
1 

 

 

HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019 

 

BÁO CÁO CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 

 

I. Tình hình chung 

Năm 2019 là năm đầu tiên Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam thực hiện 

Nghị quyết Đại hội lần thứ 3 trong bối cảnh vấn đề về phòng chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và toàn xã 

hội. Nhiều chính sách, pháp luật liên quan tới chăm sóc, bảo vệ trẻ em đã được 

thực hiện và điều chỉnh bổ sung cho phù hợp hơn với thực tiễn tình hình bạo lực, 

xâm hại trẻ em đang diễn ra hiện nay. 

Đặc biệt, lần đầu tiên Quốc hội thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” và đã tiến hành đi giám 

sát tại 17 tỉnh/TP trong cả nước mà Hội đã được mời tham gia là thành viên của 

2 đoàn giám sát tại 12 tỉnh, thành phố. 

Sự ra đời của Nghị quyết số 06/NQ-TATC của Hội đồng Thẩm phán Tòa 

án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự và 

việc xét xử vụ án xâm hại tình dục của người dưới 18 tuổi đã góp phần quan 

trọng trong việc hướng dẫn tòa án nhân dân các cấp xử lý những vụ việc liên 

quan tới xâm hại trẻ em. 

Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng chống 

bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em giai đoạn 2020-2025. Điều này chứng tỏ rằng 

vấn đề bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị bạo lực, xâm hại là vô cùng quan trọng và 

cần thiết trong tình hình hiện nay. 

Năm nay, cùng với các thành viên của LHQ, Việt Nam cũng tổ chức 

nhiều sự kiện để kỷ niệm 30 năm Công ước của LHQ về Quyền trẻ em ra đời. 

Đây là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự tham gia tích cực và những nỗ lực 

hiệu quả của Việt Nam trong việc thực hiện Công ước nhằm hướng tới đảm bảo 

trẻ em Việt Nam được hưởng quyền chính đáng của các em để phát triển một 

cách toàn diện.  

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 
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Thực hiện công tác hoạt động năm 2019, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của 

Ban Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (Hội), trong năm 2019, Hội 

đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau: 

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

Hội đã Ban hành Quy chế Ban Chấp hành, Ban Thường vụ (sửa đổi, bổ 

sung); phân công Phụ trách đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban 

Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành theo lĩnh vực công tác; phân công phụ trách 

Cơ quan Thường trực phía Nam; kiện toàn các Ban trực thuộc Hội với 3 ban 

chuyên môn bao gồm: Văn phòng (trong đó có chức năng nhiệm vụ hợp tác 

quốc tế); Ban vận động chính sách, tổ chức và Truyền thông (lĩnh vực tổ chức 

bao gồm cả chức năng, nhiệm vụ kết nối mạng lưới); Ban Giám sát, tư vấn và 

Bảo vệ quyền trẻ em. 

Hội đã kết nạp thêm 01 hội thành viên là Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền 

trẻ em thành phố Cần Thơ. 

Sau khi Hội có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo các tỉnh, 

thành phố thành lập tổ chức Hội Bảo vệ quyền trẻ em; Văn phòng Chính phủ đã 

chuyển Bộ Nội vụ có văn bản gửi các tỉnh, thành phố (số 2363/BNV-TCPCP 

ngày 29/5/2019) về việc tạo điều kiện thành lập, hoạt động của hội hoạt động 

trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em. Tỉnh Thái Bình và Gia Lai đã có công văn 

trả lời của UBND tỉnh về việc đồng ý thêm chức năng, nhiệm vụ “bảo vệ quyền 

trẻ em” vào Hội có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Đây là cơ sở để các các 

địa phương trong cả nước quan tâm hơn nữa đối với công tác Bảo vệ quyền trẻ 

em, bổ sung nhiệm vụ bảo vệ quyền trẻ em cho tổ chức có liên quan tại địa 

phương, tạo thành mạng lưới bảo vệ trẻ em rộng khắp cả nước, góp phần cùng 

các cơ quan Nhà nước chăm lo bảo vệ quyền trẻ em và thực hiện Luật Trẻ em. 

Hội đã xây dựng Đề án nâng cao năng lực cho cán bộ Hội giai đoạn 2019 

- 2024 trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt; tổ chức tập huấn 

nâng cao năng lực bảo vệ trẻ em phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho 160 

cán bộ, hội viên trong mạng lưới của Hội Bảo vệ quyền trẻ em tại 3 khu vực 

Bắc, Trung, Nam.  

