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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 

 

Thực hiện Công văn số 6826/BNV-TCPCP ngày 24/12/2020 của Bộ Nội vụ về 

Báo cáo tình hình tổ chức hội và hoạt động của hội, quỹ năm 2020, Hội Bảo vệ 

quyền trẻ em Việt Nam (VACR) báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội năm 

2020 như sau: 

1. Về tổ chức của Hội 

a) Về hội viên 

- Tổng số hội viên: 70.000 

Trong đó: 

Hội viên tổ chức: 22 hội viên tổ chức 

Hội viên cá nhân: 68.978 hội viên 

Số hội viên mới kết nạp trong năm: 02 hội viên tổ chức 

Trong đó: 

Hội viên tổ chức: 02 hội viên tổ chức 

Hội viên cá nhân: 9998 hội viên 

b) Những người làm việc tại chuyên trách tại Hội: 07 cán bộ chuyên trách 

Trong đó: Số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao : không 

c) Số lượng các tổ chức trực thuộc Hội. 

- Tổ chức có tư cách pháp nhân: 04 đơn vị 

- Phòng, ban đơn vị trực thuộc: 03 Ban 

- Tổ chức cơ sở trực thuộc Hội: 44 chi hội trực thuộc 

- Văn phòng đại diện: 01 Văn phòng đại diện phía Nam 

d) Việc kiện toàn tổ chức Hội (tổ chức Đại hội, hội nghị thường niên; họp 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo quy định của Điều lệ Hội, kiện toàn 

ban lãnh đạo): Hội tiến hành hội nghị Ban Thường vụ, Chấp hành lần thứ 2 

khóa III, kiện toàn Ban Chấp hành. Hiện tổng số Ban Chấp hành Hội khóa 

III là 50 ủy viên. 

e) Thành viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Hội Bảo vệ 

quyền trẻ em Việt Nam là thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam (theo Quyết định số 696/QĐ-MTTW-UB ngày 31/12/2020 

của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). 

f) Khen thưởng: Cho 35 tập thể, 81 cá nhân và 1 cờ thi đua 
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g) Kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ (nếu có): Không 

  

2. Kết quả hoạt động 

a) Kết quả những hoạt động của Hội 

-  Công tác truyền thông và tổ chức sự kiện 

 Năm 2020, Trang thông tin điện tử tổng hợp Trẻ em việt của Hội 

(treemviet.vn) hoàn thiện các chuyên mục và bổ sung thông tin, văn bản của Hội. 

Đăng tải 650 tin, bài của Hội sản xuất và trích dẫn từ các nguồn được cấp phép từ 

báo Gia đình và Xã hội, Tạp chí Gia đình và trẻ em, báo Phụ nữ Việt Nam, báo 

Thiếu niên Tiền phong. Trang Fanpage “Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam” được 

thành lập và chạy trên nền tảng mạng xã hội Facebook bắt đầu có hiệu ứng tương 

tác tích cực của người dùng mạng xã hội với 1092 người theo dõi. 

 Hội đã phối hợp tổ chức truyền thông trực tiếp cho 30 cán bộ Đoàn Thanh 

niên, Hội Phụ nữ tại quận 3, Tp.HCM về phương pháp kỷ luật tích cực, không 

dùng bạo lực với trẻ em. Những người được truyền thông sẽ đăng ký tham gia lớp 

tập huấn về Kỷ luật tích cực và dạy lại cho cha mẹ. Hội đã phối hợp với Báo Khăn 

quàng đỏ TP HCM và một số đơn vị tổ chức hội thi “Quyền trẻ em- Quyền của 

chúng mình” thu hút sự tham gia của 500 trẻ em trên địa bàn các tỉnh phía Nam. 

 Hội cũng đã tổ chức 2 buổi truyền thông tại trường học tại TP HCM với hơn 

3000 học sinh được truyền thông về quyền trẻ em và phòng chống trừng phạt thể 

chất và tinh thần trẻ. Bên cạnh đó 2 buổi tọa đàm dành cho cha mẹ và người chăm 

sóc trẻ cũng đã được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh với hơn 120 người tham dự đã 

cung cấp thông tin về vấn đề bạo lực trẻ em và những hành vi sẽ bị xử lý theo 

pháp luật, những tác động tiêu cực đối với sự phát triển về thể chất và tinh thần trẻ 

em nếu cha mẹ sử dụng các hình thức trừng phạt bạo lực để giáo dục con. Từ đó 

góp phần thay đổi nhận thức của các bậc phụ huynh về hình thức giáo dục tích cực 

thay thế để sử dụng trong giáo dục trẻ hàng ngày. 

