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Số:  87/BC-HBVQTE 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                 Hà Nội, ngày 25  tháng 5  năm 2015 

BÁO CÁO 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HỘI NĂM 2014 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015 

 

 Năm 2014 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Bảo vệ quyền 

trẻ em Việt Nam lần thứ II nhiệm kỳ 2013-2018 và Kế hoạch hoạt động năm 

2014. Mặc dù tình hình kinh tế xã hội đất nước và thế giới còn nhiều khó khăn, 

thách thức nhưng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ, Hội Bảo vệ quyền 

trẻ em Việt Nam và các cấp Hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014. Kết quả cụ 

thể như sau: 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2014 

  

 1.  Hoạt động truyền thông và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em. 

 1.1. Hoạt động truyền thông trên trang thông tin điện tử (Website 

treemviet.vn) 

 Năm 2014 đánh dấu bước phát triển cho trang thông tin điện tử của Hội 

khi được cấp giấy phép hoạt động chính thức. Việc trước tiên là lãnh đạo Hội đã 

tập trung chỉ đạo tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của trang 

thông tin điện tử. Ban Biên tập trang Web đã tiến hành cải tiến hình thức, giao 

diện và nâng cao chất lượng thông tin. Trang Thông tin điện tử đã phản ánh nhiều 

vấn đề liên quan đến trẻ em tại Việt Nam, phát huy tác dụng bước đầu trong việc 

nâng cao hiệu quả truyền thông về hoạt động của Hội. Kết quả cụ thể năm 2014 

là: 

 - Số lượng tin, bài đăng: 2.197 tin bài. 

 - Số lượng người truy cập: 192.653 lượt và đọc 700.542 lượt tin bài. 

 - Trung bình trong 1 ngày có 485 lượt truy cập. 

 - Có 14 báo và trang Web khác đã lấy tin bài từ Website "treemviet.vn". 

 Hội Bảo vệ quyền trẻ em (BVQTE) các tỉnh Bắc Giang, Đà Nẵng, Thừa 

Thiên Huế, Long An, Cơ quan Thường trực phía Nam…đã gửi nhiều tin, bài, ảnh 
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cho website, kịp thời tuyên truyền về các hoạt động của TW Hội và Hội các địa 

phương. CLB Phóng viên nhỏ thường xuyên gửi bài viết cho trang Website của 

Hội. 

  Trung ương Hội đã tổ chức được 01 buổi tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng 

truyền thông, viết tin bài trên trang web cho các cán bộ chuyên trách của Hội và 

cán bộ các đơn vị trực thuộc. 

 1.2. Hoạt động truyền thông trong các sự kiện 

 Trong suốt năm 2014, Hội đã tổ chức nhiều sự kiện lớn nhằm truyền thông 

vận động nguồn lực cho trẻ em. 

 Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, Hội đã phối hợp với Báo Nhi 

đồng tổ chức hành trình “Tết ấm cho em” để tặng quà cho trẻ em các tỉnh Bắc 

Kạn, Cao Bằng và Lai Châu do Hội Việt kiều thành phố OSLO -Na Uy, Báo Nhi 

đồng, Công ty truyền thông “Con đường mới” và Đoàn thanh niên Bộ Lao động - 

Thương Binh và Xã hội tài trợ với tổng giá trị cả tiền và hiện vật gần 350 triệu 

đồng. Trao học bổng và quà cho hơn 1000 em. 

 Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ 

em” năm 2014, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (BVQTEVN) phối hợp với 

Trung tâm Truyền hình Nhân đạo tổ chức chương trình “Thắp sáng những ước 

mơ” nhằm hỗ trợ và động viên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em 

nghèo nhưng vẫn vươn lên trong học tập và cuộc sống. Chương trình đã trao hơn 

1000 xuất quà và học bổng cho trẻ em của một số tỉnh thành trong cả nước bao 

gồm Lào Cai, Hòa Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải 

Phòng…Chương trình đã được tổ chức tại Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên 

VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam vào ngày 15/6/2014.  

 Chương trình “Trung thu kết nối yêu thương hướng về trẻ em đảo Cồn Cỏ - 

Quảng Trị” tháng 9/2014, Hội đã đặc biệt vinh dự được Chủ tịch Nước Trương 

Tấn Sang tham dự và cùng trao cho trẻ em 182 suất học bổng và quà trị giá 400 

triệu đồng.   

          Để quảng bá rộng rãi các sự kiện lớn này, Hội đã tổ chức họp mặt với các 

phóng viên báo chí nhằm chia sẻ thông tin, nêu rõ mục đích ý nghĩa của chương 

trình, tiếng nói trẻ em và các hoạt động cũng như hình ảnh của Hội. 

Cơ quan Thường trực Hội phía Nam đã vận động kinh phí hỗ trợ học bỗng 

và quà cho 800 em, hỗ trợ phẩu thuật tim cho 48 em (trị giá từ 20 đến 50 triệu 

đồng/1 ca), hỗ trợ xây dựng 16 cây cầu (kinh phí hỗ trợ :100 triệu đồng/1cây 

cầu). 

 1.3. Kết quả thực hiện công tác phối hợp truyền thông  
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 Trong khuôn khổ hoạt động phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và được 

sự tài trợ kinh phí của tổ chức Oxfam, Trung ương Hội đã tổ chức thành công hội 

thảo “Báo chí với quyền trẻ em - Đạo đức và kỹ năng”. Hội thảo đã thu hút sự 

tham gia của gần 100 đại biểu là phóng viên và đại diện các cơ quan quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực này. Có 23 bài tham luận đã được chia sẻ với nhiều nội dung 

chuyên sâu về bảo vệ trẻ em trên các phương tiện truyền thông và đạo đức của 

nhà báo khi thong tin về trẻ em. Tại cuộc Hội thảo các đại biểu đã cùng nhau 

thông qua bản khuyến nghị đối với các cơ quan báo chí, các nhà báo và phóng 

viên về bảo đảm thực hiện đúng quyền trẻ em khi tác nghiệp. Đồng thời, Hội Bảo 

vệ quyền trẻ em Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đã ký kế hoạch phối hợp 

hoạt động 2014-2015. Tiếp sau hội thảo trên, TW Hội đã mở Diễn đàn “Báo chí 

với quyền trẻ em” trên website: treemviet.vn Diễn đàn đã thu hút sự quan tâm 

của nhiều nhà báo, độc giả và sau 2 tháng đã có 21 bài viết được đăng tải. Đã có 

2 chuyến đi thực tế tại các tỉnh Thừa Thiên- Huế và Sơn La trong tháng 8 và 

tháng 9 với sự tham gia của 14 nhà báo. Kết quả là có 28 bài viết được đăng tải 

trên website của TW Hội để phản ánh về tình hình thực hiện quyền trẻ em tại các 

địa phương. 

 Đối chiếu với kế hoạch năm 2014, về cơ bản các hoạt động truyền thông 

của Hội trong thời gian qua đã hoàn thành và đạt được những kết quả đáng khích 

lệ. Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí và nhân lực nên hoạt động nâng cấp 

website theo hướng chuyên nghiệp chưa thực hiện được.  

2. Về công tác phát triển tổ chức và nâng cao năng lực 

 Thực hiện Kế hoạch hoạt động 2014 của Hội, công tác phát triển tổ chức 

và nâng cao năng lực tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả và cơ bản 

đạt được những chỉ tiêu đề ra. 

 2.1. Xây dựng các văn bản về tổ chức 

 Sau khi được Bộ Nội vụ ký Quyết định phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung 

ngày 28/5/2014, Hội đã chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quan trọng 

bao gồm: Hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội, Quy chế hoạt động của Ban Chấp 

hành và Ban Thường vụ kèm bản phân công nhiệm vụ. Hội nghị BCH lần thứ 2 

khóa II vào ngày 10/7/2014 tại Hà Nội đã bàn và thông qua các văn bản trên. 

Hiện nay Hội cũng đang tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy 

ban Kiểm tra, tổng hợp ý kiến đóng góp về Quy chế chi tiêu nội bộ. 