Hội hướng dẫn cho 03 đơn vị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ; Cơ quan thường 

trực phía Nam thành lập 02 Câu lạc bộ “Luật sư, luật gia và Hội thẩm nhân 

dân” tham gia bảo vệ quyền trẻ em và Câu lạc bộ “Bảo vệ trẻ em có nguy cơ bỏ 

học”; xem xét, tặng bằng khen cho 24 tập thể và 58 cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác chăm sóc và bảo vệ quyền trẻ em.Tổ chức tổng kết đánh giá 

10 năm hoạt động của Cơ quan Thường trực Phía Nam. 
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Liên Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa làm tốt công tác phát 

triển tổ chức, thành lập các chi hội tại các huyện chưa có tổ chức; thành lập các 

mô hình Câu lạc bộ bảo vệ trẻ em tại các huyện trong tỉnh, tổng số có 333 câu 

lạc bộ với 6.950 hội viên. 

2. Công tác truyền thông và tổ chức sự kiện  

2.1.Truyền thông 

Công tác truyền thông về hoạt động của Hội đã được tăng cường trong 

năm 2019 thông qua các hoạt động như phát Clip giới thiệu về Hội trong 

Chương trình truyền hình trực tiếp “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 6 năm 

2019; giới thiệu về Hội tại sự kiện trao quà tại 6 tỉnh; gần 200 bài báo viết về 

Hội được đăng tải. Nâng cao chất lượng hoạt động của trang website cũng được 

Hội chú trọng. Trang thông tin điện tử treemviet.vn được cấp giấy phép mới và 

đã đăng tải 350 tin, bài lên trang đảm bảo tuyên truyền về hoạt động của Hội; in 

tái bản 5.000 cuốn sách “Quyền trẻ em - Quyền của chúng mình” và đã phát 

hành 1.500 cuốn tiếng Việt, tiếng Ê đê, Khơ me; Hội đã in 4.000 cuốn tài liệu 

về “Công ước quốc tế về quyền trẻ em”,3000 quyển sổ tay về Luật Trẻ em và 

Phòng chống xâm hại bạo lực với trẻ em để nâng cao nhận thức của người dân 

và trẻ em về quyền trẻ em. 

Hội đã tổ chức 20 cuộc truyền thông với tổng số 10.500 trẻ em và người 

lớn tham dự (trẻ ở địa bàn dân cư, ở Trường học, cán bộ trường Đoàn Lý Tự 

Trọng), với các nội dung: Luật Trẻ em, Công ước quốc tế về quyền trẻ em, 

Phòng, chống xâm hại và bạo lực trẻ em. 

Vị thế, vai trò của Hội được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội 

thông qua hoạt động lên tiếng, phát biểu chính kiến trên các cơ quan truyền 

thông về các vụ việc xâm hại trẻ em. Năm 2019 có 150 lượt trả lời phỏng vấn 

của các cơ quan báo chí như: Các kênh của Đài truyền hình Việt Nam, Thông 

tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình nhân dân, Truyền hình 

Quốc hội, VTC, An ninh TV, VOV, Vietnamnet, báo Dân trí, Báo Vnexpress, 

Báo Tuổi trẻ, Báo Pháp luật, Báo Phụ nữ ....  

Năm 2019, Hội đã tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều hoạt động như: hỗ 

trợ công tác truyền thông cho Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6 năm 2019 và 

Trưng bày sản phẩm truyền thông tại Lễ kỷ niệm 30 ký Công ước của Liên hợp 

quốc về quyền trẻ em; hỗ trợ kỹ thuật truyền thông trực tiếp cho hơn 2.000 trẻ 

em tại tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hải Dương về vấn đề bảo vệ an toàn cho trẻ em, 

phòng chống xâm hại tình dục và sử dụng internet an toàn; hỗ trợ kỹ thuật cho 

trung tâm Big Talent Hải Phòng truyền thông về Bảo vệ an toàn cho trẻ em trên 
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mạng và Chương trình giáo dục tài chính và xã hội cho trẻ em (AFLATOUN) 

với sự tham gia của hơn 200 trẻ em. 

