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LỜI NÓI ĐẦU
“Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”.
Câu thơ chứa chan tình yêu thương trẻ em của Bác Hồ mãi lay động mỗi người
Việt Nam, tấm lòng của Bác cũng chính là tấm lòng của dân tộc dành cho thế hệ
mầm non tương lai của đất nước.
Cùng với việc phát triển kinh tế, trong những năm qua, Ðảng và Nhà nước
ta đã ban hành nhiều chính sách, văn bản pháp luật trực tiếp hoặc gián tiếp liên
quan đến bảo vệ các quyền trẻ em. Từ các bản Hiến pháp, các bộ luật, luật đến
các văn bản dưới luật đã tạo thành một hệ thống pháp lý bảo vệ trẻ em phù hợp
với các công ước quốc tế và truyền thống văn hoá của dân tộc.
Việc tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh mà ở đó tất cả trẻ em
đều được bảo vệ. Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn
hại cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị
xâm hại, trẻ em bị bạo lực. Trợ giúp, phục hồi kịp thời, tạo cơ hội để các em
được tái hòa nhập cộng đồng và bình đẳng về cơ hội phát triển. Tạo mọi điều
kiện để các em được vui chơi, học tập, vô tư hồn nhiên như chính tuổi thơ đáng
yêu của mình là một trong những mục tiêu quan trọng và là mối quan tâm đặc
biệt của gia đình và xã hội.
Nhằm giúp mọi người hiểu và nắm được chính sách bảo vệ và chăm sóc trẻ
em đã được tập trung trong các bộ luật, luật đến các văn bản dưới luật về việc
thực hiện quyền trẻ em, để từ đó tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi
trường an toàn và lành mạnh, phát triển hài hòa về thể chất và trí tuệ, tinh thần
và đạo đức. Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/06/1949 –
01/06/2017), Thư viện Bình Dương sưu tầm và biên soạn Thư mục toàn văn
“TRẺ EM HÔM NAY, THẾ GIỚI NGÀY MAI” gửi tới quý bạn đọc.
Thư mục tập hợp những bài viết được đăng trên website có uy tín, nội
dung chuyển tải một cách chân thật những Hiến pháp, bộ luật, luật, văn bản về
thực hiện quyền trẻ em.
Nội dung Thư mục gồm 2 phần:
Phần I: Quyền và bảo vệ quyền trẻ em
Phần II: Chăm sóc – Giáo dục mầm non tương lai của đất nước
Trong quá trình sưu tầm, biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những
thiếu sót. Rất mong bạn đọc và các bạn đồng nghiệp chia sẻ, đóng góp ý kiến.
Thư viện tỉnh Bình Dương chân thành cảm ơn các tác giả có bài viết trong Thư
mục
THƯ VIỆN TỈNH BÌNH DƯƠNG
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Phần I

QUYỀN VÀ BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM

1

1. Mai An. Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 / Mai An
// http://khoahoc.tv . – 2016 . – Ngày 01 tháng 6
NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1/6
Ngày 1/6 là ngày tết thiếu nhi, cũng là dịp để người lớn thể hiện tình yêu
thương dành cho trẻ.
Lịch sử ra đời
Vào rạng sáng ngày 1/6/1942, phát xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ (Tiệp
Khắc), chúng bắt 173 người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em. Tại đây,
chúng đã tàn sát dã man 66 người và đưa 104 em thiếu nhi vào trại tập trung, 88
em đã bị chết trong các phòng hơi độc, 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho bọn
phát xít. Làng Li-đi-xơ không còn một bóng người.

Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới
phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em

Hai năm sau, ngày 10/6/1944, phát xít Đức lại bao vây thị trấn Ô-ra-đua
(Pháp), chúng dồn 400 người vào nhà thờ, trong đó có nhiều phụ nữ và hơn 100
trẻ em, phóng hỏa đốt cháy một cách thảm thương.
Để tưởng nhớ đến hàng trăm trẻ em vô tội đã bị Đức Quốc Xã sát hại nhẫn
tâm, năm 1949 Liên đoàn Phụ nữ dân chủ Quốc tế đã quyết định lấy ngày 1/6
hàng năm làm ngày quốc thế bảo vệ thiếu nhi, nhằm đòi chính phủ các nước
phải nhận trách nhiệm về đời sống thiếu nhi, đòi giảm ngân sách quân sự để tăng
ngân sách giáo dục, bảo vệ và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Kể từ năm 1950,
ngày 1/6 hàng năm trở thành ngày của thiếu nhi.
Trên thực tế, ngày 1/6 phần lớn chỉ được kỷ niệm ở vài chục nước theo chế
độ Chủ nghĩa xã hội trước đây. Việt Nam thuộc khối Xã hội chủ nghĩa, đã chọn
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ngày 1/6 làm ngày Quốc tế thiếu nhi. Trung Quốc và Liên Xô cũ cũng chọn
ngày này hàng năm để kỷ niệm về trẻ thơ cũng như tổ chức các chương trình
bảo vệ quyền trẻ em.
Ngày Quốc tế thiếu nhi trên thế giới
Năm 1954, nhằm khuyến khích các nước ghi nhớ về trẻ em và bảo vệ
quyền lợi trẻ em, Liên Hợp Quốc đã đề xuất Ngày Thiếu nhi Thế giới tổ chức
vào ngày 20/11 mỗi năm.
Cũng chính vào ngày này, nhiều sự kiện quan trọng về trẻ em trên thế giới
đã diễn ra: Tuyên bố về quyền trẻ em (1959), Công ước về quyền trẻ em cũng
được ký kết vào ngày này (1989), có hơn 191 nước phê chuẩn. Việt Nam là
nước đầu tiên ở châu Á, thứ hai của thế giới ký vào Công ước này.
Mặc dù đề nghị ngày 20/11, nhưng Liên Hợp Quốc lại để cho các quốc gia
thành viên có thể tổ chức ngày Thiếu nhi của riêng nước mình vào các ngày tự
chọn khác nhau. Và một số nước đã kỷ niệm chính ngày 20/11 ở chính quốc
như: Canada, Úc, Parkistan, Ai Cập…
Ngày Quốc tế thiếu nhi là ngày cha mẹ bày tỏ tình yêu thương vô bờ bến
dành cho con cái.
Ngày Quốc tế thiếu nhi ở Việt Nam
Ở nước ta, ngay sau khi giành được độc lập, ngày 1/6 và Tết Trung thu
(15/8 âm lịch) hàng năm đã thật sự trở thành ngày hội vui chơi tưng bừng của
thiếu nhi cả nước. Ngày Quốc tế Thiếu nhi đầu tiên (1/6/1950) trong giai đoạn
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đang trải qua thời kỳ cam
go ác liệt nhất, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn nghĩ tới thiếu nhi cả nước
và gửi thư chúc mừng các cháu thiếu niên, nhi đồng.
Bác viết: “Bác thương các cháu lắm, Bác hứa với các cháu rằng đến ngày
đánh đuổi hết giặc Pháp, kháng chiến thành công, Bác cùng Chính phủ và các
đoàn thể sẽ cố gắng làm cho các cháu dần dần được no ấm, được vui chơi, được
học hành, được vui sướng…”.
Cũng từ đó, hàng năm cứ đến ngày Tết thiếu nhi và Tết Trung thu, thiếu
nhi cả nước ta lại hân hoan đón thư chúc mừng của Bác Hồ. Bác Hồ luôn hết sức
quan tâm, dạy bảo các cháu nên người, trong đó 5 Điều Bác dạy thiếu niên nhi
đồng đã trở thành nội dung giáo dục đối với Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí
Minh.
Mai An
2. Hà Huy Thông. Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng / Hà Huy Thông //
http://www.xaydungdang.org.vn . – 2015 . – Ngày 01 tháng 6
BÁC HỒ VỚI THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG
Trong suốt cuộc đời, Bác Hồ luôn dành một phần trái tim mình cho
thiếu nhi Việt Nam và các cháu nhỏ trên toàn thế giới. Tình thương yêu bao
la của Bác Hồ đối với thiếu niên, nhi đồng được thể hiện sâu sắc, phong phú,
sinh động ở cả lời nói và việc làm, nhất là ở những lá thư Bác gửi cho các
cháu vào dịp Tết Trung thu và ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 hằng năm.
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Bác Hồ đã đi xa, song đọc lại những lá thư ấy, chúng ta bồi hồi xúc động,
hiểu hơn những tình cảm sâu nặng, thiết tha của Bác đối với các cháu nhỏ.
Trong thư gửi các cháu thiếu nhi nhân Tết Trung thu năm 1945, Bác viết: “Các
cháu vui cười hớn hở, Bác Hồ cũng vui cười hớn hở với các cháu. Đố các cháu
biết vì sao? Một là vì Bác rất yêu mến các cháu; hai là vì Trung thu năm ngoái
nước ta còn bị áp bức, các cháu còn là một bầy nô lệ trẻ con, mà Trung thu năm
nay, nước ta đã tự do, các cháu đã trở thành những tiểu chủ nhân của một nước
độc lập”. Trong lá thư lịch sử này, Bác đã khéo léo gắn kết tình thương yêu con
trẻ với niềm tự hào lớn lao khi đất nước giành lại được độc lập, tự do. Thư gửi
các cháu thiếu nhi nhân Trung thu năm 1951, Bác đã tâm sự:
“Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng
Sau đây Bác viết mấy giòng
Gửi cho các cháu, tỏ lòng nhớ nhung”.
Nét đặc sắc trong tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh đã thể hiện rõ ở những
dòng tình cảm thiết tha, khi Bác đã coi các cháu nhi đồng là những người bạn
thân thương, gần gũi để dãi bày tâm sự. Vẫn với những rung động cảm xúc chân
thành, Trung thu năm 1952, Bác tâm tình:
“Ai yêu các nhi đồng
Bằng Bác Hồ Chí Minh
Tính các cháu ngoan ngoãn
Mặt các cháu xinh xinh
Mong các cháu cố gắng
Thi đua học và hành”.
Ở những dòng thư dịu dàng, đằm thắm này, Bác Hồ không chỉ vui mừng,
tự hào về lớp lớp măng non Việt Nam sống trong chế độ mới luôn xinh xắn,
ngoan ngoãn, giỏi giang, mà Bác còn khẳng định, Bác là người yêu quý các cháu
nhi đồng nhiều nhất. Chính tình thương yêu bao la đó đã nâng tầm sự “vĩ đại”
của Bác, làm cho mỗi cháu nhỏ, mỗi chúng ta ngày càng kính yêu, tin tưởng và
trân trọng Bác nhiều hơn.
Đặc biệt, những năm cuối đời, Bác luôn da diết nhớ tới đồng bào miền
Nam ruột thịt, trong đó có nỗi nhớ vô hạn đối với thiếu niên, nhi đồng miền
Nam. Trong hoàn cảnh kháng chiến cam go, ác liệt, thiếu nhi miền Nam phải
chịu bao đau thương, tang tóc dưới ách xâm lược của đế quốc Mỹ. Bác Hồ luôn
lạc quan, tin tưởng sắt đá nhân dân ta nhất định thắng, Nam - Bắc nhất định
thống nhất, Bác nhất định sẽ được gặp các cháu thiếu nhi miền Nam vô cùng
yêu quý của mình. Để khẳng định điều này, trong thư gửi thiếu nhi miền Nam
nhân dịp Tết Trung thu năm 1965, Bác nhấn mạnh:
“Bắc Nam sẽ xum họp một nhà,
Bác cháu ta họp mặt, trẻ già vui chung
Nhớ thương các cháu vô cùng,
Mong sao mỗi cháu là một anh hùng thiếu nhi”.
Mặc dù điều mong ước được gặp thiếu nhi miền Nam của Bác không trở
thành hiện thực, song nhân dân ta đã hoàn toàn chiến thắng; Tổ quốc ta đã độc
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lập, tự do, thống nhất; các thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam đã được sống
trong hòa bình, hạnh phúc, tương lai tươi sáng hơn…
Tình thương yêu sâu nặng của Bác Hồ không chỉ dành cho thiếu nhi Việt
Nam, mà còn dành cho thiếu nhi thế giới.
Trong những năm 50, 60 của thế kỷ trước, đã có biết bao thiếu nhi Liên Xô,
Trung Quốc, Ấn Độ, Tiệp Khắc, Ba Lan… đã được Bác Hồ dành cho những tình
cảm chân thành từ những món quà, lời thăm hỏi, động viên, và những cái ôm
hôn thắm thiết. Ngày 7-2-1958, hơn 3.000 thiếu nhi Ấn Độ đồng diễn chào
mừng Bác Hồ tới thăm. Các em phấn khởi hô vang "Cha, cha Hồ" (Bác Hồ).
Đây là điều rất đặc biệt. Bởi vì, chỉ có 2 người được thiếu nhi Ấn Độ gọi là Bác,
đó là "Bác Nê-ru" và "Bác Hồ".
Khi đến thăm trại thiếu thi Tiệp Khắc gần Pra-ha, Bác Hồ đã có một cuộc
đối thoại hết sức sinh động, vui vẻ với các cháu:
- Các cháu có biết Bác là ai không?
- Ano! (có ạ). Strycek Hồ! (Bác Hồ).
- Bác từ nước nào đến?
- Việt Nam!
- Các cháu có yêu học tập không?
- Ano!
- Có yêu lao động không?
- Ano!
- Bác Hồ rất yêu các cháu. Các cháu có yêu Bác Hồ không?
- Ano... Ano!...".
Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng tình thương yêu giữa Bác Hồ đối với thiếu
nhi và giữa thiếu nhi đối với Bác Hồ vẫn còn mãi. Đó là tình cảm sâu sắc, thân
thiết và cao đẹp vô cùng. Để đền đáp công ơn trời biển và tình thương yêu lớn
lao, cao quý của Bác, toàn thể thiếu niên, nhi đồng Việt Nam hôm nay phải luôn
cố gắng, nỗ lực thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy, luôn chăm học, chăm làm
“tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, tích cực công tác Đội, góp phần xứng đáng vào công
cuộc đổi mới đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
PGS, TS. Hà Huy Thông
3. Nguyễn Khắc Chính. Những lời dạy của Bác Hồ dành cho thiếu nhi /
Nguyễn Khắc Chính // http://www.nhandan.com.vn . – 2011 . – Ngày 21 tháng
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NHỮNG LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ DÀNH CHO THIẾU NHI
Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ cách mạng luôn luôn quan tâm,
chăm sóc giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Trước lúc đi xa, Người
còn "để lại muôn vàn tình thương yêu cho các cháu thanh niên và nhi đồng".
Những lời dạy và bài viết của Người dành cho thiếu niên và nhi đồng là một
trong những di sản vô cùng quý giá của dân tộc và thế hệ trẻ nước ta.
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Bác Hồ với thiếu nhi Hà Nội.

Bác Hồ luôn có sự quan tâm đến việc bồi dưỡng và giáo dục các cháu thiếu
nhi trở thành những người có ích cho xã hội. Bác coi thiếu nhi là người chủ
tương lai của nước nhà, cho nên cần phải sớm rèn luyện đạo đức cách mạng.
Nhiều lời dạy của Bác đối với thiếu nhi đã được các thế hệ thiếu niên, nhi đồng
Việt Nam khắc cốt ghi tâm. Sau 30 năm xa Tổ quốc, mùa xuân năm 1941, Bác
trở về. Mặc dù bận trăm công nghìn chuyện, nhưng Người vẫn luôn dành cho
thiếu nhi những tình cảm đặc biệt. Những bài viết của Người dành cho các em
(phần lớn là thơ) cũng khiến cho người lớn cảm thấy xúc động, thấm thía. Thơ
Người viết cho thiếu nhi cũng là một hình thức kêu gọi, tuyên truyền cách mạng.
Người gợi mở dẫn dắt các em hiểu vì sao nước mất, nhà tan, vì sao các em lại
phải bị thiệt thòi, phải sống trong cảnh “Học hành, giáo dục đã không, Nhà
nghèo lại phải làm công, cày bừa. Sức còn yếu, tuổi còn thơ, Mà đã khó nhọc
cũng như người già! Có khi lìa mẹ, lìa cha, Ði ăn ở với người ta bên ngoài”. Và
Người giải đáp: “Ấy là vì Nhật, vì Tây/ Ra tay vơ vét đọa đày chúng ta”. Rồi
từng bước, Bác mở rộng nhận thức suy nghĩ, cắt nghĩa nguyên nhân đi đến vận
động, giáo dục, giác ngộ các cháu phải làm gì. Người viết đơn giản, dễ hiểu, dễ
nhớ, dễ thực hiện rằng: “Vậy nên trẻ con nước ta/ Phải đoàn kết lại để mà đấu
tranh! Kẻ lớn cứu quốc đã đành, Trẻ em cũng phải ra dành một vai”. Từ đó mà
Bác kêu gọi các cháu hăng hái, tự nguyện tham gia Hội Nhi đồng cứu quốc một tổ chức của Mặt trận Việt Minh:
“Nhi đồng cứu quốc hội ta, Ấy là lực lượng, ấy là cứu sinh/ Ấy là bộ phận
Việt Minh, Dân mình khắc cứu dân mình mới xong”. Tuy nhiên, rất chí tình, rất
cụ thể, Người dạy bảo rằng : “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, Tùy theo sức của mình:
Ðể tham gia kháng chiến, Ðể gìn giữ hòa bình”.
Tuy nhiên, trong những lời dạy của Bác, thì nổi bật nhất vẫn là “Năm điều
Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng”. Ngày 14-5-1961, nhân dịp kỷ niệm 20 năm
Ngày thành lập Ðội thiếu niên tiền phong, Bác đã gửi thư căn dặn các cháu năm
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điều: 1- Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. 2- Học tập tốt, lao động tốt. 3- Ðoàn kết
tốt, kỷ luật tốt. 4- Giữ gìn vệ sinh. 5- Thật thà, dũng cảm.
Năm điều Bác dạy thiếu niên, nhi đồng hàm chứa những truyền thống quý
báu từ bao đời nay của dân tộc ta. Ðó là truyền thống yêu nước nồng nàn, kiên
cường chiến đấu chống mọi kẻ thù xâm lược; ham học hỏi, cầu tiến bộ; đoàn
kết, nhân ái, thương người như thể thương thân; lao động cần cù, dũng cảm,
sáng tạo và mối quan hệ tin cậy, chân thật trong cộng đồng. Ðặc biệt, theo ông
Vũ Kỳ - Thư ký của Bác Hồ thì, năm 1965, để chuẩn bị phần thưởng cho giáo
viên và học sinh vào cuối năm học, Bác nhận thấy 'Năm điều Bác Hồ dạy thiếu
niên, nhi đồng' như ta đã biết ở trên có điều gì đó chưa thật cân đối. Bởi ba câu
đầu mỗi câu có sáu chữ, còn hai câu sau chỉ có bốn chữ. Bác suy nghĩ và bổ
sung cho mỗi câu đủ sáu chữ. Nhất là câu thứ năm, Bác thêm chữ “Khiêm tốn”,
vì từ năm 1965 trở đi đế quốc Mỹ bắt đầu mở rộng chiến tranh, ném bom bắn
phá miền bắc. Ðó cũng là thời kỳ ở miền bắc xuất hiện nhiều gương thiếu nhi
dũng cảm cứu người, cứu hàng; ở miền nam xuất hiện nhiều gương 'Dũng sĩ diệt
Mỹ'. Bác không muốn các cháu vì thế mà sinh lòng tự kiêu. Bác muốn các cháu
khiêm tốn. Vì đức khiêm tốn sẽ giúp các em tiến bộ mãi. Và đó cũng là lý do
cho sự ra đời “Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng” hoàn chỉnh như ngày
nay: 1- Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. 2- Học tập tốt, lao động tốt. 3- Ðoàn kết tốt,
kỷ luật tốt. 4- Giữ gìn vệ sinh thật tốt. 5- Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
Từ đó đến nay, “Năm điều Bác Hồ dạy” đã trở thành tiêu chuẩn đạo đức
của trẻ em Việt Nam phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để trở thành Cháu ngoan
Bác Hồ. Nghe theo lời dạy của Người, thiếu niên và nhi đồng khắp nơi trong cả
nước đã hăng hái thi đua tham gia phong trào “Hai tốt”, phong trào “Thiếu nhi
làm nghìn việc tốt thực hiện năm điều Bác Hồ dạy”, v.v.
Bác đã đi xa, từ đó đến nay ta không còn được đọc thư của Bác. Nhưng tấm
lòng yêu thương, những vần thơ đầy tình, nặng nghĩa, những lời dạy bảo chí tình
của Bác kính yêu thì vẫn còn đó, luôn đồng hành cùng cuộc sống lao động, học
tập với các em.
Nguyễn Khắc Chính
4. Nguyễn Thị Thu Hương. Các quyền của trẻ em và việc bảo vệ trẻ em
Việt Nam / Nguyễn Thị Thu Hương // http://phaply.net.vn . – 2012 . – Ngày 16
tháng 7
CÁC QUYỀN CỦA TRẺ EM VÀ VIỆC BẢO VỆ TRẺ EM VIỆT NAM
“Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta khi còn sống rất yêu thương và
quan tâm đến thanh thiếu niên đặc biệt là các em nhi đồng. Xã hội luôn luôn
chăm lo, tạo mọi điều kiện để các em được vui chơi, học tập, vô tư hồn nhiên
như chính tuổi thơ đáng yêu của mình. Do đó, ngày nay, một xã hội văn
minh, hiện đại là một xã hội mà các quyền cơ bản của trẻ em phải đặc biệt
được bảo vệ, trường lớp phải được đầu tư xây dựng khang trang , trẻ em được
đến trường học tập vui chơi cùng bạn bè, thầy cô. Xã hội không có những em
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bé phải lao động để lo miếng cơm, manh áo từng ngày cùng với những sấp vé
số trên tay hay những tờ báo đi khắp phố phường bán rong, hoặc các em
không phải có mặt trong những bãi rác để tìm phế liệu bán kiếm tiền.
Tất cả những gì chúng ta mong muốn làm cho các em thiếu niên, nhi đồng
và trẻ em đều là cao quý. Tuy nhiên, để hiểu được điều đó thì chúng ta cần phải
hiểu về quyền của trẻ em.
Công Ước Quốc Tế về Quyền Trẻ Em (viết tắt là CRC) là tập hợp những
quy định pháp lý quốc tế một cách toàn diện nhằm mang lại những lợi ích và
bảo vệ cho trẻ em. Công ước Quốc tế Quyền Trẻ em quy định các quyền con
người cơ bản của trẻ em. Công ước được Đại hội đồng LHQ thông qua ngày 20
tháng 11 năm 1989, đã có 193 nước đã phê chuẩn và thực thi Công ước. Công
ước này là văn kiện quyền con người được nhiều nhiều nước phê chuẩn nhất
trong lịch sử. Công ước bao gồm 54 điều và có bốn nguyên tắc cơ bản là: Trẻ
em không bị phân biệt đối xử. Lợi ích tốt nhất của trẻ em phải được đặt lên hàng
đầu trong các chương trình nghị sự đưa ra các quyết định liên quan đến trẻ
em.Trẻ em có quyền được sống và phát triển cả về thể chất lẫn trí tuệ. Trẻ em có
quyền được phát biểu ý kiến của mình và ý kiến của các em phải được tôn trọng
trong các vấn đề liên quan đến các em.
Tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã quan tâm tích cực về CRC. Việt
Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công
ước Quốc tế Quyền Trẻ em vào năm 1990. Khi Chính phủ phê chuẩn công ước
thì trẻ em được hưởng quyền ở tất cả các giai đoạn trong cuộc đời như: quyền
được sống, được phát triển và được bảo vệ. Bằng việc phê chuẩn Công Ước, các
Chính phủ đã cam kết thực hiện Công Ước. Ngày nay, hơn bao giờ hết, trẻ em
được công nhận là có quyền. Hơn nữa, trẻ em còn tham gia vào việc thực hiện
các quyền ấy nữa.
Các quyền của trẻ em là những quyền cơ bản, chính đáng, là một phần
trong số các nhu cầu, thiết yếu với tất cả mọi người. Mọi trẻ em đều có các
quyền như nhau. Đòi hỏi và được công nhận. Qui định nghĩa vụ rõ ràng
Theo thông lệ, khi đã phê chuẩn công ước, Chính phủ Việt Nam đã phải
sửa đổi và ban hành một số luật và chính sách để thực hiện Công ước ở Việt
Nam như: Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em; Bộ Luật Lao động ; Luật
Bình đẳng Giới; Bộ Luật Tố tụng Hình sự; Bộ Luật Tố tụng Dân sự; Cùng hệ
thống các văn bản dưới luật về bảo vệ trẻ em tại Việt Nam.
Từ ngày phê chuẩn Công ước Quốc Tế về Quyền Trẻ em vào năm 1990.
Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể và đã đạt được những tiến bộ vượt bậc
trong việc thực hiện các Mục tiêu đặt ra. Cụ thể như chúng ta đã giảm hơn một
nửa tỉ lệ đói nghèo từ 58% năm 1990 xuống còn 19.5% năm 2004. Tỉ lệ tử vong
ở trẻ sơ sinh và trẻ dưới năm tuổi cũng giảm rõ rệt. Tỉ lệ tiêm chủng luôn đạt
mức cao. Khoảng 95% trẻ trong độ tuổi đi học được đến trường. Bên cạnh
những thành tựu chúng ta đã đạt được thì vẫn còn những mặt tồn tại như: tỷ lệ
suy dinh dưỡng ở trẻ em vẫn ở mức rất cao tới 25%, trẻ em vùng sâu vùng xa,
trẻ em dân tộc thiểu số khoảng 35-40%. Tỷ lệ trẻ tử vong ngay trong tháng đầu
tiên sau khi sinh chiếm từ 50-70% tử vong trẻ sơ sinh. Ước tính tỉ lệ tử vong bà
mẹ là 150 trên 100,000 ca đẻ sống. Gấp 4 lần ở người đồng bào Dân Tộc. Tỷ lệ
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dân sử dụng nước sạch tăng từ 72% (1993) lên 85% (2004). Tuy nhiên, chỉ có
61% dân số được sống trong điều kiện vệ sinh tốt.
Qua khảo sát những người có trách nhiệm lại nhận thấy những vấn đề mới
nảy sinh: Tai nạn thương tích ở trẻ em đã trở thành nguyên nhân chính gây tử
vong ở trẻ >1 tuổi. Kinh tế phát triển, đô thị hóa, di cư đã làm thay đổi cấu trúc
gia đình truyền thống và hệ thống bảo vệ trẻ em. Điều này dẫn đến số trẻ em cần
sự bảo vệ đặc biệt gia tăng. Trẻ em khuyết tật chiếm khoảng 50% trong số 2,6
triệu trẻ em cần bảo vệ đặc biệt. Cứ 10 người nhiễm HIV có 1 người <19 tuổi và
hơn 50% từ 20 đến 29. khoảng 300,000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV.
Công Ước Quốc Tế về Quyền Trẻ Em thì trẻ em là những người dưới 18
tuổi. Theo Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em Việt Nam thì những ai dưới 16
tuổi là những người chưa phát triển hoàn thiện cả về thể chất lẫn tinh thần, cần
sự bảo vệ chăm sóc giáo dục của người lớn.
Mỗi trẻ em có đặc thù riêng, có mặt mạnh và năng lực khác nhau. Tuổi thơ
là giai đoạn phát triển con người mang tính chất quyết định. Trẻ em có hàng loạt
các nhu cầu phát triển ở các thời kỳ khác nhau của tuổi thơ.
Sự phân chia quyền của trẻ em tập chung vào 4 nhóm đó là:
Nhóm quyền sống còn: Quyền sống còn là quyền cơ bản của mỗi cá nhân,
tiền đề cho việc bảo vệ tất cả các quyền khác của con người. Bảo vệ quyền này
của trẻ cần dựa trên nguyên tắc vì lợi ích tốt nhất của trẻ. Cần phải được thực
hiện ngay không chậm trễ vì trẻ rất dễ bị tổn thương. Khi những nguy cơ đe dọa
quyền sống còn của trẻ như: gây ra những tai nạn thương tích, những tổn thương
do người lớn đem lại, thiếu sự chăm sóc yêu thương và hỗ trợ của gia đình, bị
phân biệt đối xử. Những nguy cơ đe dọa tới sự sống còn của trẻ em là rất nhiều
và có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, cộng đồng và quốc gia nào, kể cả ngay tại gia
đình. Tất cả chúng ta phải có trách nhiệm đảm bảo quyền được sống ở mức cao
nhất có thể được.
Nhóm quyền bảo vệ: Quyền được bảo vệ là bảo vệ trẻ em khỏi bị phân
biệt đối xử, thoát khỏi sự bóc lột về kinh tế, sự lạm dụng, xâm hại về thể xác và
tinh thần, bị lơ là và bỏ rơi, bị đối xử tàn tệ, các em phải được bảo vệ trong tình
trạng khẩn cấp, khủng hoảng. Nghiêm cấm lạm dụng, bóc lột sức lao động của
trẻ em, bất kỳ một hành vi, hoặc yếu tố tình huống có chủ ý của cá nhân, tổ chức
hay của cộng đồng như xâm phạm đến thể chất, tình cảm, nhân cách, lạm dụng
tình dục, ngược đãi, xao nhãng, bỏ rơi, sử dụng quá mức sức lao động, hoặc khai
thác thương mại, tước đoạt quyền và sự tự do của trẻ, gây nguy hại đến sự phát
triển thể chất, tinh thần, xã hội của trẻ. Khi trẻ bị lâm vào tình trạng khủng
hoảng khẩn cấp như tình trạng rối loạn, thiếu hụt, mất thăng bằng nghiêm trọng
do những yếu tố bên ngoài tác động có ảnh hưởng xấu đến sự phát triển thể chất,
tinh thần, xã hội của trẻ em.
Nhóm quyền phát triển: Bao gồm mọi hình thức giáo dục (chính quy và
không chính quy) và quyền được có mức sống đầy đủ cho sự phát triển về thể
lực, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và xã hội của trẻ. Quyền được chăm sóc sức
khoẻ, được học tập và phát triển năng khiếu. Quyền vui chơi, giải trí, hoạt động
văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch
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Nhóm quyền tham gia: Bao gồm quyền được bày tỏ ý kiến trong mọi vấn
đề có liên quan tới bản thân, quyền được lắng nghe và được kết giao hội họp.
Quyền được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động xã hội.
Tóm lại: Chúng ta đã có bước tiến vượt bậc xa về bảo vệ và chăm sóc trẻ
em. Điều đó thể hiện sự quan tâm, chăm sóc và giáo dục trẻ em của Đảng và nhà
nước, thể hiện sự nghiệp trăm năm trồng người mà Bác Hồ kính yêu đã dạy.
Nguyễn Thị Thu Hương
5. Vũ Hải Việt. Một số quyền cơ bản của trẻ em theo quy định của pháp
luật Việt Nam / Vũ Hải Việt // http://moj.gov.vn . – 2015 . – Ngày 20 tháng 5
MỘT SỐ QUYỀN CƠ BẢN CỦA TRẺ EM THEO QUY ĐỊNH CỦA
PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Thời gian qua, tình trạng trẻ em bị xâm hại ngày càng diễn biến phức
tạp, gia tăng về mức độ, số lượng vụ việc, nhất là bóc lột sức lao động của trẻ
em, các vụ hiếp dâm, dâm ô trẻ em, bạo hành gia đình, bạo lực học đường...
Thống kê của Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm (nay là Tổng cục
Cảnh sát - Bộ Công an) cho thấy, mặc dù chỉ là phần nhỏ so với thực tế nhưng
mỗi năm trung bình có 1.600 - 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, trong số
1.000 vụ xâm hại tình dục, thì số trẻ em là nạn nhân chiếm đến 65%, đa số nạn
nhân là nữ ở độ tuổi 12-15 (chiếm 57,46%), tuy nhiên số trẻ em dưới 6 tuổi bị
xâm hại là vấn đề rất đáng báo động, chiếm tới 13,2%.

