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PHẦN THỨ NHẤT 

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 

 

Năm 2013 là năm diễn ra Đại hội lần thứ hai của Hội Bảo vệ quyền trẻ em 

Việt Nam (Hội BVQTEVN). Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 

I, nhiệm kỳ 2008-2013 đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-

2018. Kế hoạch công tác năm 2013 của Hội được triển khai trong bối cảnh thế giới 

tiếp tục bất ổn về kinh tế-chính trị, đất nước còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, 

dẫn tới việc giải thể một bộ phận doanh nghiệp và nhiều tổ chức tài trợ quốc tế 

không còn hoạt động tại Việt Nam, phần nào ảnh hưởng đến việc huy động nguồn 

lực cho hoạt động xã hội, trong đó có hoạt động của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt 

Nam. Tuy nhiên, với những nỗ lực và quyết tâm cao của BCH TW Hội, các cấp hội 

và cán bộ, hội viên, năm 2013 Hội BVQTEVN đã đặt được nhiều kết quả tích cực. 
 

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

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2013 của Trung ương Hội, công tác phát 

triển tổ chức và nâng cao năng lực đã đạt được những kết quả cụ thể như sau: 

- Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các địa phương về thủ 

tục thành lập Hội, năm 2013 đã có một số Hội, chi hội được thành lập như: Hội các 

thành phố Đà Nẵng và Hải Phòng, Liên chi hội tỉnh Thanh Hóa, Hội BVQTE 

huyện Đức Hòa - Long An, Chi hội Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau, Phú Thọ…Đồng 

thời, TW Hội đã có công văn gửi TP Hồ Chí Minh  và các tỉnh Hà Giang, Bắc 

Ninh, Khánh Hòa đề nghị việc thành lập Hội các địa phương và tại 5 Nhà thiếu nhi 

ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Nam, Hưng Yên và Hòa Bình. Cơ quan Thường trực 

phía Nam đã làm việc với Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP 

HCM và được đồng ý cho thành lập Hội BVQTE TP HCM và đã có nhân sự chủ 

chốt, trong quý II/2014 sẽ tổ chức Đại hội. 

- Năm qua Hội BVQTE tỉnh Bắc Giang đã phát triển được thêm 12 chi hội. 

Tính đến nay Bắc Giang có 27 chi hội và 5 hội cấp huyện với tổng số gần 1000 hội 

viên. Cơ quan Thường trực phía Nam đã hướng dẫn tổ chức thành công Đại hội 

Hội bảo vệ quyền trẻ em huyện Đức Hòa, Long An và tổ chức Đại hội chi hội của 

20/20 xã và thị trấn của Huyện Đức Hòa, kết nạp được 711 hội viên, nâng tổng số 

hội viên của Đức Hòa, Long An là 750 người. Thành lập CLB Thiên Phước đến 

nay có 46 thành viên là hội viên của Hội, phát triển thêm 24 thành viên, hầu hết các 

chị là nữ doanh nhân. Trong năm đã kết nạp thêm 735 hội viên, nâng tổng số hội 

viên lên 862 người, kể cả Đức Hòa, Long An 
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- Công tác phát thẻ hội viên tiếp tục được duy trì. Hội đã tiếp nhận và đề 

nghị ra quyết định phát thẻ cho 367 hội viên. 

- Về công tác thi đua khen thưởng: nhân Đại hội II, BCH TW đã quyết định 

khen thưởng 12 tập thể và 33 cá nhân ở các cơ sở cũng như TW Hội có nhiều cống 

hiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ I. Đặc biệt, TW Hội cũng kịp 

thời đề xuất và Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Bằng khen cho Hội về thành tích 

bảo vệ quyền trẻ em nhiệm kỳ 5 năm 2008-2013 vừa qua. 

- Việc củng cố bộ máy, xếp sắp lại đội ngũ cán bộ chuyên trách cho phù hợp 

với đặc điểm và yêu cầu công tác Hội, tăng cường tuyển chọn và bồi dưỡng cán bộ 

cũng được Ban thường vụ rất quan tâm. Ban thường vụ đã giải quyết chế độ cho 4 

cán bộ chuyên trách chuyển công tác, tiếp nhận 2 cán bộ có chuyên môn phù hợp 

và phân công theo chức danh, bước đầu ôn định tổ chức và nâng cao chất lượng 

hoạt động của Văn phòng cơ quan. 

- Hội đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tiến hành củng cố lại 

Ban điều phối Mạng CRnet phía Nam và phía Bắc đồng thời tiếp tục duy trì hoạt 

động của mạng lưới. Đặc biệt, với sự hỗ trợ của Unicef, Hội đã tổ chức thành công 

02 cuộc họp CRnet tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội; kết nạp thêm được 6 tổ chức và 

1 cá nhân là thành viên CRnet mới; xây dựng được bảng hỏi thu thập thông tin và 

tiến hành khảo sát về các thành viên CRnet trên mạng. 

 - Đặc biệt, chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ hai Hội 

Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tại Hà Nội trong hai ngày 16-17/11/2013. Gần 300 

đại biểu, trong đó có  hơn 120 đại biểu chính thức đại  diện cho 600 chi hội và gần 

2 vạn hội viên ở 25 tỉnh thành trong cả nước có tổ chức Hội đã về dự. Đại hội đã 

tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội I, nhiệm kỳ 2008-2013 đồng thời đề 

ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2013-2018, thông qua Điều lệ sửa đổi và 

bầu ra Ban chấp hành TW nhiệm kỳ II gồm 41 vị do TS. Trần Thị Thanh Thanh 

giữ chức vụ Chủ tịch. Đại hội đã đạt được các mục đích yêu cầu đề ra, hoàn thành 

toàn bộ 5 nội dung và thông qua Nghị quyết với sự nhất trí 100% của các đại biểu 

có mặt. Đại hội thể hiện sự năng động và lớn mạnh về nhiều mặt của Hội, đồng 

thời cũng thể hiện năng lực tổ chức, điều hành của TW Hội, với sự đóng góp của 

đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, toàn thể nhân viên trong cơ quan dưới sự lãnh đạo 

của Thường trực Hội. 
 