Các Hội địa phương cũng tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông 

như Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP Hồ Chí Minh phối hợp với Báo Khăn quàng 

đỏ tổ chức cuộc thi về Quyền trẻ em trên báo Khăn quàng đỏ; in 10. 000  quyển 

sổ tay lần thứ 2 có nội dung tuyên truyền quyền trẻ em và Luật Trẻ em; tổ chức 

19 phiên tòa giả định trong các trường học tại TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk cho 

gần 20.000 học sinh tham dự; Liên Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh 

Hóa cấp phát 2.500 tờ rơi từ các kênh hỗ trợ; nói về phòng chống bạo lực, xâm 

hại trẻ em, phòng chống tại nạn thương tích; tài liệu hướng dẫn về an toàn trên 

mạng cho trẻ em đến mạng lưới cộng tác viên và trẻ em trong câu lạc bộ cơ sở. 

2.2. Tổ chức sự kiện 

Nhân dịp Trung thu, Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 6 

năm 2019 đã được Hội phối hợp với một số đơn vị tổ thức triển khai tại 6 tỉnh, 

thành phố gồm: Cao Bằng, Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, 

Hà Nội cùng với các Hội địa phương đã trao quà và học bổng cho hơn 4.000 trẻ 

em với tổng giá trị 13 tỷ ba trăm triệu đồng. Đặc biệt, Đoàn trẻ em tiêu biểu và 

Nhà tài trợ được Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đón tiếp, động viên 

và trao học bổng tại Phủ Chủ tịch. 

Các hội địa phương cũng tổ chức nhiều sự kiện thường niêndành cho trẻ 

em như: Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang với chương trình “Chắp cánh 

ước mơ”; Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh với chương trình 

“Chia sẻ yêu thương”; Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng 

với chương trình “Viết tiếp ước mơ”. Chương trình đã mang lại hiệu quả thiết 

thực cho hàng chục ngàn trẻ em. 

Nhân dịp Tết nguyên đán, Chương trình “Tết ấm cho trẻ em nghèo” năm 

2020 cũng được Hội triển khai tại các tỉnh: Phú Yên, Gia Lai, Bình Định, Ninh 

Thuận, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Kon Tum, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà 

Nẵng, TPHCM với trên 3.000 trẻ em được hưởng lợi với tổng giá trị trên 3 tỷ 

đồng. 

  3. Về giám sát và vận động chính sách. 

  Trong năm 2019, với vai trò và uy tín ngày được nâng cao, Hội đã tham 

gia đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Quyền trẻ em và công tác bảo vệ trẻ em 

năm 2019 của Ủy ban Quốc gia về trẻ em. Đặc biệt, Hội đã được mời tham gia 

vào 02 đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề “Việc thực  hiện chính sách, 

pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” giám sát tại 12/17 tỉnh, thành phố 
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như: Hà Nội, Hòa Bình, Bắc Giang, Thái Bình, Nghệ An, Đà Nẵng, Đắk Lắk… 

Hội cũng đã chủ động thu thập thông tin về tình hình thực hiện quyền trẻ em ở 

các địa phương, ý kiến của các tổ chức xã hội, ý kiến trẻ em để đóng góp cho 

nội dung kế hoạch giám sát phù hợp với thực tiễn và có hiệu quả. Tham gia các 

đoàn giám sát của Quốc hội, đại diện Hội đều có ý kiến trao đổi, đóng góp vào 

báo cáo chung của đoàn, gặp gỡ trực tiếp một số nạn nhân và gia đình các em bị 

xâm hại tình dục đặc biệt là ở những địa phương chưa có tổ chức Hội thì có kiến 

nghị tỉnh thành lập Hội. Lãnh đạo Hội cũng tham gia Đoàn giám sát của Trung 

ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại tỉnh Bắc Kạn và Kom Tum. 

  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. Sau khi tham gia đoàn giám sát của Quốc hội, Hội đã được Quốc hội giao 

nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội LHPN Việt 

Nam tổ chức điều tra và tổng hợp kết quả phiếu điều tra xã hội học về nội dung 

chuyên đề giám sát trên phạm vi toàn quốc (63 tỉnh/TP). Đây là nhiệm vụ mà 

Quốc hội giao nhưng đó cũng cho thấy vai trò của Hội trong việc tham gia các 

hoạt động liên quan tới bảo vệ trẻ em thực sự có hiệu quả trong thời gian qua. 