 2.2. Công tác phát triển tổ chức 

 Năm 2014 các cấp Hội đã rất cố gắng, nỗ lực trong việc vận động các địa 

phương để phát triển tổ chức. Kết quả đã thành lập được 02 Hội cấp tỉnh là Hội 

BVQTE tỉnh Bắc Ninh và Hội BVQTE thành phố Hồ Chí Minh. Ở Trung ương 

đã lập được thêm 02 Chi hội trực thuộc tại Nhà thiếu nhi tỉnh Yên Bái và Tạp chí 

Gia đình và Trẻ em. Đồng thời, lãnh đạo Hội cũng đã trực tiếp làm việc và gửi 
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công văn tới chính quyền các tỉnh Thái Nguyên, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng 

Trị, Hà Giang và Yên Bái đề xuất việc thành lập Hội tại các địa phương này. Ở 

miền Nam, Cơ quan Thường trực phía Nam đã chỉ đạo 02 đơn vị trực thuộc tổ 

chức thành công đại hội, đang tiến hành vận động thành lập Hội tại tỉnh Bến Tre 

và hướng dẫn thủ tục thành lập Hội cho huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

 Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang đã phát triển thêm 03 Chi hội ở 2 

huyện Sơn Động và Tân Yên. Tính đến nay tỉnh Bắc Giang có 30 chi hội và 5 

Hội cấp huyện với tổng số trên 1000 hội viên. Tỉnh hội đang tiếp tục hướng dẫn 

và chỉ đạo các huyện Việt Yên, Lạng Giang, Yên Dũng, Lục Ngạn và Hiệp Hòa 

thành lập Hội cấp huyện. 

 Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo tổ 

chức xong Đại hội cấp cơ sở ở 13 đơn vị xã/ phường của Cẩm Lệ, Hải Châu, Hòa 

Vang… 

         Về công tác phát trển hội viên, tổng hợp cả năm chúng ta đã kết nạp mới 

762 hội viên (riêng phía Nam kết nạp thêm 399 hội viên) và tiến hành trao thẻ 

cho 549 hội viên. Thường trực Hội đã tổ chức đi làm việc, tham dự Đại hội và 

hoạt động của một số Hội địa phương như TP Hồ Chí Minh, Đức Hòa (Long 

An), Đà Nẵng, Bắc Giang… 

         Câu lạc bộ Kết nối trẻ em vẫn duy trì hoạt động. Năm qua, các bạn thành 

viên được bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng truyền thông vận động xã hội 

về công tác bảo vệ trẻ em thông qua hoạt động tham vấn trẻ em về biến đổi khí 

hậu và thảm họa thiên tai.  

 2.3. Công tác cán bộ và đào tạo 

 Công tác cán bộ sau Đại hội tiếp tục được kiện toàn. Năm 2014, Cơ quan 

Thường trực Hội đã tiếp nhận 01 cán bộ chuyên trách về kế hoạch-tổng hợp, giải 

quyết cho cán bộ hợp tác quốc tế chuyển công tác do hết dự án và tiếp nhận 01 

sinh viên thực tập. Cơ quan Thường trực phía Nam đã tổ chức tập huấn cho 90 

cán bộ Chi hội BVQTE thuộc 20 xã của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về các 

nội dung: Chức năng nhiệm vụ của Chi hội, Chương trình hành động vì trẻ em, 

Nghị định 144/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt các hành vi vi phạm 

quyền trẻ em. Để nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp Hội tham gia công tác xã 

hội bảo vệ quyền trẻ em Hội BVQTE tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với tổ chức 

CIAI tổ chức 10 lớp tập huấn cho 15 xã; Hội Từ thiện và BVQTE thành phố Đà 

Nẵng đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho hơn 200 lượt cán bộ; Hội BVQTE thành phố 

Hải Phòng đã xây dựng được mạng lưới cộng tác viên trên địa bàn. 

         2.4 Công tác duy trì và phát triển mạng lưới 

          Hội đã chú trọng duy trì và phát triển mạng lưới liên kết các tổ chức hoạt 

động vì trẻ em theo tinh thần Nghị quyết Đại hội II. Với tư cách thành viên điều 
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hành Mạng quyền trẻ em (CRnet), Trung ương Hội đã tổ chức họp với Ban điều 

hành Mạng khu vực phía Nam và phía Bắc, xây dựng kế hoạch và cùng phối hợp 

triển khai hoạt động CRnet năm 2014. Hội cũng đã cử đại diện tham gia một số 

cuộc hội nghị và hoạt động của các tổ chức thành viên Mạng như Hội nghị toàn 

thể đại biểu lần thứ II của Hội Giáo dục cho mọi người, “Ngày hội yêu thương” 

của nhóm Vì ngày mai tươi sáng tỉnh Bắc Ninh… 

 3. Về vận động chính sách và nghiên cứu 

 3.1. Tổ chức thành công Diễn đàn “Cùng chung tay xây dựng môi 

trường không bạo lực và không xâm hại trẻ em” 

 Thực hiện kế hoạch phối hợp, Hội đã cùng với Ban điều phối Mạng CRnet 

và Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 

thành công Diễn đàn “Cùng chung tay xây dựng môi trường không bạo lực và 

không xâm hại trẻ em” ngày 10/12/2014 tại Hà Nội. Diễn đàn có sự tham dự của 

bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Bà 

Ngô Thị Minh - Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu 

niên và Nhi đồng, Ông Phạm Minh Huân - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Bà 

Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và hơn 70 đại biểu các 

cơ quan trung ương, đại diện các tổ chức xã hội trong nước và quốc tế. Diễn đàn 

đã được nghe báo cáo kết quả hai cuộc hội thảo của các thành viên CRnet tại Hà 

Nội và TP. HCM, 6 tham luận, 01 chia sẻ kết quả nghiên cứu và 12 ý kiến, trao 

đổi của các đại biểu liên quan đến vấn đề phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ 

em.  

 3.2. Hoạt động tham vấn và đóng góp ý kiến tham gia sửa đổi Luật Hôn 

nhân và Gia đình 

 Trong khuôn khổ dự án tham vấn pháp luật do Quỹ Paraff của Văn phòng 

Quốc hội tài trợ, Cơ quan Thường trực phía Nam đã thực hiện khảo sát, thu thập 

ý kiến về dự thảo sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 tại thành phố Hồ 

Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Giang. Hội cũng đã tổ chức 03 hội thảo với chủ đề “Vai 

trò của các tổ chức xã hội trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 liên quan 

đến bảo vệ quyền trẻ em” tại Hải Phòng, Thừa Thiên - Huế và TP Hồ Chí Minh. 

Kết quả khảo sát và tham vấn đã giúp Hội hoàn thành bản “Một số kiến nghị của 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đối với dự thảo Luật Hôn nhân và Gia đình” 

đề cập những vấn đề cơ bản liên quan tới quyền và lợi ích của trẻ em trong dự 

luật. Tài liệu này đã được gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đoàn đại 

biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An...trước kỳ họp Quốc hội 

tháng 5/2014. Có thể nói, đây là một hoạt động thiết thực của Hội về tham gia 

xây dựng và phản biện luật pháp, đề cập các nội dung bảo vệ trực tiếp quyền và 

lợi ích của trẻ em trong quan hệ hôn nhân và gia đình, nhận được sự ủng hộ, hoan 

nghênh của các ngành hữu quan, các cấp Hội và người dân.  
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 3.3. Hoạt động phối hợp với các tổ chức xã hội đóng góp vào dự thảo 

Luật trẻ em 

 Đây là hoạt động vận động về chính sách và pháp luật về trẻ em có tầm 

quan trong đặc biệt và tính thời sự trong giai đoạn hiện nay. Với sự phối hợp tài 

trợ của tổ chức Oxfam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tổ chức thành 

công hai cuộc Hội thảo về các vấn đề trong tâm của dự luật (cuộc đầu có quy mô 

lớn tổ chức ở Thái Nguyên với sự tham gia của 18 tổ chức xã hội và cuộc thứ hai 

có quy mô nhỏ tổ chức Hà Nội với sự tham gia của các chuyên gia đóng góp ý 

kiến vào bản khuyến nghị).  