2. Kết quả hoạt động truyền thông và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em  
 

 Hoạt động truyền thông năm 2013 tiếp tục được duy trì, phát triển và nổi bật 

là việc biên tập, xuất bản 700 cuốn Bản tin đặc biệt chào mừng Đại hội lần II của 

Hội. Trong năm, Hội đã tổ chức được nhiều sự kiện truyền thông và các đợt tập 

huấn nhằm tuyên truyền về quyền và đẩy mạnh các hoạt động có sự tham của trẻ 

em trong đó có tập huấn về quyền trẻ em cho 9 câu lạc bộ Phóng viên nhỏ (Trong 

đó, Thường trực phía Nam là 3 CLB). Tháng 9/2013, Hội đã phối hợp tổ chức 

thành công Tết Trung thu với chủ đề “Kết nối yêu thương hướng về trẻ em dân tộc, 

miền núi” tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Đắc Nông. TW Hội cũng đã cử đại diện cùng 

Cục bảo vệ chăm sóc trẻ em hướng dẫn hoạt động, hỗ trợ kĩ thuật cho Diễn đàn trẻ 
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em cấp tỉnh tại Lào Cai, Phú Thọ, An Giang, Đức Hòa, Long An và tham gia tổ 

chức Diễn đàn trẻ em Quốc gia 2013.  

Bên cạnh đó, Hội các địa phương đã triển khai tổ chức tuyên truyền với 

nhiều hình thức phong phú về Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, Luật Bảo vệ, 

chăm sóc & giáo dục trẻ em, Điều lệ Hội… Hàng ngày, hàng tuần các tin tức, hình 

ảnh hoạt động luôn được đăng tải tương đối đầy đủ, kịp thời trên trang website của 

Hội.  

- Cơ quan Thường trực phía Nam đã phối hợp các với địa phương tổ chức 33 

cuộc truyền thông về các nội dung: “Quyền học tập của trẻ em trong chính sách 

pháp luật  của nhà nước”, “Vai trò của Gia đình trong việc thực hiện quyền học tập 

của trẻ em”, “Phòng, chống bạo lực học đường” cho 800 học sinh từ 10 tuổi đến 16 

tuổi, 1000 cán bộ địa phương và phụ huynh. Ngoài ra, Cơ quan Thường trực phía 

Nam đã cho phát sóng 02 chương trình “Quyền trẻ em” (trên kênh HTV9 được 48 

kỳ vào 9 giờ sáng chủ nhật hàng tuần do Công ty Truyền thông Long Việt phối hợp 

với Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện) và chương trình “Sinh nhật 

yêu thương” với 12 kỳ trong năm trên kênh truyền hình Sao TV của Công ty truyền 

thông Sáng tạo thực hiện. In 15.000 tờ rơi về quyền học tập trẻ em, giới thiệu về 

Hội và câu lạc bộ Thiên Phước… 

- Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang đã tổ chức tuyên truyền về 

chương trình giáo dục tài chính và xã hội cho trẻ em; phát động phong trào “Thực 

hành tiết kiệm” và làm “Kế hoạch nhỏ” tại 12 trường với sự tham gia của gần 300 

trẻ em CLB Aflatoun và truyền thông tới trên 2000 trẻ em; Tổ chức tuyên truyền về 

mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động vì trẻ em năm 2013; Tuyên truyền nâng 

cao kiến thức vệ sinh-dinh dưỡng cho 400 bà mẹ và cộng đồng ở 21 xã và giáo 

viên, học sinh 9 trường THCS với trên 2500 học sinh được nâng cao kiến thức. Hội 

Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang đã thành lập Phòng Tư vấn nhằm tư vấn tâm 

lý cho trẻ em, gia đình trẻ em nhằm bảo vệ quyền trẻ em theo quy định của pháp 

luật.  

- Chi hội BVQTE Nhà Thiếu nhi tỉnh Cà Mau cũng đã tổ chức nhiều hoạt 

động phong trào nhằm thu hút sự tham gia của trẻ em để tạo cơ hội được vui chơi, 

giao lưu, học tập và nâng cao hiểu biết về quyền trê em như: Liên hoan “Tiếng hát 

trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 2 năm 2013”; Hội thi 

“Đêm hội trăng rằm 2013”; Giao lưu “Vì bạn nghèo vượt khó - học giỏi”… 

Về hoạt động của trang web treemviet.vn: 

Thực hiện chủ trương của TW Hội về trang Web, bộ phận chức năng đã 

nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ gồm Đề án tổ chức, nội dung trang Web, Quy chế tổ 

chức hoạt động của Ban biên tập trang Web và các văn bản khác theo quy định gửi 

Bộ TT&TT. Đến nay, hồ sơ xin giấy phép xuất bản trang Web của Hội đã được 

Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và báo điện tử duyệt xong để trình lãnh đạo 

Bộ ký. 

Cùng với đó, Ban biên tập đã mời cộng tác viên xây dựng và từng bước hoàn 

thiện giao diện trang Web cho phù hợp với nội dung, thị hiếu của bạn đọc gồm 12 

chuyên mục chính (Gia đình & Trẻ em; Giáo dục; Diễn đàn yêu trẻ; Tiếng nói trẻ 

em; Kỹ năng sống; Bác sĩ gia đình; Thông tin mạng CRnet; Cẩm nang bảo vệ trẻ 

em; Tin mới; Hội nhập quốc tế; Văn hóa – TT; Góc chuyên gia) và các tiêu đề phụ 
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như: Điểm đến, Trả lời bạn đọc và các phần tải Video hoạt động của Hội…Kết quả 

ban đầu, trang Web đăng tải thể nghiệm có tổng số 975 tin bài và khoảng 1200 ảnh 

về hoạt động bảo vệ quyền trẻ em của TWHội, các địa phương, các hoạt động liên 

quan đến thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng như Công ước 

về Quyền trẻ em của Liên hiệp quốc... 

Theo thống kê của Trung tâm quản lý mạng, trang Web treemviet.vn có số 

lượng 190 người truy cập/ngày, tương đương với 28.500 lượt người đã truy cập; số 

lượng người đọc là 401 lần/ngày, tương đương 60.150 lần đọc, những con số cho 

thấy sự hòa nhập, phát triển nhanh chóng của trang web treemviet.vn, bước đầu đáp 

ứng nhu cầu và thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.  

