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VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2013  

 
PHẦN THỨ NHẤT 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2012 

 

Năm 2012 là năm thứ năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội) trong hoàn cảnh điều kiện đất nước còn 

có nhiều khó khăn: Sự bất ổn về kinh tế, chính trị toàn cầu vẩn tiếp diễn (thương 

mại sụt giảm mạnh, tăng trưởng toàn cầu thấp so với dự báo đầu năm, thị trường 

chứng khoán và trái phiếu toàn cầu vẫn chưa ổn định, giá lương thực và năng lượng 

tiếp tục tăng). Các cuộc biểu tình và bạo loạn xảy ra ở nhiều nước. Cuộc khủng 

hoảng tài chính thế giới đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước, số doanh 

nghiệp giải thể, phá sản và dừng hoạt động lớn nhất từ trước đến nay (theo số liệu 

công bố của Bộ KH-ĐT, trong năm 2012 có tới 51.800 doanh nghiệp gặp khó khăn 

phải giải thể, tạm ngừng hoạt động) làm ảnh hưởngđến việc huy động nguồn lực 

cho hoạt động xã hội, trong đó có vận động nguồn lực cho hoạt động của Hội Bảo 

vệ quyền trẻ em gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ năm 2012 đặt ra 

cho Hội rất nặng nề, nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ năm của Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã đề ra. 
 

1. Về phát triển tổ chức và nâng cao năng lực 

1.1. Về phát triển tổ chức: Công tác phát triển hội viên, tổ chức Hội và củng 

cố bộ máy được triển khai với các kết quả chủ yếu sau đây: 

- Bộ máy cơ quan thường trực TW Hội đã được kiện toàn theo hướng gọn và 

tập trung số cán bộ chuyên trách; cơ quan Thường trực phía Nam được kiện toàn 

về tổ chức, tăng cường cán bộ và cơ sở vật chất.  

- Hoàn thiện hồ sơ sổ sách quản lý hội viên. 

 - Tiếp tục công tác phát Thẻ hội viên: Tập hợp danh sách trên 400 hội viên 

của các tỉnh và Chi hội trực thuộc đồng thời tiến hành các thủ tục thu thập ảnh, 

đăng ký in thẻ. Tổ chức triển khai phát Thẻ hội viên cho hơn 150 hội viên.  

- Năm 2012 Trung ương Hội đã vận động phát triển thêm một Hội cấp thành 

phố là Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng và 10 Chi hội mới 

là: Chi hội  BVQTE Nhà văn hóa thiếu nhi Tuyên Quang, Nhà văn hóa thiếu nhi 

Quảng Ngãi, Nhà văn hóa thiếu nhi Cà Mau, Nhà văn hóa thiếu nhi Kiên Giang, 

Chi hội Trung tâm từ thiện Mai Hoa, Chi hội BVQTE Trung tâm khuyết tật Nhân 

Đạo, Chi hội luật sư vì quyền trẻ em Hà Nội, Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em xã Hòa 

Phú, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh, Chi hội Đức Hòa, Đức Huệ, tỉnh Long An, 

Chi hội Trường Trung cấp Âu Việt, TP Hồ Chí Minh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em 
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tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phát triển thêm Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em Trung tâm 

Thanh thiếu niên tỉnh Thừa Thiên – Huế, đưa số hội viên lên 221 và 02 Chi hội. 

- Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo thành lập được 4 Hội 

huyện, thành phố: Hội BVQTE huyện Tân Yên, Hội BVQTE thành phố Bắc Giang, 

Hội BVQTE huyện Yên Thế, Hội BVQTE huyện Sơn Động. Kết quả đến nay toàn 

tỉnh đã có 5 huyện hội, 15 chi hội, 3 Câu lạc bộ với tổng số 523 hội viên, trong đó 

247 hội viên được phát thẻ hội viên.  

- Ban Vận động thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hải 

Phòng đã có quyết định. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã quyết định 

đổi tên Hội Từ thiện Đà Nẵng thành Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em 

Thành phố Đà Nẵng với 551 cơ sở Hội, 7 Quận hội và 17.200 hội viên, đã triển 

khai công tác bảo vệ quyền trẻ em cho các hội viên và Chi hội trực thuộc. 

- Tính đến hết năm 2012 có 25 tỉnh, thành phố có tổ chức Hội Bảo vệ quyền 

trẻ em, trong đó 03 Hội cấp tỉnh,  625 Chi hội với tổng số 18.799 hội viên (trong đó 

có 49 Chi hội trực thuộc Hội cấp Trung ương) và 4 Trung tâm trực thuộc tại Hà 

Nội củng cố tổ chức và xây dựng kế hoạch hoạt động. 
 

1.2.  Về nâng cao năng lực 

- Trong năm 2012, Hội trung ương và cơ quan Thường trực phía Nam đã 

phối hợp với Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Tổ chức Unicef, SC, Plan, CIAI, 

Aflatoun,... tổ chức 30 lớp tập huấn lớn, nhỏ cho hơn 2.300 lượt cán bộ, hội viên, 

các bậc cha mẹ và trẻ em được huấn luyện hoặc tham dự trực tiếp các hoạt động do 

Trung ương Hội triển khai với nhiều nội dung phong phú. Cụ thể như sau: 

- Công tác vận động xã hội thực hiện chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em; 

công tác kiểm tra giám sát của Hội; Phòng chống xâm hại tình dục; Phòng chống 

đuối nước; thực hiện quyền tiếp cận về dinh dưỡng của trẻ em, về kỹ năng sống, tài 

chính và xã hội cho học sinh, phương pháp giáo dục tích cực cho cha mẹ đối với trẻ 

Vị thành niên, các lập kế hoạch dựa trên quyền trẻ em. Ngoài ra Hội phối hợp tổ 

chức đào tạo giảng viên trẻ, phóng viên nhỏ, MC nhí cho các em Câu lạc bộ kết 

nối, học sinh một số trường. 

- Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với tổ chức Plan 

vùng Bắc Giang thực hiện dự án “Nâng cao năng lực hoạt động bảo vệ trẻ em 

cho cán bộ Hội” tổ chức 4 lớp tập huấn (kỹ năng truyền thông và tổ chức các 

sự kiện truyền thông; phương pháp kỷ luật tích cực; xây dựng quản lý dự án và 

vận động tài trợ; phòng chống xâm hại trẻ em) cho 40 cán bộ trong Ban Chấp 

hành Hội, cấp tỉnh, huyện và 11 Chi hội trực thuộc; Tổ chức 2 lớp tập huấn 

chương trình Giáo dục tài chính và xã hội cho 56 cán bộ giáo viên, hội viên, và 

trẻ em nòng cốt huyện Tân Yên.  

 

2. Về truyền thông và thúc đẩy tham gia của trẻ em  

2.1. Hoạt động cập nhật thông tin trang webiste và bản tin 

   -  Duy trì quản trị, đăng tin bài trên trang Website của Trung ương Hội, bao 

gồm các bài viết của Câu lạc bộ Nhà báo bảo vệ quyền trẻ em, Câu lạc bộ Phóng 

viên nhỏ của Hội nhằm giới thiệu các kiến thức luật pháp chính sách liên quan trẻ 
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em các hoạt động của Hội và hội địa phương. Từ tháng 10/2012, Hội dùng tên 

miền mới treemviet.vn. 

- Xuất bản và phát hành 4000 Bản tin Bảo vệ quyền trẻ em số 1+2/2012 

trong quý I nhân hội nghị Ban Chấp hành nhằm tuyên truyền, triển khai Chương 

trình hoạt động của Hội năm 2012.  

- Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang tiếp tục tổ chức tuyên truyền 

Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc & giáo dục trẻ em và 

Điều lệ Hội trên trang website của tỉnh Hội. Hàng tuần, các thông tin, hình ảnh hoạt 

động của Hội được cập nhật, đưa lên trang Website (đã đăng 178 tin, bài, ảnh hoạt 

động của Hội).   

- Hoàn tất các thủ tục, nội dung cho chương trình phát sóng “Quyền trẻ em” 

trên Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV9) tháng 2 kỳ vào 9h sáng Chủ 

nhật cách tuần. Chương trình phát sóng đầu tiên vào ngày 06/1/2013 
 

2.2. Hoạt động gặp gỡ báo chí, tuyên truyền và sản phẩm truyền thông 

- Tiếp tục phối hợp với 40 phóng viên báo chí, đài truyền hình nhằm giới 

thiệu các hoạt động của Hội. Đặc biệt là nhân dịp Hội tổ chức các sự kiện: Tháng 

hành động Vì trẻ em; sự kiện Trung thu kết nối yêu thương hướng về trẻ em đảo Lý 

Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, và hướng về huyện đảo Trường Sa; Hội nghị biểu dương và 

diễn đàn các tổ chức xã hội; Cuộc gặp gỡ báo chí nhân sự kiện Tháng hành động 

Vì trẻ em; Sự kiện Trung thu kết nối yêu thương hướng về trẻ em Đảo Lý sơn, tỉnh 

Quảng Ngãi; Hội nghị Biểu dương và diễn đàn đối thoại của các tổ chức xã hội. 

- Năm 2012 Hội tiến hành ký kết phối hợp hoạt động với chương trình VOV 

và một số báo đài nhờ thế các hoạt động của Hội thường xuyên được đăng trên các 

phương tiện thông tin nhiều hơn đồng thời có cơ hội để hội nêu lên các chính kiến, 

quan điểm của Hội về các vụ việc liên quan bảo vệ quyền trẻ em. 

- Trung ương Hội đã in 03 bộ băng rôn tuyên truyền về hoạt động giáo dục 

tài chính và xã hội; In và phát hành 01 cuốn sách về vệ sinh dinh dưỡng, 02 bộ tờ 

rơi giới thiệu về Vệ sinh dinh dưỡng và giáo dục Sức khỏe sinh sản, kĩ năng sống 

cho trẻ em. 

- In và phát 105 áo đồng phục và thẻ Phóng viên nhỏ cho các em tham gia 

Câu lạc bộ phóng viên nhỏ thuộc dự án giáo dục tài chính và xã hội cho trẻ em. 

- Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang đã in 45 panô, áp phích tuyên 

truyền nhân Tháng hành động Vì trẻ em 2012, truyền thông về vệ sinh-dinh dưỡng, 

giáo dục tài chính- xã hội góp phần đáng kể vào việc nâng cao nhận thức cho cộng 

đồng và trẻ em.  

- Chi Hội Bảo vệ quyền trẻ em thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức 

tuyên truyền Điều lệ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho cán bộ lãnh đạo các 

ban ngành, hội viên Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em thị xã với 22 người tham dự; Tổ 

chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ phụ nữ về phòng chống tai nạn 

thương tích trẻ em và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em với 85 người tham dự; 

Tuyên truyền và tư vấn cho 08 gia đình có trẻ chưa được làm khai sinh nhận thức 

được vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện quyền được khai sinh của trẻ em 

theo quy định của pháp luật. 
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2.3. Hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em 

- TW Hội tổ chức biên soạn cuốn sách Quyền trẻ em: Đã tiến hành tham vấn 

ý kiến của trẻ em phục vụ công tác biên soạn cuốn sách Quyền trẻ em có nội dung 

thân thiện với với sự tham gia 90 em tại Bến Tre, Hà Nội, Điện Biên, Phú Thọ và 

Quảng Bình; Phối hợp với Unicef rtổ chức hội thảo tham vấn trẻ em xây dựng các 

mục tiêu Thiên niên kỷ hậu 2015 tại Long An, Hà Nội và Bắc Kạn với tổng số học 

sinh tham gia là 350 em. 

- Tổ chức diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” tại xã Hòa Phú, Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh do Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em thực hiện với sự tham gia của 

100 trẻ em. 

- Cơ quan Thường trực phía Nam phối hợp với Báo Khăn quàng đỏ tổ chức 

đào tạo Phóng viên nhỏ cho 50 em do công ty Cổ phần Kềm Nghĩa tài trợ. Phối 

hợp công ty Truyền thông Sông Xanh tổ chức đào tạo MC nhí cho 26 em. 

- Thành lập 10 Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ, mỗi câu lạc bộ có từ 25-30 thành 

viên trực thuộc Ban Truyền thông Trung ương Hội tại các trường Trung học cơ sở 

Xã Đàn, Chu Văn An, Lê Ngọc Hân, Đoàn Thị Điểm và Nguyễn Đình Chiểu 

(Thành phố Hà Nội), các trường Trung học cơ sở Hợp Đức và Cao Thượng thuộc 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Nhà Thiếu nhi tỉnh Quảng Bình, trường Tiểu học 

và Trung học cơ sở An Phú, xã An Phú, Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội thu hút gần 

300 trẻ em tham gia.  
 

2.4. Tổ chức các sự kiện: 

- Hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em năm 2012, Trung ương Hội đã chỉ 

đạo, hướng dẫn các đơn vị Hội địa phương và Chi Hội trực thuộc xây dựng Kế 

hoạch hoạt động Tháng hành động Vì trẻ em phù hợp với điều kiện và quy mô hoạt 

động của các cấp Hội; phối hợp với phòng Bảo vệ trẻ em thuộc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố để triển khai các hoạt động theo nội 

dung Công văn số 78/BVCSTE – PTTG  ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Cục Bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em -Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Cơ quan Thường trực phía Nam đã phối hợp với Công ty Cổ phần Kềm 

Nghĩa đi thăm và tặng 100 phần quà cho bệnh nhi nghèo tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 

với số tiền 21.600.000 đ và tổ chức “bữa ăn ngon cuối tuần” trong thời gian 1 tháng 

tại Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm trẻ em tàn tật thành phố Hồ Chí 

Minh cho 150 em, mỗi suất ăn 18.000đ với tổng số tiền lên tới 10.800.000đ. Tổ 

chức trao 112 xuất học bổng cho học sinh nghèo ở quận Tân Phú, thành phố Hồ 

Chí Minh; huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. 

- Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên – Huế hưởng ứng “Tháng hành 

động Vì trẻ em năm 2012” đã tham gia lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em tại 

huyện Quảng Điền và trao 20 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó; 

hỗ trợ kinh phí cho Chi hội phường Kim Long tổ chức Ngày hội thiếu nhi 1/6 cho 

160 em; hỗ trợ BCH Đoàn phường Trường An tổ chức Hội thi vẽ tranh cho 95 trẻ 

em từ 7-15 tuổi với chủ đề “Màu xanh tuổi thơ”;  tổ chức Hội thi Rung chuông 

vàng 2012 với chủ đề “Cùng bạn tìm hiểu về quyền trẻ em” với sự tham gia của 

học sinh  Trung học cơ sở tiêu biểu của 4 đơn vị đến từ thành phố Huế, thị xã 

Hương Thủy, Hương Trà nhận được tài trợ của Văn phòng dự án C.I Đài Loan tại 
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Huế, Hội đã tổ chức “Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó 2012” cho 

200 em ở Thành phố Huế, Thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang. Ngoài ra, Văn 

phòng C.I còn tài trợ cho Hội 45 áo mưa, 26 bộ vải học sinh, 238 cuốn vở để dành 

tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.  