 Hội đã hoàn thiện bản khuyến nghị của các tổ chức xã hội đóng góp vào 

dự thảo Luật trẻ em gửi lên Ban soạn thảo. Kết quả thu được bước đầu là một số 

ý kiến của Hội đã được ghi nhận, đặc biệt là quy định về vai trò của Hội Bảo vệ 

quyền trẻ em Việt Nam được thể hiện thành một khoản riêng trong Điều luật quy 

định về Mặt trận Tổ quốc. Đây là hoạt động thiết thực của Hội về tham gia xây 

dựng và phản biện luật pháp, đề cập các nội dung bảo vệ trực tiếp quyền và lợi 

ích của trẻ em, nhận được sự ủng hộ, hoan nghênh của các ngành hữu quan, các 

cấp Hội và người dân.  

 Công tác vận động chính sách năm 2014 được quan tâm và thúc đẩy hơn 

thông qua việc Hội ta đã tích cực cử đại diện tham dự các hoạt động liên quan 

đến vận động chính sách do các cơ quan, tổ chức khác tổ chức. Tổng hợp cả năm, 

Hội đã cử đại diện tham gia 97 cuộc hội thảo, hội nghị trong đó có 57 cuộc do 

các cơ quan nhà nước và 40 cuộc do các tổ chức xã hội trong nước, tổ chức NGO 

quốc tế thực hiện. Những ý kiến của Hội tham gia vào nội dung các vấn đề đưa ra 

tại các cuộc họp này được đánh giá cao và thiết thực góp phần vào việc triển khai 

các chính sách liên quan đến lợi ích và quyền của trẻ em. Đặc biệt có nhiều cuộc 

hội thảo xin ý kiến đóng góp vào việc sửa đổi pháp luật như Bộ luật Hình sự, 

Luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Dân sự... Số liệu này cho thấy vai trò của Hội được 

tiếp tục nâng cao, nhiều tổ chức biết đến hoạt động Hội, đặc biệt là Hội có uy tín 

đối với các cơ quan nhà nước. 

 4. Công tác tư vấn, bảo vệ quyền trẻ em 

 Trong năm 2014, công tác bảo vệ trẻ em tiếp tục được tăng cường. TW 

Hội đã tiếp nhận và tham gia giải quyết 42 vụ việc, đơn thư của công dân gửi đến 

Hội. Ngoài ra, còn có 11 cuộc gọi điện thoại nhờ tư vấn trực tiếp và 6 vụ việc 

nhờ tư vấn qua hòm thư bạn đọc trên website: treemviet.vn.  

 Trên cơ sở các thông tin thu nhận được từ người dân, báo chí và do tìm 

hiểu, Hội đã soạn thảo 17 công văn gửi tới các cơ quan chức năng nhà nước, 

chính quyền địa phương và các cơ quan có chức năng điều tra, xử lý những vụ 

việc để đề xuất việc xử lý thỏa đáng và bảo vệ được quyền lợi trẻ em. Kết quả là 

có 13 trường hợp đã được phúc đáp, phản hồi tới Hội. Đồng thời, Hội đã cử đại 
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diện 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. Điều này cho thấy sự chủ động, tích cực cũng 

như uy tín của Hội trong công tác tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho trẻ em. 

 Riêng Cơ quan Thường trực phía Nam đã tiếp nhận và xử lý 18 vụ việc, 

trong đó có 09 vụ hiếp dâm trẻ em, 09 vụ khác như xâm hại tính mạng trẻ em, lao 

động trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, quyền nuôi con.v.v. Hội đã có 

văn bản gửi cho cơ quan chức năng có liên quan để hỗ trợ và có biện pháp giải 

quyết thỏa đáng. Vị ủy viên Thường trực của Cơ quan Thường trực phía Nam với 

tư cách là hội thẩm nhân dân đã tham gia xét xử vụ án bảo mẫu giết trẻ em ở 

quận Thủ Đức và phát biểu 8 lần trực tiếp tại các đài truyền hình 

VTC1,VTC9,VTC14… thể hiện quan điểm và đề xuất của Hội trong các vấn đề 

như xâm hại tình dục trẻ em, bạo hành trẻ em, buôn bán trẻ sơ sinh… 

 Hội BVQTE tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tư vấn, hỗ trợ một em 14 tuổi bị xâm 

hại tình dục ở phường Phước Vĩnh, thành phố Huế; Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh 

cho 03 trẻ em có HCKK; can thiệp 02 vụ việc vi phạm quyền của trẻ em ở huyện 

Phong Điền và thành phố Huế; tổ chức các lớp học hè bồi dưỡng kiến thức cho 

các em học sinh yếu kém… 

 Được sự hỗ trợ của tổ chức Plan, Hội BVQTE tỉnh Bắc Giang đã thành lập 

Phòng tư vấn nhằm tư vấn, tham vấn tâm lý cho trẻ em, gia đình trẻ em nhằm bảo 

vệ quyền trẻ em theo quy định của pháp luật. Ban tư vấn gồm 5 thành viên đã đi 

vào hoạt động và đã tư vấn được trên 20 trường hợp. 

 Đặc biệt trong năm vừa qua, số vụ việc mà TW Hội tham gia giải quyết 

cũng như tư vấn cho người dân cũng tăng cao, trong đó có nhiều vụ việc đem lại 

kết quả tốt như vụ giải quyết cho người vợ trẻ được quay trở về nhà chồng để 

chăm nuôi con mới được 10 tháng tuổi… Hình thức tư vấn qua điện thoại, hỏi 

đáp qua mục “Tư vấn bạn đọc” trên website cũng được người dân sử dụng nhiều 

hơn. Cả năm 2014 có 6 vụ việc bạn đọc gửi thư đề nghị tư vấn qua website và 5 

vụ tư vấn qua điện thoại. Nội dung tư vấn chủ yếu liên quan đến quyền nuôi con 

hoặc thủ tục thay đổi quyền nuôi con. 

          Để tiếp tục phát huy các hoạt động trên, tháng 12/2014 Hội Bảo vệ quyền 

trẻ em Việt Nam đã trình đề xuất dự án “Nâng cao năng lực cho các luật sư, luật 

gia nhằm bảo vệ quyền trẻ em” và được Sứ quán Mỹ đồng tình và chuyển kinh 

phí để Hội thực hiện. Dự án sẽ tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc 

Giang. Mục đích đề ra của dự án là xây dựng bộ tài liệu tập huấn cho các tình 

nguyện viên là các luật sư, luật gia trong mạng lưới của Hội Bảo vệ quyền trẻ em 

Việt Nam về những vụ việc bảo vệ quyền trẻ em và cách tiếp cận với trẻ bị xâm 

hại cần bảo vệ. Kế hoạch sẽ hỗ trợ xử lý trên 20 vụ việc/1 năm và có 30 luật sư, 

luật gia và hội thẩm nhân dân được tham gia Hội thảo. Như vậy, chúng ta có 
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thêm điều kiện để nâng cao năng lực tham gia giải quyết các vụ việc vi phạm 

quyền trẻ em. 

 5. Về hợp tác quốc tế  

 Hoạt động hợp tác quốc tế của Hội trong năm 2014 tiếp tục được duy trì và 

phát triển cả về hợp tác với đối tác truyền thống cũng như đối tác mới, kết quả 

đạt được như sau: 

 5.1. Hoạt động trong mạng lưới các tổ chức quốc tế và khu vực 

 Diễn đàn Nhân dân ASEAN (APF) 2014: Như thông lệ các năm trước, Hội 

đã cử đại diện lãnh đạo tham dự Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2014 tại Yangun, 

Myanma từ ngày 20-24/3/2014. Tiếp đó, chúng ta cũng tịch cực tham gia các 

cuộc họp trao đổi thông tin và chuẩn bị cho Diễn đàn APF 2015 (dự kiến sẽ diễn 

ra vào tháng 4/2015 tại Kuala Lumpur - Malaysia) do Ban Điều phối quốc gia 

Việt Nam tổ chức và đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo Tuyên bố chung của Diễn 

đàn. 

