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Kính gửi Quý Độc giả, 

Chúng ta đã bước qua những tháng đầu tiên của năm 2021 - Một 
năm mới với nhiều khởi đầu mới. Ngay những tháng đầu năm, chúng 
ta đã đối mặt với làn sóng COVID-19 quay trở lại, nhiều hoạt động học 
tập, làm việc, sản xuất,… bị gián đoạn. Điều này đòi hỏi chúng ta phải 
thay đổi và thích ứng với “trạng thái bình thường mới”. 

Đối với MSD, chúng tôi vẫn không ngừng nỗ lực để thực hiện và duy 
trì các kế hoạch, hoạt động đã đề ra, đồng thời triển khai những hoạt 

động, những chiến dịch mới để đồng hành cùng cộng đồng trong tiến trình thích nghi với 
trạng thái bình thường mới. Trong bản tin quý 1 này, chúng tôi chia sẻ những dấu ấn của MSD 
trong hành trình nỗ lực tạo nên các tác động xã hội trong bối cảnh đại dịch, đánh dấu sự 
chuyển mình của không chỉ MSD mà cả các tổ chức xã hội khác. 

Tiêu điểm Bản tin 4 tháng đầu năm 2021 là Hành trình báo cáo, chia sẻ và lắng nghe Tiếng 
nói trẻ em Việt Nam của chúng tôi qua 7 tỉnh thành phố. Trong hành trình này, chúng tôi đã 
có dịp được gặp gỡ hơn 1000 trẻ em, chúng tôi ấn tượng bởi những câu hỏi, những mong 
muốn, đề xuất và ý kiến đóng góp của các em, cả những ánh mắt, nụ cười tron trẻo nhắc nhở 
rằng chúng ta còn rất nhiều việc cần làm cho thế hệ tương lai. 

Trong bản tin này, Quý vị độc giả cũng có thể tìm thấy các nỗ lực của chúng tôi trong các hoạt 
động nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội, thanh thiếu niên thông qua các hoạt động 
tập huấn, các chiến dịch giáo dục kĩ năng sử dụng Internet an toàn cho trẻ em, bảo vệ trẻ em 
trước nguy cơ xâm hại tình dục và hỗ trợ pháp lý cho gia đình nạn nhân,… Dự án Trang mới 
cuộc đời cũng có những bước tiến đáng kể khi chúng tôi phát triển thêm những kênh gây 
quỹ từ cộng đồng mới và đạt được những thành công bước đầu. Hoạt động kết nối doanh 
nghiệp - tổ chức xã hội vẫn được đẩy mạnh thông qua những khảo sát, nghiên cứu và những 
buổi thảo luận nhóm để tạo lập giá trị chia sẻ,…. 

Dẫu rằng đại dịch COVID-19 vẫn được dự đoán sẽ còn kéo dài, nhưng chúng tôi tin rằng, 
cùng nhau chúng ta sẽ có thể chiến thắng đại dịch, ổn định cuộc sống. Mong Quý Độc giả khi 
đọc bản tin sẽ tìm thấy niềm vui, lạc quan thông qua những kế hoạch, bước tiến của chúng 
tôi trong thời gian tới. 

Trân trọng cảm ơn và chúc quý vị luôn 
mạnh khoẻ, bình an! 

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển 
bền vững (MSD) 
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Chiến dịch  
Công dân số chuẩn: Online vui - Vùi COVID 2021
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Trong giai đoạn từ ngày 23.02 - 15.03.2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững 
(MSD), với sự hỗ trợ tài chính của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế, phát động chiến dịch 
“Công dân số chuẩn – Online vui, Vùi COVID” 2021. Chiến dịch nhằm thúc đẩy sự tham gia 
của trẻ em trong việc xây dựng môi trường mạng lành mạnh, đồng thời hướng dẫn cha mẹ, 
thầy cô - những người thân thiết và gần gũi với trẻ cũng như truyền thông về những chính 
sách, chương trình  góp phần tạo nên môi trường mạng an toàn cho trẻ. 

Với mục tiêu lan tỏa đi thông điệp “Để trẻ em 
Việt Nam trở thành công dân số chuẩn”, chiến 
dịch đã cung cấp cho các bậc phụ huynh và 
trẻ em những thông tin cần thiết và bổ ích để 
các con có thể sử dụng Internet thoải mái và 
an toàn bằng những hình ảnh và video clip 
sinh động. Các bài viết nổi bật có thể kể đến 
như: Sử dụng Facebook an toàn với 7 bước 
cơ bản; 5 nguyên tắc - 10 hành động để đồng 
hành cùng trẻ sử dụng Internet an toàn; Bảo 
vệ trẻ khỏi những video có nội dung xấu; Tips 
sử dụng Youtube an toàn; 5 điều nên nói với 
con về Internet,...

Đồng thời, trong khuôn khổ chiến dịch, MSD 
đã tổ chức buổi toạ đàm trực tuyến “Trẻ em 
Việt Nam - Chuẩn thanh niên thời đại số” với 
sự tham gia của đại diện Cục Trẻ em, Chuyên 
gia Công nghệ thông tin và NSƯT Xuân Bắc. 
Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ 
quan điểm về vấn đề sử dụng mang Internet 
của trẻ em hiện nay dưới nhiều góc nhìn khác 
nhau đồng thời đưa ra những lời khuyên hữu 
ích dành cho các bậc phụ huynh, thầy cô và 
người chăm sóc trẻ.
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Trải qua 3 tuần phát động, chiến dịch “Công dân số chuẩn – Online vui, Vùi COVID” 2021 
đã nhận được hơn 17000 lượt tiếp cận trên các trang Facebook cùng 12 bài báo đưa tin và 
phỏng vấn chuyên sâu. Điều này thể hiện sự quan tâm của gia đình và cộng đồng trên hành 
trình cùng trẻ trở thành những công dân số chuẩn của đất nước. 

 

Chia sẻ về chiến dịch, bà Trần Vân Anh - Giám đốc chương trình MSD nói: “Đối với các trẻ 
em, các em hãy luôn tin tưởng rằng các em không bao giờ một mình. Sẽ luôn luôn có người 
lắng nghe, tin tưởng và hành động để bảo vệ các em. Đối với các bậc phụ huynh, chúng ta 
hãy luôn lắng nghe các con, em mình với tấm lòng yêu thương, tin tưởng các con và khi đồng 
hành với nhau, chắc chắn chúng ta sẽ luôn có giải pháp cho mọi vấn đề.” 