- Tổ chức Trung thu năm 2012: Phát huy kết quả và bài học kinh nghiệm trong 

những năm qua, năm 2012 Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Quảng Ngãi và một số cơ quan, 

đơn vị hữu quan tổ chức thành công chương trình Trung thu với chủ đề “Trung thu 

kết nối yêu thương hướng về trẻ em đảo Lý Sơn”. Đã có 38 đơn vị ủng hộ số tiền 

cam kết tài trợ là 2.550.934.000 đồng (hai tỷ năm trăm năm mươi triệu chín trăm 

ba mươi tư nghìn đồng). Trao tặng học bổng cho 619 trẻ em là con các ngư dân,… 

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

- Cơ quan Thường trực phía Nam của Hội đã tổ chức chương trình văn nghệ 

và tặng quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật tại Thành phố Hồ Chí Minh; phối hợp 

với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức đêm Trung thu, 

tặng quà trẻ em nghèo, con cán bộ, chiến sỹ Hải Quân, Bộ đội Biên Phòng ở huyện 

đảo Trường Sa cho 1.250 em và Chi hội huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tổ chức 

Trung thu cho 750 trẻ em mồ côi, khuyết tật, trẻ em con gia đình nghèo (tổng số trẻ  

em nghèo phía nam được chăm lo nhân dịp lễ tết là 1.890 em với tổng số tiền, quà 

trị giá 653.803.580 đồng). 

  - Tại Đảo Lý Sơn: Trao tặng học bổng cho 649 trẻ em là con các hộ ngư dân 

nghèo; trẻ em khuyết tật đang đi học; con cán bộ chiến sĩ công tác tại đảo Lý Sơn 

và tỉnh Quảng Ngãi với số tiền là 324.500.000 đồng (ba trăm hai mươi tư triệu 

năm trăm nghìn đồng); Hỗ trợ 17.700.000 đồng (mười bảy triệu bảy trăm nghìn 

đồng)cho 59 trẻ em khuyết tật chưa đi học; Tặng một tivi 43 inches và 10 bộ máy 

vi tính cho 7 trường học trên đảo và 4 đơn vị Bộ đội, Công an đóng quân trên đảo 

với số tiền là: 98.700.000 đồng (chín mươi tám triệu bảy trăm nghìn đồng); Tặng 

quà tập thể cho 3 trường mầm non cho 1567 trẻ em nghèo con ngư dân, trẻ em 

khuyết tật, con cán bộ chiến sĩ đang công tác tại đảo, trẻ em đến dự Trung thu, trẻ 

em có hoàn cảnh khó khăn. 

- Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang đã vận động, tiếp nhận và tổ chức 

trao tặng quà và tổ chức Trung thu cho trẻ em khuyết tật, mồ côi, trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn với số tiền và quà trị giá 230 triệu đồng. Hội đã tổ chức thăm và 

tặng quà  980 em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh mỗi em từ 200.000đ đến 

300.000đ và phối hợp tổ chức Trung thu “Kết nối yêu thương” tại trường mầm 

non xã Bồng Am, trường mầm non thị trấn Thanh Sơn, Trung tâm chăm sóc trẻ em 

khuyết tật tỉnh với sự tham gia của trên 400 trẻ em và trao quà Trung thu cho trẻ 

em 17 thôn (bản) thuộc xã Bồng Am, Tuấn Mậu, thị trấn Thanh Sơn. 

-  Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên – Huế đã kết hợp với Trung tâm 

Thanh thiếu nhi Thừa Thiên - Huế tổ chức “Đêm hội trăng rằm 2012” cho hơn 

1000 em ở các trung tâm bảo trợ trẻ em và một số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn; đồng thời trao 30 suất học bổng cho học sinh nghèo thị xã Hương Thủy.  

- TW Hội phối hợp tổ chức Lễ hội “Chào năm mới kết nối yêu thương” tại 

trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội với sự tham gia của hơn 1000 học sinh, 

thực hành chương trình giáo dục tài chính và tiết kiệm để trao quà cho các bạn học 
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sinh khiếm thị trong trường. Trung ương Hội phối hợp với trường THCS Chu Văn 

An tổ chức Sự kiện tháng 3 nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3) nhằm tuyên truyền quảng bá chương trình Aflatoun 

về hoạt động tài chính - tiết kiệm tới đông đảo học sinh trong trường. Hơn 1000 

học sinh và các  thầy cô giáo đã tham gia sự kiện. Đặc biệt hơn, các em trong câu 

lạc bộ còn tổ chức thi tuyên truyền về chương trình Aflatoun thông qua tiểu phẩm 

“Hỏi xoáy đáp xoay” và “Bữa cơm gia đình thời bão giá”.    
 

3. Về vận động chính sách và nghiên cứu  

- Năm 2012, Trung ương Hội đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu và gắn hoạt 

động vận động chính sách của Hội với các chương trình xây dựng chính sách, pháp 

luật của Nhà nước. Trọng tâm là thu thập thông tin, tham vấn lấy ý kiến đề xuất sửa 

đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. 

- Hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức, các thành viên mạng quyền trẻ em 

(CRnet) và hội địa phương tiến hành nghiên cứu, khảo sát, hội thảo, hội nghị nhằm 

đánh giá kết quả một số chính sách điều luật, đồng thời phát hiện các vấn đề cần bổ 

sung sửa đổi. Đặc biệt là xác định quyền hạn, trách nhiệm của các tổ chức xã hội, 

của Hội Bảo vệ quyền trẻ em tham gia thực hiện quyền trẻ em. Điều đó thể hiện 

thông qua triển khai Đề án. 

- Đồng thời khảo sát thực địa và nghiên cứu về việc thực hiện các chính sách 

của nhà nước đối với trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi tại cộng 

đồng và các cơ sở trợ giúp trẻ em ngoài công lập tại 9 tỉnh Thanh hóa, Thừa Thiên- 

Huế, Khánh Hòa, Kon Tum, Bình Phước, TP HCM, Bắc Giang, Lào Cai và Hà 

Nội. Khảo sát thực trạng trẻ em bị sao nhãng tại xã Tam Dị và Bảo Đài, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Thực trạng bố mẹ đi làm xa, 

trẻ ở với ông bà hay bố mẹ hay anh chị em nuôi nhau sẽ gặp rất nhiều nguy cơ (bỏ 

học, ham chơi game hoặc vướng vào các tệ nạn xã hội); 

Đề án nghiên cứu vai trò của Hội Bảo vệ quyền trẻ em và các tổ chức xã hội 

trong việc giám sát thực hiện quyền trẻ em; Rà soát các quy định về vai trò của các 

tổ chức xã hội trong hệ thống Luật hiện hành; Vai trò quản trị Nhà nước thực hiện 

quyền trẻ em 

Đề tài khoa học “Nghiên cứu vai trò của các tổ chức xã hội và NGOs 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” do Hội đề xuất và 

triển khai sau khi được Hội đồng khoa học của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội phê duyệt. Tổ chức hai đề tài nghiên cứu về “Vai trò của Hội Bảo vệ quyền trẻ 

và các tổ chức xã hội trong giám sát thực thi bảo vệ quyền trẻ em của các cơ quan 

quản lý nhà nước” và “Quản trị Nhà nước về quyền trẻ em ở Việt Nam”; 

Đồng thời tiến hành Hội thảo về tác động của việc thay đổi độ tuổi trẻ em 

trong Luật. Hội thảo dành cho các tổ chức xã hội tham gia ý kiến vào việc thực 

hiện các khuyến nghị của Ủy ban Quyền trẻ em của Liên hiệp quốc đối với báo cáo 

lần thứ 3,4 của Việt Nam 

- Kết quả những hoạt động trên đã làm cơ sở quan trọng cho các ý kiến đóng 

góp các khuyến nghị liên quan đến nhiệm vụ tham vấn, phản biện của Hội đối với 

chính sách trẻ em, vai trò và trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong việc bảo vệ, 
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chăm sóc và giáo dục trẻ em. Hội thảo tham vấn trẻ em về Việt Nam hậu 2015 làm 

cơ sở cho việc tham gia ý kiến trong quá trình sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em được tổ chức và thu được nhiều ý kiến đóng góp cho việc thực hiện 

các khuyến nghị.  