Những vụ việc xâm hại trẻ em liên tiếp được công khai làm rúng động dư
luận và cảnh báo “đỏ” về sự an toàn của những đứa trẻ và sự xuống cấp về đạo
đức, ý thức pháp luật của những người trưởng thành.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng nêu trên, trước hết phải kể đến
nhận thức của các gia đình, cộng đồng về vấn đề bảo vệ trẻ em chưa đầy đủ và
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phần nào đó còn bị xem nhẹ; nhiều thói quen, phong tục, tập quán có hại cho trẻ
em chưa được quan tâm đấu tranh loại bỏ như đánh con là việc “bình thường”.
Việc ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột đối với trẻ em chưa được cộng đồng
chủ động phát hiện sớm và báo cho các cơ quan chức năng xử lý, can thiệp kịp
thời vì họ không muốn có sự ”rắc rối ”liên quan đến họ. Nhận thức về sự nguy
hại nhiều mặt và hậu quả lâu dài, nghiêm trọng của các hành vi xâm hại tình
dục, bạo lực đối với trẻ em chưa được cảnh báo đúng mức, đa phần những trẻ
em bị ngược đãi, xâm hại và bị bóc lột có tâm lý mặc cảm, tự ty hoặc tâm lý thù
hận đối với xã hội và sau này khi trưởng thành nhiều em trong số đó cũng ứng
xử tương tự đối với người khác.
Trong khi đó, vai trò bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của gia đình,
cộng đồng còn bị coi nhẹ, kiến thức và kỹ năng bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ
em của cha mẹ, người chăm sóc trẻ và của chính bản thân trẻ chưa đầy đủ dẫn
đến năng lực bảo vệ trẻ em của gia đình, cộng đồng còn hạn chế, trẻ em dễ trở
thành nạn nhân của các hành vi bạo lực, xâm hại tình dục và dễ bị lôi kéo vào
con đường phạm tội. Tình trạng nhiều gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn;
cha mẹ ly hôn, ly thân; cha mẹ mắc các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật…cũng
là nguyên nhân dẫn đến việc trẻ em bỏ học, lang thang kiếm sống và bị bạo lực
Nhận thức về bảo vệ trẻ em còn hạn chế thể hiện ở khía cạnh thiếu hiểu biết
về luật pháp, về các hành vi vi phạm quyền trẻ em, dẫn đến tình trạng người
thân trong gia đình xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em (khoảng 50% tổng số vụ vi
phạm) và các thành viên khác trong xã hội phạm tội nghiêm trọng đối với trẻ em
đến mức phải xử lý hình sự.
“Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước!”.
Việc “Tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh mà ở đó tất cả trẻ em
đều được bảo vệ. Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây
tổn hại cho trẻ em, giảm thiểu tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và
trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực. Trợ giúp, phục hồi kịp thời cho trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, tạo cơ hội để các em được
tái hòa nhập cộng đồng và bình đẳng về cơ hội phát triển” là một trong những
mục tiêu quan trọng, là mối quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước ta, của toàn
xã hội và của mỗi gia đình.
Cùng với việc phát triển kinh tế, trong những năm qua, Nhà nước ta đã ban
hành nhiều chính sách, văn bản pháp luật trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến
bảo vệ các quyền trẻ em. Từ các bản Hiến pháp, các bộ luật, luật đến các văn
bản dưới luật đã tạo thành một hệ thống pháp luật bảo vệ trẻ em phù hợp với các
công ước quốc tế và truyền thống văn hoá của dân tộc.
Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu về một số quyền
cơ bản của trẻ em được quy định theo pháp luật quốc tế, Luật Bảo vệ chăm sóc
và giáo dục trẻ em năm 2004, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và Hiến
pháp năm 2013.
1. Quyền trẻ em theo quy định của pháp luật quốc tế
Trong Bộ luật Nhân quyền quốc tế, quyền trẻ em được chế định chủ yếu
trong Công ước về quyền trẻ em (CRC, năm 1989) và hai Nghị định thư không
bắt buộc bổ sung CRC được thông qua năm 2000 (Nghị định thư về buôn bán trẻ
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em, mại dâm trẻ em và văn hóa phẩm khiêu dâm trẻ em, Nghị định thư về sự
tham gia của trẻ em trong xung đột vũ trang). Trong đó khái niệm “Trẻ em”
được xác định là những người dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, đây là một điều luật mở
cho các quốc gia thành viên. Theo đó, các quốc gia thành viên có thể quy định
các quyền trẻ em được bắt đầu ngay khi mang thai hay sau khi ra đời; và về độ
tuổi được coi là trẻ em thấp hơn 18 tuổi so với quy định của CRC.
Quyền trẻ em được quy định dưới 04 dạng, trong đó 02 dạng đầu là quyền
trực tiếp; hai dạng sau, tạm gọi là quyền gián tiếp hay quyền thụ động:
- Quyền: được sống và phát triển, có họ tên và quốc tịch,...
- Tự do (hay quyền cơ bản): tự do tiếp nhận thông tin, tư tưởng, tín
ngưỡng, tôn giáo,...
- Trách nhiệm của cha mẹ và xã hội: thực hiện các quyền trẻ em, có
quyền và nghĩa vụ định hướng và đưa ra những chỉ dẫn phù hợp,...
- Bảo vệ của cha mẹ và xã hội: khỏi sự bóc lột và lạm dụng tình dục, khỏi
bị mua bán và bắt cóc, khỏi bị tra tấn và tước đoạt tự do, khỏi ảnh hưởng của
xung đột vũ trang,...
Nội dung quyền trẻ em trong CRC được phân thành 04 nhóm: a/ Nhóm
quyền được sống hay được tồn tại (các Điều 5, 6, 24, 26, 27); b/ nhóm quyền
được bảo vệ (các Điều 2, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40); c/ nhóm quyền được phát triển (các Điều 17, 18, 28, 29,
31, 32); d/ nhóm quyền được tham gia (các Điều 12, 13, 14, 15, 17, 30).
2. Một số quyền cơ bản của trẻ em được quy định trong Luật Bảo vệ,
chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, Luật Hôn nhân và gia đình năm
2014 và Hiến pháp năm 2013
Việt Nam là nước đầu tiên ở Châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê
chuẩn Công ước của Liên Hiệp quốc về Quyền trẻ em vào ngày 20/02/1990.
Ở Việt Nam, quyền trẻ em đã được hiến định từ Hiến pháp năm 1946 (trực
tiếp là các Điều 14, 15 và được hàm chứa trong một số điều khác), và trong tất
cả các Hiến pháp năm 1959, năm 1980, năm 1992 (gồm cả lần sửa đổi, bổ sung
vào năm 2001), năm 2013. Trong Hiến pháp năm 1992, quyền trẻ em được chế
định trực tiếp trong Điều 40 và được hàm chứa trong một số điều khác (Điều
50,...). Quyền trẻ em cũng được thể chế hóa trong nhiều bộ luật và luật, mà tập
trung là Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, Luật Hôn nhân và
gia đình năm 2014 và trong Hiến pháp năm 2013, quyền trẻ em được quy định
trực tiếp tại khoản 1, Điều 37. Cụ thể:
Thứ nhất, quyền được khai sinh và có quốc tịch
Mọi trẻ em khi sinh ra đều có quyền được khai sinh. Giấy khai sinh là giấy
tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Giấy khai sinh có giá trị toàn cầu. Mọi hồ sơ,
giấy tờ của cá nhân sau này mà có nội dung ghi về họ, tên, chữ đệm; ngày,
tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con
phải phù hợp với Giấy khai sinh.
Thứ hai, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, để phát triển thể chất, trí tuệ,
tinh thần và đạo đức. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền thương yêu, trông nom, nuôi
dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con; tôn trọng ý kiến của
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con; chăm lo việc học tập và giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất,
trí tuệ và đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích
cho xã hội, theo đó:
- Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa
thành niên hoặc con đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không
có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
- Cha mẹ tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đình đầm
ấm, hòa thuận; làm gương tốt cho con về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với nhà
trường và các tổ chức xã hội trong việc giáo dục con.
- Cha mẹ hướng dẫn con chọn nghề; tôn trọng quyền chọn nghề, quyền
tham gia hoạt động xã hội của con.
- Khi con gặp khó khăn không thể tự giải quyết được, cha mẹ có thể đề
nghị cơ quan, tổ chức hữu quan giúp đỡ để thực hiện việc giáo dục con.
- Cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên, con đã
thành niên mất năng lực hành vi dân sự.
- Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành
niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra.
Cha mẹ Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình
trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa
thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả
năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái
đạo đức xã hội, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có thể bị xử phạt vi phạm
hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi
thường.
Thứ ba, quyền được sống chung với cha mẹ
Trẻ em có quyền sống chung với cha mẹ. Không ai có quyền buộc trẻ em
phải cách ly cha mẹ, trừ trường hợp vì lợi ích của trẻ em. Các trường hợp trẻ em
buộc phải cách ly cha mẹ được pháp luật quy định, gồm:
- Cha và mẹ đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang phải chấp hành hình phạt
tù.
- Cha mẹ bị Tòa án quyết định hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa
thành niên hoặc quyết định không cho cha mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục
con.
- Trẻ em bị quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục…
Khi phải sống cách ly cha mẹ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng của trẻ
em được bảo đảm như sau:
- Trong trường hợp, cha và mẹ đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang phải
chấp hành hình phạt tù, thì trẻ em phải sống cách ly cha, mẹ và được các cơ
quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức chính trị - xã hội chăm sóc, nuôi
dưỡng thay thế, trừ trẻ em dưới ba mươi sáu tháng tuổi.
- Trong trường hợp bị Tòa án quyết định hạn chế quyền của cha mẹ đối với
con chưa thành niên, thì trong thời gian thi hành quyết định của Tòa án, trẻ em
được giúp đỡ, bảo vệ lợi ích; Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không
đủ điều kiện trực tiếp nuôi con, thì Tòa án quyết định giao con cho người giám
hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự.
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- Trong các trường hợp này, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ
chức việc chăm sóc, nuôi dưỡng thay thế cho trẻ em phải sống cách ly cha mẹ
theo các hình thức giao cho người thân thích của trẻ em, giao cho gia đình thay
thế hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em tại địa phương để chăm sóc, nuôi dưỡng thay thế.
- Cơ quan có chức năng bảo vệ và chăm sóc trẻ em các cấp có trách nhiệm
xác minh điều kiện, hoàn cảnh sống, khả năng kinh tế của người thân thích, gia
đình thay thế, cơ sở trợ giúp trẻ em để đề xuất người chăm sóc, nuôi dưỡng thay
thế đối với trẻ em phải sống cách ly cha mẹ; liên hệ và thực hiện quyết định của
Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng thay thế; thường
xuyên kiểm tra điều kiện sống của trẻ em phải sống cách ly cha mẹ sau khi giao
cho người chăm sóc, nuôi dưỡng thay thế.
- Trong thời gian trẻ em ở trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cai nghiện, cha
mẹ, người giám hộ của trẻ em này có trách nhiệm thường xuyên thăm hỏi, động
viên, giúp đỡ; trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện phải tạo điều kiện để trẻ em
giữ mối liên hệ với gia đình, gia đình thay thế; Ủy ban nhân dân, các cơ quan,
đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội cấp xã, nơi có trẻ em vào trường giáo dưỡng
hoặc cơ sở cai nghiện, có biện pháp cụ thể để giúp đỡ trẻ em tiến bộ và tái hòa
nhập gia đình, cộng đồng khi trở về.
Thứ tư, quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể nhân phẩm và
danh dự.
Trẻ em được gia đình, Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng,
thân thể, nhân phẩm và danh dự; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn
cho trẻ em. Mọi hành vi xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của
trẻ em đều bị xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Thứ năm, quyền được chăm sóc sức khỏe.
Trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ. Trẻ em dưới sáu tuổi
được chăm sóc sức khoẻ ban đầu, được khám bệnh, chữa bệnh không phải trả
tiền tại các cơ sở y tế công lập.
Thứ sáu, quyền được học tập.
Trẻ em có quyền được học tập, đối với bậc tiểu học trẻ em không phải đóng
học phí, theo đó:
- Giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở là các cấp học phổ cập. Gia
đình, Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm cho trẻ em thực hiện quyền học tập; học
hết chương trình giáo dục phổ cập; tạo điều kiện cho trẻ em theo học ở trình độ
cao hơn.
- Nhà trường và các cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm thực hiện giáo dục
toàn diện về đạo đức, tri thức, thẩm mỹ, thể chất, giáo dục lao động hướng
nghiệp cho trẻ em; chủ động phối hợp chặt chẽ với gia đình và xã hội trong việc
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
- Cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông phải có điều kiện
cần thiết về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để bảo đảm chất
lượng giáo dục.
- Nhà nước có chính sách phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông; chính sách miễn, giảm học phí, cấp học bổng, trợ cấp xã hội để thực hiện
công bằng xã hội trong giáo dục.
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Thứ bảy, quyền được vui chơi giải trí hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể
dục, thể thao, du lịch.
Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí lành mạnh, được hoạt động văn hoá,
nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với lứa tuổi, theo đó:
- Gia đình, nhà trường và xã hội có trách nhiệm tạo điều kiện để trẻ em
được vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch
phù hợp với lứa tuổi.
- Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quy hoạch, đầu tư xây dựng
điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao cho trẻ
em thuộc phạm vi địa phương. Không được sử dụng cơ sở vật chất dành cho
việc học tập, sinh hoạt, vui chơi, giải trí của trẻ em vào mục đích khác làm ảnh
hưởng đến lợi ích của trẻ em.
- Nhà nước có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng
cơ sở vật chất phục vụ trẻ em vui chơi, giải trí.
- Xuất bản phẩm, đồ chơi, chương trình phát thanh, truyền hình, nghệ thuật,
điện ảnh nếu có nội dung không phù hợp với trẻ em thì phải thông báo hoặc ghi
rõ trẻ em ở lứa tuổi nào không được sử dụng.
Thứ tám, quyền được phát triển năng khiếu.
Trẻ em có quyền được phát triển năng khiếu. Mọi năng khiếu của trẻ em
đều được khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển, theo đó:
- Gia đình, nhà trường và xã hội có trách nhiệm phát hiện, khuyến khích,
bồi dưỡng, phát triển năng khiếu của trẻ em.
- Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia bồi dưỡng, phát triển
năng khiếu của trẻ em; tạo điều kiện cho nhà văn hoá thiếu nhi, nhà trường và tổ
chức, cá nhân thực hiện việc bồi dưỡng, phát triển năng khiếu của trẻ em.
Thứ chín, quyền có tài sản
Trẻ em có quyền có tài sản, quyền thừa kế theo quy định của pháp luật. Tài
sản riêng của trẻ em bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng,
thu nhập do lao động của trẻ em, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của trẻ
em và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của trẻ
em cũng là tài sản riêng của trẻ em. Cha mẹ có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo
quản lý, bảo vệ, định đoạt tài sản riêng của trẻ em và đảm bảo quyền dân sự của
trẻ em về tài sản, theo đó:
- Cha mẹ, người giám hộ có trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp
của trẻ em; đại diện cho trẻ em trong các giao dịch dân sự theo quy định của
pháp luật.
- Cha mẹ, người giám hộ hoặc cơ quan, tổ chức hữu quan phải giữ gìn,
quản lý tài sản của trẻ em và giao lại cho trẻ em theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp trẻ em gây ra thiệt hại cho người khác thì cha mẹ, người giám
hộ phải bồi thường thiệt hại do hành vi của trẻ em đó gây ra theo quy định.
Hiến pháp năm 2013 - một trong những thành tựu của gần 30 năm đổi mới
của Việt Nam (1986 - 2016): “Đây là văn kiên pháp lý và đạo luật đặc biệt quan
trọng phản ánh ý chí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, tạo cơ sở chính trị
- pháp lý vững chắc cho công cuộc xây dựng bảo vệ phát triển và hội nhập quốc
tế của đất nước trong thời kỳ đổi mới”.
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Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thông qua Hiến pháp năm 2013 là một
bước tiến lớn trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng, Nhà nước và Nhân
dân về vị trí và vai trò của Hiến pháp trong việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và
bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền công dân. Hiến pháp năm 2013
đã có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2014, các quy định về quyền con người, quyền
công dân (trong đó, có quy định về quyền của trẻ em) trong lĩnh vực kinh tế - xã
hội, văn hóa - giáo dục, lao động - việc làm… cũng đã được quy định và khẳng
định trong Hiến pháp năm 2013 với những đổi mới đáng kể.
Ngày 28/11/2013, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 64/2013/QH13
Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số
1246/QĐ-TTg ngày 24/7/2014 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
Nghị quyết số 75/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về chất vấn và trả
lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII đối với việc triển khai thi
hành Hiến pháp; công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp
luật và kiểm soát thủ tục hành chính. Theo đó, các luật, pháp lệnh và các văn
bản quy phạm pháp luật khác được ban hành liên quan đến quyền con người,
quyền công dân, quyền được học tập, lao động, làm việc và nghỉ ngơi…, được
ban hành trước ngày Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực đã và đang được rà soát
lại để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với các quy định của Hiến
pháp năm 2013, trong đó: “Ưu tiên ban hành các luật về quyền con người - Tôn
trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân là mục tiêu xuyên xuốt của Nhà
nước ta”.
Vũ Hải Việt
6. Đào Hồng Lan. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở Việt Nam hiện nay:
Thực trạng và giải pháp / Đào Hồng Lan // http://www.tapchicongsan.org.vn . –
2015 . – Ngày 22 tháng 7
CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM Ở VIỆT NAM HIỆN
NAY: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Hằng năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ,
ngành, tổ chức liên quan và các địa phương phát động Tháng hành động vì
trẻ em (tháng 6) nhằm vận động toàn xã hội chung tay bảo vệ, chăm sóc trẻ
em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện về
thể chất, trí tuệ và tinh thần. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cần được duy
trì thường xuyên, liên tục, có sự phối hợp liên ngành và sự vào cuộc của toàn
xã hội mới đạt hiệu quả thiết thực.
Trẻ em không chỉ là lực lượng đông đảo của hiện tại mà là nguồn nhân lực
của tương lai. “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, bảo vệ, chăm sóc và giáo
dục trẻ em hôm nay chính là tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tố tạo nên
sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai. Đó không chỉ là nhiệm vụ
của riêng các cấp, các ngành nào, mà chính là nhiệm vụ của toàn xã hội. Công
tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và các địa
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phương xem là chính sách ưu tiên hàng đầu trong việc bảo đảm an sinh xã hội,
vì mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài của đất nước.
Năm 2015, cả nước có hơn 26 triệu trẻ em , trong đó có khoảng 1,5 triệu trẻ
em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 2,5 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh
đặt biệt. Các chỉ số cơ bản về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em liên quan đến
vấn đề sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, văn hóa, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt, bảo vệ trẻ em được quan tâm thực hiện. Việc hoàn thành và thực hiện
tốt các chỉ số cơ bản này là cơ sở để đánh giá hiệu quả của công tác bảo vệ,
chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Những năm qua, bên cạnh thành quả đạt được, công tác bảo vệ, chăm sóc
trẻ em cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và cần có những giải pháp
cụ thể để tháo gỡ những khó khăn này. Những thành quả, hạn chế cũng như việc
đưa ra các giải pháp được tập trung chủ yếu ở một số nội dung như hoàn thiện
hệ thống pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường truyền
thông, giáo dục, vận động xã hội; vận động nguồn lực dành cho công tác bảo vệ,
chăm sóc trẻ em; công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ em;
thực hiện phối hợp liên ngành trong thực hiện quyền trẻ em và hợp tác quốc tế
trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chú trọng, kiện toàn hệ thống pháp
luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Một số văn bản chính sách quan
trọng đã được ban hành như Hiến pháp năm 2013 (Khoản 1 Điều 37 quy định
“Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được
tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ
mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ
em”); Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05-11-2012, của Bộ Chính trị về “Tăng cường
công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”; các chương
trình, chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ ký phê duyệt như Chương trình
hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020; Chương trình quốc gia bảo
vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015; Kế hoạch triển khai thực hiện Khuyến nghị của
Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc; Chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim
cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh; Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích
trẻ em giai đoạn 2013 - 2015; Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh
hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020. Đặc biệt là việc nghiên cứu, xây
dựng sửa đổi Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 và các
chương trình liên quan đến trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, hệ thống
luật pháp, chính sách về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em hiện nay còn chưa
tập trung, thiếu đồng bộ. Cơ chế, chính sách trợ giúp trẻ em vẫn còn chưa đáp
ứng được yêu cầu thực tiễn, trong đó mới chú ý đến trợ giúp, hòa nhập mà chưa
chú trọng việc phòng ngừa, can thiệp và phát triển.
Bên cạnh hệ thống thể chế, pháp luật đang ngày càng được hoàn thiện, các
hoạt động truyền thông, giáo dục và vận động xã hội về bảo vệ, chăm sóc và
giáo dục trẻ em cũng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, tạo sự chuyển
biến tích cực về cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, đồng thời mở rộng, nâng cao
chất lượng dịch vụ và phúc lợi xã hội dành cho trẻ em. Hằng năm, Bộ Lao động
- Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức triển khai các
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chiến dịch truyền thông, phát động phong trào để thúc đẩy xã hội thực hiện bảo
vệ, chăm sóc trẻ em; Tháng hành động vì trẻ em được phát động từ Trung ương
đến địa phương; Diễn đàn trẻ em các cấp được tổ chức hằng năm; Đường dây
Tư vấn và hỗ trợ trẻ em 18001567 duy trì hoạt động 24/7 và tiếp nhận trên
300.000 cuộc gọi mỗi năm. Chương trình truyền hình Vì trẻ em, An sinh xã hội,
các phóng sự ngắn liên quan đến trẻ em được tổ chức sản xuất và phát sóng trên
kênh VTV1, VTV2. Trung bình mỗi năm có hơn 60.000 điểm tổ chức Tết trung
thu cho trẻ em trên cả nước với gần 10 triệu trẻ em tham gia. Tuy nhiên, hoạt
động truyền thông, giáo dục, vận động xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại một
số địa phương còn chưa được quan tâm đúng mức.
Một nội dung quan trọng, nhân tố góp phần quyết định hiệu quả của hoạt
động bảo vệ, chăm sóc trẻ em là yếu tố nguồn lực (gồm nguồn lực tài chính và
con người). Thời gian qua, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương
đã quan tâm bố trí kinh phí thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tuy
nhiên nguồn lực đầu tư cho sự nghiệp này vẫn còn chưa đáp ứng được các mục
tiêu bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Bộ máy, cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ
em đang từng bước được kiện toàn. Tính đến năm 2014, tổng số cán bộ làm
công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp tỉnh là 351 người, số cán bộ kiêm nhiệm
hoặc trực tiếp làm công tác này ở cấp huyện là 1.117 người, cấp xã có 11.708
cán bộ (kiêm nhiệm là 10.598 người, chuyên trách là 1.110 người). Tuy nhiên,
vẫn còn nhiều địa phương chưa bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác chăm
sóc, bảo vệ trẻ em ở cấp huyện; chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ và cộng
tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở còn rất eo hẹp và mới chỉ
có 16/63 tỉnh, thành phố (25%) bố trí nguồn ngân sách địa phương để chi trả thù
lao cho đội ngũ cộng tác viên thôn, bản với mức thù lao từ 50.000đ 830.000đ/tháng.
Để công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đạt hiệu quả thì hoạt động kiểm tra,
giám sát, cơ sở dữ liệu về trẻ em cũng là một yếu tố quan trọng. Hằng năm, Ủy
ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, các
bộ, ngành liên quan đã tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra liên ngành về tình
hình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại trung ương và địa phương.
Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo vệ, chăm sóc trẻ em đang từng bước
được nghiên cứu, xây dựng và đưa vào vận hành như Cổng thông tin tích hợp
điện tử về trẻ em; Bộ chỉ số xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em, Bộ
chỉ số về bảo vệ trẻ em; Phần mềm quản lý trẻ em,... Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu về
trẻ em chưa đồng bộ và độ tin cậy chưa cao vì chủ yếu sử dụng từ nguồn báo
cáo hành chính.
Công tác phối hợp liên ngành trong việc thực hiện quyền trẻ em đã được
các bộ, ngành quan tâm ủng hộ với những hình thức, nội dung đa dạng, phong
phú và cam kết mạnh mẽ hơn, từng bước đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các bộ,
ngành, tổ chức, đoàn thể có liên quan tổ chức nhiều hoạt động phối hợp liên
ngành trong việc thực hiện quyền trẻ em, như phối hợp liên ngành trong việc
xây dựng luật pháp, chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch hành động; phối
hợp liên ngành trong việc tổ chức các hoạt động thúc đẩy việc thực hiện quyền
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trẻ em; phối hợp liên ngành trong việc kiểm tra, theo dõi, đánh giá về công tác
bảo vệ, chăm sóc trẻ em... Tuy nhiên, công tác phối hợp liên ngành trong việc
thực hiện quyền trẻ em vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như trách nhiệm phối hợp
liên ngành chưa đầy đủ; phối hợp trong tổ chức các hoạt động đôi khi vẫn còn bị
động; hoạt động phối hợp cụ thể vẫn còn mang tính hình thức; năng lực cán bộ
tham gia phối hợp còn hạn chế và điều kiện để tham gia phối hợp chưa đầy đủ.
Để huy động nguồn lực trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình,
đề án, dự án trợ giúp, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt, trong những năm qua, Việt Nam đã tăng cường hợp tác với các tổ chức
quốc tế như UNICEF, ILO, WHO, Save the Children, Plan, World Vision,
ChildFund,...; đồng thời cũng tích cực trong việc thực hiện các cam kết quốc tế
liên quan đến trẻ em. Trong khuôn khổ Sáng kiến phối hợp cấp Bộ trưởng về
phòng, chống mua bán người tiểu vùng sông Mê Kông (COMMIT), Việt Nam
đã phê chuẩn Chương trình hành động phòng, chống mua bán người giai đoạn
2011 - 2015. Đặc biệt, trong khuôn khổ ASEAN, Việt Nam rất năng động trong
hoạt động của Ủy ban thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN
(ACWC) nhằm góp phần tăng cường thực hiện các văn kiện quốc tế và khu vực
liên quan đến các quyền của phụ nữ và trẻ em, đồng thời tập trung vào việc kết
nối giữa Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc và ACWC để thực hiện
hiệu quả hơn những kết luận, khuyến nghị của các Ủy ban này ở cấp quốc gia và
khu vực.
Tác động kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế, sự phân hóa giàu nghèo,
thất nghiệp, sức ép của kinh tế thị trường đến việc làm, thu nhập bảo đảm đời
sống của nhiều gia đình, tình trạng nghèo đói, đô thị hóa với tốc độ cao,… làm
cho môi trường sống hiện tại tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến các vụ xâm hại trẻ
em, trẻ em bị bỏ rơi, mua bán trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em phải lao
động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm,… Trong thời gian tới,
chúng ta cần có những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, thách thức
trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em để đạt mục tiêu đề ra, cụ thể:
Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến trẻ em nhằm
tạo môi trường luật pháp đầy đủ, thân thiện với trẻ em và tạo môi trường xã hội
phù hợp với trẻ em; cụ thể là trình Chính phủ, Quốc hội xem xét dự án Luật Bảo
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi), trong đó có quy định việc hình thành,
củng cố hoạt động của hệ thống bảo vệ trẻ em ở ba cấp độ phòng ngừa, can thiệp
và hỗ trợ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính
sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xây dựng, hoàn thiện và vận hành có hiệu quả
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về trẻ em; thực hiện đầy đủ công ước quốc tế về
quyền trẻ em mà Việt Nam đã phê chuẩn.
Hai là, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình, đề án,
chính sách cho giai đoạn 2016 - 2020, như Chương trình hành động quốc gia vì
trẻ em; Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em; Chương trình xóa bỏ các hình thức
lao động trẻ em tồi tệ nhất; Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em;
Chương trình phòng, chống bạo lực đối với trẻ em; Chương trình phòng, chống
tai nạn thương tích trẻ em; Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ
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bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng; Chính sách trợ giúp trẻ em cần sự bảo vệ
đặc biệt.
Ba là, các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm bố trí nguồn lực cho công
tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Phân cấp rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền
địa phương trong việc tổ chức thực hiện, bảo đảm điều kiện cho các hoạt động
bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương. Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán
bộ, tình nguyện viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em các cấp; từng bước
chuyên nghiệp hóa mạng lưới tổ chức và đội ngũ cán bộ công tác xã hội làm
việc với trẻ em; mở rộng mạng lưới cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cấp
thôn, bản.
Bốn là, cần tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục, tư vấn về bảo
vệ, chăm sóc trẻ em như tổ chức các chiến dịch truyền thông; xây dựng chuyên
trang, chuyên mục trên các báo, đài; nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm truyền
thông mẫu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; nâng cao năng lực truyền thông về bảo
vệ, chăm sóc trẻ em cho lực lượng truyền thông đại chúng.
Năm là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội tại các địa phương tham gia công tác bảo vệ,
chăm sóc trẻ em. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp liên ngành trong thực
hiện quyền trẻ em giữa các ngành, các cấp; đặc biệt là việc nghiên cứu, xây
dựng và thành lập tổ chức phối hợp liên ngành về thực hiện quyền trẻ em. Thúc
đẩy thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Sáu là, cần đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc huy động
nguồn lực xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án trợ giúp, chăm
sóc, bảo vệ trẻ em, thực hiện quyền tham gia của trẻ em; hỗ trợ kỹ thuật, kiến
thức và kinh nghiệm cho công tác xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện chính sách,
hướng dẫn thực hiện cũng như xây dựng kế hoạch, giám sát, đánh giá thực hiện
mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em./.
Đào Hồng Lan
7. Lê Thị Thu. Vì trẻ em hôm nay và ngày mai / Lê Thị Thu //
http://www.nhandan.com.vn . – 2017 . – Ngày 29 tháng 3
VÌ TRẺ EM HÔM NAY VÀ NGÀY MAI
Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ
em đã được Ðảng và Nhà nước quan
tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ những
năm đầu thành lập Nhà nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa. Ủy ban Bảo
vệ Nhi đồng Việt Nam đã được thành
lập tại chiến khu Việt Bắc vào cuối
năm 1951, tiếp đó Ủy ban Thiếu niên
nhi đồng Việt Nam được thành lập
vào năm 1961.
Ðặc biệt, ngày 12-9-1991, Chủ
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tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký quyết định số 329/CT về việc đổi tên Ủy ban
Thiếu niên Nhi đồng Việt Nam thành Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt
Nam - cơ quan thuộc Chính phủ để quản lý Nhà nước về trẻ em. Trong giai đoạn
này công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em đã được tăng cường và được bảo
đảm trên cơ sở hệ thống pháp luật.
Ðặc biệt, Việt Nam đã sớm tham gia thực hiện Công ước Quốc tế về quyền
trẻ em, quyền trẻ em đã trở thành một chế định pháp lý quan trọng. Chính sách
bảo vệ và chăm sóc trẻ em đã được tập trung trong việc thực hiện quyền trẻ em,
tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh, phát
triển hài hòa về thể chất và trí tuệ, tinh thần và đạo đức; trẻ em mồ côi, bị khuyết
tật sống trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội được học tập và vui chơi.
Trong giai đoạn này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định
134/1999/QÐ-TTg về chương trình hành động bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt. Quyết định 134/1999/QÐ-TTg là một trong những biện pháp quan trọng để
thể chế hóa các văn bản pháp luật Nhà nước về bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc
biệt (bao gồm trẻ em lang thang kiếm sống, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em sử
dụng ma túy, trẻ em làm trái pháp luật và trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS), và cũng
là để thực hiện sự cam kết của Chính phủ trong việc thực hiện Công ước quốc tế
về quyền trẻ em.
Ðến năm 2002, trong bối cảnh thực hiện cải cách hành chính, xây dựng
một nền hành chính vững mạnh và từng bước hiện đại hóa trên cơ sở định rõ
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ theo hướng quản lý đa ngành, đa
lĩnh vực nhằm giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và tăng
cường hiệu quả của các cơ quan quản lý Nhà nước ở các cấp, Ủy ban Dân số,
Gia đình và Trẻ em (DSGÐTE) - cơ quan ngang bộcủa Chính phủ được thành
lập trên cơ sở hợp nhất Ủy ban Quốc gia dân số - kế hoạch hóa gia đình và Ủy
ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam (theo tinh thần Nghị quyết số
02/2002/QH11 ngày 5-8-2002 của Quốc hội khóa XI) với chức năng được giao
là quản lý Nhà nước về dân số, gia đình và trẻ em. Ngay từ những quý đầu,
ngoài việc ổn định tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, Ủy ban DSGÐTE đã xác
định rõ các vấn đề ưu tiên trong ba lĩnh vực quản lý để xây dựng chiến lược phát
triển cho từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với yêu cầu quản lý để xây dựng chiến
lược phát triển cho từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với yêu cầu quản lý cũng như
những đòi hỏi bức xúc của xã hội đối với công tác DSGÐTE.
Trong những năm vừa qua, với sự cố gắng nỗ lực của toàn ngành, sự phối
hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội từ trung ương
tới địa phương, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã đạt được những
thành tựu đáng kể, góp phần vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tương
lai cho đất nước.
Một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong quản lý nhà nước
về trẻ em đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế và xây dựng chính sách đối với trẻ
em.
Ủy ban DSGÐTE đã xây dựng dự án (sửa đổi, bổ sung) Luật Bảo vệ, chăm
sóc và giáo dục Trẻ em và tháng 6-2004 đã được Quốc hội khóa XI thông qua
nhằm giải quyết những bất cập của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
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năm 1991. Ngày 17-3-2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2005/NÐCP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
năm 2004. Nghị định đã quy định rõ Ủy ban có chức năng quản lý Nhà nước về
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (gao gồm trẻ em mồ côi không nơi nương tựa; trẻ
em bị bỏ rơi; trẻ em khuyết tật, tàn tật; trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học;
trẻ em nhiễm HIV/AIDS; trẻ em phải làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc
với chất độc hại; trẻ em phải làm việc xa gia đình; trẻ em lang thang; trẻ em bị
xâm hại tình dục, trẻ em nghiện ma túy; trẻ em vi phạm pháp luật) và quản lý cơ
sở trợ giúp trẻ em.
Với quan điểm chỉ đạo đáp ứng các quyền cơ bản của trẻ em, đồng thời cần
phải tôn trọng và phát huy vai trò tích cực chủ động tham gia của trẻ em; Ủy ban
chú trọng thực hiện quản lý nhà nước về trẻ em trên cơ sở tiếp cận các nhóm
quyền cơ bản như quyền sinh sống, quyền được phát triển, quyền được bảo vệ
và quyền được tham gia của trẻ em.
Nhóm quyền được bảo vệ đã được triển khai trên cơ sở thống nhất quản lý
công tác bảo vệ trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt bao gồm: chủ trì, phối hợp
với các cơ quan liên quan thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống buôn
bán và bạo lực với trẻ em; xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và
ban hành theo thẩm quyền chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, quy trình chuyên môn
về hoạt động trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và thống nhất quản lý các cơ
sở trợ giúp trẻ em.
Sự tham gia của trẻ em không chỉ là quyền của trẻ em đã được ghi trong
Luật, mà còn là một quan điểm chỉ đạo về phương pháp tiếp cận khoa học để
bảo đảm, tôn trọng và phát huy vai trò tích cực chủ động tham gia của trẻ em
trong các hoạt động xã hội. Trẻ em vừa là mục tiêu vừa là chủ thể của quá trình
giáo dục, đào tạo. Cách tiếp cận này yêu cầu phải đảm bảo cho trẻ em có đủ khả
năng hình thành quan điểm riêng, được khuyến khích phát triển độc lập suy
nghĩ, phát biểu những vấn đề liên quan đến trẻ em; các ý kiến, quan điểm của trẻ
em cần được coi trọng một cách thích đáng.
Ðể thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về trẻ em, chúng ta đã tăng cường
điều hành, thực hiện phối hợp liên ngành và điều phối giữa các tuyến. Với mô
hình Ủy ban liên ngành, trong giai đoạn hiện nay, Ủy ban DSGÐTE rất chú
trọng phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội liên
quan trong việc thực hiện quản lý nhà nước cũng như tổ chức các hoạt động vì
sự nghiệp trẻ em. Hoạt động phối hợp trong những năm qua đã có những bước
tiến đáng kể, phát huy được tính chủ động của các cơ quan phối hợp trong việc
hoạch định và triển khai kế hoạch lồng ghép các nhiệm vụ thực hiện công tác trẻ
em. Việc phối hợp được thể hiện rõ ở tất cả các khâu khác trong quá trình quản
lý như lập kế hoạch, điều hành, xây dựng tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra, giám sát
việc thực hiện kế hoạch cũng như đánh giá việc thực hiện các mục tiêu chung
của chương trình đã được đề ra.
Ðặc biệt sự phối hợp được thực hiện tốt trong thanh tra liên quan đến công
tác trẻ em. Việc ký chương trình phối hợp với 10 bộ, ngành, Ban Ðảng trong
thời gian vừa qua và gần đây nhất là chương trình phối hợp với Bộ Thủy sản
trong việc chăm sóc trẻ em nghèo vùng ven biển đã mang lại nhiều cơ hội cho
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trẻ em được thụ hưởng sự bảo vệ và chăm sóc của toàn xã hội. Cơ bản nhất của
phương thức phối hợp giữa các bộ, ngành là xác định rõ Ủy ban là cơ quan chủ
trì chịu trách nhiệm chính để thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành, các cơ quan
phối hợp cùng chịu trách nhiệm về công việc có liên quan.
Lê Thị Thu
8. Hoàng Lan. Quốc tịch Việt Nam của trẻ em – Một vấn đề cần quy định
rõ hơn trong pháp luật về quốc tịch / Hoàng Lan // http://qtht.moj.gov.vn . –
2017 . – Ngày 7 tháng 02
QUỐC TỊCH VIỆT NAM CỦA TRẺ EM – MỘT VẤN ĐỀ CẦN QUY
ĐỊNH RÕ HƠN TRONG PHÁP LUẬT VỀ QUỐC TỊCH
Quốc tịch là phạm trù chính trị - pháp lý, thể hiện mối quan hệ gắn bó,
bền vững giữa Nhà nước và công dân, là dấu hiệu để xác định và phân biệt
công dân của nước này với nước khác, trên cơ sở đó làm phát sinh quyền,
nghĩa vụ qua lại giữa Nhà nước và công dân. Tuyên ngôn quốc tế về nhân
quyền năm 1948 đã khẳng định: “Ai cũng có quyền có quốc tịch. Không ai có
thể bị tước quốc tịch hay tước quyền thay đổi quốc tịch một cách độc đoán”.
Ở Việt Nam, quyền này đã được Hiến định: “Công dân nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam” (Hiến pháp năm 1980,
Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013). Luật đầu tiên của nhà nước ta
về quốc tịch là Luật quốc tịch Việt Nam năm 1988, tiếp đó là Luật quốc tịch
Việt Nam năm 1998 (thay thế Luật quốc tịch năm 1988) và hiện tại là Luật
quốc tịch Việt Nam năm 2008 (thay thế Luật quốc tịch năm 1998) . Tại các
Luật này đều ghi nhận: Ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi cá
nhân đều có quyền có quốc tịch.
Đối với trẻ em, quyền được khai sinh và có quốc tịch là một quyền cơ bản
đã được Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 1991, Luật bảo vệ, chăm
sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, Luật trẻ em năm 2016 ghi nhận: Trẻ em có
quyền được khai sinh và có quốc tịch. Với những trẻ em khi sinh ra, vì một lý do
nào đó mà quyền có quốc tịch này có thể bị ảnh hưởng (do cha, mẹ hoặc cả cha
và mẹ đều là người không có quốc tịch; trẻ bị bỏ rơi…) thì pháp luật về quốc
tịch cũng đã dự liệu các trường hợp này để đảm bảo mọi trẻ em khi sinh ra trên
lãnh thổ Việt Nam đều có quốc tịch. Ngay từ Luật đầu tiên về quốc tịch (Luật
quốc tịch năm 1988) đã dành 01 điều quy định về quốc tịch trẻ em (Điều 6): (1)
Trẻ em có cha mẹ là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam, không kể trẻ
em đó sinh trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam; (2) Trẻ em có cha hoặc mẹ là
công dân Việt Nam, còn người kia là người không quốc tịch hoặc không rõ là ai
thì có quốc tịch Việt Nam, không kể trẻ em đó sinh trong hay ngoài lãnh thổ Việt
Nam; (3) Trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, còn người kia là công
dân nước ngoài, nếu sinh trên lãnh thổ Việt Nam hoặc khi sinh ra cha mẹ đều có
nơi thường trú ở Việt Nam, thì có quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp cha mẹ
nhất trí lựa chọn quốc tịch khác. Trong trường hợp trẻ em đó sinh ngoài lãnh
thổ Việt Nam và khi sinh cha mẹ đều không có nơi thường trú ở Việt Nam, thì
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quốc tịch theo sự lựa chọn của cha mẹ; (4) Trẻ em sinh trên lãnh thổ Việt Nam
mà cha mẹ đều là người không quốc tịch và có nơi thường trú ở Việt Nam thì có
quốc tịch Việt Nam; (5) Trẻ em tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam mà không rõ
cha mẹ là ai thì có quốc tịch Việt Nam. Rõ hơn quy định này, Luật quốc tịch
năm 1998 có 03 điều quy định về quốc tịch trẻ em: Điều 17 quy định về quốc
tịch của trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, Điều 18 quy
định về quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là người không quốc tịch,
Điều 19 quy định về quốc tịch của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm thấy
trên lãnh thổ Việt Nam. Kế thừa quy định này của Luật quốc tịch Việt Nam năm
2008 có 04 điều quy định về quốc tịch của trẻ em: Điều 15 quy định về quốc
tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là công dân Việt Nam, Điều 16 quy định
về quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, Điều
17 quy định về quốc tịch của trẻ em khi sinh ra có cha mẹ là người không quốc
tịch, Điều 18 quy định về quốc tịch của trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, trẻ em được tìm
thấy trên lãnh thổ Việt Nam; bên cạnh đó, Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008
còn có 01 chương quy định về thay đổi quốc tịch của người chưa thành niên và
của con nuôi với 03 điều (Điều 35 quy định về quốc tịch của con chưa thành
niên khi cha mẹ được nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam - Điều 36 quy
định về quốc tịch của con chưa thành niên khi cha mẹ bị tước quốc tịch Việt
Nam hoặc bị hủy bỏ Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam - Điều 37 quy
định về quốc tịch của con nuôi chưa thành niên).
Như vậy, quy định của Luật quốc tịch (từ Luật quốc tịch năm 1988, Luật
quốc tịch năm 1998 đến Luật quốc tịch năm 2008) đã quy định rõ nguyên tắc,
căn cứ xác định quốc tịch Việt Nam của trẻ em trong những trường hợp cụ thể.
Tuy nhiên, thực tế triển khai thi hành Luật đã phát sinh một số vướng mắc do
còn có những cách hiểu khác nhau (kể cả từ phía các cơ quan được giao thụ lý
giải quyết các việc về quốc tịch, cho đến người dân), cụ thể như sau:
Thứ nhất, việc xác định quốc tịch Việt Nam của trẻ em có cả hai bên cha và mẹ
là công dân Việt Nam
Điều 15 Luật Quốc tịch năm 2008 quy định: Trẻ em sinh ra trong hoặc
ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì
có quốc tịch Việt Nam. Quy định này được hiểu, những trẻ em này sẽ đương
nhiên có quốc tịch Việt Nam ngay từ khi sinh ra - và như vậy, quốc tịch Việt
Nam của trẻ sẽ được ghi nhận bất cứ lúc nào. Quy định này đã được áp dụng đến
trở thành thông lệ và không gặp bất cứ khó khăn, vướng mắc nào với những
trường hợp trẻ em sinh ra có cả cha và mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong
nước, sinh con ở trong nước và đăng ký khai sinh cho con tại cơ quan đăng ký
hộ tịch ở trong nước. Vướng mắc trong quy định này là chưa đề cập đến những
trường hợp trẻ được sinh ra ở nước ngoài (quốc gia được xác định quốc tịch cho
trẻ em theo nguyên tắc quyền nơi sinh), đã được đăng ký khai sinh tại cơ quan
có thẩm quyền của nước ngoài và có quốc tịch nước ngoài (theo nơi sinh ra), thì
có còn quyền đương nhiên có quốc tịch Việt Nam nguyên tắc huyết thống như
đã nêu ở trên hay không? Lẽ ra, trong trường hợp này cần hiểu, đứa trẻ ngay từ
khi sinh ra đã có quốc tịch Việt Nam, nên cách giải quyết đơn giản nhất là cơ
quan hộ tịch của Việt Nam chỉ cần ghi chú nội dung Giấy khai sinh do nước
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ngoài cấp cho đứa trẻ theo quy định của pháp luật hộ tịch và phần ghi về quốc
tịch của trẻ trong Giấy khai sinh và Sổ đăng ký khai sinh sẽ ghi quốc tịch Việt
Nam. Tuy nhiên, một số cơ quan hộ tịch đã hiểu sai về vấn đề này bởi suy nghĩ:
một khi cha mẹ đã từng đăng ký khai sinh cho con (lần 1) tại cơ quan có thẩm
quyền của nước ngoài, trẻ đã có quốc tịch nước ngoài thì không được tiếp tục
đăng ký khai sinh cho con (lần 2) tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam
“thêm một lần lựa chọn quốc tịch” để trẻ có quốc tịch Việt Nam và trở thành
người có 02 quốc tịch; với cách hiểu này, người thụ lý hồ sơ đã hướng dẫn cha
mẹ của trẻ làm thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho con (thủ tục này mặc dù
được đơn giản hóa một số điều kiện vì có cha, mẹ đẻ là công dân Việt Nam
nhưng phức tạp hơn, thời gian giải quyết lâu hơn, lệ phí cao hơn, và điều quan
trọng hơn là trẻ phải thôi quốc tịch nước ngoài).
Thứ hai, việc xác định quốc tịch Việt Nam của trẻ em có một bên cha hoặc
mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài
Khoản 2 Điều 16 Luật Quốc tịch năm 2008 quy định: Trẻ em khi sinh ra có cha
hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có
quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời
điểm đăng ký khai sinh cho con... Quy định này được hiểu trẻ em sinh ra sẽ có
quốc tịch Việt Nam khi đáp ứng 02 điều kiện: (1) có cha hoặc mẹ là công dân
Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài, (2) có sự thỏa thuận bằng văn
bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con. Ở đây “thời điểm đăng
ký khai sinh” cần được hiểu như thế nào thì Luật Quốc tịch năm 2008 chưa quy
định rõ. Chính vì vậy trên thực tế đã có hai cách hiểu khác nhau:
Theo cách hiểu thứ nhất thì “thời điểm đăng ký khai sinh” phải được xác
định là lần “lần đầu và duy nhất” đối với một đứa trẻ sau khi sinh ra. Theo đó,
với những trẻ em đã được đăng ký khai sinh lần đầu tại cơ quan có thẩm quyền
của Việt Nam, cha mẹ lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con thì trẻ có quốc tịch
Việt Nam, trẻ có thể có thêm quốc tịch nước ngoài (hai quốc tịch) khi khai nhận
quốc tịch tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định pháp luật
quốc tịch của nước mà người cha/người mẹ là công dân, nếu pháp luật nước đó
không quy định nguyên tắc một quốc tịch; với những trẻ em đã đăng ký khai
sinh lần đầu tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, trẻ đã có quốc tịch nước
ngoài thì để bảo đảm nguyên tắc “một quốc tịch” theo quy định của Luật Quốc
tịch, trẻ sẽ không được đăng ký khai sinh “lần 2” tại cơ quan có thẩm quyền của
Việt Nam để trẻ có thêm quốc tịch Việt Nam, mặc dù cha mẹ cũng thể hiện
nguyện vọng muốn lựa chọn “thêm” quốc tịch Việt Nam cho con (trường hợp
này trẻ em chỉ có thể có quốc tịch Việt Nam thông qua việc xin nhập quốc tịch
Việt Nam và phải thôi quốc tịch nước ngoài - đó là điều mà nhiều cha mẹ của trẻ
không mong muốn).
Theo cách hiểu thứ hai thì Luật Quốc tịch chỉ quy định về nguyên tắc quốc
tịch, còn vấn đề đăng ký khai sinh thì phải tuân theo quy định của pháp luật về
hộ tịch. Trong khi đó, Luật Hộ tịch cũng chỉ quy định: Mỗi sự kiện hộ tịch chỉ
được đăng ký tại môt cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền theo quy định của
Luật này. Như vậy, với những trẻ em đã đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm
quyền của nước ngoài và có quốc tịch nước ngoài là theo pháp luật quốc tịch của
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nước ngoài; việc cha, mẹ của trẻ tiếp tục làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con
tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và chọn quốc tịch Việt Nam cho trẻ
theo pháp luật quốc tịch của Việt Nam là không có gì trái cả với Luật Quốc tịch
và Luật Hộ tịch (đáp ứng cả nguyên tắc xác định quốc tịch Việt Nam cho con
khi có một bên cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân
nước ngoài theo quy định của Luật quốc tịch và nguyên tắc đăng ký khai sinh tại
một cơ quan đăng ký hộ tịch theo quy định của Luật quốc tịch). Với cách hiểu
này thì mặc dù trẻ đã đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của nước
ngoài và có quốc tịch nước ngoài, vẫn có quyền đăng ký khai sinh (hoặc ghi chú
Giấy khai sinh) tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và trẻ có quốc tịch Việt
Nam.
- Thứ ba, việc xác định quốc tịch Việt Nam của trẻ em sinh ra tại Việt Nam
có cha và mẹ là người không quốc tịch
Điều 8 Luật quốc tịch năm 2008 quy định Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam tạo điều kiện cho trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam đều có
quốc tịch và những người không quốc tịch thường trú ở Việt Nam được nhập
quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật này. Tuy nhiên, việc thực hiện quy
định này còn gặp nhiều khó khăn do bị ràng buộc bởi những quy định cụ thể tại
các điều khác của Luật, đó là yêu cầu người không quốc tịch phải có nơi thường
trú tại Việt Nam. Cụ thể là:
+ Đối với trường hợp trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha, mẹ là người
không quốc tịch, nhưng không có nơi thường trú tại Việt Nam
Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật Quốc tịch Việt Nam thì Trẻ
em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là người không
quốc tịch, nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam.
+ Đối với trường hợp trẻ em sinh ra tại Việt Nam có mẹ là người không quốc
tịch, cha không rõ là ai, nhưng người mẹ không có nơi đăng ký thường trú tại
Việt Nam.
Tại khoản 2 Điều 17 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định “Trẻ em
sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có mẹ là người không quốc tịch,
nhưng có nơi thường trú tại Việt Nam, còn cha không rõ là ai thì có quốc tịch
Việt Nam”.
Với những quy định này thì cơ quan hộ tịch khó áp dụng để cho những trẻ
có không có nơi thường trú tại Việt Nam (chưa được cấp thẻ thường trú).
- Thứ tư, việc xác định quốc tịch Việt Nam của trẻ em nước ngoài sau khi
được công dân Việt Nam nhận làm con nuôi
Khoản 2 Điều 27 Luật Quốc tịch năm 2008 quy định: Trẻ em là người nước
ngoài được công dân Việt Nam nhận làm con nuôi thì có quốc tịch Việt Nam, kể
từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam công nhận việc
nuôi con nuôi. Tuy nhiên, Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 không có quy
định về việc công nhận quốc tịch Việt Nam của trẻ qua trình tự, thủ tục nào?
Nghị định số 78/2009/NĐ-CP tại chương Ghi vào sổ các việc về quốc tịch
(chương III) cũng không có quy định về việc này.
Thứ năm, chưa có hướng dẫn thống nhất nên còn khó khăn trong việc áp
dụng quy định của Luật và Nghị định về quyền đương nhiên/mặc nhiên được
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nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam của con chưa thành niên khi cha/mẹ
được nhập, trở lại, thôi quốc tịch Việt Nam.
Khoản 2 Điều 35 Luật Quốc tịch quy định: Khi chỉ cha hoặc mẹ được
nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam thì con chưa thành niên sinh sống
cùng với người đó cũng có quốc tịch Việt Nam hoặc mất quốc tịch Việt Nam,
nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ. Trường hợp cha hoặc mẹ được
nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam thì con chưa thành niên sinh sống cùng với
người đó cũng có quốc tịch Việt Nam, nếu cha mẹ không thỏa thuận bằng văn
bản về việc giữ quốc tịch nước ngoài của người con.
Quy định này được hiểu việc con chưa thành niên sống cùng cha, mẹ là
người đã được nhập, trở lại hoặc thôi quốc tịch Việt Nam sẽ đương nhiên có
quốc tịch Việt Nam hoặc mất quốc tịch Việt Nam theo tình trạng quốc tịch của
cha, mẹ, trừ trường hợp cha, mẹ có thỏa thuận khác.
Tuy nhiên, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định số
78/2009/NĐ-CP thì hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam của cha, mẹ nếu có con
chưa thành niên cùng xin nhập thì phải có bản sao Giấy khai sinh của người con
chưa thành niên hoặc giấy tờ khác chứng minh quan hệ cha con, mẹ con... – và
khoản 2 Điều 10 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP cũng quy định: con chưa thành
niên cùng trở lại quốc tịch Việt Nam theo cha mẹ thì phải nộp bản sao Giấy khai
sinh của người con hoặc giấy tờ khác chứng minh quan hệ cha con, mẹ con...
Theo quy định này thì khi cha mẹ xin nhập, thôi, trở lại quốc tịch Việt
Nam mà có cả con chưa thành niên - thì phải có thêm hồ sơ của người con (như:
bản sao Giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác chứng minh quan hệ cha mẹ con...).
Như vậy, nếu người con chưa thành niên muốn thay đổi quốc tịch theo cha mẹ
thì cũng phải làm thủ tục cùng cha mẹ. Vì thế, khái niệm “đương nhiên”, “mặc
nhiên” ở Luật là không rõ.
Thứ sáu, chưa quy định cụ thể về “trường hợp đặc biệt” cho trẻ em được
giữ quốc tịch nước ngoài khi nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam
Theo quy định tại khoản 3 Điều 19 và khoản 5 Điều 23 của Luật quốc tịch
năm 2008 thì trẻ em khi xin nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc
tịch nước ngoài, trừ trường hợp là con đẻ của công dân Việt Nam, trong trường
hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.
Tuy nhiên, do chưa có quy định rõ thế nào là “trường hợp đặc biệt”, nên đã
gây khó khăn trong việc áp dụng điều luật này, đồng thời dẫn đến nhầm tưởng là
với những trẻ em là con đẻ của công dân Việt Nam thì khi xin nhập/trở lại quốc
tịch Việt Nam sẽ được coi là “trường hợp đặc biệt” để xin Chủ tịch nước cho giữ
quốc tịch nước ngoài. Chính vì vậy, hầu hết hồ sơ xin nhập/xin trở lại quốc tịch
Việt Nam cho con do cha, mẹ lập đều ghi nguyện vọng cho con của họ được giữ
quốc tịch nước ngoài đang có; khi đó, cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ
quốc tịch từ chối giải quyết theo nguyện vọng (yêu cầu trẻ phải thôi quốc tịch
nước ngoài) là không mang tính thuyết phục.
Trên đây là một số vướng mắc bất cập về quốc tịch Việt Nam của trẻ em
theo quy định của pháp luật về quốc tịch hiện hành. Người viết bài này cho rằng,
để đánh giá một cách tổng thể đầy đủ, chính xác, khách quan thực trạng thi hành
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pháp luật về quốc tịch (không chỉ là vấn đề quốc tịch Việt Nam của trẻ em như
đã nêu trên đây) thì cần sớm tiến hành tổng kết đối với lĩnh vực công tác này.
Hoàng Lan
9. Chi Mai. Các nước bảo vệ trẻ em tránh bị xâm hại tình dục như thế nào?
/ Chi Mai // http://news.zing.vn . – 2017 . – Ngày 15 tháng 3
CÁC NƯỚC BẢO VỆ TRẺ EM TRÁNH BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC
NHƯ THẾ NÀO ?
Ở một số nước, ngoài việc hỗ trợ, bảo vệ trẻ tránh nạn xâm hại tình dục,
họ lập đường dây nóng để tư vấn cho cả người có ý định lạm dụng tình dục
trẻ em để ngăn chặn hành động.
Ở Mỹ, có gần 30 tổ chức của chính phủ về bảo vệ quyền lợi trẻ em. Trong
đó có hơn 10 tổ chức bảo vệ trẻ khỏi nạn xâm hại tình dục với đường dây nóng
hoạt động 24/24. Có thể kể đến tổ chức Giúp đỡ trẻ em, Liên hiệp Sức khỏe trẻ
em Mỹ, Cổng thông tin Sức khỏe trẻ em...
Đường dây nóng của các tổ chức này tư vấn cho trẻ và gia đình trẻ bị xâm
hại, cách nhận biết trẻ bị xâm hại, trò chuyện với trẻ như thế nào, hỗ trợ về mặt
y tế ra sao, thủ tục trình báo kẻ xâm hại,...