Hành trình Tiếng nói Trẻ em Việt Nam 
 Khi trẻ em lên tiếng 

Trong giai đoạn tháng 3 đến tháng 4 năm 2021, 
Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững 
(MSD) phối hợp với Cục Trẻ em - Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội, tổ chức Chuỗi Hội thảo 
chia sẻ kết quả báo cáo Tiếng nói Trẻ em Việt 
Nam tại 7 tỉnh/ thành phố trên cả nước.  
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Trong năm 2020, Viện Nghiên cứu Quản lý 
Phát triển bền vững (MSD) và Tổ chức Cứu 
trợ trẻ em (Save the Children) đã công bố báo 
cáo Tiếng nói trẻ em Việt Nam. Khảo sát Tiếng 
nói Trẻ em Việt Nam do MSD điều phối triển 
khai từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2020 với 
sự tham gia của 1.692 trẻ em từ 11 đến 16 tuổi 
ở 7 tỉnh/ thành phố trên cả 3 miền Bắc, Trung, 
Nam. Tiếp nối thành công của Báo cáo, MSD 
đã phối hợp với Cục Trẻ em – Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội thực hiện chuỗi Hội 
thảo Chia sẻ kết quả Báo cáo Tiếng nói trẻ em

Việt Nam 7 tỉnh, thành phố có trẻ em đã 
thực hiện khảo sát trong tháng 3 và tháng 
4. Chuỗi Hội thảo nhằm mục tiêu chia sẻ, 
công bố các kết quả của Báo cáo Tiếng nói 
Trẻ em Việt Nam, đồng thời lắng nghe, tiếp 
nhận ý kiến phản hồi của các em và các 
bên liên quan nhằm thúc đẩy sự tham gia 
của trẻ em trong các vấn đề liên quan đến 
chính các em.



Trong buổi Hội thảo khởi động tại Hà Nội 
ngày 22.03.2021, bà Nguyễn Phương Linh 
– Viện trưởng MSD chia sẻ: “Chúng ta vẫn 
nói trẻ em là mầm non tương lai của đất 
nước. Thực sự thì không chỉ trong tương 
lai, hiện tại, đặc biệt trong thời đại công 
nghệ số, trẻ em đóng vai trò rất quan 
trọng trong tiến trình phát triển của đất 
nước. Trẻ em là các công dân số đóng 
góp cho môi trường mạng lành mạnh an 
toàn, là các đại sứ về môi trường, những 
người có trách nhiệm bảo vệ bản thân, 
bảo vệ bạn bè khỏi bạo lực, xâm hại, bắt 
nạt, v.v. những người truyền cảm hứng và 
tạo nên sự thay đổi. Quyền tham gia của 
trẻ em đã được khẳng định. 
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Chúng tôi rất hạnh phúc vì Báo cáo Khảo sát tiếng nói trẻ em Việt Nam đã có được sự tham 
gia nhiệt thành của trẻ em, báo cáo khảo sát đã phản ánh được thực trạng, các điều các em 
quan tâm, mong muốn và đòi hỏi quyền của mình, sau đó, được Quốc hội và các cơ quan 
quản lý nhà nước  quan tâm, lắng nghe, hành động và phản ánh trong việc xây dựng các 
chương trình quốc gia vì trẻ em, các chính sách liên quan đến trẻ em. Chuỗi sự kiện Hội thảo 
Tiếng nói trẻ em là sự kiện chứng tỏ những người lớn, các  ban ngành liên quan đang báo 
cáo lại kết quả với các em, và đối thoại các vấn đề  của trẻ em để các chính sách liên quan 
tới trẻ em tiếp tục được cải thiện, quyền tham gia của trẻ em được thực hiện“.

Chuỗi Hội thảo có sự tham gia của hơn 1000 trẻ em và đã ghi nhận rất nhiều ý kiến đa dạng 
của các em về những vấn đề như Quyền trẻ em, an toàn mạng cho trẻ em và thanh thiếu 
niên, trừng phạt thể chất tinh thần trẻ em, áp lực học tập, thi cử, định kiến giới, v.v.
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Một số phát biểu đáng chú ý của các em: 

– Em ấn tượng bởi phát hiện liên quan đến việc chứng kiến trừng phạt thể chất tinh thần trẻ 
em. Em cũng đã chứng kiến hình thức trừng phạt thể chất tinh thần trẻ em, em thấy tội nghiệp 
cho các bạn đó. Em mong muốn cha mẹ cần lắng nghe con nhiều hơn, các bên liên quan 
cần xây dựng quyền để bảo vệ trẻ em. (Em T.D, lớp 6) 

– Trẻ em đang phải học hành nhiều quá, thì ăn ngủ, vui chơi ở đâu? Cần cân bằng thời gian 
học với thời gian tham gia các hoạt động ngoại khoá như cắm trại, đi đến các khu mồ côi, 
nghèo để tìm hiểu cuộc sống, các kiến thức về cuộc sống. (Em G.H, lớp 7) 

– Chúng em đang học tới 13 môn học, chúng ta có sử dụng hết kiến thức của các môn này 
trong tương lai không? Theo em chỉ nên tập trung học vài môn theo định hướng. (Em G.N, 
lớp 7) 

– Nhiều trẻ em không tự tin, còn khá thụ động chưa tự tin nói lên ý kiến của mình, có cách 
nào để hỗ trợ các bạn có thể phát biểu trước đám đông hay không? (Em K.) 

Trước những ý kiến, thắc mắc của các em 
học sinh, Ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng 
Cục Trẻ em chia sẻ: “Sự tham gia của trẻ 
em luôn là nội dung ưu tiên trong các kế 
hoạch hoạt động của Cục Trẻ em. Chúng 
tôi đánh giá cao các kết quả Báo cáo Tiếng 
nói trẻ em Việt Nam cũng như các ý kiến, 
nguyện vọng, đề xuất mà các em đã chia 
sẻ trong chương trình hôm nay. Những 
hoạt động đối thoại, tiếp nhận ý kiến của 
trẻ em cần được thực hiện thường xuyên 
với nhiều hình thức, cách thức. Các ý kiến 
này sẽ được ghi nhận lại và trình lên các 
cơ quan quản lý cấp cao nhất mỗi tháng. 
Chúng tôi luôn cùng các cơ quan quản lý 
nhà nước khác, trường học, các tổ chức xã 
tiếp tục lắng nghe, tiếp thu và hành động 
để thúc đẩy thực hiện quyền tham gia của 
trẻ em Việt Nam.” 



