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HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM 

VIỆT NAM 
 

Số: 246 /BC-HBVQTE 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 12  năm  2018 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ CÔNG TÁC NĂM 2018, 

 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban 

Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội), trong năm 2018, Hội và các 

cấp Hội địa phương đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau: 

1. Công tác phát triển tổ chức và kết nối mạng lưới 

Hoạt động nổi bật trong năm 2018 của Hội là tổ chức thành công Đại hội 

lần thứ 3 nhiệm kỳ 2018-2023 tại Hà Nội với hơn 200 đại biểu và khách mời tham 

dự. Đại hội đã bầu ra 48 ủy viên là đại diện tiêu biểu lĩnh vực Bảo vệ quyền trẻ em 

trong hệ thống Hội và các Bộ, ngành liên quan vào Ban Chấp hành; 08 Ủy viên 

Ban Thường vụ trong đó có 01 Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch; Đại hội đã thông qua 

Nghị quyết với 8 mục tiêu chính. Đây là Đại hội có ý nghĩa quan trọng trong xác 

định phương hướng phát triển của Hội trong 5 năm tới đặc biệt là khi vai trò, trách 

nhiệm của Hội được quy định trong Luật Trẻ em có hiệu lực từ năm 2017. Đó là 

cơ sở để Hội và các tỉnh Hội đưa ra cách thức hoạt động, mục tiêu hướng tới nhằm 

thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ 3 đề ra. Tại Đại hội, Hội 

Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam được vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng 

Ba của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng. 

Năm 2018 Hội đã vận động thành lập được 02 Hội cấp tỉnh (Hội Bảo vệ 

quyền trẻ em và Bảo trợ Người khuyết tật tỉnh Kon Tum và Hội Bảo trợ người 

khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên), thành lập 05 Chi hội trực 

thuộc tại Quảng Ninh và tiếp tục xúc tiến trên cơ sở gửi văn bản về việc thành lập 

Hội tại một số tỉnh. Hội đã chú trọng làm việc trao đổi với các Chi hội, Trung tâm 

trực thuộc để nắm bắt tình hình hoạt động, hỗ trợ giải quyết một số vấn đề do cơ 

sở đề xuất. Hội đã hoàn thiện hồ sơ xin làm thành viên của MTTQ Việt Nam và 

gửi hồ sơ tới các cơ quan liên quan. 

Trong năm 2018, công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội liên 

quan tới bảo vệ quyền trẻ em đã được triển khai thông qua một số hình thức khác 

như hội thảo, chia sẻ và cung cấp thông tin: Hội đã triển khai tập huấn cho 70 cán 

bộ Hội BVQTE các cấp tại Tây Ninh và Thái Nguyên về Vai trò của Hội Bảo vệ 

quyền trẻ em và các tổ chức xã hội trong Luật Trẻ em và các văn bản liên quan; tổ 
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chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội cấp cơ sở và cộng tác viên về 

“Phòng chống HIV/AIDS và chống phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hướng bởi 

HIV/AIDS” tại Bình Định với 60 cán bộ dự học. Ngoài ra Hội cũng tham gia các 

nội dung tham luận chia sẻ kinh nghiệm về hỗ trợ bảo vệ trẻ em - vai trò của Hội 

Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trong Chương trình tập huấn kỹ năng tư vấn pháp 

luật về dân sự, hình sự cho phụ nữ và trẻ em - nạn nhân của bạo lực do Bộ Tư 

pháp và UN AID tổ chức tại Hà Nội và Nha Trang; chia sẻ “Một số vấn đề liên 

quan đến giải quyết vụ việc xâm hại phụ nữ và trẻ em” cho hội viên Hội LHPN 

TP Hà Nội, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, 

Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; chia sẻ vai trò của Hội 

BVQTEVN trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại Diễn đàn do Hội LHPN 

Việt Nam tổ chức. 

