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BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2016 

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2016 

Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ 

em Việt Nam khóa II, trong năm 2016, Hội đã tiến hành một số hoạt động sau: 
 

 1. Công tác truyền thông và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. 

 Công tác truyền thông đã chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức 

tuyền thông về Luật trẻ em, kết nối với các tổ chức, các kênh truyền thông để thu 

thập và phản ảnh thông tin kịp thời hơn về hoạt động bảo vệ quyền trẻ em.  

1.1. Hoạt động trangWebsite treemviet.vn: 

Trong năm 2016 đã có 423.804 lượt truy cập, trung bình 01 tháng là 35.317 

lượt, với hơn 3.813 bài đã đăng trong đó có 87 bài viết và hình ảnh minh họa 

tuyên truyền về Luật trẻ em. So với mục tiêu đề ra là 250.000 lượt truy cập/năm 

thì mục tiêu này đã vượt hơn 173.000 lượt/năm.  

1.2. Hoạt động phối hợp truyền thông: 

Biên soạn và in ấn các tài liệu truyền thông về Hội, về quyền trẻ em cũng 

được Hội thực hiện tốt. Trong năm qua đã in và phát hành được khoảng 12.000 tờ 

rơi, bản tin Hội, tài liệu "Chúng ta có thể", tài liệu về bảo vệ an toàn cho trẻ khi sử 

dụng mạng internet... 

- Năm 2016, Hội đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, tổ chức SC tổ chức 

hội thảo “Nâng cao vai trò của các quan truyền thông đại chúng và Câu lạc bộ nhà 

báo bảo vệ quyền trẻ em trong việc phòng, chống bạo lực với trẻ em” đồng thời ký 

kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2018 với Hội Nhà báo Việt Nam. 

- Tham gia chương trình “Truyền cảm hứng văn hóa Minh bạch và Trách 

nhiệm Giải trình cho các tổ chức xã hội Việt Nam” và đã đoạt giải nhất trong 12 tổ 

chức thực hành minh bạch giải trình tốt nhất. 

- Các cấp Tỉnh, Thành hội, bằng nhiều hình thức sáng tạo đã truyền 

thông tới cộng đồng như Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang tổ chức 

trên 2000 cuộc truyền thông, phát hành 5.440 sản phẩm truyền thông; Hội Bảo vệ 

quyền trẻ em thành phố Hải Phòng tuyên truyền trên phương tiện loa truyền thanh 

của xã về công tác ngăn ngừa học sinh có nguy cơ bỏ học và trẻ em bị xâm hại, 

ngược đãi. Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng phối hợp với 
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Đài Truyền hình TP Đà Nẵng thực hiện 20 chương trình truyền hình thực tế “Viết 

tiếp ước mơ” dành cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt; Hội Bảo vệ 

quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 04 Phiên Tòa giả định, có trên 2.000 

học sinh, thầy cô giáo tại một số trường THPT,THCS trên địa bàn thành phố, tổ 

chức một buổi talkshow với 02 luật sư để tư vấn các trường hợp liên quan về Luật 

trẻ em cho 200 em… 

1.3. Hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em 

- Hội đã tăng cường thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong các hoạt động như 

hỗ trợ trẻ em thực hiện 01 video clip và Việt hóa cuốn sách “Bảo vệ an toàn cho 

trẻ em trên mạng internet”; tổ chức tham vấn hơn 60 trẻ em tại thành phố Hồ Chí 

Minh cung cấp thông tin xây dựng nghiên cứu “Vai trò của tổ chức xã hội trong 

việc thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em”; triển khai chiến dịch “Phòng chống bạo 

lực với trẻ em” tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

 - Phối hợp với tổ chức SC và các tổ chức xã hội ở Yên Bái thực hiện mô 

hình khuyến khích sự tham gia của học sinh trong việc thúc đẩy giáo dục có chất 

lượng và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong trường học. 

- Các Hội thành viên ở các tỉnh, thành phố và Chi hội cũng có nhiều hoạt động 

tăng cường sự tham gia của trẻ em như Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang đã 

tổ chức 3 cuộc diễn đàn nhằm thúc đẩy “Quyền tham gia của trẻ em về an toàn giao 

thông”; diễn đàn "Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em”; diễn đàn “Thúc đẩy 

quyền tham gia của trẻ em” với sự tham gia của 120 học sinh của 10 huyện, thành 

phố; Chi hội Bảo vệ Quyền trẻ em Korean Hạ Long đã thành lập CLB Phóng viên 

nhỏ cho trẻ em từ các trường THCS, THPT; tổ chức cho trẻ em đi thăm bảo tàng 

Quảng Ninh, tham gia khóa học ngoại khóa chủ đề “Người nông dân tài ba” tại 

Nông trại xanh; Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau tổ chức 

nhiều lớp học miễn phí lớp múa Lân - Sư - Rồng, lớp bóng đá, lớp học bơi như 

dành cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn.  
 

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

2.1.Công tác Phát triển tổ chức: 

Năm 2016, Hội đã thay đổi chủ trương và cách tiếp cận để phát triển Hội 

với các hình thức tổ chức đa dạng cho phù hợp với tình hình của từng địa phương. 

Thông qua việc bổ sung chức năng nhiệm vụ và tên quyền trẻ em vào hội có cùng 

mục tiêu chăm lo cho con người (như: người khuyết tật, trẻ mồ côi, nạn nhân chất 

độc da cam... ), chủ trương này đã được lãnh đạo và tổ chức xã hội các tỉnh, thành 

phố hưởng ứng. Nhờ đó đã phát triển thêm được 04 Hội thành viên mới. Đó là: 

Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng 

Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin - Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre, 

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Trà Vinh, Hội Bảo trợ 

Người khuyết tật - Chất độc da cam/dioxin và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị 

và 01 Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và Trung tâm 



3 

 

Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trực thuộc Hội tại Hà Nội nâng tổng số 

Hội địa phương lên 12 tỉnh với gần 45.000 hội viên trên toàn hệ thống Hội. Như 

vậy mục tiêu thành lập Hội tỉnh đã vượt 01 Hội tỉnh nhưng việc thành lập Chi hội 

trực thuộc chưa đạt chỉ tiêu đề ra. 

Ngoài ra Hội cũng đã làm việc với Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

về việc tham gia là thành viên. 

