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I. Bối cảnh 

Năm 2021 với ảnh hưởng của làn sóng thứ 4 của dịch bệnh Covid 19, 

Chính phủ đã ban hành nhiều biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, 

đảm bảo an toàn, sức khỏe của người dân nhưng vẫn phải phục hồi các hoạt 

động kinh tế - xã hội bình thường mới. Cùng với tác động đối với kinh tế - xã 

hội, hoạt động của các tổ chức xã hội trong đó Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt 

Nam (Hội) cũng có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Một mặt, Hội 

vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được quy định trong Khoản 4, Điều 92 

Luật Trẻ em năm 2016. Mặt khác, Hội đã có sự linh hoạt trong triển khai những 

hoạt động trong các dự án để thích ứng với tình hình đất nước trong thời kỳ 

Covid 19 nhằm thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm 2021. Sự linh 

hoạt và thích ứng này, tạo cơ hội giúp Hội mở rộng mối quan hệ, học hỏi kinh 

nghiệm của các tổ chức trong và ngoài nước khác về chăm sóc, giáo dục và bảo 

vệ trẻ em thích ứng với những trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh 

đồng thời cũng góp phần nâng cao năng lực của Hội trong giải quyết những vấn 

đề về trẻ em mang tính toàn cầu.  

          II.  Kết quả triển khai thực hiện  

1. Trách nhiệm được quy định trong Khoản 4, Điều 92 Luật Trẻ em  

      1.1. Tổ chức việc kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức 

xã hội và của trẻ em chuyển đến các cơ quan nhà nước để góp ý, tư vấn cho 

việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về quyền trẻ em. 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã ban hành Kế hoạch thực hiện, triển 

khai sâu rộng tới các cơ sở Hội và mạng lưới bảo vệ trẻ em của Hội thực hiện 

theo Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 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 Nghị 

quyết 121/2020/QH/14 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 được ban hành. Đồng thời xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình 
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phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch thực hiện Chương trình 

phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030, triển khai tới 

các cơ sở Hội và mạng lưới bảo vệ trẻ em của Hội. 

Trong năm 2021, Hội đã có 4 văn bản góp ý cho các văn bản, chính sách, 

chương trình liên quan tới trẻ em như Chương trình xây dựng nhiệm kỳ Quốc 

hội Khóa XV của MTTQ Việt Nam; Bộ Quy tắc ứng xử và Bảo vệ quyền trẻ em 

trên môi trường không gian mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Tờ trình 

Dự thảo Luật Dân số của Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Bộ Y tế.   

Đặc biệt, Hội đã tổ chức 02 hội thảo thu thập ý kiến của các tổ chức xã 

hội tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội góp ý cho dự thảo Thông tư ban hành 

và hai Bộ chỉ tiêu hai bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm 

hại trẻ em của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội với sự tham gia của 68 đại 

biểu đến từ 26 tổ chức xã hội, trung tâm làm việc liên quan tới trẻ em. Có 27 ý 

kiến được góp ý trực tiếp tại Hội thảo và 9 ý kiến góp ý qua văn bản gửi về Hội 

Sau khi thu thập ý kiến đóng góp, Hội đã tổng hợp và gửi văn bản góp ý cho 

Thông tư và Bộ chỉ tiêu tới Bộ LĐTBXH ngay trong đầu tháng 2/2021. 

Trong năm qua, Hội đã thực hiện 02 nghiên cứu: “Đánh giá thực trạng trẻ 

em là nạn nhân của bạo lực gia đình, khoảng trống pháp lý và vai trò của các tổ 

chức xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực gia đình”, “Nghiên cứu, 

khảo sát thực trạng thực hiện quy trình tố tụng thân thiện và hỗ trợ y tế đối với 

trẻ em bị xâm hại tình dục” tại Hà Nội.” và 02 khảo sát trực tuyến là “Khảo sát 

ảnh hưởng của dịch covid -19 đối với trẻ em năm 2021” và “Nhận thức về 

quyền trẻ em trên môi trường kỹ thuật số”. Từ các kết quả nghiên cứu làm cơ sở 

để Hội xây dựng các khuyến nghị nhằm bảo vệ tốt hơn cho trẻ em là nạn nhân 

của bạo lực, xâm hại. 

Ngoài ra, Hội cũng đã tiến hành Đánh giá nhanh về việc đảm bảo quyền 

của trẻ em trong các khu cách ly để từ đó có những hỗ trợ khẩn cấp đối với 

nhóm trẻ em bị mất sự chăm sóc của cha mẹ do dịch bệnh Covid 19. 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.  

Trước bối cảnh trẻ em tiếp cận với hình thức học trực tuyến và sử dụng 

internet hiện nay, Hội đã tiến hành Khảo sát nhanh để đánh giá nhận thức của 

người lớn và trẻ em về quyền trẻ em trên môi trường kỹ thuật số. Trên cơ sở này 

sẽ có những hoạt động để truyền thông, nâng cao nhận thức về quyền trẻ em cần 

được bảo vệ an toàn khi tiếp cận môi trường mạng hiện nay. Đồng thời Hội 

cũng thực hiện Khảo sát lấy ý kiến trẻ em về các vấn đề liên quan tới bạo lực trẻ 
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em trong gia đình nhằm thu thập thông tin để đề xuất các nội dung liên quan tới 

bảo vệ trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình trong Luật Phòng chống bạo lực 

gia đình năm 2007. 