Các Hội địa phương cũng chủ động để mở rộng mạng lưới tổ chức tại cơ sở 

như tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Bắc Giang… triển khai kế 

hoạch thành lập và đã có thêm 16 cơ sở chi Hội đồng thời tuyển hơn 80 tình 

nguyện viên là các sinh viên các trường cao đẳng, đại học tham gia vào các hoạt 

động của Hội tại địa phương. Tại Bắc Giang, Mạng lưới bảo vệ quyền trẻ em đã 

có 15 thành viên trong đó có 5 Hội cấp tỉnh và 10 Hội BVQTE các huyện, thành 

phố. 

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

cũng tổ chức khoảng 190 lớp tập huấn, hội thảo và truyền thông cộng đồng với 

tổng số hơn 61.035 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… Chỉ riêng Hội tỉnh Bắc Giang tổ chức 414 sự kiện truyền thông và 

truyền thông qua tăng âm loa đài....hoạt động tuyên truyền với những nội dung 

thiết thực, hình thức phong phú, sinh động, hấp dẫn và thu hút 16.000 lượt trẻ em 

tham gia; tổ chức 43 cuộc tập huấn, hội thảo cho 3.903 cán bộ hội viên. Đà Nẵng 

triển khai 105 cuộc truyền thông tại cộng đồng, trường học cho hơn 40.000 người 

lớn và trẻ em, 8 lớp tập huấn cho 1132 cán bộ cơ sở. 

 Công tác thi đua khen thưởng trong năm 2018 đã được Hội chú trọng ở các 

cấp Hội nhằm khích lệ và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong công tác bảo 

vệ quyền trẻ em. Trong năm qua, Hội đã đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 02 cá nhân là lãnh đạo Hội 

khóa II, trình Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tặng bằng khen cho 12 tập thể 

và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền trẻ em; Hội đã 

tặng Bằng khen cho 43 tập thể và 83 cá nhân, tuyên dương tại Hội nghị Biểu 

dương các điển hình tiêu biểu trong công tác Bảo vệ quyền trẻ em nhiệm kỳ II và 

tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

chăm sóc và bảo vệ quyền trẻ em. 
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2. Công tác truyền thông và tổ chức sự kiện 

 Trang web treemviet.vn hoạt động ổn định thường xuyên đăng tin bài về 

hoạt động chung của Hội, hoạt động can thiệp bảo vệ quyền trẻ em của Hội, các 

bài phát biểu, trả lời báo chí của lãnh đạo Hội trong các vụ việc vi phạm quyền trẻ 

em với hơn 500 bài viết của Hội và trích dẫn từ các báo. Trung bình mỗi ngày có 

từ 800-1000 lượt người truy cập đọc tin từ web của Hội. 

 Lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tham gia 63 lượt trả lời phỏng 

vấn của các cơ quan truyền thông đại chúng như: Chuyển động 24h – VTV1, 

Chương trình Cuộc sống thường ngày - VTV1, Chương trình “Vấn đề hôm nay” 

VTV1, Chương trình “1h đường dây nóng” - VOV, Truyền hình Quốc hội, Truyền 

hình Nhân dân, Truyền hình Hà Nội, Truyền hình VTC, Truyền hình Thông tấn; 

các báo: Nhân dân, Dân trí, Tuổi trẻ, Tiền phong, Lao động, Pháp luật, ...  Nội 

dung trả lời tập trung đưa ra quan điểm, các giải pháp và vai trò của Hội, các cơ 

quan chức năng trong các vụ việc vi phạm quyền trẻ em; bảo vệ trẻ em trên môi 

trường mạng, các vụ vi phạm quyền trẻ em được các phương tiện truyền thông 

đưa tin như trẻ em bị xâm hại và bị bạo hành trong trường học, lao động trẻ em... 

