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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                             

                 Hà Nội, ngày  16  tháng  4  năm 2018 

  

 

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017,  

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018. 

 

A. Một số tình hình chung  

Năm 2017 là năm đánh dấu bước thay đổi lớn về chính sách liên quan tới trẻ 

em, Luật Trẻ em chính thức có hiệu lực từ ngày 01/6/2017 với quan điểm tiếp cận 

toàn diện dựa trên quyền trẻ em đã đưa ra những thay đổi đáng kể so với Luật Bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em năm 2004 như quy định cụ thể các nội dung về các cấp độ bảo 

vệ trẻ em (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp) và trách nhiệm thực hiện; tăng cường 

quyền tham gia của trẻ em; cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; chăm sóc thay 

thế; các biện pháp bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính, 

phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng… Đặc biệt là vai trò của các tổ chức xã hội và 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng được quy định trong Điều 92 của Luật. 

Đây là cơ sở để Hội thực hiện tốt vai trò trong công tác bảo vệ quyền trẻ em. Để 

nhanh chóng đưa Luật Trẻ em vào cuộc sống, Chính phủ ban hành Nghị định 

hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Trẻ em và ban hành các văn bản hướng 

dẫn tổ chức thực hiện đến các địa phương, cơ sở. Ngày 15/6/2017, Chính phủ ban 

hành Quyết định số 856/QĐ-TTg thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em do Phó Thủ 

tướng Vũ Đức Đam là Chủ tịch Ủy ban đã thể hiện sự quan tâm của Chính phủ và 

các Bộ, Ngành đối với các lĩnh vực liên quan tới trẻ em. 

Năm 2017 cũng nổi lên nhiều vụ việc xâm hại, bạo hành trẻ em gây chấn 

động dư luận với tính chất nghiêm trọng và diễn ra ở nhiều tỉnh thành trong cả 

nước như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu... 

Theo số liệu của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đăng trên báo Lao 

động “Trong 8 tháng đầu năm 2017, có 832 vụ bạo lực và xâm hại tình dục, trong 

đó có 116 em bị bạo lực và 716 em bị xâm hại tình dục. Tỉ lệ trẻ em gái là nạn 

nhân vụ bạo lực và xâm hại tình dục chiếm 92%. Trong năm 2016 và 6 tháng đầu 

năm 2017, tòa án nhân dân cấp tỉnh, huyện trên toàn quốc đã xét xử 1.880 vụ xâm 

hại trẻ em với 1.976 bị cáo”. Đây thực sự là một thách thức cần cộng đồng cùng 

chung tay giải quyết. Ngày 16/5/2017, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 18/CT-TTg 

ngày 16/5/2017 về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em với số 111 đã chính thức được khai 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-856-QD-TTg-2017-thanh-lap-Uy-ban-quoc-gia-ve-tre-em-352196.aspx
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trương tháng 12 năm 2017 hoạt động 24 giờ/7 ngày với mục tiêu thường trực tiếp 

nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em. Đây 

cũng là dịch vụ công đặc biệt có chức năng phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan để xác minh thông tin và kịp thời cung cấp thông tin, tư vấn và 

các dịch vụ bảo vệ trẻ em. 

Từ thực tiễn đó, với vai trò được quy định trong Luật Trẻ em 2016 chính 

thức có hiệu lực từ năm 2017, các tổ chức xã hội đã có nhiều hoạt động kết nối, thu 

thập thông tin và chủ động tổ chức các diễn đàn đối thoại, hội thảo, tọa đàm… để 

bàn luận và đưa ra những giải pháp để giảm thiểu tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ 

em. Điều này cho thấy xu thế hiện nay bên cạnh các cơ quan Nhà nước làm về lĩnh 

vực trẻ em, mạng lưới các tổ chức xã hội làm về trẻ em cũng đang dần khẳng định 

được vị trí, vai trò trong hỗ trợ trẻ em và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong 

trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú 

xuống tận cộng đồng dân cư. 

B. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam được quy 

định trong Điều 92 Luật Trẻ em 2016 và Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ vệ tăng cường biện pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; thực 

hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành lần thứ 5 khóa II và Kế hoạch hoạt động năm 

2017, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội), 

Hội và các cấp Hội đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau: 

1. Công tác phát triển tổ chức, nâng cao năng lực và kết nối mạng lưới 

1.1. Công tác tổ chức 

- Tổ chức thành công Hội nghị Ban Thường vụ Hội lần thứ 7, Ban Chấp 

hành Hội lần thứ 5; kiện toàn Ban Chấp hành, BTV và lãnh đạo Hội và cơ cấu tổ 

chức cơ quan Thường trực. Cụ thể hiện nay Ban Chấp hành có 36 người, Ban 

Thường vụ có 10 người trong đó có 01 Chủ tịch và 05 Phó Chủ tịch (04 PCT 

chuyên trách và 01 PCT kiêm nhiệm). 

- Công tác vận động phát triển tổ chức Hội ở địa phương và các chi hội trực 

thuộc được tập trung thực hiện đạt kết quả cụ thể như sau: 

+ Phát triển 07 hội cấp tỉnh gồm 04 Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ 

quyền trẻ em tỉnh Bình Định, Trà Vinh, Thái Nguyên, Cao Bằng và Lạng Sơn; Hội 

Người khuyết tật, nạn nhân da cam, Bảo trợ người khuyết tật, Bảo vệ quyền trẻ em 

tỉnh Quảng Trị; riêng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND đã có chỉ đạo bổ sung 

nhiệm vụ bảo vệ quyền trẻ em vào Hội Luật gia của tỉnh. Như vậy là so với Nghị 

quyết BCH lần thứ 5 đưa ra là vận động thành lập mới 3-6 Hội địa phương đã thực 

hiện vượt mục tiêu 01 Hội địa phương. Bên cạnh đó có một số tỉnh đã có văn bản, 
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thông tin trả lời Hội về việc sẽ xem xét bổ sung chức năng, nhiệm vụ bảo vệ trẻ em 

trên cơ sở ghép với Hội có chức năng, nhiệm vụ tương đồng như tỉnh Kon Tum, 

Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh, Ninh Thuận, Đồng Nai… 

+ 03 Chi hội trực thuộc: Chi hội BVQTE, cơ sở giáo dục đặc biệt Ánh 

Dương, Chi hội BVQTE Đoàn Nghệ thuật Đường Trường Sơn tỉnh Kon Tum và 

Chi hội BVQTE “Lớp học của mẹ”, Hà Đông, Hà Nội. 

