã thành lập Chi hội 

trực thuộc Trung ương: Thừa Thiên-Huế, Bắc Giang và Khánh Hòa. Một số 

tỉnh khác cũng đã thành lập Ban vận động và chuẩn bị các thủ tục cần thiết. 

Tổ chức xây dựng mạng lưới các tổ chức NGO hoạt động liên quan đến 

bảo vệ quyền trẻ em. Hiện nay Hội đã kết nối được khoảng 15 tổ chức ở phía 

Bắc. 

Tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, Ngành, cơ quan và cá nhân liên quan, 

mở rộng quan hệ hợp tác nhằm củng cố vai trò, vị trí Hội, tăng cường năng 

lực cán bộ  

3. THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT, CHÍNH 

SÁCH BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM  

Tham gia một số hội thảo với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, 

Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, với Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, 

Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, với các vụ, viện liên quan 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, v.v… Tham gia đóng góp vào các đề 

án, các chính sách của Nhà nước. Đặc biệt một số ủy viên Ban Chấp hành như 

Luật sư Hồng Liên đã đại diện cho Hội đứng ra bảo vệ quyền lợi cho một 

cháu ở Bình Phước. 

Ngoài ra, Hội đã tiếp cận, trao đổi công việc thông qua giới thiệu chức 

năng, nhiệm vụ của Hội và tìm hiểu chiến lược của các đối tác trong nước 

như: Tập đoàn Việt-Á, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam… 
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Vận động nguồn lực của các NGO và các tổ chức xã hội để chăm sóc, 

bảo vệ trẻ em. Hội đã cử cán bộ tham gia các hội nghị, hội thảo hoặc xây 

dựng một số văn bản. 

Trước tình trạng xâm hại trẻ em ngày càng gia tăng, đặc biệt là vụ mẹ 

hành hạ con dã man ở Bình Phước, Hội đã trao đổi với Luật sư Nguyễn Thị 

Hồng Liên đứng ra nhận bảo vệ quyền lợi cho cháu và lên án hành động vô 

nhân tính của người mẹ.  

 Đánh giá tình hình thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ 

em Việt Nam giai đoạn 2001-2010 (Quyết định số 23/2001/QĐ-TTg ngày 26 

tháng 2 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ); nghiên cứu các tiêu chí để xây 

dựng Xã phường phù hợp với trẻ em; hội thảo Chương trình phòng chống 

đuối nước cho trẻ em (11-9-2008 tại Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội).  

4. HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Phối hợp với Unicef tổ chức Hội thảo “Tham vấn nâng cao năng lực 

lập kế hoạch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt nam giai đoạn 2009-2012” ngày 

6/8/2008. Tham dự gồm 60 đại biểu từ các cơ quan liên quan: quản lý nhà 

nước, các tổ chức quốc tế, các cán bộ chủ chốt của Hội, các phóng viên. Hội 

thảo đã làm rõ khái niệm bảo vệ trẻ em và bảo vệ quyền trẻ em, về thực trạng 

công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, những thách thức và các vấn đề 

ưu tiên của Hội trong thời gian tới. 

Phối hợp với Tổ chức Cứu trợ trẻ em Anh tổ chức thành công 2 lớp tập 

huấn “Nâng cao năng lực bảo vệ quyền trẻ em”. Hơn 60 anh chị tham dự đến 

từ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các đại biểu trong Ban vận động 

thành lập Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em các địa phương: Lào Cai, Bắc Ninh, 

Bắc Giang, Thừa Thiên-Huế, Khánh Hòa, Hải Dương, Hà Nội và Thái Bình 

đã được tìm hiểu sâu hơn về Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, về 

Công ước quốc tế quyền trẻ em, về Chiến lược Quốc gia và quốc tế phòng 

chống xâm hại và lạm dụng trẻ em… Đặc biệt, các tham dự viên đã được 

trang bị thêm nhiều kiến thức nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc với trẻ, 

bảo vệ quyền trẻ em trên cơ sở tiếp cận Luật pháp Nhà nước và Công ước 

quyền trẻ em. Cũng tại hai lớp tập huấn này, nhiều thông tin cập nhật về thực 

thi quyền trẻ em tại cộng đồng từ các địa phương và các sáng kiến, nguyện 

vọng trong việc vận động, xây dựng hệ thống Chi hội BVQTE ở các địa 

phương đã được đề xuất, góp phần rất quan trọng cho việc củng cố tổ chức 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. 