Hội đã tổ chức thành công “Hội nghị biểu dương các điển hình tiêu biểu 

trong công tác bảo vệ quyền trẻ em” với sự tham dự của gần 300 đại biểu đến từ 

các Bộ, ban, ngành và địa phương. Đặc biệt có sự tham dự của Phó thủ tướng Vũ 

Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về trẻ em đến trao Bằng khen Thủ tướng cho 

lãnh đạo Hội. Hội nghị đã tôn vinh các cá nhân và tập thể có nhiều cống hiến cho 

công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Đây chính là sự khích lệ và công nhận vai trò 

của các tổ chức, cá nhân đang cùng chung tay, chung sức vì trẻ em. 

Hội đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động cuộc thi“Giải 

thưởng báo chí về trẻ em”trong 2 năm 2017-2018. Đã có trên 300 tác phẩm thuộc 

4 loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, truyền hình và phát thanh) đã được gửi tới 

tham gia. Lễ tổng kết và trao giải đã được tổ chức với sự tham dự của gần 200 đại 

biểu đến từ các cơ quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, phóng viên các cơ 

quan truyền thông đại chúng với 36 tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc 

đã được trao giải với tổng trị giá 136 triệu đồng. 

Năm qua Hội đã thành lập câu lạc bộ Phóng viên nhỏ tại trường PTCS 

Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) và tại Hải Phòng với 50 trẻ em tham gia. 

Hội đã tham gia tuyên truyền về Luật trẻ em 2016, Nghị định hướng dẫn, 

Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ 

 tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo 

lực trẻ em, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, lao động trẻ em, tâm lý 

lứa tuổi, phòng chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình tại các trường học và 
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địa bàn dân cư cho một số quận, huyện của thành phố Hồ Chí Minh, 7 tỉnh phía 

Nam cho 4360 em học sinh, 5700 người dân. 

 Hội cũng đã tiến hành in ấn các sản phẩm truyền thông để tuyên truyền về 

quyền trẻ em như in 2.000 cuốn sách có nội dung về Nghiên cứu những ảnh hưởng 

của một số phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số đến sự chuyên cần học tập 

của trẻ em tại xã Nghĩa Sơn và Nậm Lành huyện văn Chấn, Yên Bái; in 6.500 

cuốn tài liệu về Công ước quốc tế về quyền trẻ em; in 500 cuốn tài liệu hướng dẫn 

kỷ luật tích cực dành cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ.   

  Các tỉnh Hội cũng tổ chức nhiều hoạt động truyền thông tại cộng đồng như 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh phát hành 10.000 cuốn sổ tay 

"Quyền trẻ em"vàtổ chức 8 buổi tuyên truyền với chuyên đề “Phòng, chống xâm 

hại tình dục đối  với người dưới 16 tuổi”, có khoảng 400 người tham dự tại Quận 

9 và quận Bình Tân; Chi hội Luật sư  - Bảo vệ quyền trẻ em thành phố HCM tổ 

chức 14 phiên tòa giả định và 24 buổi tuyên truyền pháp luật tại các trường học và 

cộng đồng dân cư ở các quận, huyện trong địa bàn thành phố (quận 3, quận 7, 

quận 9, quận 11, quận Bình Tân, Thủ Đức, Bình Chánh) với sự tham gia của 

14.800 người là học sinh, phụ huynh, giáo viên tại các trường và các bậc cha mẹ 

trong cộng đồng dân cư; tỉnh Hội Thanh Hóa phát hành 50 tài liệu về an toàn trên 

mạng cho trẻ em, chi Hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh tổ 

chức hơn 40 phiên tòa giả định tuyên truyền về pháp luật liên quan đến trẻ em với 

64.000 học sinh tham dự; tỉnh Hội Kon Tum đã phối hợp với Đài PT-TH tỉnh tổ 

chức truyền thông về quyền trẻ em và Hội nghị Biểu dương trẻ em tiêu biểu toàn 

tỉnh để tuyên truyền về những tấm gương tiêu biểu là trẻ mồ côi vươn lên trong 

cuộc sống. 