2.2. Công tác nâng cao năng lực: 

Để chuẩn bị tốt cho việc triển khai thực hiện Luật trẻ em (sẽ có hiệu lực vào 

tháng 6 năm 2017), Hội phối hợp và được tài trợ của Cục Trẻ em đã tổ chức 3 lớp 

tập huấn cho cán bộ các hội thành viên về nội dung, tinh thần của Luật trẻ em và 

các quy định về trách nhiệm của tổ chức xã hội, của Hội Bảo vệ trẻ em đối với 

thực hiện quyền trẻ em (tại Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố HCM); phối hợp và 

được tài trợ của Cục Bảo trợ xã hội tiến hành tập huấn Công tác xã hội với trẻ em 

và các văn bản chính sách liên quan tại Hà Nội, Hải Phòng, Bến Tre, Đà Nẵng. 

Kết quả đã bồi dưỡng kiến thức cho hơn 200 cán bộ các Hội thành viên.  

- Cơ quan Thường trực phía Nam đã tổ chức tập huấn về kỹ năng sống; tình 

bạn, tình yêu; Quyền trẻ em cho 12 trường cấp 1 và 2 trên địa bàn thành phố. 

- Các tỉnh Hội ở địa phương cũng tổ chức các lớp tập huấn về công tác Hội, 

công tác bảo vệ quyền trẻ em, Luật trẻ em năm 2016, bảo vệ trẻ em, phòng chống 

xâm hại trẻ em... như Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang tổ chức 20 cuộc 

tập huấn cho 1266 lượt cán bộ, hội viên; Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em 

thành phố Đà Nẵng tập huấn cho 70 cán bộ trực thuộc Phòng LĐTBXH quận, 

huyện và các cấp Hội và 250 Ủy viên BCH, chi hội ở phường, xã; Hội Nạn nhân 

chất độc da cam/dioxin -Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre tập huấn cho khoảng 

2017 hội viên và 700 cán bộ tư pháp, trợ giúp pháp lý, luật gia; Liên Chi hội Bảo 

vệ quyền trẻ em và Cứu trợ trẻ em khuyết tật, mồ côi tỉnh Thanh Hóa tổ chức 32 

lớp tập huấn với 740 lượt người tham gia. 

2.3.Công tác khen thưởng, phát triểnvà cấp thẻ hội viên: 

Hội đã tiếp nhận hồ sơ, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng 

Bằng khen 5 tập thể và 7 cá nhân; Chủ tịch Hội tặng Giấy khen cho 41 tập thể và 

60 cá nhân từ các cơ sở Hội có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc 

và giáo dục trẻ em. Phát triển 21.920 hội viên từ các Hội mới được thành lập, cấp 

gần 200 thẻ hội viên. Bên cạnh đó Hội cũng hướng dẫn, nhắc nhở các tỉnh quan 

tâm công tác thi đua khen thưởng, gửi hồ sơ khen thưởng... để khuyến khích tinh 

thần làm việc vì trẻ em của các hội viên. 
 

 3. Nghiên cứu, tham gia xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật và 

phản biện đối với chương trình, kế hoạch,… đáp ứng quyền của trẻ em.   

Năm qua Hội đã tích cực, chủ động tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng 

Luật pháp, chính sách liên quan tới trẻ em với nhiều hình thức phong phú: Hội 

tham dự hội nghị đóng góp ý kiến đối với dự thảo “Báo cáo rà soát pháp luật và 
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đánh giá thực trạng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em, đóng góp  đối với dự thảo “Luật Trợ giúp pháp lý”; đặc biệt 

là tổ chức hội thảo tham vấn, xây dựng văn bản khuyến nghị của các tổ chức xã 

hội và Hội BVQTE đóng góp đối vào Luật trẻ em; tham dự, đóng góp ý kiến vào 

các cuôc họp của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng 

của Quốc hội (Ủy ban VHGDTNTN&NĐ) và của Ban Thường vụ Quốc hội. 

Nhiều ý kiến đóng góp của Hội và các tổ chức xã hội đối với một số quyền của trẻ 

em về quy trình bảo vệ trẻ em và trách nhiệm quyền hạn của các tổ chức xã hội, 

của Hội BVQTE đã được Ban soạn thảo và Quốc hội tiếp thu những ý kiến (thể 

hiện ở Điều 92 và các Điều của Luật trẻ em). Điều đó có ý nghĩa quan trọng, nâng 

cao địa vị pháp lý đối với việc thực hiện quyền trẻ em của các tổ chức xã hội. 

Ngoài ra Hội cũng đã chủ động tổ chức, tham gia nhiều hội nghị, hội thảo 

đóng góp ý kiến vào các văn bản: dự thảo Đề án Phòng, chống lao động trẻ em; dự 

thảo Quyết định của Thủ tướng về Ủy ban liên ngành công tác trẻ em. Đặc biệt đã 

gửi bản Khuyến nghị của các tổ chức xã hội đóng góp vào dự thảo Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật trẻ em; các chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em; trẻ 

em khuyết tật... 

4. Kết nối các tổ chức xã hội, Mạng quyền trẻ em (CRnet) và Nhóm làm 

việc quyền trẻ em (CRWG) nhằm vận động chính sách thực hiện quyền trẻ 

em. 

Năm 2016 Ban Điều phối Mạng quyền trẻ em (CRnet) các tỉnh phía Bắc 

được kiện toàn, bổ sung đại diện tổ chức xã hội về Công tác nghiên cứu, tư vấn 

luật pháp... liên quan trẻ em và tiến hành sinh hoạt định kỳ 3 tháng một lần. 

 - Tiến hành 3 Diễn đàn quy mô nhỏ ở 3 vùng miền Nam, miền Trung, miền 

Bắc tham gia về nội dung và đề xuất chính sách, biện pháp nhằm hạn chế tình 

trạng xâm hại tình dục trẻ em để chuẩn bị cho Diễn đàn cấp quốc gia. 

- Hội đã tích cực và chủ động hơn trong việc phát huy vai trò Đồng điều 

hành và tham gia hoạt động của Nhóm làm việc quyền trẻ em (CRWG). Phối hợp 

tổ chức tốt các Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi 

hành Luật trẻ em. Hội thảo xây dựng khung Báo cáo bổ sung về việc thực hiện 

quyền trẻ em ở Việt Nam. 

- Phối hợp với CRnet và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ 

LĐTBXH) tổ chức thành công Diễn đàn đối thoại cấp quốc gia với chủ đề “Thúc 

đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam 

trong phòng ngừa, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em bị xâm hại tình dục” với sự tham gia của 

hơn 70 đại biểu thuộc cơ quan Nhà nước như Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của 

Quốc hội, UB về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ LĐTBXH, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo... và các tổ chức xã hội làm việc về trẻ em. Có 15 ý kiến đóng góp và tổng 

hợp xây dựng Bản Khuyến nghị gồm 8 điểm gửi đến cơ quan Nhà nước để góp 

phần phòng ngừa và hỗ trợ cho trẻ em bị xâm hại tình dục. Hoạt động tổ chức diễn 
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đàn đối thoại hàng năm đã nhận được sự quan tâm của xã hội và nhiều cơ quan, tổ 

chức làm việc về trẻ em, thành công của Diễn đàn đã góp phần hoàn thành tốt mục 

tiêu của Nghị quyết lần thứ 4 đề ra. Kết quả những hoạt động trên có tác động tốt 

đối với việc nâng cao chất lượng tham gia vận động chính sách của Hội đối với 

các cơ quan Nhà nước và bổ sung nguồn lực cho hoạt động của Hội năm 2016.  