Tính đến nay cả nước có 17 hội cấp tỉnh, 01 Hội cấp huyện, 38 Chi hội trực 

thuộc; 05 Trung tâm trực thuộc ở 23 tỉnh thành phố với hơn 45.000 hội viên. 

1.2. Tập huấn, nâng cao năng lực 

Trong năm 2017, Hội  và các Hội địa phương đã tổ chức 401 lớp tập huấn 

cho hơn 17.420 cán bộ Hội tại cơ sở. Trong đó: 

 - Hội BVQTEVN đã tổ chức hội thảo, tập huấn nâng cao năng lực cho gần 

700 cán bộ Hội cụ thể như sau: 

+ Tổ chức 05 lớp tập huấn về Luật Trẻ em, cách thức thực hiện trách nhiệm 

của Hội đã được quy định tại điều 92 Luật Trẻ em 2016, công tác xã hội về trẻ em 

cho trên 500 cán bộ chủ chốt của Hội Bảo vệ quyền trẻ em cơ sở tại Trà Vinh, Bắc 

Giang, Thừa Thiên - Huế, Cao Bằng, Thanh Hóa, Thái Nguyên và Đà Nẵng. Như 

vậy so với Nghị quyết BCH lần thứ 5 thì Hội là tổ chức tập huấn cho 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 đã vượt chỉ tiêu gấp 3 

lần số lượng cán bộ được tập huấn được Nghị quyết BCH lần 5 đưa ra. 

+ Tổ chức 02 hội thảo nâng cao năng lực cho gần 80 luật sư, luật gia về 

“Các quy định pháp luật về bảo vệ quyền trẻ em trong Luật Hôn nhân và gia đình, 

Bộ Luật Hình sự và Bộ Luật tố tụng hình sự” tại Hà Nội và Hồ Chí Minh;  

+ Tập huấn cho 49 cán bộ Hội, chi Hội Luật sư và Nhà báo về bảo vệ chăm 

sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và Tổ chức chuyến đi thực tế tại Trung 

tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Linh Xuân để tìm hiểu cuộc sống của trẻ em có 

HIV/AIDS; 

+ Tập huấn cho 70 cán bộ Hội và mạng lưới CRnet ở Hà Nội và TP Hồ Chí 

Minh về vai trò và cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và tham gia giám sát việc 

thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam. 

- Các Hội tỉnh như Đà Nẵng, Bắc Giang, Thừa Thiên- Huế, Thanh Hóa, Bến 

Tre… cũng tổ chức  396 lớp tập huấn, hội thảo và truyền thông cộng đồng với tổng 

số hơn 16.720 người lớn và trẻ em tham gia. Nội dung tập huấn, truyền thông tập 

trung vào các vấn đề về Luật Trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; kỹ 

năng sống, sơ cấp cứu cho trẻ em… 
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Các nội dung tập huấn ở địa phương đều đáp ứng được nhu cầu về thông tin 

và kiến thức, kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực trẻ em hiện nay, phương pháp tập 

huấn cùng tham gia thảo luận giữa giảng viên và học viên đã góp phần làm cho kết 

quả các lớp tập huấn được học viên đánh giá tốt, thông qua các lớp tập huấn cũng 

đã thu thập được nhiều thông tin cần thiết về tình hình trẻ em tại địa phương. 

1.3. Kết nối mạng lưới, phối hợp hoạt động 

- Tăng cường kết nối với các tổ chức làm về trẻ em thông qua các hình thức: 

Mở chuyên mục Chỉ dẫn địa lý các tổ chức xã hội bảo vệ quyền trẻ em (CSO 

Mapping) trên trang thông tin điện tử của Hội, thiết kế giao diện chỉ dẫn địa lý các 

tổ chức xã hội về bảo vệ trẻ em và tổng hợp thông tin về các tổ chức xã hội làm về 

bảo vệ trẻ em tại Việt Nam để đăng lên trang web. 

- Ký chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo 

dục trẻ em và thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em giai đoạn 2017-2022. Nội dung 

phối hợp tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Trẻ em 2016 như 

nhiệm vụ tuyên truyền về Luật; giám sát, kiến nghị đối với cơ quan nhà nước trong 

việc xây dựng, thực hiện pháp luật, chính sách, phân bổ nguồn lực đáp ứng quyền trẻ 

em…; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ 

nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em; xây dựng, phát triển các mô hình phù 

hợp dành cho trẻ em và cha mẹ/người chăm sóc trẻ tại cộng đồng nhằm thúc đẩy 

quyền trẻ em, đặc biệt là quyền tham gia; xây dựng cơ chế, mô hình bảo vệ trẻ em 

khỏi bạo lực, xâm hại, nhất là xâm hại tình dục; vận động nguồn lực hỗ trợ các hoạt 

động liên quan đến thúc đẩy thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em và hỗ trợ trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; phối hợp tổ chức các hoạt động trong Tháng hành 

động vì trẻ em, Trung thu, Tết Nguyên đán dành cho trẻ em. 