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2018, Hội và các Hội địa 

phương đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho trẻ em với tổng số nguồn lực huy 

động là gần 9 tỷ đồng để trao quà và học bổng cho khoảng 8000 trẻ em tại cộng 

đồng. Hội phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và UBND 

thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 5 - 

năm 2018. Chương trình tặng 3000 suất quà và 1000 suất học bổng và quà cho trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguy cơ bỏ học ở những vùng điều kiện tự 

nhiên khắc nghiệt tại các tỉnh/thành phố: Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng 

Nam, Quảng Trị, Bình Định và Bình Phước với kinh phí trên 2 tỷ đồng. 

3. Về giám sát và vận động chính sách 

Với vai trò và uy tín càng được nâng cao, Hội được các đơn vị mời tham gia 

góp ý bằng văn bản và tham dự các cuộc họp tham vấn về các nội dung trong dự 

thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; Luật Giáo dục đang sửa đổi, Luật 

Nghề Công tác xã hội; các Chương trình liên quan đến Lao động Trẻ em; góp 
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phần hoàn thiện chính sách liên quan tới quyền người khuyết tật trong đó có trẻ 

em liên quan tới sửa đổi Luật Người khuyết tật ... tờ rơi giới thiệu về Luật tiếp cận 

thông tin, Quyết định số 34/2014/QĐ-TTg ngày 30/5/2014 của Thủ tướng chính 

phủ quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, đề án Chương 

trình làm cha mẹ vì sự phát triển toàn diện trẻ thơ Việt Nam… Ngoài ra Hội cũng 

tham gia trả lời phỏng vấn trong nghiên cứu về nâng độ tuổi trẻ em lên dưới 18 do 

Viện Nghiên cứu lập pháp của Quốc hội thực hiện. Những đóng góp, khuyến nghị 

của Hội BVQTEVN vào các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách liên quan 

tới trẻ em được các cơ quan đánh giá là có chất lượng và mang tính thực tiễn. 

Hội tham gia xây dựng Báo cáo quốc gia thực hiện CRC lần thứ 5+6 thông 

qua các cuộc Hội thảo tham vấn ý kiến các tổ chức xã hội.  

Hội đã tham gia đoàn giám sát về phát triển toàn diện trẻ thơ do Ủy ban 

Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức tại 

các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Điện Biên, Hà Nội. Ngoài ra Hội cũng tham gia đoàn 

giám sát về chính sách của Phụ nữ và trẻ em do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ 

chức. Thông qua việc tham gia các hoạt động giám sát, Hội đã thể hiện được vai 

trò trong việc cung cấp thông tin, đề xuất các vấn đề cần thực hiện liên quan đến 

nội dung giám sát nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ quyền trẻ 

em. 

Hội cũng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn TP Hồ Chí 

Minh xây dựng đề án xin chủ trương của Ủy ban nhân dân TPHCM để được hỗ 

trợ về kinh phí tiến hành khảo sát tại một số trường học và cộng đồng dân cư tại 

thành phố Hồ Chí Minh nhằm thu thập thông tin để tìm ra nguyên nhân phát sinh 

tình trạng bạo lực, xâm hại trong nhà trường. 

Hội tỉnh Bắc Giang cũng đã tiến hành 22 cuộc kiểm tra nội bộ và 35 cuộc 

giám sát việc thực hiện chính sách liên quan tới trẻ em. 

Hội đã tiến hành nghiên cứu “Hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em tại Việt Nam” 

tại 4 tỉnh/TP: Hà Nôi, TP HCM, Đắk Lắk và Thừa Thiên - Huế để đưa ra một bức 

tranh chung về hệ thống bảo vệ trẻ em theo 3 cấp độ từ đó có khuyến nghị gửi tới 

các cơ quan chức năng và trở thành một phần tài liệu tham khảo cho báo cáo CRC 

của các tổ chức xã hội bên cạnh báo cáo quốc gia về thực hiện Công ước quyền trẻ 

em. 