CHIẾN DỊCH 
“CON AN TOÀN - CHA MẸ Ở NGAY ĐÂY" 

Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em vẫn luôn là 
một trong những vấn nạn của xã hội. Số lượng 
nạn nhân đang ngày một tăng lên, đồng thời 
các hành vi xâm hại, thể chất, tâm lý hoặc bạo 
hành trẻ em cũng dần biến tướng, khó lường. 
Ở Việt Nam, hiện trạng này đã và đang để lại 
những hậu quả đau lòng không chỉ cho nạn 
nhân mà còn cả gia đình và xã hội, không chỉ 
ở những vùng sâu vùng xa mà ngay cả những 
địa bàn kinh tế - xã hội. 

Trong giai đoạn từ ngày 25.3 - 25.4.2021, trong 
khuôn khổ dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho 
trẻ em bị xâm hại tình dục tại Hà Nội” được 
hỗ trợ tài chính bởi Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư 
pháp (JIFF) – một hợp phần của Dự án ODA 
“Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt 
Nam – EU JULE” do Liên minh Châu Âu tài trợ, 
Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững 
(MSD) phối hợp với Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em 
Việt Nam (VACR) thực hiện chiến dịch “Con an 
toàn – Cha mẹ ở ngay đây” 2021 nhằm cung 
cấp thông tin và nâng cao nhận thức của gia 
đình, nhà trường, người chăm sóc trẻ và cộng 
đồng về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em; 
hỗ trợ y tế pháp lý khi phát hiện trẻ bị xâm hại 
tình dục; giúp các bậc cha mẹ cũng hiểu hơn 
về quy trình tiếp cận dịch vụ y tế khám thương 
ban đầu. 
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Chia sẻ về chiến dịch, bà Nguyễn Phương Linh 
- Viện trưởng MSD nói: “Hành trình xây dựng 
lá chắn an toàn cho mọi trẻ em là một hành 
trình dài, khó khăn và cần sự nỗ lực, đặc biệt 
là các bậc cha mẹ. Nhưng hãy luôn nhớ rằng 
các cha mẹ không bao giờ đơn độc. Các cơ 
quan nhà nước, các tổ chức xã hội vẫn luôn 
sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ các gia đình 
trên hành trình này. Tuy rằng chiến dịch Con 
an toàn – Cha mẹ ở ngay đây chỉ kéo dài 1 
tháng, nhưng những nỗ lực của chúng ta sẽ 
không dừng lại nếu như chỉ còn 1 trẻ em chưa 
được an toàn.” 

Trong suốt 1 tháng, Viện MSD và VACR đã tổ chức 2 buổi tọa đàm trực tuyến “Con an toàn - 
Cha mẹ ở ngay đây” và “Xâm hại tình dục trẻ em: Đương đầu hay thỏa hiệp” cùng với việc 
truyền thông mạng xã hội và tổ chức các sự kiện truyền thông trực tuyến và trực tiếp nhằm 
chia sẻ về thực trạng xâm hại trẻ em trong những năm gần đây cũng như giới thiệu về các 
chính sách bảo vệ trẻ em và hỗ trợ kịp thời cho trẻ không may là nạn nhân của xâm hại tình 
dục. Chiến dịch đã thu về kết quả ấn tượng với gần 300 người tham dự trực tiếp và hơn 
40,000 lượt tiếp cận trực tuyến trên hai trang Facebook MSD Vietnam và Lan toả yêu thương. 
Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng và xã hội trong việc chung tay bảo vệ 
trẻ em khỏi xâm hại tình dục trẻ em. 

Hành trình để bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục, và cả hành trình đi tìm công lý cho nạn 
nhân trẻ em có thể gian nan, vất vả, nhưng đó là một sứ mệnh, một hành trình đúng đắn để 
theo đuổi. Chúng ta không thoả hiệp mà hãy đương đầu để bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tìn 
dục, giúp cho các em có một môi trường an toàn để phát triển lành mạnh. Dù chỉ còn 1 trẻ em 
bị bạo lực, xâm hại, tức là chúng ta còn có việc phải làm. 
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Tập huấn

Tiếp nối các hoạt động hợp tác năm 
2020, trong 2 ngày 21 – 22.01.2021, 
Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển 
bền vững (MSD) đã tổ chức Hội thảo 
tập huấn “Vận động chính sách về 
Quản trị Quyền Trẻ em năm 2021”. 
Đây là hoạt động nhằm xây dựng 
kế hoạch hoạt động vận động chính 
sách năm 2021 cho mạng lưới Quản trị 
Quyền Trẻ em (CRG), tăng cường phối 
hợp hoạt động cho các thành viên 
Mạng lưới, đồng thời thúc đẩy thực 
hiện Chương trình Hành động Quốc 
gia Vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030. 
Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự 
án “Tăng cường năng lực các tổ chức 
xã hội về quản trị quyền trẻ em” do Tổ 
chức Cứu trợ trẻ em (SCI) tài trợ. 
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Hội thảo tập huấn có sự tham gia của hơn 30 đại biểu đến từ các tổ chức thành viên mạng 
lưới CRG từ cả 3 miền Bắc – Trung – Nam. Tại Hội thảo, đại diện Mạng lưới đã tổng kết hoạt 
động của Mạng lưới năm 2020, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận các nội dung chính của 
buổi tập huấn báo gồm:

- Phân tích bối cảnh Vận động chính sách về 
Quản trị quyền trẻ em năm 2021 

- Xác định vấn đề/ mục tiêu vận động chính 
sách và tìm hiểu các kỹ năng vận động 
chính sách. 

- Các vấn đề chính sách liên quan đến trẻ 
em và kế hoạch thực hiện Chương trình 
Hành động Quốc gia vì trẻ em giai đoạn 
2021-2030 

- Vận động chính sách về Quản trị quyền trẻ 
em và các nỗ lực vận động chính sách của 
các thành viên CRG trong năm 2020 

- Lập kế hoạch Vận động chính sách của 
mạng lưới CRG và phương án hợp tác. 

Cũng trong hội thảo, các thành viên đã xây 
dựng kế hoạch sơ bộ cho việc vận động 
chính sách năm 2021, trong đó tập trung 
vào các hoạt động:  

- Giám sát việc thực thi Quyền Trẻ em  

- Đảm bảo sự tham gia của trẻ em  

- Đảm bảo hệ thống nước sạch, vệ sinh 
cho trẻ em trong trường học  

- Phòng chống trừng phạt thể chất, tinh 
thần và xâm hại trẻ em  

- Thúc đẩy quyền được khai sinh cho trẻ 
em  

- Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật - 
Chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho trẻ em 
trong trường học.  
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Khảo sát
VỀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC - 

TẠO LẬP GIÁ TRỊ CHIA SẺ

Đóng góp vào tiến trình thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững (PTBV - SDG) tại Việt Nam, đặc 
biệt là thúc đẩy Quan hệ đối tác giữa các bên (Chính phủ - Tư nhân – Tổ chức xã hội) – Mục 
tiêu PTBV 17, từ tháng 12.2020 đến tháng 4.2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững 
(MSD) phối hợp với RED Communication và tổ chức phi chính phủ của Đức ProNGO! thực 
hiện 02 khảo sát đối với khối tư nhân và khối các tổ chức xã hội tại Việt Nam nhằm tìm hiểu 
nhận thức, quan điểm chiến lược và xu hướng phát triển đối tác trong các hoạt động Tạo lập 
giá trị chia sẻ (CSV), hướng tới 17 Mục tiêu PTBV trong giai đoạn 2020-2024.