Để tạo thuận lợi cho việc quản lý, điều hành và chỉ đạo thực hiện nhiệm 

vụ, Hội đã cử cán bộ tham dự Hội nghị ở nước ngoài: tham vấn tổ chức tại 

Jakarta, Inđônêxia tham vấn ý kiến xã hội dân sự về việc thành lập Ủy ban 

thúc đẩy và bảo vệ quyền Phụ nữ và Trẻ em, tham dự Hội thảo tại Manila, 

Phillippines với mục đích thiết lập Mạng lưới các tổ chức NGO hoạt động 

trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em khu vực Đông Nam Á. Ở trong nước, cử cán bộ 
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tham gia khóa tập huấn tại Hà Nội “Báo chí với trẻ em” nhằm cung cấp các 

kiến thức về quyền trẻ em, phương pháp đánh giá sản phẩm báo chí với trẻ 

em, tâm lý báo chí với trẻ em, phương pháp tiếp cận với trẻ em, v.v... 

Mời bà Paulin - chuyên gia hàng đầu của UNICEF có kinh nghiệm về 

các chính sách và kỹ năng bảo vệ trẻ em trao đổi với các cán bộ Hội nhằm 

củng cố kiến thức, kỹ năng về các vấn đề liên quan đến bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em trong khu vực và trên thế giới, những vấn đề vận động nguồn 

lực, xây dựng chính sách, v.v... Mời bà Lois Egelbrecht là một trong những 

người sáng lập Trung tâm nghiên cứu sức khỏe gia đình và sức khỏe cộng 

đồng (CEFACOM), chuyên gia về bảo vệ trẻ em giới thiệu về phòng ngừa 

tình trạng xâm hại trẻ em, nâng cao kỹ năng cơ bản phòng chống xâm hại trẻ 

em, nhận diện những giá trị có thể tác động tới xâm hại trẻ em và liên kết 

trong nội bộ với các đơn vị khác để giải quyết tình trạng này. 

Tiếp cận với các tổ chức phi chính phủ như Tổ chức cứu trợ trẻ em 

Thụy Điển Raddabanen, Tổ chức cứu trợ trẻ em Anh, Tổ chức Plan 

International, Tổ chức Tầm nhìn thế giới World Vision, Trung tâm nghiên 

cứu sức khỏe Gia đình và sức khỏe cộng đồng (CEFACOM) và Phó Đại sứ 

quán Mỹ tại Hà Nội, v.v... Qua đó đã khâu nối, tạo dựng được mối quan hệ 

với các Tổ chức phi Chính phủ nước ngoài chuẩn bị xây dựng kế hoạch phối 

hợp hoạt động năm 2009. 

5. HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC VÀ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN 

Đạt được những thành tích bước đầu nêu trên là nhờ sự giúp đỡ tích 

cực, có hiệu quả của các cơ quan nhà nước, các tổ chức, các doanh nghiệp và 

các cá nhân luôn luôn đồng hành với Hội trong suốt thời gian qua, như: Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội tạo điều kiện mọi mặt để Hội sớm được ra 

đời, đáng kể là sự giúp đỡ của Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em thuộc Bộ đã 

tạo điều kiện cho Hội hoạt động bước đầu có hiệu quả; Bộ Tài chính cấp kinh 

phí để tổ chức Đại hội thành công; Bộ Nội vụ tạo điều kiện và giúp đỡ hoàn 

thiện các văn bản để Hội có có sở pháp lý hoạt động; UBND Thành phố Hà 

Nội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh… và các doanh nghiệp như: 

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tài trợ cho việc thực hiện các dự án; 

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, Công ty Unilever Việt Nam, Hội phụ nữ 

Chợ Đồng Xuân tài trợ hiện vật để Hội cứu trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, 

trẻ em và gia đình nghèo vùng thiên tai bão lũ ở Lào Cai, Bắc Giang, Hà Nội, 

Thừa Thiên-Huế, Khánh Hòa. Hội đã phối hợp với Tập đoàn Việt Á, Lãnh 

đạo TP Sơn Tây tổ chức thành công Lễ hội “Giờ trông trăng vì quyền trẻ em” 

nhân Tết Trung thu tại Thành cổ Sơn Tây – Hà Nội đã thu hút hàng nghìn trẻ 

em và hàng trăm các bậc phụ huynh cùng nhiều đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước, các Bộ ngành, Đoàn thể đến dự, đã để lại ấn tượng tốt trong dư luận xã 

hội và thông qua đó huy động được nguồn lực triển khai các hoạt động bảo vệ 

quyền trẻ em của Hội. 
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Nhờ nguồn lực vận động được, Hội đã cử 5 đoàn do Chủ tịch, Phó chủ 

tịch trao quà cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Lào Cai, 

Bắc Giang, Hà Nội và các trung tâm xã hội phía Bắc, phía Nam và triển khai 

các dự án tiêu biểu là: 