  Hội đã phối hợp tổ chức Hội thảo đề xuất lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu trẻ 

em trong chiến lược phát triển KT-XH 2021-2030; tham gia và có phát biểu ý 

kiến tại Hội nghị quốc gia về phát triển toàn diện trẻ thơ có PCT Thường trực 

Quốc hội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐTBXH, 

Trưởng đại diện Unicef và một số các ĐBQH dự. 

  Hội đã tham gia góp ý vào các văn bản pháp luật và tham dự các cuộc tọa 

đàm, hội thảo tham vấn về các nội dung trong dự thảo các văn bản có liên quan 

đến trẻ em như: dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), dự thảo Luật phòng, chống tác 

hại của rượu bia; Luật Thanh niên (sửa đổi); Nghị quyết số 06/NQ-TATC của 

Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy 

định của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục của người dưới 

18 tuổi; Báo cáo đánh giá giữa kỳ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế xã hội cấp trung ương thân thiện với trẻ em (giai đoạn 5 năm 2016-2020) của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Báo cáo rà soát hoạt động phục vụ xây dựng kế hoạch 

thực hiện mục tiêu 8.7 xóa bỏ lao động trẻ em dưới mọi hình thức; dự thảo Chỉ 

thị của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống 

bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em giai đoạn 2020-2025; dự thảo Bộ câu hỏi 

phòng, chống bạo lực trẻ em tại Việt Nam, tài liệu hướng dẫn cho cán bộ làm 

công tác trẻ em cấp cơ sở… Những góp ý, khuyến nghị của Hội BVQTEVN 
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vào các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách liên quan tới trẻ em đều 

được đánh giá cao về chất lượng và tính thực tiễn 

Hội đã phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và 

Nhi đồng của Quốc hội và Unicef tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến cho Bộ luật 

Lao động (sửa đổi) về vấn đề Lao động trẻ em; hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp 

dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục 

người dưới 18 tuổi; các ý kiến được tổng hợp và gửi tới cho Ban soạn thảo, 

trong đó nhiều ý kiến đã được tiếp thu chỉnh sửa trước khi Nghị quyết 06/NQ-

TATC chính thức được ban hành.  

Hội tiếp tục tham gia xây dựng và hoàn thiện Báo cáo bổ sung thực hiện 

CRC lần thứ 5+6 thông qua nhiều hoạt động trong đó tổ chức hội thảo lấy ý kiến 

đóng góp của các tổ chức xã hội và trẻ em về báo cáo.  

Ban hành các chính sách của Hội bao gồm Chính sách bảo vệ an toàn cho 

trẻ em, Chính sách Giới và Chính sách bảo vệ môi trường phòng, chống biến đổi 

khí hậu để thực hiện trong quá trình hoạt động. 

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

Hội đã tiếp nhận 43 đơn thư, vụ việc công dân từ nhiều nguồn tin và tham 

gia tư vấn trực tiếp cho nạn nhân và người nhà nạn nhân cũng như gửi 30 văn 

bản kiến nghị tới các cơ quan chức năng vụ liên quan tới xâm hại tình dục trẻ 

em, bạo lực trẻ em, tranh chấp về nuôi con, cấp dưỡng, an toàn vệ sinh thực 

phẩm tại Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Nội, Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh, Bình 

Thuận, Lào Cai,.... Một số vụ điển hình như vụ Nguyễn Trọng Trình ở huyện 

Chương Mỹ, TP Hà Nội khi cơ quan điều tra khởi tố về tội dâm ô với trẻ em 

bằng nhiều nguồn thông tin của báo chí và gia đình nạn nhân cung cấp Hội đã có 

văn bản kiến nghị tới Công an và viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội nêu quan 

điểm của Hội đây là vụ hiếp dâm người đươi 16 tuổi, việc cho bị can được tại 

ngoại là không đúng quy định pháp luật. Sau khi công văn của Hội được các cơ 

quan truyền thông đăng tải chỉ sau 24 giờ kẻ xâm hại đã bị bắt tạm giam và vụ 

án đã được điều tra và xét xử với tội danh hiếp dâm người dưới 16 tuổi và ngày 

25/12/2019 vụ án đã được xét xử phúc thẩm với mức án tù chung thân; vụ cha 

đẻ bạo hành con tại phường 15 quận 11 TP HCM; vụ cha dượng hãm hiếp con 

riêng của vợ tại tỉnh Lào Cai; vụ cha đẻ sát hại con tại TP Đà Nẵng... Những 

kiến nghị của Hội đã được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu và xử lý. 