Như vậy, trong năm công tác truyền thông và vận động sự tham gia của trẻ 

em của  Hội đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về tổ 

chức Hội và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tại nhà trường và cộng đồng. Tuy 

nhiên, nguồn kinh phí cho hoạt động truyền thông còn hạn chế, chúng ta gặp khó 

khăn trong việc hoàn thiện thủ tục hành chính để xây dựng Website và bảo đảm cơ 

sở vật chất cho sinh hoạt thường kỳ của CLB Kết nối và Câu lạc bộ Phóng viên 

nhỏ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 
 

3. Về vận động chính sách và nghiên cứu  
 

Căn cứ vào kế hoạch năm 2013, Hội đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, 

thành viên Mạng lưới quyền trẻ em (CRnet) và hội địa phương tiến hành một số 

nghiên cứu, đánh giá và đề xuất vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền trẻ em. Hội đã 

đăng ký tham gia nghiên cứu đề tài về vai trò các tổ chức xã hội với Bộ LĐ-

TB&XH, và hiện nay đã được nghiệm thu. Bên cạnh đó, Kế hoạch phối hợp với Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao năm 

2013 cũng đã được hoàn thành thông qua việc phối hợp với Mạng CRnet tổ chức 

thành công Hội thảo về vai trò của các tổ chức xã hội trong thực hiện Chương trình 

hành động quốc gia vì trẻ em. Hội đã phối hợp với tổ chức MSD và Viện KH 

DSGĐTE tổ chức hội thảo góp ý sửa đổi Luật BVCS&GD trẻ em, phần về vai trò 

của tổ chức XH trong việc bảo vệ trẻ em bị xâm hại tình dục. Hội còn cử đại diện 

tham gia và đóng góp nhiều ý kiến tích cực trong các hội nghị, hội thảo liên quan 

tới sửa đổi Luật BVCS&GD TE, góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp, Luật Hôn nhân-gia 

đình v.v… 

Trong khuôn khổ báo cáo tổng quát về quyền con người (UPR) của các tổ 

chức phi chính phủ, Hội đã hoàn thành báo cáo chủ đề về trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi 

và tình trạng sao nhãng trẻ em. Báo cáo đã được tổng hợp gửi tới Hội đồng nhân 

quyền Liên hợp quốc tháng 7/2013. 
 

4. Về hợp tác quốc tế  
 

Trên cơ sở các mối quan hệ hợp tác quốc tế sẵn có cùng với việc mở rộng, 

thiết lập thêm nhiều đối tác mới, hoạt động hợp tác quốc tế của Hội năm 2013 tiếp 

tục được duy trì và phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực. 

- Hội tích cực tham gia các hoạt động trong mạng lưới các tổ chức quốc tế 

và khu vực: Với Hội đồng Phúc lợi xã hội quốc tế (ICSW), Hội thường xuyên gửi 

thông tin, báo cáo hàng quý để đưa vào hệ thống mạng lưới thông tin quốc tế, đóng 
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góp ý kiến điều chỉnh Điều lệ của tổ chức ICSW. Với Liên minh Quyền trẻ em 

Châu Á - (CRC Asia) Hội cử đại biểu tham gia các cuộc họp như: Hội thảo thường 

niên trẻ em khu vực châu Á được Liên minh tổ chức lần đầu tiên tại Pataya, Thái 

Lan; Hội nghị Ban chỉ đạo Liên minh quyền trẻ em Đông Nam Á tại Philippines. 

Chúng ta cũng tích cực đóng góp nhiều ý kiến cho Liên minh về các văn bản: Dự 

thảo Tuyên ngôn về Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở Khu vực Đông 

Nam Á; Dự thảo các điều khoản cam kết của các tổ chức thành viên về bảo vệ trẻ 

em; Ấn phẩm giới thiệu về các nước ASEAN, vai trò của các NGO quốc gia và sự 

tham gia của trẻ em; Báo cáo hoạt động 2013 và Kế hoạch 2014 của Liên minh, 

góp ý điều chỉnh website và gửi các thông tin đăng tải trên website khu vực. Với 

Aflatoun, Hội đã cử lãnh đạo tham dự Hội nghị Aflatoun quốc tế lần 4 tại Kenya 

tiếp tục hoàn thành trách nhiệm đối tác Mạng lưới Aflatoun toàn cầu. Thông qua 

hoạt động của Mạng lưới ACWC quốc tế và quốc gia, Hội đã tham gia đối thoại 

giữa các tổ chức xã hội và ACWC về phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ 

em. Cùng với Cục Bảo vệ, Chăm sóc Trẻ em thuộc Bộ Lao động Thương binh và 

Xã hội Hội đã cử đại diện tham gia các cuộc họp định kỳ hàng năm kiểm điểm và 

xây dựng kế hoạch thực hiện CRC khu vực và trong nước. 

- Được sự tài trợ của Liên minh quyền trẻ em Châu Á, Hội đã có đại diện 

tham gia Diễn đàn Nhân dân ASEAN (APF 2013) tại Brunei với các nội dung liên 

quan tới nhiều lĩnh vực như bảo vệ hòa bình, an ninh, môi trường, phụ nữ, trẻ em… 

Việc tham gia vào Diễn đàn này đã góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Hội 

trong khu vực cũng như đối với các tổ chức xã hội trong nước. Chúng ta cũng đã 

tham dự 02 Hội nghị các tổ chức nhân dân Việt Nam chuẩn bị cho APF 2014 (dự 

kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 21-23/3/2014 tại Yangon, Myanma) do Ban Điều phối 

quốc gia Việt Nam tổ chức trong tháng 8 và tháng 12/2013, đồng thời cùng Liên 

minh Quyền Trẻ em Châu Á chuẩn bị cho Hội thảo về trẻ em trong khuôn khổ Diễn 

đàn. 

- Với Nhóm công tác về quyền trẻ em (CRWG),TW Hội đã làm tốt vai trò 

đồng chủ tọa,  phối hợp với với Child Funds và Word Vision tổ chức đều đặn các 

cuộc họp định kỳ 2 tháng/lần. 