 Với Liên minh Quyền trẻ em Châu Á - (CRC Asia): với tư các thành viên, 

TW Hội thường xuyên liên hệ, góp ý kiến các văn kiện, tích cực tham gia công 

tác điều hành cũng như các hoạt động của Liên minh như: Hội thảo thường niên 

trẻ em khu vực châu Á được Liên minh tổ chức lần thứ hai tại Ja-ka-ta, In- đô- 

nê-xi-a; Hội nghị Ban chỉ đạo Liên minh quyền trẻ em Đông Nam Á và Hội nghị 

Xây dựng Kế hoạch và thống nhất hoạt động của Liên minh tại Phi-lip-pin. Đồng 

thời, Hội đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến hữu ích cho Liên minh và các tổ chức 

thành viên/đối tác của Liên minh trong các văn bản như Báo cáo của các tổ chức 

dân sự xã hội cấp khu vực cho Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh +20 về tiến bộ 

phụ nữ; Tiến trình thực hiện các hoạt động thúc đẩy quyền của trẻ em gái; Đề 

cương tổng quát về Quyền trẻ em và Nguyên tắc kinh doanh… 

 Với sự hỗ trợ về mặt tài chính của Liên minh, TW Hội đã tuyển chuyên gia 

cập nhật và hoàn thiện Báo cáo về công tác trẻ em của Việt Nam, được Liên 

minh tập hợp cùng với báo cáo của các nước và gửi đến các quốc gia trong khu 

vực. Chúng ta cũng tổ chức thành công cuộc Tọa đàm về thực hiện các khuyến 

nghị của Ủy ban CRC và Nghị định thư OP3 và Hội thảo tham vấn về Kế hoạch 

Chiến lược giai đoạn 2015-2017 của Liên minh Quyền trẻ em Châu Á và Triển 

vọng hợp tác với các tổ chức xã hội. Đây là những điểm mới nổi bật trong hợp 

tác khu vực, thể hiện sự chủ động và trách nhiệm của chúng ta trong mạng lưới 

quyền trẻ em châu lục. 

 Với Chương trình giáo dục kiến thức xã hội và tài chính dành cho trẻ em 

Aflatoun, TW Hội có đại biểu tham dự Hội nghị Aflatoun khu vực Châu Á nhằm 

trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình/điển hình tốt và mở rộng quan hệ 

với các đối tác của Chương trình Aflatoun. 
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 Với Chương trình ARO Plan khu vực: Cũng như các năm trước, TW Hội 

đã cử đại biểu trẻ em tham dự Hội thảo trẻ em thường niên cùng đại diện của TW 

Hội tham dự Gặp gỡ thường niên dành cho các tổ chức xã hội dân sự và Tập 

huấn về chỉ số giám sát quyền trẻ em tại Băng- cốc, Thái Lan (tháng 10/2014). 

Hội cũng tham gia góp ý vào Dự thảo Đề xuất của Chương trình ARO Khu vực 

của Plan về Tăng cường năng lực vận động bảo vệ trẻ em cho các tổ chức xã hội 

dân sự tại Châu Á.                        

          5.2 Hoạt động hợp tác quốc tế 

          Nhóm công tác về quyền trẻ em (CRWG), với tư cách Đồng Điều hành Hội 

đã làm tốt công tác điều phối, tổ chức và điều hành 2 cuộc họp định kỳ của 

nhóm. Hoạt động điển hình năm qua là từ đề xuất của CRWG và sự tài trợ của 

các thành viên (Plan, Oxfarm và World Vision), TW Hội đã phối hợp với Hội 

Nhà báo tổ chức thành công các hoạt động Hội thảo và xây dựng diễn đàn “Báo 

chí với quyền trẻ em - Đạo đức và kỹ năng” đã nêu ở trên. Cũng thông qua 

CRWG, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tiếp tục khẳng định được vai trò, 

năng lực vận động của mình và có được nguồn tài trợ từ đối tác mới là tổ chức 

Oxfarm. Trên cơ sở đó, Hội tổ chức thành công các hội thảo tổng hợp khuyến 

nghị của các tổ chức xã hội dân sự với sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo 

dục trẻ em 2004 nêu trên. 

            Hợp tác soạn thảo Báo cáo bóng lần thứ 3 về CEDAW: Nằm trong khuôn 

khổ hợp tác với 3 Mạng lưới (Gencomnet, Dovinet và New), Hội cùng các tổ 

chức xã hội Việt Nam tổ chức viết Báo cáo bóng lần thứ 3 về thực hiện Công ước 

của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ 

nữ (CEDAW). Ba vấn đề chúng ta tập trung nêu là tình trạng trẻ em gái mang 

thai, lao động sớm và tảo hôn kèm theo các khuyến nghị với Nhà nước nhằm sớm 

có các biện pháp khắc phục và bảo đảm quyền của trẻ em gái. 

          Thông qua tổ chức Cứu trợ trẻ em (SC) tại Việt Nam, TW Hội cử đại biểu 

tham dự và có bài trình bày về “Mô hình  giám sát thực hiện quyền trẻ em tại 

Việt Nam - Thuận lợi và khó khăn” tại Hội nghị các tổ chức nhân quyền quốc gia 

cho trẻ em (NHRIs) tại Sarajevo (Bosnia & Herzegovina); tham dự các phiên họp 

về quyền con người và quyền trẻ em với Cơ quan Cứu trợ trẻ em Na Uy, Bộ 

Ngoại giao và Cơ quan Ombudsman cho trẻ em của Nauy tại Oslo. Thông qua 

đó, chúng ta đã học hỏi được nhiều mô hình, kinh nghiệm quý về thực hiện, giám 

sát quyền trẻ em của hơn 10 nước, đồng thời, trước đại diện của các tổ chức quốc 

tế, đã giới thiệu về tổ chức và vai trò của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam 

trong giám sát thực hiện quyền trẻ em, đối thoại chính sách, tham gia phản biện 

xã hội bảo vệ quyền trẻ em và cung cấp dịch vụ, truyền thông liên quan đến 

quyền trẻ em. 
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 Về các đoàn công tác nước ngoài, Hội đã cử tổng cộng 11 Đoàn ra gồm 15 

lượt lãnh đạo, trợ lý, cán bộ Hội và 07 đại biểu trẻ em tham dự các hoạt động đã 

nêu ở nêu trên cùng với các sự kiện như: Họp tham vấn với Ủy ban Liên chính 

phủ về Nhân quyền ASEAN (AICHR) tại Gia-các-ta, Indonesia; Tập huấn khu 

vực về Thương mại và quyền trẻ em do Tổ chức cứu trợ trẻ em (SC) tổ chức tại 

Phi-lip-pin. TW Hội cũng đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế gồm 

đại diện Tổ chức cứu trợ Thụy điển khu vực châu Á, đại diện Chương trình nhân 

quyền của Na Uy, Liên đoàn Bóng đá Na Uy- Dự án “Bóng đá cộng đồng tại 

Việt Nam”(NFF/FFAV), đại diện Liên minh Quyền trẻ em Châu Á... Các hoạt 

động này đã góp phần tăng cường vị thế và sự tham gia đóng góp của Hội, đồng 

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

 5.3. Hợp tác trong các dự án quốc tế tài trợ 

 TW Hội hoàn thành tốt 5 dự án đã ký kết thực hiện với các đối tác quốc tế 

bao gồm: Dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa 

vào cộng đồng” (AC Thụy Điển tài trợ); Dự án Aflatoun (Chương trình Aflatoun 

tài trợ);  Dự án thực hiện xuất bản và phát hành hơn 20.000 cuốn sách mỏng thân 

thiện “Quyền trẻ em, Quyền của chúng mình” chuyển thể từ Công ước quốc tế về 

quyền trẻ em (Đại sứ quán Na Uy tài trợ), Dự án “Tăng cường  năng lực đại biểu 

dân cử trong việc giám sát thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam” (do UNICEF và 

Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội phối 

hợp tài trợ); hỗ trợ Câu lạc bộ “Phóng viên nhỏ Hà Nội” thực hiện tốt “Dự án 

truyền thông bảo vệ trẻ em trên mạng” (Liên minh Quyền trẻ em Châu Á tài trợ). 