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

Trong năm 2018, Hội đã tiếp nhận đơn thư công dân và tham gia tư vấn, xử 

lý, kiến nghị cơ quan chức năng 52 vụ liên quan tới xâm hại tình dục trẻ em, bạo 

lực trẻ em, tranh chấp về nuôi con, cấp dưỡng, trẻ em vi phạm pháp luật.  
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Hội đã tham gia xét xử 02 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục và 01 vụ trẻ em vi 

phạm pháp luật các vụ việc đều được đề nghị với mức án thích hợp. 

Thông qua trang facebook của Hội đã có 140 lượt người kết nối đề nghị Hội 

tư vấn về pháp luật và can thiệp trong các vụ việc vi phạm Quyền trẻ em. 

Tại Bắc Giang các cấp Hội đã tổ chức 62 cuộc tư vấn, tham vấn tâm lý, bảo 

vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho 240 lượt trẻ em. Hội TP Đà Nẵng cũng đã 

tư vấn, hỗ trợ cho 19 trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, trẻ nhập cư không được tới 

trường... Riêng Chi hội Luật sư bảo vệ quyền trẻ em TP Đà Nẵngtrong năm qua 

cũng giúp đỡ, tư vấn miễn phí cho 19 vụ việc có liên quan đến trẻ em tại Tòa án. 

Hội BVQTE TP HCM đã phối hợp vớiHội Phụ nữ TP tư vấn và trợ giúp pháp lý 

cho 164 trường hợp. 

5. Về hợp tác quốc tế 

Hội phối hợp với các tổ chức/mạng lưới quốc tế viết báo cáo và xây dựng 

báo cáo liên quan tới quyền trẻ em như báo cáo bổ sung lần 5&6 của các TCXH 

về thực hiện Quyền trẻ em nộp cho UN CRC; phối hợp với ECPAT International 

chuẩn bị báo cáo chung về vấn đề xâm hại trẻ em tại Việt Nam và báo cáo riêng 

về tình hình quyền trẻ em tại Việt Nam nộp cho Cao ủy Nhân quyền vào kỳ Kiểm 

điểm Phổ quát định kì lần thứ 3 (UPR). Hội BVQTEVN cũng góp ý kiến vào các 

văn bản chương trình, dự án của Khu vực như Chấm dứt bóc lột tình dục trẻ em 

của ECPAT quốc tế, Chấm dứt bạo lực trẻ em, Chương trình Bảo vệ trẻ em thông 

qua Liên minh quyền trẻ em Châu Á. 

Hội luôn thực hiện việc kết nối và tham gia các hoạt động, các hội nghị mà 

CRC Asia tổ chức, tích cực đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, các 

kế hoạch hoạt động mà CRC Asia chủ trì thực hiện. 

Trong năm 2018, Hội đã kết nối, hỗ trợ xây dựng dự án để gửi xin tài trợ từ 

nguồn của Quỹ Sáng kiến địa phương của Canada; kết nối với Quỹ VinaCapital đề 

nghị hỗ trợ máy trợ thính cho Sóc Trăng vào năm 2019. 

Hội cũng đã tiến hành gửi báo cáo về thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam 

cho các đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài, làm cơ sở góp ý kiến cho báo cáo 

nhân quyền quốc gia sẽ trình tại Hội đồng Nhân quyền của LHQ vào tháng 

1/2019. 

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

Với nguồn hỗ trợ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Hội đã trao 

học bổng cho 500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 06 tỉnh/thành phố: Quảng 

Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Cao Bằng và Lạng Sơn với số tiền 

500 triệu đồng. 
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Hội đã tổ chức trao quà Tết Mậu Tuất 2018 cho 200 trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn của tỉnh Thái Nguyên và Sơn La với tổng số tiền và hiện vật là khoảng 

300 triệu đồng; Hội đã phối hợp với một số đơn vị tặng 4608 hộp sữa (110ml/1 

hộp), cho 1152 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt các tỉnh Bến Tre, Tây Ninh và trẻ em 

ở một số quận tại thành phố HCM. Tổng số tiền quà chăm lo cho trẻ em trong dịp 

lễ tết và các sự kiện là 870.730.000 đồng có 2452 trẻ em được thụ hưởng. 