Sau khi ký kết các chương trình phối hợp, văn bản ký kết đã được gửi tới Hội 

Phụ nữ, Đoàn TNCS các tỉnh thành và các địa phương có cơ sở Hội BVQTE. Một số 

hoạt động đã được triển khai để thực hiện nội dung ký kết như Hội BVQTEVN đã 

phối phối hợp với Hội LHPNVN tổ chức hội thảo “Thúc đẩy vai trò của cha mẹ và 

gia đình trong chăm sóc phát triển toàn diện trẻ thơ”. Hội thảo được tổ chức tại 

thành phố Thái Nguyên với sự tham gia của 80 đại biểu các cơ quan nhà nước địa 

phương, các tổ chức chính trị - xã hội và một số gia đình tại địa phương. Hội thảo đã 

mang lại một góc nhìn toàn diện trong chăm sóc phát triển toàn diện trẻ thơ và xác 

định vai trò, tầm quan trọng của các tổ chức, trong đó có Hội BVQTE các cấp trong 

việc kết nối, phối hợp tổ chức thực hiện chương trình quan trọng này. Bên cạnh đó 

hai bên còn phối hợp tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Luật Trẻ em tại TP 

Hồ Chí Minh. Hội cũng phối hợp với Đoàn TNCS HCM tại tỉnh Yên Bái tổ chức tập 
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huấn cho 30 trẻ em là thành viên của Hội đồng trẻ em của tỉnh về kỹ năng phát hiện 

vấn đề và phương pháp thu thập thông tin.   

- Phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam triển khai “Giải thưởng báo chí về trẻ 

em” trong thời gian từ tháng 6/2017- tháng 3/2018. Dự kiến sẽ có 36 giải thưởng. 

Lễ phát động đã được tổ chức vào ngày 16/6/2017 với hơn 40 đại biểu đại diện các 

cơ quan báo chí và khách mời tham dự. Tính đến nay Ban Tổ chức đã thu thập 

được gần 235 bài dự thi với 4 thể loại phát thanh, truyền hình, báo viết và báo điện 

tử. 

- Mạng bảo vệ quyền trẻ em CRnet do Hội làm điều phối tính đến nay mạng 

có hơn 40 thành viên hoạt động thường xuyên; tổ chức nhiều cuộc thảo luận và 

thống nhất các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức xã hội được ghi trong 

Điều 92 Luật Trẻ em năm 2016; tham gia và đóng góp nhiều ý kiến cho Diễn đàn 

đối thoại với các cơ quan quản lý Nhà nước về phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ 

em tổ chức vào tháng 12 năm 2017 tại Hà Nội theo cơ chế đối thoại hàng năm giữa 

Tổ chức xã hội, Hội BVQTEVN và Bộ LĐTBXH. Bên cạnh đó các thành viên 

mạng thảo luận lấy ý kiến về những điểm mới bảo vệ và chăm sóc trẻ em như 

chăm sóc, can thiệp đối với trẻ rối nhiễu tâm trí; hỗ trợ cho trẻ theo gia đình di dân 

chưa có giấy tờ tùy thân…  

 2. Công tác truyền thông và tổ chức sự kiện  

2.1. Truyền thông 

 - Trang web treemviet.vn đã đổi mới giao diện phù hợp hơn tập trung đăng 

tin bài về hoạt động của Hội và Hội địa phương, nhiều bài tuyên truyền về Luật 

Trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em…đồng thời liên kết với trang Thiếu nhi Việt 

Nam, báo Gia đình & xã hội… để truyền tải các tin bài về quyền trẻ em  với tổng 

số 620 bài đã đăng, thu hút 275.098 lượt độc giả truy cập. “Mục thư bạn đọc” trên 

trang web đã  thông tin việc giải quyết các thư bạn đọc và các vụ việc liên quan 

đến bảo vệ quyền trẻ em mà Hội trực tiếp xử lý. Tuy nhiên mục tiêu đưa ra số 

lượng truy cập và đọc trang Website treemviet.vn của Hội lên 600.000 lượt truy 

cập trong năm 2017 và 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 như trong Nghị quyết BCH lần 5 

đưa ra thì chưa đạt được. Nguyên nhân là trong năm qua trang web bị vi rút tấn 

công không thể khắc phục vì vậy cần thiết kế lại giao diện khiến cho trang web bị 

dừng hoạt động hơn 1 tháng dẫn đến ảnh hưởng đến việc truyền tải thông tin và 

giảm lượt truy cập. 

 - Biên tập và in 200 cuốn tài liệu về “Luật Trẻ em và những quy định của 

pháp luật liên quan đến việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em” để phát cho 

các Hội và chi hội địa phương. 
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- Phối hợp thành lập 02 Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ tại trường PTCS Nguyễn 

Đình Chiểu, Hà Nội và Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ tại thành phố Hải Phòng với 50 

trẻ em tham gia. 

  - Lãnh đạo Hội đã phát biểu chính kiến trên các phương tiện thông tin đại 

chúng thông qua việc trả lời hơn 40 lượt phỏng vấn của các đơn vị báo chí như 

chương trình Thời sự Chuyển động 24h VTV1, Chương trình “90 phút để hiểu” 

của Đài Truyền hình Việt Nam, Chương trình “An ninh toàn cảnh” của Kênh An 

ninh TV, Chương trình “1 giờ đường dây nóng” của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài 

PT-TH Hà Nội, Truyền hình Quốc hội, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh - 

HTV9, Đài Tiếng nói nhân dân TP HCM và nhiều báo in, báo điện tử khác như 

Công an nhân dân, Nhân dân, Hà Nội Mới, Thanh niên, Công an TP HCM, Pháp 

luật TP HCM…. Nội dung trả lời tập trung vào Luật Trẻ em, Luật Hình sự, vấn đề 

phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em... Đây vừa là hoạt động truyền thông của Hội 

nhưng đồng thời cũng là tiếng nói, phát biểu chính kiến của Hội trước các vấn đề 

liên quan tới quyền trẻ em như được quy định trong Điều 92 của Luật Trẻ em 

2016. Các Hội tỉnh cũng chủ động kết nối và phối hợp với các Đài TH-PT tỉnh, Đài 

truyền thanh quận, huyện và các đơn vị báo chí tỉnh như Bến Tre, Đà Nẵng, Bắc 

Giang, Thanh Hóa… tổ chức các chương trình truyền hình, các bài viết, phóng sự 

để truyền thông về Luật Trẻ em và công tác bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ cho trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật của người chưa 

thành niên, phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục. 