Không riêng gì Việt Nam, vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em xảy ra ở khắp mọi nơi trên
thế giới. Tại nhiều nước, các tổ chức xã hội được lập ra để giúp đỡ gia đình và nạn nhân bị
xâm hại tình dục.

Tại Anh, trẻ em và gia đình của trẻ em bị xâm hại được khuyến khích liên
hệ ngay lập tức với các tổ chức bảo vệ quyền lợi trẻ em như Hiệp hội quốc gia
dành cho trẻ em bị xâm hại, Cộng đồng Bảo vệ trẻ em quốc gia,... để được trợ
giúp, tránh xảy ra tình trạng giấu diếm hoặc bao che cho kẻ xâm hại.
Nhiều tổ chức khác chuyên về điều trị tâm lý và thể xác cho trẻ em bị xâm
hại. Điển hình như Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ - tổ chức bao gồm nhiều chuyên
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gia trong lĩnh vực nhi khoa - chuyên về hỗ trợ các gia đình có con cái bị xâm hại
tìm đến sự trợ giúp về y tế.
Ngoài trẻ em và gia đình, đối tượng lạm dụng tình dục trẻ em hoặc có ý
định lạm dụng tình dục trẻ em cũng được quan tâm hỗ trợ để ngăn chặn hành vi
phạm tội.
Tổ chức Stop It Now (Anh) cung cấp đường dây nóng dành cho người có ý
nghĩ tình dục đối với trẻ em, có ý định lạm dụng tình dục trẻ em, thường xem
hình ảnh đồi trụy hoặc đã từng lạm dụng tình dục trẻ em. Đường dây này đảm
bảo tính tuyệt mật đối với người cần sự hỗ trợ.
Người có tuổi thơ bị lạm dụng tình dục thường phải trải qua nhiều bất ổn
tâm thần khi trưởng thành, bao gồm sang chấn tâm lý, trầm cảm, rối loạn ăn
uống, rối loạn nhân cách, gặp vấn đề với các mối quan hệ tình cảm hoặc thậm
chí là tự tử.
Cộng đồng người từng bị xâm hại tình dục trẻ em là một tổ chức của Anh,
dành cho người trưởng thành đang chịu đựng sang chấn tâm lý vì có tuổi thơ bị
lạm dụng tình dục. Không như những cơ quan khác, tổ chức này không bao gồm
các chuyên gia tư vấn tâm lý mà là một cộng đồng, nơi các nạn nhân có thể thoải
mái trò chuyện, tâm sự và giúp đỡ lẫn nhau.
Tại các quốc gia châu Á, vấn nạn lạm dụng tình dục trẻ em chưa được quan
tâm đúng mực. Ở Nhật, luật bảo vệ trẻ em khỏi nạn xâm hại thể xác, tinh thần,
tình dục và sự bỏ rơi chỉ mới được thông qua vào năm 2000.
Bộ Giáo dục ở Nhật cũng đã soạn thảo chương trình huấn luyện giáo viên
phát hiện trẻ bị lạm dụng và cách giúp đỡ trẻ và gia đình.
Nhiều quốc gia phát triển như Canada, Đức, Tây Ban Nha, Đài Loan, Thổ
Nhĩ Kỳ cũng khuyến khích các trường học giáo dục trẻ về xâm hại tình dục bằng
nhiều hình thức như thông qua phim ảnh, trò chơi hoặc bài hát.
Theo định nghĩa của Viện Sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ, xâm hại tình dục trẻ
em không những bao gồm các hành vi động chạm trực tiếp đến thân thể mà phô
dâm, ngôn dâm với trẻ em, xem phim đồi trụy trẻ em cũng được xem là xâm hại
tình dục trẻ em.
Viện Sức khỏe quốc gia Mỹ cho biết 90% kẻ xâm hại tình dục trẻ em là những
người quen biết hoặc thân thuộc với đứa trẻ, có thể là người trong gia đình,
hàng xóm, người trông giữ trẻ. Họ cũng phần lớn là đàn ông.
Chi Mai
10. Yến Nguyệt. Lên tiếng để chấm dứt xâm hại tình dục trẻ em / Yến
Nguyệt // http://wakeitup.net . – 2017. – Ngày 14 tháng 3
LÊN TIẾNG ĐỂ CHẤM DỨT XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
Trong những năm gần đây, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn biến
ngày càng nghiêm trọng. Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội
phạm (nay là Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) cho thấy, mỗi năm trung bình có
1.600 – 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện. Như vậy, trung bình mỗi năm
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có khoảng 1.000 em bị xâm hại tình dục, hay cứ 8 giờ trôi qua thì lại có ít nhất
một đứa trẻ bị xâm hại tình dục. Nạn nhân thậm chí bị giết chết để bịt đầu mối
hoặc bị đe doạ để không dám tố cáo.
Hiến pháp Việt Nam khẳng định quyền bất khả xâm phạm về thân thể và
quyền được pháp luật bảo vệ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của công dân.
Việt Nam là một trong những nước đầu tiên ký Công ước về Quyền Trẻ em năm
1990. Việt Nam cũng là một nước có riêng bộ luật về trẻ em và nhiều quy định
luật pháp chính sách tiến bộ về bảo vệ trẻ em. Việt Nam còn có một bộ máy khá
toàn diện về chăm sóc và bảo vệ trẻ em từ trung ương đến địa phương. Tuy
nhiên, nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em, dù đã có bằng chứng rõ ràng, thậm chí
có dấu hiệu hình sự, lại được xử lý theo cách ‘hòa giải’. Quy trình tố tụng thiếu
chặt chẽ và thiếu nhạy cảm gây thêm tổn thương và thiệt thòi cho nạn nhân và
gia đình. Nhiều cán bộ trong các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giải quyết bạo
lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, thay vì thực hiện trách nhiệm của mình lại
đổ lỗi cho phụ nữ và trẻ em là thiếu hiểu biết hoặc không hành xử đúng mực.
Thay vì nghiêm khắc nhận trách nhiệm và củng cố, tăng cường các giải pháp
bảo vệ và xử lý bạo lực và lạm dụng tình dục lại quy trách nhiệm cho phụ nữ và
trẻ em phải tự bảo vệ mình. Đó là những rào cản về thể chế khiến cho bạo lực
tình dục không những không giảm mà còn gia tăng với diễn biến ngày càng
phức tạp trong thời gian qua.
Điển hình là vụ 9 cháu bé ở Vũng Tàu bị một người đàn ông cao tuổi xâm
hại. Đã hơn một năm trôi qua mặc dù đã có đủ bằng chứng nhưng vụ án vẫn
chưa được khởi tố. Thủ phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí còn
đe doạ gia đình nạn nhân. Ngay sau tết Đinh Dậu, một cháu bé 13 tuổi ở Cà Mau
đã tự vẫn vì bị hàng xóm xâm hại nhiều lần nhưng không được các cơ quan chức
năng xử lý dù gia đình đã báo cáo. Gần đây nhất là vụ cháu bé 8 tuổi ở quận
Hoàng Mai (Hà Nội) bị xâm hại nhiều lần bởi một người đàn ông 34 tuổi. Hai
tháng trôi qua, gia đình đã tố cáo với cơ quan pháp luật nhưng kẻ thủ ác vẫn
không bị xử lý còn ngang nhiên thách thức dư luận. Hay vụ cháu bé 7 tuổi ở Thủ
Đức, bị kẻ xấu ở trường xâm hại dẫn đến tổn thương nghiêm trọng. Thế nhưng
kẻ xấu vẫn không bị vạch mặt, mà trái lại còn được che dấu.
Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó Bạo lực Giới tại Việt Nam (GBVNet)
khẩn thiết kêu gọi:
1. Các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, giải quyết kịp thời và
thấu đáo các vụ xâm hại tình dục đã được tố cáo để lấy lại danh dự, ổn định cuộc
sống và tinh thần cho nạn nhân và gia đình, đáp ứng mong mỏi của dư luận xã
hội.
2. Quốc hội và các cơ quan pháp luật rà soát hệ thống pháp luật, chính sách
liên quan nhằm tăng cường quyền lực cho công cụ pháp lý bảo vệ tính mạng,
nhân phẩm và quyền lợi của công dân, đặc biệt là trẻ em.
3. Quốc hội và các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội tăng cường giám sát
việc thực thi pháp luật để đảm bảo tất cả các vụ xâm hại tình dục trẻ em phải
được đưa ra ánh sáng và giải quyết thấu đáo.
4. Các tổ chức xã hội, các mạng lưới, các nhóm hoạt động vì phụ nữ và trẻ
em, phòng chống bạo lực và phát triển xã hội hãy cùng liên kết hành động để
30

bảo vệ con em của chúng ta và xây dựng một môi trường sống an toàn cho thế
hệ tương lai.
5. Những cá nhân có uy tín trong cộng đồng, các nhà hoạt động xã hội, các
nghệ sĩ, hãy bằng ảnh hưởng của mình, lên tiếng ủng hộ chúng tôi chống lại bạo
lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em.
6. Các nhà báo hãy cùng chúng tôi phanh phui các vụ việc, đưa thủ phạm ra
trước sự phán xét của công luận, khuyến khích sự hỗ trợ của cộng đồng đối với
nạn nhân và gia đình của họ đồng thời lại bảo vệ họ trước những hệ luỵ xã hội.
7. Tất cả mọi người trong xã hội, hãy cùng chung tay với GBVNet, phát
hiện, tố cáo các vụ xâm hại tình dục trẻ em và cùng chúng tôi tìm ra các giải
pháp hiệu quả ngăn chặn vấn nạn này.
Yến Nguyệt
11. Đoan Trang. Hôm nay cả thế giới hành động vì trẻ em gái / Đoan
Trang // http://baophapluat.vn . – 2016 . – Ngày 11 tháng 7
HÔM NAY CẢ THẾ GIỚI HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM GÁI
Những cảnh báo “nóng” về sự gia tăng số trẻ vị thành niên sinh con
sớm, bị cưỡng bức tình dục, nạo phá thai không an toàn, tảo hôn… trên thế
giới, khu vực cũng như ở Việt Nam đã dấy lên một mối quan ngại rất lớn từ
phía các nhà quản lý. Bởi vậy “đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên” là vấn đề
được cơ quan hữu trách các quốc gia rất quan tâm.