- Hợp tác trong các dự án quốc tế: Song song với việc duy trì tốt và phát 

triển các mối quan hệ với các đối tác truyền thống như Unicef, SC, Plan…, Hội 

BVQTEVN đã đẩy mạnh tìm kiếm mở rộng, thiết lập thêm nhiều mối quan hệ hợp 

tác mới, góp phần thúc đẩy vào sự lớn mạnh và tầm ảnh hưởng của Hội Bảo vệ 

quyền trẻ em Việt Nam trong nước cũng như quốc tế: Ký kết với AC Thụy Điển và 

đi vào thực hiện dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

dựa vào cộng đồng”;  tranh thủ các cơ hội gặp gỡ, làm việc và gửi đề xuất dự án tới 

các Đại sứ quán Pháp, Thụy Điển, Mỹ, Ai Len và một số nhà tài trợ. Riêng ngài 

Đại sứ Ai Len, Hội đã vận động được 43 suất học bổng dành trao cho trẻ em nghèo 

miền núi các tỉnh phía Bắc nhân Lễ trung thu 2013.  

Cả năm, Hội đã tiếp đón 07 đoàn quốc tế đến làm việc trong đó có Ông 

Serge Klajberg - Thẩm phán vị thành niên của Paris đến giới thiệu về Tòa án 

chuyên trách đối với người chưa thành niên; Đoàn công tác của Viện Nghiên cứu 

Nhân quyền của Phillipin; Đoàn của Trung tâm giao lưu văn hóa thanh niên Seoul 

(MIZY) Hàn Quốc đến giao lưu và tặng trẻ em Việt Nam 2.368 đôi giày trong 
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khuôn khổ chương trình “Những đôi giày hy vọng”. Cơ quan Thường trực phía 

Nam tiếp 02 đoàn khách quốc tế là lãnh đạo tổ chức Partage ở Pháp và đoàn Đan 

Mạch. Về đoàn ra, Hội đã cử 09 đoàn gồm 11 lượt lãnh đạo, trưởng phó ban và cán 

bộ trẻ của Hội và 09 em thanh thiếu niên đi công tác tại Mỹ, Brunei, Philipin, 

Kenya, Campuchia và Thái Lan. Các hoạt động này đã góp phần nâng cao năng lực 

cán bộ, tăng cường vụ thế và sự đóng góp của Hội trong khu vực và quốc tế, đồng 

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

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

a) Về vận động nguồn lực:  
 

Trong năm 2013, mặc dầu gặp nhiều khó khăn trong công tác vận động 

nguồn lực, song Hội BVQTEVN vẫn duy trì và nhận được sự tài trợ từ các đối tác 

cũ (Unicef, Plan, ĐSQ Na uy…) cùng với việc thiết lập thêm được mối quan hệ 

hợp tác với AC Thụy Điển, đã giúp cho Hội vượt chỉ tiêu về huy động nguồn lực 

theo kế hoạch đề ra. 

TW Hội đã vận động được 10.423.111,942 đồng (Mười tỷ bốn trăm hai 

mươi ba nghìn một trăm mười một nghìn chín trăm bốn mươi hai đồng), trong 

đó tiền mặt là 9.082.851.942 đồng, hiện vật trị giá 1.340.260.000 đồng. Riêng 

Cơ quan thường trực phía Nam vận động được 5.266.139.574 đồng, trong đó 

hiện vật là 173.710.000 đồng. 

Để có được nguồn lực thực hiện chương trình dự án, hỗ trợ trực tiếp và tổ 

chức các sự kiện nhằm bảo về quyền lợi của trẻ em, các Hội địa phương, chi hội 

cũng đã rất tích cực trong công tác vận động nguồn lực và nhận được sự ủng hộ, 

giúp đỡ của các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm. Hội Bảo vệ 

quyền trẻ em Bắc Giang đã vận động từ các tổ chức, cá nhân với số tiền 

286.260.000 đồng. 
 

b) Công tác Văn phòng: 
 

 Công tác Văn phòng đã đi vào ổn định và hoạt động có hiệu quả. Bộ phận 

Kế toán - Tài chính đã có rất nhiều cố gắng phục vụ tốt cho các hoạt động của Hội. 

Trong năm, Văn phòng đã tiếp nhận 162 Công văn đến, biên soạn và chuyển 189 

Công văn đi; tham mưu cử cán bộ tham gia 65 hội thảo, hội nghị, tập huấn, tọa 

đàm, chia sẻ 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. Văn phòng cũng đã tham mưu với TW Hội để 

cung cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu công tác cho một số cơ sở 

Hội và tổ chức thông tin để các đơn vị có báo cáo gửi TW Hội hàng tháng, quý và 

báo cáo tổng kết năm như: Cơ quan TT phía Nam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Bắc 

Giang, Chi hội Cà Mau, Chi hội tỉnh Khánh Hòa… 
 

c) Công tác tư vấn, bảo vệ quyền trẻ em: 
 

Trong năm, TW Hội đã tiếp nhận và tham gia giải quyết 43  vụ việc, đơn thư 

của công dân gửi đến Hội, đồng thời trả lời nhiều phỏng vấn của các cơ quan thông 

tin đại chúng về các vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền trẻ em.  Điển hình như vụ 

“Giám đốc Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật, thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Giang 
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cùng các cộng sự đã "ăn bớt" của trẻ khuyết tật hơn 181 triệu đồng”. Trước việc 

báo đăng tin Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Giang chỉ đạo " không khởi tố hình 

sự đối với các đối tượng”, Hội đã có Công văn gửi chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang 

xem xét, xử lý nghiêm khắc đối với các đối tượng có hành vi vi phạm theo đúng 

quy định của pháp luật và trả lại tiền hỗ trợ cho các cháu khuyết tật tại địa bàn của 

tỉnh. Cơ quan thường trực phía Nam đã tiếp nhận 30 đơn khiếu nại tố cáo, trong đó 

có 8 đơn về xâm hại tình dục trẻ em, Hội đã có công văn gửi các cơ quan chức 

năng và đương sự, đã giải quyết gần 80% đơn khiếu nại, tố cáo. Có công văn gửi 

Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ LĐ-TB&XH về các vụ hành hạ ngược đãi học sinh 

mầm non mà cơ quan thông tin đại chúng đã phản ảnh trong tháng 12/2013. Công 

văn gửi Sở Công an thành phố về vụ án dẫm chết trẻ em và Công văn đề nghị miễn 

truy cứu trách nhiệm hình sự với chồng cô Hồ Ngọc Nhớ về tội giao cấu trẻ em. 