  - Cơ quan Thường trực phía Nam đã phối hợp với một số đơn vị tổ chức gần 

30 cuộc truyền thông về Luật Trẻ em 2016, Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho 8.437 người lớn 

và trẻ em tại 5 tỉnh thành phía Nam là TP HCM, Long An, Tây Ninh, Bến Tre và 

Trà Vinh.  

 - Một số tỉnh Hội cũng tổ chức hoạt động truyền thông tại cộng đồng cho 

32.888 người lớn và trẻ em với nhiều hình thức phong phú như Thừa Thiên Huế đã 

tổ chức tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục cho 1530 em tại Trung tâm 

Bảo trợ xã hội trẻ em Xuân Phú, học sinh ở trường tiểu học Phú Hòa và các học 

sinh tại ngày hội “Bóng đá vui” thành phố Huế năm 2017; Đà Nẵng tổ chức 15 

cuộc tuyên truyền Luật Trẻ em cho 750 bà mẹ và trẻ em tại cộng đồng; truyền 

thông tại 37 trường Tiểu học THCS với 20.768 học sinh được tư vấn, trang bị kỹ 

năng phòng tránh mua bán, xâm hại trẻ em; Bắc Giang tổ chức Tổ chức diễn đàn 

“Tăng cường phòng, chống tai nạn, đuối nước trẻ em” với sự tham gia của 40 học 

sinh THCS thuộc 5 huyện, thành phố trong tỉnh; Thanh Hóa đã in 10.000 tờ rơi và 

1500 cuốn tài liệu có nội dung các văn bản liên quan quyền trẻ em là cẩm nang cho 

cán bộ xã hội làm công tác bảo vệ quyền trẻ em tại cơ sở; Chi Hội Luật sư – Bảo 
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vệ quyền trẻ em TP HCM đã tổ chức 9 phiên tòa giả định theo các chủ đề “Bạo lực 

học đường” và “Xâm hại tình dục trẻ em” tại các trường phổ thông cơ sở trên địa 

bàn thành phố với hơn 7000 trẻ em được truyền thông đồng thời tổ chức các buổi 

tuyên truyền Luật Trẻ em ra cộng đồng dân cư với 2700 người tham gia, tổ chức 

cuộc thi vẽ tranh chủ đề “Quyền trẻ em” với 100 trẻ em tham gia.  

 Hoạt động truyền thông của Hội và cơ sở Hội ở địa phương diễn ra sôi động, 

rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, kịp thời đã góp phần phổ biến 

các văn bản pháp luật liên quan tới trẻ em, các thông tin về hoạt động của Hội, các 

kiến thức về phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em tới gần 75.000 trẻ em, phụ 

huynh và người dân.  

 2.2. Tổ chức sự kiện 

- Chương trình “Tết tấm lòng vàng vì trẻ em” - 2017 tại Hà Nội, Hội và các 

tỉnh Hội ở địa phương đã vận động được khoảng 6.000.000.000 đ trao quà Tết cho 

gần 10.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 16 tỉnh/thành phố trong cả nước.  

  - Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần 4 - 2017 tại tỉnh Bến Tre, 

Hội và các tỉnh Hội ở địa phương đã huy động được 2.670.040.000đ với tổng số 

1.308 suất học bổng và 3105 phần quà trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 

của 20 tỉnh/thành phố trong cả nước. Chương trình đã được lãnh đạo Đảng và Nhà 

nước tham dự và được đánh giá cao về quy mô và nội dung. Bà Tòng Thị Phóng - 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã tham dự.  

   - Ngoài ra các chương trình “Chia sẻ yêu thương” của Hội BVQTE 

TPHCM, “Vòng tay nhân ái” của Thành hội Đà Nẵng; “Chắp cánh ước mơ cho trẻ 

em nghèo” của tỉnh Hội Bắc Giang… vẫn được tổ chức thường niên. 

  So với năm 2016, số trẻ em được hưởng lợi từ các sự kiện, chương trình mà 

Hội tổ chức đã tăng lên con số 1 triệu em, số địa phương tham gia phối hợp với 

Hội tổ chức chương trình cũng tăng lên, không chỉ các địa phương có cơ sở Hội mà 

còn các tỉnh mà Hội đang tiến hành vận động thành lập Hội như Hà Nội, Hà Tĩnh, 

Yên Bái, Tiền Giang… 

3. Hoạt động giám sát và vận động chính sách  

- Tham gia góp ý các văn bản của Chính phủ, Bộ, ngành như Bộ luật Hình sự, 

Tố tụng hình sự sửa đổi; Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; 

dự thảo báo cáo phân tích tình hình trẻ em Việt Nam; báo cáo quốc gia về thực hiện 

Công ước Quyền trẻ em; dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường 

phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực, xâm hại trẻ em, Nghị định xử phạt vi phạm hành 

chính thuộc lĩnh vực trẻ em và xã hội… Một số ý kiến đóng góp của Hội cũng được 

các cơ quan tiếp thu. 
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- Chủ tịch Hội tham gia Ủy ban quốc gia bảo vệ trẻ em với tư cách Thành 

viên. Đây là cơ hội để Hội có đóng góp, nâng cao hiệu quả việc giám sát và vận 

động các chính sách phù hợp với trẻ em trong thực tiễn cuộc sống. 