 Hội cũng tăng cường truyền thông với các sản phẩm truyền thông được xây 

dựng và in ấn như xây dựng clip “Điều em muốn nói” với sự tham gia của 30 trẻ 

em nhằm chia sẻ về những vấn đề các em gặp phải trong thời gian nghỉ học ở nhà 

vì dịch bệnh Covid-19; in 2000 cuốn “Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha 

mẹ hàng ngày” phục vụ cho công tác truyền thông giúp cho cha mẹ có kiến thức 

và kỹ năng giáo dục con; in 3000 quyển sổ tay truyền thông về Luật Trẻ em và 

phòng chống xâm hại, bạo lực với trẻ em đã được phát cho trẻ em trong các sự 

kiện truyền thông tại trường học và cộng đồng mà Hội thực hiện. 

 Các cơ sở Hội cũng tập trung vào hoạt động truyền thông cộng đồng như 

Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 32 cuộc 
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truyền thông cộng đồng, trường học cho hơn 12.000 trẻ em và người lớn tham gia; 

phát 5000 tờ rơi liên quan tới quyền trẻ em; Hội tỉnh Bắc Giang cũng đã tổ chức 

được 138 cuộc truyền thông về bảo vệ trẻ em cho trên 26.000 lượt cán bộ, hội viên 

và bậc cha mẹ trên địa bàn tỉnh. 

 Trước ảnh hưởng của dịch Covid 19 đến cuộc sống của trẻ em, Hội đã phối 

hợp với tổ chức ChildFund Việt Nam đề xuất gói hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn để giúp các em an tâm sinh hoạt và học tập trong tình hình 

dịch bệnh. Được sự tài trợ của Công ty Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam, 

Chương trình “An Yên cho em” năm 2020 đã được Hội triển khai tại 04 

tỉnh/TP: Hà Nội, Nghệ An, Hòa Bình và thành phố Hồ Chí Minh với 1.000 trẻ em 

được hưởng gói hỗ trợ 1,2 triệu/em bao gồm nhu yếu phẩm cho gia đình và gói hỗ 

trợ đồng phục, sách giáo khoa và vở viết với tổng trị giá 1.2 tỷ đồng.  

 Trẻ em được nhận hỗ trợ khẩn cấp đều thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ có 

hoàn cảnh đặc biệt, trẻ có cha/mẹ/người chăm sóc do dịch nên không có việc làm, 

thu nhập giảm. Hoạt động này được sự phối hợp của địa phương nên đã đạt được 

kết quả tốt, hầu hết các em và gia đình đã đều đến nhận quà trực tiếp, các em 

không đến được đều được chính quyền địa phương gửi tới trực tiếp hoặc thông 

qua trường chuyển lại quà cho các em. Chương trình “An yên cho em” tặng quà 

cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 đã được đăng tải trên 40 cơ quan 

báo chí. 

 Bên cạnh những ảnh hưởng của dịch Covid 19 đối với cuộc sống của người 

dân, tỉnh Bến Tre cũng chịu tác động của thiên tai, hạn mặn, trước tình hình đó Hội 

đã vận động các tổ chức/cá nhân quyên góp tiền để mua nước ngọt ủng hộ cho 

người dân và trẻ em tỉnh Bến Tre. Gần 4000 bình nước đã được cấp phát cho gia 

đình trẻ có hoàn cảnh khó khăn có tổng giá trị là 67.700.000 đồng. Các hội địa 

phương tích cực chủ động vận động cơ sở vật chất và nguồn kinh phí hỗ trợ trẻ em 

hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ủng hộ các hỗ trợ các tổ 

chức, lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch như các cơ sở hội: Bắc Giang, 

Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bến Tre, 

Trà Vinh, … 

Chương trình “Tết ấm cho em” chia sẻ tình yêu thương của cộng đồng xã hội 

với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn được hưởng niềm vui đón Tết Tân 