Những con số giật mình
TS. Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa
Gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế cho biết, trẻ em gái vị thành niên trên khắp thế
giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn so với trẻ em trai
cùng trang lứa. Theo số liệu toàn cầu, trong năm 2015, số trẻ em kết hôn khi
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chưa đủ 18 tuổi cao nhất rơi vào khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với 59
triệu em. Tiếp sau là Đông Á và Nam Á, Tây Phi và Trung Phi với 8 triệu
em/khu vực; các quốc gia Ả Rập 3 triệu em và khu vực Đông Âu và Trung Á
với 1 triệu em.
Ngoài ra, mỗi ngày cũng có tới 20.000 trẻ em gái tại các nước đang phát
triển độ tuổi từ 15-17 sinh con; ước tính số ca nạo phá thai không an toàn ở trẻ
em gái tuổi từ 15 -19 là 3,2 triệu ca; 10% số trẻ em gái cho biết đã từng bị cưỡng
bức quan hệ tình dục trước 15 tuổi; tự tử và biến chứng thai sản là hai nguyên
nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em gái từ 15 - 19 tuổi… Không chỉ có vậy, tình
trạng tảo hôn của trẻ em gái vị thành niên tại nhiều quốc gia trên thế giới càng
làm dấy lên mối lo ngại đối với các nhà quản lý.
Thực tế, TS. Lê Cảnh Nhạc phân tích, ở nhiều quốc gia một em gái khi đến
tuổi dậy thì đã được gia đình và cộng đồng cho là đã sẵn sàng để kết hôn, mang
thai và sinh con. Do đó, các em có thể bị ép phải kết hôn sớm và bỏ học, bị ảnh
hưởng tới sức khỏe do phải sinh nở. Các em cũng có thể không được hưởng các
quyền con người; không được đi học, sức khỏe không tốt và gần như không
kiểm soát được cơ thể của mình; tương lai của các em có thể bị hủy hoại, tiềm
năng của các em có thể sẽ không bao giờ được phát huy.
Còn theo nhận định của Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DSKHHGĐ, ông Nguyễn Văn Tân, trẻ em gái vị thành niên luôn là nhóm đối tượng
dễ bị tổn thương bởi sự kỳ thị (về giới tính) và gánh nặng xã hội (do truyền
thống), khiến vấn đề tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục… cùng cơ hội phát triển
hay chứng tỏ năng lực bản thân trở nên khó khăn hơn rất nhiều so với trẻ em
nam vị thành niên.
Chính sách pháp luật cần tập trung sâu hơn nữa để giải quyết bất bình
đẳng giới
Tại lễ mít tinh kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới tổ chức tại TP HCM, đại
diện cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này, ông Nguyễn Văn Tân đánh giá,
phải chịu rất nhiều thiệt thòi như thế, song theo quy luật tự nhiên, hầu hết trẻ em
gái vị thành niên đều trở thành những bà mẹ trong tương lai. Bởi, “sự phát triển
của trẻ em gái vị thành niên hôm nay, đặc biệt trong lĩnh vực thể chất và sức
khỏe sinh sản chính là sự phát triển của những bà mẹ trong tương lai. Vì thế, đầu
tư chăm lo cho trẻ em gái vị thành niên sẽ mang lại lợi ích kép, vừa đảm bảo
quyền của các em trong hiện tại, vừa đảm bảo chất lượng dân số đối với thế hệ
mai sau” – ông Tân nhấn mạnh.
Chính vì những lý do trên, “Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên” đã được
chọn là chủ đề của Ngày Dân số Thế giới năm 2016 với thông điệp: Trẻ em gái
vị thành niên cần phải được tạo điều kiện để có thể bước vào giai đoạn trưởng
thành một cách an toàn và khỏe mạnh, có tương lai tươi sáng... Với chủ đề trên,
Quỹ Dân số Liên Hợp quốc (UNFPA) cam kết sẽ thúc đẩy, bảo vệ các quyền
này và hỗ trợ trẻ em gái vị thành niên để các em có thể tự đưa ra quyết định cho
cuộc sống của mình.
Tại Việt Nam, UNFPA đã có các chương trình truyền thông nhằm hỗ trợ
các quyền của giới trẻ, bao gồm quyền tiếp cận thông tin, dịch vụ liên quan tới
sức khỏe sinh sản/sức khỏe tình dục. UNFPA cũng đang hỗ trợ nhằm cải thiện
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việc tiếp cận các biện pháp tránh thai cho thanh niên chưa kết hôn, đặc biệt là
những người di cư trẻ có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên chưa lập gia đình,
những người trẻ là người dân tộc thiểu số và những người đang sống ở các khu
vực khó tiếp cận.
Về lĩnh vực xây dựng và hoạch định chính sách, UNFPA đang nỗ lực vận
động nhằm nâng cao giá trị của trẻ em gái và tăng cường tác động chính sách
nhằm tập trung không chỉ giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh mà
còn tập trung sâu hơn nữa vào vấn đề bất bình đẳng giới và tác động lâu dài của
nó đối với xã hội và nền kinh tế.
Đoan Trang
12. Vinh Hà. Hội thảo quốc tế về giám sát quyền trẻ em độc lập / Vinh Hà
// http://baoquocte.vn . – 2015 . – Ngày 12 tháng 8
HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ GIÁM SÁT QUYỀN TRẺ EM ĐỘC LẬP
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã phối hợp với Ủy ban Văn
hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng và Viện Nghiên cứu Lập pháp
của Quốc hội tổ chức hội thảo quốc tế nhằm thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm
của quốc tế và khu vực về cơ chế giám sát quyền trẻ em độc lập.

Các đại biểu tại Hội thảo. (Nguồn: UNICEF)

Với chủ đề “Cơ chế giám sát thực hiện quyền trẻ em hiệu quả - Kinh
nghiệm quốc tế và Việt Nam”, Hội thảo có sự tham gia của các khách mời đến
từ một số quốc gia đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả cơ chế giám sát thực
hiện quyền trẻ em độc lập như Na Uy, Malaysia, Ấn Độ và Mông Cổ, cùng đại
diện các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan Chính phủ, các cơ quan Liên hợp
quốc, các đối tác phát triển và các viện nghiên cứu…
Là diễn đàn để thảo luận tích cực nhằm sửa đổi Luật Trẻ em, cụ thể là các
điều khoản quy định việc thành lập một cơ chế giám sát quyền trẻ em độc lập tại
Việt Nam, Hội thảo cũng giúp trao đổi thông tin nhằm xây dựng một lộ trình rõ
ràng để thiết lập cơ chế này.
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Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết: “Là
quốc gia đang phát triển, phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam
nhận thức rằng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để trẻ em Việt Nam có được thêm
cơ hội thụ hưởng các quyền chính đáng và vốn có của mình một cách bình đẳng;
được chăm sóc, bảo vệ toàn diện về thể chất và tinh thần”.
Là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công
ước của Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em, Việt Nam được thế giới ghi nhận về
cam kết bảo vệ và thúc đẩy thực hiện các quyền của trẻ em. Việt Nam cũng đã
có nhiều nỗ lực nhằm cải thiện luật pháp và chính sách để thúc đẩy việc thực
hiện Công ước. Các nguyên tắc về quyền trẻ em đã được thể hiện trong Hiến
pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật khác. Trên cơ sở đó, nhiều chính sách
và chương trình đã được xây dựng và triển khai nhằm thực hiện các quyền của
trẻ em.
Tuy vậy, hiện Việt Nam vẫn chưa xây dựng được một cơ chế giám sát thực
hiện quyền trẻ em độc lập, trách nhiệm của các quốc gia thành viên khi ký Công
ước nhằm đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và để thúc đẩy việc thực hiện phổ
quát các quyền của trẻ em. Một cơ chế độc lập sẽ giúp giám sát hiệu quả hơn các
cam kết cũng như việc thực hiện quyền trẻ em của các cơ quan nhà nước khác
nhau.
“UNICEF ủng hộ mạnh mẽ việc xây dựng một cơ quan độc lập được nhà
nước phân bổ nguồn lực và chịu trách nhiệm giả trình về cơ chế giám sát quyền
trẻ em độc lập. Dựa vào bối cảnh đặc biệt của mình và thông qua quá trình tham
vấn, Việt Nam có thể tự quyết định xây dựng một mô hình phù hợp và đảm bảo
tính chất độc lập của cơ quan giám sát. UNICEF cam kết hỗ trợ Việt Nam hoàn
thành nghĩa vụ này trong khuôn khổ Công ước quốc tế về Quyền trẻ em”, Ông
Youssouf Abdel-Jelil, Đại diện UNICEF tại Việt Nam khẳng định.
Vinh Hà
13. T.T. Liên hợp quốc sát cánh cùng Việt Nam bảo vệ trẻ em / T.T //
http://baoquocte.vn . – 2016 . – Ngày 24 tháng 6
LIÊN HỢP QUỐC SÁT CÁNH CÙNG VIỆT NAM BẢO VỆ TRẺ EM
Đại diện của Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi hợp tác và hành động mạnh
mẽ nhằm xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em ở Việt Nam.
Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký LHQ về vấn đề bạo lực đối với trẻ em
bà Marta Santos Pais đã có chuyến thăm trong ba ngày trải nghiệm thực tế tại
Việt Nam. Tại buổi họp báo ngày 22/6 tại Hà Nội nhân kết thúc chuyến thăm, bà
Marta Santos Pais bày tỏ vui mừng trước những cam kết của Chính phủ trong
công tác bảo vệ trẻ em ở Việt Nam.
“Bạo lực đối với trẻ em gây thiệt hại lớn về mặt tài chính cho xã hội vì
những tác hại lâu dài của bạo lực đối với sự phát triển của trẻ em và các chi tiêu
ngân sách về y tế, phúc lợi xã hội và hệ thống tư pháp hình sự. Nếu đầu tư vào
việc ngăn chặn bạo lực, chúng ta có thể tăng cường nguồn vốn về nhân lực và xã
hội của Việt Nam” bà nói.
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Ấn tượng với những nỗ lực của Việt Nam
Lần thứ hai đến Việt Nam, bà Marta Santos Pais đã ấn tượng với những
cam kết và những gì mà Chính phủ và các tổ chức xã hội dân sự đã làm được để
bảo vệ trẻ em ở Việt Nam. Theo bà, việc thông qua Luật trẻ em gần đây và một
mạng lưới cán bộ xã hội vững mạnh cùng với nguồn nhân lực và tài chính phù
hợp đã góp phần quan trọng trong việc biến luật pháp thành hành động cụ thể để
xóa bỏ bạo lực với trẻ em.
Đại diện của Liên hợp quốc đã tham dự diễn đàn trẻ em ASEAN lần thứ 4
diễn ra tại Hà Nội. Trong lễ khai mạc, bà đã chúc mừng các quốc gia thành viên
vì những nỗ lực và thành tựu đã đạt được nhằm loại bỏ vấn đề bạo lực đối với
trẻ em. Bà đã gặp gỡ với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và nhấn mạnh
tới các tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được, ví dụ như gần đây Việt Nam đã thông
qua Luật Trẻ em và quyết định thành lập của Tòa án Gia đình và vị thành niên.

Bà Marta Santos Pais (ở giữa) tặng quà cho trẻ em ở TP Đà Nẵng. (Nguồn: UNICEF
Việt Nam)

Tuy nhiên, bà Marta Santos Pais vẫn kêu gọi chính phủ Việt Nam nỗ lực
hơn nữa trong việc đảm bảo trẻ em từ 16 đến 18 tuổi được bảo vệ đầy đủ. Bà
cũng khẳng định lại tầm quan trọng mạng lưới hoạt động rất mạnh mẽ của các
cán bộ làm công tác xã hội trên toàn quốc. Họ là những người luôn nhắc nhở xã
hội phải để tâm đến những trẻ em bị lãng quên nhiều nhất đó là nhóm trẻ khuyết
tật hoặc trẻ vi phạm pháp luật.
Ngày thứ hai trong chuyến thăm Việt Nam, bà Marta Santos Pais đã đến
thăm Trung tâm Công tác Xã hội tại thành phố Đà Nẵng. Trong chuyến thăm
này bà đã tham dự buổi sinh hoạt của các em nhỏ trong Trung tâm Công tác xã
hội tìm hiểu về bạo lực đối với trẻ em, những biện pháp các em có thể sử dụng
để ngăn chặn bạo lực và hiểu được những ai có thể hỗ trợ các em khi bạo lực
xảy ra.
Tại đây, bà đã giao lưu với trẻ em để tìm hiểu suy nghĩ của các em về vấn đề
bạo lực đối với trẻ em như là bạo lực đối với trẻ em có tác động gì tới các em,
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các em có thể làm gì để ngăn chặn bạo lực và ai có thể hỗ trợ các em trong việc
này. Bà cũng đã thảo luận cùng với lãnh đạo Tp. Đà Nẵng và các tổ chức xã hội
dân sự về các chinh sách và chương trình của thành phố nhằm đẩy mạnh hơn
nữa công tác bảo vệ trẻ em và hệ thống phúc lợi xã hội nhằm ngăn chặn và giải
quyết vấn đề bạo lực đối với trẻ em.
Hành động thiết thực từ những con số
Theo Văn phòng Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký LHQ về bạo lực với trẻ
em, khoảng 3,3 triệu trẻ em ở Việt Nam cần được bảo vệ đặc biệt và có nguy cơ
bị bạo lực, chiếm khoảng 12% trẻ em Việt Nam. Ngoài ra, còn nhiều trẻ em có
nguy cơ bị xao lãng, lạm dụng, buôn bán và bóc lột tình dục.
Trẻ khuyết tật đặc biệt dễ bị tổn thương và có nguy cơ trở thành nạn nhân
của bạo lực, xao lãng, lạm dụng tình dục cao gấp 3 hoặc 4 lần các bạn cùng
trang lứa. Hơn 1,7 trẻ em là lao động trẻ em, 172.000 trẻ em không được bố mẹ
chăm sóc, 21.000 trẻ em đường phố, 12.000 trẻ em vi phạm pháp luật, 2.381 trẻ
em có HIV/AIDS, 1.067 trẻ em sử dụng ma túy.
Bên cạnh các bạo lực về thân thể, trẻ em ngày càng có nhiều nguy cơ bị
lạm dụng tình dục hoặc bị lợi dụng trên mạng internet. Một thăm dò ý kiến gần
đây ở Việt Nam cho thấy 41% thanh thiếu niên ở độ tuổi 18 đã chứng kiến các
bạn mình tham gia vào các hành động có nguy cơ trên mạng. Trên toàn cầu, một
trong ba người sử dụng internet là trẻ em và sự phát triển của internet và điện
thoại di động đã làm thay đổi cách thức thanh thiếu niên tìm kiếm thông tin,
nhưng cũng mang đến những rủi ro trên thực tế cho trẻ em về lạm dụng qua
mạng internet.
Bà Marta Santos Pais cho biết: “Thay đổi bắt đầu từ mỗi chúng ta. Chúng
ta có thể khuyến khích đẩy mạnh phương thức nuôi dạy trẻ em không bạo lực để
các bậc làm cha mẹ cảm thấy tự tin khi nuôi nấng con em mình trong một môi
trường tích cực, yêu thương mà không có bạo lực về thân thể và trường học thực
sự là môi trường học tập an toàn cho mọi trẻ em. Nếu chúng ta chứng kiến một
trẻ em là nạn nhân của bạo lực, chúng ta phải hành động để ngăn chặn điều đó
và phải báo cáo với chính quyền”.
Bà cũng nhấn mạnh, Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em sửa đổi
mới được thông qua là công cụ hiệu quả để Việt Nam thực hiện việc chăm sóc
và bảo vệ trẻ em. Với nhận định như vậy, bà khuyến nghị Việt Nam cần phân bổ
nguồn nhân lực và tài chính để đưa Luật này đi vào cuộc sống. Đặc biệt, bà
khẳng định việc ngăn chặn và đối phó với bạo lực đối với trẻ em là ưu tiên quan
trọng của LHQ tại Việt Nam.
Bà Marta Santos Pais được bổ nhiệm giữ chức Đại diện đặc biệt đầu tiên
cho Tổng Thư ký LHQ về vấn đề Bạo lực đối với Trẻ em vào năm 2009. Bà có
hơn 30 năm kinh nghiệm về các vấn đề nhân quyền, tham gia vào LHQ và các
quy trình liên chính phủ khác. Trước khi được bổ nhiệm làm Đại diện Đặc biệt
đầu tiên cho Tổng Thư ký LHQ về vấn đề Bạo lực đối với Trẻ em, bà Marta
Santos Pais từng giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu UNICEF Innoceti
T.T
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Phần II

CHĂM SÓC, GIÁO DỤC MẦM NON
TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC
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14. Ngọc Lan. "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai", chăm sóc, giáo dục và
bảo vệ trẻ em là sự nghiệp của toàn xã hội / Ngọc Lan //
http://svhttdl.baclieu.gov.vn . – 2016 . – Ngày 8 tháng 2
“TRẺ EM HÔM NAY, THẾ GIỚI NGÀY MAI”, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC
VÀ BẢO VỆ TRẺ EM LÀ SỰ NGHIỆP CỦA TOÀN XÃ HỘI
Từ trước tới nay, gia đình luôn giữ vai trò hàng đầu, là yếu tố quyết định
đối với việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Trẻ em là thành phần quan trọng
cấu thành gia đình. Quan hệ huyết thống và quan hệ nuôi dưỡng chính là những
mối quan hệ cơ bản tạo nên gia đình. Cha mẹ và các thành viên trong gia đình là
những người gần gũi mật thiết thường xuyên ở bên cạnh trẻ em, việc chăm sóc
con trẻ không chỉ là trách nhiệm mà còn là “bản năng”. Trong gia đình, việc
chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em cần được thực hiện một cách khoa học với
những kiến thức, kỹ năng phù hợp. Chăm sóc phải gắn liền với việc giáo dục và
bảo vệ. Phải xác định gia đình chính là nơi an toàn nhất cho trẻ em.
Bảo vệ trẻ em trước hết là đảm bảo cho trẻ em được thực hiện các quyền
của mình đồng thời phòng ngừa không để trẻ em bị thiệt thòi, không bị xâm hại
đến các quyền đã được pháp luật thừa nhận (Nhà nước ta đã tham gia ký kết
công ước Quốc tế về quyền trẻ em, đã ban hành Luật Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục
trẻ em, Luật Phổ cập giáo dục tiểu học, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng,
chống bạo lực gia đình, các văn bản dưới luật đảm bảo thực hiện quyền của phụ
nữ và trẻ em…). Chăm sóc, bảo vệ trẻ em còn là ngăn ngừa không để các em rơi
vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: bị mồ côi cha mẹ, khuyết tật, bị xâm hại
tình dục, trở thành tội phạm vị thành niên, nghiện ma tuý, tệ nạn xã hội…
Thực hiện chức năng chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, gia đình không thể
tách rời khỏi những thiết chế khác là nhà trường và cộng đồng xã hội. Không chỉ
quan tâm tới những vấn đề của trẻ em khi sinh hoạt với gia đình mà còn phải
biết được hoạt động của các cháu tại trường học và nơi sinh hoạt cộng đồng để
kịp thời ngăn chặn những tiêu cực có thể xảy ra.
Chăm sóc trẻ em được tiến hành trên cả 2 mặt: Vật chất và tinh thần. Gia
đình với khả năng cao nhất của mình cung cấp cho trẻ em những điều kiện tốt
nhất để phát triển về thể chất. Trong điều kiện hiện nay, kinh tế gia đình về cơ
bản đã được nâng lên với mức ổn định, vì vậy các bậc cha mẹ cần dành cho trẻ
không chỉ về điều kiện vật chất mà cần chú trọng chăm sóc về mặt trí tuệ. Trẻ
em không phân biệt trai hay gái được tạo điều kiện học tập phát triển theo khả
năng của mình.
Để tạo môi trường chăm sóc thuận lợi, cha mẹ cần tạo một bầu không khí
yêu thương, đoàn kết, gắn bó quan tâm giữa các thành viên gia đình, cho dù
cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng khi có trẻ em trong gia đình thì các thành
viên phải cố gắng bỏ qua những mâu thuẫn, xích mích để cho trẻ em luôn luôn
có cảm tưởng rằng ngôi nhà của mình chính là tổ ấm. Với những trẻ em có thiên
hướng xuất hiện một số năng khiếu, cha mẹ phải biết phát hiện, khuyến khích
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tạo mọi điều kiện để ươm mầm tài năng. Việc chăm sóc phát triển trí tuệ cho trẻ
em có quan hệ chặt chẽ với việc giáo dục, xã hội hoá trẻ em. Quan điểm giáo
dục hiện nay coi gia đình là một trong ba môi trường giáo dục trẻ em quan trọng.
Gia đình là trường học đầu tiên và suốt đời của mỗi con người. Bởi gia đình có
trách nhiệm thực hiện chức năng giáo dục thông qua 3 giai đoạn phát triển của
trẻ em: từ 1-3 tuổi, từ 3-6 tuổi và từ 6-18 tuổi. Cả ba giai đoạn trên, trẻ em được
giáo dục, dạy dỗ của gia đình lớn lên chịu ảnh hưởng các chuẩn mực trong gia
đình và dần dần tiếp cận các chuẩn mực ngoài xã hội.
Để thực hiện tốt chức năng giáo dục, mỗi thành viên trong gia đình tuỳ
thuộc vị trí của mình (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị) phải trở thành những tấm
gương sáng cho con trẻ học tập, làm theo. Hiện nay, phong trào ông bà, cha mẹ
mẫu mực, con cháu thảo hiền đang thực sự phát huy hiệu quả, tác động quan
trọng trong giáo dục của gia đình. Những hành vi mà trẻ tiếp nhận, học tập trong
gia đình không chỉ là những kinh nghiệm của người lớn mà bằng cả những tình
cảm của những người thân yêu nhất. Gia đình thông qua thái độ, tình cảm, tâm
lý, mối liên hệ thường xuyên bền vững với trẻ em, khéo léo truyền thụ cho
chúng những hành vi ứng xử trong nhà và ngoài xã hội. Không thể có sự hình
thành và phát triển nhân cách đầy đủ và hoàn thiện nếu không có một môi
trường giáo dục gia đình thuận lợi. Gia đình là thể chế đầu tiên, quan trọng nhất
hình thành nhân cách ở tuổi thơ.
Hiện tại, sách báo, ti vi, internet nhiều khi cuốn hút con trẻ hơn là tìm đến
ông bà. Khoảng cách thế hệ với những sự khác biệt của quan điểm sống, cách
ứng xử , thói quen, sở thích … cùng với những khoảng cách về thời gian, không
gian đã khiến những thế hệ này khó tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên mẫu
hình gia đình chỉ có hai thế hệ (vợ chồng, con cái) không phải lúc nào cũng tạo
được thuận lợi cho các thành viên. Xã hội hiện đại cùng với nhịp sống hiện đại,
năng động đã kéo mọi cá nhân theo dòng chảy công việc. Thời gian cha mẹ đi
làm, cũng là thời gian con đi học, cha mẹ về con lại đi học thêm, kể cả ngày
nghỉ… Bữa cơm tối nhiều khi không đủ các thành viên, thời gian dành cho việc
trò chuyện, chia sẻ với con trẻ không phải lúc nào cũng đáp ứng kịp thời. Trong
khi đó việc giáo dục con em giống như “mài sắt thành kim” cần thời gian, cần sự
kiên trì, đầu tư công việc... Sự lơi lỏng, chủ quan tham công tiếc việc của một số
cha mẹ đã dẫn đến những hậu quả thật đáng tiếc: trẻ em hư hỏng, lang thang bị
cuốn vào vòng xoáy các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật…
Mọi người vì mỗi người, hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em! “Trẻ
em hôm nay, thế giới ngày mai”, tất cả vì tương lai tốt đẹp của con em chúng ta.
Đó là thông điệp chung mà nhân loại tiến bộ đã kỳ vọng, trông đợi và tin tưởng
vào thế hệ tương lai. Quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em là trách
nhiệm không chỉ của mỗi gia đình mà còn là của toàn xã hội. Để thế hệ trẻ hôm
nay thực sự là những chủ nhân tương lai của đất nước là người có sứ mệnh
quyết định đến tương lai của dân tộc, trách nhiệm đầu tiên là của mọi gia đình,
gia đình phải thực sự là tổ ấm, là nơi nuôi dưỡng, hình thành đạo đức, nhân cách
chuẩn mực cho con trẻ, là thành trì đảm bảo an toàn, phòng chống đẩy lùi có
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hiệu quả các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình và trẻ em tạo môi trường sống
lành mạnh cho trẻ em hôm nay và mai sau.
Ngọc Lan
15. Giáo dục - Mối quan tâm hàng đầu của trẻ em Việt Nam //
http://childfund.org.vn . – 2017 . – Ngày 16 tháng 4
GIÁO DỤC – MỐI QUAN TÂM HÀNG ĐẦU CỦA TRẺ EM
VIỆT NAM
Một cuộc khảo sát đối với 4.600 trẻ em tại châu Phi, châu Á và châu Mỹ,
trong đó có Việt Nam, cho biết tại các quốc gia đang phát triển, giáo dục đang
là vấn đề thu hút sự quan tâm của trẻ em từ 10 đến 12 tuổi. Điều này thể hiện
ở con số cứ năm trẻ em thì lại có hai trẻ mong muốn sau này trở thành giáo
viên hay bác sĩ. Trong khi đó, tại các nước phát triển, hầu hết trẻ em lại dành
ưu tiên cho nghề vận động viên thể dục thể thao (20,1%) hay nghệ sĩ chuyên
nghiệp (21,1%).
Đây là kết quả vừa được công bố từ khảo sát
toàn cầu Tiếng nói nhỏ, Ước mơ lớn do Liên
minh ChildFund tổ chức hàng năm với sự hỗ trợ
xử lý dữ liệu của tổ chức Ipsos Observer. Đây là
lần thứ hai Liên minh ChildFund tiến hành cuộc
khảo sát này nhằm đem tới những cái nhìn sâu
sắc về suy nghĩ và quan tâm của trẻ em trên toàn
thế giới, đặc biệt là của những trẻ bị xao nhãng và
tổn thương nghiêm trọng nhất. Qua thăm dò ý
kiến của trẻ em ở 44 quốc gia, các em đều cho
biết rất lạc quan về tương lai, song cũng lo ngại
trước các vấn đề về tội phạm, bệnh tật, nạn đói và
bạo lực.
Khi được hỏi sẽ làm gì để cải thiện cuộc sống của trẻ em nếu được là nhà
lãnh đạo đất nước, có đến gần một nửa (49,3%) số trẻ em ở các nước đang phát
triển nói rằng các em sẽ ưu tiên cải thiện hệ thống trường học tại mỗi quốc gia.
Tại Việt Nam, con số này thậm chí còn lớn hơn với 53% ý kiến cho rằng việc
xây dựng trường học và cung cấp đồ dùng học tập, sách giáo khoa miễn phí là
ưu tiên hàng đầu.
"Trẻ em lớn lên trong nghèo khó nhận thức rõ hơn ai hết sức mạnh của
giáo dục trong việc phá vỡ vòng luẩn quẩn của nghèo đói”, ông Jim Emerson,
tổng thư ký Liên minh ChildFund cho biết.
Nếu có một ngày rảnh rỗi để làm bất cứ điều gì mình muốn, sẽ có khoảng
một phần ba trẻ em trên thế giới lựa chọn vui chơi (với bạn bè, trên sân bóng
hoặc sử dụng máy tính/ trò chơi điện tử), tiếp theo là học hành hoặc làm bài tập
(13,4%). Trong khi đó, học tập lại là ưu tiên hàng đầu của trẻ em Việt Nam
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(26%). Chỉ có 1% trẻ em Việt Nam lựa chọn sử dụng máy tính hoặc chơi trò
chơi điện tử.

Sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu của trẻ em Việt Nam. Khoảng một
phần ba trẻ em lo ngại các vấn đề liên quan đến sức khỏe (28%), tiếp theo là
thiên tai (25%), bạo lực (15%) và nghèo đói (7%).
Để bảo vệ trẻ em, 55% trẻ em Việt Nam cho rằng cần nâng cao nhận thức
và hỗ trợ về xâm hại trẻ em cũng như đào tạo kỹ năng làm cha mẹ cho các bậc
phụ huynh. Kết quả này cho thấy trẻ em đã có nhận thức tốt hơn về các vấn đề
liên quan tới quyền trẻ em và mong muốn các vấn đề này được giải quyết tại địa
phương.
"Hiện nay, tại Việt Nam, còn rất nhiều trẻ em chưa được hưởng lợi từ sự
tăng trưởng kinh tế của đất nước. Trong thời gian gần đây, chính phủ Việt Nam
cũng đã và đang phát triển nhiều chương trình bảo vệ trẻ em ở cấp quốc gia huy
động sự tham gia của các cơ quan, các cấp chính quyền địa phương, tổ chức xã
hội và gia đình, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều việc phải làm nhằm thực hiện quyền
trẻ em”, bà Deborah Leaver, Giám đốc quốc gia của tổ chức ChildFund tại Việt
Nam cho biết.
"Từ năm 2008, ChildFund tại Việt Nam đã triển khai mô hình Cộng đồng
Phù hợp với Trẻ em tại hai tỉnh Hòa Bình và Bắc Kạn như một hợp phần trong
chương trình Quyền Trẻ em và Bảo vệ Trẻ em. Chương trình này nhằm thúc đẩy
tiếng nói và sự tham gia của trẻ em để bảo đảm các quyền của trẻ em”.
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16. Huệ Phương. Các kỹ năng sống cần thiết cho trẻ em Việt Nam / Huệ
Phương // http://kenhtuyensinh.vn . – 2016 . – Ngày 19 tháng 8
CÁC KỸ NĂNG SỐNG CẦN THIẾT CHO TRẺ EM VIỆT NAM
Trẻ em Việt thường thiệt thòi hơn các quốc gia khác vì phụ huynh ở ta
chưa chú trọng dạy kỹ năng sống cho con từ lúc nhỏ. Điều này có ảnh hưởng
rất lớn đến cuộc đời của trẻ sau này. Tham khảo 4 kỹ năng cần thiết nhất cho
trẻ Việt sau đây:
Tầm quan trọng của việc dạy kỹ năng sống cho trẻ Việt
Một nghiên cứu gần đây về sự phát triển trí não của trẻ cho thấy khả năng
giao tiếp, khả năng biết tự kiểm soát, thể hiện các cảm giác của mình, biết cách
ứng xử phù hợp và biết tự cách giải quyết các vấn đề cơ bản một cách tự lập rất
quan trong đối với trẻ. Chính vì vậy, việc đi sâu lồng ghép dạy kỹ năng sống cho
trẻ phù hợp với từng độ tuổi từ lứa tuổi mầm non vô cùng cần thiết.
Kỹ năng sống của trẻ bao gồm rất nhiều kỹ năng : Kỹ năng giao tiếp ứng
xử, kỹ năng vệ sinh, kỹ năng thích nghi với môi trường sống, kỹ năng hợp tác
chia sẻ..
Dạy kỹ năng sống cho trẻ là truyền cho trẻ những kinh nghiệm sống của
người lớn. Nhằm giúp trẻ có những kỹ năng đương đầu với những khó khăn
trong cuộc sống. Trẻ biết vận dụng, biến những kiến thức của mình để giải quyết
những khó khăn trong cuộc sống cho phù hợp.
4 kỹ năng sống cần thiết cho trẻ em Việt Nam
1. Kỹ năng làm việc theo nhóm
Kỹ năng làm việc theo nhóm càng quan trọng khi loài người bước vào nền
kinh tế tri thức. Người Việt có chỉ số thông minh cao, điều này đã được thế giới
công nhận. Tuy nhiên, trái ngược với tính thông minh, kỹ năng xử lý tình huống
của người Việt lại rất hạn chế, mang nặng tâm lý tiểu nông, chỉ biết riêng mình.
Vì thế kỹ năng này cần được giáo dục ngay từ khi trẻ còn học mẫu giáo.
Cần hình thành các trò chơi sao cho giáo viên có thể chia các cháu thành nhóm,
tạo sự đoàn kết và thi đua giữa các nhóm. Hình thức thi thể dục nhịp điệu của
học sinh phổ thông ở Mỹ là một cách dạy làm việc theo nhóm rất hiệu quả. Nếu
để ý kỹ sẽ thấy các vũ công múa nước ta dù ở những đơn vị chuyên nghiệp cũng
chẳng bao giờ múa đều như nước ngoài, tay chân vung lên thế nào cũng có
người lệch lạc.
2. Kỹ năng cảm nhận
Một nhận xét thật chua chát, rằng giới trẻ hiện nay “chỉ cảm nhận được cái
đẹp của mì tôm” đã nói lên phần nào thực trạng mà giáo dục mang lại cho thanh
thiếu niên. Nhiều người đang sống hoàn toàn vô cảm trước thực trạng xã hội,
trước những nét đẹp cần được tôn vinh.
Ở tuổi mẫu giáo không thể bắt các cháu cảm nhận những gì trừu tượng,
nhưng chỉ cần với ba bông hoa hồng ba màu trắng, đỏ, vàng là đã có thể để các
cháu nêu quan điểm yêu thích của mình. Những năm cuối THCS và sang THPT
khi trí tuệ và thể chất phát triển hãy yêu cầu mức cảm nhận cao hơn như bình
luận cái hay, cái đẹp của câu thơ, bức ảnh, bài văn hay một sự kiện…
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3. Kỹ năng tự lập (kỹ năng sống đơn lẻ)
Một số người ngại đề cập đến kỹ năng này vì sợ sẽ khuyến khích thói ích
kỷ, tham lam của người học. Lo ngại như vậy là có cơ sở song không vì thế mà
không giáo dục trẻ kỹ năng này.
Người Mỹ dạy cho trẻ các kỹ năng tự lập khi các cháu được 18 tháng tuổi,
nghĩa là khi lẫm chẫm biết đi, khi ngã các cháu phải tự đứng dậy, cô giáo và bố
mẹ không vội vàng bế con lên suýt xoa sợ con đau. Kỹ năng tự lập giúp trẻ hình
thành thói quen độc lập giải quyết sự việc nhờ thế các cháu sẽ có cảm giác thích
thú, tự hào về sự thành công, không phải chỉ lợi cho sự phát triển của trẻ mà còn
giúp ích cho chính những người lớn.
4. Kỹ năng giao tiếp ứng xử
Giáo dục kỹ năng sống đương nhiên không tách rời kỹ năng giao tiếp, hành
xử. Có nhận xét tuy tiêu cực nhưng đúng với thực tế, rằng ngôn ngữ giao tiếp
của người Việt không có từ “xin lỗi”, “cảm ơn”. Những đưa bé phạm lỗi, khi
buộc phải xin lỗi thường nói lý nhí trong miệng, không muốn nói to, đó là bản
năng tự nhiên. Còn người lớn, khi ngăn một người lại để hỏi đường thường
chẳng bao giờ nói đủ câu: “xin lỗi, xin bác chỉ giùm lối đi đến…”. Dạy trẻ cách
xin lỗi thì cũng phải kèm theo hình thức động viên, chẳng hạn khi một trẻ xin lỗi
thì cả lớp hoan hô, lúc đó trẻ sẽ không thấy việc xin lỗi là một hình phạt, sẽ thấy
xin lỗi là điều bình thường.
Dạy kỹ năng sống cho trẻ qua các tình huống phổ biến trong đời sống
Đây là phương pháp dạy kỹ năng sống khá hiệu quả mà các bậc cha mẹ cần
lưu ý và rèn luyện hàng ngày với con trẻ. Dưới đây là một số tình huống hay gặp
trong đời sống mà nếu không dạy bé cách ứng phó thì có thể gặp nguy hiểm:
Khi bé bị lạc mẹ trong siêu thị - bé sẽ làm gì?
Bạn nên cho trẻ suy nghĩ, mỗi trẻ đưa ra một cách giải quyết của riêng trẻ.
Lắng nghe ý kiến của trẻ, cho trẻ suy nghĩ và trả lời theo ý kiến của mình, gợi
mở cho trẻ bằng các câu hỏi :
Theo con làm như vậy có được không? Tại sao? Sau đó, bạn sẽ rút ra
phương án tối ưu nhất :
Khi bị lạc mẹ, bé hãy bình tĩnh, không khóc và chạy lung tung mà hãy
đứng yên tại chỗ chờ. Vì bố, mẹ sẽ quay lại chỗ đó để tìm bé. Hoặc bé có thể
đến chỗ chú bảo vệ, cô nhân viên bán hàng trong siêu thị ở gần chỗ đó để nhờ
gọi điện thoại, hoặc thông báo lên loa để tìm bố mẹ. Tuyệt đối không đi theo
người lạ dù người đó có hứa sẽ đưa về với bố mẹ. Vì có thể đó sẽ là kẻ xấu lợi
dụng cơ hội đó bắt cóc hoặc làm hại bé.
Nếu có người không quen biết cho bé quà bé nên làm như thế nào ?
Ở tình huống này, với lứa tuổi của trẻ trên thực tế trẻ rất thích khi được
cho quà và sẽ không biết tại sao không được nhận.
Khi trẻ thảo luận, tôi đưa ra những giả thiết, những tình huống xấu “ Nếu
đó là kẻ xấu thì sẽ rất nguy hiểm cho bé”. Nên phân tích, giải thích cho trẻ và
giúp trẻ có phương án giải quyết đó là :
Tuyệt đối không nhận quà, ăn bánh kẹo của người lạ vì có thể bị người xấu
tẩm thuốc mê và trúng mưu của kẻ xấu. Khi gặp trường hợp này bé nên nói “
Cháu cám ơn, nhưng bố mẹ cháu không cho nhận quà của người lạ”.
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Nếu con đang ở nhà một mình, có người đến gọi mở cửa con sẽ làm gì?
Nên cho trẻ nói suy nghĩ, cách giải quyết của mình. Trong khi thảo luận với
trẻ, bạn nên gợi mở: cũng có trường hợp kẻ xấu có thể gây hại cho bé hoặc lấy
trộm đồ của gia đình cũng chính là người thu tiền điện, nước hoặc chính là
người quen biết với bố mẹ bé để giúp trẻ suy đoán tìm cách giải quyết. Sau đó
cô giúp trẻ rút ra phương án tối ưu nhất trong trường hợp này :
Tuyệt đối không mở cửa, kể cả đó có thể là người quen của bố mẹ, người
thu tiền điện, nước. Nếu có người lớn ở trên gác chưa biết thì gọi xuống , còn
nếu không có ai ở nhà thì hẹn họ nhắn lại gì hoặc tối đến gặp bố mẹ.

Các kỹ năng sống cần thiết cho trẻ em Việt Nam
Nếu bé thấy có khói, hoặc cháy ở đâu đó bé sẽ phải làm thế nào?
Qua tình huống này nên dạy trẻ :
Khi thấy có khói hoặc cháy ở đâu, trước hết bé phải chạy xa chỗ cháy,
Hãy hét to để báo với người nhà và những người xung quang có thể nghe thấy.
Nếu không có người ở nhà thì chạy báo cho hàng xóm.
Những sai lầm cần tránh khi dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non
1. Không nói cho trẻ biết tại sao trẻ nên làm như vậy
Khi ở vào giai đoạn tuổi mầm non, bản thân trẻ đã bắt đầu nhận thức được
những vấn đề xung quanh nên khi dạy kỹ năng sống cho trẻ, giáo viên nên giải
thích cho các em hiểu lý do tại sao nên làm những điều đó hay những lợi ích mà
các em có thể nhận được khi trang bị cho mình những kỹ năng này. Khi giải
thích cho trẻ, chúng ta nên nhẹ nhàng để trẻ thấy được thiện chí và dễ dàng nghe
theo.
Không trẻ nào thích bị áp đặt suy nghĩ phải làm gì nên nếu cứ tiếp tục ép
buộc thì chúng ta sẽ chỉ nhận được sự phản kháng và tác dụng ngược lại từ trẻ
mà thôi.
2. Chỉ dạy trẻ kỹ năng mềm dựa trên lý thuyết
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Học thì phải đi đôi với thực hành nên khi dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm
non, bạn nên tạo ra các tình huống giả định để các em có cơ hội ôn tập và luyện
lại những kiến thức và kỹ năng đã được học.
Giai đoạn này trẻ tiếp thu nhanh nhưng cũng rất dễ quên nên sau mỗi bài
học, cha mẹ nên cho trẻ cơ hội thực hành nhiều lần và tiếp tục nhắc lại nội dung
đã học trong những bài dạy tiếp theo để trẻ ghi nhớ.
3. Thiếu kiên nhẫn khi dạy trẻ
Dạy các em ở giai đoạn đầu đời là một quá trình lâu dài nên các thầy cô cần
có tính kiên trì và nhẫn nại. Đã có rất nhiều giáo viên thất bại khi dạy các kỹ
năng sống cho trẻ mầm non chỉ vì các em quá hiếu động trong quá trình học,
lượng kiến thức tiếp thu của trẻ so với lượng kiến thức các giáo viên giảng dạy
chênh lệch không ít.
Trước tình huống này, các thầy cô nên tự mình làm chủ cảm xúc, lường
trước những khó khăn sẽ gặp phải khi dạy trẻ, từ đó có các phương thức giải
quyết phù hợp và tương ứng, tránh để mình bị động khi lớp học diễn ra không
như ý muốn.
4. Bản thân không làm gương cho trẻ
Rất nhiều người dạy kỹ năng sống cho trẻ mầm non nhưng bản thân lại
không tuân thủ theo các bài học của chính mình. Khi trẻ nhận thức được điều
này thì các em cũng sẽ thắc mắc và đặt câu hỏi về nội dung đã được truyền tải.
Cha mẹ phải là người tiên phong, là tấm gương sáng cho trẻ noi theo, chính vì
vậy hãy luôn chú ý đến mọi lời nói và hành động của mình mọi lúc mọi nơi.
Kết luận:
Kỹ năng sống là điều quan trọng mà mọi cha mẹ cần chú ý để hình thành
và rèn luyện cho trẻ ngay từ nhỏ. Có được kỹ năng sống cần thiết, trẻ sẽ lớn lên
tự tin, khỏe mạnh và dễ dàng thành công hơn. Tuy nhiên, bạn cần chú ý tránh
những sai lầm trong khi dạy kỹ năng sống cho trẻ như bài trên. Đồng thời, bạn
cần làm tấm gương tốt cho trẻ học tập. Có như vậy, việc dạy kỹ năng sống cho
trẻ mới thành công.
Huệ Phương
17. Giác Hương Hạnh. Những trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái /
Giác Hương Hạnh // https://blogphatgiao.com . – 2015 . – Ngày 26 tháng 12
NHỮNG TRÁCH NHIỆM CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÁI
Nhân cách một con người chịu ảnh hưởng rất lớn từ cha mẹ, từ sự giáo dục
trong mỗi gia đình, tại nhà trường và cả môi trường sống xung quanh. Do vậy,
để giúp con trở thành người có nhân cách tốt, có cuộc sống an lạc thì những
người làm cha làm mẹ cần quan tâm, hướng dẫn con phát triển từ những ngày
còn nhỏ.
Là Phật tử, chúng ta đều biết Phật giáo nêu cao sự từ bi nhưng cũng nhấn
mạnh từ bi phải đi cùng trí tuệ. Trong việc nuôi dạy con cái, người cha người mẹ
nếu chỉ có lòng yêu thương con là chưa đủ, mà còn phải có kiến thức để dạy
con.
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Được người con gọi là cha, là mẹ không chỉ là một câu nói, một đại từ nhân
xưng mà còn đi kèm biết bao nhiêu trách nhiệm. Một người cha, người mẹ có 4
trách nhiệm lớn đối với người con của mình như sau:
1.Không cho con làm những điều xấu
Không có đứa trẻ nào cố tình làm điều xấu. Có thể trẻ chỉ làm điều đó theo
bản năng, không hề biết điều đó là xấu. Cũng có thể cha mẹ hoặc những người
xung quanh đã làm những điều như vậy nên trẻ bắt chước một cách vô thức.
Do đó, các bậc cha mẹ cần làm 3 việc dưới đây cùng lúc:
Hướng dẫn cho trẻ biết thế nào là những việc xấu và tại sao không nên
làm những việc xấu:
Ví dụ: tranh giành đồ chơi của những em nhỏ là xấu và không nên làm bởi
việc này khiến em nhỏ buồn. Là người tốt thì không nên làm cho người khác
buồn.
Tâm hồn trẻ còn như tờ giấy trắng nguyên, chưa hiểu điều nào là xấu, cha
mẹ nên kiên nhẫn giải thích từng trường hợp, đừng vội trách mắng nhưng cũng
không nên nhân nhượng nghĩ rằng “con còn nhỏ chưa biết gì, sau này lớn sẽ
dạy”.
Cha mẹ và những người trong gia đình phải làm gương cho trẻ:
Điều này còn quan trọng hơn bởi trẻ có xu hướng bắt chước cha mẹ. Nếu
cha mẹ dạy con phải lễ phép với người lớn nhưng chính cha mẹ lại nói năng vô
lễ với ông bà nội ngoại thì con cũng không thể ngoan được. Muốn con không
được hút thuốc thì cha mẹ cũng đừng hút thuốc.
Không để con làm bạn với cái xấu:
Giúp con “chọn bạn mà chơi”. Ai cũng biết “gần mực thì đen, gần đèn thì
sáng”, những năm đầu đời, khi nhân cách của trẻ đang được định hình, sẽ thật là
nguy hiểm nếu để trẻ bị ảnh hưởng xấu từ bạn bè. Cha mẹ cần trao đổi với trẻ
nguyên tắc chọn bạn bè ngay khi trẻ còn nhỏ. Cha mẹ hãy nói với trẻ cách phân
biệt bạn tốt và xấu qua lời nói, thái độ và hành động từ bạn bè xung quanh.
Cấm hoặc hạn chế việc con nghiện xem TV. Nhiều người nghĩ là xem TV
giúp con tiếp xúc với thông tin sớm để con phát triển, nhưng hiện nay, các
chương trình trên TV quá nhiều về lối sống thực dụng, bạo lực, tình dục nên sẽ
làm con loạn thông tin, không phân biệt được đúng sai. Hãy để con học hỏi từ
cuộc đời thực chứ đừng đẩy con vào con đường hưởng thụ thông qua TV,
laptop, smartphone,….
Cấm games bạo lực, trò chơi súng đạn. Cội nguồn của một xã hội nhiễu
nhương, cướp bóc, giết người chính là từ những trò chơi bạo lực này. Cha mẹ
hãy hướng dẫn con chơi những trò chơi sáng tạo, phát triển ý tưởng hay bởi lúc
này con cảm thấy thế giới đang rất mới mẻ.
2. Hướng dẫn trẻ làm những điều tốt
Tương tự như việc ngăn trẻ làm những điều xấu, để hướng dẫn trẻ làm
những điều tốt, cha mẹ cần giúp con hiểu những việc nào là tốt và nên làm, đồng
thời bản thân cha mẹ cũng cần làm gương cho con.
Ngay từ trong thời kỳ thai dựng, người mẹ đã có thể dạy con điều hay việc
tốt thông qua thai giáo. Cha mẹ hãy cố gắng dành thời gian nói chuyện với con,
kể chuyện cổ Phật giáo, chuyện cổ tích khi con còn trong thai. Mẹ nên nghe kinh
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hoặc các bài pháp thoại mỗi ngày: vừa giúp mẹ có thêm hiểu biết, vừa giúp con
được tiếp xúc sớm Phật pháp. Mẹ cũng nên đến chùa tham dự những khóa tu,
nghe giảng kinh, làm Phật sự,… miễn là sức khỏe cho phép. Khi con đã lớn, mỗi
tuần nên khuyến khích con đi chùa sinh hoạt gia đình Phật tử hợp với con vào
cuối tuần.
Cha mẹ và những người trong gia đình cũng nên thường xuyên sửa mình,
làm gương cho trẻ.
3. Đào tạo tri thức cho con
Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu bởi nếu không có giáo dục, con sẽ
chịu cuộc đời vất vả, lam lũ.
Đào tạo tri thức không chỉ là đến trường đi học mà còn là cung cấp cho con
những kiến thức, hiểu biết về muôn mặt trong đời sống, hình thành lối sống
khoa học, hài hòa với mọi người xung quanh.

Ngay từ khi trẻ còn nhỏ, cha mẹ đã có thể dạy con qua những điệu họ, câu
vọng cổ mang nhiều ý nghĩa văn hóa. Nhờ đó khi con lớn lên thì nó trở thành 1
phần đời sống tinh thần cho con.
Cha mẹ hãy là người bạn thực sự của con, lắng nghe, thấu hiểu và cảm
thông để từng bước định hướng cho con, tránh quy chụp, phán xét con.
Với việc học ở trường, không nên đặt nặng vấn đề điểm số, thành tích hay
so sánh với con nhà khác. Thay vào đó, hãy khơi gợi niềm đam mê học hỏi, tìm
hiểu, khám phá ở con. Hãy để con đi học với niềm vui và hăng hái. Cha mẹ chỉ
nên hỗ trợ con khi con thực sự cần, không nên suốt ngày ở bên cạnh giúp con
làm bài, giúp con việc này việc nọ. Khi con tới tuổi lựa chọn ngành học, cha mẹ
nên giúp con tìm hiểu về nhiều nghề nghiệp, lựa chọn được nghề thực sự phù
hợp với nguyện vọng, năng khiếu của con mà cũng không gây những nghiệp ác.
4. Giúp con trong việc tìm người bạn đời phù hợp
Việc lựa chọn được người bạn đời phù hợp là rất quan trọng không chỉ đối
với cuộc đời của con mà còn ảnh hưởng đến cả đại gia đình. Chẳng hạn như có
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một người con dâu hung dữ, tham lam, vô lễ thì cha mẹ, ông bà cũng khó có
được cuộc sống an lạc. Do vậy, không nên coi việc tìm bạn đời là chuyện của
riêng con, mà cha mẹ cần hướng dẫn, hỗ trợ.
Giúp con định hướng được những phẩm chất tốt ở một người vợ/chồng:
Tuổi trẻ thường chỉ quan tâm đến ngoại hình, đến sự giao tiếp ban đầu hoặc
một vài cảm tình nào đó mà chưa quan tâm tìm hiểu đến những phẩm chất cần
có ở một người vợ/chồng. Do đó, nhiều cặp đôi khi yêu nhau thì rất thuận hòa
nhưng khi lấy nhau về thì lại không phù hợp với nhau.
Ví dụ: người vợ không biết tề gia nội trợ, còn người chồng lại quá gia
trưởng không biết cảm thông.
Giúp con gạt bỏ những tiêu chuẩn cổ hủ như “môn đăng hộ đối”:
Tìm người giàu có hay có địa vị trong xã hội, mà phải chọn người mình
thương yêu được, quý trọng được và người này cũng thương quý mình, thì đó
mới là mẫu người bạn đời để chung sống, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Dạy con biết quan sát, đánh giá, tìm hiểu:
Yêu nhau không phải chỉ cần sự cảm tình, sự hài lòng về nhau là đủ. Không
hiểu, không thể thương yêu sâu sắc. Không hiểu, không thể thương yêu đích
thực. Hiểu chính là nền tảng của tình thương yêu.
Nên tránh những sự không tương đồng về tôn giáo:
Phật giáo không cấm cản việc tìm hiểu, quen biết và kết hôn với những
người tôn giáo khác. Tuy nhiên, hầu hết những tôn giáo khác đều yêu cầu phải
cải đạo khi kết hôn với họ, nghĩa là Phật tử phải bỏ đạo Phật.
Tốt nhất là nên tránh trường hợp này. Khi không có cùng tôn giáo, nhân
sinh quan, các quan điểm về cuộc sống sẽ rất khác nhau, khó có được sự hiểu
biết và hòa hợp. Những nghi thức tôn giáo, những lễ nghi hàng ngày cũng khác
nhau cho nên khi lấy nhau về sẽ có những xáo trộn trong sinh hoạt. Và việc từ
bỏ đạo Phật chỉ để kết hôn là một điều không bao giờ nên làm. Do vậy, cha mẹ
cần hướng dẫn con có sự lựa chọn từ khi bắt đầu quen biết, tìm hiểu bạn khác
giới.
Qua bài viết Những trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái chúng ta hiểu
là người cha, người mẹ nghĩa là mang trách nhiệm, là lo lắng, là nâng đỡ người
con cho trọn đời. Không thể kể hết những điều cha mẹ đã và sẽ làm cho con.
Nhưng có những điều quan trọng nhất mà mỗi bậc cha mẹ cần luôn luôn ghi
nhớ.
Giác Hương Hạnh
18. Phan Thị Thùy Linh. 10 nguyên tắc ứng xử với con cha mẹ nên đọc /
Phan Thị Thùy Linh // http://vietnamnet.vn . – 2016 . – Ngày 23 tháng 5
10 NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ VỚI CON CHA MẸ NÊN ĐỌC
Những bậc phụ huynh thường có xu hướng nhìn vào những hành vi,
thái độ của con để đánh giá. Cha mẹ ít khi tự soi gương, suy nghĩ và nhìn
nhận về cách ứng xử với con. Điều này dẫn đến việc con cái thường cảm thấy
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gò bó, áp lực… Dưới đây là 10 nguyên tắc được chị Phan Thị Thùy Linh chia
sẻ.
1. Tôn trọng
Trong tất cả các mối quan hệ , sự tôn trọng nhau luôn được đặt lên hàng
đầu. Khi cha mẹ tôn trọng con cái thì chính cha mẹ cũng sẽ được tôn trọng.
Trong gia đình, yêu thương nhau là sự quan tâm sẻ chia những niềm vui nỗi
buồn giữa các thành viên. Mối quan hệ sẽ chỉ được duy trì bền vững nếu sự tôn
trọng đến từ hai phía. Tuy nhiên, cha mẹ thường có thói quen và nếp nghĩ như
những “ bề trên”, nghĩa là con cái bắt buộc phải nghe theo lời ba mẹ mà hiếm
khi cho con cơ hội được bày tỏ bản thân.