- Lãnh đạo Hội tham gia đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ LĐTBXH chủ trì đi 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác trẻ em tại tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang; phối 

hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tiến hành hoạt động giám sát thực hiện 

Luật Trẻ em 2016 và các chính sách hiện hành liên quan đến trẻ em tại TP. HCM. 

Qua giám sát cho thấy công tác truyền thông, phổ biến Luật Trẻ em 2016 đã được 

TP HCM triển khai sớm, kịp thời và sâu rộng đến người dân trong đó có cả trẻ em; 

Các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và tạo cơ hội cho trẻ em tham gia 

các hoạt động tại cộng đồng cũng được thực hiện tốt ở cơ sở thông qua hoạt động 

của các ngành, tổ chức như ngành y tế, giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… 

- Tham gia ban Soạn thảo xây dựng Đề án “Chăm sóc vì sự phát triển toàn 

diện trẻ em trong những năm đầu đời ở gia đình và cộng đồng giai đoạn 2017-

2025” do Bộ LĐTBXH chủ trì. 

- Đặc biệt Diễn đàn đối thoại cuối năm 2017 với chủ đề  “Phát huy vai trò của 

các tổ chức xã hội và Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trong phòng ngừa, chăm 

sóc, bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo hành và xâm hại tình dục” đã có sự tham dự của hơn 

70 đại biểu gồm cả đại diện các Bộ, Ngành và tổ chức xã hội. Rút kinh nghiệm của 

Diễn đàn trong 3 năm trước, cách thức tổ chức Diễn đàn đã có sự đổi mới theo hình 

thức tọa đàm, đối thoại nên đã có nhiều ý kiến được nêu ra, các cơ quan, tổ chức 

cũng đã trao đổi kết quả việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về trẻ em, 

đưa ra các số liệu báo động về tình trạng bạo hành, xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình 

dục trẻ em; Diễn đàn đã tổng hợp các thông tin từ 03 Diễn đàn trước và kết quả thực 

hiện Khuyến nghị của Diễn đàn mà Hội đã gửi tới các Bộ, ngành liên quan; Diễn đàn 

2017 đã thống nhất được 9 khuyến nghị gửi tới các cơ quan chức năng tiếp tục xem 

xét sửa đổi, bổ sung chính sách, tăng cường sự kết nối, phối hợp trong công tác bảo 

vệ trẻ em khỏi bạo lực và xâm hại trong thời gian tới. 

- Phối hợp với các tổ chức xã hội xây dựng Báo cáo bổ sung cho Báo cáo quốc 

gia về thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em tại Việt Nam và đã thu thập 

thông tin bước đầu cho Dự thảo Báo cáo. 

- Các địa phương cũng chủ động tham gia các đoàn giám sát liên ngành như 

tỉnh Hội ở Bến Tre tham gia cùng UBMTTQ VN tỉnh Bến Tre để phản biện chính 

sách liên quan tới trẻ em như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tham gia giám sát 

tình hình cai nghiện ma túy và đầu tư cơ sở hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới có 

liên quan tới trẻ em. 

4. Công tác tư vấn, bảo vệ quyền trẻ em 
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Trong năm 2017, Hội BVQTE các cấp đã tiếp nhận và tư vấn giải quyết 357 

vụ  xâm hại trẻ em; Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tiếp nhận 39 đơn thư qua văn 

bản, điện thoại, gặp trực tiếp công dân. Nội dung đơn thư tập trung vào một số vụ 

xâm hại tình dục trẻ em, bạo hành trẻ em, sân chơi an toàn cho trẻ, tranh chấp quyền 

nuôi con… 

Sau khi tiếp nhận các đơn thư gửi tới, Hội đã nghiên cứu, xem xét và gửi công 

văn tới các cơ quan liên quan để thể hiện chính kiến của Hội trước các vụ việc liên 

quan tới quyền trẻ em. Hội đã gửi đi và khoảng 58% văn bản gửi đi nhận được sự 

phản hồi của các cơ quan chức năng. 

Cơ quan Thường trực phía Nam tại TP HCM có cán bộ Hội là thành viên Hội 

thẩm nhân dân đã tham gia xét xử 15 vụ án có liên quan đến trẻ em (trong đó có 5 vụ 

xâm hại tình dục trẻ em và 10 vụ là cướp tài sản liên quan tới trẻ dưới 18 tuổi); bào 

chữa miễn phí cho 01 vụ bị cáo là người chưa thành niên trong vụ án “Trộm cắp tài 

sản” tại Quận 3 và tư vấn pháp luật cho 22 vụ liên quan đến các quyền của trẻ em 

theo Luật Trẻ em 2016 và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em. 

Tại các Hội tỉnh như Thừa Thiên Huế, Bắc Giang, Thanh Hóa, Bến Tre, Tây 

Ninh, Đà Nẵng, TP HCM…  cũng tiếp nhận và tư vấn cho tổng số 196 trường hợp 

trong đó có 34 trường hợp trẻ em bị bạo hành và xâm hại tình dục, còn lại là quyền 

nuôi con sau li hôn, quyền học tập, quyền được chăm sóc nuôi dưỡng vì lợi ích tốt 

nhất của trẻ, các chính sách hỗ trợ trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ bị nhiễm HIV, trẻ tự 

kỷ… Chi hội Luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP HCM đã cử các Luật sư tham gia 14 

vụ bảo vệ quyền lợi của trẻ em bị bạo hành và xâm hại tại một số tỉnh phía Nam. 