Tháng 11 năm 2021, Hội đã tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến đóng góp 

của các tổ chức xã hội cho khuyến nghị góp ý dự thảo đề án Luật Bảo vệ người 

dưới 18 tuổi trong hoàn cảnh pháp lý đặc biệt. Bên cạnh đó, Hội cũng đã tổ 

chức Hội thảo xây dựng khuyến nghị trong việc 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. Bản khuyến nghị cũng đã nhận được 15 ý kiến đóng góp từ các đại 

biểu đại diện các cơ quan và tổ chức xã hội. Sau khi hoàn thiện khuyến nghị Hội 

cũng sẽ gửi tới các cơ quan liên quan. 

Công tác phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ LĐTBXH như Cục Trẻ 

em, Cục Bảo trợ xã hội, Vụ Hợp tác quốc tế, đặc biệt Hội đã có sự kết nối, giới 

thiệu, chuyển gửi sang Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 một số việc vi 

phạm quyền trẻ em mà người dân phản ánh đến Hội. Đồng thời cũng duy trì 

mối quan hệ và sự phối hợp với Hội LHPN Việt Nam, TW Đoàn TNCS HCM, 

Hội Nhà báo Việt Nam... trong các hoạt động liên quan tới truyền thông nâng 

cao nhận thức về bảo vệ trẻ em, tăng cường sự tham gia, tham vấn của trẻ em 

trong các vấn đề liên quan tới trẻ em để góp phần thực hiện quyền trẻ em hiệu 

quả nhất trong bối cảnh cả nước đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 

hiện nay. 

Mặc dù trong năm qua do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên việc tổ chức 

các hoạt động thu thập thông tin từ thực tiễn việc triển khai công tác trẻ em ở 

địa phương và lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức xã hội bằng cách thức trực 

tiếp không thực hiện được, Hội đã linh hoạt chuyển lấy ý kiến bằng các hình 

thức khác như nghiên cứu, phỏng vấn trực tuyến, gửi văn bản qua mail, lấy ý 

kiến qua các hội thảo, hội nghị trực tuyến… Nhờ vậy, nhiều ý kiến đóng góp 

của các chuyên gia, các tổ chức cũng đã được thu thập và tổng hợp để hoàn 

thiện hơn các văn bản khuyến nghị mà Hội sẽ gửi tới các cơ quan Nhà nước. 

1.2. Tham gia giám sát việc thực  hiện quyền trẻ em. 

Năm 2021 trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đối với các hoạt 

động tại địa phương, Hội giám sát việc thực hiện quyền trẻ em thông qua các 

phương tiện truyền thông và Hội đã có văn bản gửi cơ quan liên quan về các 

Clip đăng tải trên mạng xã hội (Youtube) có ảnh hưởng đến trẻ em như vụ: Thơ 

Nguyễn, vụ trẻ em bị xâm hại tình dục lan truyền trên mạng như ở Long An, An 

Giang và Trà Vinh, vụ thầy giáo đánh học sinh tại Trung tâm giáo dục thường 
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xuyên Lục Ngạn, Bắc Giang; bạo lực học đường tại trường Tiểu học Trung 

Hiển, Hai Bà Trưng, Hà Nội và các vụ xâm hại tình dục trẻ em ở Phú Thọ, 

Thanh Hóa, bạo hành trẻ em tại Bắc Ninh. Hội cũng đã nhận được phản hồi về 

quản lý, kiểm soát về nội dung, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội từ Cục Phát 

thanh, truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin Truyền thông sau khi 

nhận được Công văn của Hội kiến nghị. 

Tháng 12/2021, Chủ tịch Hội tham gia Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải 

Dương làm việc với Sở LĐTBXH tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật 

về bảo vệ quyền trẻ em và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh 

theo Luật Trẻ em và các văn bản khác có liên quan đặc biệt là trong bối cảnh 

ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 hiện nay. 

1.3. Phát biểu chính kiến và kiến nghị của Hội đối với các cơ quan nhà 

nước có liên quan về các vấn đề về trẻ em và việc vi phạm pháp luật về trẻ em. 

Tại các hội nghị, hội thảo của cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác có 

liên quan tới trẻ em, Hội đều tham gia và góp ý kiến như Hội cũng góp ý cho 

công tác phát triển án lệ giai đoạn 2016-2021 định hướng 2021-2030 của Tòa án 

nhân dân tối cao; tham gia góp ý báo cáo của Bộ Tư pháp về nghiên cứu, đánh 

giá thực tiễn giải quyết các vụ việc về quyền nuôi dưỡng, thăm nom, bảo vệ trẻ 

em thuộc phạm vi điều chỉnh của Công ước La Hay 1980 về khía cạnh dân sự 

của hành vi bắt cóc trẻ em; góp ý Dự thảo báo cáo quốc gia (giữa kỳ) thực hiện 

Kế hoạch hành động ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ do Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội tổ chức; tham dự Tọa đàm trực tuyến do Bộ Thông tin 

và truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo… tổ chức về Bảo vệ trẻ em không bị 

xâm hại tình dục trên mạng xã hội tại Việt Nam; tham dự Tọa đàm chuyên gia 

“Hướng tới một quốc gia số an toàn: Từ “an ninh mạng” tới “an toàn số” và các 

khuyến nghị về tiếp cận chính sách mới cho Việt Nam” do Viện nghiên cứu 

chính sách và phát triển truyền thông, Hội truyền thông số Việt Nam tổ chức. … 

Nhiều ý kiến của Hội đã được đưa ra trong các hội nghị, hội thảo và góp ý trực 

tiếp vào các nội dung chương trình. 

