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PHẦN 1 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2015 

 

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành năm 2015, Hội Bảo vệ quyền 

trẻ em Việt Nam đã tiến hành một số hoạt động như sau: 
 

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

1.1. Cải tiến hình thức, nâng cao chất lượng tin bài trên trang thông tin 

điện tử.  

 - Hội Bảo vệ quyền trẻ em (Hội BVQTE) Việt Nam đã 05 lần điều chỉnh 

giao diện trang Website (treemviet.vn) để phù hợp với nội dung và tăng tính 

sinh động hấp dẫn bạn đọc. Kết quả số lượng truy cập trang Website tăng hơn 

(số lượt truy cập bình quân năm 2014 là 450 lượt/ngày, năm 2015 lên 1.420 

lượt/ngày; bình quân có 20 tin bài tổng hợp đăng trên website/ngày; tính đến 

tháng 10/2015 có 2.735 tin bài đã đăng. 

 - Hội BVQTE tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tục cập nhật đầy đủ các 

chương trình hoạt động của Hội, cập nhật kịp thời các thông tin về tài trợ... 

trên website, facebook của Hội; Hội BVQTE tỉnh Bắc Giang đã đăng 113 tin, 

bài, ảnh hoạt động của Hội trên trang Website chỉ tính từ ngày 01/6/2015 sau 

khi Hội nâng cấp trang thông tin điện tử đến nay đã có 109.986 lượt người 

truy cập. 
 

1.2. Tăng cường hoạt động tập huấn nghiệp vụ cho Phóng viên câu lạc bộ 

Nhà báo bảo vệ quyền trẻ em và hợp tác với các cơ quan truyền thông. 

 - Tập huấn cho các thành viên câu lạc bộ Nhà báo bảo vệ quyền trẻ emvề 

chăm sóc và bảo vệ trẻ em và tổ chức chuyến đi thực tế viết tin bài về bảo vệ 

trẻ em có HIV tại Bắc Ninh cho 30 thành viên. 

 - Hội BVQTE Việt Nam đã đẩy mạnh hoạt động kết nối với các đơn vị 

báo chí, truyền hình: Vận động báo điện tử Gia đình và Xã hội tài trợ xây 

dựng trang thông tin điện tử; kết nối với khoảng 60 đơn vị báo chí truyền hình 

tham dự và đưa tin cho các hoạt động của Hội BVQTE Việt Nam; phát trên 
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truyền hình quốc gia 04 lượt phóng sự về BVQTE Việt Nam và các hoạt động 

nổi bật của BVQTE Việt Nam; Phát trên truyền hình 02 phóng sự về hoạt 

động hỗ trợ quyền tham gia của trẻ em; đặc biệt có17 ý kiến của Hội trên 

truyền hình, đài phát thanh và báo về các vụ việc liên quan đến bảo vệ trẻ em. 

Riêng Hội Từ thiện và BVQTE thành phố Đà Nẵng đã làm12 số chương trình 

truyền hình thực tế “Viết tiếp ước mơ”; 10 số chương trình truyền hình thực tế 

“Vòng tay nhân ái”; Hội BVQTE thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 15 buổi 

truyền thông về Luật Hôn nhân và Gia đình 2014…; Liên Chi hội BVQTE 

tỉnh Thanh Hóa đã phát 45 lượt tin bài, phóng sự trên Đài Phát thanh truyền 

hình tỉnh và trung ương về điển hình hoạt động bảo vệ trẻ em. 

 - Hưởng ứng chủ trương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ 

LĐTBXH), phát động “Tháng hành động vì trẻ em” năm 2015, Hội đã triển 

khai chủ đề “Lắng nghe trẻ em nói” tại các Tỉnh hội, Chi hội và Trung tâm 

trực thuộc Hội. Cơ quan Thường trực phía Nam tổ chức hoạt ngày quốc tế 

thiếu nhi 1/6 cho 300 em nghèo, mồ côi, khuyết tật ở các huyện vùng sâu của 

tỉnh Bến Tre tham quan tại Công viên văn hóa Đầm Sen. 

 - Hội BV QTEVN và Hội BVQTE các tỉnh in, phát hành hơn 15.000 tờ 

rơi và các nội dung về bảo vệ quyền trẻ em; Quyền trẻ em - Quyền của chúng 

mình; phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; về tổ chức Hội BVQTE in 

2000 tờ rơi về Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Hội BVQTE tỉnh Thừa 

Thiên - Huế phát tờ rơi giới thiệu về Hội cho các du khách đến Cảng Chân 

Mây, Thừa Thiên - Huế; Liên Chi hội BVQTE tỉnh Thanh Hóa cấp phát hơn 

10.000 tờ rơi và tài liệu liên quan bảo vệ quyền trẻ em cho cơ sở; Hội Từ 

thiện và BVQTE thành phố Đà Nẵng đã in 2000 tờ rơi thông tin, tuyên 

truyền về quyền trẻ em; Cơ quan Thường trực phía Nam đã in 450 quyển tài 

liệu về quyền được bảo vệ của trẻ em; 400 tờ rơi về phòng chống tai nạn 

thương tích cho trẻ em. 

- Ngoài ra các tổ chức thành viên của Hội ở các tỉnh phía Nam đã tham gia 

công tác truyền thông cho một số địa phương ở TP HCM: quận Tân Bình, Tân 

Phú (nơi có nhiều người dân nhập cư), quận 3 (các phường đông dân cư lao 

động) và các tỉnh Bến tre, Trà Vinh, Long An, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu 

và TPHCM có dự án của Hội về các quyền cơ bản của trẻ em trong Công ước 

quốc tế về quyền trẻ em và Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em (Luật 

BVCSGDTE), Luật Hôn nhân và Gia đình sửa đổi. Tổng cộng 41 cuộc với sự 

tham dự của 3.184 lượt người trong đó 1.937 người lớn, 1.247 trẻ em. 
 