 Song song với việc duy trì tốt và phát triển các mối quan hệ với các đối tác 

truyền thống, Hội BVQTEVN đã đẩy mạnh mở rộng, thiết lập thêm các 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 và quốc tế và đạt được các kết quả 

đáng khích lệ như sau: Ký kết thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực cho luật sư, 

luật gia nhằm bảo vệ quyền trẻ em” (Sứ quán Mỹ tài trợ) và Dự án chuyển thể 

cuốn sách “Quyền trẻ em - Quyền của chúng mình” từ ngôn ngữ phổ thông sang 

tiếng dân tộc thiểu số Mông, Êđê và Khơ me cùng với các hoạt động tái bản, 

truyền thông phổ biến cuốn sách (Sứ quán Na Uy tài trợ); Đề xuất Dự án 

“Khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã hội, đoàn thể và học sinh trong 

việc thúc đẩy giáo dục có chất lượng, gìn giữ văn hóa và bản sắc dân tộc trong 

trường học” phối hợp cùng Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SC) đã được Phái đoàn 

Liên minh Châu Âu tại Việt Nam thông qua; Phối hợp với tổ chức Enfants 

Développement (E&D) đề xuất Dự án về các tổ chức xã hội cộng đồng với hỗ trợ 

giáo dục song ngữ cho trẻ em dân tộc ở Điện Biên. 

 Ở các địa phương, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên - Huế hợp tác 

với Liên đoàn Bóng đá Na uy trong việc giám sát bảo vệ trẻ em tại FFAV Cup 

2014 cho 3.500 trẻ em tham gia giải…Các Hội, Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em tại 
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các địa phương như Thanh Hóa, Hải Phòng, Trường Phục hồi chức năng và Dạy 

nghề cho người khuyết tật Khoái Châu (Hưng Yên), Vì ngày mai tươi sáng (Bắc 

Ninh), thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cũng đã triển khai một số dự án và đạt nhiều 

kết quả. Đối chiếu với kế hoạch, hoạt động hợp tác quốc tế năm 2014 về cơ bản đã 

hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên, do hạn chế về nhân lực và 

thời gian nên một số hoạt động thực hiện còn chậm tiến độ so với kế hoạch như 

việc hỗ trợ CLB Phóng viên nhỏ Hà Nội thực hiện Dự án Truyền thông bảo vệ trẻ 

em trên mạng.  
 

6. Về vận động nguồn lực và công tác văn phòng 

 6.1. Về vận động nguồn lực 

 Năm 2014, Hội tiếp tục duy trì được các mối quan hệ hợp tác với các nhà 

tài trợ truyền thống, đồng thời ký kết hợp tác thêm với tổ chức OXFAM và cũng 

đã vận động được một số tổ chức, cá nhân khác ủng hộ kinh phí và hiện vật cho 

các sự kiện của Hội. 

 Tổng số tiền và hiện vật Hội BVQTEVN và các Hội địa phương cùng 

các đơn vị trực thuộc đã vận động được trên 42.080.823.414 đồng (Bốn mươi 

hai tỷ, không trăm tám mươi triệu, tám trăm hai mươi ba ngàn, bốn trăm mười 

bốn đồng). Tổng số khoảng 50. 000 em được thụ hưởng qua các chương trình đã 

triển khai.  

Trong đó: 

- Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã vận động được 14.862.818.414 

đồng, trong đó: Cơ quan Thường trực tại Hà Nội: 9.116.629.227 đồng; Cơ 

quan Thường trực phía Nam: 5.746.189.187 đồng. 

 - Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang: trên 3,5 tỷ đồng. 

 - Hội BVQTE tỉnh Thừa Thiên- Huế: 2.296.709.000 đồng. 

 - Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵng: 21.421.296.000 đồng. 

 6.2. Về công tác văn phòng 

 Công tác văn phòng của TW Hội đã ổn định và hoạt động chuyên nghiệp, 

hiệu quả hơn. Năm 2014, Cơ quan Thường trực TW Hội đã tiếp nhận và xử lý 

150 công văn đến, soạn thảo và chuyển 212 công văn đi; đề xuất với Thường trực 

Hội việc cử cán bộ tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm 

của các cơ quan, tổ chức. Kịp thời cập nhật thông tin, chương trình làm việc của 

Lãnh đạo Hội, các dự án để lên Kế hoạch công tác hàng tuần, hàng tháng, năm. 

Tổng hợp báo cáo năm 2013, báo cáo 6 tháng đầu năm 2014, báo cáo năm 2014 

của TW Hội. Đặc biệt là đã chuẩn bị tốt các tài liệu, công tác hậu cần...phục vụ 

cho các Hội nghị, Hội thảo, cuộc họp do TW Hội tổ chức, điển hình là Hội nghị 

BCH lần II vào ngày 10/7/2014 tại Hà Nội.  
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          6.3 Về thực hiện dự án 

          Các dự án thực hiện trong năm 2014 đã được triển khai tương đối đồng bộ, 

đạt được một số kết quả như sau: 

 - Dự án “Xây dựng Mạng lưới Bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng, tập trung 

vào đối tượng trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS” do tổ chức AC Thụy Điển với 

tổng kinh phí  376.920.000 đồng đã tổ chức thực hiện các hoạt động và đạt kết 

quả tốt. Cụ thể như sau: Dự án đã xây dựng được Mô hình Mạng lưới bảo vệ 

quyển trẻ em tại 3 xã/phường của tỉnh Bắc Ninh; Tổ chức được 04 lớp tập huấn 

Quyền trẻ em, kỹ năng truyền thông thân thiện với trẻ em, kỹ năng xây dựng 

mạng lưới bảo vệ quyển trẻ em … cho khoảng 50 đại biểu tại địa phương; Tổ 

chức giao lưu và tặng quà cho khoảng gần 300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của 

tỉnh; Tổ chức tập huấn về kỹ năng sống cho khoảng 30 trẻ em bị ảnh hưởng bởi 

HIV/AIDS; Tổ chức được 3 buổi truyền thông sâu rộng về quyền trẻ em, kỹ năng 

bảo vệ trẻ em tại trường học và các cuộc truyền thông nhóm nhỏ cho trẻ em. 

Tổng số khoảng gần 1000 trẻ em được truyền thông. Đặc biệt, dự án đã xây dựng 

được bộ tài liệu truyền thông về quyền trẻ em, kỹ năng sống, sức khỏe sinh sản 

và chăm sóc trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS. 

 - Dự án “Đào tạo giảng viên nguồn về sức khỏe sinh sản - kỹ năng sống” 

do Tổng cục Dân số hỗ trợ 50 triệu. Hội đã tiến hành các lớp tập huấn kiến thức 

về SKSSVTN - KNS và kỹ năng truyền thông thân thiện với trẻ em tại cộng 

đồng. Đồng thời, tổ chức 2 ngày đi giảng dạy thực tế tại địa phương cho các học 

viên để tạo cơ hội trải nghiệm và chia sẻ kiến thức về SKSSVTN. 

 - Dự án “Trẻ em tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa thiên 

tai”: Hội đã phối hợp với UNICEF tổ chức tham vấn, tổng hợp ý kiến của 320 trẻ 

em tại tỉnh Điện Biên, Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề biến đổi 

khí hậu và thảm họa thiên tai với kinh phí là 315.209.000 đồng; đồng thời thành 

lập CLB Phóng viên nhỏ tại các tỉnh trên có 90 trẻ em tham gia. Cùng với việc 

triển khai hoạt động của dự án này, Hội đã tổ chức tuyên truyền về quyền trẻ em 

cho trẻ em là người dân tộc, đang sinh sống tại các địa phương chịu ảnh hưởng 

nặng nề của biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai. Sau đợt tập huấn đã thu được 

70 bài viết của trẻ em và làm 01 phim ngắn về biến đổi khí hậu tại thành phố Hồ 

Chí Minh. Dự án cũng đã thực hiện 01 Tọa đàm chính sách trên truyền hình với 

chủ đề “Trẻ em và biến đổi khí hậu” và in 01 cuốn sách “Biến đổi khí hậu dưới 

góc nhìn của trẻ em Việt Nam”. 