Trong năm 2021, lãnh đạo Hội đã tham gia 64 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, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, lao động trẻ em, những 

kỹ năng cha mẹ cần biết để bảo vệ và hỗ trợ cho trẻ trước nguy cơ bị xâm hại… 

và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ quyền trẻ em, đưa ra những 

khuyến 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 
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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 truyền hình 

VTV1, truyền hình Quốc hội, Truyền hình VTC, Truyền hình VOV – 1h đường 

dây nóng, truyền hình Hà Nội, truyền hình Công an nhân dân, truyền hình Nhân 

dân, Báo Pháp luật, báo Thanh niên, báo Tuổi trẻ, báo Tiền Phong, báo Người 

lao động, báo Nông thôn ngày nay, Báo Phụ nữ Việt Nam.... 

Hội đã tiến hành hỗ trợ pháp lý cho 28 ca xâm hại trẻ em và đã gửi 17 

công văn tới các cơ quan liên quan về các vụ bạo lực trẻ em trong gia đình, bạo 

lực trẻ em trong trường học, xâm hại tình dục trẻ em, tranh chấp nuôi con tại Bà 

Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An Tây Ninh, Kiên Giang, Sơn La, Hà Nội, 

Thanh Hoá, TP.HCM, Bắc Giang và Phú Thọ. Các hình thức hỗ trợ pháp lý bao 

gồm tư vấn qua điện thoại, tư vấn qua email, hỗ trợ công văn gửi tới các cơ quan 

chức năng có trách nhiệm. Trong số các ca Hội hỗ trợ, ca xâm hại tình dục trẻ 

em đã được cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố 03 vụ án hình sự, các luật sư trong 

mạng lưới luật sư, luật gia bảo vệ trẻ em của Hội đã bảo vệ các nạn nhân là trẻ 

em. Kết quả có 1 vụ án khung hình phạt cao nhất là tử hình; bồi thường gia đình 

nạn nhân 02 vụ với số tiền 486 triệu, 02 vụ đang truy tìm thủ phạm, các ca bạo 

lực trẻ em trong trường học đều đã tiến hành xử lý kỷ luật người vi phạm.  

Hội cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ bị xâm hại tình 

dục tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thủ phạm đã bị xét xử trong tháng 6/2021 

với tội danh “Giao cấu với người dưới 16 tuổi”.  

Đặc biệt trong vụ việc tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn tại TP Hồ 

Chí Minh, trước nguy cơ trẻ bị xâm hại tình dục trong quá trình chung sống với 

mẹ và bạn trai của mẹ, Hội đã có công văn đề nghị Tòa án nhân dân quận 5 – 

TP HCM xem xét về quyền nuôi con phải hỏi ý kiến của trẻ và đề xuất kiến 

nghị việc thay đổi Chánh án xử lý vụ việc có kinh nghiệm làm việc với trẻ em 

để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho trẻ và bảo vệ trẻ trước nguy cơ bị xâm hại 

tình dục. Những kiến nghị của Hội đã được Tòa án nhân dân quận 5 TP Hồ Chí 

Minh tiếp thu.  

Cuối tháng 12/2021, vụ bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành dẫn tới tử vong 

tại TP Hồ Chí Minh đã gây xôn xao dư luận. Hội BVQTE TP Hồ Chí Minh đã 

cử luật sư Trần Thị Ngọc Nữ hỗ trợ gia đình thực hiện các thủ tục pháp lý và đã 

có công văn gửi tới các cơ quan liên quan tại TP HCM đề nghị tăng cường các 

biện pháp bảo vệ trẻ em và xử lý nghiêm vụ việc. Ngày 29/12/2021, Hội cũng 

đã có công văn gửi tới Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bình Thạnh đề 

nghị thay đổi tội danh đối với bị can thực hiện hành vi bạo hành trẻ đến tử vong 

và khởi tố bố đẻ của cháu bé với tư cách là đồng phạm trong vụ việc. Đã có 14 
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cơ quan truyền thông (4 truyền hình + 10 báo) đăng thông tin về quan điểm, 

chính kiến của Hội liên quan tới vụ việc. 

Chi hội Luật sư bảo vệ Hội BVQTE TP HCM cũng đã tiếp nhận 74 

trường hợp trẻ bị xâm hại hoặc nghi ngờ bị xâm hại, bạo hành và đã có 20 

trường hợp được các luật sư hỗ trợ trong quá trình điều tra, xét xử. 

Ngoài ra các địa phương cũng chủ động có những hoạt động trong công 

tác tham mưu vận động chính sách về quyền trẻ em như Hội BVQTE thành phố 

HCM đã phối hợp với Hội Bảo trợ trẻ em thành phố ký 2 Tờ trình kiến nghị 

HĐND-UBND TP HCM về đề xuất các chính sách liên quan tới công tác trợ 

giúp trẻ em trong tình hình dịch bệnh Covid 19. 

Có thể nói, vào thời điểm cuối năm 2021, vấn đề về bạo hành, xâm hại trẻ 

em diễn ra phức tạp và thu hút sự quan tâm của cộng đồng xã hội và trở thành 

chủ đề trên báo chí truyền thông và cả truyền thông mạng xã hội.Trước những 

sự việc vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, Hội đã kịp thời có những động thái 

lên tiếng, phát biểu chính kiến, cử luật sư hỗ trợ và kiến nghị xử lý các vụ việc 

bằng cả văn bản và trả lời phỏng vấn trên các kênh báo chí, truyền hình để 

những vụ việc vi phạm quyền trẻ em phải được xử lý theo đúng quy định của 

pháp luật, đúng người đúng tội. Đồng thời Hội cũng đưa ra những hướng dẫn, ý 

kiến để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong ngăn chặn và 

bảo vệ trẻ em bị bạo hành, xâm hại ngay tại địa phương. 