Dự án “Dịch vụ bảo vệ trẻ em dựa vào gia đình và cộng đồng” tại xã 

Ninh Hải, huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa với mục tiêu nâng cao nhận thức và 

kỹ năng bảo vệ trẻ em trong toàn dân. Chuyển giao kỹ năng đó cho nhân dân 

để họ có thể tự làm, đặc biệt đối với trẻ em có nguy cơ phải được bảo vệ, 

quản lý và ngăn ngừa, giúp cơ quan quản lý nhà nước làm rõ trách nhiệm, xây 

dựng mạng lưới trợ giúp trẻ em tại cộng đồng bền vững, góp phần xây dựng 

chiến lược bảo vệ trẻ em. 

Dự án “Tiếp sức cho trẻ em khó khăn tiếp tục đến trường” thực hiện tại 

xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng đối với việc thực hiện 

quyền học tập của trẻ em; Hỗ trợ, tạo điều  kiện cho trẻ em  gia đình khó 

khăn, bỏ học và có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đi học và tham gia hoạt động 

Câu lạc bộ kết nối với trẻ em của Hội bảo vệ quền trẻ em Việt Nam; Góp 

phần xây dựng, củng cố và phát triển Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em ở địa 

phương. 

Ngoài ra, Hội còn thực hiện bốn Dự án ở cấp trung ương “Tăng cường 

năng lực truyền thông nâng cao vai trò, vị trí của Hội”, “Nghiên cứu pháp 

luật chính sách để xây dựng chương trình bảo vệ quyền trẻ em”, “Xây dựng 

chương trình đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội” và “Nâng 

cao năng lực thu thập và xử lý thông tin của Văn phòng Trung ương Hội”. 

Tổng giá trị tài trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhiều cá 

nhân khác trong năm 2008 là hơn 1 tỷ đồng. 

II. MỘT SỐ TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. TỒN TẠI 

Do chưa bố trí đủ cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách nên nhiều 

việc chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của Hội. Công tác văn thư, tiếp 

nhận tài trợ còn nhiều lúng túng. Việc soạn thảo, trình các quyết định và 

hướng dẫn cũng không đúng quy trình và không kịp thời, thậm chí còn gây 

lãng phí. 

Nhiệm vụ trọng tâm là công tác bảo vệ quyền trẻ em bao gồm: phát 

hiện, tổng hợp, nghiên cứu tham gia bảo vệ trẻ em thông qua chính sách và 

dịch vụ tư vấn, tham vấn về quyền trẻ em. Đặc biệt là các vụ điển hình về 

xâm phạm quyền trẻ em, công luận bất bình, nhưng Hội chưa kịp thời có tiếng 

nói để kiến nghị giải quyết. 
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Công tác truyền thông - tư vấn - giáo dục mới tập trung hoạt động bề 

nổi, chưa đầu tư nhiều cho công tác nghiên cứu góp phần hình thành cơ sở lí 

luận và những vấn đề chiến lược hoạt động của Hội. 

Hoạt động của cơ quan Trung ương Hội chưa hình thành được nề nếp 

và có tính chuyên nghiệp nên chất lượng công việc chưa cao, chưa đáp ứng 

yêu cầu chỉ đạo của Ban Chấp hành. 

2. NGUYÊN NHÂN  

Trụ sở làm việc chưa ổn định lại thay đổi nên điều kiện hoạt động chưa 

đảm bảo, phần lớn phải đi mượn và nhờ vào sự giúp đỡ của các đơn vị bạn 

như Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Cục Bảo trợ xã hội… 

Do quá trình lấy ý kiến và ra quyết định kéo dài, mãi đến ngày 

05/08/2008, Bộ Nội vụ mới có quyết định phê duyệt Điều lệ Hội nên các công 

việc như khắc con dấu, mở tài khoản chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai các 

công việc của Hội. 