Trên 5000 trẻ em được chăm lo và thụ hưởng từ các chương trình. 
 

6. Kết quả thực hiện dự án 
 

Các dự án hợp tác quốc tế cũng như trong nước, nhìn chung, được triển khai 

đúng kế hoạch và bảo đảm yêu cầu đề ra. 

- Chương trình hợp tác với UNICEF tiếp tục được thực hiện với nhiều hoạt 

động đa dạng như tổ chức tham vấn trẻ em về Các mục tiêu phát triển Thiên niên 

kỷ giai đoạn sau 2015 tại Hà Nội, Long An và Bắc Cạn; Hoàn thiện đề án về cải 

tiến cơ cấu quản trị Hội; tổ chức thành công Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế 

về giám sát thực hiện quyền trẻ em với sự tham gia của 45 đại biểu. Hiện nay, Hội 

đang phối hợp với Unicef xây dựng dự án “Nâng cao năng lực của Hội bảo vệ 

quyền trẻ em Việt Nam về giám sát thực hiện quyền trẻ em” đề xuất ĐSQ Na Uy 

tài trợ và hợp phần về  tăng cường sự tham gia của trẻ em trong đối phó với biến 

đổi khí hậu trong khuôn khổ Dự án của Quốc hội với Unicef.  

- Hợp tác với SC: Hội đã tổ chức một số hoạt động như Hội thảo - Tập huấn 

chia sẻ khuyến nghị của Ủy ban Liên Hợp quốc về quyền trẻ em và nâng cao năng 

lực cán bộ Hội; Hội thảo về Báo cáo phân tích quản trị nhà nước về quyền trẻ em ở 

Việt Nam; Hội thảo chia sẻ các nghiên cứu và khảo sát liên quan đến bảo vệ quyền 

trẻ em tại Hà Nội. Ngoài ra, Hội còn triển khai hoạt động “Đối thoại chính sách 

trên truyền hình” với 2 chương trình đã được phát trên kênh VOV. 

- Dự án PLAN Việt Nam: 02 khóa tập huấn về lập chương trình hoạt động 

dựa trên quyền trẻ em tại Tp Hà Nội và Hồ Chí Minh được tổ chức đã trang bị kiến 

thức về quyền trẻ em cho 70 học viên; Hỗ trợ 03 trẻ em Việt Nam tham dự Hội 

thảo thường niên trẻ em cấp khu vực được tổ chức tại Băng Cốc.Thực hiện thỏa 

thuận hợp tác giữa Hội và PLAN Việt Nam ký ngày 22/4/2013 về vận động chính 

sách nâng độ tuổi trẻ em với kinh phí 361.335.920 đồng, Hội cũng đã tổ chức nhiều 

hội thảo, tham vấn về việc tăng độ tuổi pháp  lý của trẻ em lên 18 tuổi cho phù hợp 

với xu thế chung của các quốc gia trên thế giới và Công ước của Liên hợp quốc về 

Quyền trẻ em và đóng góp vào quá trình sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo 

dục trẻ em; thực hiện nghiên cứu và tổ chức chia sẻ  kết quả nghiên cứu với các cơ 

quan, tổ chức, chuyên gia và với mạng lưới báo chí để tìm kiếm sự ủng hộ, đồng 

thuận của các phương tiện thông tin đại chúng đối với quan điểm nâng độ tuổi pháp 

lý của trẻ em Việt Nam.  
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- Về hợp tác với ĐSQ Na Uy: Để biên soạn cuốn sách mỏng thân thiện về 

Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em có tên “Quyền trẻ em – Quyền của chúng 

mình” Hội đã tổ chức Hội thảo tại tỉnh 5 tỉnh Bến Tre, Phú Thọ, Bắc Giang, Điện 

Biên và Quảng Bình để trẻ em góp ý cho bản thiết kế. Với sự tham gia của hơn 300 

em nhỏ trên toàn quốc và sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của các chuyên gia về quyền trẻ 

em, các nhà báo và nhà văn, cuốn sách đã được hoàn thành, xuất bản 1.500 cuốn và 

được trao tặng cho trẻ em trên nhiều tỉnh thành của cả nước. Ngày 20/9/2013, Hội 

đã tổ chức sự kiện truyền thông giới thiệu về cuốn sách tại Trường THCS Nguyễn 

Đình Chiểu với sự tham gia của hơn 400 học sinh, 30 thầy cô giáo, đại diện của 

Đại sứ quán Na Uy, UNICEF và các phóng viên báo chí. Với sự thành công trên, 

Đại sứ quán Na Uy đã tiếp tục tài trợ thêm cho Hội 350.000.000 đồng để tái bản 

20.000 cuốn và phân phối đến trẻ em các tỉnh thành. 

- Chương trình giáo dục tài chính-xã hội cho trẻ em (dự án Aflatoun): Trong 

khuôn khổ cam kết năm thứ hai và thứ 3, Hội đã tiến hành triển khai hoạt động tại 

các trường ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức sự kiện truyền thông 

“Trẻ em Việt Nam hưởng ứng ngày Aflatoun toàn cầu” tại Quảng Bình. Nhân dịp 

Đại hội Hội BVQTEVN lần thứ 2, Ban dự án đã tổ chức thành công hội thảo đánh 

giá dự án  giai đoạn 3/2011-10/2013 trên cơ sở đánh giá các hoạt động tại Tp Hồ 

Chí Minh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hà Nội và Bắc Giang. Kết quả cho thấy, 

trong hơn 2 năm triển khai dự án Aflatoun có tới 19 trường trên địa bàn 5 tỉnh và 

thành phố nêu trên thành lập được 19 câu lạc bộ Aflatoun; 9.000 trẻ em và 230 giáo 

viên được tiếp cận và tập huấn các thông tin về tài chính cho trẻ em, thực hiện các 

hoạt động tiết kiệm và tự lập kế hoạch chi tiêu cho bản thân... 