Sửu do Hội phát động trên toàn hệ thống đã huy động được khoảng 5 tỷ đồng (tiền 

mặt và hiện vật) để  trao 5.000 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt,  trẻ em 

thuộc hộ nghèo, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai hạn, lũ lụt và biên giới phía Bắc 

ở các tỉnh như: Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Đà Nẵng, Ninh Bình, 

Hà Giang, Bến Tre, Tây Ninh, Lạng Sơn và Sơn La. 
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- Tập huấn nâng cao năng lực 

 Trong năm 2020, Hội đã tổ chức 3 lớp tập huấn nâng cao năng lực bảo vệ 

trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho mạng lưới của Hội tại 3 miền 

Bắc, Trung, Nam với tổng số 150 người tham dự. 

 Hội cũng đã tổ chức tập huấn về kỹ năng truyền thông và thu thập thông tin 

cho hơn 60 cán bộ, người làm công tác trẻ em của cơ sở Hội và các tổ chức xã hội 

làm về trẻ em ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 

 Hội đã tổ chức 2 lớp tập huấn cho mạng lưới luật sư, luật gia và hội thẩm 

nhân dân của Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh về quyền trẻ em trong các văn bản pháp 

luật và kỹ năng làm việc thân thiện với trẻ em đặc biệt nhóm trẻ em là nạn nhân 

của bạo lực và xâm hại với gần 50 người được tham gia tập huấn. 

 Hội đã tổ chức 5 lớp tập huấn cho trẻ em về quyền trẻ em và kỹ năng phòng 

chống trừng phạt thể chất, tinh thần trẻ với khoảng 250 trẻ em được tham gia tại 

Cần Thơ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh và Trà Vinh.  

 Tỉnh Hội Đà Nẵng cũng đã tổ chức được 14 lớp tập huấn với 1.200 người 

tham gia, tập trung vào các nội dung liên quan tới Luật trẻ em, các kỹ năng phòng 

chống xâm hại, bạo lực trẻ em; tỉnh Hội Bắc Giang cũng đã tổ chức được 53 cuộc 

tập huấn cho 10.080 cán bộ, hội viên và cộng đồng về “Nghiệp vụ công tác Hội” 

và kỹ năng tư vấn – tham vấn bảo vệ quyền trẻ em. 

- Giám sát và vận động chính sách 

 Trong năm 2020, Hội đã đóng góp ý kiến cho gần 20 văn bản, chính sách 

liên quan tới trẻ em như dự thảo lần 2 Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; góp ý văn bản hướng dẫn gói hỗ trợ dinh 

dưỡng cho trẻ em quy định tại Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ; góp ý dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021-2030; dự thảo Báo cáo quốc gia về tuyên bố 

xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở ASEAN;  

Hội cũng đã được Bộ LĐTBXH mời tham gia Ban soạn thảo và góp ý cho 

các chương trình quốc gia liên quan tới trẻ em như "Chương trình hành động quốc 

gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030"; "Đề án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em giai 

đoạn 2021-2025"; "Chương trình phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em giai 

đoạn 2021-2025"; "Chương trình Phòng chống tai nạn thương tích giai đoạn 2021-

2030"; "Chương trình Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em 

giai đoạn 2021-2025". … Nhiều góp ý được tiếp thu, chỉnh sửa. 

  Đặc biệt, vai trò, trách nhiệm của Hội trong công tác phòng chống xâm hại 

trẻ em cũng đã được quy định rõ tại điểm 16 Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 
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của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện 

quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; và điểm d khoản 5 Điều 2 của Nghị quyết số 

121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, 

hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em và 

các chương trình quốc gia về trẻ em. 

 Hội đã chủ động thực hiện Khảo sát nhanh trực tuyến về “Ảnh hưởng của 

dịch Covid 19 đối với cuộc sống của trẻ em” với sự tham gia của 707 trẻ em và 

2027 người lớn của cả 3 miền Bắc, Trung, Nam để có được những thông tin về 

những thay đổi trong cuộc sống và mong muốn của trẻ em và người chăm sóc trẻ 

trong tình hình mới. Đồng thời, Hội cũng đã kết nối với các tổ chức xã hội khác để 

thu thập ý kiến đưa ra bản khuyến nghị chung gửi tới các bên liên quan như Phó 

Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, các Ủy ban của Quốc hội, các Bộ ngành như 

Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

Thông tin và Truyền thông… về những biện pháp cần thực hiện trong các lĩnh vực 

giáo dục, y tế, truyền thông, xây dựng chính sách mới để góp phần đảm bảo việc 

thực hiện quyền trẻ em trong thời gian cách ly xã hội giữa bối cảnh cả nước chịu 

sự tác động của dịch bệnh Covid 19. 