Kinh phí hoạt động rất khó khăn hầu như từ số 0 thậm chí có lúc ngân 

quỹ còn bị “âm”, nhiều cán bộ đã cho vay, mượn hoặc ủng hộ để duy trì hoạt 

động. Tất cả cán bộ, nhân viên trong ba bốn tháng đầu từ khi ra mắt Hội đều 

làm việc với tinh thần tự nguyện, công tâm vì sự nghiệp phát triển của Hội. 

Nhiều ý tưởng hay và dự định tốt nhưng không có kinh phí nên chưa triển 

khai được. 

Đội ngũ cán bộ, nhân viên trình độ chưa đồng bộ, phần lớn chưa được 

bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa được trả thù lao như các hội bạn 

nên động lực và sự ràng buộc giữa nghĩa vụ và quyền lợi chưa rõ. 

Nhận xét chung: Thời gian từ Đại hội đến nay chưa dài, mới chỉ 7 

tháng Hội đã làm được nhiều việc, xây dựng được mối quan hệ vững chắc, 

tạo đà cho những năm sau. Bộ máy của Hội bước đầu vận hành có hiệu quả. 

Năng lực cán bộ được nâng lên một bước. Các dự án đã triển khai xuống cơ 

sở góp phần bảo vệ các quyền của trẻ em là minh chứng về kết quả hoạt động 

của Hội. Có được thành tích bước đầu nói trên ngoài sự giúp đỡ, hợp tác, tạo 

điều kiện của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các hội bạn và các doanh 

nghiệp là công sức đóng góp và tinh thần làm việc không mệt mỏi, vô tư và 

tâm huyết của đội ngũ cán bộ, nhân viên của Hội, không kể tuổi tác, sức khỏe, 

đi sớm về muộn, thậm chí làm việc cả ngày nghỉ để thực hiện nhiệm vụ. Tiêu 

biểu là đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Thường vụ, Ủy viên BCH 

chuyên trách và bán chuyên trách, anh chị em cộng tác viên và Hội viên ở cả 

phía Nam và phía Bắc. Trong đó có các vị như Đặng Huỳnh Mai, Đặng Nam, 

Ninh Thị Hồng, Đặng Quốc Tiến, Vũ Quang Vinh, Nguyễn Mạnh Hùng, 

Phạm Thị Loan, Nguyễn Thị Hồng Liên, Nguyễn Thế Tiến, Lê Cảnh Nhạc… 

đã đóng góp cho Hội cả tinh thần và vật chất. Ban chấp hành TW Hội ghi 

nhận và đánh giá cao sự đóng góp của quý vị. 
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III. KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ VÀ 

THƯỜNG TRỰC 

Đại hội lần thứ nhất bầu ra Ban thường vụ gồm 9 vị trong đó có Chủ 

tịch và 5 phó chủ tịch. Đặc điểm nổi bật là thời gian qua chuyên trách chỉ có 4 

vị là Chủ tịch và 3 phó chủ tịch, còn 5 vị là đương chức trong các cơ quan nhà 

nước và các đoàn thể trung ương. Trong 4 vị chuyên trách thì 2 Phó chủ tịch 

hoạt động ở phía Nam nên cũng bị cách biệt bởi không gian và thời gian. Sau 

đây Ban Thường vụ và Thường trực xin báo cáo kết quả hoạt động để Ban 

Chấp hành biết: 

• Ưu điểm 

- Xác định đúng mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm, tích cực trong 

chỉ đạo, điều hành nên kết quả thực hiện khá tốt như việc phát triển tổ chức 

Hội, huy động nguồn lực và triển khai được một số dự án tới cộng đồng. 

- Duy trì sinh hoạt đều, Ban thường vụ 3 tháng họp một lần, 

Thường trực 1 tháng họp một lần, cá biệt Thường trực giao ban hàng tuần 

có sự tham gia của một số Uỷ viên thường vụ ở cơ quan trung ương nên 

mọi chủ trương, công tác lớn đều được bàn bạc và quyết định cụ thể. 

- Trong công việc tùy điều kiện và hoàn cảnh từng người khác 

nhau, nhưng các ủy viên Ban thường vụ, đứng đầu là Chủ tịch Hội đều rất 

nhiệt tình, tâm huyết, không tiếc công sức để cống hiến cho Hội, có người 

còn mang tiền của nhà cho vay, phương tiện của nhà phục vụ cho hoạt 

động của Hội, luôn suy nghĩ tìm tòi giải pháp để hoạt động của Hội có hiệu 

quả. 