1.2. Hoạt động tăng cường sự tham gia của trẻ em 

 - Tạo điều kiện phát huy vai tròcủa Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ như: tổ 

chức hướng dẫn và đăng tải hơn 200 bài viết của thành viên Câu lạc bộ Phóng 

viên nhỏ; đăng tải 12 bải viết của trẻ em trong bản tin “Đại biểu dân cử với trẻ 
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em” của Quốc hội; in cuốn sách “Biến đổi khí hậu dưới góc nhìn của trẻ em” 

gồm hơn 50 bài viết của các em phóng viên nhỏ; thực hiện 01 phim ngắn về 

vấn đề biến đổi khí hậu tại TP.Hồ Chí Minh; triển khai dự án “Cộng đồng bảo 

vệ trẻ em trên mạng”; tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các em cho hoạt động 

tham vấn về giám sát thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam. 

- Cơ quan Thường trực phía Nam còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, 

tặng quà, tiến hành khảo sát lấy ý kiến trẻ em tại nhiều tỉnh phía Nam về dự 

thảo Luật BVCSGDTE, đã có 80 em được khảo sát lấy ý kiến. 

 - Hội BVQTE Việt Nam đã cử 05 trẻ em tham gia Diễn đàn trẻ em quốc 

gia năm 2015; cử 01 cán bộ Hội BVQTE Việt Nam tham gia vào Ban tổ chức 

và 15 em sinh viên làm tình nguyện viên. Liên Chi hội BVQTE tỉnh Thanh 

Hóa đã phối hợp tổ chức được 8 “Diễn đàn quyền trẻ em” cấp huyện, 1 cuộc 

Diễn đàn quyền trẻ em cấp tỉnh và 61 Diễn đàn cấp cơ sở nhân Tháng hành 

động vì trẻ em đã thu hút 5.200 lượt người tham gia. 
 

2. Về vận động chính sách, nghiên cứu và giám sát bảo vệ quyền trẻ em 

2.1. Hoạt động tham vấn sửa đổi văn bản pháp luật, chính sách. 

- Hoạt động tập trung là tham gia đóng góp ý kiến với các cơ quan Nhà 

nước (Bộ LĐTBXH và UBVHGDTNTNNĐ của Quốc hội trong quá trình 

hoàn thiện văn bản trình Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Trẻ em) thông 

qua các hoạt động:  

- Tổ chức Hội nghị của Hội BVQTEVN (gồm cả cơ quan đại diện phía 

Nam, các chuyên gia và thành viên Ban Điều phối mạng Quyền trẻ em) nhằm 

thảo luận, tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ sở Hội đối với bản dự thảo 

(tháng 4 năm 2015) về Luật BVCSGD TE sửa đổi, theo yêu cầu của Bộ 

LĐTBXH. Trên cơ sở đó Hội đã có Công văn số 74/CV-HBVQTE(ngày 

11.5.2015) về việc Góp ý vào Dự thảo Luật BVCSGDTE sửa đổi. Trong đó 

kiến nghị liên quan đến 27 điều của bản dự thảo liên quan các nội dung: 

Tuổi trẻ em, giải thích từ ngữ, các nguyên tắc thực hiện quyền trẻ em, về các 

hành vi nghiêm cấm, về quyền được chăm sóc đối với trẻ sơ sinh, trẻ dưới 36 

tháng, Tháng hành động vì trẻ em, về trách nhiệm của cha mẹ, về chính sách 

đối với trẻ em trong hộ nghèo, về các quyền của trẻ em (quyền được vui chơi, 

giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật.., quy định về quyền, bổn phận của trẻ 

em định cư ở nước ngoài, quyền được bảo vệ khỏi bị xâm hại, bóc lột tình dục 

trẻ em, bạo lực, và sao nhãng, quyền được hưởng an sinh xã hội.. ) về bổn 

phận của trẻ em, về quy định nguyên tắc, trách nhiệm hành vi , quy trình, hình 

thức tổ chức bảo vệ trẻ em; về tăng cường trách nhiệm kiểm tra, thanh tra, 

giám sát việc thực hiện quyền trẻ em, về quy định hình thành Ủy ban quốc gia 

về trẻ em và về vai trò các tổ chức xã hội, của Hội BVQTE đối với thực hiện 

quyền trẻ em...).   
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- Hội đã cử thành viên, các chuyên gia tham gia các hội nghị, hội thảo 

về vận động chính sách liên quan bảo vệ trẻ em do các Ủy ban, Viện pháp luật 

của Quốc hội, các Bộ, ngành, các tổ chức NGOs nước ngoài tổ chức nhằm 

đóng  góp ý kiến cho các dự thảo Luật BVCSGDTE sửa đổi, Bộ Luật Dân sự, 

Bộ Luật Hình sự; Bộ Luật Tố tụng hình sự, Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi, 

Luật Thông tin, Luật về Hội, Diễn đàn Tăng cường cải cách pháp luật và tư 

pháp ở Việt Nam, các Chương trình, Kế hoạch về phòng chống tai nạn thương 

tích, về sự tham gia của trẻ em...  

 - Cơ quan Thường trực phía Nam đã thực hiện mô hình “Ngăn ngừa trẻ 

em bỏ học dựa vào gia đình và cộng đồng” ở 5 tỉnh Trà Vinh, Long An, Tây 

Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM Kết quả có 472 em đã được hưởng lợi 

trong chương trình này. 

- Phối hợp với Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em, Mạng quyền trẻ em (CRnet) 

tổ chức Diễn đàn với chủ đề “Phát huy vai trò của Hội BVQTE và CRnet 

trong thực hiện các chính sách của Nhà nước về quyền trẻ em”. Diễn đàn đã 

có sự tham gia của hơn 60 đại biểu trên cơ sở hoạt động thực tiễn liên quan 

chức năng nhiệm vụ của Hội, các đại biểu tham luận, đối thoại trên 4 vấn đề 

về chăm sóc sức khỏe học đường, quan tâm chăm sóc, giáo dục đối với trẻ tự 

kỷ, trẻ rối nhiễu tâm trí, về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em trong trường 

học, hạn chế tình trạng bạo lực học đường; ngăn ngừa và bảo vệ quyền lợi 

chính đáng cho trẻ khi vi phạm pháp luật cũng như giúp trẻ sớm hòa nhập 

cộng đồng  và cơ chế phát huy vai trò của Hội BVQTE, của mạng CRnet 

nhằm góp phần thực hiện quyền trẻ em, cải thiện chất lượng sống của trẻ em 

Việt Nam. Từ đó Diễn đàn đã khuyến nghị 8 vấn đề đối với các cơ quan Nhà 

nước.  