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác 

2.1.Về nâng cao năng lực 

Tổ chức tập huấn 01 lớp cho 18 hướng dẫn viên chương trình kỷ luật tích 

cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày tại thành phố Hồ Chí Minh và triển 

khai được 32 chương trình cha mẹ tại các địa phương như Tp HCM, Hà Nội, 

Đồng Nai, Tây Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng. 

Phối hợp với Cục Trẻ em tổ chức 03 tập huấn trực tiếp và trực tuyến nâng 

cao năng lực bảo vệ trẻ em cho khoảng 251 cán bộ, hội viên, cộng tác viên, 

mạng lưới bảo vệ trẻ em của Hội khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. 

Các học viên đã được cung cấp những kiến thức về công tác trẻ em, vai trò của 

Hội trong bảo vệ quyền trẻ em, năng lực thực hành bảo vệ trẻ em. 

Hội đã tổ chức 01 lớp tập huấn cho trẻ em tại Làng SOS Hải Phòng về 

quyền trẻ em trên môi trường kỹ thuật số. Có 30 trẻ em đã được nâng cao nhận 

thức về quyền trẻ em nói chung quyền trẻ em trên môi trường kỹ thuật số và kỹ 

năng để tự bảo vệ bản thân trước các nguy cơ bị xâm hại trên môi trường mạng. 
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Hội cũng phối hợp với Hội tỉnh Trà Vinh tổ chức lớp tập huấn cho 60 trẻ 

em của 2 trường THCS trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh về 

”Quyền trẻ em và kỹ năng phòng chống trừng phạt thể chất, tinh thần trẻ”. 

2.2. Về truyền thông nâng cao nhận thức 

Hội tiến hành xây dựng các 08 tài liệu truyền thông, cẩm nang hướng dẫn 

về hỗ trợ y tế và quy trình tố tụng thân thiện cho trẻ em bị xâm  hại tình dục, 

cẩm nang dành cho gia đình về phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em, Bình luận 

chung số 25 về quyền trẻ em trên trường kỹ thuật số phiên bản thân thiện với trẻ 

em, cẩm nang về tư vấn quyền trẻ em, tài liệu tham khảo quy trình hỗ trợ ca với 

tổng số 8300 bản in; 05 phim hoạt hình về phòng chống xâm  hại tình dục trẻ 

em phòng chống bạo lực trẻ em, câu chuyện thay đổi của cha mẹ sau khi áp 

dụng chương trình Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày… 

Các sản phẩm truyền thông trong các sự kiện truyền thông trực tiếp và trên kênh 

Youtube. 

Hội đã thực hiện chiến dịch truyền thông tại Hà Nội từ ngày 24/3-

25/4/2021 với chủ đề “Con an toàn - Cha mẹ ở ngay đây” và “Đương đầu hay 

Thỏa hiệp” nhằm nâng cao nhận thức của gia đình, người chăm trẻ, nhà trường 

và cộng đồng về Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và tìm kiếm sự hỗ trợ khi 

trẻ trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục. Có khoảng 31.640 người tiếp cận, 9 

báo chí và 01 phóng sự đưa tin về chương trình. 

 Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức truyền thông trực tiếp cho cha mẹ và người 

chăm sóc trẻ, người làm công tác trẻ em tại quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ 

và huyện Ba Vì của Hà Nội về phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em và tìm kiếm 

sự hỗ trợ pháp lý, y tế khi trẻ không may trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục. 

Tổ chức 3 buổi tọa đàm trực tuyến chia sẻ cho gần 200 cha mẹ và người làm 

công tác trẻ em ở địa phương về những kiến thức và kỹ năng trong bảo vệ trẻ em 

trước nguy cơ bị xâm hại tình dục đồng thời có thể tìm kiếm sự hỗ trợ nếu con 

trở thành nạn nhân bị xâm  hại tình dục.  

Hội cũng đã tiến hành xây dựng 01 video đánh giá nhận thức của người 

lớn và trẻ em về quyền trẻ em trên môi trường kỹ thuật số để từ đó truyền thông 

nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và mong muốn của trẻ được tiếp cận môi 

trường kỹ thuật số an toàn, lành mạnh trong bối cảnh hiện nay. 

Trang thông tin điện tử tổng hợp Trẻ em việt của Hội (treemviet.vn) đã 

đăng tải 27 tin, bài liên quan tới hoạt động của Hội và trẻ em với số lượng truy 

cập 1.962 người. Bên cạnh đó trang Fanpage “Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt 

Nam” được thành lập và chạy trên nền tảng mạng xã hội Facebook với 30.321 

người xem và tiếp cận. Lượng người theo dõi thường xuyên là 1.693 người và 

1.568 lượt thích, tương tác. Trang Youtube “Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt 

Nam” đã đăng tải những video truyền thông về bảo vệ trẻ em và các hoạt động 

của Hội với 431 lượt người xem và 898 lượt tiếp cận.  
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Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức thành 

công cuộc thi tìm hiểu về Quyền trẻ em theo Luật Trẻ em năm 2016 dành cho 

các hội viên với trên 100 bài tham dự, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và kỹ 

năng trong bảo vệ trẻ em cho các hội viên và Chi hội; Phối hợp với cơ quan 

chính quyền thành phố truyền thông về các chủ chương, chính sách liên quan tới 

hỗ trợ cho trẻ em và gia đình khó khăn do dịch bệnh Covid; Chi hội Luật sư 

cũng đã tổ chức được 04 phiên tòa giả định truyền thông về luật pháp tại cộng 

đồng; tổ chức cuộc họp giao ban mạng lưới các tổ chức hoạt động về quyền trẻ 

em trên địa bàn thành phố HCM với sự tham gia của 67 đại biểu để trao đổi 

thông tin về chính sách an sinh hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bị ảnh hưởng 

do dịch bệnh, công tác kết nối, chuyển gửi nhóm trẻ em này, hướng dẫn an toàn 

cho trẻ em trong công tác phòng chống dịch Covid 19... 

