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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động năm 2022  

và kế hoạch công tác năm 2023 
___________ 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2022; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, 

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, các Hội địa phương và mạng lưới bảo vệ 

quyền trẻ em đã tích cực hoạt động đạt được những kết quả như sau: 

I. Kết quả triển khai Chương trình công tác năm 2022 

1.  Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật 

Căn cứ những nhiệm vụ được giao, năm qua Hội BVQTE Việt Nam đã thực 

hiện như sau: 

 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. 

 Nhằm thu thập thông tin phục vụ xây dựng và thực hiện chính sách pháp 

luật về quyền trẻ em, được sự hỗ trợ của các tổ chức Healthbridge, Save the 

Children, CRC Asia (Liên minh quyền trẻ em châu Á) và ChildFund, Trong năm 

2022, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã thực hiện lấy ý kiến 857 trẻ em, 

người chăm sóc trẻ em và người làm công tác trẻ em tại Thái Nguyên, Hà Nội, TP 

HCM, Trà Vinh, Điện Biên, Cần Thơ, Bạc Liêu để góp ý các văn bản quy phạm 

pháp luật về những vấn đề liên quan tới trẻ em đồng thời lấy ý kiến các chuyên gia 

để góp ý cho 07 văn bản pháp luật, chính sách liên quan tới trẻ em, bao gồm: Dự 

thảo Luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở 

cơ sở, dự án Luật tư pháp người chưa thành niên, dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị 

định 45/2010/NĐ-CP, dự thảo Nghị định về công tác xã hội, dự thảo Thông tư 

hướng dẫn tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em ngoài gia đình và 

ngoài cơ sở giáo dục, dự thảo Thông tư ban hành Khung chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng về bảo vệ trẻ em, dự thảo Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em 

mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, trẻ em di cư.  

Có những vấn đề Hội lấy được ý kiến rộng rãi các tổ chức xã hội, của trẻ 

em; nhưng cũng có những văn bản chỉ lấy ý kiến thông qua góp ý của các chuyên 

gia. Trong văn bản góp ý dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình Hội đã tổ 

chức khảo sát trực tuyến gần 600 trẻ em về vấn đề liên quan tới bạo lực trong gia 

đình ở cả 3 miền như Hà Nội, Phú Thọ, Hòa Bình, Bắc Giang, Đà Nẵng, Trà Vinh, 



2 

 

TP HCM… và có 04 văn bản góp ý cho những lần dự thảo sửa đổi, bổ sung và 

tham dự nhiều cuộc họp góp ý chuyên đề cho dự án luật ví dụ:  Đề nghị bổ sung 

điểm b khoản 3 Điều 3 về người có nguy cơ cao gây bạo lực gia đình là người có 

định kiến giới, có định kiến về trẻ em hoặc nhận thức giáo dục con bằng phương 

pháp “yêu cho roi cho vọt”. Đề nghị giải thích thế nào là “người có nguy cơ cao 

bị bạo lực gia đình” quy định tại khoản 2 Điều 17 của dự thảo. Đề nghị bổ sung 

khoản 5 Điều 3 về phát tán thông tin đời tư về người bị bạo lực gia đình: đối với 

các trường hợp người bị bạo lực gia đình là trẻ em thì các thông tin cần giữ kín 

không chỉ về nhân thân, chỗ ở mà còn là trường học, hình ảnh và các thông tin 

định danh liên quan khác của trẻ. Đề nghị bổ sung thêm “các hành vi bạo lực gia 

đình khác” để chỉ các hành vi phù hợp với định nghĩa trong khoản 1 Điều 3 nhưng 

chưa được liệt kê Điều 4. Đề nghị bổ sung thêm nội dung vào khoản 3 từ “Bảo 

đảm nguyên tắc bình đẳng giới và quyền con người trong phòng, chống bạo lực 

gia đình” thành “Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới, nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất 

cho trẻ em và quyền con người, quyền trẻ em trong phòng, chống bạo lực gia 

đình”, và nguyên tắc ưu tiên bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhóm yếu thế cần 

được thể hiện xuyên suốt trong các quy định phía sau của Luật. Đề nghị bổ sung 

hành vi bị cấm tại Điều 6 của dự thảo: đề nghị nghiêm cấm hành vi cha mẹ sử 

dụng các hình thức trừng phạt về thể chất và tinh thần đối với trẻ và một số ý kiến 

khác, …Những ý kiến góp ý của Hội tập trung vào các biện pháp phòng ngừa, bảo 

vệ nhóm đối tượng yếu thế trong đó có trẻ em với mong muốn dự thảo Luật hoàn 

thiện hơn và phù hợp với những đặc điểm của trẻ em. Qua 04 lần góp ý, một số ý 

kiến của Hội đã được Ban soạn thảo tiếp thu. 