Con cái dường như là nơi trút mọi bực bội hờn ghen của cha mẹ. Vô tình,
chính cha mẹ khiến con cái bị tổn thương. Cách cư xử của cha mẹ phần nào ảnh
hưởng rất lớn tới sự phát triển nhân cách của con và xa hơn nữa là những tác
động đến hôn nhân của chúng sau này. Vì vậy, cha mẹ tôn trọng con cái để duy
trì một cuộc sống bình đẳng và hòa thuận cùng các con.
2. Giữ lời hứa
Đã bao lần cha mẹ không giữ lời hứa với con? Đã bao lần những đứa trẻ
phải chịu sự thiệt thòi ? Và sẽ có bao nhiêu trẻ trong xã hội này hình thành một
thói quen “thất hứa”?
Chúng ta, những người làm cha làm mẹ, thường cho rằng bọn trẻ còn nhỏ,
đâu biết gì là lời hứa, có hứa rồi chúng cũng sẽ quên. Nhưng chúng ta lại quên
mất rằng, trẻ cũng là một con người, có não bộ, có tư duy và hoàn toàn có nhận
thức.
Khi cha mẹ thất hứa, tức là tự cha mẹ đánh mất cơ hội trở thành người đáng
tin tưởng nhất trong mắt con cái.
Khi cha mẹ thất hứa, tức là mối quan hệ đó tồn tại mà thiếu đi niềm tin lẫn
nhau. Cha mẹ cũng cần chắc chắn đó là những lời hứa hoàn toàn có thể thực
hiện. Nên nhớ, lời hứa không phải là sự "dụ dỗ".
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3. Lắng nghe
Giữa cha mẹ và con cái, ít nhiều sẽ xảy ra những mâu thuẫn. Cha mẹ cũng
thường hay than phiền rằng bọn trẻ thật khó hiểu và ngang bướng. Thực ra đó là
vì cha mẹ chưa tạo cơ hội cho con được thấu hiểu. Cha mẹ vì một lý do nào đó
mà đôi khi làm ngơ trước những cảm xúc của con cái. Trẻ con cũng như người
lớn, biết vui biết buồn, biết thương biết nhớ và cả biết cáu biết giận. Vậy nếu
một ngày nào đó, đứa trẻ bỗng trở nên khác lạ, thì cha mẹ hãy đến bên con.
Hãy cho con quyền được chia sẻ, quyền được lắng nghe. Lắng nghe con để
hiểu tâm lý của con, để cùng con trải nghiệm những cảm xúc. Khi những tâm
hồn có được sự hòa hợp đồng điệu thì đó cũng là khi những nụ hoa hé nở..
4. Làm gương
Trước khi dạy con, hãy tự dạy chính mình. Cha mẹ là tấm gương phản
chiếu rõ ràng nhất của con cái. Con cái luôn có thói quen nhìn vào các hành vi
xung quanh của người lớn để bắt chước. Nếu muốn con lễ phép với mình thì
chính cha mẹ phải lễ phép với ông bà. Nếu muốn con lịch sự nơi công cộng thì
cha mẹ phải lịch sự với mọi người xung quanh. Rõ ràng, dù là một cách vô thức
hay có ý thức, thì con cái sẽ học theo những điều cha mẹ làm hơn là những điều
cha mẹ nói.
5. Thỏa hiệp
Thỏa hiệp không có nghĩa là nhượng bộ. Thỏa hiệp là sự cho phép con làm
điều con muốn trong khuôn khổ cho phép, trong giới hạn đặt ra và hoàn toàn
phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng nhau. Không ai có quyền xâm phạm đến sự
riêng tư của ai. Trên một phương diện, trẻ nhỏ là một cá thể độc lập, có suy nghĩ
có lập trường riêng và chúng cũng muốn được thể hiện quyền tự do đó.
Vậy hãy cho trẻ thoái mái lựa chọn dưới sự kiểm soát. Cha mẹ đừng nên
tạo áp lực và bắt trẻ phải nghe theo bởi có những quyết định mà trẻ hoàn toàn
nhận thức đúng.
6. Khen thưởng
Trong chúng ta, ai cũng muốn được nhận nhiều lời khen. Nó không chỉ là
động lực, là sự khuyến khích mà còn là một sự ghi nhận thành quả. Trẻ con
thường làm tốt ở những gì mà chúng được khen. Tuy nhiên không phải tất cả
những lời khen đều làm trẻ có hướng nhìn tích cực.
Vì vậy, khi khen thưởng cho trẻ, không đơn giản chỉ là một món quà, một
bộ quần áo mà cha mẹ cần giúp trẻ nhận ra vì sao chúng được khen và những kết
qủa chúng có được là gì. Lời khen sẽ giúp trẻ tạo dựng lòng tự trọng và sự tự tin
nhưng lời khen cũng cần phải tiết chế để tránh tạo cho trẻ cảm giác kiêu căng.
7. Trừng phạt
Con người, ai rồi cũng mắc lỗi lầm. Trẻ nhỏ, khi mà não bộ chưa phát triển
toàn diện, khi mà sự nhận thức chưa đạt đến mức tối ưu thì rõ ràng, việc trẻ
phạm lỗi là điều luôn luôn không thể tránh khỏi. Cha mẹ cần thống nhất những
hình thức trừng phạt con cái và nhất định phải phạt bằng hành động chứ không
phải là lời nói suông.
Cha mẹ cần thể hiện cái uy, và trọng lượng trong từng lời nói để con cái
nhận ra rằng cha mẹ thật sự nghiêm khắc. Tuy nhiên, với những vi phạm lần
đầu, cha mẹ hãy đưa ra lời dạy dỗ, khuyên bảo và răn đe nếu tiếp tục tái phạm.
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Cho con cơ hội được sửa sai và giúp con hình thành thói quen tốt. Trừng phạt
không đi kèm với lăng mạ, trừng phạt là một trong những phương pháp giáo dục
tích cực để đảm bảo quy luật " có thưởng có phạt”.
8. Xin lỗi
Bởi vì tất cả chúng ta đều là con người. Con người sẽ chắc chắn có sai lầm.
Cha mẹ chỉ là những con người bình thường như thế. Xin lỗi con để con thấy
cha mẹ không phải là “siêu nhân luôn luôn đúng”.
Xin lỗi con cũng chính là sự xin lỗi bản thân, là sự phát triển nhân cách con
người. Cha mẹ thường cảm thấy ngại ngùng , gượng gạo khi phải đích thân nói
lời “xin lỗi”. Có nhiều người còn sợ mất đi cái uy của bậc phu huynh. Nhưng
cha mẹ cần nhớ rằng, xin lỗi con là dạy con biết nhận ra cái sai và biết sửa sai.
Là sự công bằng trong mối quan hệ cha mẹ và con cái. Hơn nữa, xin lỗi , trong
một lúc nào đó, còn là phép nhiệm màu giúp gắn kết tình cảm giữa con người
với con người.
9. Cảm ơn
Cảm ơn được xem như là một nét văn hóa đẹp ở tất cả các quốc gia. Cha
mẹ luôn dạy con phải biết nói lời cảm ơn như là một nét lịch sự tối thiểu trong
giao tiếp.
Cảm ơn là bày tỏ sự biết ơn, cảm kích trước lời nói hay hành động giúp đỡ
của ai đó. Khi con cái cảm ơn cha mẹ thì cha mẹ sẽ rất vui và ngược lại nếu con
cái được nhận sự cảm từ cha mẹ thì là động lực để giúp chúng thực hiện nhiều
điều tốt.
Cảm ơn con cũng chính là dạy con biết cảm ơn.
10. Khéo léo
Trong quá trình giáo dục, giữa cha mẹ và con cái thường không tìm được
tiếng nói chung. Những cuộc tranh cãi , cuộc chiến xảy ra, đẩy 2 thế hệ về 2 bên
chiến tuyến. Và kết thúc bằng sự thất bại. Trẻ con luôn luôn muốn được thõa
mãn cảm xúc của chúng. Đó là sự vui vẻ, sự hài lòng trong cách mà cha mẹ đối
xử với chúng. Muốn vậy, cha mẹ hãy khéo léo tạo ra một bầu không khí hòa
đồng, yêu thương, nơi chỉ có những cử chỉ và ngôn từ đẹp, chứ không phải là
một không gian căng thẳng, đầy rẫy những tiếng la hét. Đó không phải là sự nhu
nhược mà đó là sự kiềm chế một cách có khoa học nhằm đạt được mục đích tích
cực trong mối quan hệ này.
Giáo dục con cái chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Trong thời đại phát triển
của xã hội như ngày này, trẻ con bị ảnh hưởng bởi những tác động từ môi
trường bên ngoài rất nhiều. Những tác động đó dù tích cực hay tiêu cực cũng
hình thành nên tính cách trẻ.
Trẻ con như tờ giấy trắng. Và cha mẹ là người thầy đầu tiên. Hãy viết lên
tờ giấy đó những điều tốt đẹp bằng chính những lời nói và hành động của mình.
Cha mẹ hãy đối xử với con công bằng như những người bạn chứ không phải là
bằng sự “uy quyền” của người lớn.
Hãy cho trẻ cảm nhận gia đình là điều quan trọng nhất- là nơi mà sợi dây
vô hình đã, đang và sẽ kết nối những yêu thương.
Phan Thị Thùy Linh
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19. Thảo Nguyên. 5 điều cần tránh khi muốn dạy con ngoan / Thảo
Nguyên // https://giadinh.com . – 2017 . – Ngày 15 tháng 01
5 ĐIỀU CẦN TRÁNH KHI MUỐN DẠY CON NGOAN
Cha mẹ nào cũng yêu thương con, luôn dành cho con những điều tốt đẹp
nhất, thế nhưng đôi khi sự yêu chiều quá mức lại chính là nguyên nhân khiến
cho trẻ hình thành những thói quen xấu và đẩy trẻ vào lối sống sai trái. Thế nên,
nếu muốn nuôi dạy con nên người, bên cạnh việc tích lũy các kinh nghiệm giáo
dục, bạn cần biết tới 5 điều cần tránh khi muốn dạy con ngoan ở dưới đây.
Những điều cần tránh khi muốn dạy con ngoan:
Không nuông chiều con
Bé còn nhỏ thường thích thú và cũng chán rất nhanh với mọi thứ, thế nên
không có gì lạ khi bé đòi bạn hết thứ này đến thứ khác, từ món đồ chơi bé trông
thấy hay những đồ mà bạn của bé đang dùng, khiến bạn phải tốn nhiều thời gian
và tiền bạc để sắm cho bé. Vòng tuần hoàn này sẽ cứ tái diễn khi bé tìm được
những thứ đồ khác và đòi bạn mua. Thói quen chiều con như vậy không chỉ
khiến bố mẹ đau đầu mà còn làm trẻ trở nên hư. Vì thế, bố mẹ chỉ nên đáp ứng
nhu cầu của con nếu thấy thật sự cần thiết, đồng thời chỉ cho con thấy rằng bạn
sẽ chỉ chiều bé ở một giới hạn nhất định, hay một số tiền cố định cho việc mua
đồ cho bé, để bé có sự nhìn nhận thực tế về cách chúng có được điều mình muốn
và giá trị của đồng tiền cũng như việc chăm chỉ lao động. Bé sẽ phải tự mình tiết
kiệm tiền nếu muốn mua thêm.
Muốn dạy con ngoan thì không nên thiếu kỉ luật
Thiếu kỷ luật trong dạy dỗ con cái thường bắt nguồn từ việc không muốn
nhìn nhận vào bản chất vấn đề. Nhiều bậc phụ huynh không biết làm sao để xây
dựng nguyên tắc với con, vì vậy họ chọn cách chẳng làm gì cả. Tuy nhiên, nếu
trẻ không được dạy về cách giao tiếp với người khác, vệ hậu quả từ việc làm của
mình, ý thức về ranh giới giữa đúng và sai, tốt và xấu có thể sẽ không tồn tại
trong suy nghĩ của trẻ. Bạn cần đặt ra những nguyên tắc nhất định và dứt khoát
đối với con trong mọi trường hợp. Quy định những hình phạt dành cho bé nếu
bé vi phạm và mẹ sẽ không nhân nhượng. Ví như nếu bé không nghe lời , bé sẽ
bị mất quyền xem tivi, hay không được đi chơi vào cuối tuần. Nếu bé và em
mình đánh nhau, hãy bắt hai bé nắm tay nhau trong vòng 10 phút và bắt chúng
mặc chung áo trong 1h…Bạn cũng có thể phạt bé đứng trong góc nhà và hát khi
bé khi bé cãi làm việc nhà…Có rất nhiều phương pháp để đưa bé vào quy củ và
khiến bé phải làm theo. Bé sẽ rút ra được bài học kinh nghiệm cho mình để tránh
tái phạm vì bé thật sự không muốn bị mẹ phạt.
Muốn dạy con ngoan thì không nên a dua theo chúng
Nhiều ông bố bà mẹ bênh con bất kể bé đã có những hành xử không đúng,
và khăng khăng rằng con mình đúng, hay làm ngơ. Khi ấy, bé sẽ mặc định rằng
bé không sai, và sẽ tái diễn điều đó khi có cơ hội. Bé sẽ chối bay lỗi của mình
vì “mẹ bảo đúng”. Và thế là, bạn đang trở thành người cổ xúy cho con một cách
sai lầm.
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Trước hết, bạn cần phải nhận thức đúng bản chất của vấn đề, tìm hiểu một
cách cặn kẽ về hành động của con, lắng nghe các ý kiến một cách khách quan,
và giải thích với con rằng dù bé có làm gì đi nữa thì bạn vẫn luôn yêu bé, nhưng
bé phải thành thật và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Hãy giúp con
hiểu rằng chúng không được làm trái các nguyên tắc đã đề ra.
Lơ là với trẻ
Theo thống kê những năm trở lại đây, số trẻ em phạm tội có chiều hướng
tăng rõ rệt, phần nhiều trong số đó rơi vào những trẻ có bố mẹ li hôn, hay bố mẹ
không dành nhiều thời gian cho con, trẻ bị bố/mẹ bạo hành… tất cả đều xuất
phát từ sự thờ ơ, thiếu hoặc không có sự quan tâm đến trẻ. Điều này trước hết
đẩy trẻ vào thế bị cô lập, mất phương hướng và dễ dàng sa ngã vào những việc
làm sai trái. Trẻ cũng không nhận được sự chia sẻ, đồng cảm, dẫn đến mối liên
hệ tình cảm trong trẻ mất dần và phải tìm kiếm những mối liên hệ thay thế
không lành mạnh khác.
Vì vậy, bố mẹ đừng tranh luận hay cãi nhau trước mặt trẻ, không nói những
lời lẽ tục tĩu vì bé sẽ học theo. Không thờ ơ với trẻ, kể cả khi bạn nhận thấy con
vẫn ngoan ngoãn và nghe lời, hãy quan tâm đến trẻ mọi lúc có thể, sắp xếp cho
trẻ một buổi đi chơi khi bạn rảnh, lắng nghe cơ thể và suy nghĩ của trẻ để trẻ
luôn cảm thấy dược sẻ chia và yêu thương.
Muốn dạy con ngoan thì không nên làm gương xấu
Bố mẹ và những người bé hay tiếp xúc là tấm gương phản ánh rõ rệt nhất
đối với trẻ. Những hành vi không tốt có thể ảnh hưởng xấu đến tâm sinh lý và
cách hành xử của trẻ, khiến trẻ bắt chước rất nhanh và nếu không được uốn nắn
kịp thời sẽ hình thành nên thói quen có hại, nhất là khi chính bạn lại nghĩ rằng
trẻ sẽ không chú ý đến những điều này.
Tốt hơn hết, hãy là hình mẫu để con bạn noi theo bằng cách luôn để trẻ tiếp
thu những điều hay, lẽ phải, không để bé nghe những lời nói tục, hành động xấu.
Kể cả khi bạn mắc lỗi, bạn cũng nên giải thích để bé hiểu và không làm theo.
Hy vọng với 5 điều cần tránh khi muốn dạy con ngoan trên đây sẽ giúp bố
mẹ sẽ rút kinh nghiệm bản thân và có những điều chỉnh thích hợp để việc nuôi
dạy bé đạt hiệu quả cao nhất, để bé phát triển thông minh ngoan ngoãn hơn.
Thảo Nguyên
20. Lưu Thị Hậu. Vai trò của hoạt động vui chơi đối với sự phát triển của
trẻ / Lưu Thị Hậu // http://vinhphuc.edu.vn . – 2015 . – Ngày 19 tháng 01
VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT
TRIỂN CỦA TRẺ
Trẻ em là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, là tương lai của mỗi
dân tộc. "Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai".Chăm sóc và giáo dục trẻ ngay từ
khi còn nhỏ là vô cùng quan trọng trong sự nghiệp chăm lo, đào tạo và bồi
dưỡng thế hệ trẻ trở thành con người của thế kỉ 21."Chẳng có một tâm hồn nào
có thể tỏa bóng yêu thương mà lại không bắt dễ từ một hạt giống đã ươm sâu
lòng nhân ái''. Thật vậy ngay từ khi mới sinh ra trẻ đã được cha mẹ yêu thương,
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nâng niu, chăm sóc. Nhưng để trẻ có được một nhân cách toàn diện, sau này trở
thành người công dân tốt thì chỉ sự yêu thương chăm sóc thôi là chưa đủ mà cần
giáo dục trẻ một cách khoa học, phù hợp và trường mầm non chính là môi
trường thuận lợi nhất để giáo dục trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.
Tư duy, sự tập trung ở trẻ mầm non còn rất hạn chế, trẻ không thể tiếp thu
các kiến thức một cách bài bản, có hệ thống như trẻ ở phổ thông.Vì thế cần tạo
cho trẻ môi trường để trẻ được hoạt động, trải nghiệm, vui chơi, từ đó trẻ có thể
tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, tự nhiên hơn. Trẻ học mà chơi, chơi mà
học, qua chơi việc học của trẻ trở nên nhẹ nhàng và đạt hiệu quả cao hơn. Đối
với trẻ mầm non thì vui chơi có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của
trẻ cụ thể là:
Hoạt động vui chơi ảnh hưởng mạnh đến sự hình thành tính chủ định của
các quá trình tâm lý ở trẻ. Trong trò chơi trẻ bắt đầu hình thành chú ý có chủ
định và ghi nhớ có chủ định. Bản thân trò chơi buộc trẻ phải tập trung vào một
số đối tượng được đưa vào trò chơi và nội dung của chủ đề chơi. Nếu trẻ nào
không chú ý và không nhớ được những điều kiện của trò chơi thì nó sẽ hành
động lung tung và không được bạn cùng chơi chấp nhận. Cho nên để trò chơi
được thành công buộc trẻ phải tập trung chú ý và ghi nhớ có mục đích.
Tình huống chơi và những hành động chơi ảnh hưởng thường xuyên đến sự
phát triển của hoạt động trí tuệ đặc biệt là tư duy, trí tưởng tượng của trẻ. Trong
hoạt động vui chơi đứa trẻ học thay thế đồ vật này bằng đồ vật khác, nhận đóng
các vai khác nhau. Đó chính là cơ sở để phát triển trí tưởng tượng.Vui chơi cũng
ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Tình huống chơi đòi hỏi
mọi đứa trẻ tham gia vào trò chơi phải có một trình độ giao tiếp bằng ngôn ngữ
nhất định. Nếu đứa trẻ không diễn đạt được mạch lạc nguyện vọng, ý kiến của
mình, nếu nó không hiểu được lời chỉ dẫn hay bàn bạc của bạn cùng chơi thì nó
không thể tham gia vào trò chơi được.
Bên cạnh đó vui chơi tác động rất mạnh đến đời sống tình cảm của trẻ. Đưá
trẻ lao vào trò chơi với tất cả tinh thần say mê của nó. Trong khi chơi nó tỏ ra rất
sung sướng và nhiệt tình. Khi phản ánh vào trò chơi những mối quan hệ giữa
người với người và nhập vào những mối quan hệ đó thì những rung động mang
tính người được gợi lên ở trẻ. Trong trò chơi trẻ thể hiện được tình người. Trò
chơi tác động mạnh đến trẻ em trước hết là vì nó thâm nhập một cách dễ dàng
hơn cả vào thế giới tình cảm của chúng mà tình cảm đối với trẻ lại là động cơ
hành động mạnh mẽ nhất.
Hoạt động vui chơi không chỉ ảnh hưởng đến sự hình thành tính chủ định,
phát triển tư duy, trí tưởng tượng, ngôn ngữ, tâm lý cũng như đời sống tình cảm
mà thông qua trò chơi thì những phẩm chất ý chí của trẻ cũng được hình thành
như: Tính mục đích, tính kỷ luật, tính dũng cảm...
Như vậy hoạt động vui chơi ở trẻ mầm non thực sự đóng vai trò chủ đạo
đối với sự phát triển của trẻ. Thông qua vui chơi, hành động chơi với những mối
quan hệ bạn bè cùng chơi trẻ tiếp thu những kinh nghiệm xã hội loài người mở
ra một chặng đường phát triển mới về chất. Đó là giai đoạn đầu tiên của quá
trình hình thành nhân cách, là phương tiện để phát triển toàn diện nhân cách. Vì
thế chúng ta cần thấy được việc tổ chức các trò chơi cho trẻ là cực kì quan trọng
54

và có ý nghĩa giáo dục to lớn. Tổ chức trò chơi chính là tổ chức cuộc sống của
trẻ, trò chơi là phương tiện để trẻ học làm người. Giáo viên mầm non cần tổ
chức cho trẻ chơi các trò chơi dưới nhiều hình thức khác nhau để việc chăm sóc
giáo dục trẻ ngày càng đạt kết quả tốt hơn.

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động vui chơi đố với sự phát triển
của trẻ bản thân tôi cùng các đồng nghiệp trong trường đã và đang cố gắng hết
mình để tổ chức cho trẻ được tham gia vào các hoạt động vui chơi một cách có
hiệu quả nhất. Ngoài việc cho trẻ tham gia vào hoạt đông vui chơi ở các góc
trong các giờ hoạt động góc hàng ngày thì trong các giờ đón, trả trẻ chúng tôi
cho trẻ chơi tự do theo ý thích với đồ chơi. Bên cạnh đó chúng tôi cũng tổ chức
cho trẻ chơi những trò chơi dân gian khi trẻ hoạt động ngoài trời, hoạt động tập
thể và chơi những trò chơi học tập trong các hoạt động học hàng ngày. Vì vậy
trẻ rất vui vẻ khi tới lớp, thích được đi học, tích cực tham gia vào các hoạt động
học tập vui chơi, hòa đồng cùng các bạn, trẻ biết phối hợp cùng nhau khi chơi,
qua chơi trẻ được phát triển một cách toàn diện. Tuy nhiên do điều kiện trường
lớp còn chật hẹp cơ sở vật chất còn thiếu nên chúng tôi cũng gặp không ít những
khó khăn khi tổ chức các hoạt động học tập vui chơi cho trẻ. Nhưng không vì
thế mà chúng ta không chú trọng đến những hoạt động vui chơi của trẻ. Tôi
mong rằng tôi cùng các đông nghiệp trong trường sẽ cùng nhau khắc phục
những khó khăn để tạo môi trường cho trẻ được học tập, vui chơi một cách tốt
nhất.
Lưu Thị Hậu
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21. Huỳnh Thủy. Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em: Hành động
thiết thực / Huỳnh Thủy // http:// baobinhduong.vn . – 2016 . – Ngày 26 tháng 5
PHÒNG CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ EM: HÀNH
ĐỘNG THIẾT THỰC
Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt là tai nạn giao thông,
đuối nước, ngộ độc… là nhiệm vụ hết sức cần thiết đối với gia đình và cộng
đồng xã hội, nhất là trong thời điểm khi mùa hè đã bắt đầu.
Cứ đến dịp hè, ngoài việc tạo những sân chơi bổ ích cho thiếu nhi, chúng ta
cần quan tâm đến việc phổ cập bơi cho trẻ em nhằm trang bị kỹ năng cần thiết
cho các em tự bảo vệ mình khi gặp các tai nạn sông nước và khuyến khích, động
viên phong trào rèn luyện thể thao, bồi dưỡng nhân tố mới cho các giải bơi lội
cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Gia đình cần trang bị cho trẻ kỹ năng về bơi lội để phòng chống đuối nước.
Trong ảnh: Dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Hồ bơi cộng đồng
Thành phố mới Bình Dương.