Hội tỉnh Nghệ An cũng tổ chức tọa đàm về quyền của trẻ em với cơ quan 

chính quyền ở tỉnh để đưa ra các nội dung phối hợp thiết thực nhằm bảo vệ tốt 

hơn công tác bảo vệ quyền trẻ em và bảo trợ người khuyết tật trên địa bàn của 

tỉnh. 

Hội tỉnh Kon Tum cũng đã phối hợp với Đài PT-TH tỉnh, báo Kon Tum 

đưa tin, bài và xây dựng phóng sự truyền thông về quyền trẻ em, các gương trẻ 

có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.  

2.3. Về Hợp tác quốc tế  

Trong năm 2021, Hội tiếp tục tích cực tham gia các hội thảo trực tuyến 

quốc tế dành cho các đối tác châu Á - Thái Bình Dương và thành viên mạng lưới 

do Liên minh quyền trẻ em châu Á chủ trì với những chủ đề liên quan tới trẻ em 

như Trẻ em trong ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh Covid 19, trẻ em tiếp cận 

công lý, quyền trẻ em trên môi trường kỹ thuật số, sự tham gia của trẻ em... 

Hội cũng đã tham gia góp ý về những phát hiện chính của báo cáo “Ngăn 

chặn tác hại: bằng chứng để hiểu về xâm hại và bóc lột tình dục trẻ em trên môi 

trường mạng” của tổ chức Ecpat quốc tế do Bộ LĐTBXH phối hợp với, tổ chức 

Unicef và Interpol thực hiện tại Việt Nam.  

Phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược quốc gia Hàn Quốc thực hiện 

“Nghiên cứu về nhu cầu dịch vụ xã hội tại Việt Nam” trong đó có nội dung về 

nhu cầu dịch vụ xã hội của trẻ em. 

Hội cũng đã hỗ trợ cho 3 trẻ em tham gia quay video ”Sức khỏe tâm thần 

của trẻ em trong đại dịch Covid 19” nói lên tiếng nói của trẻ em về ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid 19 đối với sức khỏe tinh thần của trẻ em. Sản phẩm cũng 

đã được gửi tới Liên minh quyền trẻ em Châu Á để xây dựng thành video chung 

về tiếng nói trẻ em trong khu vực về chủ đề này. 

Hội phối hợp 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. 
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2.4. Vận động hỗ trợ trẻ em  

Trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt 

Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng thăm và tặng quà tết con cán bộ chiến sỹ 

Biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch covid ở biên giới và các cháu 

được đồn Biên phòng Sín Cái, tỉnh Hà Giang đỡ đầu với số tiền 71 triệu đồng và 

100 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua chương trình “Tết ấm cho em” năm 

2021 tại tỉnh Ninh Bình với số tiền 100 triệu đồng. 

Cùng với tác động của dịch bệnh Covid đối với trẻ em tại TP Hồ Chí 

Minh, Hội đã tiến hành vận động và hỗ trợ cho 1.872 trẻ em bị ảnh hưởng dịch 

Covid 19 trên địa bàn thành phố với tổng số kinh phí 532.704.000 đồng (gồm 

hiện vật và tiền mặt). 

Được sự tài trợ của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam, 

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), 

Quỹ Thiện Tâm, Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam với số tiền trên 1,162 tỷ 

đồng trao học bổng và quà tết cho gần 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 

các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên và huyện Ba Vì - Hà Nội trong chương 

trình “Tết ấm cho em” năm 2022. 

Hội cũng đã vận động nhà hảo tâm mua Bảo hiểm y tế cho 92 trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn tại Bến Tre; tặng 4.500 khẩu trang cho 900 trẻ em của 4 

tỉnh Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Tây Ninh, Đồng Tháp trị giá 48 triệu đồng. 

Tổng kinh phí trong năm 2021 mà Hội vận động cho công tác chăm lo 

cho trẻ em là 6.940.241.546 đồng (trong đó Hội TW vận động được 

5.590.481.546 đồng, Cơ quan Thường trực phía Nam vận động được 

1.349.760.000 đồng) bao gồm tiền mặt và hiện vật với gần 3000 trẻ em được 

hưởng lợi. 

Bên cạnh đó các Hội địa phương như: TP HCM, TP Đà Nẵng, Trà Vinh, 

Nghệ An, Quảng Trị, Kon Tum, Tây Ninh, Cần Thơ, Bình Định... đã vận động 

nguồn lực được 15.204.854.000 với hơn 56.740 trẻ được hưởng lợi. 

2.5. Về hoạt động kiểm tra 

Tổ chức kiểm tra hoạt động các Trung tâm trực thuộc. Từ kết quả kiểm 

tra, có ý kiến chấm dứt hoạt động của 02 Trung tâm đã được thành lập nhưng 

nay không hoạt động.  