- Tiếp tục phát huy vai trò đầu mối kết nối các thành viên Ban điều phối 

Mạng quyền trẻ em (CRnet) tạo điều kiện để các thành viên tiếp cận với các quy 

định mới của chương trình bảo vệ trẻ em, về các khuyến nghị của Ủy ban quyền trẻ 

em, tham gia vào các hội thảo, diễn đàn, đối thoại chính sách với đại diện lãnh đạo 

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Mạng CRnet phía Bắc đã phối hợp cùng tổ 

chức Projet tổ chức khóa tập huấn về ký nẵng chăm sóc trẻ khuyết tật cho cha mẹ, 

trẻ em và cán bộ làm việc ở các Trung tâm. 

- Mạng CRnet phía Nam đã mở rộng nhiều thành viên mới, phối hợp với 

kênh truyền hình HTV9 có nhiều chuyên mục về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ 

em. 

- Tham gia triển khai thực hiện Quyết định 267/QĐ-TTg, ngày 22/02/2011 

của Thủ tướng Chính phủ về chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-

2015 tại 7 cơ sở Hội về chương trình trẻ em tham gia bảo vệ trẻ em. 

- Hội đã tích cực tham gia các hoạt động của Liên mạng vận động chính sách 

xã hội (INPA), tham gia đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tập 

chung điều 40 về Quyền trẻ em. 

- Mặt khác, Hội cử đại diện tham gia đóng góp ý kiến tại các hội nghị, hội 

thảo của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng và Ủy 

ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội về giám sát chính sách xã hội, dự thảo sửa 

đổi Bộ luật Lao động, Luật Hòa giải cơ sở, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 

em... Hội thảo quốc tế của Nhà Pháp luật Việt- Pháp về những quy định Pháp đối 

với người chưa thành niên gồm đại biểu 5 nước Việt Nam, Pháp, Thái Lan, Lào và 

Campuchia. Tham gia ban soạn thảo và tổ biên tập Dự thảo nghị định quy định xử 

phạt hành chính về Bảo trợ Xã hội và chăm sóc, bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, 

người cao tuổi. Tham gia các cuộc làm việc giữa Bộ Lao động Hoa Kỳ với Bộ LĐ-

TB&XH về lao động trẻ em. 

- Lần đầu tiến Hội tiến hành Hội nghị Biểu dương và Diễn đàn đối thoại 

chính sách giữa các tổ chức xã hội với Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH nhằm đóng góp 

vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em Kết quả bước đầu đã tạo ra một phương 

thức kết nối các tổ chức xã hội cùng quan tâm và có tiếng nói đóng góp cho các cơ 

quan Nhà nước trong việc hoạch định chính sách và triển khai các hoạt động nhằm 

bảo vệ quyền trẻ em.  
 

4. Về hợp tác quốc tế  

Hoạt động hợp tác quốc tế năm 2012 tiếp tục được duy trì và phát triển. Với 

vai trò là thành viên Mạng lưới các tổ chức trong khu vực, Hội đã có nhiều đóng 

góp tích cực, trực tiếp vào các hoạt động của các tổ chức quốc tế, khu vực và mạng 

lưới quyền trẻ em trong nước, cụ thể: 

- Với ICSW - Hội đồng phúc lợi xã hội quốc tế: Hội tiếp tục duy trì và phát 

huy vai trò là thành viên tích cực của mạng lưới thông qua các hoạt động thường 

xuyên như gửi thông tin, báo cáo hàng quý để đưa vào hệ thống mạng lưới thông 
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tin quốc tế của ICSW; Là đầu mối tham gia chuẩn bị tổ chức hội nghị trù bị, Hội 

nghị khu vực và là đồng chủ tọa Diễn đàn GO-NGO lần thứ 7 cùng với Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội tại Hà Nội về thúc đẩy dịch vụ xã hội và an sinh xã 

hội cho nhóm yếu thế; kết thúc Diễn đàn Đồng chủ toạ trình khuyến nghị lên Hội 

nghị SOMSWD lần thứ 8. 

- Với CRC Asia - Liên minh Quyền trẻ em Châu Á: Hội tiếp tục phát huy vai 

trò thành viên sáng lập, tham gia rất chủ động và đóng góp nhiều ý kiến cho Liên 

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

của Ban lãnh đạo Liên minh, chuẩn bị nội dung tham gia của Liên minh và Hội 

thảo trẻ em trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Châu Á –Thái Bình Dương APF 8 

tổ chức tại Campuchia, có những đóng góp tích cực trong Hội nghị ban chỉ đạo liên 

minh quyền trẻ em vào tháng 10, các nội dung hoạt động song song với ACWC, 

thực hiện Công ước CRC…  

- Với Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em Đông Nam Á 

(ACWC): Hội tiếp tục tham gia rất chủ động và đóng góp nhiều ý kiến cho Ủy ban 

ACWC thông qua các đối thoại giữa các tổ chức xã hội và ACWC về phòng chống 

bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, tham vấn về tình hình quyền trẻ em khu vực… 

 - Với Aflatoun: Hội đã là đối tác Mạng lưới Aflatoun toàn cầu với Chương 

trình được đối tác uy tín của Aflatoun – Ngân hàng Barclays - tài trợ. Hội cũng đã 

làm việc với đối tác Aflatoun – ICS Asia Thái Lan sang đánh giá dự án Aflatoun 

năm thứ nhất tại Hà Nội vào tháng 4. Chuyên gia đánh giá cao hoạt động năm thứ 

nhất của dự án do Hội triển khai với kết quả thành công ngoài dự kiến. Đại diện 

Hội cũng tham dự Hội nghị Aflatoun khu vực châu Á vào tháng 10 tại Kamanthdu, 

NePan. 

- Với CRWG - Nhóm công tác về quyền trẻ em: Hội thường xuyên tham gia 

các cuộc họp định kỳ 2 tháng/ lần; Nội dung chính về đóng góp ý kiến sửa đổi Luật 

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, chia sẻ thông tin về các hoạt động 

chung của nhóm. Vai trò của Hội ngày càng được nâng cao, nhất là sau sự đóng 

góp của Hội vào quá trình hoàn thiện Báo cáo bổ sung cho Báo cáo lần thứ ba và 

thứ tư thực hiện CRC của Chính phủ. Mục tiêu chính của CRWG là muốn hiệu quả 

hóa tiếng nói chung của các NGO quốc tế và trong nước dựa trên sự tham gia và uy 

tín của Hội, nhằm đưa ra những đề xuất, kiến nghị về chính sách đối với trẻ em. Từ 

tháng 6/2012 Nhóm đã đề cử Hội và Child Fund là hai đồng điều hành hoạt động 

của Nhóm, mở ra một giai đoạn mới trong hoạt động mạng lưới các tổ chức bảo vệ 

quyền trẻ em trong nước.   