- Hội BVQTE tỉnh Thừa Thiên - Huế tham gia góp ý cho Ban Văn hóa xã 

hội- Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc lồng ghép các hoạt 

động về Quyền trẻ em vào chương trình kinh tế xã hội; góp ý cho Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế về kế hoạch thực hiện 

Quyền tham gia của trẻ em ở tỉnh Thừa Thiên -Huế giai đoạn 2016-2020. 
 

2.2. Hoạt động thu thập dữ liệu và giám sát 

- Hội đã hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu về các vụ việc mà Hội Bảo 

vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý, tiếp tục cập nhật theo từng 

năm; 

- Đã tiến hành đánh giá “Mô hình Luật sư, luật gia và Hội thẩm nhân 

tham gia bảo vệ quyền trẻ em”, tổng hợp phân tích các vụ việc 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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- Hội 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. 

- Hội BVQTE tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức 23 cuộc khảo sát, 

giám sát các hoạt động dự án “Hỗ trợ dinh dưỡng và giáo dục cho trẻ em 

nghèo huyện Sơn Động”. 

- Hội BVQTE tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục được Liên đoàn bóng đá 

Na Uy mời làm giám sát độc lập bảo vệ trẻ em tại Cup FFAV 2015, Cup diễn 

ra trong 3,5 ngày với 3533 cầu thủ trẻ em tham gia. 
 

2.3.Công tác tư vấn, bảo vệ trẻ em. 

-Tích cực tham gia giải quyết đơn thư của người dân, tư vấn trực tiếp 

qua điện thoại… Trong 10 tháng đầu năm 2015, Hội BVQTEVN đã xử lý có 

kết quả được 16 vụ việc. 

 - Liên Chi hội BVQTE tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm trợ 

giúp pháp lý của tỉnh tổ chức đi cơ sở 3 đơn vị (Hà Trung, Đông Sơn, Hậu 

Lộc) mỗi đơn vị 2 ngày, tiếp xúc với trẻ và gia đình trẻ, người làm công tác xã 

hội có nhu cầu hiểu biết về quyền trẻ em với tổng số 350 đối tượng. 

 - Hội BVQTE TP HCM đã tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết 30 trường 

hợp liên quan tới bạo hành, hiếp dâm, chia tài sản thừa kế thông qua tư vấn 

điện thoại, tư vấn làm đơn khiếu nại, yêu cầu luật sư… 

 - Hội Từ thiện và BVQTE thành phố Đà Nẵng phối hợp với Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát công tác bảo 

vệ quyền trẻ em ở 7 quận, huyện và 14 xã phường; phối hợp với các ban 

ngành giải quyết 4 vụ việc xâm hại trẻ em và thực hiện 10 cuộc tư vấn tại 

cộng đồng; chỉ đạo các quận, Huyện hội và các cấp Hội xã, phường giải quyết 

trên 30 vụ việc liên quan đến công tác bảo vệ quyền trẻ em... 
 

3. Về phát triển tổ chức, kết nối mạng lưới và nâng cao năng lực 

3.1. Công tác phát triển tổ chức 

- Hội BVQTE Việt Nam đã gửi công văn và làm việc với lãnh đạo các 

tỉnh,thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Quảng Nam, Yên Bái, Thái Nguyên; cơ 

quan Thường trực phía Nam đã đẩy mạnh hoạt động Hội Bảo vệ quyền trẻ em 

thành phố Hồ Chí Minh; vận động thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em huyện 

Đức Hòa; Tây Ninh, Trà Vinh và Bến Tre… Đến nay đã có 4 tỉnh chuẩn bị 

thành lập Hội: Quảng Nam, Tây Ninh, Trà Vinh và Bến Tre.  

- Trong năm 2015 các Hội địa phương đã thúc đẩy việc thành lập các 

chi hội trực thuộc như Hội BVQTE thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định 

thành lập 04 Chi hội; Hội BVQTE tỉnh Bắc Giang có 10/10 huyện, thành phố 

có tổ chức Hội cấp huyện, thành phố; Liên Chi hội BVQTE tỉnh Thanh Hóa 
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đã tổ chức Đại hội Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em ở 11 huyện, thị, thành... Hội 

Từ thiện và BVQTE thành phố Đà Nẵng đã phát triển Chi hội Luật sư, luật 

gia và Hội thẩm nhân dân trực thuộc thành hội, đã tổ chức 2 cuộc tập huấn với 

100 học viên các cấp hội tham gia. 

- Liên chi hội BVQTE tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo mô hình Câu lạc bộ 

Bảo vệ quyền trẻ em tại xã Trường Sơn. Hiện nay đã nhân rộng thêm 8 Câu 

lạc bộ khác trong tỉnh, đặc biệt Câu lạc bộ gia đình trẻ tự kỷ được mở rộng từ 

6 huyện, thị, thành phố có thành viên tham gia lên 12 huyện, thị với số hội 

viên trên 200 người. 

- Thực hiện đánh giá Mô hình “Hoạt động của mạng lưới tình nguyện 

viên bảo vệ trẻ em và phòng ngừa trẻ em bỏ học dựa vào cộng đồng” tại 

Khánh Hòa và Thanh Hóa. Thực hiện ở 5 tỉnh Trà Vinh, Long An, Tây Ninh, 

Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM, mô hình “Ngăn ngừa trẻ em bỏ học dựa vào gia 

đình và cộng đồng”. Kết quả có 472 em đã được hưởng lợi trong chương trình 

này. 
 