Được sự hỗ trợ của Liên minh quyền trẻ em châu Á (CRC Asia) nhằm thúc 

đẩy quyền tham gia ý nghĩa của trẻ em, Hội đã tổ chức tham vấn ý kiến trẻ em về 

các vấn đề ảnh hưởng đến trẻ như: Công bằng khí hậu để đóng góp cho Hội nghị 

trực tuyến khu vực châu Á -Thái Bình Dương; lồng ghép quyền trẻ em để hình 

thành bản Dự thảo của Tổng thư ký về Lồng ghép quyền trẻ em vào các hoạt động 

của Liên hợp quốc tại Hà Nội, Thái Nguyên. Thêm vào đó, Hội đã hỗ trợ trẻ đại 

diện tham gia các cuộc tham vấn khu vực do Liên minh Quyền trẻ em châu Á 

(CRC Asia) tổ chức như: “Đối thoại khu vực châu Á về Công bằng khí hậu cho trẻ 

em, thanh niên và các thế hệ tương lai” (trực tuyến) và “Tham vấn ý kiến trẻ em 

khu vực châu Á về việc xây dựng ghi chú hướng dẫn của Liên hợp quốc về Lồng 

ghép quyền trẻ em” (trực tuyến). 

Tóm lại, trong năm qua việc tập hợp thu thập thông tin của các tổ chức xã 

hội, của trẻ em để góp ý, tư vấn cho việc thực hiện và xây dựng chính sách pháp 

luật liên quan tới trẻ em và quyền trẻ em chưa được nhiều, do không có kinh phí 

để tổ chức thu thập lấy ý kiến; Hội mới tranh thủ các tổ chức quốc tế hỗ trợ cho 

một số hoạt động thu thập ý kiến, chủ yếu vẫn là lấy ý kiến các chuyên gia. 
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1.2. Tham gia giám sát việc thực hiện quyền trẻ em. 

 Năm 2022, Hội tham gia đoàn giám sát với chuyên đề “Việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em” tại 6 tỉnh, thành phố: Gia 

Lai, Đắk Lắk, Bạc Liêu, An Giang, Nam Định và Yên Bái do Ủy ban Văn hóa, 

Giáo dục của Quốc hội tổ chức. Nhằm xem xét, đánh giá, thực trạng thực hiện 

chính sách pháp luật về phòng, chống đuối nước trẻ em và việc thực hiện  trách 

nhiệm của các cơ quan liên quan; đề xuất, kiến nghị nội dung giải pháp tăng 

cường hiệu quả thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. 

 Qua giám sát, Hội đã cùng các đoàn giám sát phát hiện, đưa ra các kiến 

nghị: Bộ Lao động  Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành 

hữu quan và chỉ đạo các địa phương triển khai hiệu quả các Chương trình, dự án 

về phòng, chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em; ưu tiên đầu 

tư cho các địa phương còn khó khăn và các điểm nóng về đuối nước trẻ em; đối 

mới nội dung, phương pháp, hình thức truyển thông theo hướng hiệu quả, tích 

cực; tăng cường nghiên cứu, thiết kế các sản phẩm truyền thông, hướng tới các 

nhóm đối tượng; tăng cường triển khai các chương trình tư vấn, tập huấn các kiến 

thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, nhất là đội ngũ 

cán bộ nòng cốt; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện; 

sơ kết, tổng kết, đánh giá thực tiễn các chương trình, dự án phòng, chống đuối 

nước trẻ em, thường xuyên rà soát tiêu chí Ngôi nhà an toàn; phối hợp các ngành 

rà soát tiêu chí trường học an toàn, cộng đồng an toàn và các quy định, chính sách 

liên quan để có nghiên cứu, đề xuất sửa đổi cho phù hợp, khung pháp lý về phòng, 

chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống đuối nước trẻ em; nghiên cứu đánh 

giá tác động và đề xuất Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ tài chính cho trẻ 

em, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, vùng đặc biệt khó khăn được phổ cập bơi và học 

kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em. 

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. 

Những vụ việc liên quan tới vi phạm quyền trẻ em mà dư luận xã hội đề cập 

hoặc ý kiến của gia đình trẻ em và các tổ chức và cá nhân phản ảnh tới Hội thì Hội 

đã có ý kiến kịp thời; trong năm Hội đã 14 lần phát biểu chính kiến trên các 

phương tiện thông tin, báo chí như: Báo nông thôn, Báo công luận, VTV1, truyền 

hình Công an Nhân dân, truyền hình Quốc phòng, truyền hình VTC, VOV giao 

thông về các nội dung liên quan đến bạo hành trẻ em, bảo vệ sức khỏe tâm thần trẻ 

em trong đại dịch Covid, văn hóa mạng Internet và quyền sống của trẻ em. … 

Hội đã có văn bản phát biểu chính kiến và cử luật sư thuộc Chi hội Luật sư 

vì quyền trẻ em hỗ trợ 09 trường hợp trẻ em bị xâm hại, bạo lực và gia đình trẻ 

như: bé gái 8 tuổi bị bố và người tình bạo lực dẫn tới tử vong tại TP.HCM; tranh 

chấp nuôi con có yếu tố nước ngoài tại TP.HCM; bố dượng xâm hại tình dục con 
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gái tại Nhơn Trạch, Đồng Nai; chết trẻ em không rõ nguyên nhân tại Đan Phượng, 