 Hội tham gia hợp phần với Nhóm công tác làm việc về trẻ em (CRWG) thực 

hiện Đánh giá nhanh về ảnh hưởng Covid 19 đối với trẻ em (tập trung vào nhóm 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em dân tộc thiểu số…) 

từ đó có những khuyến nghị liên quan tới đảm bảo quyền học tập, dinh dưỡng, sức 

khỏe, bảo vệ trẻ em đặc biệt là nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ vùng sâu, 

vùng xa gửi tới Cơ quan liên quan của Nhà nước và Báo cáo về việc thực hiện 

quyền trẻ em thời kỳ dịch bệnh Covid 19 bổ sung cho Báo cáo CRC do các tổ chức 

xã hội thực hiện đã gửi cho Ủy ban CRC của Liên Hợp quốc từ tháng 2/2020. 

 Kết hợp tặng Thẻ bảo hiểm y tế và lấy ý kiến trẻ em về quyền được chăm sóc 

sức khỏe tại huyện Cần Giờ và Củ Chi - TP HCM với sự tham gia của 263 em. 

 Hội cũng đã kết hợp với tập huấn trẻ em để lấy ý kiến trẻ em về các vấn đề 

mà các em gặp hiện nay và vấn đề ở địa phương mà các em quan tâm. 

 Hội tiến hành khảo sát chuyên đề về bạo lực trên cơ sở giới trong thời gian 

giãn cách xã hội với sự tham gia của 119 trẻ em tại 4 tỉnh/TP: Hà Nội, Phú Thọ, 

Hà Nam, Thanh Hóa. Từ kết quả khảo sát cũng đã đưa ra một số khuyến nghị để 

góp phần bảo vệ quyền của trẻ em trong thời kỳ Covid 19. 

 Hội tỉnh Bắc Giang cũng đã thực hiện 10 cuộc Khảo sát tình hình 282 trẻ em 

có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để hỗ trợ và đã tham gia giám sát thực hiện 

Quyền trẻ em tại địa phương;  Hội thành phố Đà Nẵng cũng đã được mời tham gia 

đóng góp ý kiến và phản biện chính sách liên quan tới trẻ em từ UBND Tp Đà 
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Nẵng, Sở LĐTBXH thành phố. Ngoài ra các cấp hội cơ sở cũng tham gia vào các 

đoàn kiểm tra do địa phương tổ chức. 

- Công tác tư vấn, bảo vệ quyền trẻ em 

 Hội đã tiếp nhận 15 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 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,.... Hội đã cử luật sư là Hội viên của 

Hội tham gia hỗ trợ pháp lý tại Tòa cho 02 trường hợp tại TP. Hồ Chí Minh, kết 

nối với Ngôi nhà bình yên tại Cần Thơ để hỗ trợ cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại 

tình dục. Nhiều vụ việc đã có kết quả tốt như trường hợp người cha ngược đãi trẻ 

tại Nghệ An đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Một số vụ việc gây bức xúc dư 

luận trên các phương tiện truyền thông cũng đã được Hội gửi công văn đến cơ 

quan chức năng đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật như vụ trẻ em bị 

bạo hành ở quán bánh xèo tại Bắc Ninh. 

  Tỉnh Hội tại Đà Nẵng cũng đã tiếp nhận 4 đơn thư và thông tin trẻ em cần 

bảo vệ và can thiệp liên quan tới bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em. Tỉnh Hội Bắc 

Giang cũng đã tư vấn, hướng dẫn 19 trẻ em và gia đình trong đó có 8 trẻ em bị bạo 

lực, xâm hại tình dục, 8 trẻ em bị tai nạn thương tích và 3 trẻ em bị bỏ rơi 

 Lãnh đạo Hội, một số Ủy viên BCH của Hội đã tham gia hơn 60 lượt trả lời, 

phát biểu chính kiến về các vụ việc vi phạm quyền trẻ em như trẻ bị bạo hành, trẻ 

bị xâm hại, trẻ bị bỏ rơi, bạo hành trẻ em, an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường 

học, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, lao động trẻ em… và chia sẻ kinh 

nghiệm trong công tác bảo vệ quyền trẻ em, đưa ra những khuyên nghị, đề xuất, 

bài học kinh nghiệm được rút ra từ những vụ việc mà Hội phát hiện hoặc được dư 

luận xã hội quan tâm để góp phần đảm bảo quyền trẻ em được thực hiện tốt hơn, 

phòng ngừa những trường hợp vi phạm quyền trẻ em tương tự có thể xảy ra. 