Sau 3 tháng triển khai thu thập khảo sát trực tuyến, khảo sát đã thu được 108 phiếu trả lời đầy 
đủ từ các doanh nghiệp với đa dạng ngành nghề và quy mô, đồng thời thu được 65 phiếu 
trả lời từ các tổ chức xã hội hoạt động trong nhiều lĩnh vực nhằm phát triển cộng đồng, cải 
thiện môi trường hướng tới các Mục tiêu PTBV. Đồng thời, nhóm nghiên cứu tổ chức hơn 30 
cuộc phỏng vấn chuyên sâu, 01 thảo luận nhóm với các đại diện ở cương vị lãnh đạo doanh 
nghiệp, các mạng lưới tổ chức xã hội và 01 toạ đàm tham vấn các bên liên quan. Báo cáo sẽ 
được tiếp tục thực hiện, chỉnh sửa và công bố vào Quý 2 năm 2021.
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 MSD phát triển các 
kênh gây quỹ trực tuyến 

Trong những tháng đầu năm 2021, Viện 
Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) 
đã phát triển và đẩy mạnh các hình thức gây 
quỹ trực tuyến từ cộng đồng, đặc biệt là phối 
hợp với Ứng dụng Ví điện tử MoMo để gây 
quỹ cho các chương trình, dự án. 

Cụ thể, tính đến hết tháng 4.2021, nhờ sự 
hỗ trợ của Ví MoMo, MSD đã gây quỹ thành 
công 5 chiến dịch gây quỹ với tổng số tiền là 
575.000.000 đồng

Tiếp nối thành công của chiến dịch “Trao 
em trang mới cuộc đời” cuối năm 2020,  
MSD đã thực hiện 2 chiến dịch gây quỹ cho 
dự án Trang mới cuộc đời - Hỗ trợ làm giấy 
khai sinh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 
khó khăn vào đầu tháng 1 và cuối tháng 
4.2021. Các chiến dịch đều đạt được mục 
tiêu rất nhanh chóng, chỉ trong vòng 4 – 5 
ngày với số tiền lần lượt là 100.000.000 
đồng và 95.000.000 đồng.  Các khoản 
đóng góp sẽ được Dự án sử dụng để làm 
giấy tờ, xác minh nhân thân, xét nghiệm 
ADN (nếu cần), chi phí thực hiện cho các 
cán bộ xã hội, luật sư, các gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn, phần quà nhỏ dành tặng 
các em nhỏ,…
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Mỗi phần quà dành cho các gia đình bao gồm: thực phẩm (gạo, trứng, sữa, dầu 
ăn,…), xà phòng, kem đánh răng, bàn chải, khẩu trang, bỉm,… Những phần quà 
sẽ thay cho lời chúc mừng năm mới đến các trẻ bại não, tiếp thêm sức mạnh 
và phần nào san sẻ gánh nặng với các gia đình, cũng như gửi gắm thông điệp 
“Không bao giờ bỏ con lại phía sau!”

“Đại sứ nước - Nước sạch cho cộng đồng" là một chương trình trọng tâm gây 
quỹ của MSD cùng các tổ chức đối tác trong năm nay. Trong tháng 3 và tháng 4, 
MSD đã liên tiếp thực hiện gây quỹ 2 chiến dịch “Đại sứ nước - Nước sạch về bản 
Tà Lao" với số tiền 80.000.000 đồng và “Đại sứ nước - Chung tay đưa nước về 
ấp Thanh Trì B" với số tiền 150.000.000 đồng. Số tiền đã quyên góp này sẽ được 
MSD cùng với Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển cộng đồng (RIC) sử 
dụng để xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch và cải tạo nâng cấp hoặc xây 
dựng mới hệ thống các bể chứa nước cho các hộ dân tại bản Tà Lao và ấp Thanh 
Trì B, đồng thời hướng dẫn sử dụng nước sạch, tiết kiệm nước, bảo vệ nguồn 
nước, duy tu, bảo vệ công trình cho người dân. 

Trong thời gian tiếp theo, MSD sẽ tiếp tục những nỗ lực phát triển kênh gây quỹ 
trực tuyến nhằm kiến tạo các giá trị, lợi ích cho cộng đồng, hướng đến mục tiêu 
“Không ai bị bỏ lại phía sau". 

Cũng trong thời gian đầu năm 
2021, MSD phối hợp với Hội Gia 
đình trẻ bại não Việt Nam 
(CPFAV) gây quỹ 150.000.000 
đồng thông qua ví điện tử MoMo 
để trao tặng 110 phần quà cho 
110 gia đình có trẻ bại não tại 4 
tỉnh khu vực Tây Nguyên.
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Với mong muốn tạo ra một môi trường vui  chơi an toàn, lành mạnh, góp phần đảm bảo 
và thúc đẩy quyền được vui chơi của trẻ em, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững 
(MSD) đã tổ chức Chương trình Trang mới cuộc đời – Trao tặng đồ chơi cho trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn tại TP.Hồ Chí Minh tại Trường tình thương Ánh Linh với sự hỗ trợ quà tặng 
từ Công ty Spin Master – một trong những công ty sản xuất đồ chơi và trò chơi kỹ thuật số 
hàng đầu thế giới. 

Thông qua sự kiện, Công ty Spin Master đã gửi đến trẻ em tại 6 mái ấm, cơ sở bảo trợ, 
trường tình thương và khoảng 800 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn 
TP. Hồ Chí Minh 348 bộ đồ chơi đa dạng về hình thức với các nhân vật hoạt hình quen 
thuộc với các em. Tất cả đồ chơi đều được cam kết an toàn với trẻ em và phù hợp cho cả 
các bạn nam và nữ trong độ tuổi từ 3-10 tuổi.  