5. Về hợp tác quốc tế 

- Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác, phối hợp hoạt động với các đối tác 

quốc tế làm về trẻ em như tham gia hoạt động thường niên, hội thảo và tập huấn do 

Liên minh quyền trẻ em châu Á tổ chức; cử đại diện trẻ em Việt Nam tham dự “Gặp 

gỡ trẻ em khu vực” tại Thái Lan (gồm 2 trẻ em là thành viên CLB PVN tỉnh Quảng 

Bình và Hà Nội) và hưởng ứng chiến dịch “Lên tiếng” của khu vực bằng cách hỗ trợ 

02 nhóm trẻ em triển khai tại Hà Nội, Quảng Bình. Từ đó thúc đẩy sự tham gia của 

trẻ em trong các hoạt động quốc tế do Liên minh tổ chức 

- Kết nối và trở thành thành viên của ECPAT (Mạng lưới chấm dứt mại dâm, 

khiêu dâm và buôn bán trẻ em cho mục đích tình dục). Kể từ khi gia nhập, Hội đã 

tích cực tham gia vào các hoạt động do ECPAT thực hiện như: đóng góp ý kiến cho 

báo cáo Tổng quan về vấn đề xâm hại tình dục trẻ em tại Việt Nam do ECPAT thực 

hiện, báo cáo về hoạt động của Hội trong báo cáo hàng năm của ECPAT, hỗ trợ 

ECPAT trong việc kết nối và giới thiệu ứng viên tham dự Hội thảo khu vực về Luật 

pháp Quốc gia về Ngăn chặn và Chống xâm hại tình dục trẻ em trực tuyến trong 
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ASEAN, kết nối và giới thiệu đại biểu tham dự Tham vấn với các nhà lãnh đạo Phật 

giáo khu vực Mekong và Sri Lanka trong phòng chống bạo lực đối với trẻ em, chia 

sẻ về các cải cách luật pháp thời gian qua tại Việt Nam (Bộ Luật Hình sự...) 

- Hội đã cử 07 đoàn đại biểu tham dự hội thảo, hội nghị quốc tế tại Thái Lan, 

Indonesia, Philippin, Bungari, Singapore và tiếp đón 07 đoàn khách quốc tế đến để 

chia sẻ trao đổi kinh nghiệm trong bảo vệ trẻ em trong đó có đoàn bác sĩ từ Mỹ chia 

sẻ kinh nghiệm về giáo dục cho trẻ tự kỷ và Hội đã kết nối để mời một số trung tâm 

dạy cho trẻ em tự kỷ đến tham dự và chia sẻ về những trường hợp trẻ em tự kỷ thực 

tế tại Trung tâm. 

- Hội cũng đã làm việc với “Nhóm làm việc về quyền trẻ em” bao gồm các 

tổ chức quốc tế làm về trẻ em tại Việt Nam như Tầm nhìn thế giới, tổ chức Cứu trợ 

trẻ em, tổ chức Plan… và được giao trách nhiệm chủ trì thực hiện Báo cáo Bổ sung 

lần 5&6 về thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam của các tổ chức xã hội bên cạnh 

Báo cáo Quốc gia. Từ đây những chuyên đề liên quan tới trẻ em nổi cộm cần được 

báo cáo đã được đưa ra thảo luận trong nhóm và thống nhất được khung báo cáo và 

Hội sẽ giữ vai trò điều phối hoàn chinh báo cáo này. Bên cạnh đó Hội cũng cung 

cấp thông tin theo bảng khảo sát cho nghiên cứu khu vực về tình hình tham gia của 

trẻ em tại các nước ASEAN theo yêu cầu của Vụ HTQT - Bộ LĐTBXH. 

Với những hoạt động quốc tế mà Hội tham gia tích cực trong năm qua, Hội đã 

nhận được Bằng khen của Ban Đối ngoại trung ương cho tập thể xuất sắc trong lĩnh 

vực hợp tác phát triển. Mặc dù vậy vận động nguồn lực từ các đối tác nước ngoài 

trong năm qua vẫn chưa hiệu quả, nhiều dự án mà Hội gửi đi các tổ chức quốc tế 

chưa có kết quả. 

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

 Về vận động nguồn lực:   

Trong năm 2017, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và một số Hội địa 

phương đã huy động được 90.184.521.000 (Chín mươi tỷ một trăm tám mươi tư 

triệu năm trăm hai mươi mốt nghìn một trăm linh bốn nghìn đồng) bao gồm 

tiền mặt và hiện vật. Riêng Hội BVQTEVN đã vận động được 8.787.353.000 

VNĐ (Tám tỷ bảy trăm tám mươi bảy triệu ba trăm năm mươi ba nghìn đồng)  

trong đó Cơ quan Thường trực tại Hà Nội vận động 2.795.458.000 đồng (Hai tỷ 

bảy trăm chín mươi lăm triệu bốn trăm năm mươi tám nghìn đồng); Cơ quan 

Thường trực phía Nam đã vận động được 5.991.895.000 đồng (Năm tỷ chín trăm 

chín mươi mốt triệu tám trăm chín mươi lăm nghìn đồng); còn các Hội địa phương 

như Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bến Tre, Tây Ninh, Quảng Nam, 

Thanh Hóa, TP HCM... đã vận động được 81.397.168.000 (Tám mươi mốt tỷ ba 

trăm chín mươi bảy triệu một trăm sáu mươi tám nghìn đồng) bao gồm tiền mặt và 

hiện vật trong đó nếu chỉ tính riêng sự vận động nguồn lực của các tỉnh Hội chỉ hỗ 
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trợ cho trẻ em mà không ghép với các nhóm đối tượng khác như tỉnh Hội Bắc 

Giang, Thừa Thiên Huế, Tp Hồ Chí Minh... thì số tiền vận động là khoảng 

24.000.000.000đ (Hai mươi tư tỷ đồng) với tổng số gần một triệu trẻ em được 

hưởng lợi.  