Hà Nội; lừa đảo trẻ em trên môi trường mạng tại nhiều tỉnh thành phố; trẻ em bị 

bố đẻ xâm hại tình dục dẫn tới bệnh về đường sinh dục tại Hà Nội... Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã chủ động liên hệ đề nghị Hội tham gia, 

đóng góp ý kiến trong quá trình giải quyết vụ án bé gái sinh năm 2015 bị bố đánh 

trong lúc học bài dẫn tới tử vong tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trên 

cơ sở đề nghị, Hội đã cử Luật sư tham gia đồng hành để bảo vệ quyền lợi ích hợp 

pháp của trẻ em. Trường hợp “lừa đảo trẻ em trên môi trường mạng”, Hội đã cử 01 

luật sư hỗ trợ yêu cầu dân sự của trẻ em và gia đình, nạn nhân đã được hoàn trả. 

Trường hợp “trẻ em bị bố đẻ xâm hại tình dục tại Hà Nội" được tiếp nhận vào 

tháng cuối cùng của năm, ngay sau khi tiếp nhận, Hội đã cử luật sư làm việc trực 

tiếp với trẻ và gia đình đồng thời phối hợp với Ngôi nhà Bình yên của Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam để hỗ trợ về tâm lý và sức khỏe cho trẻ.  

2. Về truyền thông nâng cao nhận thức về quyền và bảo vệ quyền trẻ em  

Trang website treemviet.vn đã từng bước được kiện toàn và củng cố, mặc 

dù không có bộ máy chuyên làm Website nhưng trong năm đã đăng tải  67 bài viết 

về hoạt động của Hội, xây dựng các Clip truyền thông bằng hình thức phim hoạt 

hình trên nền tảng số, mạng xã hội để tuyên truyền về các kỹ năng phòng, chống 

xâm hại tình dục, bạo hành trẻ em; đăng 67 bài viết nội dung truyền thông về các 

hoạt động của Hội. 

 Kênh truyền thông trực tuyến như Youtube, facebook của Hội và kênh 

mang tên CRnet thường xuyên đăng tải các video, clip, bài viết về các hoạt động 

của Hội đặc biệt là hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền, trong 

công tác bảo vệ trẻ em và Tháng hành động vì trẻ em. 

Hội đã tổ chức Hội thảo về chăm sóc sức khỏe trẻ em là nạn nhân chất độc 

da cam/dioxin mục đích trao đổi về tình hình chăm sóc sức khỏe trẻ em là nạn 

nhân chất độc da cam/dioxin những thách thức đặt ra và giải pháp. 

Bên cạnh việc truyền thông trên các phương tiện truyền thông đại chúng, 

Tại TP Hồ Chí Minh, Hội đã thực hiện 41 buổi tuyên truyền pháp luật về phòng 

chống bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em tại các trường Tiểu học, Trung học, khu 

dân cư, Nhà thiếu nhi. Chi hội Luật sư TP Hồ Chí Minh thực hiện trên 50 cuộc 

truyền thông trong đó có 30 phiên tòa giả định tại các quận 1, quận 3, quận 6, quận 

11, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và các trường THCS, THPT, khu 

chung cư trên địa bàn thành phố. Có khoảng hơn 30.700 học sinh và 1.500 người 

lớn tham gia.  

 Trong năm qua các Hội, chi hội, đơn vị thành viên đã có hơn 300 bài truyền 

thông về bảo vệ trẻ em được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nền tảng 

số; tổ chức cho hơn 26.000 lượt người tham dự gần 200 cuộc tọa đàm, tập huấn, 

tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân về 
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Luật Người khuyết tật, Luật Trẻ em, các chế độ chính sách của Nhà nước, trách 

nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật, 

nạn nhân chất độc da cam, người mù, bệnh nhân nghèo, trẻ em; các quy định khác 

của pháp luật có liên quan đến người khuyết tật, nạn nhân da cam, bệnh nhân 

nghèo và trẻ em do các hội địa phương như: TP HCM, Bắc Giang, Thanh Hóa, 

Quảng Ninh, Kon Tum, Thái Nguyên, Trà Vinh, Bình Định, Gia Lai, Quảng Trị, 

Bến Tre, Bạc Liêu, Long An, Bình Thuận, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên 

Huế, Hải Phòng, Kon Tum, Lạng Sơn, Tây Ninh, …Trung tâm Phòng chống tai 

nạn thương tích, Chi hội bảo vệ quyền trẻ em viện nghiên cứu pháp luật Phía 

Nam…tổ chức. Đặc biệt Liên Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em Quảng Ninh đã đạt 

Giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam” năm 2022 với giải pháp “Hệ thống tương 

tác và hỗ trợ các vấn đề về quyền trẻ em” ở hạng mục “Sản phẩm và giải pháp 

chuyển đổi số vì cộng đồng” do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. 

Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em, Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch 

và triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 với Chủ đề: “Chung 

tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”. Tăng 

cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về Luật Trẻ em, Công ước quốc tế về 

quyền trẻ em, đảm bảo an toàn, lành mạnh cho trẻ em, bảo vệ trẻ em trước tình 

trạng trẻ em bị bạo hành, bị xâm hại; tỉnh Tây Ninh tổ chức treo hơn 100 băng rôn 

tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Hệ thống loa truyền thanh từ tỉnh đến xã, 

phường, thị trấn được tận dụng tối đa cho công tác tuyên truyền về bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em. Mở trang Website: “nguoikhuyettattn.vn” nhằm tuyên 

truyền rộng rãi và toàn diện các lĩnh vực hoạt động về việc chăm lo cho đối tượng 

nói chung và trẻ em nói riêng; qua đó tuyên truyền nội dung chủ đề Tháng hành 

động vì trẻ em năm 2022 và kết hợp nhân điển hình trẻ em vượt khó vươn lên, các 

nhà tài trợ tiêu biểu … đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng lên án những hành động 

bạo lực, xâm hại trẻ em, chung tay bảo vệ an toàn cho trẻ em.  

 Nhằm tuyên truyền sâu rộng tại cộng đồng về các kỹ năng phòng, chống 

xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã cung cấp 

và hướng dẫn sử dụng sản phẩm truyền thông về phòng chống xâm hại trẻ em cho 

các cơ sở hội để truyền thông, góp phần bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, gồm: 06 

cuốn cẩm nang về các nội dung kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, 

các quy định của pháp luật về tố tụng thân thiện với trẻ em, tư vấn pháp luật bảo 

vệ trẻ em, Xây dựng  06 clip, phim hoạt hình về các kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng 

chống xâm hại tình dục trẻ em và quy trình hỗ trợ phục hồi tâm lý, y tế cho trẻ em 

bị xâm hại tình dục, … 

3. Hỗ trợ trẻ em thực hiện quyền trẻ em 

Nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt 

Nam tổ chức chương trình “Tết ấm cho em” vận động kinh phí trao quà cho tết 
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cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là con cán bộ 

chiến sĩ Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố Cao Bằng, Lạng Sơn, 

Điện Biên; trẻ em nghèo của huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Với nguồn kinh phí 

1 tỷ đồng.  

Dù khó khăn sau đại dịch nhưng Hội đã nỗ lực phối hợp tổ chức Chương 

trình “Thắp sáng những ước mơ” năm 2022 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại 

tỉnh Bạc Liêu. Chương trình đã có 20 lượt báo đài đưa tin, chương trình đã có sức 

lan tỏa và thu hút được sự quan tâm của xã hội để cùng chăm lo cho trẻ em ở khắp 

các địa phương trong cả nước dịp trung thu. 

Thông qua Chương trình Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã vận động 

kinh phí gần 3 tỷ đồng, trao học bổng cho hơn 4.500 trẻ em có cảnh đặc biệt, trẻ 

em có hoạt động tích cực trong bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu 

được tổ chức tại Trà Vinh, Bến Tre, Bạc Liêu, Ninh Thuận, Đồng Tháp và Bình 

Thuận, Điện Biên, Thái Nguyên, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thái Bình, Huế, Hải 

Phòng, Kon Tum… 

Hội phối hợp với Tập đoàn Unilever Việt Nam tổ chức Chương trình “Ươm 

mầm hạnh phúc”. Chương trình đã trao 6000 sản phẩm, gồm: OMO baby, OMO 

Comfort Pink và nước rửa tay Lifebuoy cho trẻ em các tỉnh thành phố như: Thành 

phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng 

Sơn, Hòa Bình, Điện Biên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hà Nam và Hà Nội. 

Hội thành viên ở các địa phương 

Năm qua, Hội thành viên các địa phương đã tích cực vận động nguồn lực hỗ 

trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn như: thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, 

Long An, Tây Ninh, Trà Vinh, Long An, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Bạc 

Liêu, Bình Thuận, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Kon Tum, 

Đắk Lắk, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Điện Biên, 

Quảng Ninh và Hải Phòng… triển khai nhiều chương tình, hoạt động có ý nghĩa 

trong các dịp tết nguyên đán, Trung thu, Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt 

động dành cho trẻ em với số tiền trị giá gần 60 tỷ đồng, chăm lo cho hơn 86.000 

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

* Hoạt động của các đơn vị, trung tâm thuộc Hội 

Trong năm qua Hội BVQTE Việt Nam đã tổ chức kiểm tra, rà soát các hoạt 

động của các đơn vị trung tâm trực thuộc do không hoạt động và hoạt động kém 

hiệu quả hoặc không đúng theo quy định nên đã quyết định giải thể 01 trung tâm 

trực thuộc. Hiện nay Hội còn 05 đơn vi pháp nhân trực thuộc bao gồm: Tạp chí 

Gia đình và Trẻ em, Trung tâm Hướng nghiệp và tiếp sức trẻ học hòa nhập, Trung 

tâm Trẻ em và Phát triển; Trung tâm Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; 