- Hội phối hợp với Tổng cục Dân số xây dựng kế hoạch và triển khai 2 đợt 

tập huấn giảng viên trẻ về bảo vệ và phòng chống xâm hại trẻ em cho thành viên 

Câu lạc bộ Kết nối trẻ em và tổ chức cho các em đi dạy tại cộng đồng thuộc các địa 

bàn Sóc Sơn-Hà Nội, Phú Thọ và huyện Sơn Hà-Quảng Ngãi; 

- Phối hợp với Tập đoàn dầu khí Việt Nam thực hiện dự án “Xây dựng mạng 

lưới bảo vệ trẻ em và ngăn ngừa trẻ em bỏ học dựa vào gia đình và cộng đồng”: 

Cán bộ dự án cùng các chi hội BVQTE tại cơ sở phối hợp với nhà trường, các cơ 

quan liên quan tổ chức đi vận động trẻ em đã bỏ học, có nguy cơ bỏ học tiếp tục 

đến trường, đồng thời tổ chức các lớp học thêm để bồi dưỡng kiến thức cho các em 

chủ yếu là các môn toán, văn, hóa, lý và ngoại ngữ. Dự án đã trao 500 suất học 

bổng cho trẻ em có nguy cơ bỏ học, trẻ em nghèo vượt khó. Các chi hội đã rất tích 

cực đến từng gia đình tuyên truyền, thực hiện các giải pháp giúp trẻ vượt qua khó 

khăn, ổn định cuộc sống, vận động người lớn và bạn bè gần gũi quan tâm đến các 

em và thuyết phục các em trở lại lớp học. Điển hình là các Chi hội Cẩm Đàn, Tòng 

Sành, Hòa Phú, Kim Long v.v…Trong quá trình triển khai thực hiện dự án tại địa 

bàn, Hội kết hợp tổ chức nhiều hoạt động truyền thông về quyền trẻ em, huấn luyện 

về phòng chống tai nạn thương tích, chăm sóc sức khỏe, lồng ghép các hoạt động 

như Tết thiếu nhi, Rằm tháng 8, Tháng Hành động vì trẻ em, Ngày vì chất dinh 

dưỡng, Ngày Gia đình Việt Nam để tranh thủ huy động thêm hàng chục triệu đồng, 

kể cả bằng hiện vật để giúp đỡ hàng trăm em nhỏ gặp khó khăn. 

- Chương trình “Bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học”, Cơ quan Thường trực 

phía Nam được sự tài trợ của công ty Johnson and Johnson 1 tỷ đồng đã cấp 800 
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suất học bổng cho học sinh Tiểu học và THCS tại 7 tỉnh và TP HCM. Hỗ trợ xây 

trường Mầm Non huyện Lắc, tỉnh Đắc Lắc với kinh phí là 300Tr/600 triệu đồng; 

Hỗ trợ 350 triệu đồng để xây trường Tiểu học Đảo Sinh Tồn – Trường Sa; Hỗ trợ 

gần 2 tỷ đồng để thực hiện chương trình “Phòng chống đuối nước- Bảo vệ sinh 

mạng trẻ em” xây 12 cây cầu của 10 tỉnh Miền tây Nam Bộ và Tây Nguyên và tặng 

áo phao cho trẻ em. 
 

 Đánh giá chung: 
 

 Năm 2013, mặc dù gặp nhiều trở ngại trong bối cảnh khó khăn chung của cả 

nước về kinh tế-xã hội, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Thường trực Hội và nỗ 

lực của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, hoạt động của Hội BVQTEVN đã đạt được 

những kết quả đáng khích lệ, hoàn thành về cơ bản Kế hoạch công tác năm đã đề ra 

và tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, định hướng phát triển và hoạt động của 

Hội trong 5 năm tới. Qua đó mà uy tín, vai trò và vị trí của Hội tiếp tục được khẳng 

định ở trong nước, khu vực và quốc tế. Hội tiếp tục lớn mạnh về tổ chức và lực 

lượng, phát huy được vai trò đầu mối tích cực về tuyên truyền, vận động chính sách 

và bảo vệ quyền trẻ em. 

 Bên cạnh các kết quả đạt được nêu trên, hoạt động của TW Hội năm qua 

vẫn còn một số tồn tại nhất định: Việc phát triển Hội, chi hội tại các địa phương 

còn hạn chế, chưa đạt được chỉ tiêu đã đề ra. Công tác chỉ đạo, thông tin và đánh 

giá tình hình hoạt động của các cơ sở Hội còn lỏng lẻo, một số nơi chưa thực 

hiện chế độ báo cáo thường kỳ với Hội cấp trên và TW Hội. Hội còn gặp nhiều 

khó khăn trong việc huy động nguồn lực và thiết lập mối quan hệ hợp tác với 

các tổ chức quốc tế. Nguyên nhân một phần là do năng lực cán bộ còn hạn chế, 

yếu về nghiệp vụ và thiếu chủ động xây dựng dự án, vận động nguồn lực.  
 

PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2014 
 

Năm 2014, hoạt động của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có nhiều  

thuận lợi trước hết do Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác 

trẻ em: 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, tiếp tục thực hiện 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 và Chương trình Quốc gia bảo về trẻ em. Hội ta sau một nhiệm 

kỳ hoạt động đã trưởng thành, bước vào thực hiện Nghị quyết của Đại hội lần 2 

với nhiều kinh nghiệm, quyết tâm và định hướng đổi mới. Bộ máy cơ quan TW 

Hội và cơ quan thường trực phía Nam được kiện toàn tinh gọn, phù hợp điều 

kiện tự trang trải kinh phí.  

Kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ở trong nước, 

chính trị - xã hội tiếp tục ổn định, kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực.Vấn đề  

quyền con người, quyền trẻ em, vai trò của các tổ chức xã hội ở Việt Nam, sẽ được 

đề cao và quan tâm hơn theo tinh thần của Hiến pháp mới. Tuy nhiên, tình hình 

thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế Việt Nam vẫn còn 

nhiều khó khăn, chưa có khả năng tăng tốc phát triển. Nhận thức đối với quyền 
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con người, quyền trẻ em, vai trò của các tổ chức xã hội nói chung và tổ chức làm 

việc về quyền trẻ em còn hạn chế. Mặt khác, năng lực chuyên môn bảo vệ quyền 

trẻ của cán bộ, hội viên cấp trung ương và địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. 