Theo số liệu thống kê của các huyện, thị, thành phố về tình hình tai nạn
thương tích trẻ em từ năm 2013-2015, toàn tỉnh có 7.761 trường hợp trẻ em bị
tai nạn thương tích xảy ra làm 43 trẻ em bị tử vong; trong đó có 30 trường hợp
trẻ em tử vong thương tâm do đuối nước. Bà Trịnh Thị Huyền, Phó Trưởng
phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) cho biết, nguyên nhân do trẻ chưa được tập bơi sớm, do sự lơ là, sơ
suất của phụ huynh hoặc chủ quan vào khả năng bơi lội của con trẻ. Chỉ một vài
giây lơi lỏng của người lớn là trẻ em có thể rơi xuống ao, hồ, sông, suối, giếng
nước… có thể bị ngạt và chết đuối. Vì vậy, cha mẹ nên giám sát con trẻ chặt chẽ
ngoài giờ học ở trường. Trong nhiều trường hợp trẻ bị tai nạn ngoài tầm kiểm
soát của người lớn thì việc trang bị kỹ năng bơi cho trẻ là điều cần thiết nhất,
giúp giảm nguy cơ tử vong. Chính vì vậy, ngay khi các em vừa kết thúc năm
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học, có nhiều thời gian vui chơi, giải trí thì cũng chính là lúc tổ chức các lớp phổ
cập bơi cho các em.
Để thực hiện tốt Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 5-2-2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ
em giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh xây dựng Chương trình phòng, chống tai
nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016- 2020 nhằm đẩy mạnh hơn nữa trong
việc kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em; đặc biệt là tình trạng trẻ em
bị tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông bảo đảm an toàn cho trẻ em, hạnh
phúc của gia đình và xã hội. Theo đó, Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Sở
Giáo dục - Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông - Vận tải,
Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Dương, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ
nữ, Hội Nông dân… tuyên truyền theo kế hoạch, xây dựng và cung cấp tài liệu,
triển khai chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước cho trẻ em để tổ chức
các lớp hướng dẫn kỹ năng bơi lội cho trẻ em nhằm từng bước nâng cao kỹ năng
bơi, phòng ngừa tai nạn đuối nước và rèn luyện sức khỏe cho trẻ, nhất là những
tháng học sinh nghỉ hè.
Trong đợt phổ cập bơi dịp hè năm 2015, toàn tỉnh đã tổ chức cho hàng
ngàn em học sinh tham gia. Đa số các em đều yêu thích bơi lội, học tập nhiều
kiểu bơi, học những kỹ năng cần thiết để tự cứu mình trước khi có thêm sự ứng
cứu của người khác. Có nhiều em qua các lớp học bơi thể hiện được năng khiếu
bơi lội và tham gia vào các phong trào bơi lội của địa phương. Dịp hè 2016, Sở
LĐ-TB&XH chủ động phối hợp với các cơ quan ban ngành tiếp tục tổ chức các
lớp dạy bơi miễn phí cho 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 9/9 huyện, thị,
thành phố. In tờ rơi, sách mỏng tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích trẻ
em, phòng, chống đuối nước trẻ em. Đồng thời, tổ chức Hội thi “Bơi giỏi” cho
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Bình Dương vào đầu tháng 8 tới.
Có thể thấy rằng, việc phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ trong dịp hè
được coi là vấn đề cấp bách, cần sự quan tâm của toàn xã hội và cần được triển
khai với sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, gia đình và nhà trường trong
việc tuyên truyền, giáo dục nhắc nhở con trẻ về ý thức phòng, chống đuối nước.
Hơn lúc nào hết chúng ta cần tăng cường công tác quản lý, nâng cao vai trò,
trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương trong việc phòng, chống đuối
nước cho trẻ em.
Huỳnh Thủy
22. Ngọc Tánh. Bình Dương: Tạo mọi điều kiện để trẻ em có cuộc sống tốt
đẹp nhất / Ngọc Tánh // http://www.binhduong.gov.vn . – 2016 . – Ngày 01
tháng 10
BÌNH DƯƠNG: TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRẺ EM CÓ CUỘC
SỐNG TỐT ĐẸP NHẤT
Trong nhiều năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn
được các ngành, các cấp ở tỉnh Bình Dương quan tâm thực hiện tốt. Để giúp
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bạn đọc hiểu hơn về vấn đề trên, PV Báo LĐ&XH đã có cuộc trao đổi với ông
Hồ Quang Điệp, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương.
* Xin ông cho biết, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong thời gian qua
tỉnh đã triển khai thực hiện như thế nào?
Thời gian qua, các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội của tỉnh Bình Dương
đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em một cách toàn diện, coi đó
là nhiệm vụ hàng đầu để đào tạo, bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước.
Sở làm tốt công tác tham mưu đến lãnh đạo tỉnh tổ chức đoàn đi thăm và
tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
nhân dịp Tết Nguyên đán, nhân dịp này toàn tỉnh đã tặng 23.800 phần quà cho
trẻ em, trong đó có 1.367 trẻ em được thăm tặng quà từ ngân sách Nhà nước và
tổ chức 2.900 điểm vui chơi miễn phí cho trẻ em với tổng kinh phí 3 tỷ 500 ngàn
đồng (trong đó: ngân sách 1tỷ 600 triệu đồng, vận động 1 tỷ 900 triệu đồng).
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động
nhân Tháng hành động vì trẻ em từ cấp tỉnh đến cấp huyện, với chủ đề: “Lắng
nghe trẻ em nói”; thăm tặng 1.300 phần quà từ nguồn ngân sách cho em tham
gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ “Trẻ em với phòng chống HIV/AIDS” và trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng nhân Quốc tế thiếu nhi 1/6, nhân dịp này
toàn tỉnh có 37.039 trẻ em được nhận quà với tổng kinh phí là 2 tỷ 980 triệu
đồng. Tổ chức đưa 70 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đi tham quan giao lưu tại
tỉnh Lâm Đồng.
Chỉ đạo phòng LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp
dạy bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Thành lập và dự lễ ra mắt 20 câu lạc bộ “Trẻ em với phòng chống HIV/AIDS”
tại thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên. Phối hợp với phòng LĐ-TB&XH thị xã
Bến Cát, thị xã Tân Uyên và thị xã Thuận An tổ chức 9 cuộc nói chuyện chuyên
đề về BVCSTE cho các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ với gần 900 người tham
dự.
* Được biết, tỉnh vừa tổ chức thành công “Đêm hội trăng rằm”, xin ông
cho biết đặc trưng của Tết Trung thu năm nay ở Bình Dương?
Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn, trẻ em vùng xa, trẻ tại các trung tâm, cơ sở bảo trợ xã hội, trẻ em
tham gia câu lạc bộ “Trẻ em với phòng chống HIV/AIDS”, trẻ em là con của
công nhân lao động có thu nhập thấp... như: Tổ chức động viên thăm hỏi, tặng
quà trung thu; tổ chức hoạt động vui hội trăng rằm, thi làm lồng đèn đẹp, múa
lân, rước cộ đèn, tổ chức các trò chơi dân gian,... Đồng thời, qua đó thu hút sự
quan tâm của cá nhân, gia đình và toàn xã hội quan tâm chăm lo cho trẻ em.
Nét mới của Trung thu năm nay, các địa phương trong tỉnh cũng tập trung
tuyên truyền vận động hướng tới chủ đề: “Lắng nghe trẻ em nói” nhằm tạo điều
kiện tối đa đẩy mạnh, phát triển quyền tham gia của trẻ em trên cơ sở được sự
lắng nghe, yêu thương, tôn trọng của người lớn... Ngành LĐ-TB&XH phối hợp
với các ngành, đoàn thể, nhà trường tổ chức, hướng dẫn các hoạt động tại cộng
đồng nhằm thu hút trẻ em tham gia vui chơi, giải trí lành mạnh. Các hoạt động
trong dịp Tết Trung thu tập trung vào tổ chức các chương trình văn nghệ, cắm
trại, thi lồng đèn đẹp tự làm, thi các trò chơi và làm đồ chơi dân gian, các
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giải thể thao trẻ em và tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử, chiếu phim, các cuộc
thi, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ phù hợp với điều kiện của từng địa phương.
* Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai những hoạt động gì nhằm đảm
bảo quyền của trẻ em, thưa ông?
Thời gian tới tỉnh tiếp tục xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và
lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em. Chủ động
phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ các nguy cơ gây tổn hại trẻ em, giảm thiểu tình
trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực.
Nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ
em.
Xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình
thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em tỉnh Bình Dương
giai đoạn 2016 - 2020 gửi các sở, ngành góp ý và tổng hợp trình Ủy ban nhân
dân tỉnh. Duy trì hoạt động Ban kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em cấp xã, phường,
thị trấn có câu lạc bộ trẻ em với phòng, chống HIV/AIDS thuộc thành phố Thủ
Dầu Một và các thị xã Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát. Tổ chức cho cán bộ cấp
tỉnh, huyện, xã, cộng tác viên BVCSTE khu ấp đi tham quan học tập kinh
nghiệm tỉnh bạn.
Hướng dẫn các đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy
định về Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em tại 50.000
hộ gia đình có trẻ em dưới 10 tuổi. Duy trì tổ chức 112 cuộc nói chuyện chuyên
đề (quý/lần) cho 840 tuyên truyền viên nòng cốt hiện đang tham gia tại 28 câu
lạc bộ “Trẻ em với phòng tránh tai nạn thương tích” thuộc các trường trung học
cơ sở của 9 huyện, thị xã, thành phố.
Ngọc Tánh
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Giới thiệu sách:
10 CUỐN SÁCH THIẾU NHI VIỆT NAM HAY NHẤT
Dưới đây là 7 quyển sách thiếu nhi Việt Nam hay nhất theo nhận định
của nhiều người. Những cuốn sách này chắc chắn không chỉ giúp trẻ có thêm
hiểu biết về thế giới xung quanh mà còn làm phong phú thêm cho tâm hồn
của các bé.
1. Lá cờ thêu sáu chữ vàng - Nguyễn Huy Tưởng
Lá Cờ Thêu Sáu Chữ Vàng (NXB Kim
Đồng) kể về tuổi trẻ chí cao của Hoài Văn Hầu
Trần Quốc Toản, đã cung quân tướng nhà Trần
lập nhiều chiến công trong cuộc chiến chống
quân Nguyên.
Nhân vật trung tâm Trần Quốc Toản cùng
với lá cờ đỏ thêu sáu chữ vàng: Phá cường địch
báo hoàng ân vào hai địa bàn chiến trận – đó là
cuộc chiến diễn ra ở miền núi, với sự sát cánh
cùng anh em Thế Lộc ở trại Ma Lục; và cuộc
chiến diễn ra trên sông cùng với đại quân nhà
Trần do Trần Nhật Duật chỉ huy, với Toa Đô…
Trên hai không gian mang đặc thù cảnh
quan của đất nước Việt Nam, hiện lên chân dung
oanh liệt của một nhân vật lịch sử nhỏ tuổi xứng đáng là sự nối dài của Thánh
Gióng trong cuộc chiến chống giặc Ân nhiều nghìn năm trước. Mở đầu truyện là
giấc mơ của Toản bắt sống được tên sứ ngông nghênh, ngạo mạn Sài Thung; và
kết thúc truyện là cảnh Toản cùng đại quân đánh bại Toa Đô trên sông, rồi lại
tiếp tục cuộc rượt đuổi trên bộ với giọng văn tưng bừng, hào sảng.
2. Góc sân và khoảng trời - Trần Đăng Khoa
Góc sân và khoảng trời là tập thơ của Trần Đăng
Khoa được xuất bản lần đầu tiên năm 1968 khi
tác giả mới 10 tuổi. Tập thơ mới đầu có tên là Từ
góc sân nhà em, sau nhiều lần tái bản và chỉnh
sửa, nay tập thơ tên là Góc sân và khoảng trời.
Tập thơ như là những trang ký ức, nhật ký của
tác giả thời thơ ấu.
Trong bản in lần thứ 23, đoạn "Đôi lời của
tác giả" đề ngày là tháng 11 năm 1996, Trần
Đăng Khoa đã viết: “Làng tôi là một trạm nghỉ
chân trên đường đi B của các trung đoàn đồng
bằng Bắc bộ, trong suốt thời chống Mỹ sau khi
huấn luyện ở núi rừng Yên Tử. Hàng ngàn chú
bộ đội đã lần lượt rải chiếu ngủ trên nền đất nhà
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tôi, đã mắc võng nằm trong vườn cây nhà tôi. Các chú nghe thơ tôi, chép thơ tôi
vào sổ tay và mang nó ra mặt trận. Sự tiếp xúc có phần ngẫu nhiên đó đã dậy tôi
một cách nghiêm túc phải viết như thế nào. Đấy là điều lý giải vì sao thơ tôi đã
có mặt từ những năm chiến tranh”
3. Kính vạn hoa - Nguyễn Nhật Ánh
Kính vạn hoa là một bộ truyện dài nhiều tập của
nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Bộ truyện gồm 54
tập truyện mang tính hài hước kể về những
chuyện vui buồn trong giới học trò, những trò
nghịch ngợm, những trò chơi thú vị, những bài
học cuộc sống sâu sắc và đầy ý nghĩa. Những
nhân vật chính là Quý ròm, nhỏ Hạnh, Tiểu Long
cùng các nhân vật khác. Mỗi tập là một câu
chuyện khác nhau xung quanh ba cô cậu bé này.
Những tập Kính vạn hoa có thể coi là những
cuốn sách tâm lý của tuổi học trò, Kính vạn hoa
hiện nay đã được dựng thành phim và 3 phần của
bộ phim (sản xuất năm 2005, 2006, 2008) đều đã
được chiếu trên kênh HTV9 Đài Truyền hình
Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ phim đã gây được sự chú ý không chỉ của giới học
trò mà đủ các lứa tuổi. Hiện nay, nhà xuất bản Kim Đồng đã tái bản (năm 2012)
bộ truyện này thành 9 tập khổ lớn và 54 tập khổ nhỏ.
4. Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ - Nguyễn Ngọc Thuần
Lần đầu tiên, nỗi buồn, thậm chí cái chết được
mô tả một cách không khoan nhượng đồng thời
lại thấm đẫm tình yêu, sự cảm thông và lòng trắc
ẩn trong văn học thiếu nhi Việt Nam. Cuốn sách
được các nhà văn trong nước mệnh danh là
“Hoàng tử bé” của Việt Nam. Câu chuyện được
bắt đầu bằng sự ra đời của một cái tên đứa trẻ như một âm thanh đẹp nhất - và kết thúc dưới
bầu trời đầy sao.
Nó lý giải tại sao khi những gì thân yêu của
chúng ta ra đi thì cũng giống như việc ta cắt lìa
từng khoảng trời trong trái tim mình. Các chương
sách là những câu chuyện ẩn dụ về âm nhạc - bà
mẹ vĩ đại nhất, về ngón tay - bài học thân thể và
sự kiêu hãnh, về khu vườn - một đứa trẻ chỉ thật sự lớn lên khi chúng đi xuyên
qua khu vườn, rồi từ đó nhận ra thế giới không bằng thị giác mà bằng sự trải
nghiệm những giác quan khác có tính chất rộng lớn hơn...
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5. Đất rừng phương Nam - Đoàn Giỏi
Câu chuyện mượn hình ảnh một cậu bé bị lưu
lạc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp ở
Nam bộ để giới thiệu Đất rừng Phương Nam.
Nơi đó, một vùng đất vô cùng giàu có, hào
phóng và hùng vĩ với những con người trung
hậu, trí dũng, một lòng một dạ theo kháng
chiến.
Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi như
một xã hội của miền sông nước Tây Nam bộ
thu nhỏ. Bởi ở nơi đó, người đọc đã tìm thấy
hình ảnh người dân của vùng đất phương Nam
từ sông Tiền, sông Hậu trải dài đến Kiên Giang
- Rạch Giá, rồi xuống tận rừng U Minh, sau đó
dừng lại ở Năm Căn Cà Mau. Bối cảnh trong
Đất rừng phương Nam là cả một đất trời thiên
nhiên ưu đãi, cánh đồng bát ngát mênh mông, sóng nước rì rầm, rừng rậm bạt
ngàn trù phú, thú rừng hoang dã muôn loài...
6. Dế mèn phiêu lưu ký - Tô Hoài
Tác phẩm miêu tả cuộc phiêu lưu của một
chú Dế Mèn qua thế giới loài vật và loài người.
Những vấn đề nóng hổi như là: cái thiện và cái
ác, chiến tranh và hòa bình, lí tưởng và lẽ sống
được thể hiện một cách nhẹ nhàng, tinh tế mà
sâu sắc.
Cậy mình là chàng dế cường tráng, Mèn
dương dương tự đắc, cho mình là tay ghê gớm.
Trải qua hai bài học đắt giá là cái chết của của
dế Choắt và bị bác Xiến Tóc cắt đứt mất hai sợi
râu mượt óng mà Mèn mới tỉnh ngộ, hiểu ra thế
nào là lòng nhân ái và cái giá phải trả cho sự
ngông nghênh của mình. Từ đó Mèn quyết chí
đi chu du thiên hạ, chí hướng của Mèn càng
được củng cố sau khi chú làm được việc có ích đầu tiên trong đời đó là cứu giúp
chị Nhà Trò yếu đuối thoát nạn lũ nhện hung ác. Không những thế chú còn được
sự ủng hộ hết lòng của mẹ kính yêu và kết giao được với người bạn tri kỉ là Dế
Trũi.
Từ đây cuộc đời Mèn rẽ lối sang một trang hoàn toàn mới mẻ, các em có
muốn khám phá tiếp không nào? Mèn đã trải qua những cuộc phiêu lưu vào thế
giới các loài vật, vượt qua cơ man nào là rủi ro và biến cố, nhưng từng bước
Mèn vươn lên tự điều chỉnh, tự nhận thức để trở thành con người giàu lí tưởng
và ham hiểu biết với bản lĩnh kiên cường của một trai tráng đầu đội trời chân
đập đất.
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Chúng ta sẽ được lạc vào thế giới loài vật gần gũi, thân thương với toàn
những con vật gắn chặt với đời sống thôn quê dân dã như: bác Xiến Tóc, Võ sĩ
bọ ngựa, Châu Chấu Voi, Ếch Cốm, Chuồn Chuồn…
7. Tuổi thơ dữ dội - Phùng Quán
Tuổi thơ dữ dội là một tác phẩm truyện dài
bảy phần của nhà văn Phùng Quán. Truyện
được khởi thảo bên bờ Hồ Tây năm 1968 và
hoàn thành trong lều cỏ giữa hồ Tịnh Tâm năm
1986. Cuốn truyện xoay quanh cuộc sống chiến
đấu và sự hy sinh của những thiếu niên 13, 14
tuổi trong hàng ngũ Đội thiếu niên trinh sát của
trung đoàn Trần Cao Vân.
Cuốn truyện miêu tả súc tích quá trình
tham gia chiến đấu và hy sinh ở tuổi đời rất trẻ
của hơn ba mươi thiếu niên, tập trung quanh
bốn nhân vật tiêu biểu là Lượm, Mừng, Quỳnh
sơn ca, Hòa đen,... và một loạt các nhân vật
khác như: Bồng da rắn, Vịnh sưa, Tư dát.
Cuốn truyện có hệ thống nhân vật khá
giống "Những ngày khói lửa" và một vài truyện ngắn khác, khiến người đọc cảm
giác là có nhiều tác phẩm khác nhau trong thời kỳ này cùng viết về một nhóm
nhân vật có thật.
Năm 1988, cuốn tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán được xuất
bản và nhận Giải thưởng Văn học Thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam hai năm
sau đó và đã được dựng thành phim.
8. Khoa học- Để trả lời cho những thắc
mắc của trẻ
Đồng hồ sinh học của chúng ta chạy như thế
nào? Vì sao nút chai sâm banh lại nhảy lên? Vì
sao một nam châm cắt đôi cho ta hai nam châm?
Cầu vồng hình thành như thế nào? Vì sao tóc lại
dựng đứng khi ta cởi quần áo? Vì sao bụng sôi
òng ọc? Đáp án cho những câu hỏi trên và gần
300 câu khác về thế giới khoa học của mọi lĩnh
vực vũ trụ, hệ mặt trời, hóa học, toán học, vật lý,
điện, nước, nhiệt, thực vật, động vật, y học…
được tập hợp trong cuốn sách này, tạo nên một
kho kiến thức tuyệt vời cho trẻ em.
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9. Bách khoa động vật
Con người chúng ta là một thành viên của giới
động vật, nhưng em biết gì về thế giới đó? Bách
khoa động vật là cánh cửa rộng mở để em bước
váo khám phá thế giới động vật kỳ thú đấy.
Với các hính minh họa trực quan sinh
động, bắt mắt, cuốn sách cung cấp một lượng
kiến thức phong phú, súc tích, dễ hiểu, cùng
những câu hỏi vui, mẩu thông tin thú vị về giới
động vật. Em sẽ được tìm hiểu về các nhóm
động vật chính, cách chúng kiếm ăn, tự vệ, kết
đôi hay sinh sản. Ngoài ra em còn được biết về
một số loại động vật kỳ lạ, ví dụ như những loài
cá dưới biển sâu.
Bộ sách gồm các cuốn: Bách khoa đầu tiên,
Bách khoa vũ trụ, Bách khoa địa lý, Bách khoa tự nhiên, Bách khoa động vật,
Bách khoa khủng long, Bách khoa cơ thể con người, Bách khoa khoa học, Bách
khoa công nghệ.
Hãy đọc sách để biết thêm về những “hàng xóm” của chúng ta trên trái đất
nhé!
10. Tiếng Anh cho trẻ em
Bộ sách được biên soạn dành cho trẻ em (210 tuổi), được chia thành năm cấp độ theo mức
độ từ dễ đến khó; bao gồm những chủ đề gần gũi
trong cuộc sống. Ở mỗi chủ đề sẽ đưa ra các tình
huống cụ thể để các em học hỏi và áp dụng.
Thông qua những tình huống sinh động và thú vị,
bộ sách giúp các em học cách dùng tiếng Anh để
biểu đạt những sự vật thường hay tiếp xúc hằng
ngày. Cuốn Student’s book giới thiệu cho các em
từ và mẫu câu thông dụng trong tiếng Anh, cuốn
Workbook giúp các em luyện tập, tổng kết lại các
từ vựng và mẫu câu đã học. Đĩa DVD minh họa
ấn tượng bài học với phần nhạc họa vui nhộn và
đáng yêu, các em sẽ được nghe phát âm các từ
vựng, đoạn hội thoại, bài hát tiếng Anh,… một
cách chuẩn xác, giúp rèn luyện kỹ năng nghe nói và làm quen với môi trường
Anh ngữ một cách đơn giản dễ dàng
Những cuốn sách trên hiện đang có tại phòng Thiếu nhi Thư viện tỉnh
Bình Dương. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
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BẢNG TRA TÊN TÁC GIẢ
STT

TÊN TÁC GIẢ

SỐ THỨ TỰ
TÀI LIỆU
9

1

Chi Mai

2

Đào Hồng Lan

6

3

Đoan Trang

11

4

Giác Hương Hạnh

17

5

Hà Huy Thông

2

6

Hoàng Lan

8

7

Huệ Phương

16

8

Huỳnh Thủy

21

9

Lê Thị Thu

7

10

Lưu Thị Hậu

20

11

Mai An

1

12

Ngọc Lan

14

13

Ngọc Tánh

22

14

Nguyễn Khắc Chính

3

15

Nguyễn Thị Thu Hương

4

16

Phan Thị Thùy Linh

18

17

T.T

13

18

Thảo Nguyên

19

19

Vinh Hà

12

20

Vũ Hải Việt

5

21

Yến Nguyệt

10
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BẢNG TRA TÊN TÀI LIỆU

STT
1
2
3
4
5
6

TÊN TÀI LIỆU
Bác Hồ với thiếu niên, nhi đồng
Bình Dương: Tạo mọi điều kiện để trẻ em có cuộc sống tốt đẹp
nhất
Các kỹ năng sống cần thiết cho trẻ em Việt Nam
Các nước bảo vệ trẻ em tránh bị xâm hại tình dục như thế nào?
Các quyền của trẻ em và việc bảo vệ trẻ em Việt Nam
Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở Việt Nam hiện nay: Thực
trạng và giải pháp

STT
TÀI
LIỆU
2
22
16
9
4
6

8
9
10

Giáo dục - Mối quan tâm hàng đầu của trẻ em Việt Nam
Hội thảo quốc tế về giám sát quyền trẻ em độc lập
Hôm nay cả thế giới hành động vì trẻ em gái

11
12
13
14
15

Lên tiếng để chấm dứt xâm hại tình dục trẻ em
Liên hợp quốc sát cánh cùng Việt Nam bảo vệ trẻ em
Một số quyền cơ bản của trẻ em theo quy định của pháp luật
Việt Nam
10 Nguyên tắc ứng xử với con cha mẹ nên đọc
5 điều cần tránh khi muốn dạy con ngoan

16

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

1

17
18

Những lời dạy của Bác Hồ dành cho thiếu nhi
Những trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái

3
17

19

Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em: Hành động thiết
thực
Quốc tịch Việt Nam của trẻ em – Một vấn đề cần quy định rõ
hơn trong pháp luật về quốc tịch

15
12
11
10
13
5
18
19

21
8

20

"Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai", chăm sóc, giáo dục và bảo
vệ trẻ em là sự nghiệp của toàn xã hội

14

21

Vai trò của hoạt động vui chơi đối với sự phát triển của trẻ

20

22

Vì trẻ em hôm nay và ngày mai

7
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