3.2. Công tác nâng cao năng lực 

- Hội đã được sự phối hợp và hỗ trợ của Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em, 

Cục Bảo trợ xã hội nên đã tổ chức 6 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán 

bộ Hội của các tỉnh về các chủ trương chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em của 

Nhà nước hiện hành, một số kiến thức, kỹ năng công tác xã hội với trẻ em và 

chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội đối với bảo vệ trẻ em.   

- Thực hiện đề tài đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực tại Thừa Thiên-

Huế, Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Rà soát thành viên CRnet và phát triển thành viên mới, hiện nay đã có 

40 tổ chức thành viên tham gia cả 3 khu vực: Bắc, Trung, Nam. 

- Hội BVQTE thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 01 lớp tập huấn về công 

tác bảo vệ quyền trẻ em với nội dung Công ước quốc tế về Quyền trẻ em và 

Phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực lạm dụng trẻ em cho 50 học viên là 

cán bộ hội và hội viên; Liên chi hội BVQTE tỉnh Thanh Hóa tập huấn cho 

hơn 300 cán bộ làm công tác xã hội về Bảo vệ quyền trẻ em của 300 xã, 

phường, thị trấn tại Thị xã Sầm Sơn; tập huấn nghiệp vụ cho 70 cán bộ Hội 

của 11 huyện, thị tham gia... Hội BVQTE tỉnh Bắc Giang tập huấn về sức 

khỏe sinh sản vị thành niên và kỹ năng truyền thông tư vấn cho 60 học 

sinh thuộc các câu lạc bộ của trường Phổ thông dân tộc nội trú xã An 

Lạc và huyện Sơn Động... 

- Đã thực hiện 02 cuộc tập huấn về nghiệp vụ công tác Hội, Công ước 

quốc tế về quyền trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. 
 

4. Về hợp tác trong nước và quốc tế 
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- Tiếp tục duy trì mối quan hệ, phối hợp với Liên minh quyền trẻ em 

châu Á (CRC) trong các hoạt động như tham gia các hội nghị, hội thảo, tập 

huấn do Liên minh tổ chức. 

- Tham gia cuộc họp trao đổi và chuẩn bị, đóng góp ý kiến cho Dự thảo 

Tuyên bố chung và cử đại diện tham dự Diễn đàn nhân dân ASEAN năm 

2015. 

- Hội tiếp tục duy trì mối quan hệ đối tác tốt đẹp với Nhóm CRWG, thể 

hiện rõ vai trò đồng chủ tọa trong Nhóm. 

- Hội BVQTE tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Bóng đá cộng 

đồng Na Uy tổ chức tập huấn cho các tình nguyện viên tham gia giám 

sát bảo vệ trẻ em tại Cup FFAV năm 2015. 

- Hội Từ thiện và BVQTE thành phố Đà Nẵng phối hợp với các tổ 

chức quốc tế như tổ chức OCC, tổ chức Siloam (Anh quốc), tổ chức 

Lagutdot (Pháp)… trao học bổng và quà Giáng sinh cho trẻ em. 
 

5. Công tác vận động nguồn lực, thực hiện các dự án. 
 

5.1.Vận động học bổng, tặng quà, hỗ trợ xây dựng các công trình 

nhỏ của Hội BVQTEVN: là 13.500.000.000 (mười ba tỷ năm trăm triệu 

đồng).Trong đó Cơ quan thường trực phía Nam là 7.340.593.697 đồng (Bảy 

tỷ ba trăm bốn mươi nghìn năm trăm chín mươi bảy nghìn đồng).  

- Phối hợp với Công ty truyền thông tổ chức sự kiện “Cuộc sống và 

Tình thương” lần 2 năm 2015: trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 

Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, 

Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình Thuận, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí 

Minh…Hơn 10.000 trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con 

em đồng bào dân tộc thiểu số ở một số địa phương trong cả nước được hưởng 

lợi. Tổng trị giá quà và hiện vật vận động được gần 4.200.000.000 đồng (Bốn 

tỷ hai trăm triệu đồng).  

- Dự án hỗ trợ học bổng cho trẻ em thuộc 07 tỉnh với kinh phí 

500.000.000 đồng từ Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí 

- Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam. 

 - Phối hợp với Truyền hình nhân đạo, Công ty Văn hóa truyền thông 

New vận động nguồn lực Tổ chức sự kiện “Thắp sáng những ước mơ” nhân 

dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6: trao quà và học bổng cho trẻ em các tỉnh Lào Cai, 

Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Trị, Long An, TP Hồ Chí 

Minh. Hơn 1000 trẻ em được hưởng lợi từ hoạt động. Đặc biệt Ban tổ chức đã 

trao tặng 210 quả bóng đá siêu bền và áo thi đấu cho các em tại Trường giáo 

dưỡng số 4 Đồng Nai, Trường giáo dưỡng số 2 Ninh Bình, Trường giáo 
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dưỡng số 3 Đà Nẵng nhằm tạo cơ hội cho các em được rèn luyện sức 

khỏe.Tính riêng tiền mặt vận động được 115.500.000đ. 

- Hội đã vận động, kết nối được công ty Vạn Niên trao 02 thiết bị máy 

y tế cho Bệnh viện Xanh Pôn và Bệnh viện huyện Thanh Trì. Trị giá 02 máy 

thiết bị y tế là hơn 2 tỷ đồng.  
 

  Đối với Cơ quan Thường trực Hội BVQTE phía Nam:  

Trong năm đã vận động Câu lạc bộ Kim Hằng hỗ trợ xây dựng 11 cây 

cầu trị giá 1.100.000.000 đồng và tặng 1.100 phần quà trị giá 220.000.000đ ở 

các tỉnh Bến Tre; Tiền Giang; Hậu Giang; Kiên Giang; An Giang. 

- Nhân dịp tết Ất Mùi đi thăm và tặng quà cho 500 em học sinh nghèo, 

người dân tộc thiểu số tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, xã 

Tà Nung, phường 7 TP Đà Lạt với tổng số tiền quà là 197.500.000. 

