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I. GIỚI THIỆU VỀ HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM VIỆT NAM 

 

- Tôn chỉ - Mục đích: Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (gọi tắt là Hội) 

là tổ chức xã hội nhằm tập hợp, đoàn kết công dân, tổ chức Việt Nam có tâm 

huyết, tự nguyện hoạt động, phấn đấu vì mục đích làm cho trẻ em được hưởng 

các quyền cơ bản; tham gia ngăn chặn mọi hành vi xâm hại quyền trẻ em theo 

quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt 

Nam đã phê chuẩn.  

- Tên tiếng Việt: Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. 

- Tên tiếng Anh: Vietnam Association for Protection of Child’s Rights. 

- Tên viết tắt: VACR.  

- Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (VACR) có biểu tượng riêng được 

đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật. 

- Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu, tài 

khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.  

- Địa chỉ: Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đặt tại Tầng 5, Cung Trí thức 

thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy Hà Nội. 

- Số điện thoại: 84. 024 37823936 

- Email: hoibvqtevn@gmail.com 

- Website: treemviet.vn 

- Cơ quan thường trực phía Nam: số 181 Nguyễn Cư Trinh, phường 

Nguyễn Cư Trinh, Q1.TP.Hồ Chí Minh. 

 

II. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

2.1. Mục đích: Bảo vệ môi trường và phòng, chống biến đổi khí hậu thông 

qua các hành động thiết thực trong mọi hoạt động của Hội Bảo vệ quyền trẻ em 

Việt Nam.   

2.2. Nguyên tắc thực hiện 

- Bảo vệ môi trường gắn kết hài hòa, bảo đảm quyền trẻ em, thúc đẩy bình 

đẳng giới. 

- Bảo vệ môi trường phải dựa trên cơ sở sử dụng hợp lý năng lượng, giảm 

thiểu chất thải. 

- Bảo vệ môi trường phải phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, 

tại các địa bàn Hội triển khai hoạt động. 
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- Hoạt động bảo vệ môi trường phải được tiến hành thường xuyên và ưu 

tiên phòng ngừa ô nhiễm, sự cố, suy thoái môi trường. 

 2.3. Đối tượng áp dụng 

- Thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban Kiểm tra 

- Nhân viên của Hội 

- Hội viên của Hội 

- Cộng tác viên, tình nguyện viên 

- Thực tập sinh 

- Các cá nhân ký hợp đồng ngắn hạn, chuyên gia bao gồm tư vấn và các 

nhà thầu. 

- Khách đến thăm Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam như nhà tài trợ, nhà 

nghiên cứu và truyền thông. 

- Đối tác của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam 

- Trẻ em 

2.4. Các quy định cụ thể 

2.4.1. Bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên 

tại nơi làm việc: 

- Sử dụng tiết kiệm văn phòng phẩm trong các hoạt động 

- Nên tiết kiệm và dùng cả hai mặt giấy khi photocopy, viết và in. 

- Khuyến khích sử dụng bút dùng nhiều lần. 

- Duyệt kỹ nội dung trước khi in để tránh lãng phí nguyên liệu, tài chính  

- và bảo vệ môi trường. 

- Tái sử dụng sản phẩm và giảm thiểu chất thải bằng cách hạn chế sử dụng 

sản phẩm nhựa, túi nilon, sản phẩm dùng một lần. 

- Phân loại rác, vứt rác đúng nơi quy định; không đốt rác và các chất thải 

rắn 

- Giữ vệ sinh trong không gian làm việc. 

- Khuyến khích trồng cây xanh quanh địa điểm làm việc 

- Tắt đèn khi ra khỏi phòng nghỉ, phòng làm việc nếu thời gian nhiều hơn 

10 phút. 

- Tắt vòi nước khi không sử dụng, ưu tiên thiết bị tự động ngắt. 