Kiểm tra hoạt động của Trung tâm nuôi dạy trẻ em thiệt thòi HSCV, qua 

kiểm tra cho thấy Trung tâm đã ban hành đầy đủ các quy chế, quy định trong 

hoạt động và quản lý; phối hợp xử lý đơn thư của gia đình với trung tâm; đến 

nay sau hơn 02 năm thành lập nhưng Trung tâm chưa xin được giấy phép hoạt 
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động nên đang phối hợp hướng dẫn để Trung tâm xin giấy phép hoạt động theo 

quy định của Nhà nước và kịp thời xử lý khi không có giấy phép hoạt động. 

2.6. Thi đua khen thưởng 

Ban Thường vụ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Biểu dương và ghi 

nhận sự đóng góp xuất sắc của các tập thể và cá nhân cho các hoạt động của 

Hội. Năm 2021, Hội đã xét tặng bằng khen của cho 27 tập thể và 79 cá nhân đã 

có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và Bảo vệ quyền trẻ em. Tặng cờ 

thi đua đơn vị dẫn đầu cho 2 tập thể và Trình Bộ LĐTBXH tặng bằng khen cho 

01 tập thể.  

Đối với tập thể: Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh; Hội 

Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng, Hội Bảo vệ quyền trẻ em 

tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang, Chi hội Luật sư 

TP Hồ Chí Minh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Bảo vệ quyền trẻ em 

tỉnh Bến Tre, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây 

Ninh, Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh 

Quảng Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái 

Bình, Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Nghệ An, Liên Chi 

hội Bảo vệ quyền trẻ em Quảng Ninh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em huyện Đức 

Hòa, tỉnh Long An.  

Đối với các thành viên BCH, gồm: Bà Đinh Thị Phương Anh, bà Trịnh 

Thị Thanh Bình, ông Phan Thanh Dũng, ông Võ Anh Dũng, bà Nguyễn Thu Hà, 

bà Trần Thị Thu Hà, bà Nguyễn Thị Thúy Hòa, bà Phạm Thị Bích Hảo, bà Lê 

Thị Tuyết Mai, bà Đỗ Thị Huệ, bà Trịnh Thị Loan, bà Hồ Thị Thanh Lâm, bà 

Dương Thị Lợi, bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, bà Lê Thị Tuyết Mai, Hòa thượng 

Thích Thanh Nhã, bà Trần Thị Ngọc Nữ, bà Lê Thị Tám, bà Hồ Thị Thanh 

Lâm, ông Nguyễn Trọng Tiến, ông Võ Văn Vừa, ông Đỗ Hùng Việt, ông Phạm 

Đình Nghinh. 

III. Đánh giá chung 

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Hội và 

sự linh hoạt trong điều chỉnh cách thức tổ chức hoạt động cùng với những nỗ 

lực để đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra, Hội vẫn duy trì được các hoạt động 

thường xuyên trong tình hình mới. 

Các hoạt động về bảo vệ trẻ em cũng được triển khai kịp thời như vận 

động nguồn lực để hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó 

khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid tại Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; 

lên tiếng bảo vệ quyền của trẻ em trong các vụ việc liên quan tới xâm hại, bạo 

lực trẻ em; khảo sát nhu cầu thiết yếu của trẻ em trong vùng dịch... 

Các sản phẩm truyền thông của Hội trong năm 2021 được xây dựng đa 

dạng, phong phú và thiết thực, đáp ứng được nhu cầu tìm hiểu thông tin hướng 

dẫn về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, hỗ trợ cho trẻ em là nạn nhân bị 
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xâm hại, hỗ trợ cán bộ Hội tại cơ sở khi tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ xử lý các vụ 

việc liên quan tới vi phạm quyền trẻ em ở cấp cơ sở. 

Hội đã nhận được sự tín nhiệm và hợp tác với các tổ chức trong nước và 

quốc tế làm việc về trẻ em để triển khai các hoạt động, chương trình và dự án 

liên quan tới trẻ em tại Việt Nam (ChildFund, Save the Children, CRC Asia, 

Viện nghiên cứu chiến lược Hàn Quốc, Ecpat quốc tế...) 

Mặc dù hoạt động của Hội gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19  

nhưng việc nhanh nhạy trong chuyển đổi hình thức triển khai công việc, khai 

thác các dự án để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tiếp tục chăm lo cho trẻ em 

bị ảnh hưởng bởi Covid bao gồm cả chăm lo sức khỏe tâm thần cho trẻ em cũng 

đã giúp Hội triển khai được kế hoạch thích ứng trong bối cảnh mới. 

Hạn chế 

Quá trình xin phê duyệt dự án có nguồn kinh phí hỗ trợ của các tổ chức 

quốc tế mất nhiều thời gian theo như quy định mới của Chính phủ về tiếp nhận 

nguồn kinh phí dự án của nước ngoài. Do đó dẫn tới các hoạt động dự án không 

triển khai hoặc khó triển khai theo đúng kế hoạch đề ra, gây hạn chế trong tiếp 

nhận các nguồn kinh phí từ nhà tài trợ nước ngoài. 

Chương trình phối hợp giữa 3 bên: Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam – 

TW Hội LHPN Việt Nam - TW Đoàn TNCS HCM chưa xây dựng kế hoạch và 

chưa thống nhất được các nội dung hoạt động để triển khai hàng năm. 

Chương trình phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao Giải 

thưởng báo chí vì trẻ em lần thứ 2 chưa thực hiện được, điều này cũng là hạn 

chế trong công tác truyền thông xã hội về bảo vệ trẻ em. 