- Phối hợp với Câu lạc bộ Kim Hằng:  Đã tổ chức 11 kỳ buffer chay tại 

Bảo tàng Tôn Đức Thắng TPHCM, tổng số tiền thu được: 6.703.328.000 đồng 

- Ngoài ra Hội đã có chương trình làm việc với chuyên gia quốc tế về 

đề án “Phát triển dịch vụ giáo dục dựa vào cộng đồng cho gia đình và trẻ em 

nhằm hỗ trợ chất lượng chăm sóc, bảo vệ và đảm bảo an toàn cho trẻ em” và 

đang tiếp tục hoàn thiện chương trình, vận động ngân sách và thí điểm tại một 

số địa phương. 
 

5.2 Vận động thông qua các dự án với các NGOs nước ngoài và các 

Sứ quán: Tổng cộng 1.396.000.000đồng. 

- Dự án của ĐSQ Mỹ: Tổng kết và hoàn thành dự án “Xây dựng năng lực 

cho luật gia, luật sư và hội thẩm nhân dân bảo vệ quyền trẻ em” với tổng kinh 

phí 205.000.000đ  

- Dự án của Đại sứ quán Na Uy: Thực hiện dịch, lấy ý kiến trẻ em và in 03 

cuốn sách quyền trẻ em quyền của chúng mình phiên bản tiếng H’Mông, tiếng 

Khơ Me và Ê đê (tổng 15.000 cuốn). Hoàn thiện phiên bản cuốn sách điện tử; 

Truyền thông cuốn sách tiếng HMông tại Lào Cai, tiếng Khơ me tại Trà Vinh, 

tiếng Ê đê tại Đăk Lăk. Tổng kinh phí là 785.641.500đ 

- Dự án phối hợp cùng tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam (được Phái 

đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tài trợ): 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” thực hiện 

trong vòng 3 năm với tổng kinh phí 1.349.277.000đ trong đó năm 2015 là 

406.180.000đ. 

5.3. Dự án từ thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước: Tổng cộng 

641.000.000 đồng   
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+ Thực hiện nhiệm vụ thông qua kinh phí củaCục Bảo vệ - Chăm sóc trẻ 

em,với kinh phí 391.999.000.000đ; 

+ Kinh phí từ Cục Bảo trợ xã hội với kinh phí 200.000.000đ,  

+ Kinh phí từ Tổng Cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình 50.000.000đ. 
 

5.4. Vận động nguồn lực của các Hội BVQTE địa phương: hơn 

12.904.000.000 đồng. 

+ Hội BVQTE thành phố Hồ Chí Minh vận động được 927.107.350 đồng.  

+ Hội BVQTE tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động được khoảng 

577.000.000 đồng, có 5253 em hưởng lợi từ các chương trình, dự án. 

+ Hội BVQTE tỉnh Bắc Giang đã vận động được 1.600.000.000 đồng với 6.500 trẻ 

em được hưởng lợi. 

+ Hội Từ thiện và BVQTE thành phố Đà Nẵng đã vận động được gần 

6.300.000.000 đồng. 

+ Liên chi hội BVQTE tỉnh Thanh Hóa đã vận động được gần 

3.500.000.000 đồng 

Tổng cộng nguồn lực do Hội BVQTE VN và Hội BVQTE các tỉnh, 

thành vận động trong năm 2015 là 28.456.000.000 đồng ( Hai mươi tám tỷ 

bốn trăm năm mươi sáu triệu đồng ) hỗ trợ gần 25.000 trẻ em và hơn 600 

cán bộ Hội được tập huấn nâng cao năng lực. 

 

ĐÁNH GIÁ CHUNG 
 

So với kế hoạch năm 2015 , đến nay đã đạt được 7/8 chỉ tiêu của Nghị 

quyết Ban Chấphành lần thứ III đã đề ra về:  

Nâng số lượng truy cập trang Website “treemviet.vn” và tỷ lệ trẻ em được 

tham gia, phát biểu ý kiến đối với các quyết định liên quan trẻ em: Tăng 

nguồn lực vận động lên hơn 15 tỷ; Tăng số lượng trẻ em được hưởng thụ,tác 

động lên 25 vạn trẻ em (Chỉ tiêu 20 vạn); Phối hợp với các tổ chức Mạng bảo 

vệ quyền trẻ em (CRnet) xây dựng Bản khuyến nghị có chất lượng đối với dự 

thảo Luật BVCSTE sửa đổi; Tổ chức thành công Diễn đàn về Phát huy vai trò 

của Hội BVQTE, CRnet trong việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về 

quyền trẻ em với Bản Khuyến nghị 8 điểm gửi đến các cơ quan Nhà nước; Tổ 

chức tốt sự kiện “Thắp sáng những ước mơ” lần 3; sự kiện “Cuộc sống và 

Tình thương” lần 2; Mở rộng được mô hình tham gia giám sát, tư vấn pháp 

luật, dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc, bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng tại một số 

phường xã có Chi hội BVQTE. 

Một chỉ tiêu chưa đạt là “Vận động phát triển thêm 2 dến 3 tổ chức Hội 

địa phương”. Hiện nay đã vận động có kết quả ở 4 tỉnh Quảng Nam,Tây Ninh, 
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Bến Tre, Trà Vinh, tuy nhiên việc tổ chức Đại hội có thể tiến hành trong Quý 

I/2016.  

Tóm lại hoạt động của Hội trong năm 2015 về cơ bản đã hoàn thành mục 

tiêu, đạt kết quả tốt.  

- Hoạt động truyền thông có bước phát triển và có tác động tích cực hơn 

trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền trẻ em và vai trò của 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em trong các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em tại địa 

phương;  

- Hội đã phát huy được vai trò đầu mối kết nối với các tổ chức Hội thành 

viên ở tỉnh, thành phố, Mạng CRnet, các chuyên gia về lĩnh vực trẻ em, tổ 

chức nhiều hội thảo tham vấn, thu thập ý kiến  tiếp tục  đóng góp vào dự thảo 

Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em (2004) (sửa đổi); dự thảo Luật Hình 

sự, Luật Tố tụng hình sự, Luật về Hội… Kết quả nhiều ý kiến trong Bản 

Khuyến nghị của Hội và Mạng CRnet được tiếp thu vào văn bản dự thảo. 