5. Hoạt động tư vấn pháp luật, giám sát, bảo vệ quyền trẻ em. 

Năm 2016, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã tiếp nhận hồ sơ, xử lý và 

hỗ trợ gần 30 vụ việc nhằm bảo vệ quyền trẻ em tại cộng đồng. Lãnh đạo Hội, đặc 

biệt là lãnh đạo Cơ quan Thường trực phía Nam đã tham gia trả lời gần 40 cuộc 

phỏng vấn của các cơ quan truyền hình, báo giấy, báo điện tử và Đài Tiếng nói 

Việt Nam trong các vụ việc liên quan đến bảo vệ trẻ em. 

Hội đã có 18 văn bản gửi các cơ quan chức năng liên quan đến các vụ vi 

phạm quyền trẻ em như bạo hành, hiếp dâm trẻ em, xin thay đổi quyền nuôi con, 

làm khai sinh... 

Các tỉnh Hội cũng đã có nhiều hoạt động tư vấn cho trẻ em như Chi hội 

Luật sư bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh đã cử Luật sư tham gia bảo vệ 

quyền lợi của trẻ em trước các phiên Tòa cho 7 trường hợp; tiến hành giáo dục 

kiến thức pháp luật cho trẻ em 450 trẻ em thông qua mô hình “Phiên tòa giả 

định” (được 03 cuộc); Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 

nhận và tư vấn cho 46 trường hợp; các cấp Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc 

Giang đã tổ chức 50 cuộc tư vấn, tham vấn tâm lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng 

hợp pháp cho 480 trẻ em... 
 

6. Hoạt động Hợp tác quốc tế. 

Hội tiếp tục duy trì và phát triển các chương trình hoạt động và các dự án 

hợp tác với các tổ chức Quốc tế Liên hiệp quốc, tổ chức trong khu vực và NGO 

nước ngoài tại Việt Nam và tổ chức Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam tiến 

hành nhằm tăng cường việc thực hiện quyền trẻ em. 

Trong năm 2016, Hội đã đón tiếp 9 đoàn quốc tế (như ĐSQ Na Uy, SC 

Italia, Unicef...) và cử 15 đoàn công tác nước ngoài. 

Tham gia các hoạt động của khu vực ASEAN về Phòng chống bóc lột tình 

dục vì mục đích thương mại do ECPAT tổ chức; tham gia cuộc họp đối tác châu Á 

- Thái Bình Dương và tập huấn về thúc đẩy hòa nhập, chống phân biệt đối xử giới 

và loại trừ xã hội đối với người khuyết tật, do Liên minh quyền trẻ em châu Á tổ 

chức; tham dự “Đối thoại nghiên cứu cơ sở về hệ thống bảo vệ trẻ em tại các nước 

ASEAN” do Bộ LĐTBXH mời; tham gia ý kiến đóng góp vào các văn bản dự án 

của khu vực về Phát triển trẻ thơ, về Bảo vệ trẻ em; về cơ chế thực hiện quyền con 

người và quyền trẻ em của AICH khu vực. Hội đã tích cực tham gia công tác điều 

hành và hoạt động của Liên minh quyền trẻ em CRC Asia; tham dự Diễn đàn nhân 

dân ASEAN 2016 do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị mời. Thường xuyên trao đổi 
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với Hội đồng Phúc lợi Xã hội Quốc tế (ICSW và chủ động làm việc với Tổ chức 

Inspiring HK Sports Foundation (Hồng Kông). 

- Phối hợp với tổ chức E&D để chia sẻ những cơ hội hợp tác trong tương lai 

về vấn đề phòng chống bóc lột lao động trẻ em. 

- Phối hợp với tổ chức UNICEF tổ chức các hội thảo tham vấn của các tổ 

chức xã hội trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em ở Việt Nam; hợp tác với tổ 

chức Cứu trợ trẻ em (SC) tiến hành Dự án Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội 

về Quản trị Quyền trẻ em: hợp tác với tổ chức PLAN tổ chức lấy ý kiến đóng góp 

của các tổ chức xã hội đối với Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật trẻ em; phối 

hợp với các tổ chức trong Nhóm công tác quyền trẻ em ở Việt Nam (CRWG) tổ 

chức các Hội thảo xác định các vấn đề và chuẩn bị nội dung Báo cáo bổ sung về 

thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam; phối hợp với tổ chức VN Project (Hoa Kỳ) tổ 

chức hội thảo, tập huấn về kiến thức và kỹ năng chăm sóc trẻ  tự kỷ. 

- Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký kết với Dự án bóng đá 

cộng đồng Na Uy (FFAV) thực hiện vai trò giám sát độc lập bảo vệ trẻ em tại Cup 

FFAV 2016; tổ chức tập huấn Quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em cho đội ngũ tình 

nguyện viên giám sát bảo vệ trẻ em tại Cup FFAV 2016. Hội Từ thiện và Bảo vệ 

quyền trẻ em Đà Nẵng đã vận động được nhiều tổ chức quốc tế để hỗ trợ cho trẻ 

em như: Tổ chức Siloam (Anh quốc), La Goutte D’eau (Pháp) hỗ trợ học bổng: tổ 

chức “Trả lại tuổi thơ” (Hoa Kỳ) tài trợ Dự án về nuôi dưỡng và học tập cho trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức Orphan Voice(Hoa Kỳ) tài trợ Dự án phòng 

chống mua bán xâm hại tình dục trẻ em tại cộng đồng; tổ chức Trẻ em Việt Nam 

(Hoa Kỳ) tài trợ Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng cho người già và trẻ 

em; tổ chức Samsritan’sPurse (SPRIR) tài trợ chương trình quà giáng sinh cho trẻ 

em hàn năm. Hội BVQTE Bắc Giang hợp tác với đối tác tiến hành dự án chăm sóc 

dinh dưỡng cho trẻ em. 
 