 - Dự án “Giáo dục tài chính và xã hội cho trẻ em” (Aflatoun): Cung cấp 

kiến thức về chương trình Aflatoun cho 90 học sinh và 75 giáo viên và cán bộ 

ngành giáo dục đào tạo Khánh Hòa, Thừa Thiên - Huế với kinh phí 178.000.000 

đồng. Hội đã tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện dự án. 
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 - Dự án tái bản cuốn sách “Quyền trẻ em - quyền của chúng mình”: Với 

kinh phí 339.000.000 đồng tài trợ của Đại sứ quán Na Uy, TW Hội đã xuất bản 

và phát hành hơn 20.000 cuốn sách trên. Đây là cuốn sách có nội dung thân thiện 

và hình ảnh minh họa sinh động được chuyển thể từ Công ước quốc tế về quyền 

trẻ em với sự tham gia của hơn 300 trẻ em trên khắp cả nước. TW Hội đã tổ chức 

lễ ra mắt cuốn sách “Quyền trẻ em - quyền của chúng mình”cho 500 trẻ em tại 

Trường THCS Hoàng Hoa Thám huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Sự kiện tạo cơ 

hội cho các em tiếp cận với quyền trẻ em qua đó thúc đẩy quyền tham gia của trẻ 

em trong trường học và thực hiện hiệu quả hơn quyền trẻ em tại địa phương. 

 - Dự án Dầu khí: Được sự tài trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông 

qua Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, TW Hội quyết định xây nhà ở 

bán trú cho học sinh Trường phổ thông bán trú THCS Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ 

An. Sau 4 tháng khởi công, công trình đã được khánh thành bàn giao cho địa 

phương đưa vào khai thác sử dụng ngày 27/11/2014 với tổng diện tích 300m2 

nhà với tổng kinh phí dự án là 2 tỷ đồng. TW Hội đã triển khai chương trình trao 

tặng 546 suất học bổng cho trẻ em tại 8 tỉnh: Quảng Trị, Quảng Nam, Bà Rịa - 

Vũng Tàu, Hà Giang, Yên Bái, Hải Phòng Bắc Ninh và Thanh Hóa với số tiền 

450 triệu đồng.  

 Trong năm, Trung ương Hội cũng đã tổ chức đánh giá kết quả triển khai 

mô hình dự án Bảo vệ trẻ em và ngăn ngừa trẻ em bỏ học dựa vào gia đình và 

cộng đồng tại phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa và xã Tòng 

Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. 

 Công tác truyền thông trong triển khai thực hiện dự án, ngoài việc viết tin 

bài lãnh đạo TW Hội cũng đã chỉ đạo xây dựng 2 phóng sự về hoạt động an sinh 

xã hội của Tổng công ty PVFCCo, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam với kinh 

phí 50 triệu đồng.  

            - Các hoạt động khác: Cơ quan Thường trực phía Nam đã tổ chức 03 cuộc 

tập huấn với sự tham dự của 180 trẻ em và 80 phụ huynh, cán bộ địa phương ở 

TP.HCM với các nội dung về Nghị định 144/2013/NĐ-CP của Chính phủ; Tuyên 

truyền cho 100 em thuộc mái ấm, nhà mở TPHCM về những quy định pháp luật 

trong việc lạm dụng sức lao động trẻ em; In và phát hành 800 tài liệu truyền 

thông “Quy định pháp luật về hành vi vi phạm quyền trẻ em”cho 8 tỉnh, thành 

phía Nam... Hội Từ thiện và BVQTE TP Đà Nẵng tổ chức 13 cuộc tư vấn tuyên 

truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước và Công ước 

quốc tế về Quyền trẻ em; tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2014 với chủ đề “Trẻ em 

và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em”; xây dựng 03 phóng sự và nhiều tin, bài 

phản ánh kịp thời các hoạt động nhân đạo từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em của 

Hội. Qua các Chương trình này có khoảng 1000 trẻ em được thụ hưởng trực tiếp. 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức truyền thông tư vấn 

Chăm sóc SKSS VTN cho gần 500 học sinh trường THCS Vinh Giang, Phú Lộc. 



14 

 

 ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 Đối chiếu với Kế hoạch hoạt động, về cơ bản các mặt công tác của Hội đã 

bám sát nhiệm vụ. Kết quả đã đạt được 84% các chỉ tiêu đề ra cho năm 2014. Cụ 

thể: 

Đạt và vượt hơn 6/8 chỉ tiêu theo Nghị quyết Ban Chấp hành đã đề ra 

(trong đó có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch: Một là Vận động nguồn lực của Hội 

BVQTEVN (14 tỷ đồng /10 tỷ đồng kế hoạch) chưa tính nguồn lực từ Hội các địa 

phương. Hai là số trẻ em được hưởng thụ (đạt hơn 2 vạn em/1 vạn em theo kế 

hoạch chưa tình số trẻ em được hưởng thụ từ các chương trình của Hội địa 

phương): Có 2 chỉ tiêu chưa đạt hoàn toàn. Đó là: Chỉ tiêu về phát triển tổ chức 

Hội địa phương, chi hội trực thuộc (đạt 2/kế hoạch: 3-5 Hội địa phương) và chỉ 

tiêu Phát hành Bản tin (đạt 1/2 Bản tin).  

 Ban Thường vụ, Thường trực TW Hội với sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ 

của  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực chỉ đạo thực hiện Nghị 

quyết Ban Chấp hành, vận động nguồn lực, phát huy được vai trò của các ủy viên 

Ban Chấp hành, không ngừng mở rộng liên kết hoạt động với các cơ quan, tổ 

chức xã hội, các địa phương và NGO nước ngoài làm việc về trẻ em. Một số vị 

ủy viên Ban Chấp hành TW Hội, đặc biệt là các ủy viên Ban Chấp hành đang giữ 

chức Chủ tịch Hội BVQTE các địa phương đã tham gia tích cực và có nhiều sáng 

kiến đóng góp thiết thực cho công tác của các cấp Hội. Từ đó, nội dung hoạt 

động của Hội phong phú hơn, tăng số lượng trẻ em được hỗ trợ, đáp ứng đúng 

đối tượng và nhu cầu của trẻ em khó khăn, cần chăm sóc, bảo vệ. Công tác phát 

triển tổ chức và năng lực của Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt nam tiếp tục được 

củng cố và phát triển. Đội ngũ cán bộ Hội các cấp trưởng thành hơn, phát huy 

được tinh thần chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm trong công việc được giao. 

Phát triển thêm một số Hội cấp tỉnh và Chi hội địa phương, kết nạp thêm được 

nhiều cộng tác viên của Hội. Từ đó, mạng lưới của Hội ngày một vững mạnh. 

Hoạt động truyền thông có sự đổi mới và thiết thực, thúc đẩy được sự tham gia 

của trẻ em và công tác bảo vệ quyền trẻ em. Công tác vận động chính sách của 

Hội được chú trọng hơn, tập trung vào công tác góp ý sửa đổi, bổ sung, hoàn 

chỉnh pháp luật về trẻ em. Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được duy trì, mở 

rộng thêm đối tác mới, tham gia có trách nhiệm và nâng cao được vị thế của Hội. 

 Các Hội, Chi hội địa phương đã tích cực khai thác các nguồn lực tại địa 

bàn, phối hợp cùng các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương triển 

khai nhiều hoạt động có ý nghĩa cho trẻ em, phát triển được thêm cơ sở Hội, kết 

nạp được nhiều hội viên mới.  