- Đoàn kết nhất trí cao, mọi chủ trương đều được thông báo và lấy 

ý kiến qua văn bản, Email, điện thoại; nên dù dự họp hay không đều được 

thông tin đầy đủ. 

• Nhược điểm và tồn tại 

- Do phần lớn Uỷ viên thường vụ còn đảm nhận công tác chuyên 

môn, nên thời gian dành cho công tác của Hội ít nhiều cũng bị phân tán và 

hạn chế, thậm chí phải bố trí rất khó mới họp Thường vụ được đầy đủ. 

- Trong tổ chức bộ máy và điều hành do thiếu cán bộ và khó khăn 

về tài chính nên còn lúng túng, bị động hoặc có việc đề ra nhưng không 

thực hiện được.  

- Ban Thường vụ chưa thường xuyên kết nối và phát huy năng lực 

và vai trò của các Ủy viên BCH cho hoạt động của Hội. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2009 

Năm 2009 là năm tiếp tục chịu tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, 

nên tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống của người lao động 

gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, phân hóa giầu nghèo 
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càng lớn…Đó là đặc điểm làm cho quyền trẻ em dễ bị xâm hại và việc huy 

động nguồn lực Bảo vệ quyền trẻ em gặp không ít khó khăn. Từ tình hình trên 

nhiệm vụ năm 2009 của Hội cần tập trung vào một số mục tiêu sau: 

- Nâng cao năng lực truyền thông, trọng tâm là chất lượng trang Web 

và ra Tạp chí của Hội. 

- Phát triển từ 7 đến 10 Hội, chi hội địa phương. 

- Huy động nguồn lực gấp 2 lần năm 2008. 

- Triển khai có hiệu quả 3 dự án, phấn đấu có từ 500 đến 1000 trẻ em 

được tiếp cận và hưởng thụ từ dự án. 

- Xây dựng chiến lược hoạt động của Hội đến năm 2020. 

Dưới đây là các nhiệm vụ cụ thể: 

1. TRUYỀN THÔNG - TƯ VẤN - GIÁO DỤC 

Với mục đích: Truyền thông rộng rãi về tổ chức và hoạt động của Hội, 

góp phần quảng bá hình ảnh Hội; vận động xã hội cho một số dự án, phong 

trào xã hội do Hội, các đối tác với Hội thực hiện thông qua tổ chức các sự 

kiện truyền thông, vận động xã hội nhân dịp năm mới; từng bước hình thành 

cơ quan tổ chức truyền thông - giáo dục - tư vấn của Hội, tập hợp hội viên và 

các hội, chi hội địa phương thông qua hoạt động truyền thông. Công tác 

truyền thông - tư vấn - giáo dục tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: 

1.1. Củng cố nâng cao chất lượng trang Website của Hội, quyết định 

thành lập Ban biên tập, hình thành nhóm cộng tác viên thường xuyên. Tập 

huấn cộng tác viên. Mua sắm trang thiết bị ban đầu để đủ sức cập nhật thông 

tin hàng ngày về hoạt động của Hội và tình hình trẻ em trong nước và quốc tế. 

1.2. Chuẩn bị thành lập Tạp chí. Đề án chi tiết, tên tạp chí, mẫu măng 

sét, tôn chỉ mục đích, khung nội dung và thiết kế. Thảo luận với các hội viên 

là nhà báo về đề án. Vận động nguồn lực hợp đồng về in ấn, phát hành, quảng 

cáo. Tổ chức Tạp chí: quyết định Ban biên tập, các chức danh Phó Ban biên 

tập, Thư ký toàn soạn, ban hành Quy chế hoạt động. Xin Giấy phép xuất bản 

để có thể ra số đầu trong năm 2009. 

1.3. Thành lập Câu lạc bộ nhà báo vì trẻ em: Dự thảo đề án và thảo luận 

với các hội viên là nhà báo. Làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam về công 

nhận và phối hợp bảo trợ hoạt động của Câu lạc bộ. Thời gian ra mắt Câu lạc 

bộ ngày 21-6-2009. 