7. Thực hiện các Chương trình, Dự án và vận động nguồn lực. 

7. 1. Chương trình “Tết ấm tình thương” lần thứ 3: 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã triển khai thực hiện ở 14 tỉnh/thành phố, 

gồm: Hà Giang, Điện Biên, Bắc Ninh, Sơn La, Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Nguyên, 

Hà Tĩnh, Tây Ninh, Trà Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Đà Nẵng và 

Thừa Thiên - Huế.Vận động từ chương trình này, chỉ tính riêng Cơ quan Thường 

trực và Văn phòng đại diện phía Nam đã huy động được trên 1 tỷ đồng gồm tiền 

mặt và hiện vật, với gần 10.000 trẻ em được hưởng lợi.  

7.2. Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần 3 năm 2016: 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp Ủy ban dân số, Gia đình và trẻ 

em Bộ Quốc phòng tổ chức thành công Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” 

lần 3, thông qua Chương trình đã vận động 1,3 tỷ đồng (bao gồm tiền và hiện vật), 

trao 30 sổ tiết kiệm, 217 suất học bổng trị giá 394.000.000 đồng và 1000 phần quà 

tặng cho trẻ em nghèo, con chiến sĩ bộ đội Biên phòng. Chương trình đã đón 150 
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trẻ em của các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Long An, Tây Ninh, Bến Tre, Đắk 

Lắk, Trà Vinh về Thành phố Hồ Chí Minh tham dự.  

Tại Hà Nội, Hội đã phối hợp với Bệnh viện Xanh Pôn và Công ty CP thực 

phẩm Hữu Nghị tổ chức vui tết Trung thu, tặng quà cho 250 bệnh nhi đang điều trị 

tại Bệnh viện, đồng thời giao cho một số Hội địa phương trực tiếp trao quà cho 

các cháu trong dịp này như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Điện 

Biên và một số Trung tâm tại Hà Nội. 

7.3. 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” huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái: 

Tiếp tục các hoạt động của dự án trong năm 2016, Hội đã thực hiện các nội 

dung tập huấn về nghiên cứu, phân tích và vận động chính sách liên quan đến trẻ 

em kỹ năng thúc đẩy sự tham gia của trẻ em vào quá trình vận động chính sách. 

Thông qua chương trình Hội đã vận động được Dự án bóng đá cộng đồng 200 quả 

bóng siêu bền và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng sách giáo khoa cho học 

sinh trên địa bàn dự án. 

7.4. Dự án Tăng cường năng lực đại biểu dân cử trong việc giám sát thực 

hiện quyền trẻ em tại Việt Nam: 

Hộiphối hợp với UNICEF tổ chức thành công hội thảo “Tham vấn các tổ 

chức xã hội trong giải quyết vấn đề bạo lực trẻ em ở Việt Nam”,“Quy mô và 

phương pháp nghiên cứu và Hội thảo góp ý báo cáo nghiên cứu vai trò của các tổ 

chức xã hội trong việc thúc đẩy và thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam” tại Hà 

Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của các tổ chức xã hội làm việc 

về trẻ em với tổng kinh phí 258.000.000 đồng. 

7.5. Dự án Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về Quản trị Quyền trẻ 

em: 

Trong khuôn khổ chương trình phối hợp năm 2016, Hội và Tổ chức Cứu trợ 

trẻ em quốc tế (SC) đã tổ chức Hội thảo tham vấn Dự thảo Báo cáo bổ sung về 

thực hiện Công ước CRC. Hoạt động có ý nghĩa quan trọng thể hiện vị thế của Hội 

trong việc là đơn vị đứng ra thực hiện báo cáo bổ sung về quyền trẻ em với Ủy 

Ban quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc cùng với báo cáo của Chính phủ; Thực hiện 

nghiên cứu tình hình trẻ tự kỷ và việc thực hiện quyền trẻ em đối với trẻ tự kỷ tại 

Việt Nam. Tổng kinh phí được SC hỗ trợ là gần 750.000.000 đồng. 

Đặc biệt trong khuôn khổ dự án Hội đã phối hợp với Hội BVQTE tỉnh Thừa 

Thiên Huế và Hội BVQTE thị xã Hương Thủy triển khai hoạt động xây dựng mô 

hình và chiến dịch truyền thông bảo vệ quyền trẻ em và ngăn ngừa bạo lực trẻ em 

tại cộng đồng ở thị xã Hương Thủy, thành lập được 05 câu lạc bộ truyền thông 

“Cha mẹ tốt nói không với bạo lực trẻ em” tại địa bàn thị xã. 

7.6. Chương trình Phòng chống đuối nước cho trẻ em 
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Hỗ trợ xây cây cầu tại xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng 

35.000.000 đồng; Thực hiện dự án xây hồ bơi để dạy bơi cho trẻ em ở vùng sâu, 

Hội đã vận động một số nhà hảo tâm tiến hành thành lập quỹ phòng chống đuối 

nước tiến hành tại 02 tỉnh Vĩnh Long và Quảng Ngãi, hiện đang tiến hành khởi 

công xây dựng tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, trị giá mỗi hồ bơi ước tính 

370.000.000 đồng trong đó Hội tài trợ 190.000.000 đồng. 

7.7. Chương trình nước sạch cho phụ nữ và trẻ em 

Phát xuất từ tình hình thiếu nước sạch tại xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh, nhiều gia đình khó khăn không đủ tiền để làm giếng khoan phải sử 

dụng nước từ những đầm rạch bị ô nhiễm trầm trọng, trẻ em, phụ nữ, Hội đã hỗ 

trợ xây 20 giếng bơm nước trị giá 80.000.000 đồng (Hội tài trợ 70.000.000 đồng, 

địa phương 10.000.000 đồng) cho 20 hộ dân tại xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh và tặng mỗi hộ một phần quà trị giá 200.000 đồng. Ngoài ra Hội còn 

hỗ trợ cho 03 hộ tại xã Mỹ Tú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng 01 giếng nước 

3.500.000 đồng, tổng cộng 10.500.000 đồng. 

7.8. Chương trình bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học: 

Chương trình do Cơ quan Thường trực phía Nam vận động các nhà tài trợ 

thực hiện trong năm học 2015-2016 nhằm hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn trên địa bàn tại các tỉnh Trà Vinh, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh với 562 suất 

học bổng với tổng trị giá 541.800.000 đồng. 