Ngay khi nhận được quà và hướng dẫn sử dụng đồ chơi, các 
em nhỏ đã không khỏi cảm thấy thích thú và hào hứng. Em 
N.Y - 6 tuổi, học sinh trường Ánh Linh bày tỏ: “Đã quá ạ! Con 
thích nhất là bạn chó cảnh sát trong Biệt đội chó cứu hộ, bạn 
ấy rất dũng cảm. Sau này con cũng muốn làm cảnh sát giúp 
đỡ mọi người!”. 
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Bà Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng MSD chia 
sẻ tại chương trình: “Nói đến trẻ em, chúng ta nói 
đến ĂN – HỌC – CHƠI, có vẻ những điều này rất 
đỗi bình thường nhưng với nhiều em nhỏ có hoàn 
cảnh khó khăn mà chúng tôi đang hỗ trợ, việc có 
đủ ăn, được đến trường đã là rất xa xỉ, không nói 
đến việc được chơi. Chúng tôi rất vui mừng vì nhờ 
có sự đồng hành của các doanh nghiệp, các nhà 

Thay mặt cho các đơn vị nhận được quà tặng, bà Mai Thị Kim Dung – Hiệu trưởng Trường 
Tình thương Ánh Linh nói: “Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Công ty Spin Master đã trao gửi 
những món quà rất ý nghĩa này đến các em học sinh trong trường nói riêng và các trẻ em 
tại các mái ấm, cơ sở bảo trợ nói chung. Chúng tôi cũng chân thành cảm ơn Viện MSD – 
những người đã dành tấm lòng, khối óc và con tim để trở thành cầu nối giúp chúng tôi và các 
em nhỏ có cơ hội được vui chơi. Mong rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều đơn vị, mạnh 
thường quân đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình chăm sóc và hỗ trợ những trẻ em còn 
chịu nhiều thiệt thòi này.” 

Với những phần quà này, chúng tôi mong rằng 
những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn sẽ có thêm 
cơ hội được vui chơi và hy vọng rằng chúng tôi có 
thể đồng hành cùng các em trên hành trình thực 
hiện những ước mơ trong tương lai. 

hảo tâm, đặc biệt là công ty Spin Master ngày hôm nay đã mang tới cho các em nhỏ tại 6 
mái ấm với khoảng 800 trẻ tại TP Hồ Chí Minh cơ hội được CHƠI vui vẻ với những đồ chơi 
thông minh, an toàn. Những nụ cười của các em ngày hôm nay, với những suy nghĩ tích cực 
ước mơ vào tương lai, chúng tôi hy vọng sẽ trở thành động lực giúp các em vượt qua nghịch 
cảnh, phát huy tiềm năng mà các em có để trưởng thành, thành công trong tương lai”.
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MSD đóng góp vào việc
xây dựng Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em 

giai đoạn 2021 – 2025 
Vào ngày 07.01.2021, Phó Thủ tướng Chính 
phủ đã kí Quyết dịnh 23/QĐ-TTG, theo đó 
phê duyệt Chương trình hành động quốc gia 
vì trẻ em giai đoạn 2021-2030, nhằm mục tiêu 
bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát 
triển toàn diện trẻ em; tạo lập môi trường 
sống an toàn, lành mạnh và thân thiện cho 
trẻ. 

Quyết định này cũng chỉ rõ nhiệm vụ và 
giải pháp thực như: Tăng cường sự chỉ đạo, 
hướng dẫn, phối hợp của các bộ, ngành, địa 
phương, qua đó xây dựng chương trình, đề 
án, kế hoạch cụ thể để thực hiện các mục 
tiêu về trẻ em; Bảo đảm việc lồng ghép các 
mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm 
của bộ, ngành, địa phương; Hoàn thiện pháp 
luật, chính sách bảo đảm thực hiện 

quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về 
trẻ em; Phát triển hệ thống dịch vụ đáp ứng 
thực hiện quyền trẻ em có sự lồng ghép và 
phối hợp giữa các dịch vụ y tế, giáo dục, 
tư pháp và các dịch vụ an sinh xã hội; ưu 
tiên hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em; Tăng 
cường truyền thông, giáo dục về kiến thức, 
kỹ năng thực hiện quyền, bổn phận của trẻ 
em… 

Trong thời gian xây dựng dự thảo chương 
trình, với kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, 
Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền 
vững (MSD) và Mạng lưới Quản trị Quyền 
Trẻ em cùng các tổ chức đã đồng hành với 
các cơ quan quản lý thông qua các hoạt 
động như: thực hiện khảo sát, tham vấn lấy 
ý kiến trẻ em, đóng góp đề xuất trong các 
vấn đề về thúc đẩy sự tham gia của trẻ em 
và bảo vệ trẻ em.
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Hội thảo
Tham vấn, đóng góp ý kiến cho 
Nghị định 64 sửa đổi

Tọa đàm tham vấn đóng góp ý kiến cho Nghị định 64 sửa đổi Về vận động, tiếp nhận, phân 
phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, 
dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được tổ chức ngày 28.01.2021 bởi 
Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển 
Cộng đồng LIN (LIN). Tọa đàm có sự tham dự của gần 50 đại biểu, trong đó có đại diện Bộ 
Tài chính, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Công an, đại diện các tổ chức xã hội, luật sư, nhà 
nghiên cứu và cơ quan thông tấn báo chí.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Chủ tịch Viện MSD 
phát biểu khai mạc: “Toạ đàm hôm nay có sự 
tham gia của rất nhiều các bên liên quan, góp ý 
cho Nghị định 64 sửa đổi nói riêng và Khuôn khổ 
pháp lý cho hoạt động từ thiện nhân đạo, từ thiện 
phát triển nói chung. Chúng tôi hy vọng rằng các 
ý kiến ngày hôm nay sẽ góp phần tạo nên hệ sinh 
thái thuận lợi cho sự phát triển của công tác từ 
thiện phát triển của đất nước, đảm bảo việc thực 
hiện chủ trương không để lại ai ở phía sau trong 
quá trình phát triển”.
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Hội thảo đã tạo ra một không gian mở để các đại biểu cùng nhau trao đổi, đưa ra các đề 
xuất. Một số ý kiến tiêu biểu được các đại biểu đưa ra chi tiết cho Nghị định 64 sửa đổi liên 
quan đến việc tạo điều kiện cho cả cá nhân và tổ chức cộng đồng tham gia công tác từ thiện, 
đa dạng hoá nguồn lực cộng đồng, huy động được nguồn lực trong dân và cả nguồn lực từ 
nước ngoài, tạo điều kiện sự phân phối, việc thực hiện dễ dàng,...