- Một số mô hình dịch vụ bảo vệ trẻ em dựa vào cộng động của Hội hoạt 

động có hiệu quả đã được đúc kết và được phát triển ở Hội địa phương Bắc 

Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, thành phố HCM, Tây Ninh…  

Sự quan tâm, tin tưởng của của cộng đồng trong nước và khu vực đối với 

Hội ngày càng được nâng cao thông qua tiếng nói, chính kiến và hành động 

của cán bộ Hội tham gia bảo vệ quyền lợi chính đáng của trẻ em thiệt thòi 

trong các vụ việc liên quan tới vi phạm quyền trẻ em thông qua ý kiến đóng 

góp có chất lượng vào việc xây dựng chính sách nhằm bảo vệ quyền trẻ em 

trong nước cũng như của khu vực. 

- Tổ chức Hội tiếp tục được phát triển ở các cơ sở và nâng cao dần tính 

chuyên nghiệp trong thực hiện chức năng của Hội, đặc biệt là kết nối vận 

động chính sách và dịch vụ bảo vệ trẻ em. Hội BVQTE các chi hội tại các 

huyện, xã trên địa bàn hoạt động như Hội ở Bắc Giang,Thanh Hóa, Thừa 

Thiên - Huế, Đà Nẵng, TP HCM, huyện Đức Hòa - Long An…Từ đó thu hút 

thêm nhiều hội viên tự nguyện hoạt động bảo vệ quyền trẻ em ở các thành 

phố, huyện, thị xã, phường, xã với nhiều hình thức, tên gọi khác nhau như: 

Chi hội BVQTE xã, Chi hội Luật sư, luật gia và Hội thẩm nhân dân bảo vệ 

quyền trẻ em, Chi hội thiện nguyện, Câu lạc bộ quyền trẻ em, Câu lạc bộ các 

doanh nhân vì trẻ em, Câu lạc bộ phóng viên nhỏ...  

Mặc dầu trong hoàn cảnh vận động nguồn lực khó khăn, nhưng  

Hội đã nỗ lực giữ vững và phát triển nguồn lực hoạt động, bước đầu cải tiến 

hình thức, cách vận động nguồn lực, thông qua phối hợp với các NGOs, Nhà 

nước xây dựng  đề  án kêu gọi tài trợ; Phối hợp với Cục BVCSTE, Cục Bảo 

trợ xã hội, Tổng cục Dân số xây dựng đề án thực hiện các nhiệm vụ của Nhà 

nước về bảo vệ chăm sóc trẻ em; Kêu gọi doanh nghiệp thông qua thực hiện 
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các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhỏ ở cộng đồng và vận động tài trợ theo 

địa chỉ, theo đối tượng gia đình trẻ em. 

Tuy vậy hoạt động của Hội vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế.Trong năm 

qua nên còn một số chỉ tiêu chưa đạt được theo như kế hoạch đề ra: 

- Chưa thực hiện được 02 số bản tin; công tác truyền thông về quyền trẻ 

em còn bị giới hạn tại các đại phương có dự án; Website có những hoạt động 

đưa tin còn chậm; thiếu lực lượng cộng tác viên cơ sở để có tin đưa kịp thời. 

- Vận động thành Hội các tỉnh vẫn còn rất khó khăn, mặc dầu lãnh đạo 

Hội đã tiếp cận và vận động lãnh đạo ở một số địa phương như Quảng Trị, 

Điện Biên, Yên Bái, Hà Nam, Thái Nguyên…; đề án thành lập Trung tâm Tư 

vấn và Hỗ trợ pháp lý, Trung tâm Nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em… chưa 

thực hiện được theo kế hoạch. 

- Hoạt động tham gia giám sát, chưa được thường xuyên chủ động; chất 

lượng vận động chính sách còn hạn chế, do thiếu thông tin đầy đủ có hệ 

thống, thiếu bằng chứng xác thực… thiếu cơ chế tham gia vào các hoạt động 

trên; đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ này của Hội còn quá mỏng và năng lực còn 

hạn chế. 

-  Do hạn chế về nhân sự và nguồn lực nên Hội chưa thực sự thu hút được 

nhiều dự án tiềm năng, cũng như chưa thực sự mở rộng được phạm vi hoạt 

động của Hội.   

PHẦN 2: 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI NĂM 2016 

Năm 2016 với đặc điểm chung của tình hình thế giới và trong nước,  

hoạt động của Hội BVQTE Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi, đặc biệt là với 

sự kiện Quốc hội thông qua Luật Trẻ em vào tháng 3. 2016. Tuy nhiên trước 

tình hình mới cũng đăt ra nhiều thách thức, khó khăn  đòi hỏi Hội BVQTE 

Việt Nam và các thành viên của Hội phải nỗ lực nhiều hơn. 
 

MỤC TIÊU: 

Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên nghiệp bảo vệ quyền trẻ em trong 

các lĩnh vực hoạt động của Hội BVQTE Việt Nam; đóng góp ý kiến xây 

dựng văn bản hướng dẫn Luật trẻ em nhằm tạo môi trường pháp lý phát huy 

vai trò của Hội BVQTE đối với thực hiện và giám sát việc thực hiện luật Trẻ 

em; Củng cố, nâng cao chất lượng bộ máy chuyên trách; tăng cường sự phối 

hợp hoạt động với các cơ quan chuyên môn, cơ quan truyền thông, tổ chức 

xã hội, CRnet, NGOs trong nước, nước ngoài, các doanh nghiệp, các chức 

sắc tôn giáo, cá nhân... nhằm thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, 

vận động nguồn lực; kết nối mạng lưới, thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; 

nghiên cứu vận động chính sách; phát triển tổ chức và cung cấp dịch vụ 

nâng cao năng lực, dịch vụ chăm sóc, giáo dục bảo vệ trẻ em. 
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CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ: 

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

- Chủ động xây dựng kế hoạch truyền thông, thông qua trang 

“treemviet.vn”, Bản tin của Hội BVQTE Việt Nam và liên kết với các 

phương tiện truyên thông khác đáp ứng yêu cầu, kế hoạch hoạt động và các 

sự kiện của Hội BVQTE Việt Nam trong năm 2016. Đặc biệt có kế hoạch 

phối hợp truyền thông về Luật Trẻ em, về vai trò trách nhiệm của tổ chức xã 

hội, Hội BVQTE Việt Nam trong việc thực hiện, giám sát việc thực hiện 

luật Trẻ em sau khi Quốc hội thông qua (tháng 3.2016).  