7.9. Vận động nguồn lực: 

Mặc dù năm 2016 có nhiều khó khăn, nhưng Hội BVQTE VN và các Hội 

thành viên đã nỗ lực, chủ động xây dựng dự án, kế hoạch hoạt động, kêu gọi 

nguồn lực, nhờ vậy nguồn thu năm 2016 tăng hơn 2015. Tổng số vận động được là 

49.381.658.000 đồng. (Năm 2015 là 28.456.000.000 đồng) trong đó Hội Bảo vệ 

quyền trẻ em Việt Nam vận động được 11.459.000 nghìn đồng (Mười một tỷ bốn 

trăm năm mươi chín nghìn đồng). Các Hội thành viên cấp tỉnh, thành phố đã vận 

động được 27.922.658.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ chín trăm hai mươi hai triệu 

sáu trăm năm mươi tám nghìn đồng) bao gồm tiền mặt và hiện vật, với khoảng 50 

ngàn trẻ em được hưởng lợi.  
 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

- Năm 2016 Ban Thường vụ và Thường trực Hội đã tích cực, năng động 

trong điều hành, tăng cường phối hợp hoạt động với Cục Trẻ em, các Đoàn thể 

Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các tổ chức xã hội, mạng CRnet, 

CRWG và các Hội thành viên ở địa phương; tập trung đôn đốc việc xây dựng nội 

dung hoạt động cụ thể kèm theo kế hoạch vận động kinh phí thực hiện; chủ động 

kết nối với các doanh nghiệp, các nhà tài trợ mới để vận động xây dựng công 

trình, học bổng, hỗ trợ các trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời đẩy 

mạnh các biện pháp, hình thức linh hoạt, thu hút sự cộng tác của các chuyên gia, 

nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, để có thể làm tốt hơn 
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công tác truyền thông, phát triển tổ chức, kết nối các tổ chức xã, hội tham gia xây 

dựng chính sách, tư vấn pháp luật và có chính kiến bảo vệ trẻ em. 

Vì vậy hội đã vượt qua được những thách thức ban đầu, đạt được kết quả rất 

đáng trân trọng hoàn thành vượt mức 6/7 chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Ban Chấp 

hành lần thứ IV đề ra: về số lượng truy cập trang website (423.804lượt/250.000 

lượt năm); phát triển tổ chức hội thành viên các tỉnh (từ 3 đến 4 Hội); chỉ tiêu vận 

động nguồn lực (hơn 39 tỷ/30 tỷ); Phối hợp tổ chức thành công Sự kiện “Thắp 

sáng những ước mơ “lần III; Phối hợp tổ chức thành công Diễn đàn đối thoại 

chính sách về “Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội và Hội Bảo vệ quyền 

trẻ em Việt Nam trong phòng ngừa, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em bị xâm hại tình dục” và 

chỉ tiêu số lượng trẻ em được hỗ trợ (30.000em /50.000 em). Đặc biệt là kết quả 

trong vận động chính sách với nhưng quy định trong Điều 92 của Luật trẻ em từ 

nay các tổ chức xã hội và Hội BVQTEVN đã có cơ sở pháp lý cho việc tham gia 

hoạt động nhằm thực hiện và thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam.  

Riêng chỉ tiêu số 4 về số lượng trẻ em được tham gia phát biểu, đóng góp ý 

kiến chưa đạt, vì chưa có điều kiện tổng hợp từ các địa phương.  

Những kết quả hoạt động trên đã được các cơ quan Nhà nước Trung ương và 

địa phương và xã hội nhìn nhận, đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp tích cực 

có hiệu quả, góp phần xây dựng chính sách, hỗ trợ và bảo vệ trẻ em. (trước tiên là 

những nơi có cơ sở Hội) từ đó tên của tổ chức, vai trò, uy tín của Hội BVQTEVN 

cũng như một số Hội, Chi hội trực thuộc ở địa phương bước đầu được đề cao. 

Nội bộ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn kết; Cán bộ chuyên trách nhiệt 

tình, tích cực, tự nguyện tham gia; sự phối hợp giữa Cơ quan Thường trực và Văn 

phòng đại phía Nam với các Uỷ viên Chấp hành Hội thành viên rất thường xuyên 

nhịp nhàng, tạo được sự đồng thuận cao, vì vậy tuy bộ máy ít người nhưng đã 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm.  

Trong năm qua, nhiều vị Ủy viên BCH đã có những đóng góp tích cực cho 

hoạt động của Hội như ủng hộ về vật chất và tinh thần, có đóng góp, vận động 

nguồn lực cho các sự kiện mà Hội tổ chức như ông Nguyễn Viết Tiến - Thứ 

trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hòa 

thượng Thích Thanh Nhã - trụ trì chùa Trấn Quốc, ông Tống Quang Huy - Chủ 

tịch HĐQT- Giám đốc Công ty CP Giấy Hải Tiến, ông Phan Văn Hùng - Vụ 

trưởng Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Hữu Nhật -Trưởng 

phòng Tổ chức Nhân sự và An sinh xã hội -Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bà 

Nguyễn Thị Xuân Liễu - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật 

Việt Nam, ông Nguyễn Đức Quang - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền Phong, 

ông Đặng Dũng Chí - Viện trưởng Viện nghiên cứu Quyền con người, ông 

Nguyễn Phú Trường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, bà 

Đỗ Thị Huệ - Nguyên Trưởng ban Bảo trợ xã hội- Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ 

mồ côi Việt Nam, ông Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - 
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Kế hoạch hóa Gia đình, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Ủy viên đoàn Chủ tịch Hội 

LHPNVN; tham gia các hoạt động bảo vệ trẻ em tại cộng đồng như bà Lê Thị 

Xuân Lang, luật sư Lê Thị Hồng Liên, luật sư Lê Thị Ngân Giang; chỉ đạo, tổ 

chức hoạt động có hiệu quả tại các Hội ở địa phương như bà Lê Thị Tám - Chủ 

tịch Hội Từ thiện và BVQTE TP Đà Nẵng, bà Dương Thị Lợi - Chủ tịch Hội 

BVQTE tỉnh Bắc Giang, bà Mai Thị Ngọc Mai - Chủ tịch Hội BVQTE TP Hồ Chí 

Minh, bà Nguyễn Thị Thúy Hòa - Chủ tịch Hội BVQTE tỉnh Thừa Thiên Huế, ông 

Võ Văn Vừa - Chủ tịch Hội BVQTE huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; bà Nguyễn 

Thị Bạch Mai - Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và BVQTE tỉnh Tây Ninh, 

ông Lê Đình Tuấn - Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp và Tiếp sức trẻ học hòa 

nhập. 

Bên cạnh những kết quả trên, Hội cũng còn những hạn chế và tồn tại: 

-  Hội chưa có cơ chế phối hợp với các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, tổ 

chức xã hội liên quan nhằm thu thập, chia sẻ thông tin và phối hợp hoạt động để 

bảo vệ quyền trẻ em vì vậy chưa nhạy bén, kịp thời trong thu thập và phản ảnh 

thông tin. 

- Một số cán bộ chuyên trách còn hạn chế kiến thức về quyền trẻ em, về tính 

chuyên nghiệp của công tác bảo vệ quyền trẻ em. Điều đó ảnh hưởng đến chất 

lượng, hiệu quả cho các lĩnh vực hoạt động của Hội. 