- Ưu tiên di chuyển bằng phương tiện công cộng 

2.4.2. Bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn tài nguyên 

tại địa phương  

- Ðẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động để xây dựng ý thức tự giác 

bảo vệ môi trường thông qua hoạt động thường xuyên của Hội và qua việc triển 

khai các hoạt động, dự án tại cộng đồng. 

- Sử dụng bảng thay cho dùng giấy A0 trong hoạt động đào tạo, tập huấn 

của giảng viên. 
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- Tại các hội nghị/hội thảo/diễn đàn… do Hội thực hiện tại địa phương, 

đại biểu sẽ được khuyến khích ăn hết thực phẩm đã chế biến. 

- Ưu tiên sử dụng nguồn thực phẩm của địa phương 

- Không sử dụng động vật hoang dã làm thức ăn. 

- Ưu tiên đặt dịch vụ của các đơn vị cung cấp có biện pháp bảo vệ môi 

trường. 

- Không sử dụng bóng bay, pháo giấy để trang trí 

- Hạn chế in sản phẩm truyền thông dùng một lần (backdrop) 

- Hạn chế thực hiện hoạt động vui chơi giải trí có ảnh hưởng đến hệ sinh 

thái, đa dạng sinh học. 

- Lưu ý khi tặng quà cho trẻ em và người khác, cần xác định sự phù hợp 

với nhu cầu của người nhận, (Nếu không phù hợp, món quà sẽ biến thành rác). 

2.4.3. Phòng, chống và ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Cải thiện môi trường, không gian làm việc thoáng, sạch, ưu tiên sử dụng 

ánh sáng, gió tự nhiên, trồng cây xanh, trang trí cây cảnh trên khu vực làm việc. 

- Ưu tiên sử dụng năng lượng tự nhiên. 

- Sử dụng nhiều rau xanh, hạn chế thực đơn có thịt. 

- Sử dụng đèn chiếu sáng Led thay vì bóng sợi đốt. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

3.1. Đối với Hội viên, chuyên gia, nhân viên, tình nguyện viên, cộng tác 

viên, thực tập viên 

- Được giới thiệu và tham gia thực hiện các chính sách về bảo vệ môi 

trường, thích ứng với biến đổi khí hậu đã được ban hành. 

- Lồng ghép các vấn đề về bảo vệ môi trường trong các nội dung truyền 

thông, làm việc với trẻ em tại cộng đồng 

- Ủy ban Kiểm tra có sự giám sát về việc thực hiện chính sách và cung 

cấp thông tin về sự tham gia của các thành viên. 

3.2. Làm việc với các tổ chức đối tác 

- Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam xây dựng sự hiểu biết chung về 

việc thực hiện và chính sách Bảo vệ môi trường với tất cả các đối tác. Những 

đối tác chính thức sẽ được giới thiệu cơ bản về chính sách bảo vệ môi trường 

và tầm quan trọng của chính sách Bảo vệ môi trường. 

- Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với các đối tác để phát 

triển các dự án mới và các chương trình mới để đảm bảo có sự lồng ghép công 

tác bảo vệ môi trường trong thiết kế và triển khai các hoạt động dự án, chương 

trình. 

3.3. Quy trình thực hiện 

- Xây dựng quy định, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện bảo vệ môi 

trường trong tất cả các hoạt động. 
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- Tự các cá nhân phải có ý thức bảo vệ môi trường. 

IV. Đánh giá lại chính sách  

Chính sách này có thể được cập nhật dựa vào tình hình thực tế của biến đổi 

khí hậu và những sáng kiến trong nỗ lực bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá 

nhân. Cùng với những ý kiến của Thường trực và các Ban chuyên môn trực 

thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, những thay đổi trong chính sách này 

có thể thay đổi và được thông qua cho phù hợp với tình hình thực tiễn. 

 

Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, các Ban chuyên môn, các 

thành viên Hội đều có trách nhiệm và nghĩa vụ riêng trong giám sát và thực 

hiện chính sách Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.  

 

 HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM VIỆT NAM 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hòa 

 