- Về các dự án quốc tế: Năm 2012, Hội hợp tác với SC, Quỹ hỗ trợ sáng kiến 

tư pháp JIFF, Aflatoun, UNICEF, CIAI Italy, PLAN, Đại sứ quán Na Uy triển khai 

nhiều dự án về  nghiên cứu, vận động chính sách nâng cao năng lực, truyền thông 

tăng cường sự tham gia của trẻ em…  

- UNICEF: Hội đã ký kết dự án hợp tác (PCA) với Unicef trong 2 năm 2012, 

2013 trong các lĩnh vực phát triển tổ chức- nâng cao năng lực vận động chính sách 

và truyền thông, nâng cao tiếng nói của trẻ em. Trong năm 2012, Hội đã phối hợp 

với Unicef soạn thảo các văn bản để tuyển chọn nhân sự phục vụ việc đổi mới tổ 

chức, phát triển quan hệ hợp tác, mạng lưới của Hội; tổ chức hội thảo phổ biến các 

khuyến nghị gần đây của UB Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em (CRC) cho các tổ 
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chức xã hội của Việt Nam, trao đổi kế hoạch hành động của các tổ chức xã hội 

nhằm thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban quyền trẻ em. 

- PLAN: Hội và Plan đã hợp tác trong lĩnh vực vận động chính sách nhằm 

nâng độ tuổi trẻ em tới dưới 18 tuổi để phù hợp với CRC; tập huấn về lập chương 

trình dựa trên quyền và tập huấn giảng viên trẻ cho CLB Kết nối của Hội 

- Đại Sứ quán Na Uy: Với sự hỗ trợ tài chính của Đại Sứ quán Na Uy, Hội 

đã thực hiện dự án xây dựng sách mỏng thân thiện với trẻ em về Công ước quốc tế 

quyền trẻ em. Dự án này nhằm truyền thông, nâng cao nhận thức của mọi người về 

quyền trẻ em, đồng thời phát huy vai trò tham gia của trẻ em. 

 

- Hội phối hợp với Tổ chức CIAI Trung tâm hỗ trợ trẻ em Italia và quỹ 

Mediafriends and Mediolanum - tiến hành Dự án Quyền trẻ em tiếp cận dinh 

dưỡng cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa huyện Sơn Động, tỉnh 

Bắc Giang. Dự án có ảnh hưởng tới tất cả 23 xã của huyện thông qua truyền thông, 

tọa đàm, thực hành ...  đặc biệt là 6 xã và 6 trường Trung học cơ sở đã được lựa 

chọn điểm (An Lập, Vân Sơn, Dương Hưu, An Châu, Quế Sơn, Phúc Thắng). 

- Hội đã tiếp đón đoàn đại biểu của Tổ chức MIZY – Trung tâm giao lưu văn 

hóa thanh niên Seoul tới giao lưu và trao tặng 2.368 đôi giày trong khuôn khổ 

chương trình “Những đôi giày hy vọng” gửi tới trẻ em Việt Nam ở các vùng  có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng kinh phí vận động từ nguồn đối ngoại năm 

2012 ước tính 312.100 USD. 

- Một số hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm: Tiếp và làm việc với trên 

một chục đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với Hội như đoàn Quốc hội 

Myamar làm việc về mô hình bảo vệ trẻ em, tiếp đại diện Save the Children Thụy 

Điển vào tham quan, trao đổi kinh nghiệm; làm việc với chuyên gia đánh giá độc 

lập Dự án Aflatoun, làm việc với Đại sứ quán Na Uy tìm kiếm cơ hội hợp tác, tiếp 

chuyên gia Na Uy đến làm việc và trao đổi kinh nghiệm về biên soạn cuốn sách 

giới thiệu về công ước quyền trẻ em với sự tham gia của trẻ em; làm việc với đoàn 

Nhà pháp luật Việt Pháp về tư pháp vị thành niên, làm việc với GVI nhằm tìm 

kiếm hoạt động hợp tác về giáo dục sức khỏe, làm việc với AC Đan Mạch và AC 

Thụy Điểm nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong thời gian tới, tiếp đón chuyên gia 

Văn phòng PLAN khu vực châu Á sang thăm và làm việc với Hội. 

- Hoạt động tham quan, học tập tại nước ngoài: Năm 2012 Hội đã cử 19 lượt 

các lãnh đạo, trưởng phó ban và cán bộ trẻ tham gia 13 đoàn đi công tác tại 

Philippines, Sri Lanka, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và NePan (Đối thoại giữa 

các tổ chức xã hội và ACWC về phòng chống bạo lực phụ nữ và trẻ em vào tháng 1 

tại Philippines và tháng 7 tại Indonesia; Tập huấn về bảo vệ trẻ em do Plan 

International khu vực tổ chức tại Srilanka vào tháng 4 và tại Thái Lan vào tháng 

11, tại Malaysia vào tháng 6 và tháng 9; Tập huấn về thúc đẩy sự tham gia của trẻ 

em do Plan International khu vực tổ chức tại Malaysia vào tháng 6; Hội thảo phát 

triển hệ thống chăm sóc và phát triển trẻ thơ ECCD tại Philippines vào tháng 7; Hội 

nghị Aflatoun khu vực châu Á tại NePan vào tháng 10; Hội thảo khu vực về thực 

hiện CRC tại Thái Lan vào tháng 9; Hội nghị ban chỉ đạo Liên minh quyền trẻ em 

châu Á tại Philippines vào tháng 10 và tháng 11; Diễn đàn các tổ chức xã hội và 

nghị sĩ các nước châu Á – Thái Bình Dương về mục tiêu phát triển thiên niên kỷ tại 
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Philippines vào tháng 11). Các hoạt động này đã góp phần năng cao năng lực cán 

bộ và tăng cường mối giao lưu với các bạn bè quốc tế, khu vực.  
 

5. Bảo vệ trẻ em và triển khai các Mô hình  

5.1 Mô hình Xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em và ngăn ngừa trẻ em bỏ 

học dựa vào gia đình và cộng đồng 

 Trung ương Hội đã tổ chức Hội nghị sơ kết Mô hình hoạt động “Xây dựng 

mạng lưới bảo vệ trẻ em và ngăn ngừa trẻ em bỏ học dựa vào gia đình và cộng 

đồng” năm 2010 - 2011 và tiếp tục triển khai dự án tại 7 xã phường của 7 

tỉnh/thành phố: Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội; Hòa Phú, Củ Chi, thành phố Hồ Chí 

Minh; Kim Long, thành phố Huế; Tòng Sành, Bát Xát, Lào Cai; Quảng Thành, 

thành phố Thanh Hóa; Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa; Cẩm Đàn, Sơn Động, Bắc 

Giang. Trong khuôn khổ Mô hình, các cấp hội đã tập hợp xây dựng được 70 tình 

nguyện viên bảo vệ trẻ em 504 trẻ em nòng cốt và trao 350 xuất học bổng cho trẻ 

em nghèo. Mô hình đã có tác dụng tốt trong việc nâng cao nhận thức về trách 

nhiệm chăm sóc bảo vệ trẻ em của gia đình, cộng đồng. Phát hiện và góp ý nhằm 

giải quyết ngăn chặn tình trạng một số em bỏ học. 
 

5.2 Mô hình Luật sư, Luật gia và Hội thẩm nhân dân tham gia giám sát 

việc thực thi bảo vệ quyền trẻ em 

Mô hình Luật sư, Luật gia và Hội thẩm nhân dân tham gia giám sát việc thực 

thi bảo vệ quyền trẻ em do Trung ương Hội tổ chức đã thu hút được sự tham gia 

của 12 Luật  sư, 12 Luật gia, 7 Hội thẩm nhân dân và 40 thành viên từ các Bộ 

ngành và các tổ chức, cá nhân khác cùng quan tâm đến bảo vệ quyền trẻ em. Mục 

tiêu của Mô hình nhằm đóng góp cho công tác giám sát thực thi pháp luật liên quan 

đến trẻ em, trợ giúp pháp lý cho trẻ em, đóng góp cho việc vận động chính sách và 

bổ sung vào báo cáo giám sát của các tổ chức xã hội/NGOs.  