Trung tâm tư vấn hỗ trợ gia đình và trẻ khuyết tật trí tuệ.  
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- Tạp chí Trẻ em Việt Nam: Tạp chí được thành lập từ ngày 21/6/2022 đã 

từng bước ổn định về tổ chức và đi vào hoạt động. Từ khi thành lập, Tạp chí thực 

hiện tốt công tác truyền thông về Hội và các hoạt động của Hội vừa là cam kết, 

trách nhiệm, quy định trong giấy phép xuất bản; quy chế Tạp chí. Từ tháng 8/2022 

đến nay tháng 12/2022 Tạp chí đã đăng tổng 80 tin, bài, Trong đó có hơn 70 bài 

viết điện tử trên treemvietnam.net.vn; 10 bài viết trên Tạp chí in; 5 tin, bài các 

Liên Chi hội, Hội liên kết địa phương gửi về. Các bài viết từ các nguồn phỏng vấn, 

bài gửi đăng, đưa tin hoạt động Hội, cập nhật một số tin bài từ website 

treemviet.vn. 

Đầu tư, xây dựng ấn phẩm điện tử tên miền treemvietnam.net.vn đưa vào 

hoạt động chính thức từ 28/7/2022 với tiêu chuẩn hệ thống kỹ thuật đáp ứng hoạt 

động báo chí báo điện tử hiện nay. Tạp chí đã được cấp mã số điện tử do Cục Báo 

chí cấp, hiện nay từng bước ổn định và phát triển từ vị trí; Tạp chí điện tử đang 

từng bước được khẳng định; kết quả tìm kiếm từ khoá " trẻ em Việt Nam" và 

“treemviet nam” trên công cụ tìm kiếm Google hiện nay đứng vị trí số 1 và 2 tại 

Việt Nam. 

Về Tạp chí in đã phát hành Tạp chí in số 1 trong tháng 8/2022 và nộp lưu 

chiểu theo quy định của Luật báo chí. Hiện nay đang triển khai Tạp chí in số 2+3 

tháng 12/2022 (số Tết nguyên đán) Tạp chí được xuất bản 120 trang, khổ 21 cm x 

29 cm, 4 màu sẽ là ấn phẩm đẹp trong thời gian tới.  

- Trung tâm Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em: Liên kết với các cơ 

sở giáo dục trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; liên kết với các Trường Đại học 

Greenwich Hà Nội trong việc tổ chức đào tạo thực tập cơ sở cho sinh viên năm 3 

và năm 4. Hợp tác cùng trang thông tin điện tử tổng hợp Afamily để truyền tải nội 

dung “Phòng, chống dụ dỗ và sử dụng chất gây nghiện, ma túy” tới độc giả; hỗ trợ 

nhà trường trong tư vấn chương trình giáo dục Kỹ năng an toàn trong năm học 

2022 – 2023; giáo dục giới tính online cho 500 học sinh của nhà trườn; hHỗ trợ, 

can thiệp trực tiếp với đối tượng học sinh trong độ tuổi 6 - 14 tuổi các kiến thức và 

kỹ năng Phòng, chống tai nạn thương tích như: Kỹ năng phòng chống xâm hại tình 

dục, Phòng chống bạo lực học đường, Sơ cấp cứu, Kiến thức về Giáo dục giới 

tính, Phòng chống hỏa hoạn và cứu hỏa, thoát hiểm trong các trường hợp khẩn 

cấp, Kỹ năng sinh tồn, etc; triển khai huấn luyện các kỹ năng an toàn tại Trường 

mầm non Casa Dei Bambini, Trường mầm non Montessori in Nature International 

School, Trường Song ngữ Quốc tế Hanoi Academy, Trường THCS Ngôi sao Hà 

Nội. Trong năm 2022, Trung tâm đã phát triển và tổ chức các chương trình trải 

nghiệm kỹ năng cho trẻ em dưới hình thức dã ngoại “Học mà chơi - Chơi mà học” 

dưới sự tư vấn của các chuyên gia quốc tế tại Công viên giáo dục trải nghiệm 

Pandora (thuộc hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt).  
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- Trung tâm Trẻ em và Phát triển: Tổ chức Toạ đàm đọc hiểu hành vi của 

trẻ, giảm thiểu rủi ro trong quản lí nhóm trẻ và “Kỷ luật tích cực - Nhận biết xung 

đột và chuyển hoá cảm xúc tuổi Teen” 

 

- Triển khai Dự án “Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện” cho học sinh Tiểu 

học, Trung học cơ sở; triển khai đào tạo chuyên viên giáo dục giới tính và tình dục 

toàn diện ở 2 khu vực Miền Bắc và Miền Nam với sự tham gia của các nhà nghiên 

cứu, thực hành và đầu tư giáo dục như Giáo viên, hiệu trưởng trường học, phụ 

huynh, nhà nghiên cứu, nhà tư vấn, trị liệu cho trẻ khuyết tật, tự kỷ, sinh viên 

và nhân viên một số tổ chức NGO. 

+ Tổ chức Hội thảo dành cho giáo viên và phụ huynh khối mầm non, tiểu học  

+ Tổ chức Chương trình CampTeenyeeu - Giáo dục giới tính đồng hành cùng con 

tuổi dậy thì 

Triển khai Dự án đọc sách kết hợp giáo dục trải nghiệm và hướng nghiệp tại Làng 

SOS - Trường Hermann Đà Nẵng 

Triển khai Chương trình Teen khởi nghiệp sáng tạo và Chương trình Đào tạo Đại 

sứ đọc. 