Hoạt động của các Hội địa phương vẫn mạnh về vận động nguồn lực từ 

thiện nhận đạo, các hoạt động về tư vấn, bảo vệ quyền trẻ em còn chưa kịp thời 

và chủ động; thiếu cán bộ có chuyên môn trong bảo vệ trẻ em tại địa phương; 

chưa quan tâm đúng mức về công tác phát triển hội viên cấp cơ sở. 

Phát triển tổ chức tại các địa phương chưa có cơ sở Hội còn gặp khó khăn 

đặc biệt trong bối cảnh ảnh hưởng dịch Covid 19 hiện nay. Công tác truyền 

thông trực tiếp tại cộng đồng cũng bị hạn chế do tuân thủ công tác phòng dịch, 

hình thức truyền thông trực tuyến thiếu điều kiện, nhân lực, kỹ thuật để triển 

khai sâu rộng và hiệu quả. Chưa xây dựng được Bản tin nội bộ của Hội định kỳ 

hàng năm.  

Hội địa phương vẫn chưa chủ động triển khai mạnh mẽ công tác truyền 

thông về quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em tại cộng đồng và tham gia góp ý chính 

sách, chương trình liên quan tới trẻ em tại địa phương. 

IV. Nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022 

1.  Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Khoản 4, Điều 92 

của Luật Trẻ em 
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- 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 trách nhiệm trong xây dựng chính sách về trẻ em như trong Luật trẻ em đã 

quy định.  

- Triển khai nhiều hơn việc lấy ý kiến trẻ em bằng nhiều hình thức khác 

nhau như khảo sát trực tuyến, phỏng vấn trẻ em, lấy phiếu ý kiến trẻ em, xây 

dựng các video thu thập tiếng nói trẻ em... về những nội dung liên quan tới 

quyền trẻ em thông qua các cấp Hội chuyển cho Ủy ban MTTQ, đại biểu Quốc 

hội… Tập huấn Luật, phương thức mà địa phương phối hợp với Đoàn Thanh 

niên, Hội phụ nữ để lấy ý kiến trẻ em. 

- Theo dõi các chương trình, xây dựng chính sách pháp luật của Quốc hội 

trong thời gian tới để kịp thời xây dựng kế hoạch khảo sát, hội thảo, tọa đàm 

nhằm đưa ra những khuyến nghị sát thực với thực tiễn để góp phần xây dựng 

chính sách, văn bản pháp luật phù hợp với trẻ em. Trong năm 2022, Hội sẽ tập 

trung góp ý cho Dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi), Luật Tư 

pháp người chưa thành niên, Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở… 

- Trong năm 2022, với vai trò là thành viên Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, Hội sẽ tiếp tục tham gia tích cực trong giám sát việc thực 

hiện quyền trẻ em ở các địa phương, thực hiện tốt các nội dung, phong trào thi 

đua do Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam phát động. 

Cùng với đó Hội sẽ tiếp tục tham gia các đoàn giám sát việc thực hiện 

quyền trẻ em được tổ chức bởi các cơ quan nhà nước nếu được đề nghị. Hội 

cũng sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện quyền trẻ em trong quá trình hoạt động 

của các tổ chức Hội địa phương, Chi hội trực thuộc.  

- Tiếp tục theo dõi, giám sát các vụ việc liên quan tới vi phạm quyền trẻ 

em để kịp thời có chính kiến gửi các cơ quan liên quan nhằm góp phần đảm bảo 

việc thực hiện quyền trẻ em được hiệu quả hơn. 

- Hội vận động các chuyên gia tham gia mạng lưới chăm sóc và bảo vệ trẻ 

em theo định hướng của Nhà nước trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia 

phát triển, trẻ em cần phát triển trẻ em giai đoạn đầu đời thông qua phổ biến 

kiến thức, kỹ năng làm cha mẹ, dịch vụ lồng ghép cả giáo dục mầm non, dinh 

dưỡng…  

- Hội tiếp tục tham vấn chính sách đặc biệt phục hồi sau Covid 19, truyền 

thông về pháp luật đặc biệt truyền thông tham gia, phát hiện, lên tiếng tố cáo 

theo Nghị định 130 xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ cấp, 

bảo vệ trẻ em. 

2. Truyền thông nâng cao nhận thức và vận động nguồn lực 
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- Hội tiếp tục tăng cường truyền thông trên các phương tiện truyền thông 

của tổ chức Hội các cấp (Website, mạng xã hội, sản phẩm truyền thông) và phối 

hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền chính sách, chủ trương về 

công tác bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam. 

- Hội sẽ tăng cường tư vấn, giải đáp tình huống bằng nhiều hình thức (lớp 

học, kênh báo chí, truyền hình, tờ rơi, tư vấn viên tại địa phương, tọa đàm…) tới 

các bậc cha/mẹ, trẻ em, người chăm sóc trẻ và cộng đồng về những kiến thức và 

kỹ năng trong thực hiện Quyền trẻ em. 

- Xây dựng, cung cấp và hướng dẫn sử dụng các tài liệu, cẩm nang hướng 

dẫn liên quan tới bảo vệ trẻ em tới các cơ sở Hội để sử dụng trong truyền thông 

và nâng cao năng lực cho hội viên cấp cơ sở. 

- Tiếp tục vận động để thực hiện các chương trình Bảo vệ trẻ em có nguy 

cơ bỏ học, chương trình bảo hiểm y tế cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 

chương trình Bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại, bạo lực... 