1.4. Phối hợp với các ngành, đoàn thể và doanh nghiệp tổ chức một số 

sự kiện nhân tháng hành động vì trẻ em, kỷ niệm một năm thành lập Hội Bảo 

vệ quyền trẻ em Việt Nam nhằm huy động nguồn lực của cộng đồng để có cơ 

sở trợ giúp trẻ em tật nguyền, hoặc bị xâm hại. 
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1.5. Biên tập tài liệu tuyên truyền về Hội trong hệ thống tổ chức Hội và 

trong xã hội. Bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên để hình 

thành mạng lưới làm công tác tuyên truyền rộng khắp ở trung ương và những 

tỉnh có tổ chức Hội. 

2. KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC 

Kiện toàn các ban, phòng ở Trung ương Hội (xem xét mở thêm bộ phận 

quản lý Quỹ, Văn phòng tư vấn và can thiệp bảo vệ quyền trẻ em); Ban hành 

quy chế hoạt động của Văn phòng Trung ương Hội và Quy trình làm việc để 

từng bước đưa hoạt động của Hội vào nền nếp, có hiệu quả (xây dựng và ban 

hành chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, quy chế làm việc và quy trình phối hợp 

công tác giữa các cá nhân trong ban, phòng và giữa các ban phòng với nhau; 

giữa các ban phòng với Lãnh đạo; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế vận động 

nguồn lực, v.v...). 

2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển hội viên và xây dựng tổ 

chức Hội, trọng tâm là các tỉnh, thành phố đã đăng ký như thành phố Hồ Chí 

Minh, Vĩnh Long, Bà Rịa Vũng Tàu, Kon Tum, Đồng Nai, Thanh Hóa, TP Hà 

Nội…  

2.2. Xây dựng và hoàn thành bộ tài liệu Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán 

bộ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, trong đó biên soạn hướng dẫn cách 

thực hiện và hoạt động tham gia xây dựng phản biện xã hội.  

2.3.Tập trung chăm lo tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng 

lực cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách, cộng tác viên để đủ số lượng và 

chất lượng đáp ứng yêu cầu hoạt động ngày càng phát triển của Hội. 

2.4. Tiến hành 2 lớp tập huấn nâng cao năng lực dịch vụ bảo vệ trẻ em 

ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (kinh phí từ Unicef 7000 USD) cho cán 

bộ Hội và một số lớp tập huấn do Tổ chức cứu trợ trẻ em Anh tài trợ.  

2.5. Xúc tiến thành lập một số trung tâm để triển khai công tác nghiên 

cứu và hoạt động dịch vụ hỗ trợ trẻ em theo chức năng của Hội. 

2.6. Thành lập và duy trì các tiểu ban của BCH để phát huy năng lực trí 

tuệ của các Ủy viên BCH cho công tác nghiên cứu và hoạt động của Hội. 

3. CÔNG TÁC THAM MƯU, PHẢN BIỆN, GIÁM SÁT CHÍNH 

SÁCH VÀ TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU 

3.1. Chuẩn bị ý kiến để chủ động tham gia với Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã Hội và các cơ quan của Quốc hội về các dự án luật: Luật khuyết 

tật, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi), Luật Lao động (sửa 

đổi). Xây dựng chính sách về đối tượng bảo trợ xã hội của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Nghị định về họat động của các tổ chức bảo trợ xã 

hội; Hướng dẫn về tiêu chuẩn chính sách trẻ em trong các trung tâm của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 
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3.2. Theo dõi việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em và Luật 

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, bạo hành trẻ em trong gia đình, việc 

thực hiện các chính sách bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và việc đánh giá 

Chương trình mục tiêu quốc gia vì trẻ em đến năm 2010 và xây dựng Chương 

trình mục tiêu quốc gia  vì trẻ em đến năm 2020. 

3.3. Phối hợp với các tổ chức cứu trợ trẻ em, nghiên cứu vận dụng mô 

hình Ombusman (giám sát độc lập) về việc thực hiện quyền trẻ em và thí 

điểm xây dựng các mô hình truyền thông tư vấn, bảo vệ trẻ em ở cộng đồng... 

3.4. Phối hợp với một số cơ quan, Hội đồng Đội Trung ương, Uỷ ban 

Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Uỷ ban Các vấn đề 

xã hội của Quốc hội. 

Nghiên cứu đề tài về Bảo vệ trẻ em, vai trò kinh nghiệm và tổ chức 

hoạt động của các NGO Việt Nam. 