  Những phát biểu chính kiến của Hội đã được đăng tải trên nhiều cơ quan 

báo chí của Trung ương và địa phương như  Đài Tiếng nói Việt Nam, truyền hình 

Thông tấn, truyền hình Anh ninh, truyền hình Nhân dân, báo Phụ nữ TP Hồ Chí 

Minh, báo Dân trí, báo Pháp luật đời sống, báo Giáo dục, báo Nhân dân cuối 

tuần…  

- Về hợp tác quốc tế 

 Đầu năm 2020, lãnh đạo Hội đã làm việc với 02 chuyên gia của đoàn 

ECPAT quốc tế trao đổi kế hoạch thực hiện hợp phần dự án nghiên cứu về “Ngăn 

chặn tác hại xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em trên mạng 

 Tham dự một số cuộc họp/hội thảo khu vực trực tuyến về bảo vệ trẻ em thời 

COVID và cuộc họp chuẩn bị cho Diễn đàn Nhân dân ASEAN 2020 tại Hà Nội. 
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 Hội đã dịch một số văn bản quốc tế quan trọng như Tuyên bố ASEAN về  

“Bảo vệ Trẻ em khỏi mọi hình thức bóc lột và lạm dụng trên mạng”, bảng kiểm 

của Liên minh Nghị viện ASEAN (AIPA) về các can thiệp pháp lý  bảo vệ trẻ em  

khỏi bị bóc lột tình dục trong lữ hành và du lịch, Chính sách chống gian lận của 

CRC Asia để các nước thành viên thực hiện, chính sách bảo vệ trẻ em của Hội để 

sử dụng làm tài liệu tham khảo chuyên môn và truyền thông qua trang website của 

Hội. 

 Huy động sự tham gia của một số trẻ em trả lời khảo sát online quốc tế về 

ảnh hưởng của Covid 19 đối với trẻ em do Liên minh quyền trẻ em Châu Á thực 

hiện.  

 Hội đã có sự phối hợp hoạt động hiệu quả với các tổ chức quốc tế tại Việt 

Nam như SCI, Childfund, Oxfam thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ trực 

tiếp cho trẻ em và nâng cao năng lực cho các cơ sở Hội, mạng lưới Hội tại Hà Nội 

và TP HCM. 

3. Tổng số kinh phí hoạt động trong năm 

A) Ngân sách nhà nước hỗ trợ: Hội là tổ chức tự nguyện, tự thu tự chi nên 

không có nguồn ngân sách hỗ trợ cho chi phí hành chính từ ngân sách Nhà nước. 

Hội có nguồn hỗ trợ 300.000.000 vnđ từ Cục trẻ em để triển khai nhiệm vụ 

được giao là tập huấn nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em cho mạng lưới 

của Hội tại 3 khu vực, Bắc, Trung, Nam 

B) Ngân sách do tổ chức nước ngoài tài trợ: 3.427.000.000 vnđ 

Kinh phí .641.330.000 vnđ hỗ trợ 1000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 4 

tỉnh/ thành phố TP Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Nghệ An và Hòa Bình bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 do tổ chức ChildFund tài trợ 

Kinh phí 2.587.375.000 vnđ thực hiện Dự án “Tăng cường năng lực của các 

tổ chức xã hội về Quản trị quyền trẻ em giai đoạn 2” do tổ chức Save the Children 

tài trợ 

Kinh phí 839.891.201vnđ thực hiện Dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ 

em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội” do tổ chức Oxfam tài trợ  

C)Trong năm 2020, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và một số Hội địa 

phương đã huy động được hơn 82.840.000.000 đồng (Tám mươi hai tỷ tám trăm 

bốn mươi triệu đồng) trong đó Hội BVQTEVN đã huy động được hơn 

5.370.000.000đ (Năm tỷ ba trăm bảy mươi triệu đồng); các Hội tỉnh như Bắc 

Giang, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Lạng Sơn, Tây Ninh, Quảng Trị, TP 

Hồ Chí Minh… đã vận động được 77.470.000.000 đồng (Bảy mươi bảy tỷ bốn 

trăm bảy mươi triệuđồng) với tổng số hơn 50.000 trẻ em được thụ hưởng thông 

qua các chương trình đã triển khai. 