Năm 2018 Hội tiếp tục thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ 

học, đã trao 200 suất học bổng và qùa cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn 

ở 5 xã thuộc 3 huyện các tỉnh Tây Ninh, Long An, Bến Tre với tổng số tiền và hiện 

vật trị giá 264.000.000 đồng.  

Hội đã tặng 13 xe đạp và quà cho các em tổng trị giá 20.000.000 đồng cho 

13 em học sinh cấp 2 xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

Hội cũng đã kết nối, vận động Công ty TNHH Vạn Niên tài trợ thiết bị y tế 

cho BV Đa khoa huyện Thanh Trì với tổng trị giá 2.415.000.000đ. 

Sau 3 năm triển khai từ năm 2015-2018, Hội đã tiến hành tổng kết hoạt 

động của dự án “Khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã hội, đoàn thể và 

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

tộc trong trường học tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái”. 

7. Về vận động nguồn lực 

Đến hết năm 2018, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các Hội địa 

phương đã huy động được 53.262.000.000đ (năm mươi ba tỷ hai trăm sáu mươi 

hai triệu đồng) bao gồm tiền mặt và hiện vật. Trong đó, Hội BVQTEVN đã vận 

động được 6.021.693.000 đồng (sáu tỷ không trăm hai mươi mốt triệu sáu trăm 

chính mươi ba nghìn đồng); các Hội địa phương như Bắc Giang, Đà Nẵng, Thanh 

Hóa, Tây Ninh, TP HCM... đã vận động được 47.241.000.000đ (bốn mươi bảy tỷ 

hai trăm bốn mươi mốt triệu đồng) bao gồm tiền mặt và hiện vật. 

Tổng số trẻ em được thụ hưởng qua các chương trình đã triển khai là 

khoảng 80.000 trẻ em. 

ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Năm 2018, Hội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 

2018-2023 đã kiện toàn về nhân sự BCH và đưa ra Nghị quyết Đại hội với 8 mục 

tiêu cần đạt được trong 5 năm tới. Hội đã tổ chức thành công Hội nghị biểu dương 

các điển hình tiêu biểu trong công tác bảo vệ quyền trẻ em với 43 tập thể và 83 cá 

nhân được khen thưởng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến tham dự và phát biểu 

tại Hội nghị đã thể hiện sự ghi nhận của Chính phủ đối với những người đang góp 

phần tâm trí và tấm lòng đối với công tác bảo vệ trẻ em tại cộng đồng. 
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Hội luôn chú trọng thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm của mình đã được 

quy định tại khoản 4, Điều 92 Luật Trẻ em 2016. Hội đã phấn đấu để trở thành 

đầu mối trọng việc kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và 

của trẻ em chuyển đến cơ quan Nhà nước nhằm tăng cường hơn nữa việc xây 

dựng và tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến quyền trẻ em. 

Hội đã tạo được sự tin tưởng của cơ quan Nhà nước như Ủy ban 

VHGDTNTNNĐ của Quốc hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư 

pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo... Hội thường xuyên được mời tham gia đóng góp ý 

kiến vào quá trình xây dựng văn bản luật pháp, chính sách liên quan tới trẻ em. 

Bên cạnh đó Hội cũng được mời là thành viên của đoàn giám sát của Ủy ban 

VHGDTNTNNĐ của Quốc hội và đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ LĐ-TB&XH, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì. 

Hội đã thể hiện rõ chính kiến của mình để gửi lên cơ quan Nhà nước có liên 

quan, cùng các tổ chức xã hội và cộng đồng thực hiện bảo vệ quyền trẻ em ngày 

càng tốt hơn. Hội là đơn vị được nhiều cơ quan truyền thông đại chúng đề nghị 

phát biểu chính kiến của Hội trước các vụ việc liên quan tới quyền trẻ em qua đó 

khẳng định uy tín và trách nhiệm của Hội ngày càng được nâng cao. Công tác 

truyền thông có hiệu quả tích cực, giúp cho người dân biết đến vai trò của Hội, các 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động tìm đến và phối hợp với Hội để thực 

hiện các chương trình dành cho trẻ em. 