Bối cảnh đó sẽ ảnh hưởng nhất định đến việc huy động nguồn lực và là trở ngại 

trong hoạt động phát huy vai trò của Hội BVQTE, vai trò người đại diện bảo vệ 

quyền trẻ em của Hội cấp trung ương cũng như của địa phương.   

Trước những cơ hội và thách thức trên, Chương trình công tác năm 2014 

của Hội BVQTEVN được xác định như sau: 
 

1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014:  
 

 Triển khai các mặt công tác do Nghị quyết Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2013-

2018 đã đề ra theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, trình độ chuyên môn 

trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Hội, thông qua tăng cường các 

biện pháp lồng ghép các nội dung hoạt động các DA, phối hợp, liên kết giữa Hội 

với các tổ chức xã hội, giữa Hội với các tổ chức NGOs quốc tế và các cơ quan nhà 

nước có liên quan, nhằm góp phần tạo chuyển biến về nhận thức đối với quyền trẻ 

em, vai trò của tổ chức Hội BVQTE, thu hút thêm nhiều người, nhiều địa phương, 

cơ sở tham gia tổ chức Hội, có đóng góp thiết thực vào việc sửa đối Luật 

BVCSGDTE, các Luật có liên quan, phản biện các chủ trương, chương trình, kế 

hoạch, giám sát việc thực hiện các chính sách, cổ vũ sự tham gia và tiếng nói của 

trẻ em, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ vùng sâu, vùng xa, trẻ em chưa 

được hưởng các quyền cơ bản và có chính kiến đối với các hành vi xâm hại quyền 

trẻ em. 

Nhiệm vụ cụ thể :  

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển tổ chức Hội và Chi hội ở các địa phương theo 

hướng ưu tiên những tỉnh đã có nhân sự chủ chốt tự nguyện thành lập Hội BVQTE, 

đồng thời vận động phát triển Hội theo mô hình sát nhập, đổi tên Hội (như mô hình 

Đà Nẵng, Thanh Hóa). Nâng cao năng lực của cán bộ, hội viên và chất lượng hoạt 

động của các cấp Hội, các cơ sở trực thuộc theo hướng chuyên nghiệp, lồng ghép 

nôị dung công tác Hội bảo vệ quyền trẻ em vào các Dự án sẵn có; Làm tốt công tác 

chỉ đạo, phát huy vai trò và liên kết hoạt động với các UV Chấp hành TW Hội, thu 

thập thông tin về phát triển tổ chức nâng cao năng lực của các Hội địa phương, 

trung tâm trực thuộc và Mạng CRnet. , theo dõi, tổng hợp hoạt động của các cấp 

Hội và đơn vị trực thuộc TW Hội. 

- Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, tập trung vào nội dung quy định 

pháp luật quốc gia và quốc tế về quyền trẻ em; Tuyên truyền về kết quả hoạt động 

của  Hội và Mạng bảo vệ quyền TE, giới thiệu kinh nghiệm, các mô hình tốt về 

BVQTE trong nước và quốc tế, tổ chức Diễn đàn trao đổi, lấy ý kiến về chủ đề Xây 

dựng, sửa đổi Luật BVCSGDTE.  Tuyên truyền vận động gia đình, nhà trường, 

cộng đồng và trẻ em nhằm thay đổi nhận thức và hành vi bảo vệ quyền trẻ em; thúc 

đẩy sự tham gia của trẻ em. 

- Tiến hành hoạt động tham vấn, đối thoại, vận động chính sách trên cơ sở 

phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH và các Bộ ngành, Đoàn thể, tổ chức XH có thành 

viên tham gia Ban CH, các cơ quan, tổ chức có liên quan, các thành viên Mạng 

quyền trẻ em (Crnet), tập trung vào nội dung Khuyến nghị của các tổ chức xã hội 
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tham gia sửa dổi Luật BVCSGD TE (2004); Tiến hành tham vấn và xây dựng các 

khuyến nghị về sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và gia đình 2000 nhằm bảo đảm 

quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em; Triển khai nghiên cứu, khảo sát tình hình và 

giám sát việc thực hiện chính sách của Nhà nước đối với trẻ em. 

- Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, khu vực về bảo vệ quyền trẻ em nhằm 

nâng cao vị thế của Hội, sự ủng hộ và cơ hội vận động nguồn lực cho hoạt động 

Hội. 

- 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 tết 

Trung thu, tết nguyên đán.Thực hiện lồng ghép các hoạt động và trong các dự án để 

thực hiện mục tiêu của Hội trong năm 2014. 

- Thực hiện ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam năm 2014.  

- Cải tiến công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành, tăng cường vận động các 

nguồn tài trợ để đáp ứng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội.  
 

2. Các chỉ tiêu phấn đấu:  
 

- Phát triển thêm 3 địa phương có tổ chức Hội; tăng số chi hội và hội viên 

lên 15% so với năm 2013; 70% cán bộ, Hội viên được trang bị kiến thức, nâng cao 

năng lực. 

- Tổ chức Hội thảo tham vấn về Khuyến nghị của các tổ chức xã hội tham 

gia gia sửa đổi Luật BVCSGDTE (2004). 

- Tổ chức được 01 cuộc Đối thoại chính sách về trẻ em.  

- Tổ chức ít nhất 01 sự kiện lớn nhân Trung thu 2014. 

- Ra ít nhất 2 số bản tin ” Bảo vệ quyền trẻ em”. 

- Trang Web treemviet.vn được cấp giấy phép hoạt động và chính thức ra 

mắt. 

- Vận động 10 tỷ đồng, bao gồm cả hiện vật từ các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước cho công tác bảo vệ quyền trẻ em và các hoạt động Hội. 

- 10.000 trẻ em được hưởng lợi từ các chương trình, dự án và hoạt động của 

Hội. 

3. Biện pháp thực hiện cụ thể: 

3.1. Công tác truyền thông và tăng cường sự tham gia của trẻ em: 

- Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động của Hội để phát 

triển tổ chức, gắn liền với các hoạt động truyền thông về Nghị quyết  Đại hội II của 

Hội cũng như về Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Công ước Quốc tế về 

Quyền trẻ em,  tuyên truyên về thực hiện Chương trình QG Bảo vệ trẻ em 2011-

2015 và Chương trình HĐQG vì trẻ em 2012-2020. 