 

8 

 

4. Dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2021 

 Nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào các nhiệm vụ chính sau:  

 Triển khai thực hiện chính sách, chỉ thị liên quan tới lĩnh vực trẻ em 

  Triển khai thực hiện Kế hoạch số 103/KH-HBVQTE ngày 06/8/2020 của 

Ban Thường vụ về việc thực hiện Nghị quyết 121/2020/QH14 của Quốc hội về 

tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, 

chống xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg của thủ tướng chính phủ về tăng 

cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. 

 Tập trung vào công tác phòng ngừa tình trạng trẻ bị bạo hành, xâm hại, trẻ 

bị bỏ rơi thông qua việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của gia đình 

và cộng đồng về pháp luật (bao gồm các chế tài xử lý vi phạm đối với các thành 

viên trong gia đình khi xảy ra tình trạng bạo hành, xâm hại, bỏ rơi trẻ em). Đồng 

thời tăng cường tập huấn kỹ năng về bảo vệ trẻ em (kỹ năng phòng ngừa, phát 

hiện sớm nguy cơ trẻ em bị xâm hại, bạo lực, bị tai nạn thương tích…) để đảm bảo 

một môi trường gia đình không bạo lực, an toàn đối với trẻ em. 

 Giám sát  

 Tiếp tục tham gia các đoàn giám sát của Quốc hội, các Bộ, ngành về các lĩnh 

vực liên quan tới trẻ em khi được mời. 

 Tăng cường phối hợp, tham gia đoàn giám sát của TW Hội LHPN Việt Nam 

và TW Đoàn TNCS HCM về các vấn đề liên quan tới trẻ em theo như thỏa thuận 

hợp tác đã được ký kết giữa 3 bên giai đoạn 2017-2022. 

 Tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết BCH lần thứ 2 của Hội 

BVQTEVN tại các địa phương có cơ sở Hội đồng thời giám sát việc thực hiện 

quyền trẻ em thông qua sự phản hồi của các cơ quan Nhà nước đối với văn bản 

kiến nghị do Hội gửi tới…  

 Nghiên cứu và thu thập thông tin vận động chính sách 

 Hoàn thiện Nghiên cứu các quy định pháp luật về giám định tư pháp đối với 

trẻ em là nạn nhân bị bạo lực, xâm hại, từ đó đưa ra những khuyến nghị đối với 

các cơ quan liên quan để tăng cường bảo vệ quyền cho trẻ em bị xâm hại. 

 Tiến hành Nghiên cứu về thực trạng thực hiện quy trình tố tụng thân thiên 

và hỗ trợ y tế đối với trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục tại Hà Nội trong 

khuôn khổ dự án “Hỗ trợ tư pháp cho trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội” do 

quỹ JIFF tài trợ. 

 Tăng cường kết nối, khảo sát, thu thập thông tin về tình hình thực hiện 

quyền trẻ em ở các địa phương để tổng hợp, xây dựng những đề xuất, khuyến nghị 

chuyển tới các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương góp phần thực hiện 
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trách nhiệm trong xây dựng chính sách về trẻ em như trong Luật Trẻ em đã quy 

định.  

 Chia sẻ, thu thập thông tin của các tổ chức xã hội về bảo vệ trẻ em, phòng 

chống bạo lực, xâm hại trẻ như Nghị quyết 121 của Quốc hội và Chỉ thị 23 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

 Tăng cường các hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em, lấy ý kiến trẻ 

em về những nội dung liên quan tới quyền trẻ em làm cơ sở cho khuyến nghị gửi 

tới các cơ quan liên quan. 

 Xây dựng khuyến nghị về cải thiện việc thực hiện quy trình tố tụng thân 

thiện đối với các trường hợp trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục và đơn giản 

hoá việc tiếp cận các dịch vụ y tế công cho trẻ em bị xâm hại tình dục.  