- Tăng cường đổi mới trang Website  “ treemviet.vn ” về nội dung 

và hình thức phù hợp với mục đích và tính chất của trang Web. Thông qua 

các hình thức như: kết nối với các kênh thông tin khác liên quan, các cán bộ 

chuyên trách của Hội BVQTEVN, Hội địa phương, các thành viên CRnet, 

Chi hội, đơn vị đối tác của Hội và xây dựng Mạng lưới chuyên gia cộng tác 

với trang Web của Hội các vấn đề về trẻ em.   

- Nâng cao chất lượng hoạt động truyền thông về sự kiện thường 

niên của Hội: lồng ghép tuyên truyền về quyền trẻ em, sứ mệnh của Hội qua 

các sự kiện; phối hợp với các cơ quan báo chí đặc biệt các cơ quan báo chí 

có các đồng chí lãnh đạo là ủy viên Ban Chấp hành TW Hội, các Chi hội để 

viết tin bài, ảnh về hoạt động của Hội trong năm 2016 hoặc cử phóng viên 

chuyên viết, xây dựng chuyên mục “Bảo vệ quyền trẻ em” trên báo. 

- Tăng số lượng bài viết gắn với tuyên truyền về hoạt động của 

Hội về công tác bảo vệ quyền trẻ em, bài viết của trẻ em trong CLB phóng 

viên nhỏ; đảm bảo tính thời sự và tiếng nói, chính kiến của Hội BVQTE 

Việt Nam để bảo vệ trẻ em về các vấn đề liên quan phòng, ngừa xâm hại trẻ 

em…; đặc biệt là các bài viết về các vấn đề của trẻ em, kỹ năng về chăm sóc 

sức khỏe, dinh dưỡng,  giáo dục tinh thần, trí tuệ, đạo đức, kỹ năng sống, 

vấn đề hỗ trợ tư pháp, kỹ năng  bảo vệ trẻ em và kỹ năng khuyến khích sự 

tham gia của trể em… , tăng lượt truy cập trang website treemviet.vn lên 

2000 người truy cập/ngày. 

- Phát hành ít nhất 02 số bản tin: Phản ánh các hoạt động và giới 

thiệu các văn bản của Hội BVQTE Việt Nam, của Nhà nước, đồng thời giúp 

các tập thể, cá nhân, đối tác hiểu về chức năng nhiệm vụ và hoạt động của 

Hội BVQTE Việt Nam. 

- Xây dựng nội dung, in 1000 tờ rơi tuyên truyền về Hội BVQTE 

Việt Nam bằng tiếng Anh. 
 

2. Về phát triển tổ chức, kết nối mạng lưới và nâng cao năng 

lực 
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2.1. Về phát triển tổ chức 

-  Tiếp tục thúc đẩy để các địa phương đã có chủ trương thành lập 

Hội trong 2015  sớm có Quyết định và hoàn thành các thủ tục theo quy định 

pháp luật.   

-  Xây dựng kế hoạch làm việc với lãnh đạo các tỉnh thành về việc 

phát triển tổ chức Hội của địa phương. 

- Có kế hoạch phối hợp hoạt động với các Hội, các tổ chức xã hội có 

hoạt động tập trung vào trẻ em (Hội Cứu trợ trẻ tàn tật, Hội Nhi khoa, Hội 

Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Hội Khuyến học, Liên minh giáo dục 

cho mọi người, ...).   

 - Phấn đấu vận động 02 đến 03 địa phương thành lập Hội cấp tỉnh 

và từ 5 - 7 Chi hội trực thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. 

-  Xúc tiến các thủ tục đê hình thành Trung tâm Tư vấn, nâng cao 

năng lực bảo vệ quyền trẻ em của Hội. 
 

2.2. Nâng cao năng lực 

- Tiếp tục xây dựng Chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội năm 2017. Trong đó có hoạt động phối hợp 

tổ chức tập huấn cho cán bộ Hội về Luật Trẻ em và vai trò trách nhiệm của 

các tổchức xã hội, Hội BVQTE Việt Nam đối với việc thực hiện Luật. (sau 

khi được Quốc hội thông qua.)  

- Dự kiến tổ chức 03 lớp tập huấn tại địa phương vừa mới thành lập 

Hội BVQTE và 01 lớp tập huấn tại Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. 

- Chủ động phối hợp, tìm kiếm các tổ chức và nguồn tài trợ có thể 

phối hợp, hỗ trợ  để mở nhiều lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên về các kiến 

thưc, kỹ năng  liên quan bảo vệ quyền trẻ em.  
 

2.3. Mạng CRnet 

- Củng cố, kiện toàn Ban điều phối và duy trì nề nếp sinh hoạt của 

Mạng CRnet.  

- Thu thập tư liệu in Kỷ yếu Diễn đàn 2015, ra bản tin Mạng CRnet 

năm 2016. 

- Xây dựng kế hoạch làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, 

bộ Công an, Viện Nghiên cứu pháp chế thuộc Tòa án cấp cao nhằm tiếp phát 

huy kết quả Diễn đàn 2015. 

- Phối hợp với Cục BVCS TE tổ chức Diễn đàn vận động chính sách 

năm 2016.  
 

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

-   Chủ động xây dựng Kế hoạch phối với các cơ quan chức năng, 

Cục BVCSTE để Hội BVQTE Việt Nam tham gia đóng góp ý kiến vào Nghị 
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định hướng dẫn thi hành Luật trẻ em, luật pháp, chính sách liên quan đến 

bảo vệ quyền trẻ em năm 2016. Đặc biệt xây dựng văn bản hướng dẫn cơ 

chế phối hợp nhằm phát huy vai trò của các tổ chức xã hội, Hội BVQTE 

trong việc thực hiện và giám sát việc thực hiện Luật trẻ em.  