Về cơ chế tổ chức thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong quá trình ra 

quyết định các chính sách có liên quan đến trẻ em. 

4. HỢP TÁC QUỐC TẾ 

Xác định đối tác chính của Hội là tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc 

(UNICEF), Plan, hợp tác trong việc nâng cao năng lực một cách hệ thống. 

Đối với các Tổ chức Cứu trợ Trẻ em: tập trung khai thác, hợp tác xây dựng 

thử nghiệm mô hình dịch vụ trẻ em tại cộng đồng theo các loại hình và lĩnh 

vực khác nhau. Mở rộng hợp tác với các tổ chức nước ngoài, có những mô 

hình tốt để học hỏi kinh nghiệm. Chủ động tham gia hoạt động mạng lưới các 

tổ chức trẻ em trong khu vực và trong nước. Trên cơ sở đó, xác định các nội 

dung chủ yếu: 

4.1. Với các tổ chức trong khu vực: Gửi thư trao đổi thông tin, quảng 

bá tuyên truyền về Hội, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác hoạt động với các tổ 

chức liên quan. Kế thừa sự giúp đỡ của Raddabarnen năm 2008; Phối hợp 

tham gia thành lập một mạng lưới các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em khu vực 

nhằm phát triển quan hệ đối tác giữa các tổ chức; Chia sẻ kinh nghiệm hoạt 

động; Phối hợp một số hoạt động triển khai trong khu vực và tại Việt Nam. 

Trong năm, Hội sẽ tham gia một số hoạt động như: tham dự một số cuộc họp 

mạng lưới; tham dự một số hội thảo chuyên đề tổ chức trong khu vực và tham 

dự một số tập huấn do mạng lưới khu vực tổ chức. 

4.2. Với UNICEF, phối hợp với chuyên gia xây dựng chiến lược phát 

triển tổ chức hoạt động của Hội giai đoạn 2009-2020. Tiến hành 3 Hội thảo 

phổ biến triển khai Chiến lược tại Hà Nội, Khánh Hòa,Thành phố Hồ Chí 

Minh 

4.3. Thực hiện Dự án nâng cao năng lực của Hội; dự án xây dựng mạng 

lưới bảo vệ quyền trẻ em dựa vào cộng đông (tạm hoãn từ năm 2008) địa 

điểm thực hiện tại Hà Nội và một tỉnh phía Nam; đồng thời phối hợp thực 
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hiện một số dự án xây dựng mạng lưới bảo vệ quyền trẻ em tại cộng đồng 

theo định hướng của Chương trình xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em tại cộng 

đồng được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với UNICEF 

4.4. Với các tổ chức cứu trợ trẻ em trong nước, trong bối cảnh các tổ 

chức bảo vệ và chăm sóc trẻ em đã hợp nhất, Hội sẽ khai thác sự hợp tác theo 

các lĩnh vực như sau: Tổ chức Cứu trợ trẻ em Anh tổ chức 2 lớp tập huấn về 

bảo vệ trẻ em cho giảng viên ở Trung ương và 2 lớp tập huấn tại địa phương 

(Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh đã có Chi hội); Dự án hỗ trợ trẻ em đến 

trường tại một tỉnh miền núi; với Tổ chức cứu trợ trẻ em Thuỵ điển: Hợp tác 

xây dựng bản tin kết nối Phát triển mạng lưới các tổ chức hoạt động bảo vệ 

quyền trẻ em tại Việt Nam một năm 2 số; Hỗ trợ tham gia mạng lưới NGO 

bảo vệ trẻ em khu vực Đông Nam Á: chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng 

lực; với Tổ chức cứu trợ trẻ em Mỹ, Australia: Hội đã đưa đề nghị, dự kiến sẽ 

gặp và làm việc trong quý 1 năm 2009 để xây dựng kế hoạch hợp tác. 

4.5. Với Tổ chức PLAN: Chương trình của Plan trong những năm qua 

và sắp tới  phù hợp với nhiệm vụ, nội dung của Hội.  Trong năm 2009 đề xuất 

một số hoạt động như: Tập huấn về xây dựng kế hoạch dựa trên quyền trẻ em; 

Tập huấn nâng cao năng lực cho gia đình, cộng đồng, trường học về “Phòng 

chống trừng phạt thế xác và tinh thần trẻ em” tại một số xã có Chi hội, v.v... 