- Trung tâm Hướng nghiệp và tiếp sức trẻ học hòa nhập: Do ảnh hưởng 

của dịch covid - 19 nên hoạt động bị giãn đoạn, những trẻ mắc hội chứng tự kỷ 

sinh hoạt ở trung tâm không được tiếp tục can thiệp, khi trở lại cuộc sống bình 

thường mới đã bị thoái đi nhiều kỹ năng đã được rèn luyện trước đó. Trung tâm đã 

tiến hành khảo sát hàng chục trẻ có nhu cầu cần được can thiệp nhưng vẫn không 

vận động, thuyết phục được cha mẹ trẻ có biện pháp để tiếp tục can thiệp cho trẻ. 

Trung tâm đang từng bước vận động gia đình tiếp tục phối hợp để can thiệp hỗ trợ. 

- Trung tâm trợ giúp gia đình trẻ khuyết tật trí tuệ: Năm 2022, Trung tâm tổ 

chức lớp học để chuẩn bị kỹ năng nghề cho trẻ khuyết tật trí tuệ, lớp học có tên 

“Quán Ong Mật” hướng các em tập nấu các món ăn và thực hành quán cơm văn 

phòng. Hiện nay Trung tâm duy trì hoạt động tư vấn đồng cảnh cho các gia đình 

có trẻ khuyết tật trí tuệ về hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên khuyết 

tật có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động này có sự chung tay của các gia đình và 

nguồn quỹ huy động được từ các nhà hảo tâm hoặc do các gia đình tự đóng góp để 

gây dựng mạng lưới kết nối việc làm miễn phí cho các trẻ em khuyết tật trí tuệ đến 

độ tuổi lao động và có thể làm được các công việc đơn giản như rửa chén bát, lau 

dọn về sinh ở các nhà hàng, quán cafe.... Trung tâm thường xuyên tư vấn miễn phí 

cho những cha mẹ có nhu cầu tìm hiểu về những khó khăn của gia đình khi có con 

bị khuyết tật trí tuệ cũng như các kỹ năng chăm sóc, giáo dục trẻ, tìm trường học 

phù hợp với dạng tật của con. Ngoài ra, Trung tâm tổ chức các buổi hướng dẫn 

(online) kỹ năng nấu ăn và làm bánh cho các cha mẹ và một số học viên vào cuối 

tuần để thực hành các kỹ năng tự phục vụ cũng như cha mẹ biết cách giúp đỡ các 
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con làm việc nhà tại gia đình. Tổ chức cho trẻ KTTT đến nhận quà của Hội Người 

khuyết tật thành phố Hà Nội nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam. 

4. Về phát triển tổ chức và nâng cao năng lực 

Năm 2022, Hội vận động thành lập thêm 03 Hội cấp tỉnh theo hướng ghép 

với hội có chức năng nhiệm vụ tương đồng tại tỉnh (Bình Thuận, Bạc Liêu và Đắk 

Lắk); thành lập 02 Chi hội (tại Bình Dương và Phú Thọ). Tiếp tục hướng dẫn các 

địa phương phát triển tổ chức theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại văn bản số 

2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019. Phát triển được 02 Chi hội, kiện toàn, củng cố 

“Chi hội Luật sư vì quyền trẻ em”. Thành lập Tạp chí Trẻ em Việt Nam, cơ quan 

ngôn luận, thông tin, nghiên cứu lý luận của Hội.   

Năm 2022, Hội phối hợp với Cục Trẻ em tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao 

năng lực bảo vệ trẻ em cho 80 cán bộ chủ chốt của 25 hội tỉnh, thành phố và các 

mạng lưới xã hội tham gia bảo vệ trẻ em tại hai khu vực miền Nam và miền Bắc.  

Phối hợp với tổ chức Childfund Việt Nam tổ chức tập huấn kiến thức về 

quyền trẻ em cho 30 cán bộ Hội địa phương. Tổ chức tập huấn 27 cuộc tập huấn 

cho 80 cơ sở chăm sóc trẻ em và khoảng 400 người chăm sóc trẻ thuộc nhóm trẻ 

gia đình về kiến thức và kỹ năng chăm sóc trẻ em đầu đời. 

Nhiều hội thành viên đã chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức tại địa 

phương nâng cao năng lực cho cán bộ hội, người chăm sóc trẻ. Như tại thành phố 

Hồ Chí Minh, Hội đã phối hợp với Ban văn hóa - xã hội, Hội đồng nhân dân thành 

phố tổ chức Hội thảo khoa học " Bảo vệ quyền trẻ em - Thực trạng và giải pháp”. 