Hội đã cử luật sư là hội viên của Hội tham gia hỗ trợ pháp lý tại Tòa cho 

nhiều trường hợp như trường hợp trẻ em gái ở Lào Cai bị bố dượng xâm hại tình 



7 

 

dục, trường hợp trẻ em ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tiền Giang bị đánh và 

đe dọa tinh thần…. 

Các cơ sở Hội tại địa phương cũng tăng cường hỗ trợ cho trẻ và gia đình 

trẻ em tại cộng đồng. Hội BVQTE TP Hồ Chí Minh đã hỗ trợ, tư vấn cho 34 

trường hợp trong đó có 16 vụ việc liên quan tới dâm ô, xâm hại, bạo hành trẻ 

em; Liên Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa đã tư vấn về tâm lý cho 

32 trường hợp trẻ em (Tập trung nhóm trẻ bị bạo hành và xâm hại), tư vấn về 

chính sách, pháp luật cho 58 trường hợp. 

Thông qua trang facebook của Hội đã có 65 lượt người kết nối đề nghị 

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

trong đó bao gồm nạn nhân, cha/mẹ nạn nhân, anh/chị nạn nhân và hàng xóm 

gia đình nạn nhân.  

5. Về hợp tác quốc tế 

Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng trong thời kỳ đổi mới và hội 

nhập, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã luôn cố gắng thực hiện các hoạt 

động nhằm tăng cường sự hiểu biết, mối quan hệ hữu nghị và sự hợp tác với các 

nước và tổ chức trong khu vực và quốc tế. Các hoạt động này đã góp phần giúp 

bạn bè các nước hiểu rõ hơn những nỗ lực của Việt Nam trong hiện thực hóa 

các quyền trẻ em từ luật pháp, chính sách đến thực tiễn, cũng như giúp Hội cập 

nhật thông tin và kinh nghiệm của các nước trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ 

trẻ em. 

Tăng cường thông tin đối ngoại được Hội đặc biệt quan tâm – bởi qua đó 

Hội có thể cập nhật, chia sẻ những hoạt động của Việt Nam trong công tác trẻ 

em, đồng thời có thể nắm bắt những vấn đề về trẻ em đang diễn ra trong khu 

vực và quốc tế để hợp tác hành động. Nhiều chia sẻ của Hội được bạn bè quốc 

tế ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong công tác trẻ em 

như: bảo vệ trẻ em trên mạng (Luật An ninh Mạng, Điều 29), giám sát tối cao 

của Quốc hội về thực hiện luật pháp, chính sách chống xâm hại trẻ em, Nghị 

quyết 06 của Hội đồng Thẩm phán hướng dẫn thi hành một số quy định trong 

Bộ Luật hình sự, các hoạt động của Việt Nam trong phòng chống xâm hại, bạo 

lực trẻ em....).  

Hội cũng gửi báo cáo về “Thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam” tới Đại 

sứ quán Việt Nam tại các nước để tham khảo, bổ sung vào báo cáo thực hiện 

nhân quyền của Việt Nam. Hội đã tích cực tham gia chủ trì và phối hợp với các 

tổ chức về trẻ em xây dựng báo cáo bổ sung việc thực hiện Công ước Quyền 
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Trẻ em CRC của Việt Nam. Hội cũng đã phối hợp ECPAT thực hiện các hoạt 

động hợp tác trong nghiên cứu về “Phòng chống bóc lột tình dục trẻ em”. 

Trong năm 2019, Hội đã cử 5 đoàn (6 cán bộ gồm 1 trẻ em và 1 cán bộ ở 

làng trẻ SOS) tham dự một số hoạt động của khu vực: hội nghị, hội thảo, tập 

huấn và Diễn đàn trẻ em châu Á 2019 tại Băng Cốc, Thái Lan và Đài Loan. Đây 

là dịp để các nước trong khu vực chia sẻ thông tin và các thực hành về thúc đẩy 

thực hiện quyền trẻ em cũng như những vấn đề cần quan tâm như: bảo vệ trẻ em 

trên môi trường mạng, bạo lực trẻ em, trẻ em với biến đổi khí hậu, trẻ em di cư, 

trẻ em bị xâm hại và bóc lột tình dục.....Từ đó, đưa ra các chiến lược, giải pháp, 

can thiệp cần thiết để có thể bảo vệ trẻ em một cách tốt nhất trước các nguy cơ 

trên. 