Mô hình Luật sư, Luật gia và Hội thẩm nhân dân tuy mới triển khai thí điểm 

nhưng đã tư vấn, hỗ trợ  giải quyết 24 vụ việc (5 vụ dân sự và 19 vụ hình sự) liên 

quan đến việc tranh chấp quyền nuôi con, nuôi cháu, vi phạm nghĩa vụ cấp dưỡng, 

xâm hại tình dục, trợ giúp tâm lý cho trẻ khi bị xâm hại, trẻ bị bạo hành (vụ việc do 

người dân gửi đến Hội) đồng thời đã tổng hợp và phân tích 50 vụ việc liên quan 

đến bảo vệ quyền trẻ em để đưa ra kế hoạch trợ giúp pháp lý. Mô hình đã xây dựng 

kế hoạch tham gia giám sát và quy trình vận động chính sách cho việc sửa đổi Luật 

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. 

Các Luật sư, Luật gia và Hội thẩm nhân dân là thành viên của Cơ quan 

thường trực phía Nam đã tư vấn miễn phí cho 37 ca; Tư vấn cho cha mẹ người 

chưa thành niên phạm tội và nhận bào chữa miễn phí cho người chưa thành niên 

phạm tội. Trong năm, cơ quan Thường trực phía nam đã nhận được 15 đơn thư 

khiếu nại, tố cáo (Kết quả: 01 vụ rút đơn, 04 vụ không thuộc thẩm quyền, 08 vụ đã 

được xử lý, 01 vụ do cơ quan chức năng chưa trả lời, 01 vụ do nạn nhân cùng thủ 

phạm bỏ trốn). 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên – Huế đã nhận được nhiều đơn 

tố cáo, đơn khiếu nại về các trường hợp vi phạm quyền trẻ em. Hội đã làm việc 

với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho trẻ; Hội và Luật sư Bảo 
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Cường đã đi xác minh và nhận định có dấu hiệu hình sự về tội “ Giao cấu với trẻ 

em” (trường hợp cháu bé 15 tuổi đã sinh con). Đồng thời, Tỉnh Hội cũng đã hỗ 

trợ 6 trường hợp đặc biệt với tổng số tiền 2.400.000 đồng. 
 

 

6. Về vận động nguồn lực và hoạt động Văn phòng  

6.1. Về vận động nguồn lực 

Năm 2012, TW Hội đã vận động được 9.457.263.089 đồng (Chín tỷ bốn 

trăm năm mươi bảy triệu hai trăm sáu mươi ba nghìn không trăm tám mươi chín 

đồng) Trong đó hiện vật trị giá 644.003.000 đồng. Tiền mặt là 8.813.230.089 

đồng (Tám tỷ tám trăm mười ba nghìn hai trăm ba mươi đồng không trăm tám 

mươi chín đồng), trong đó Cơ quan Thường trực phía Nam vận động được 

2.012.777.000 đồng (Hai tỷ không trăm mười hai triệu bảy trăm bẩy mươi bẩy 

nghìn đồng). Trong đó hiện vật trị giá 300 triệu đồng.  

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Bắc Giang  đã được cấp kinh phí từ ngân sách 

Nhà nước năm 2012 là 219.000.000 đồng. Số kinh phí huy động từ các tổ chức, 

cá nhân với số tiền và quà trị giá trên 230.000.000 đồng. Số kinh phí vận động 

cán bộ, hội viên đóng góp là  57.045.000đ. 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Tỉnh Thừa thiên Huế đã huy động được 

700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng) 

Năm 2012, TWHội cũng đã vận động, mở rộng một số đối tác mới như 

Hội Việt kiều Na Uy; Câu lạc bộ Thiên Phước TPHCM; Công ty giầy Thượng 

Đình; Trung Tâm MYZI Hàn Quốc nên việc vận động nguồn lực cho trẻ em 

trong năm đã vượt chỉ tiêu đề ra. 
 

6.2. Công tác Văn phòng 

 Công tác Văn phòng đã có chuyển biến rõ rệt kể từ khi thực hiện cơ chế quản 

lý mới, góp phần cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động chung. Đặc biệt bộ phận Kế 

toán tài chính trong năm đã có rất nhiều cố gắng đóng góp cho các hoạt động của 

Hội. Văn phòng đã tiếp nhận 198 Công văn đến, biên soạn và chuyển 251 Công 

văn đi; tham mưu cử cán bộ tham gia 67 hội thảo, tập huấn, tọa đàm, chia xẻ kinh 

nghiệm của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế; kịp thời cập nhật thông tin, 

chương trình làm việc của Lãnh đạo Hội, các Ban và dự án để lên Kế hoạch công 

tác hàng tuần; Tham gia giải quyết 55 vụ việc, đơn thư của công dân gửi đến Hội 

đồng thời trả lời các cơ quan thông tin đại chúng báo, đài về các vấn đề liên quan 

đến bảo vệ quyền trẻ em. Trước việc các báo điện tử đăng tin quá chi tiết về vụ trẻ 

em mang thai ở tuổi 13 dẫn đến nạn nhân tự tử nhưng may mắn thoát chết, Hội đã 

có Công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị chấn chỉnh kịp thời. Sau 

khi có ý kiến của Bộ, Hội đã nhận được văn bản tiếp thu của Báo Dân trí.  

Tháng 2 năm 2012 Cơ quan Thường trực phía Nam có trụ sở làm việc, bước 

đầu đã kiện toàn tổ chức bộ máy từng bước đi vào ổn định và đã đón tiếp các tổ 

chức cá nhân, doanh nghiệp đến tìm hiểu về tổ chức Hội và hỗ trợ các hoạt động 

của Hội tạo điều kiện thuận lợi trong việc phát huy vai trò đầu mối kết nối các tổ 

chức, cá nhân tự nguyện tham gia chăm sóc bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền trẻ em đã nhận và xử lý 

kịp thời đơn thư khiếu nại về bạo lực trẻ em, lợi dụng trẻ em bị bệnh hiểm nghèo 
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để đi ăn xin tại Thành phố Hồ Chí Minh và tham gia phát biểu trên các phương tiện 

truyền thông về những vấn đề gây bức xúc dư luận xã hội: Bạo lực đối với trẻ em, 

trẻ em chết đuối, bỏ học, chết sản phụ và trẻ sơ sinh... 

Văn phòng cũng đã phục vụ tốt các hội nghị, hội thảo, giao ban và cuộc họp 

Thường trực hàng tuần; phối hợp mua sắm trang thiết bị, máy tính từ nguồn tài trợ 

theo đề xuất của các Dự án, từng bước đáp ứng phương tiện làm việc của Lãnh đạo 

cũng như cán bộ Hội; thực hiện quản lý tài sản, tài chính theo đúng quy định, góp 

phần tạo nguồn kinh phí cần thiết cho Hội. 
 

7. Nhận xét chung  

Mặc dầu chịu ảnh hưởng khó khăn của nền kinh tế, nhân lực của Hội có sự 

thay đổi, tuy nhiên Ban Thường vụ và lãnh đạo Thường trực đã bám sát mục tiêu 

của Nghị quyết chấp hành lần thứ 5, chủ động tiếp cận các nhà tài trợ đề xuất cá 

Dự án phù hợp với chức năng của Hội, đi vào những vấn đề mới nảy sinh của trẻ 

em, đồng thời tổ chức lại bộ máy cơ quan Thường trực, cải tiến lề lối làm việc, kết 

hợp giưa cán bộ chuyên trách của Hội với các chuyên gia, các cộng tác viên, tình 

nguyện viên,..để có khả năng triển khai nhanh công việc với bộ máy gọn nhẹ mà 

vẫn bảo đảm hoàn thành tiến độ và đạt đạt hiệu quả,  

Nhờ đó kết quả năm 2012 Hội đã vận động kinh phí vượt kế hoạch 40%; 

tăng số lượng cán bộ hội được tập huấn lên gấp 4 lần, tăng số lượng hội viên lên 8 

lần; số lượng trẻ em, các bậc cha mẹ, những người làm công tác trẻ em được hưởng 

thụ từ các hoạt động cũng tăng hơn. 