Hội thảo đã đưa ra các khuyến và nghị giải pháp nhắm tăng cường truyền thông về 

quyền trẻ em và phòng ngừa bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em; việc xây 

dựng chương trình giáo dục, chương trình hướng nghiệp, giáo dục giới tính cho 

học sinh chuyên biệt; các giải pháp quản lý của nhà nước để tình trạng trẻ em lang 

thang, cơ nhỡ, trẻ em bị chăn dắt, sử dụng lao động trẻ em trái luật, trẻ em bị bạo 

lực, xâm hại và xâm hại tình dục hạn chế đến mức thấp nhất. Hệ thống phần mềm 

cập nhật thông tin trẻ em, …  

Hội đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Ba, khóa III vào ngày 

18/3/2022, Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện năm 2021; kiện toàn Ban Chấp 

hành (miễn nhiệm: 07 ủy viên Ban Chấp hành, 03 Ủy viên Ban Thường vụ, 02 Phó 

Chủ tịch. Bầu bổ sung: 11 ủy viên Ban Chấp hành, 04 Ủy viên Ban Thường vụ và 

03 Phó Chủ tịch). 

Hội đang tiến hành xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2023-2033;. 

5. Về Hợp tác quốc tế 

Trong năm 2022, do Việt Nam cũng như các nước trên thế giới và trong khu 

vực vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các hoạt động hội nghị, hội thảo với các 

tổ chức quốc tế Hội hoàn toàn tham gia bằng hình thức trực tuyến, duy trì thường 

xuyên các hoạt động đối ngoại tham gia bảo vệ quyền trẻ em. Hội đã tích cực tham 
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gia các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế do các đối tác, bộ, ngành liên quan tổ 

chức như: Đồng chủ trì cuộc Đối thoại bàn tròn giữa đại dieenjddawcj biệt của 

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Unicef và các và các tổ chức phi chính phủ làm công 

tác trẻ em về việc Tăng cường hành động nhằm Chấm dứt bạo lực đối với trẻ em 

tại Việt Nam; tham gia trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng thực 

hành về Quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, v.v… 

Hội đã hoàn thành các hoạt động đã được đề ra trong năm 2022 với các đối 

tác (SC, ECPAT, CRC Asia) với tỉ lệ hoàn thành đạt 100%. 

Với tư cách là đồng chủ trì Nhóm công tác về quyền trẻ em (CRWG), Hội 

đã phối hợp cùng các tổ chức quốc tế là thành viên của CRWG hoàn thành Báo 

cáo bổ sung công ước Quốc tế của LHQ về Quyền trẻ em của nhóm CRWG giai 

đoạn 2019 – 2022. Hội đã đưa vai trò của Hội và các NGO vào kế hoạch thực hiện 

các khuyến nghị của Ủy ban Quyền trẻ em với Báo cáo của Chính phủ việc thực 

hiện Công ước Quyền trẻ em chu kỳ 5,6. Để cập nhật thông tin về việc báo cáo 

thực hiện Công ước nêu trên.  

Hội là một thành viên tích cực của mạng lưới Liên minh Quyền trẻ em châu 

Á (CRC Asia) khi tham gia vào các hoạt động trực tuyến của Liên minh như: Thảo 

luận bàn tròn về quy định khiếu nại và phản hồi hiệu quả về quyền trẻ em; Đối 

thoại ASEAN về công bằng khí hậu cho trẻ em, thanh niên và thế hệ tương lai. 

Bên cạnh đó, Hội đã hỗ trợ 01 đại biểu trẻ em tham gia và phát biểu ý kiến tại Hội 

thảo tham vấn ý kiến trẻ em cấp khu vực về Bản hướng dẫn Lồng ghép Quyền trẻ 

em vào hoạt động của LHQ (trực tuyến). Ngoài ra, để đảm bảo trẻ em được sống 

và phát triển toàn diện, cùng với các tổ chức trong mạng lưới khu vực, Hội đã 

tham gia xây dựng Bình luận chung số 26 về Quyền trẻ em với môi trường sống an 

toàn, lành mạnh. 

Với vai trò là thành viên của Mạng lưới ECPAT, Hội đã tham dự Tham vấn 

khu vực trực tuyến về tăng cường ứng phó với bóc lột tình dục trẻ em tại Châu Á; 

Thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống xâm hại tình dục đối với 

trẻ em và tham gia cuộc họp trực tuyến với tổ chức ECPAT Quốc tế, ECPAT Nhật 

Bản, v.v… thảo luận về Các sáng kiến dành cho trẻ em trai, cũng như thực trạng 

và nguyên nhân trẻ em nam bị xâm hại, bạo lực.  

Khen thưởng: Năm 2022 Hội tặng Cờ thi đua cho 02 đơn vị, tặng bằng 

khen cho 35 tập thể và 47 cá nhân.  

II. Kế hoạch công tác năm 2023 

Bối cảnh năm 2023 là năm cuối của nhiệm kỳ III, năm diễn ra Đại hội lần 

thứ IV nhiệm kỳ 2023 -2028, trọng tâm hoạt động của Hội năm 2023 tập chung 

một số hoạt động như sau: 

1. Hoàn thiện và ban hành Chiến lược phát triển của Hội giai đoạn 2023- 

2033. 
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2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 ngày thành lập Hội; Hội nghị Biểu 

dương các đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ quyền trẻ em; Đại 

hội lần thứ IV Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. 

3. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật 

- Thu thập ý kiến của các tổ chức xã hội, của trẻ em để tham gia góp ý trong 

việc xây dựng chính sách, pháp luật như Luật Tư pháp người chưa thành niên, 

Luật Đất đai, Luật Bình đẳng giới; Nghị định hướng dẫn thực thi các Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình và Luật Khám chữa bệnh … 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ phát biểu chính kiến về các vi phạm quyền trẻ em 

khi được phát hiện. 

- Tham gia đoàn giám sát việc thực hiện quyền trẻ em khi được Quốc hội, 

các cơ quan mời và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em tại hệ thống cơ sở Hội ở 

địa phương. 

4. Tiếp tục vận động các địa phương phát triển tổ chức Hội Bảo vệ quyền 

trẻ em Việt Nam theo hướng kết hợp với các Hội cùng chung tôn chỉ, mục đích 

trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ, song song với việc phát triển hội viên. Tiếp 

tục củng cố, kiện toàn, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình luật 

sư bảo vệ trẻ em. 

5. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức để nâng cao năng lực cho 

cán bộ Hội và mạng lưới xã hội tham gia bảo vệ trẻ em về bảo vệ trẻ em. Tiếp tục 

tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, hội viên về bảo vệ trẻ em và kỹ năng phòng 

tránh bạo lực, xâm hại trẻ em và quyền trẻ em. 

6. Phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức Diễn đàn các tổ chức xã hội 

năm 2023. Tăng cường xây dựng đề án, dự án hỗ trợ, bảo vệ trẻ em; phối hợp xây 

dựng đề án giáo dục làm cha mẹ theo phương pháp kỷ luật tích cực. Nghiên cứu 

các vấn đề hỗ trợ trẻ em đặc biệt sức khỏe tâm thần của trẻ em để đưa ra đề xuất 

Chính phủ ban hành các chính sách hỗ trợ. 

7. Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về quyền và bảo vệ quyền 

trẻ em trên các phương tiện truyền thông của tổ chức Hội các cấp (Website, tạp chí 

trẻ em Việt Nam, mạng xã hội, và các sản phẩm truyền thông); cung cấp thông tin, 

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. truyền thông tại trường học và cộng 

đồng về quyền trẻ em và phòng chống bạo lực, phân biệt đối xử với trẻ em đặc 

biệt là trẻ em khuyết tật, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Xây dựng các tài 

liệu truyền thông thân thiện với trẻ em, dễ tiếp cận như: video clip, tờ rơi, sổ tay, 

sách để trẻ em dễ tiếp cận. 

 8. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương để triển khai một 

chương trình nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như Chương trình “Thắp 

sáng ước mơ” “Tết ấm cho em” “Hành trình kết nối yêu thương”. 



12 

 

9. Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, cụ thể như sau: 

- Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the children - SC) 

Thực hiện các hoạt động trong dự án “Phòng chống bạo lực, xâm hại và 

phân biệt đối xử với trẻ em khuyết tật” và dự án “Tiếng nói cầu vồng” khi được 

Bộ Nội vụ phê duyệt 

- Tổ chức ChildFund Úc (VP đại diện tại Việt Nam) 

Thực hiện các cuộc Hội thảo/Tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của Hội 

bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam từ Trung ương Hội đến các hội, tổ chức, thành viên 

trực thuộc về bảo vệ trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng 

- Quỹ hỗ trợ gia đình và trẻ em Đài Loan (TFCF). 

Thực hiện các hoạt động phi Dự án: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và 

chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 

- Liên minh Quyền trẻ em châu Á (CRC Asia) 

Tham gia các cuộc họp/hội thảo/tập huấn trao đổi thông tin, chia sẻ kinh 

nghiệm trong công tác bảo vệ trẻ em giữa các nước thành viên do CRC Asia tổ 

chức và phối hợp thực hiện các hoạt động lấy ý kiến trẻ em về biến đổi khí hậu và 

các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em; 

Xúc tiến việc ký thỏa thuận hợp tác với các đối tác khác như UNICEF tập 

trung vào Phòng ngừa lao động trẻ em trong chuỗi cung ứng nông nghiệp và hỗ trợ 

trẻ em xây dựng sáng kiến về bảo vệ quyền trẻ em, truyền thông về quyền trẻ em; 

Tiếp tục ký kết chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh và Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong công tác bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em giai đoạn 2023-2028. 

Tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với Hội LHPN Việt Nam truyền thông về 

chương trình Kỷ luật tích cực trong làm cha mẹ hàng ngày. 

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2022 và phướng hướng 

hoạt động năm 2023 của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. 

 

 

Nơi nhận: 

- Ban Dân vận Trung ương, 

- UBTWMTTQ Việt Nam,  

- Ủy ban Quốc gia về Trẻ em,     Để b/c  

- Bộ LĐTBXH,  

- Bộ Nội vụ, 

- Hội LHPN Việt Nam (để biết), 

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (để biết), 

- Thường trực Hội, 

- Các đơn vị trực thuộc, 

- Lưu VP. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
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