 Tuy nhiên, công tác của Hội còn có những khó khăn, hạn chế cần phải nỗ 

lực tìm biện pháp khắc phục để Hội tiếp tục phát triển, đó là về vận động nguồn 

lực và công tác vận động thành lập Hội, Chi hội ở các địa phương. Sự tham gia 
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giám sát, đánh giá việc thực hiện luật pháp chính sách, có tiếng nói về chính kiến 

của Hội đối với các vi phạm quyền trẻ em chưa được chú ý đúng mức. Công tác 

chỉ đạo, phối hợp và trao đổi thông tin giữa TW Hội với các Hội, Chi hội địa 

phương, đơn vị trực thuộc còn thiếu chặt chẽ và chưa thường xuyên; nhiều 

Trung tâm chưa thực hiện chế độ báo cáo định kỳ cũng như thực hiện các 

nghĩa vụ với TW Hội theo Quy chế đã đề ra. Một số Hội, Chi hội địa phương 

hoạt động khó khăn vì thiếu kinh phí, chưa có địa điểm làm việc và hội họp; 

một số thành viên BCH Hội, Chi hội là cán bộ đương chức nên rất khó bố trí 

thời gian cho công tác Hội. 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN THỨ HAI 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC HỘI NĂM 2015 

 Năm 2015, là năm có nhiều sự kiện trọng đại diễn ra: toàn quốc đang 

tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng 

các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng:  

Đối với công tác trẻ em,  Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội đã khẳng 

định những nhiệm vụ, mục tiêu chính năm 2015 là: Hoàn thiện trình Quốc hội cho 

ý kiến Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Thực hiện các quyền 

của trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện; 

ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em: 85% trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt được trợ giúp dưới các hình thức1; giảm tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn xuống dưới 5,4%; 70% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ 

em theo quy chuẩn mới2; 100% trẻ em dưới 6 tuổi được cấp Thẻ bảo hiểm y tế 

khámchữa bệnh không phải trả tiền tại cơ sở y tế nhà nước. (*) 
 

 
 

(*Trích Báo cáo 

Tình hình thực hiện năm 2014 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2015 lĩnh vực lao 

động, người có công và xã hội) 
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Đối với Hội Bảo vệ quyền trẻ em (VACR), năm 2015 là năm thứ hai triển 

khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam 

nhiệm kỳ 2013-2018.  

Xuất phát từ tầm nhìn, chức năng, nhiệm vụ chung và tình hình thực tiễn, 

công tác Hội Bảo vệ quyền trẻ em năm 2015 tập trung thực hiện theo hướng sau 

đây: 

Nâng cao chất lượng, trình độ chuyên nghiệp trong hoạt động. Cùng với 

vận động nguồn lực, hỗ trợ trẻ em thiệt thòi, cần làm tốt hơn công tác truyền 

thông, phát triển mạng lưới bảo vệ quyền trẻ em, tổ chức Hội điạ phương, Chi 

hội trực thuộc, hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước, quốc tế; đặc biệt làm 

tốt hơn công tác tham gia giám sát, có chính kiến về các vụ việc vi phạm quyền 

trẻ em, thực hiện vai trò đại diện cho hội viên (bao gồm trẻ em), có tiếng nói và 

tham gia kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về chủ trương, chính sách liên 

quan lĩnh vực họat động của Hội.  

Trong đó ưu tiên tập trung một số hoạt động: Tham gia đóng góp ý kiến 

vào Dự thảo Luật BVCS&GD TE (sửa đổi); Phối hợp nâng cao năng lực, tổ chức 

Diễn đàn lần thức 3 của Hội và Mạng quyền trẻ em; tổ cuộc Gặp gỡ trẻ em Châu 

Á lần thứ 3 tại Việt Nam và vận động nguồn lực giúp đỡ, hỗ trợ trẻ em thiệt thòi, 

trẻ em cần bảo vệ đặc biệt và tổ chức các sự kiện vì trẻ em. 

1. Các mục tiêu phấn đấu 

1.1. Nâng số lượng truy cập và đọc trang trang Website ”treemviet.vn” của 

Hội lên 250.000 lượt truy cập/1 năm) Phát hành 2 số bản tin hoạt động của Hội 

Bảo vệ quyền trẻ em và Bản tin Tiếng nói của Mạng quyền trẻ số 1. 

 1.2.Vận động, phát triển thêm từ 2 đến 3 đến tổ chức Hội địa phương tăng 

số Chi hội và hội viên lên 20% so với năm 2014 (khoảng 10 Chi hội); 80% cán 

bộ, hội viên được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tham gia chăm sóc, giáo dục, bảo 

vệ, thực hiện quyền trẻ em. 

 1.3. Vận động 15 tỷ đồng (chưa kể Hội địa phương), 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. 

 1.4. Đảm bảo ít nhất 20.000 trẻ em được hưởng lợi từ các chương trình, dự 

án và hoạt động của Hội. (chưa kể số trẻ em được thụ hưởng từ vận động của Hội 

địa phương). 

1.5. Phối hợp xây dựng Bản Khuyến nghị (lần thứ hai) của các tổ chức xã 

hội đóng góp vào Dự thảo Luật BVCS&GDTE (sửa đổi); tổ chức tốt Diễn đàn đối 

thoại lần thứ 3. Dự kiến chủ đề “Các tổ chức xã hội đối với việc tham gia Phong 

trào Toàn dân chăm sóc, bảo vệ trẻ em và giám sát thực hiện quyền trẻ em” (tập 

trung vào công tác giám sát và dịch vụ bảo vệ trẻ em). 
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 1.6. Phối hợp tổ chức tốt Sự kiện “Thắp sáng những ước mơ”. “Cuộc sống 

và Tình thương” nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em và Tết Nguyên đán.  

         1.7. Xây dựng, mở rộng mô hình tham gia giám sát, tư vấn pháp luật, dịch 

vụ hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng. 

1.8. Vận động ý kiến của trẻ em và hỗ trợ, tạo cơ hội để trẻ em được tham 

gia vào các hoạt động của Hội liên quan đến bảo vệ quyền trẻ em (ít nhất 3000 

trẻ em). 

 2. Biện pháp thực hiện cụ thể 

2.1 . Công tác truyền thông, vận động nguồn lực và tăng cường sự tham 

gia của trẻ em 

 2.1.1. Tăng cường đổi mới và nâng chất lượng trang Website về nội dung 

và hình thức. Tăng số lượng bài viết gắn với tuyên truyền về hoạt động của Hội 

về công tác bảo vệ quyền trẻ em.  

 2.1.2. Củng cố Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo bảo vệ quyền trẻ em, tổ 

chức sinh hoạt và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2015. 

         2.1.3. Mở rộng liên kết với các Báo điện tử, Chương trình phát thanh, 

truyền hình  liên quan bảo vệ quyền trẻ em.   

 2.1.4. Phát huy tiếng nói và sự tham gia của CLB Kết nối với trẻ em, CLB 

Phóng viên nhỏ và trẻ em nhằm vận động xã hội thực hiện các quyền tham gia 

của trẻ em.  

2.1.5. Tham gia Tháng Hành động vì trẻ em và phối hợp thực hiện Diễn 

đàn trẻ em quốc gia năm 2015. 

2.1.6. Phối hợp xây dựng, phát hành 2 số Bản tin “Bảo vệ quyền trẻ em” và 

một số phóng sự về hoạt động của tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền trẻ em. 

2.1.7. Phối hợp phát hành Bản tin Tiếng nói của Mạng quyền trẻ em                                                                                                                                                                                                    

2.1.8. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận động nguồn lực 

tổ chức sự kiện “Cuộc sống và Tình thương” nhân dịp Tết Nguyên đán 2016, sự 

kiện “Thắp sáng những ước mơ” nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em. Đây là sự 

kiện quan trọng đã thành truyền thống của Hội nhằm huy động cộng đồng giúp 

đỡ các trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sâu vùng xa, 

miền núi và hải đảo. 

 2.1.9. Câu lạc bộ Nhà báo Bảo vệ quyền trẻ em tổ chức chuyến công tác 

viết bài thực tế tại địa phương trong Quý II năm 2015. 