- Nguồn kinh phí hoạt động tuy đã được ký kết thỏa thuận, nhưng thường về 

chậm vào Quý 3, 4 hàng năm. Điều đó ảnh hưởng và gây trở ngại cho tiến trình 

hoạt động và thanh quyết toán về kinh phí. 

- Nhận thức và sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền một số tỉnh 

thành đối với công tác bảo vệ quyền trẻ em chưa đúng mức. Vì vậy chưa tích cực 

tạo điều kiện cho việc phát triển tổ chức xã hội làm nhiệm vụ bảo vệ quyền trẻ em 

của địa phương. 

- Sự tham gia của các Ủy viên chấp hành chưa đều, một số Ủy viên BCH 

thường vắng mặt trong các hội nghị, hội thảo, chưa có đóng góp ý kiến đối với các 

hoạt động của Hội.  
 

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017: 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần II của Hội, trách nhiệm của Hội do Luật 

trẻ em năm 2016 quy định đồng thời đáp ứng những yêu cầu cấp thiết đang đặt ra 

về bảo vệ quyền trẻ em, năm 2017 Hội cần hướng đến mục tiêu và thực hiện một 

số hoạt động trọng tâm như sau: 
 

MỤC TIÊU: 

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ 

chức  hoạt động nhằm từng bước triển khai, thực hiện tốt trách nhiệm của Hội do 

Luật trẻ em năm 2016 quy định; tăng cường sự phối hợp với các cơ quan, tổ chức 

Đoàn thanh niên, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, UBMTTQ, tổ chức xã hội, 
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CRnet, CRWG để kết nối thông tin, vận động chính sách liên quan quyền trẻ em; 

tăng cường vận động nguồn lực, nâng chất lượng truyền thông, tư vấn, hỗ trợ bảo 

vệ trẻ em; phát triển tổ chức hội thành viên địa phương theo hướng 2016 tăng 

cường các hình thức linh hoạt trong bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ 

chuyên trách, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội. 
 

MỤC TIÊU CỤ THỂ: 

1. Tập huấn 150 cán bộ Hội Tỉnh, Huyện và thành viên của Hội, Chi hội trực 

thuộc về trách nhiệm và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của Hội do Luật trẻ em quy 

định. 

2. Đưa số lượng truy cập và đọc trang Website treemviet.vn của Hội lên 

600.000 lượt truy cập trong năm 2017; phát hành 02 số bản tin hoạt động của Hội 

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

3. Vận động phát triển thêm từ 3 đến 6 Hội địa phương; kiện toàn Ban Điều 

phối CRnet và có quy chế hoạt động, kết nối thông tin có hiệu quả; kiện toàn và 

phát triển Trung tâm trực thuộc Hội phù hợp với tôn chỉ mục đích và quyền hạn 

của Hội 

4. Phản ánh và đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời các thông tin, đơn thư 

đến Hội theo chức năng, trách nhiệm của Hội.  

5. Phối hợp tổ chức tốt sự kiện “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 4 cho trẻ 

em. 

6. Phối hợp với Cục Trẻ em và CRnet tổ chức thành công Diễn đàn đối thoại, 

vận động chính sách với chủ đề: “Những vấn đề đặt ra và đề xuất biện pháp tháo 

gỡ về chính sách, luật pháp, thủ tục quy trình tố tụng... nhằm phát huy vai trò các 

tổ chức xã hội và Hội Bảo vệ quyền trẻ em trong phòng ngừa, chăm sóc, bảo vệ trẻ 

em khỏi bị bạo hành, xâm hại tình dục”. 

7. Phối hợp với CRnet, CRWG và các tổ chức xã hội xây dựng được Báo cáo 

bổ sung về việc thực hiện quyền trẻ em.  

8. Vận động 10 tỷ đồng (bao gồm hiện vật; chưa kể nguồn lực các thành viên 

của Hội, hỗ trợ 10.000 em được hưởng lợi dưới các hình thức: học bổng; tặng thiết 

bị học tập như sách vở, báo, tạp chí, đồ dùng học tập…; phương tiện sản xuất 

(trâu, bò…); hỗ trợ xây dựng các công trình dân sinh quy mô nhỏ: làm cầu, lớp 

học bán trú, xây nhà tình nghĩa, bể bơi… 
 

HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ: 

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

- Tiếp trục cải tiến nâng cao chất lượng trang Website của Hội (Xem xét việc 

đổi tên trang thông tin điện tử cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Hội).    

- Phối hợp với các Ủy viên Chấp hành, các thành viên của Hội trên lĩnh vực 

truyền thông đẩy mạnh các hình thức, tuyên truyền, phổ biến Luật trẻ em, về hoạt 
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động của Hội BVQTEVN, của các Hội thành viên, các tổ chức xã hội, các NGOs 

nước ngoài đối với thực hiện quyền trẻ em. 

- Phối hợp với Cục Trẻ em tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận 

thức và chuyển đổi hành vi trong các thành viên của Hội, cộng đồng, xã hội đối 

với thực hiện quyền trẻ em, xây dựng môi trường an toàn, phòng chống tai nạn 

thương tích, xâm hại, bạo hành trẻ em theo quy định của Luật trẻ em năm 2016 

trên trang Website; tuyên truyền rộng rãi các địa chỉ, số điện thoại các cơ 

quanchức năng, các cơ quan thuộc ngành LĐTBXH, đường dây nóng 18001567, 

số điện thoại của Hội BVQTEVN, Hội BVQTE các địa phương..., để trẻ em, các 

gia đình có thể kết nối thông tin bảo vệ trẻ em. 

- Phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, Báo Thiếu 

niên Tiền Phong, CLB Nhà báo bảo vệ quyền trẻ em... tổ chức cuộc tòa đàm, 

chuyên mục Tiếng nói trẻ em, chuyên mục Diễn đàn trẻ em để lắng nghe tiếng nói 

của trẻ em về tình hình và đề xuất của các em đối việc trẻ em, các tổ chức trẻ em 

có thể tham gia vào phòng ngừa bảo vệ  các em khỏi bạo hành, xâm hại tình dục 

trẻ em. 

- Thực hiện từ 02 số bản tin, in 2000 tờ gấp truyền truyền về Hội và truyền 

thông về quyền trẻ em. Viết, tổng hợp đăng trung bình 05 bài/ngày trên trang 

website treemviet.vn. 

- Phối hợp với Cục Trẻ em tổ chức Diễn đàn trẻ em vào tháng 8. 

- Kiện toàn câu lạc bộ Kết nối trẻ em nhằm phát huy tinh thần tình nguyện của 

các bạn trẻ trong việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em với 20 thành viên và 

mở rộng mô hình này ở các địa phương và cơ sở Hội. 