Hội đã tiếp 6 đoàn khách quốc tế gồm (9 chuyên gia - từ ECPAT Anh, 

Tùy viên An ninh Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, Giám đốc SC Thụy Điển, giám 

đốc làng trẻ SOS, đại diện Interpol của dự án “Ngăn chặn tác hại của xâm hại 

và bóc lột tình dục của trẻ em trên mạng”. Các bên đã trao đổi những vấn đề 

cùng quan tâm liên quan đến với những nội dung liên quan đến bảo vệ quyền trẻ 

em, đặc biệt vấn đề chống buôn bán, bóc lột, xâm hại tình dục trẻ em, phương 

pháp chăm sóc trẻ yếu thế tại gia đình….và khả năng hợp tác giữa các bên với 

Hội nhằm thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em cũng như những thách 

thức mà trẻ em đang phải đối mặt trong thời đại công nghệ số, đòi hỏi sự chung 

tay mạnh mẽ hơn của các bên để trẻ em được hưởng tuổi thơ an bình và hạnh 

phúc. 

Để thúc đẩy các hoạt động vì trẻ em, với sự hỗ trợ của Tổ chức Cứu trợ 

Trẻ em Quốc tế và Thụy Điển tại Việt Nam, Hội đang thực hiện một hợp phần 

trong dự án “Nâng cao năng lực các tổ chức xã hội về Quản trị Trẻ em” (2016-

2021).  

Các hoạt động đối ngoại được Hội duy trì và phát triển với các đối tác 

nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động bảo vệ trẻ em: giữ vai trò điều phối 

trong Nhóm Hành động Quyền Trẻ em (CRWG); tích cực tham gia hoạt động 

của khu vực như: Lấy ý kiến trẻ em về Kế hoạch Chiến lược 2017 - 2021 của 

CRC châu Á, những điều các em mong muốn gửi Child Rights Connect để 

chuẩn bị báo cáo trình hội nghị cấp cao của Liên Hợp quốc; góp ý báo cáo đánh 

giá giữa kỳ thực hiện Chương trình Hành động chống bạo lực trẻ em của 

ASEAN, chia sẻ một số hoạt động của Việt Nam trong bảo vệ trẻ em trên không 

gian mạng, đặc biệt Điều 29 về bảo vệ trẻ em Luật An ninh Mạng để ECPAT 

tổng hợp gửi Ủy ban Quyền trẻ em LHQ tham khảo kinh nghiệm các nước. 

7. Hoạt động của Ban Kiểm tra 
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Ban Kiểm tra đã phân công các thành viên, bầu bổ sung Phó ban Kiểm 

tra, trình Ban Thường vụ ban hành Quy chế Làm việc của Ban Kiểm tra. Tổ 

chức kiểm tra, thẩm định để tiếp nhận Trung tâm nuôi, dạy trẻ em thiệt thòi từ 

Tổ chức hỗ trợ - giáo dục trẻ em thiệt thòi Việt Nam về Hội.  

8. Công tác văn phòng 

Trong năm 2019, Hội đã cử người tham dự 115 hội nghị, hội thảo, diễn 

đàn, tập huấn... do các đơn vị tổ chức như Bộ LĐTBXH, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, một số Ủy ban của Quốc hội như Ủy ban về các vấn đề xã hội, 

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Ủy ban Tư 

pháp..., Hội LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức chính 

trị, xã hội khác tổ chức.  

 Công tác văn thư - lưu trữ đảm bảo giữ vững nề nếp. Việc tiếp nhận và 

gửi công văn, tài liệu đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng nguyên tắc, số lượng, 

thời gian yêu cầu. Việc quản lý, sử dụng con dấu đúng nguyên tắc, không xảy ra 

sai xót; tiếp nhận hơn 254 công văn đến, phát hành 209 công văn đi; công tác 

thanh quyết toán các hoạt động đảm bảo đúng, kịp thời, chính xác. 

9. Về vận động nguồn lực  

  Về vận động nguồn lực:   

Năm 2019, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các cấp Hội tỉnh, thành 

phố như  Bắc Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tây Ninh, Bến Tre, Trà Vinh, 

thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã vận động được 28.158.000, 000 (Hai 

mươi tám tỷ một trăm năm mươi tám triệu đồng) với khoảng 20.000 trẻ em 

được hưởng lợi. 

ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Trong năm 2019, các mặt công tác của Hội đã bám sát nhiệm vụ đề ra 

trong Kế hoạch hoạt động năm 2019 và đạt được một số kết quả đáng khích lệ:  

- Vai trò, vị thế của Hội ngày càng được nâng lên tạo điều kiện để Hội 

thực hiện các hoạt động kết nối, phối hợp với các đơn vị thuận lợi và hiệu quả 

trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Nhiều đơn vị đối tác bao gồm các tổ 

chức quốc tế đã chủ động liên hệ, kết nối đề xuất mong muốn hợp tác với Hội 

trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em thời gian tới. 

- Hội tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản pháp luật và các 

vụ việc liên quan tới quyền trẻ em ở cộng đồng có hiệu quả và chất lượng, từ đó 

tăng cường mối quan hệ hợp tác với các cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực trẻ 

em của Nhà nước như Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội, Bộ Lao động-



10 

 

Thương binh và Xã hội nhằm góp phần thúc đẩy việc thực hiện quyền trẻ em 

hiệu quả hơn. 

- Hội chủ động tư vấn, hỗ trợ trẻ em là nạn nhân bị xâm hại, bị bạo hành 

gây bức xúc trong dư luận và có những phát biểu chính kiến kịp thời trên các 

phương tiện truyền thông đại chúng, có 30 văn bản kiến nghị kịp thời gửi các cơ 

quan chức năng về các vụ việc vi phạm quyền trẻ em góp phần làm cho nhiều 

vụ việc được giải quyết nhanh chóng, đảm bảo được quyền của trẻ em. Đồng 

thời, Hội cũng phát biểu chính kiến tại các hội thảo, hội nghị, góp ý bằng văn 

bản các chính sách, pháp luật liên quan tới 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 nâng cao năng lực cho 

cán bộ Hội gặp khó khăn do thiếu nguồn lực; công tác phát triển hội viên chưa 

được các địa phương quan tâm tập trung; việc thu thập thông tin, kiến nghị của 

trẻ em và các tổ chức xã hội chưa thực hiện được nhiều; Huy động nguồn lực 

hạn chế; chưa đủ nguồn nhân lực ở địa phương để xử lý, tư vấn kịp thời nhanh 

chóng các vụ việc. 

II. Kế hoạch hoạt động năm 2020 

1. Công tác phát triển tổ chức 

- Rà soát, sửa đổi các văn bản liên quan đến công tác phát triển tổ chức, 

tài chính cho phù hợp với sự phát triển của Hội; tập trung đôn đốc các tỉnh 

thành thực hiện công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019 của Bộ Nội vụ 

về việc tạo điều kiện thành lập, hoạt động của hội trong lĩnh vực bảo vệ quyền 

trẻ em.  

- Kiểm tra hoạt động của một số đơn vị trực thuộc, xóa tên một số đơn vị 

trực thuộc hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động, xem xét thành lập 

một số đơn vị trực thuộc theo quy định. 

- Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực cho cán bộ năm 2020. Chú ý đến 

các Hội mới nhận thêm công tác Bảo vệ quyền trẻ em . 

2. Công tác giám sát, vận động chính sách 

-  Tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn giám sát của Quốc hội và các 

hội nghị, hội thảo về góp ý chính sách. 

- Tiến hành rà soát các văn bản pháp luật, chính sách liên quan tới trẻ em; 

đánh giá và tìm ra các điểm cần chỉnh sửa, bổ sung; chủ động và nỗ lực trong 

việc đóng góp ý kiến và đưa ra các khuyến nghị cho các cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền. Tiến hành nghiên cứu các điểm bất cập trong luật Giám định tư 

pháp, có văn bản kiến nghị, đề xuất để sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp 

bảo vệ quyền của  trẻ em là nạn nhân trong các vụ xâm hại. 
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- Từ kết quả khảo sát tình hình thực hiện quyền trẻ em của 63 tỉnh/thành 

phố, tiến hành xây dựng dự án, tìm nguồn tài trợ để tìm cách giải quyết những 

vấn đề tồn đọng tại các địa phương.  

3. Công tác bảo vệ trẻ em 

- Nâng cao năng lực giám sát, vận động chính sách cho cán bộ Hội 

BVQTE Việt Nam, năng lực tổ chức dịch vụ bảo vệ trẻ em, đúc kết bài học, 

kinh nghiệm và kỹ năng của cán bộ Hội trong tư vấn pháp luật, hỗ trợ bảo vệ trẻ 

em thông qua các vụ việc Hội đã tham gia giải quyết. 