Vai trò, vị trí của tổ chức Hội bước đầu đã được khẳng định, tạo được niềm 

tin đối với các tổ chức cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế và xã hội, phát huy 

được vai trò đầu mối về vận động chính sách và có tiếng nói, có chính kiến bảo vệ 

trẻ em bị thiệt thòi, quyền trẻ em bị xâm phạm. 

Bước đầu xây dựng được cơ chế hoạt động với Bộ LĐ-TB&XH, với Ủy 

ban VH-GDTTNNĐ và UB Các vấn đề xã hội của Quốc hội với Mạng bảo vệ 

quyền trẻ em (CRnet) hợp tác với các tổ chức quốc tế. Xây dựng được một số 

Mô hình về quyền tham gia của trẻ em: Mô hình Luật sư, luật gia và hội thẩm 

nhân dân tham gia tư vấn pháp luật, giám sát thực thi quyền trẻ em;  mô hình 

mạng lưới tình nguyện bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa trẻ em bỏ học phối hợp có hiệu 

quả. 

 

Tại Hội nghị này, Lãnh đạo Thường trực Hội chân thành cảm ơn sự đóng 

góp tích cực quý báu của hai uỷ viên danh dự của Hội là Bà Nguyễn Thị Bình và 

Ông Nguyễn Khánh, cám ơn sự đóng góp quý báú, có hiệu quả của các tổ chức 

quốc tế: Unicef, tổ chức Cứu trợ trẻ em (SC), Apflatoun, Plan, CIAI, Đại Sứ quán 

Nauy; cám ơn các Doanh nghiệp: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; Tổng 

Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, 

thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, Ngân hàng Đại Dương, Công ty Cổ phần giấy 

Hải Tiến, Công ty Kiềm Nghĩa Công ty Thép Úc, Câu lạc bộ Thiên Phước, Công ty 

tuyền thông Sao TV, Tranh cát Ý Lan;   

Đặc biệt cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Bà Phạm Thị Hải Chuyền, 

Bộ trưởng Bộ Lao động , Thương binh và Xã hội, bà Trương Thị Mai, Uỷ viên 
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Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm UB các vấn đề xã hội của Quốc hội, bà Ngô Thị 

Minh - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh, 

Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, ông Doãn Mậu Diệp-Thứ trưởng Bộ LĐ-

TB&XH và của Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em thuộc Bộ LĐ-TB&XH.  

Nhiệt liệt hoan nghênh sự đóng góp tích cực có hiệu quả của 10 Ủỷ viên 

BCH sau đây: Ông Đặng Hoa Nam, bà Vũ Anh Đào, ông Phan Văn Hùng, bà 

Nguyễn Thị Hồng Liên, bà Dương Thị Lợi, ông Đặng Quốc Tiến, bà Trần Thị 

Thúy Hòa, Ông Tống Quang Huy, Thượng tọa Thích Quảng Tùng, bà Dương Thị 

Thanh Mai và Cơ quan Thường Trực phía Nam. 

Xin biểu dương và đánh giá cao sự cống hiến cao quý của các Uỷ viên Ban 

Thường vụ, Thường trực BCH thuộc cơ quan chuyên trách cơ quan và cơ quan 

Thường trực phía Nam. 

  Tuy nhiên, công tác Hội năm qua cũng bộc lộ một số hạn chế nhất định: 

Chỉ tiêu phát triển số tỉnh có cơ sở Hội chưa đạt kế hoạch; tỷ lệ Hội cấp tỉnh còn 

quá thấp; sự theo dõi đánh giá tình hình hoạt động của các cơ sở Hội còn lỏng 

lẻo, chưa có nề nếp. Công tác truyền thông chưa tương xứng với kết quả hoạt 

động của Hội. Năng lực chuyên môn của đội ngũ chuyên trách còn hạn chế, 

thiếu nghiệp vụ và tinh thần chủ động xây dựng dự án, vận động nguồn lực. 

Kinh phí hoạt động hành chính chưa ổn định và gặp nhiều khó khăn; sự tham gia 

đóng góp của một số Ủy viên Ban Chấp hành chưa thường xuyên. Nhiều cơ sở 

Hội chưa thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ với Hội cấp trên . 

 
PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2013 

 

Năm 2013 cả nước đang triển khai Chỉ thị số 20/CT-TW/2012 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo 

dục, bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Là năm diễn ra Đại hội lần thứ hai của 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, trong điều kiện, hoàn cảnh đất nước có 

nhiều thuận lợi, nhưng cũng phải đương đầu với những tác động của suy thái 

kinh tế toàn cầu. Sự phá sản của nhiều doanh nghiệp trong nước dẫn đến tỷ lệ 

thất nghiệp gia tăng, đời sống của người lao động gặp nhiều khó khăn, sự phân 

hóa giàu nghèo đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện quyền của trẻ em và 

việc huy động nguồn lực cho việc bảo vệ trẻ em. Bên cạnh những khó khăn đó, 

Hội có nhiều thuận lợi, trong đó nổi bật là sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm 

với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em của đội ngũ cán bộ, hội viên các cấp, 

đồng thời với đó là kết quả sau hơn 4 năm hoạt động đã khẳng định uy tín, vai 

trò và vị trí pháp lý của Hội tiếp tục được nâng cao. Điều này được thể hiện rõ 

trong Quyết định số 267/2011/QĐ- TTg ngày 22/02/2011 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015 và tại 

Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình hành động quốc gia Vì trẻ em giai đoạn 2012 – 2020 có nêu:   “Đề 

nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ 

chức thành viên của Mặt trận, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, trong phạm vi 
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chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia thực hiện Chương trình”: Sau 4 năm hoạt 

động, năng lực, uy tín của Hội được nâng lên cùng với những kinh nghiệm đã tích 

lũy được.  

- Phát động phong chào “Toàn dân bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”… 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng về 

bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và thực hiện quyền trẻ em. 

- Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về quyền trẻ em và bảo vệ, chăm 

sóc, giáo dục trẻ em. 

- Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm 

sóc, giáo dục trẻ em. 

- Nghiên cứu, bố trí hội viên làm cộng tác viên, tình nguyện viên về bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em ở cơ sở. 

Sự khẳng định vai trò của tổ chức Hội BVQTE trong văn bản pháp quy của 

nhà nước trên đây có ý nghĩa quan trọng. Đó là cơ sở pháp lý, tạo thuận lợi cho 

hoạt động của Hội, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm nặng nề cho Hội Bảo vệ 

quyền trẻ em các cấp. 
 

1. Phương hướng, nhiệm vụ chung trong năm 2013 là:  

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Hội gắn với triển khai kế hoạch Đại 

hội Hội BVQTEVN lần thứ hai 

- Đẩy mạnh phát triển tổ chức Hội,Chi hội địa phương và nâng cao chất 

lượng sinh hoạt của tổ chức Hội cơ sở. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao 

năng lực vận động gia đình, nhà trường, cộng đồng và trẻ em nhằm thay đổi nhận 

thức và hành vi bảo vệ quyền trẻ em. 