Nhà báo Hoàng Thiên Nga chia sẻ: “Tôi đồng 
ý việc từ thiện cũng cần quy trình, hướng dẫn 
để tránh tình trạng cá nhân hay cộng đồng trục 
lợi, bất hợp lý, nhưng tôi nghĩ trong thời đại 
4.0, nếu có hướng dẫn cụ thể, chuẩn xác trong 
cách hướng dẫn toàn dân minh bạch khi làm 
từ thiện, thì cộng đồng xã hội sẽ là lực lượng 
giám sát hiệu quả, với trách nhiệm hỗ trợ giám 
sát của các tổ chức, cơ quan liên quan. "

Đi từ thực tiễn và nhu cầu của công tác thiện 
nguyện, ông Nguyễn Sỹ Dũng – Nguyên Phó 
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã chia sẻ: 
“Chúng ta nên bỏ đi thủ tục cho hay không 
cho mà quy định hướng dẫn xem cách thức, 
phương pháp làm điều phối công tác từ thiện 
thế nào cho hiệu quả, minh bạch giải trình” 

Ông Phạm Quang Tú – Phó giám đốc quốc 
gia Tổ chức Oxfam tại Việt Nam nhấn mạnh: 
“Nghị định mới cần đảm bảo hai điều: Thứ 
nhất, tạo hành lang pháp lý để khuyến khích, 
tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quyên 
góp, phân bổ nguồn lực. Thứ hai, đảm bảo 
tính hiệu quả, từ việc đánh giá thiệt hại, huy 
động nguồn lực, tổ chức cứu trợ, tái thiết sau 
thiên tai và giám sát đánh giá."  

Kết luận, luật sư Nguyễn Tiến Lập nêu rõ: 
“Trong 5 năm tới, chúng ta cần 1 Luật bao 
quát cả hoạt động thiện nguyện thường 
xuyên cho các Nhóm yếu thế, bao quát cả 
hoạt động phi lợi nhuận khác trong mọi lĩnh 
vực, đảm bảo khẳng định quyền dân sự 
chính đáng của tổ chức, cá nhân trong mưu 
cầu hạnh phúc, bảo đảm đời sống, phát triển 
cộng đồng và giải quyết các vấn đề xã hội”. 
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Vào ngày 06.03.2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) thực hiện buổi toạ 
đàm trực tuyến với chủ đề “Trẻ em Việt Nam – Chuẩn công dân thời đại mới”. Sự kiện nằm 
trong khuôn khổ chiến dịch “Online vui, Vùi COVID – Tiếng nói trẻ em về sử dụng Internet an 
toàn và hiệu quả” do Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) tài trợ.  

Buổi toạ đàm có sự tham gia của Bà Phạm Thị Thuỷ – Phụ trách Phòng Phát triển và Tham 
gia của Trẻ em, Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; ThS Nguyễn Văn Nam – 
Chuyên gia Công nghệ thông tin; NSƯT Xuân Bắc và ThS Trần Vân Anh – Giám đốc Chương 
trình Viện MSD. 

ThS Nguyễn Văn Nam - Chuyên gia công 
nghệ thông tin chia sẻ: “Rủi ro vẫn luôn tồn 
tại song hành với những lợi ích và có thể xảy 
ra với bất cứ ai chứ không chỉ trẻ em. Tuy 
nhiên, có một điều tích cực là trẻ em ngày 
nay cũng đã có những kĩ năng nhận biết, gọi 
tên những rủi ro, những điều các em không 
cảm thấy thoải mái. Không bao giờ là quá 
sớm để bắt đầu việc trang bị, giáo dục kĩ 
năng cho trẻ em.”
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Đại diện Cục Trẻ em - Đơn vị làm việc để 
đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ, bà Phạm Thị 
Thuỷ nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn chú trọng 
việc đảm bảo sự an toàn cho trẻ em, và với 
thời đại số hiện nay thì việc bảo vệ các em 
trên mạng, trên mạng cũng được ưu tiên bởi 
mạng là ảo nhưng những hậu quả luôn là 
thật. Chúng tôi đã phối hợp với Bộ Thông 
tin và Truyền thông cũng như các tổ chức 
xã hội xây dựng Đề án “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ 
em tương tác sáng tạo, lành mạnh trên môi 
trường mạng” với mong muốn giảm thiểu 
tối đa rủi ro với trẻ em khi sử dụng Internet.” 

NSƯT Xuân Bắc - 1 người nghệ sĩ cũng là 
cha của 3 bạn nhỏ cũng có những chia sẻ 
vô cùng gần gũi: “Muốn nuôi dạy một đứa 
trẻ trở thành công dân số chuẩn, chính các 
bậc phụ huynh phải “chuẩn” trước, bởi trẻ 
em học từ người lớn rất nhiều và rất nhanh. 
Thay vì áp đặt, cấm đoán, cha mẹ hãy làm 
gương cho con mình với những hành động, 
lối cư xử có văn hoá trên mạng, thường 
xuyên trò chuyện, phân tích các mặt lợi – 
hại của Internet với con. Ngoài ra, cần có 
các chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với các 
hành vi quấy rối, lừa đảo, xâm hại, đánh 
cắp thông tin,… trên Internet để răn đe.” 

Tổng kết chương trình, bà Trần Vân Anh – Giám đốc Chương trình Viện MSD gửi thông điệp: 
“Đối với các trẻ em, các em hãy luôn tin tưởng rằng các em không bao giờ một mình. Sẽ luôn 
luôn có người lắng nghe, tin tưởng và hành động để bảo vệ các em. Đối với các bậc phụ 
huynh, chúng ta hãy luôn lắng nghe các con, em mình với tấm lòng yêu thương, tin tưởng các 
con và khi đồng hành với nhau, chắc chắn chúng ta sẽ luôn có giải pháp cho mọi vấn đề.” 
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Khuôn mẫu giới
chuẩn mực hay áp lực?

Chiều ngày 13.03.2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với 
Mạng lưới ngăn ngừa và ứng phó với bạo lực giới (GBVnet) thực hiện buổi toạ đàm trực 
tuyến với chủ đề “Khuôn mẫu giới – Chuẩn mực hay áp lực?” với sự hỗ trợ của Tổ chức Plan 
International Việt Nam. Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Thành phố an toàn, thân thiện 
với em gái”.

Được hiểu là sự khái quát hóa giản đơn về đặc điểm, tính cách, vai trò, của các cá nhân hoặc 
nhóm người dựa trên giới tính của họ. Những năm gần đây, dư luận xã hội đã thảo luận rất 
nhiều về vấn đề nữ quyền và những định kiến giới - điều đã in sâu vào ý thức của nhiều thế 
hệ. Vì vậy, buổi toạ đàm “Khuôn mẫu giới: Chuẩn mực hay áp lực?” được thực hiện để trao 
đổi sâu về ảnh hưởng, tác động của khuôn mẫu giới tới nhận thức và hành vi đổ lỗi cho phụ 
nữ và em gái khi bị quấy rối, xâm hại, từ đó đưa ra các giải pháp triệt để cho vấn đề này.