-  Tăng cường công tác phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội nhà Báo Việt Nam để 

triển khai các hoạt động bảo vệ quyền trẻ em.  

4. Công tác truyền thông và tổ chức sự kiện 

4.1. Công tác truyền thông: 

- Phát triển trang thông tin điện tử tổng hợp Trẻ em Việt: Điều chỉnh lại 

giao diện trang website đảm bảo các chuyên mục cần thiết và dễ theo dõi thông 

tin. Đăng tải ít nhất 7 tin bài/tuần và thúc đẩy truyền thông để tăng lượt truy cập 

3.000 lượt/tháng. 

- Sản xuất 03-05 sản phẩm truyền thông tuyên truyền về quyền trẻ em 

- Thực hiện 02 clip truyền thông về Hội phát trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. 

- Đặt bài, phối hợp tuyên truyền về Hội trên 50 đơn vị báo chí của Trung 

ương và địa phương.  

- In 1.000 tờ gấp tuyên truyền về Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và 

2.000 sổ tay hướng dẫn công tác Hội và bảo vệ quyền trẻ em. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền trẻ em trên các phương tiện 

thông tin đại chúng trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 và ngày Quốc tế 

thiếu nhi 1/6. 

4.2. Tổ chức sự kiện: 

- Triển khai Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 7 năm 

2020 tại 05 tỉnh, thành phố với 2000 trẻ em được hưởng lợi vào dịp tết Trung 

thu và năm học mới. 

- Tổ chức trao quà Tết cho 1000  trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào dịp 

Tết cổ truyền của dân tộc. 

- Phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động và trao Giải 

thưởng báo chí vì trẻ em lần thứ 2. 

5. Công tác Hợp tác quốc tế 

- Tích cực tham gia các hoạt động của Liên minh quyền trẻ em châu Á 

(CRC Asia), tổ chức ECPAT và một số mạng lưới mà Hội là thành viên để tăng 
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cường thông tin đối ngoại về cácnỗ lực của Việt Nam và Hội trong các hoạt 

động vì  trẻ em và cập nhật thông tin về những vấn đề cần quan tâm liên quan 

đến trẻ em. 

- Tham khảo kinh nghiệm, thực hành của các nước nhằm thúc đẩy thực 

hiện quyền trẻ em và tăng cường kết nối, hợp tác với các tổ chức quốc tế như 

SC, ChildFund, Unicef... để vận động nguồn lực  cho hoạt động của Hội. 

- Huy động sự tham gia của trẻ em trong một số hoạt động nhằm tăng 

cường giao lưu giữa trẻ em Việt Nam với trẻ em các nước. 

- Tăng cường vai trò của Hội trong nhóm làm việc về quyền trẻ em 

(CRWG), góp phần hoàn chỉnh báo cáo bổ sung UNCRC để gửi lên Ủy ban 

CRC của Liên hợp quốc trong tháng 2/2020. 

- Tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác vì trẻ em với các tổ chức 

quốc tế tại Việt Nam và nước ngoài thông qua việc cử đoàn đi hội thảo/diễn đàn 

quốc tế (nếu được mời) và đón tiếp các đoàn chuyên gia, tổ chức quốc tế đến 

thăm và làm việc với Hội tại Việt Nam. 

6. Thực hiện các dự án, chương trình hỗ trợ trẻ em. 

- Thực hiện các hoạt động của dự án “Tăng cường năng lực cho các tổ 

chức xã hội về quản trị quyền trẻ em” do tổ chức SCI tài trợ. 

- Tham gia dự án Nghiên cứu về “Ngăn chặn tác hại của xâm hại và bóc 

lột tình dục trẻ em trên mạng” do ECPAT Quốc tế, UNICEF và Interpol phối 

hợp thực hiện với sự tham gia của 14 nước - đây là một nỗ lực nhằm tìm hiểu 

bối cảnh, bằng chứng để có thể đưa ra các can thiệp hữu hiệu trong Phòng 

chống tệ nạn này. 

  Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2019 và kế hoạch trọng 

tâm năm 2020 của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. 

 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội; 

- Bộ Nội vụ; 

- Thường trực Hội; 

- Các UV BCH Hội; 

- Các cơ sở Hội; 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
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