- Thông qua các phương tiện truyền thông, Hội tiếp tục huy động các tổ 

chức, cá nhân, các nhà hảo tâm giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ 

em có nguy cơ gặp tai nạn rủi ro; kịp thời biểu dương các tổ chức, cá nhân có 

nhiều công lao, đóng góp trong công tác bảo vệ trẻ em đặc biệt là những hỗ trợ 

khẩn cấp đang được thực hiện để bảo vệ trẻ em đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

Covid 19 tại các tỉnh thành trong cả nước. 

3. Phát triển tổ chức và nâng cao năng lực 

 - Tiếp tục vận động và hỗ trợ các địa phương thành lập tổ chức Hội theo 

hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại văn bản số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019. 

Xem xét thành lập mới các Chi hội và Trung tâm trực thuộc.  

 - Chủ động thúc đẩy việc xây dựng cơ sở Hội tại các địa phương bằng 

nhiều cách thức khác nhau như gửi công văn đề nghị, trao đổi với lãnh đạo địa 

phương trong các hội nghị, hội thảo, các cuộc làm việc tại địa phương. 

 - Tiếp tục xem xét việc thành lập Tạp chí Trẻ em Việt Nam với 2 loại 

hình: Tạp chí in và Tạp chí điện tử để có thêm kênh truyền thông chính thống 

của Hội trong các vấn đề liên quan tới trẻ em trong đó cần tập trung xây dựng 

Tạp chí điện tử Bảo vệ quyền trẻ em và vận động Ủy viên BCH tham gia Ban 

Biên tập. 

  - Tiếp tục tổ chức tập huấn về bảo vệ trẻ em cho đội ngũ cán bộ, hội viên 

của hội và mạng lưới bảo vệ trẻ em về bảo vệ trẻ em. 

 - Tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới luật sư, luật gia về bảo vệ 

trẻ em và hệ thống bảo vệ trẻ em ở địa phương. 

 - Chú trọng đánh giá chất lượng các lớp tập huấn, tác động của các 

chương trình tập huấn trong công tác Hội. Đồng thời mở rộng các hình thức trực 
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tuyến để nâng cao năng lực cho cơ sở Hội và Hội viên như chia sẻ kinh nghiệm, 

hội thảo trực tuyến, diễn đàn trao đổi... về những chủ đề liên quan tới quyền trẻ 

em. 

4. Tăng cường hợp tác với các đơn vị, đối tác 

- Hội tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Hội Bảo vệ quyền trẻ 

em Việt Nam với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội 

LHPN 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 (tại văn bản số 39-

CTPH/TWĐTN-TWHLHPN-HBVQTE ngày 20/6/2017) và phối hợp trong 

công tác giám sát. Tiến hành tổng kết chương trình phối hợp 5 năm. 

- Chủ trì Nhóm làm việc về quyền trẻ em (CRWG) và tham gia xây dựng 

Báo cáo bổ sung về tình hình thực hiện quyền trẻ em giai đoạn 2019-2021 để bổ 

sung thông tin cho Báo cáo CRC của các tổ chức xã hội đã gửi lên Ủy ban CRC 

từ năm 2020. 

- Tiếp tục tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như 

ChildFund, Save the Childlren, Oxfam… trong triển khai các hoạt động dự án. 

- Duy trì mối quan hệ hợp tác với đối tác, thành viên mạng lưới quốc tế 

như Liên minh quyền trẻ em châu Á, tổ chức Ecpat, Hội đồng phúc lợi châu Á… 

trong chia sẻ kinh nghiệm, hội thảo, hội nghị trao đổi thông tin về các vấn đề 

liên quan tới bảo vệ trẻ em trong khu vực và trên thế giới. 

5. Về hoạt động kiểm tra  

- Thực hiện các hoạt động theo quy chế làm việc của Ban kiểm tra. 

- Kiểm tra hoạt động hỗ trợ của Hội với trẻ em ở các địa phương về sự 

phù hợp các đối tượng và mức hỗ trợ. 

6. Đối với các Hội địa phương 

 - 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 các cơ sở Hội ở địa phương 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. 

 - Thúc đẩy và hỗ trợ, cung cấp các sản phẩm truyền thông đến các cơ sở 

Hội trong 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. 
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 - Hỗ trợ địa phương 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. 

 - Thúc đẩy việc 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. 

 - Hướng dẫn các Hội địa phương sử dụng hiệu quả các tài liệu tham khảo, 

cẩm nang về bảo vệ trẻ em đã được Hội Bảo vệ quyền trẻ em gửi tới các cơ sở 

Hội ở địa phương. 

 - Kết nối, thu thập thông tin về những vấn đề nổi cộm tại các địa phương 

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. 

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

lo cuộc sống, học tập, sức khỏe cho trẻ em bị ảnh hưởng của dịch covid -19. 

Như vậy có thể nói trọng tâm hoạt động trong năm 2022, Hội và các cấp 

Hội ở địa phương cần tập trung vào thu thập ý kiến trẻ em trong xây dựng chính 

sách pháp luật, bảo vệ trẻ em trong các trường hợp vi phạm quyền trẻ em; tham 

gia xây dựng chính sách theo quy định của pháp luật, tăng cường xây dựng 

mạng lưới, phát triển Hội viên, các tổ chức thành viên; truyền thông các văn 

bản, chính sách mới liên quan tới trẻ em; lên tiếng các vụ việc vi phạm quyền trẻ 

em và cung cấp thông tin chuyển gửi tới Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.  

Mỗi địa phương sẽ theo điều kiện thực tế để xây dựng các kế hoạch triển 

khai trong năm 2022 để đảm bảo thực hiện tốt nhất công tác bảo vệ trẻ em tại 

địa phương. 

 Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 

2022 của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. 
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