 2.1.10. In tờ rơi tuyên truyền về Hội BVQTEVN.   

 2.2. Về phát triển tổ chức, kết nối mạng lưới và nâng cao năng lực 
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2.2.1. Xây dựng, thực hiện kế hoạch vận động các tỉnh,thành tiến tới thành 

lập tổ chức Hội địa phương (Dự kiến ở các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Yên Bái, Hà 

Nam, Quảng Nam, Long An, Bến Tre. Củng cố mối liên kết giữa Cơ quan 

Thường trực với các Chi hội trực thuộc; tiếp tục kiện toàn tổ chức và nâng cao 

chất lượng hoạt động của Mạng CRnet. 

2.2.2. Phối hợp tổ chức các cuộc gặp gỡ trao đổi công việc, tiến đến xây 

dựng kế hoạch phối hợp hoạt động với các tổ chức xã hội, các Mạng xã hội, các 

Câu lạc bộ có mục tiêu và hoạt động về trẻ em, như: Hội Khuyến học, Hiệp hội 

giáo dục cho mọi người, Hội Bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi, Hội Cứu trợ trẻ em 

tàn tật, Hội Nhi khoa, Mạng quyền trẻ em (CRnet), Câu lạc bộ kết nối vì trẻ em 

..)  

2.2.3. Phối hợp khảo sát, đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực công tác xã 

hội bảo vệ quyền trẻ em cho cán bộ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và đề 

xuất khung tài liệu bồi dưỡng cán bộ Hội về vấn đề này. 

2.2.4. Liên kết với Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo, phát triển cộng đồng và 

các cơ quan, tổ chức tiến hành kế hoạch phối hợp nâng cao năng lực cho cán bộ 

Hội về kiến thức, kỹ năng bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và công tác bảo vệ  

quyền trẻ em (Bao gồm cán bộ cơ quan Thường trực và các tỉnh, thành phố tỉnh 

Bắc Giang, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, thành phố Hồ Chí Minh và 

Mạng quyền trẻ em (CRnet). 

2.2.5. Về xây dựng văn bản: Hoàn thiện và ký ban hành Quy chế làm việc 

của Ủy ban Kiểm tra, Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan TW Hội và Quy tắc 

ứng xử của cán bộ Hội.  

2.2.6. Phối hợp nghiên cứu hoàn thành các văn bản trình Bộ LĐ-TB&XH, 

Bộ Nội vụ về Trung tâm nâng cao năng lực bảo vệ quyền trẻ em và Trung tâm 

Tư vấn, hỗ trợ bảo vệ quyền trẻ em thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. 

2.2.7. Hoàn thiện các thủ tục thành lập Chi bộ Đảng của Cơ quan Thường 

trực.  

2.2.8. Phối hợp xây dựng đề án thành lập Quỹ giải thưởng “Bảo vệ quyền 

trẻ em”. 

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

 2.3.1.Tổ chức Hội thảo của các tổ chức xã hội để đóng góp và xây dựng 

Bản Khuyến nghị đối với Dự thảo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa 

đổi) (thông qua Cổng thông tin Điện tử của Chính phủ).  

2.3.2.Tiếp tục giám sát việc thực hiện các quyền của trẻ em, phát hiện, 

cung cấp thông tin về vi phạm quyền trẻ em và phối hợp cùng các cơ quan chức 

năng tham gia giải quyết nhằm bảo vệ quyền của các trẻ em liên quan.  

 2.3.3. Hoàn thiện và tổng hợp các vụ việc về vi phạm quyền trẻ em mà Hội 

tiếp nhận để làm cơ sở dữ liệu tham gia vận động chính sách. 
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 2.3.4. Chủ động tham gia các hoạt động xây dựng luật pháp, chính sách 

liên quan tới trẻ em của các bộ, ngành và Quốc hội. Đặc biệt là Hội thảo góp ý 

cho các Dự thảo Luật Hình sự và Luật Tố tụng hình sự... 

 2.3.5. Tổ chức đánh giá nhanh về Mô hình Bảo vệ trẻ em ở cộng đồng, Mô 

hình Tư vấn luật pháp, hỗ trợ bảo vệ quyền trẻ em của Mạng lưới Luật sư, luật 

gia, Hội thẩm nhân dân tình nguyện của Hội và đề xuất chiến lược phối hợp hoạt 

động bảo vệ trẻ em trong giai đoạn 2016 - 2020. 

2.3.6. Phối hợp với Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc Bộ LĐ-TB&XH và 

Ban Điều phối Mạng Quyền trẻ em (CRnet) tổ chức Diễn đàn đối thoại lần thứ 3. 

Dự kiến chủ đề “Các tổ chức xã hội đối với việc tham gia Phong trào Toàn dân 

chăm sóc, bảo vệ trẻ em và giám sát thực hiện quyền trẻ em”.  

 2.3.6. Vận động kinh phí tiến hành các hội thảo chuẩn bị xây dựng Kế 

hoạch phối phối hợp hoạt động giữa Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) 

với một số cơ quan nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ của nhà nước về trẻ em giai 

đoạn 2016 - 2020 với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Ủy ban Dân tộc....  

 2.4. Về hợp tác trong nước và quốc tế 

 2.4.1.Trong các nhóm làm việc của Liên minh Châu Á, Hội tham gia tích 

cực và chú trọng vào hoạt động của các nhóm bảo vệ trẻ em, xây dựng năng lực 

và phát triển thành viên mới.  

2.4.2. Phối hợp với Liên minh tổ chức Gặp gỡ trẻ em Châu Á lần thứ 3 tại 

Việt Nam. 

 2.4.3. Tham dự Diễn đàn nhân dân ASEAN 2015. 

 2.4.5. Tiếp tục duy trì hợp tác với các đối tác cũ và tìm kiếm, phát triển 

thêm các đối tác song phương mới. 

 2.5. Công tác vận động nguồn lực, thực hiện các dự án và bảo vệ trẻ em 

 2.5.1. Triển khai tốt các dự án đã ký kết đang thực hiện (với tổ chức SC, Plan, 

Unicef, Sứ quán Na Uy, Sứ quán Mỹ, Liên minh Quyền trẻ em Châu Á, Liên đoàn 

Bóng đá Na Uy... ) đồng thời  tiếp tục vận động các nhà tài trợ  (Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam,  Công ty Cổ phần Giấy Hải Tiến, Công ty Du lịch Hòa Bình, Câu lạc bộ 

Từ thiện Kim Hằng, các đơn vị tổ chức thuộc Bộ Quốc phòng, Ngân hàng, các tổ 

chức Công đoàn thuộc các Bộ ... nhằm thực hiện các mô hình, dự án hỗ trợ trẻ em 

khó khăn (như: Xây dựng các cầu nhỏ, lớp học bán trú, trao học bổng, phẫu thuật 

tim, tặng phao cứu trợ... cho trẻ em. 

 2.5.2. Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em, Công ty truyền thông, Chương trình 

truyền hình ...vận động nguồn lực tổ chức các sự kiện “Thắp sáng những ước mơ”, 

“Tết ấm cho em”... nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em và Tết Nguyên đán. 
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 2.5.3. Hợp tác với các tổ chức NGO nước ngoài làm việc về trẻ em và kêu gọi 

các chuyên gia, cộng tác viên  của Hội tham gia,viết đề xuất các dự án mới nhằm 

vận động nguồn lực để đầu tư xây dựng các cơ sở chăm sóc, nuôi dạy trẻ em cấn 

bảo vệ đặc biệt tại cộng đồng (như Nhà bán trú, Trung tâm tư vấn, hỗ trợ trẻ em rối 

nhiễu tâm trí, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật ...). 

2.5.4.Thu thập dữ liệu về vận động nguồn lực của Hội BVQTEVN và Hội 

địa phương đã đóng góp cho công tác Hội và hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt, khó khăn. 

 Trên đây là báo cáo tổng kết năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 

2015 của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. 

 

 

Nơi nhận: 

- Bộ LĐ-TB&XH (để b/c); 

- Bộ Nội vụ (để b/c); 

- CT, các PCT, UV BTV, BCH; 

- CQTT phía Nam, các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu CQ TT Hội. 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TW HỘI 

CHỦ TỊCH 
 

 

(Đã ký) 

 

 

TS. Trần Thị Thanh Thanh  

 