Khuôn mẫu giới

Buổi toạ đàm có sự tham gia của Bà Khuất Thu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát 
triển xã hội (ISDS), Chủ tịch Mạng lưới GBVnet; Bà Nguyễn Phương Linh - Viện trưởng MSD, 
thành viên ban điều hành GBVnet; MC Sơn Lâm; Bạn Nguyễn Tùng Dương và bạn Ngô Linh 
Chi - Thành viên Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi. 
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Bà Khuất Thu Hồng nhấn mạnh: “Có rất 
nhiều khuôn mẫu đặt ra khiến con người – 
đặc biệt là phụ nữ phải đối mặt với áp lực, 
thậm chí trở thành rào cản lớn, tước đi cơ 
hội của phụ nữ trong khi xét về năng lực, 
phụ nữ có lẽ không hề thua kém đàn ông. 
Nếu coi khuôn mẫu là một chiếc hộp thì 
chúng ta hãy mạnh dạn bước ra khỏi chiếc 
hộp của bản thân và hướng tới cuộc sống 
tốt đẹp hơn.”

Khi được hỏi về định kiến giới trong truyền 
thông, quảng cáo, MC Sơn Lâm cũng chia 
sẻ: “Để thay đổi định kiến của truyền thông 
trong quảng cáo, đòi hỏi phải có sự thay đổi 
từ nhận thức từng cá nhân, của cả nhãn 
hàng và đối tượng khách hàng. Bên cạnh 
đó, việc có những chính sách ưu tiên từ các 
đài, kênh phát sóng quảng cáo, ấn phẩm 
có yếu tố thúc đẩy bình đẳng giới cũng là 
một giải pháp.” 

Từ góc nhìn của những người trẻ, bạn 
Nguyễn Tùng Dương và Ngô Linh Chi cũng 
có những chia sẻ thực tế về vấn đề đổ lỗi 
cho nạn nhân khi bị quấy rối đồng thời bày 
tỏ mong muốn được đóng góp nhiều hơn 
cho hành trình thay đổi và xoá bỏ định kiến 
giới. 

Kết thúc buổi toạ đàm, bà Nguyễn Phương 
Linh – Viện trưởng MSD gửi gắm thông 
điệp: “Khuôn mẫu giới là chuẩn mực hay 
áp lực, ranh giới đó rất mong manh. Tôi 
ủng hộ những chuẩn mực tích cực trong 
xã hội để mỗi người đều có những đích 
đến, những động lực tốt đẹp để hướng tới, 
nhưng những chuẩn mực ấy không phải là 
những cái hộp giới hạn khả năng và sự đa 
dạng, sự tự do lựa chọn và quyết định dù 
là của giới nào". 
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Tọa đàm 
Con an toàn - Cha mẹ ở ngay đây

Trong khuôn khổ chiến dịch “Con an toàn - 
Cha mẹ ở ngay đây", Viện Nghiên cứu Quản 
lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Hội 
Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam (VACR) thực 
hiện  toạ đàm “Con an toàn – Cha mẹ ở ngay 
đây” vào chiều ngày 25.03.2021, đánh dấu 
sự khởi động chiến dịch. Toạ đàm đồng thời 
được phát sóng trực tiếp trên Fanpage MSD 
Vietnam, Lan toả yêu thương và Hội Bảo vệ 
quyền trẻ em Việt Nam.

Buổi toạ đàm có sự tham gia của các diễn 
giả: Ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục 
Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; 
Bà Ninh Thị Hồng – Phó Chủ tịch VACR; Bà 
Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng MSD; Nhà 
văn, Nhà báo Hoàng Anh Tú; Chuyên gia tâm 
lý Đoàn Thị Hương. 

Tại buổi toạ đàm, các diễn giả đã cùng 
nhau trao đổi, chia sẻ về thực trạng vấn đề 
xâm hại trẻ em trong những năm gần đây, 
các chính sách, chương trình bảo vệ trẻ em 
cũng như cách thức hỗ trợ kịp thời dành 
cho các trẻ em không may là nạn nhân 
của xâm hại tình dục.
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Ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ 
em chia sẻ: “Mọi trẻ em đều có thể bị xâm hại 
dù là trai hay gái. Đặc biệt, khi trẻ em không 
may bị xâm hại rất cần sự tin tưởng và lắng 
nghe của những người thân cận nhất. Bên 
cạnh đó, Tổng đài Quốc gia bảo vệ Trẻ em 
111 có chức năng là đường dây nóng, thường 
trực 24/7 tiếp nhận về các vụ việc xâm hại trẻ 
em. Chúng tôi rất mong các gia đình của nạn 
nhân bị xâm hại sẽ không im lặng, sẽ mạnh 
mẽ lên tiếng để tố giác những hành vi sai trái, 
không để lọt lưới tội phạm và cũng là không 
cho hành vi phạm tội này có cơ hội tiếp diễn.” 

việc hỗ trợ y tế, pháp lý, thu thập bằng 
chứng cũng cần được thực hiện nhanh gọn, 
tế nhị, khéo léo, tránh cứa sâu thêm vào nỗi 
đau của các em và tránh việc ép buộc các 
em phải kể lại nhiều lần câu chuyện đau 
buồn này.” 

Nhà văn, Nhà báo Hoàng Anh Tú – Người 
đã xuất bản nhiều ấn phẩm liên quan đến 
trẻ em nói: “Việc truyền thông, đưa tin về các 
vụ việc xâm hại trẻ em là một cách giúp cho 
những vụ việc này không bị chìm xuống, rơi 
vào quên lãng. Tuy nhiên, nhà báo khi thực 
hiện những nội dung này không nên đặt 
nặng việc phải đưa tin thật nhanh chóng, 
mà cần đưa thông tin chính xác và quan 
trọng hơn cả là đảm bảo bí mật danh tính 
của nạn nhân, gia đình. Điều này sẽ giúp 
nạn nhân không bị tổn thương hơn, cũng 
như không gây tâm lý e sợ, xấu hổ.” 

Khép lại buổi Toạ đàm, Bà Nguyễn Phương 
Linh – Viện trưởng MSD đưa ra thông điệp: 
“Hành trình xây dựng lá chắn an toàn cho 
mọi trẻ em là một hành trình dài, khó khăn 
và cần sự nỗ lực, đặc biệt là các bậc cha 
mẹ. Nhưng hãy luôn nhớ rằng các cha mẹ 
không bao giờ đơn độc. Các cơ quan nhà 
nước, các tổ chức xã hội vẫn luôn sẵn sàng 
đồng hành và hỗ trợ các gia đình trên hành 
trình này. Chúng ta sẽ không dừng lại nếu 
như chỉ còn 1 trẻ em chưa được an toàn.” 