- Phối hợp với Ban quan lý dự án “Tăng cường năng lực đại biểu dân cử trong 

việc giám sát thực hiện quyền trẻ em” để lập kế hoạch và đề xuất hoạt động theo 

dự trù kinh phí hàng năm. 

- Phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức tập huấn về Luật trẻ em cho 

cán bộ Báo và cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- Tổ chức buổi truyền thông cho học sinh tại một số trường tại Hà Nội về 

phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em. 

- Xây dựng, triển khai giải Báo chí viết về bảo vệ quyền trẻ em do Hội phối 

hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. 
 

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

2.1. Về phát triển tổ chức 

-  Hướng dẫn thủ tục quy trình thành lập Hội, xây dựng và bổ sung Điều lệ Hội 

BVQTE đối với các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Điện Biên, Thái Nguyên, Hà Nội, 

Cần Thơ, Bạc Liêu, Tiền Giang. 

- Xem xét việc thành lập 04 Trung tâm trực thuộc gồm: Trung tâm hành động 

vì sự phát triển Hòa nhập người khuyết tật và trẻ khuyết tật; Trung tâm giáo dục 

hòa nhập Tuệ Tâm; Trung tâm Truyền thông truyền hình vì trẻ em; Trung tâm 
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nâng cao năng lực và tư vấn, hỗ trợ Bảo vệ quyền trẻ em và một số Chi hội trực 

thuộc. 

- Hoàn thiện xây dựng Kế hoạch hoạt động giai đoạn 2017 - 2020 dựa trên 

khuôn khổ Chiến lược phát triển tổ chức và hoạt động của Hội BVQTE 2010- 

2020 với sự hỗ trợ chuyên gia do UNICEF tài trợ.  

2.2. Nâng cao năng lực 

- Phối hợp xây dựng tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ Hội nhằm thực 

hiện trách nhiệm do Luật trẻ em quy định. 

- Phối hợp với Hội thành viên các địa phương tổ chức tập huấn về kiến thức, kỹ 

năng hoạt động của Hội về vận động nguồn lực; tham gia xây dựng chính sách, 

luật pháp; kết nối các cơ quan, tổ chức xã hội thu thập thông tin vận động chính 

sách; phát biểu chính kiến bảo vệ trẻ em và ngăn chặn các hành vi vi phạm quyền 

trẻ em tại 3 địa điểm (Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Thành phố HCM). Phối hợp với 

Cục Bảo trợ xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành tập 

huấn cho cán bộ Hội các cấp về Công tác xã hội với trẻ em. 

- Phối hợp với Cục Trẻ em thuộc Bộ LĐTBXH xây dựng kế hoạch triển khai 

Chương trình Phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em giai đoạn 2017 - 2020. 

- Phối hợp với Trung tâm Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em nâng cao 

năng lực cho cán bộ và trẻ em ở một số tỉnh/thành phố có tổ chức Hội. 
 

3. Kết nối Mạng CRnet, các tổ chức xã hội, thu thập thông tin, vận động 

chính sách.  

3.1. Kiện toàn Ban Điều phối và xây dựng kế hoạch hành động và thực hiện 

các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động thường xuyên của Mạng quyền trẻ 

em (CRnet); sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động, xây dựng cơ chế thu thập thông 

tin của Mạng,  

3.2. Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số thu thập thông tin của Hội và triển khai thí 

điểm ở một Hội thành viên, một thành viên Mang CRnet. 

3.3. Tổ chức Hội thảo ở 03 miền (Bắc, Trung, Nam), chuẩn bị Diễn đàn đối 

thoại chính sách của các tổ chức xã hội và Hội BVQTEVN với các cơ quan Nhà 

nước vào tháng 11 năm 2017 về chủ đề: “Những vấn đề đặt ra và đề xuất biện 

pháp tháo gỡ về chính sách, luật pháp, thủ tục quy trình tố tụng... nhằm phát huy 

vai trò các tổ chức xã hội và Hội Bảo vệ quyền trẻ em trong phòng ngừa, chăm 

sóc, bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo hành, xâm hại tình dục” (Kết hợp với các lớp tập 

huấn của Cục Trẻ em) nhằm phát hiện những bất cập về chính sách, thủ tục, quy 

trình... trong quá trình tố tụng các vụ việc liên quan đến các vụ việc bạo hành, xâm 

hại tình dục trẻ em và đề xuất vấn đề cần tập trung trong Diễn đàn đối thoại. 

3.4. Phối hợp Ban Điều phối Mạng xây dựng bản tin của mạng: 06 tháng/ 01 

bản tin và in Kỷ yếu Diễn đàn 2016 - 2017. 
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4. Vận động chính sách. 

4.1. Tham gia đóng góp ý kiến vào xây dựng chính sách thông qua việc các văn 

bản pháp quy của các cơ quan Nhà nước liên quan như: Nghị định hướng dẫn thực 

hiện Luật trẻ em; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban 

liên ngành... 

4.2. Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dóng góp của các tổ chức xã hội đối với các 

Đề án của Bộ LĐTBXH về “Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ tại 

cộng đồng”, Đề án “Chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời giai 

đoạn 2017-2020”... 

4.3. Phối hợp với Cục Trẻ em thuộc Bộ LĐTBXH,Vụ VHGDTTNNĐ của Quốc 

hội và Đại diện Ban Điều phối Mạng quyền trẻ em, xây dựng Kế hoạch và tổ chức 

Diễn đàn đối thoại chính sách lần thứ 5 năm 2017 về chủ đề “Những vấn đề đặt ra 

và đề xuất biện pháp tháo gỡ về chính sách, luật pháp, thủ tục quy trình tố tụng.. 

nhằm phát huy vai trò các tổ chức xã hội và Hội Bảo vệ quyền trẻ em trong phòng 

ngừa, chăm sóc, bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo hành, xâm hại tình dục” (tháng 11 năm 

2017). 

 4.4. Phối hợp với các ngành chức năng và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ 

chức Tọa đàm về các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng xâm hại tình 

dục trẻ em. 

4.5. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm xây dựng và 

thực hiện kế hoach làm việc định kỳ 3 tháng một lần giữa đại diện các tổ chức xã 

hội. Hội BVQTEVN các tổ chức xã hội với Cục Trẻ em về nội dung liên quan 

vận động chính sách thực hiện quyền trẻ em. 

4.6. Chủ trì phối hợp với CRWG, Crnet và các tổ chức xã hội xây dựng và 

hoàn thiện Báo cáo Bổ sung việc thực hiện CRC ở Việt Nam lần thứ 5,6. 
 