Về công tác văn phòng: 

Cơ quan Thường trực Hội BVQTEVN đã tiếp nhận 262 Công văn đến, biên 

soạn và chuyển 230 Công văn đi; 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; Tổng 

hợp thông tin, gửi báo cáo và các văn bản pháp luật mới được ban hành liên quan 

đến trẻ em tới các Hội địa phương, Chi hội, Trung tâm trực thuộc và các tổ chức xã 

hội làm việc về trẻ em. 

7. Kết quả thực hiện các dự án, chương trình hỗ trợ trẻ em 

- Chương trình bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ học được thực hiện tại 4 tỉnh 

Long An, Tây Ninh, Bến tre, Trà Vinh với tổng số 959 xuất học bổng trị giá 

745.945.000 và  959 phần quà trị giá 191.800.000 đồng. 

- Thực hiện dự án xây hồ bơi để dạy bơi cho trẻ tại xã Hậu Lộc, huyện Tam 

Bình, tỉnh Vĩnh Long, trị giá hồ bơi trên 800.000.000đ trong đó Hội tài trợ 

232.000.000đ. Đây là hồ bơi được xây kiên cố phục vụ lâu dài việc dạy bơi miễn 

phí cho hàng ngàn trẻ em ở huyện Tam Bình nhằm mục đích hạn chế được tình 

trạng đuối nước của trẻ em. 

- Thực hiện các chuyến đi giám sát hoạt động và hỗ trợ kỹ thuật tại Văn 

Chấn, Yên Bái; Hỗ trợ Đoàn TNCS HCM huyện Văn Chấn thực hiện nghiên cứu 

“Ảnh hưởng của một số phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số tới quyền học 

tập của trẻ em tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái” và tập huấn cho 200 cán bộ 

Đoàn thành viên về Quyền trẻ em trong khuôn khổ 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”. 

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

I. Kết quả đạt được 

Trong năm 2017 công tác của Hội đã bám sát nhiệm vụ đề ra trong Nghị 

quyết BCH lần thứ 5 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 đề ra. 7/8 chỉ tiêu đã đạt 

được.  Một số kết quả cụ thể như sau: 

1 - Vai trò, vị thế của Hội được nâng lên và được ghi nhận trong Luật Trẻ 

em và một số văn bản pháp quy đã tạo điều kiện thuận lợi để vận động thành lập 

Hội tại các địa phương chưa có cơ sở Hội nhờ đó năm 2017 đã có 07 Hội địa 

phương và 03 chi hội trực thuộc mới được thành lập. 
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2 - Hội đã kết hợp các địa phương và lồng ghép vào các chương trình nên đã 

tuyên truyền, phổ biến về Luật Trẻ em và phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho 

gần 75.000 trẻ em và người dân tại các địa phương từ Bắc vào Nam với nhiều hình 

thức phong phú. 

3 - Hội có được sự tin tưởng của cơ quan nhà nước, đặc biệt của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội nên được tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây 

dựng văn bản luật pháp, chính sách; tham gia vào đoàn giám sát của Quốc hội và 

đoàn kiểm tra của Bộ LĐTBXH về vấn đề liên quan tới trẻ em.  

 4 - Hội đã tăng cường kết nối và kết nối có hiệu quả với một số đơn vị như 

Hội LHPNVN, Đoàn TNCS HCM, Hội Nhà báo Việt Nam để cùng phối hợp, thực 

hiện tốt vai trò của các đơn vị đã được quy định trong Luật Trẻ em và trong công 

tác truyền thông về những vấn đề liên quan tới trẻ em. 

5 - Những phát biểu chính kiến của Hội với vai trò là tổ chức xã hội làm về 

quyền trẻ em trước các sự việc liên quan tới vi phạm quyền trẻ em rất được các 

đơn vị báo chí truyền thông và dư luận quan tâm. Đây cũng chính là minh chứng 

cho vị thế và uy tín của Hội ngày càng được cộng đồng xã hội coi trọng. 

Ban Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam biểu dương các ông/ bà 

trong Ban Chấp hành đã có đóng góp tích cực vào kết của công tác của Hội trong 

năm 2017: Hòa thượng Thích Thanh Nhã (Trụ trì chùa Trấn Quốc - HN); ông Phan 

Văn Hùng (Bộ Nội vụ), bà Đỗ Thị Huệ (Quỹ Vì trẻ em khuyết tật), ông Tống 

Quang Huy (Công ty CP Giấy Hải Tiến), ông Phan Văn Hùng (Bộ Nội vụ); bà 

Nguyễn Thị Thúy Hòa (Tỉnh hội Thừa Thiên Huế), bà Dương Thị Lợi (Tỉnh hội 

Bắc Giang), bà Nguyễn Thị Bạch Mai (Tỉnh hội Tây Ninh), bà Mai Thị Ngọc Mai 

(Hội TP HCM), bà Lê Thị Tám (Tỉnh hội Đà Nẵng); bà Phạm Thị Thanh (Tỉnh hội 

Thanh Hóa), bà Trịnh Thị Thanh Bình (Tỉnh hội Bến Tre); ông Võ Văn Vừa 

(huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (Hội LHPNVN); ông 

Nguyễn Hữu Nhật (Tập đoàn Dầu khí VN), ông Nguyễn Đức Quang (Báo TNTP), 

ông Lê Đình Tuấn (Trung tâm Hướng nghiệp và Tiếp sức trẻ học hòa nhập), ông 

Nguyễn Phú Trường (TW Đoàn TNCS HCM), ông Nguyễn Mạnh Dũng, bà 

Nguyễn Thu Hà (VP TW Hội), bà Lê Thị Ngân Giang (Chi Hội Luật sư Hà Nội), 

bà Trần Thị Thu Hà, Lê Thị Xuân Lang, bà Nguyễn Thị Xuân Liễu (Cơ quan 

thường trực phía Nam). 