 Tổ chức Diễn đàn trên mạng với các tổ chức xã hội về công tác bảo vệ 

quyền trẻ em, có các hình thức phối hợp để thực hiện quyền tham gia của trẻ, trên 

cơ sở đó đề xuất khuyến nghị về chính sách; tập huấn cho cán bộ Hội ở một số địa 

phương mới thành lập về chính sách bảo vệ trẻ em. 

 Nâng cao năng lực 

 Triển khai thực hiện và tập huấn Chính sách bảo vệ an toàn trẻ em trong 

toàn hệ thống Hội để sang năm 2021 có thể sơ kết và đề xuất chỉnh sửa bổ sung 

chính sách đã đề ra  

 Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho các thành viên, cơ 

sở Hội tại địa phương về quyền trẻ em và công tác tư vấn, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em. 

 Tiến hành các lớp tập huấn cho trẻ em về quyền trẻ em và kỹ năng phòng 

chống trừng phạt thể chất và tinh thần trẻ em 

 Truyền thông nâng cao nhận thức và tổ chức sự kiện 

 Xây dựng các tài liệu truyền thông 

 Xây dựng bộ cẩm nang dành cho gia đình và tài liệu, phim ngắn hướng dẫn 

các tổ chức xã hội về cách thức xử lý, thu thập chứng cứ, yêu cầu trợ giúp và hỗ 

trợ pháp lý khi phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục, quy trình tiếp cận dịch vụ y tế 

khám thương ban đầu. 

 Xây dựng cuốn cẩm nang dành cho cơ sở Hội và các tổ chức xã hội tham 

khảo về quy trình xử lý các vụ việc vi phạm quyền trẻ em thuộc nhóm quyền sống 

còn và quyền bảo vệ  

 Sản xuất 01clip truyền thông cộng đồng về ảnh hưởng tâm lý đối với cuộc 

sống của trẻ bị xâm hại tình dục và 2 tập phim hoạt hình về Giáo dục phòng tránh 

xâm hại tình dục trẻ em cho trẻ em và gia đình và Hỗ trợ tâm lý ban đầu cho trẻ 

em là nạn nhân của xâm hại tình dục dành cho trẻ em và gia đình. 

 Tổ chức truyền thông cộng đồng 
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 Phối hợp với Mạng lưới Quản trị quyền trẻ em (145 thành viên) để tổ chức 

Chiến dịch truyền thông xã hội để cộng đồng xã hội bao gồm cha mẹ, người thực 

thi pháp luật, y tế, tổ chức xã hội… biết về quy trình tư pháp thân thiện với trẻ em 

và tầm quan trọng của hỗ trợ/chữa trị tâm lý đối với trẻ là nạn nhân xâm hại tình 

dục trên mạng xã hội Facebook, Youtube và Tiktok với thông điệp truyền thông” 

Đừng để những tổn thương mà trẻ em là nạn nhân bị xâm hại tình dục đang phải 

chịu đựng kéo dài. 

 Tổ chức 03 buổi truyền thông nhóm/tọa đàm cho cha mẹ, người làm công 

tác trẻ em về cách thức xử lý, thu thập chứng cứ, yêu cầu trợ giúp và hỗ trợ pháp 

lý khi phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục, quy trình tiếp cận dịch vụ y tế khám 

thương ban đầu tại 1 số quận huyện tại Hà Nội bao gồm huyện Chương Mỹ, huyện 

Ba Vì và quận Hà Đông. 

 Tổ chức 2 buổi tọa đàm giữa chuyên gia về tâm lý, luật sư làm về trẻ em với 

các bậc cha mẹ/người chăm sóc trẻ về phòng chống bạo lực trong giáo dục trẻ tại 

gia đình ở khu dân cư tại Quảng Ninh và Bến Tre 

 Tổ chức triển lãm về những câu chuyện trẻ em là nạn nhân của bạo lực trong 

gia đình để nâng cao nhận thức cộng đồng về ảnh hưởng của bạo lực gia đình đối 

với sự phát triển của trẻ em. 

 Tiếp tục thực hiện một số hoạt động 

 Hỗ trợ/hướng dẫn một số địa phương chuẩn bị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 

mới và có kế hoạch xây dựng chương trình thực hiện hoạt động theo chương trình, 

chính sách của Nhà nước về trẻ em để triển khai tại các địa phương. 