- Trung ương và các cấp Hội tích cực tham gia giám sát việc thực hiện quyền 

trẻ em đóng góp ý kiến sửa đổi Luật BVCS&GDTE năm 2004. Có chính kiến tham 

gia giải quyết những vụ việc vi phạm quyền trẻ em và hành động nhằm ngăn chặn 

mọi hành vi gây tổn hại cho trẻ em.  Duy trì và mở rộng các Mô hình và dịch vụ 

bảo vệ trẻ em; 

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan Nhà nước duy trì hoạt động đối thoại 

vận động chính sách của Hội, các thành viên CRnet trong việc bảo vệ quyền trẻ 

em; 

- Phối hợp với các Bộ ngành, đoàn thể, địa phương và các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất tổ chức một số sự kiện nhân tháng hành động vì trẻ em, nhân dịp tổ 

chức Trung thu...; 

- Tăng cường vận động nguồn tài trợ đáp ứng các hoạt động của Hội và tổ 

chức Đại hội lần thứ hai. 
 

2. Một số chỉ tiêu phấn đấu:  

- Tổ chức tốt Đại hội lần 2 nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Hội Bảo vệ quyền trẻ 

em Việt Nam; 

- Phát triển thêm 5 địa phương có cơ sở Hội nhằm đạt mục tiêu 30 tỉnh/63 

tỉnh thành có cơ sở Hội. Phấn đấu tăng tỷ lệ Hôi cấp Tỉnh, thành phố. 

- Biên soạn và phát hành 04 bản tin ”Bảo vệ quyền trẻ em” 

- Vận động 8 tỷ đồng cho công tác bảo vệ quyền trẻ em và hoạt động Hội. 
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- Một vạn trẻ em được hưởng lợi từ các chương trình, dự án và hoạt động 

của Hội. 

- Xây dựng được bản khuyến nghị về sửa đổi Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo 

dục trẻ em của Hội và thành viên Mạng CRnet. 
 

3. Biện pháp thực hiện 

3.1. Công tác truyền thông: 

- Đẩy mạnh hoạt động truyền thông gắn liền với công tác phát triển tổ chức 

Hội,  tập trung tuyên truyền Điều lệ Hội, biên soạn tài liệu, quảng bá hình ảnh và 

đưa tin về các hoạt động của TW Hội, Hội các cấp, Chi hội và thành viên mạng 

CRnet, ...  

- Xây dựng, thực hiện kế hoạch phối hợp hoạt động trong công tác thông tin, 

truyền thông với các cơ quan phát thanh, truyền hình, các phóng viên Báo, 

Đài...nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền trẻ em 

và quảng bá về chức năng, vai trò và các kết quả hoạt động của các cấp Hội. 

- Duy trì và nâng cao chất lượng trang Website của TW Hội, Cơ quan 

Thường trực phía Nam và các Hội địa phương. 

- Nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp để kịp thời nắm bắt các thông tin 

về bảo vệ trẻ em và kết quả hoạt động của các cấp Hội. 

- Nâng cao năng lực cho trẻ em trong các câu lạc bộ phóng viên nhỏ địa 

phương để có phương pháp và kỹ năng tham gia hoạt động truyền thông vận động 

xã hội về công tác bảo vệ trẻ em. 

- Cơ quan Thường trực phía Nam: Biên soạn và in ấn các tài liệu về phòng 

chống tai nạn thương tích; phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền các 

hoạt động của Hội, phối hợp tổ chức phát sóng chương trình ”Quyền trẻ em” trên 

HTV9 (2 kỳ/tháng); Tổ chức Diễn đàn trẻ em. 
 

3.2. Về phát triển tổ chức và nâng cao năng lực  

* Về phát triển tổ chức 

- Thẩm định và hoàn thiện hồ sơ để ra Quyết định thành lập Hội và Chi hội 

các địa phương còn tồn đọng năm 2012. 

- Xây dựng kế hoạch làm việc trực tiếp với Lãnh đạo các địa phương để vận 

động thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em cấp tỉnh. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển hội viên, cộng tác viên, hướng 

dẫn thành lập Hội, Chi hội và các Trung tâm. 

- Xây dựng sổ tay hướng dẫn hoạt động của chi hội cơ sở. 

- Tiếp tục triển khai việc phát thẻ hội viên. Hoàn thiện hồ sơ sổ sách quản lý 

hội viên. 

- Triển khai công tác nhân sự phục vụ cho Đại hội lần 2 nhiệm kỳ 2013 – 

2018 của Hội. 

* Về nâng cao năng lực  

- Đào tạo đội ngũ giảng viên cốt cán cho các cấp hội về phương pháp, nội 

dung và  kỹ năng tổ chức huấn luyện... 

- Tập trung chăm lo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và 

bán chuyên trách và hội viên các cấp. 
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- Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng bảo 

vệ trẻ em, kỹ năng công tác xã hội; phương pháp, kỹ năng truyền thông, giáo dục 

vận động xã hội về bảo vệ trẻ em; kỹ năng xây dựng kế hoạch, báo cáo và giám sát 

thực hiện quyền trẻ em và xây dựng năng lực trong việc xây dựng mạng lưới, phối 

hợp tổ chức thực hiện các hoạt động bảo vệ trẻ em tại cộng đồng. 

-  Duy trì và mở rộng mô hình, dịch vụ bảo vệ trẻ em 

- Hoàn thiện các văn bản về thi đua, khen thưởng của Hội.  
 

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

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tiếp tục hoàn thiện Đề 

tài khoa học “Nghiên cứu vai trò của các tổ chức xã hội và NGOs 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”. 

- Phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 267/2011/QĐ- TTg ngày 

22/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ 

em giai đoạn 2011 và Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ  

tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia Vì trẻ em giai đoạn 

2012 – 2020. Chỉ thị số 20/CT-TW, ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị. 

- Tích cực đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi Hiến pháp 1992, tập trung vào 

các điều khoản liên quan đến trẻ em và vai trò, vị trí các tổ chức xã hội. 

- Tổ chức Diễn đàn tham vấn chính sách và đóng góp ý kiến khuyến nghị 

sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. 

- Tham gia với các tổ chức xã hội trong việc viết báo cáo bóng về quyền con 

người (UPR).   
 

3.4. Về hợp tác trong nước và quốc tế 

 - Củng cố quan hệ với các đối tác đã được thiết lập trong nước và mở rộng, 

phát triển thêm đối tác mới. Nâng cao chất lượng và thu hút thêm các tổ chức xã 

hội tham gia mạng CRnet. 

- Tiếp tục mở rộng mối quan hệ với các tổ chức quốc tế, khu vực trong lĩnh 

vực hoạt động về trẻ em. Chủ động phối hợp với các tổ chức Liên hợp quốc, NGO 

nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, Liên minh Cứu trợ trẻ em. 

- Phối hợp với UNICEF, PLAN, SC triển khai tiếp tục các hoạt động hợp tác 

giai đoạn tiếp theo. 

 - Chú trọng mở rộng các quan hệ hợp tác song phương để huy động nguồn 

lực cho công tác bảo vệ trẻ em. 

- Tiếp tục Chương trình giáo dục tài chính- xã hội cho trẻ em (Chương trình 

hợp tác với Aflatoun).  

- Làm tốt vai trò thành viên trong CRC Asia, ICSW, CRWG… 

 

Trên đây là những kết quả đạt được năm 2012 và Phương hướng hoạt động 

năm 2013 của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. 
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Nơi nhận: 
 

- Bộ LĐ-TB&XH (để b/c); 

- Bộ Nội vụ; 

- CT, các PCT; UV BTV, BCH; 

- Các Ban, đơn vị, các Hội/Chi hội trực thuộc; 

- Lưu VP. 

 

    TM. BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

          TS. Trần Thị Thanh Thanh 

 

 

 