II. Hạn chế 

Mặc dù năm qua Hội đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn tồn tại 

một số hạn chế cụ thể sau: 

1 - Luật Trẻ em có hiệu lực từ tháng 6/2017 nhưng cơ chế phối hợp giữa các 

Bộ, ngành và Hội trong các lĩnh vực liên quan tới trẻ em vẫn còn chưa thực sự hiệu 
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quả vì vậy mà việc tiếp cận thông tin và đóng góp vào xây dựng chính sách của các 

Bộ, ngành khác như Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn Hóa-Thể thao và Du lịch… 

của Hội cũng chưa thực hiện được theo tinh thần của Luật Trẻ em 2016. 

2 - Nhiều vụ việc vi phạm quyền trẻ em xảy ra ở các địa phương chưa được 

Hội lên tiếng kịp thời nguyên nhân là sự việc xảy ra tại địa phương mà chưa có cơ 

sở Hội cơ sở Hội hoặc có cơ sở Hội nhưng hoạt động chưa hiệu quả khiến cho việc 

thu thập thông tin, nắm bắt các trường hợp vi phạm quyền trẻ em xảy ra ở địa 

phương còn hạn chế. 

 3 - Tại nhiều địa phương, cơ sở Hội vẫn bị hiểu nhầm như là Hội bảo trợ, 

tặng quà tình nghĩa cho trẻ em khó khăn mà chưa thực sự được hiểu về vai trò và 

tầm quan trọng của Hội trong giám sát thực thi quyền trẻ em tại cơ sở và vận động 

thực hiện các chính sách liên quan tới trẻ em tại địa phương. Từ đó việc vận động 

thành lập Hội ở nhiều địa phương còn gặp khó khăn. 

4 - Việc huy động nguồn lực trong và ngoài nước còn khó khăn do đó thiếu 

nguồn nhân lực chuyên trách làm về lĩnh vực trẻ em, đa số là tình nguyện nên 

nhiều hoạt động tại địa phương chưa thực sự hiệu quả như mong muốn. 

 D. Phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018 

I. Phương hướng 

Năm 2018 là năm kỷ niệm 10 năm thành lập Hội đồng thời cũng là năm tiến 

hành Đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018-2023. Do đó năm 2018 tập trung vào các nội 

dung chủ yếu sau: 

1 - Chuẩn bị tốt mọi mặt để đảm bảo Đại hội Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt 

Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 được tổ chức thành công, đúc rút kinh 

nghiệm sau 2 nhiệm kỳ hoạt động và đưa ra phương hướng cho nhiệm kỳ 5 năm tới. 

2 - Tăng cường công tác truyền thông về Luật Trẻ em 2016 và các chính sách 

liên quan tới trẻ em xuống tận cơ sở với chỉ tiêu 80.000 trẻ em và người dân được 

truyền thông; nâng cao chất lượng trang website của Hội hướng tới 600.000 lượt truy 

cập và xuất bản 02 số bản tin. 

3 - Đẩy mạnh phát triển tổ chức, xây dựng cơ sở Hội đến các địa phương. Chỉ 

tiêu vận động thành lập từ 3-5 Hội và Chi hội địa phương và nâng cao năng lực cho 

2000 đội ngũ cán bộ Hội để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Hội đã được quy định 

trong Điều 92 của Luật Trẻ em 2016. 

4 - Kết nối với các tổ chức, cá nhân bằng nhiều hình thức để thu thập thông tin 

liên quan tới trẻ em và những bất cập trong thực hiện chính sách liên quan tới trẻ em 

đưa vào các khuyến nghị gửi các cơ quan chức năng. 
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5 - Thực hiện tốt việc triển khai chương trình phối hợp với Hội LHPNVN, 

Đoàn TNCS HCM  để tăng cường công tác giám sát và thực hiện tốt việc phối hợp 

với Hội Nhà báo Việt Nam và mở rộng các hình thức liên kết với các tổ chức và cá 

nhân để làm tốt công tác bảo vệ quyền trẻ em. 

6 - Các Hội địa phương chú trọng nhiệm vụ tham gia hoạt động giám sát của 

chính quyền địa phương về các lĩnh vực nổi cộm liên quan tới trẻ em tại các địa 

phương. 

7 - Tổ chức Chương trình “Thắp sáng những ước mơ”năm 2018 cho trẻ em 

miền Trung. 

8 - Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế với các tổ chức làm việc tại Việt Nam 

và các nước trong khu vực để tranh thủ nguồn lực và phát huy ảnh hưởng của Hội. 

9 - Tăng cường vận động nguồn lực trong và ngoài nước. Chỉ tiêu vận động 30 

tỷ đồng chăm lo cho 80.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc khó khăn. 

10 - Tôn vinh, khen thưởng tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực đối với 

Hội và hoạt động bảo vệ quyền trẻ em nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Hội và Đại 

hội lần thứ 3 của Hội BVQTEVN. 

II. Tổ chức thực hiện 

 - Các Ban căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết trong 

từng Quý để thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra và báo cáo hoạt động để Văn 

phòng tổng hợp. 

 - Cơ quan Thường trực phía Nam, Trung tâm trực thuộc căn cứ vào thực tế địa 

phương để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể. 

 - Các Hội và Chi hội địa phương báo cáo cấp ủy, chính quyền căn cứ vào đặc 

điểm của các địa phương phối hợp với các Ban, ngành và tăng cường vận động các 

tổ chức, cá nhân để tổ chức thực hiện tốt kết hoạch năm 2018. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2018 của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam./. 

 

    Nơi nhận: 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Chủ tịch Ủy ban  

Quốc gia về trẻ em (để b/c); 

- Bộ LĐ-TB&XH (để b/c); 

- Bộ Nội vụ (để b/c); 

- Ban Dân vận TW; 

- CT, các PCT, UV BTV, BCH; 

- CQTT phía Nam, các cơ sở Hội, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu CQ TT Hội. 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ HỘI 

CHỦ TỊCH 
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