 Xây dựng các Biểu mẫu báo cáo giám sát tình hình hoạt động bảo vệ quyền 

trẻ em ở các Hội địa phương và các tổ chức liên quan, từng bước xây dựng Cơ sở 

dữ liệu thống nhất, dùng chung trong hệ thống tổ chức Hội Bảo vệ quyền trẻ em; 

 Phối hợp với Tổng đài Quốc gia về trẻ em để tiếp nhận và hỗ trợ tư vấn, bảo 

vệ quyền cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại. 

 Tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em thông qua Chi hội luật sư 

bảo vệ trẻ em TP HCM và trao đổi kinh nghiệm nhằm mở rộng mô hình trợ giúp 

này tới các địa phương khác. 

 Hỗ trợ, kết nối với các nguồn lực khác để nâng cao năng lực cho cán bộ Hội 

ở địa phương 

 Tăng cường vận động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế thông qua xây dựng 

các đề xuất, dự án hướng tới huy động kinh phí bằng hoặc vượt kinh phí mà các 

cấp Hội đã vận động 

 Đối với cơ sở Hội tại địa phương 
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 Tiếp tục phát triển mạng lưới Hội xuống cấp cơ sở, mở rộng và tăng cường 

vận động, kết nạp hội viên mới để bổ sung nguồn nhân lực cho công tác bảo vệ trẻ 

em cấp cơ sở. 

 Phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao 

năng lực kiến thức và kỹ năng về bảo vệ trẻ em cho hội viên, cộng tác viên, người 

làm công tác bảo vệ trẻ em cấp cơ sở tại địa phương. 

 Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức người dân ở địa 

phương về quyền trẻ em, đặc biệt là đối tượng cha mẹ về trách nhiệm trong bảo vệ 

trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và an toàn của trẻ em trong gia đình. 

 Kịp thời lên tiếng khi có các vụ việc vi phạm quyền trẻ em xảy ra ở các địa 

phương, đồng thời tích cực tham gia quá trình hỗ trợ, tư vấn, bảo vệ trẻ em khi 

cần. 

 Tích cực tham gia, đề xuất được tham gia các cuộc giám sát, khảo sát của 

chính quyền địa phương về các vấn đề liên quan tới trẻ em và chủ động đưa ra 

khuyến nghị để vận động các chương trình, chính sách ở địa phương được thực 

hiện hiệu quả nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi đối với trẻ em. 

 Chủ động thu thập thông tin về những vấn đề nổi cộm tại địa phương để báo 

cáo cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, góp phần đưa ra những bằng chứng 

cụ thể để Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có những khuyến nghị gửi tới cơ 

quan Nhà nước phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. 

 Chủ động xây dựng các kế hoạch và triển khai việc thực hiện Nghị quyết 

121/2020/QH14 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả về thực 

hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg 

của thủ tướng chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ 

em và bảo vệ trẻ em. 

 Tiếp tục vận động nguồn lực ở địa phương và các tổ chức khác để chăm lo 

cuộc sống, học tập, sức khỏe của trẻ em. 

5. Đề xuất, kiến nghị 

- Bộ Nội vụ tạo điều kiện, hướng dẫn và hỗ trợ cho Hội hoàn thành thủ tục 

xin cấp phép phê duyệt các dự án có nguồn kinh phí tài trợ của các tổ chức quốc tế 

tại Việt Nam. 

- Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan chức 

năng có liên quan có ý kiến phản hồi về những khuyến nghị, đề xuất liên quan tới 

trẻ em mà Hội gửi tới; xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin về vi phạm 

quyền trẻ em do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các tổ chức xã hội chuyển 

đến theo quy định tại Điều 92 Luật trẻ em. 
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- Tạo điều kiện để cán bộ Hội được tham gia các tập huấn, hội thảo trong và 

ngoài nước do các Bộ, ngành tổ chức để nâng cao năng lực khi đảm nhiệm các 

nhiệm vụ mà Luật trẻ em đã quy định. 

 Trên đây là nội dung báo cáo về tổ chức, hoạt động năm 2020 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2021, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam báo cáo Bộ Nội vụ 

 Trân trọng ./. 
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