4.6. Với Tổ chức WORLD VISION: Dự kiến sẽ trao đổi với bạn một số 

hoạt động: Nghiên cứu về thực hiện quyền trẻ em, tập trung việc thực hiện 

các chính sách của Chính phủ tại cộng đồng; Dự án phòng chống buôn bán trẻ 

em và Dự án phòng chống HIV và đưa trẻ em hoà nhập cộng đồng. 

4.7. Với Tổ chức phòng chống buôn bán trẻ em khu vực Đông Nam Á 

(ACTS): đã nhiều năm có quan hệ và phối hợp hoạt động với Hội Bảo trợ trẻ 

em TP. Hồ Chí Minh. Trong năm tới Hội tiến hành một số hoạt động phối 

hợp với Hội Bảo trợ trẻ em TP. Hồ Chí Minh tham gia một số hoạt động 

phòng chống buôn bán trẻ em tại một số tỉnh có chi hội; Góp phần xây dựng 

mạng lưới về phòng chống buôn bán trẻ em trong khu vực Đông Nam Á. 

5. VẬN ĐỘNG NGUỒN LỰC VÀ THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam là một tổ chức xã hội, không được 

Nhà nước cấp kinh phí như một số hội, nên nhiệm vụ huy động nguồn lực là 

cực kì quan trọng, có ý nghĩa sống còn của Hội. Do đó, Hội cần tranh thủ sự 

ủng hộ, giúp đỡ hợp tác của các cơ quan, đoàn thể, các doanh nghiệp để tạo 

nguồn lực đáp ứng yêu cầu hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Trước mắt, 

trong năm 2009 tập trung vào một số nội dung sau: 

5.1. Tiếp tục triển khai thực hiện 2 dự án năm 2008 - 2009, Tổ chức 

dịch vụ bảo vệ trẻ em dựa vào gia đình và cộng đồng tại xã Ninh Hải huyện 

Ninh Hải tỉnh Khánh Hòa với số tiền 100 triệu đồng; dự án “Tiếp sức cho trẻ 

em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường” ở Xã Cẩm Đàn, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang với số tiền 100 triệu đồng. 
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5.2.Triển khai dự án về giáo dục nâng cao năng lực bảo vệ quyền được 

chăm sóc sức khoẻ vệ sinh cho trẻ em tại cộng đồng với số tiền 400 triệu đồng 

của UNILEVER. 

5.3. Liên kết, vận động các doanh nghiệp lớn như: VNPT, VIETTEL, 

MOBIFONE, v.v... giúp đỡ nguồn lực để mua sắm trang thiết bị và hỗ trợ ban 

đầu cho một hoặc ba Văn phòng tư vấn luật pháp, kết nối can thiệp bảo vệ 

quyền trẻ em ở Hà Nội; Dự án: “Văn phòng tư vấn và can thiệp bảo vệ quyền 

trẻ em” tại 1 hoặc 3 thành phố lớn: Hà Nội trực thuộc Hội, hoặc Huế (trực 

thuộc Chi hội Thừa Thiên-Huế) và Cần Thơ. Nhu cầu tư vấn và can thiệp bảo 

vệ quyền trẻ em phát triển cùng với sự phát triển kinh tế, mở rộng hợp tác, đô 

thị hóa nhanh chóng, v.v... (tương tự như nhu cầu của Hội Người cao tuổi, 

Hội Bảo vệ người tiêu dùng). 

5.4. Tổ chức một số sự kiện nhân Tháng hành động vì trẻ em, Tết 

Trung thu…ở phía Bắc và phía Nam để huy động đóng góp của cộng đồng 

cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

5.5. Tranh thủ các dự án quốc tế để nâng cao năng lực cho cán bộ, xây 

dựng mô hình bảo vệ trẻ em ở cộng đồng... 

5.6. Phải cụ thể hóa những chủ trương trên thành chương trình công tác 

cụ thể, giao cho các Ban triển khai theo hướng rõ việc, rõ người phụ trách và 

rõ tiến độ hoàn thành. 

 

Nơi nhận: 
 

- Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH (b/c); 

- Lãnh đạo Bộ Nội vụ (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT; 

- Các UV BCH, BTV; 

- Các Ban, các đơn vị trực thuộc TW Hội; 

- Lưu VP TW Hội. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

(Đã ký) 
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