5. Tham gia giám sát, tư vấn hỗ trợ bảo vệ trẻ em. 

5.1. Phối hợp với một số hội thành viên các tỉnh, khảo sát đánh giá việc tiếp 

nhận thông tin kết nối mạng lưới để bảo vệ trẻ em khi có đơn thư tố cáo của công 

dân gửi và những vụ việc liên quan đến bạo hành và xâm hại trẻ em được các cơ 

quan truyền thông đăng tải; bồi dưỡng kỹ năng về phát biểu chính kiến về các vụ 

xâm hại trẻ em. 

5.2. Các Hội thành viên địa phương chủ động đề nghị Hội đồng nhân dân vấn 

đề trẻ em của địa phương cần giám sát và được tham gia các đoàn giám sát của 

HĐND về vấn đề liên quan trẻ em. 

5.3. Kiện toàn và tăng cường nhân sự của bộ phận Tư vấn, hỗ trợ bảo vệ quyền 

trẻ em của Cơ quan Thường trực và Văn phòng đại diện phía Nam. Xây dựng cơ 

chế, quy trình kết nối thông tin với các Ủy viên chấp hành, các hội thành viên, các 

tổ chức xã hội với các Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em, đường dây nóng thuộc 

ngành LĐTBXH và các cơ quan liên quan trong việc tư vấn luật pháp và đề xuất 

biện pháp can thiệp bảo vệ quyền trẻ em. 
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5.4. Củng cố, đẩy mạnh hoạt động của Mạng Luật sư, Luật gia và Hội thẩm 

nhân dân của Hội BVQTEVN, các Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em trực thuộc 

Hội BVQTEVN và các địa phương trong hoạt động, kết nối thông tin, tuyên 

truyền, hướng dẫn, tư vấn luật pháp và hỗ trợ bảo vệ trẻ em. 

5.5. Giám sát các Trung tâm trực thuộc. 
 

6. Về hợp tác quốc tế.  

- Duy trì và thực hiện tốt các dự án hợp tác với các tổ chức quốc tế truyền 

thống trong nước như tổ chức Cứu trợ trẻ em (SC), Plan International, UNICEF, 

E&D… về trong các chương trình, dự án về quyền trẻ em; chủ động xây dựng một 

số Dự án mới của năm 2018 và các năm tiếp theo về hợp tác và vận động tài trợ 

đối với các tổ chức truyền thống và một số tổ chức quốc tế khác tại Việt Nam như 

Đại sứ quán Ireland, New Zealand, Na Uy, Thụy điển, Australia, Blue Dragon, 

E&D; Tìm kiếm và đăng ký xin viện trợ theo các chương trình viện trợ nhỏ hàng 

năm (small grants) của các ĐSQ nước ngoài tại Hà Nội. 

- Phát huy vai trò của Hội trong các hoạt động của các tổ chức quốc tế và khu 

vực khác như chủ động và tích cực tham gia các hoạt động của Ủy ban Phúc lợi 

Xã hội Quốc tế ICSW, CRC Asia và Viện nghiên cứu nhân quyền Philippines; 

tham gia các hội nghị, hội thảo khu vực; báo cáo định kỳ phổ quát về nhân quyền 

AICHR, Diễn đàn Nhân dân ASEAN/APF, Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ Phụ nữ và 

Trẻ em ACWC cấp khu vực; tham gia giải thưởng của quỹ Star Foundation dành 

cho các tổ chức xã hội có ảnh hưởng tích cực của năm trị giá 50.000 USD; đăng 

ký gia nhập Mạng lưới phòng chống xâm hại tình dục trẻ em gái ECPAT. 

- Thực hiện các hoạt động đã ký cam kết trong dự án với SC như “Nâng cao 

năng lực cho đội ngũ báo chí về trẻ em; CLB phóng viên nhỏ” nhân rộng mô hình 

“CLB làm cha mẹ tích cực”; với tổ chức E&D trong nâng cao năng lực phòng 

ngừa trẻ em lao động…; tham gia viết dự án để xin nguồn tài trợ từ Câu lạc bộ 

Phụ nữ Quốc tế Hà Nội (HIWC). 

- Chủ động và tích cực tham gia hoạt động của Nhóm công tác về Quyền trẻ 

em CRWG với vai trò đồng chủ tịch nhiệm kỳ mới; là đơn vị chủ trì xây dựng báo 

cáo bổ sung việc thực hiện quyền trẻ em của các tổ chức xã hội với sự hỗ trợ về kỹ 

thuật và tài chính của SC, CRWG. 
 

7. Công tác vận động nguồn lực, thực hiện các Chương trình, dự án, Kế 

hoạch hợp tác, phối hợp hoạt động đã được ký kết và mới bổ sung. 

- Phối hợp, triển khai tổ chức chương trình “Tết tấm lòng vàng vì trẻ em” trao 

quà Tết cho 1200 xuất quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 13 tỉnh: như 

Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc 

Kạn, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Quảng Ninh, An Giang, Tây Ninh. 

- Phối hợp thực hiện tốt trách nhiệm đã ký kết hợp đồng nhằm thực hiện có 

hiệu quả các Dự án, Kế hoạch phối hợp hoạt động với: Cục Trẻ em, Cục Bảo trợ 
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xã hội, tổ chức SC, Unicef, E&D, CRWG; VN Proiect, với UBVHGDTTNNĐ 

của Quốc hội...  

- Xây dựng Kế hoạch 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 2017. 

- Xây dựng kế hoạch hợp tác với Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel về 

hoạt động bảo vệ trẻ em năm 2017 bao gồm tổ chức truyền thông về Bảo vệ trẻ 

em và hỗ trợ trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2017. 

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

tôn giáo, các cá nhân... nhằm hỗ trợ trẻ em các vùng khó khăn thông qua các sự 

kiện, các ngày lễ của trẻ em như chương trình Tết, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, 

Trung thu… 

- 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. 

- Tiếp tục thực hiện Chương trình “Phòng chống đuối nước - Bảo vệ sinh 

mạng trẻ em” xây hồ bơi cho 02 tỉnh Quảng Ngãi và Vĩnh Long. 

- Tiếp tục vận động thực hiện chương trình học bổng cho trẻ em có nguy cơ bỏ 

học năm học 2017-2018 tại 4 tỉnh Long An, Tây Ninh, Bến tre, Trà Vinh với dự 

kiến 400 xuất học bổng. 
 

8. Phối hợp và hỗ trợ các Hội điạ phương, các Chi hội trực thuộc. 

Tổ chức các hoạt động khảo sát, hội thảo, tập huấn, hỗ trợ trẻ em… (theo kế 

hoạch hoạt động năm 2017). 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. 
 

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động 

năm 2017 của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. 
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