- Chủ động phối hới Cục BVCSTE và Ban Điều phối CRnet sớm 

xây dựng Kế hoạch, chủ đề và xúc tiến quy trình chuẩn bị nội dung tiến 

hành Diễn đàn  đối thoại chính sách năm 2016  thông qua hoạt động giám 

sát của các  thành viên của Hội BVQTE Việt Nam.  

- Xây dựng đề án, tìm tổ chức tài trợ nhằm tiến hành nghiên cứu 

khảo sát một số tình hình mới nổi lên của trẻ em, về nâng cao năng lực giám 

sát, vận động chính sách cho cán bộ Hội BVQTE Việt Nam, năng lực tổ 

chức dịch vụ bảo vệ trẻ em, đúc kết bài học, kinh nghiệm và kỹ năng  của 

cán bộ Hội trong tư vấn pháp luật, hỗ trợ bảo vệ trẻ em thông qua các vụ 

việc Hội đã tham gia giải quyết.  
 

4.Về hợp tác quốc tế 

- Tiếp tục duy trì hợp tác với các đối tác truyền thống Liên minh 

Quyền trẻ em Châu Á CRC, Hội động phúc lợi xã hội Quốc tế ... 

- Triển khai tốt các hoạt động, Dự án đã ký kết và đang thực hiện: 

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”, với tổ chức SC ở Yên Bái.  

- Tổ chức hội thảo ”Tham vấn về quy mô và phương pháp nghiên 

cứu phân tích vai trò của các tổ chức xã hội trong việc thúc đẩy và bảo vệ 

quyền trẻ em tại Việt Nam”  với sự tài trợ của Unicef thông qua dự án của 

Quốc hội.  

-  Phối hợp hoạt động với Nhóm CRWG trong  xây dựng dự thảo 

Báo cáo Bổ sung 5 và 6. 

-  Hoàn thiện chương trình, vận động ngân sách và thí điểm đề án 

“Phát triển dịch vụ giáo dục dựa vào cộng đồng cho gia đình và trẻ em nhằm 

hỗ trợ chất lượng chăm sóc, bảo vệ và đảm bảo an toàn cho trẻ em” của 

chuyên gia Paulin tại TP. HCM. 

- Hoàn thiện và gửi đề án kêu gọi hợp tác mới với tổ chức 

EMPower; Đại sứ quán Na Uy, Ireland.. 
 

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

trẻ em 

- Chuẩn bị công tác tổ chức chương trình “Tết ấm tình thương” lần 

thứ 3 - 2016 trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại một số địa 

phương trong cả nước. 
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- Xây dựng Kế hoach tiếp tục vận động Dự án Dầu khí: Trao học 

bổng cho trẻ em, vận động hỗ trợ trẻ em bỏ học tiếp tục tới trường năm 

2016. 

- Có kế hoạch vận động các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân, các 

chức sắc tôn giáo, các cá nhân... nhằm hỗ trợ tre em các vùng khó khăn 

thông qua các sự kiện, các ngày lễ của trẻ em.   

- Xây dựng đề án, tìm tổ chức tài trợ nhằm tiến hành nghiên cứu 

khảo sát một số tình hình mới nổi lên của trẻ em, về nâng cao năng lực giám 

sát, vận động chính sách cho cán bộ Hội, năng lực tổ chức dịch vụ bảo vệ trẻ 

em. 

6. Xây dựng kế hoạch vận động nguồn lực, chuẩn bị tổ chức các hội 

nghị Chấp hành, hội nghị Thường vụ năm 2016 và kế hoạch phối hợp hoạt 

động với các Hội BVQTE các Hội tỉnh /thành, Chi hội và Trung tâm trực 

thuộc và CRnet. 
 

7. Cơ quan Thường trực phía Nam 

- Hoàn thành việc thành lập các tổ chức mà Hội đã vận động: Bến 

Tre, Trà Vinh và vận động thành lập Hội thêm từ 01-02 tỉnh. 

- Thực hiện chương trình “Nước sạch cho phụ nữ và trẻ em” dự kiến 

xây từ 20-30 giếng nước tại xã Ngãi Xuyên và Hàm Giang thuộc huyện Trà 

Cú, tỉnh Trà Vinh.  

- Tiếp tục xây dựng Chương trình “Bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa trẻ em 

bỏ học” giai đoạn 2016-2017, dự kiến 500 em được nhận học bổng. 

- Tiếp tục phát huy chương trình Buffet chay do Câu lạc bộ Từ thiện 

Kim Hằng  tổ chức gây quỹ thực hiện chương trình “Phòng chống đuối nước 

- Bảo vệ sinh mạng trẻ em” và các hoạt động chăm lo, bảo vệ trẻ em ở các 

vùng sâu, vùng xa và trẻ em kém may mắn. Dự kiến tiếp tục xây từ 02 - 03 

cây cầu. 

- Hoạt động truyền thông - tập huấn 

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức truyền thông Luật Trẻ em (nếu 

được ban hành) và Công ước quốc tế về quyền trẻ em 

+ Tiếp tục biên soạn tài liệu để phục vụ cho công tác truyền thông. 

+ Phối hợp tổ chức tập huấn cho Hội viên ở các tỉnh phía Nam 

- Tổ chức các sự kiện nhân các ngày lễ tết để chăm lo cho trẻ em 

nghèo vùng sâu, vùng xa. Phấn đấu vận động xây dựng quỹ Hội để thực hiện 

các chương trình trong năm 2016 với chỉ tiêu cần đạt 2 đến 3 tỷ đồng. 
 

8. Các Hội tỉnh ở địa phương, Chi hội và Trung tâm trực thuộc 

thực hiện các kế hoạch do đơn vị chủ động xây dựng và triển khai. 
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Trên đây là báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng 

hoạt động năm 2016 của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. 
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