- Nâng cao chất lượng công tác truyền thông ở bản tin và đài, lồng ghép công 

tác truyền thông thông qua các hoạt động dự án, chương trình.  

- Thúc đẩy việc xin giấy phép xuất bản trang Web treemviet.vn để chính 

thức đi vào hoạt động. Cải tiến giao diện của trang Web về hình thức cho phù hợp 

với nội dung, gắn liền với nâng cao chất lượng tin bài và ảnh, tập trung vào hoạt 

động của các cấp Hội. Nghiên cứu xây dựng chuyên mục mới về chính kiến của 
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Hội bảo vệ trẻ em bị xâm hại thông qua việc xử lý các đơn thư tố cáo, khiếu nại, tư 

vấn.... 

- Phối hợp hoạt động với các cơ quan phát thanh, truyền hình, các phóng 

viên báo chí, phát huy vai trò của CLB Nhà báo bảo vệ quyền trẻ em nhằm nâng 

cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền trẻ em và quảng bá về 

Hội và hoạt động của các cấp Hội. 

- Tiếp tục nâng cao năng lực cho các em trong các Câu lạc bộ Kết nối trẻ em 

và 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. 
 

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

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Trung 

ương Hội. 

- Ban hành hướng dẫn thực hiện Điều lệ sửa đổi của Hội.  

- Xây dựng Kế hoạch Phát triển tổ chức Hội 2014-2018 trình kỳ họp Thường 

vụ lần 2 (tháng 7 năm 2014). 

- Hoàn thiện và cung cấp văn bản, hướng dẫn thành lập Hội, sát nhập, đổi tên 

Hội, Chi Hội  cho các địa phương đồng thời có biện pháp củng cố các Chi hội hiện 

có.  

-  Có kế hoạch kiểm tra, đánh giá củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động 

các cơ sở trực thuộc Hội hiện có và làm việc với các địa phương để phát triển các 

cơ sở Hội mới. 

- Tiếp tục công tác tiếp nhận hồ sơ và phát thẻ cho hội viên. 

- Xây dựng Quy chế Khen thưởng của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. 

- Nghiên cứu thành lập (Quỹ) Giải thưởng Bảo vệ quyền trẻ em của Hội, bao 

gồm các quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ, tiêu chuẩn, quy trình lập hồ sơ 

và xét trao giải của Hội. 

- Phối hợp với Ban Điều hành Mạng CRnet xây dựng và trển khai Kế hoạch 

hoạt động của MẠng CRnet 2014. 

- Phối hợp với các Giám đốc DA trong năm 2014 để lồng gép nội dung công 

tác Hội BVQTE cho cán bộ, hội viên.   
 

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

- Tiến hành khảo sát, thu thập ý kiến và các kết quả tham vấn để  xây dựng 

khuyến nghị đóng góp cho việc sửa đổi Luật Hôn nhân và gia đình 2000. 

- Xây dựng Đề án và vận động kinh phí để tiến hành: ”Hội thảo tham vấn về 

Khuyến nghị của các tổ chức xã hội tham gia sửa đổi Luật BVCSGDTE (2004)”. 

- Chủ động, tích cực tham gia cùng với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức 

xã hội để vận động các chính sách về quyền trẻ em. 

- Tiến hành giám sát việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia Vì trẻ 

em giai đoạn 2012 - 2020, Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em 2011-2015 và Chỉ 

thị số 20/CT-TW ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về công tác trẻ em. 

- Tổ chức khảo sát, nghiên cứu nhằm thu thập bằng chứng phục vụ cho việc 

giám sát, đành giá việc thực hiện luật pháp, chính sách đối với trẻ em. 
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3.4. Công tác Bảo vệ trẻ em: 

- Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tư vấn, luật pháp chính 

sách của TW Hội, Cơ quan Thường trực phía Nam và các cơ sở Hội trực thuộc. 

- Theo dõi, cập nhật các thông tin liên quan đến trẻ em. Từ đó, có chính kiến, 

có văn bản gửi các cơ quan chức năng và đương sự để tham gia giải quyết các vụ 

việc, vụ án xâm hại quyền trẻ em, đảm bảo bảo vệ quyền lợi cho trẻ em. 

- Tiếp tục vận động các nguồn tài trợ để hỗ trợ học tập và vận động trẻ em có 

nguy cơ bỏ học tới trường... 

3.5. Về hợp tác trong nước và quốc tế: 
 

- Tập trung mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế, khu vực hoạt động 

trong lĩnh vực trẻ em, chú trọng mở ra các quan hệ hợp tác song phương để huy 

động nguồn lực cho công tác Hội và cho hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em Việt 

Nam; Hợp tác chặt chẽ với UNICEF, PLAN, AC Thụy Điển và các đối tác triển 

khai có chất lượng các chương trình hợp tác giai đoạn tới.  

 - Làm tròn vai trò thành viên trong Liên minh quyền trẻ em châu Á CRC 

Asia, ICSW, Aflatoun, CRWG….Tiếp tục phối hợp tốt với các tổ chức quốc tế, 

Liên hợp quốc, NGO nước ngoài hoạt động tại Việt Nam trong hoạt động bảo vệ 

quyền trẻ em. 

- Cử các đại biểu tham gia có chất lượng trong các diễn đàn, hội thảo trong 

và ngoài nước. 

- Xây dựng đề xuất dự án gửi các đại sứ quán và các quỹ, các NGO quốc tế, 

tập trung và chủ động tìm kiếm những đối tác và các nhà tài trợ tiềm năng nhằm 

thu hút nguồn tài trợ cho các hoạt động của Hội như UNFPA, UN Women ... 
 

      

Nơi nhận: 
 

- Bộ LĐ-TB&XH (để b/c); 

- Bộ Nội vụ; 

- CT, các PCT; UV BTV, BCH; 

- Các Ban, đơn vị, cơ sở Hội; 

- Lưu VP. 

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

          TS. Trần Thị Thanh Thanh 

 