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, công tác của Hội còn có những 

hạn chế cần phải được khắc phục, đó là: Công tác vận động thành lập Hội, Chi hội 

ở các địa phương vẫn gặp trở ngại vì nhiều lý do khách quan trong đó có nhận 

thức về sự cần thiết của việc thành lập tổ chức Hội của lãnh đạo địa phương ở một 

số tỉnh; Vận động nguồn lực còn hạn chế, việc mở rộng, kết nối với các đối tác 

nước ngoài để thực hiện dự án liên quan tới trẻ em tại Việt Nam còn chưa có hiệu 

quả... Một số Hội địa phương còn hạn chế về nhân lực nắm bắt được nghiệp vụ về 

bảo vệ trẻ em nên hoạt động về giám sát, phản biện xã hội, phát biểu chính kiến để 

bảo vệ quyền trẻ em chưa hiệu quả và kịp thời. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019. 

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 3 đề ra, trong năm 2019, Hội sẽ tập 

trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Kiện toàn cơ cấu, tổ chức bộ máy, các Ban của Cơ quan Thường trực của 

Hội và Cơ quan Thường trực phía Nam sau Đại hội III; tiếp tục làm việc với các 

đơn vị, bộ ngành liên quan để bổ sung ủy viên Ban Chấp hành khóa III theo đề án 

nhân sự của Đại hội; hoàn thiện các văn bản sau Đại hội và in kỷ yếu Đại hội. 

2. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018-2023. 
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3. Tăng cường vận động thành lập Hội địa phương, Chi hội trực thuộc tại các 

tỉnh như Bạc Liêu, Đồng Tháp và Bà Rịa- Vũng Tàu; củng cố, kiện toàn Mạng 

lưới bảo vệ quyền trẻ em - CRnet. 

4. Nâng cao năng lực cho cán bộ Hội về Luật Trẻ em, bảo vệ trẻ em trước nạn 

bạo lực và xâm hại, bảo vệ an toàn cho trẻ em khi sử dụng internet; tập huấn cho 

cán bộ Hội ở một số địa phương mới được thành lập về bảo vệ quyền trẻ em theo 

nhu cầu thực tiễn. 

5. Tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông dành cho trẻ em và người lớn 

về phòng chống bạo lực với trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em thông qua 

mô hình CLB phóng viên nhỏ để tìm hiểu, truyền thông về quyền trẻ em. 

6. Tham gia các hoạt động giám sát về công tác trẻ em của Quốc hội, các đoàn 

kiểm tra liên ngành của Bộ, Hội LHPN (khi được mời). 

7. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động để thực hiện tốt 

các nhiệm vụ đề ra trong chương trình phối hợp giữa Hội với Hội LHPNVN và 

TW Đoàn TNCS HCM. 

8. Tổ chức sự kiện “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 6 năm 2019 và các 

hoạt động trao quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại một số 

tỉnh/thành trong cả nước. 

9. Tiếp tục thực hiện kế hoạch dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội 

về quản trị quyền trẻ em - giai đoạn 2” năm 2019 theo nguồn hỗ trợ của dự án SC 

SIDA. 

10.  Thực hiện tốt vai trò là đại diện tổ chức xã hội làm về trẻ em tại Việt Nam 

của Hội tại các hội nghị quốc tế; tăng cường phối hợp và tìm kiếm đối tác là các tổ 

chức quốc tế để có thêm nguồn lực hỗ trợ cho công tác trẻ em tại Việt Nam.  
 

 Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động năm 2018 và nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2019 của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Bộ LĐ-TB&XH (để b/c); 

- Bộ Nội vụ (để b/c); 

- Thường trực Hội, UV BTV, BCH; 

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

- Lưu: VP Hội. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ  

CHỦ TỊCH 
 

        

 

Nguyễn Thị Thanh Hòa 

 

 

 

 

 