Bà Ninh Thị Hồng – Phó Chủ tịch VACR phát 
biểu: “Trong những năm gần đây, dù chúng 
ta đã ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan 
và ban ngành trong việc ngăn chặn hành vi 
xâm hại trẻ em nhưng còn rất nhiều vụ việc có 
tính chất phức tạp diễn ra gây bức xúc trong 
dư luận. Thông qua chiến dịch Con an toàn 
– Cha mẹ ở ngay đây, chúng ta hãy cùng 
nhau Chung tâm – Chung sức – Chung trí, nỗ 
lực để mọi trẻ em đều được lớn lên an toàn, 
không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.” 

Là người có nhiều năm kinh nghiệm tham vấn, 
hỗ trợ tâm lý cho trẻ em là nạn nhân của xâm 
hại, Chuyên gia tâm lý Đoàn Thị Hương chia 
sẻ: “Ngay khi trẻ em bị xâm hại, điều các em 
cần nhất là sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của 
những người thân cận nhất, chính là những 
người “sơ cứu” ban đầu cho trẻ. Bên cạnh đó,
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Tập huấn
vận động chính sách có chuyển biến giới

Trong 2 ngày 26 – 27.03.2021 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) 
phối hợp với Tổ chức Plan International đã triển khai khoá tập huấn “Vận động chính sách 
có chuyển biến giới” dành cho thanh thiếu niên. Sự kiện thuộc khuôn khổ Dự án “Thành phố 
an toàn, thân thiện với em gái" do Tổ chức Plan International Việt Nam triển khai từ ngày 
01.07.2020 đến 30.6.2023 nhằm góp phần xây dựng các thành phố an toàn, thân thiện và 
có trách nhiệm với em gái.

Khoá tập huấn có sự tham gia của bác sĩ 
Nguyễn Thu Giang cùng các bạn thanh 
niên thuộc Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay 
đổi và Ban cố vấn thanh niên của tổ chức 
Plan International

Mục tiêu của buổi tập huấn nhằm cung cấp 
kiến thức và kĩ năng vận động chính sách 
có chuyển biến giới cho Ban cố vấn thanh 
niên (YAC) của Tổ chức Plan International. 
Tại buổi tập huấn, giảng viên cùng các bạn 
thanh thiếu niên đã có những trao đổi, tìm 
hiểu về vận động chính sách và vận động 
chính sách có chuyển biến giới; cùng thảo 
luận về một số chính sách lồng ghép giới 
hiện nay và bối cảnh vận động chính sách 
tại Việt Nam hiện nay; học cách xây dựng 
kế hoạch vận động chính sách có chuyển 
biến giới 

Sau 2 ngày tập huấn, các bạn học viên đã 
có kiến thức cơ bản về vận động chính sách 
và vận động chính sách có chuyển biến giới; 
hiểu về một số chính sách có lồng ghép giới 
hiện nay; hiểu được bối cảnh vận động 
chính sách hiện tại tại Việt Nam hiện nay. 
Đông thời, sau khoá tập huấn, các bạn học 
viên có thể xây dựng kế hoạch vận động 
chính sách có chuyển biến giới. 
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Xâm hại tình dục trẻ em 
Đương đầu hay thoả hiệp?

Sáng ngày 23.04.2021,Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Hội 
Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam (VACR) tổ chức sự kiện Tổng kết chiến dịch “Con an toàn, 
cha mẹ ở ngay đây" và Toạ đàm trực tuyến “Xâm hại tình dục trẻ em: Đương đầu hay thoả 
hiệp?”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ tiếp cận tư pháp cho trẻ em bị xâm hại 
tình dục tại Hà Nội" được hỗ trợ tài chính bởi Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF) – một 
hợp phần của dự án ODA “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam – EU JULE" do 
Liên minh Châu Âu tài trợ.  

Buổi toạ đàm có sự tham gia của các diễn 
giả: Bà Ninh Thị Hồng – Phó chủ tịch Hội 
Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam; Bà Nguyễn 
Phương Linh – Viện trưởng MSD; Luật sự 
Đặng Văn Cường – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội 
và bà Nguyễn Khánh Linh – Cán bộ Ngôi 
nhà bình yên  

Tại buổi toạ đàm, các diễn giả đã cùng nhau 
trao đổi, chia sẻ về thực trạng trẻ em bị xâm 
hại tình dục trong thời gian gần đây; quy 
trình tố tụng, thu thập chứng cứ trong quá 
trình điều tra các vụ án bị xâm hại tình dục 
trẻ em cũng như cách thức để hỗ trợ tâm lý 
cho trẻ không may trở thành nạn nhân của 
xâm hại tình dục

Bà Ninh Thị Hồng – Phó chủ tịch Hội Bảo 
vệ Quyền Trẻ em chia sẻ: “Ai cũng có vai 
trò trong việc bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại 
trẻ em, trong đó gia đình đóng vai trò quan 
trọng nhất. Cha mẹ phải luôn tin tưởng, 
đồng hành cùng con trẻ, tìm hiểu tâm lý của 
con, hàng ngày hỏi chuyện con khoảng 15’ 
cũng có thể biết được con có thể gặp các rủi 
ro nào. Nếu chẳng may con em mình bị xâm 
hại tình dục, chúng ta cũng không thể thoả 
hiệp mà phải đương đầu, phải trình báo để 
các cơ quan chức năng vào cuộc bắt kẻ 
thủ ác, đó cũng là cách bảo vệ con mình và 
cũng bảo vệ để không có trẻ em nào khác 
nữa bị xâm hại tình dục”. 
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Có một thực trạng đang diễn ra phổ biến là tuy rất nhiều vụ việc đã được trình báo và tố 
tụng, nhưng sau đó lại có xu hướng chìm đi hoặc kéo dài, khiến cho gia đình và nạn nhân 
cảm thấy nản chí và không muốn tiếp tục. Chia sẻ về vấn đề này, luật sự Đặng Văn Cường 
nói: “Đối với trường hợp những sự việc kéo dài, nguyên nhân chủ yếu là do trình báo chậm 
trễ. Nếu không trình báo sớm thì việc thu thập chứng cứ rất khó khăn. Một số trường hợp gia 
đình không phối hợp trong quá trình điều tra vì họ không đủ tin tưởng để hợp tác hoặc bị đe 
doạ không được khai báo. Bên cạnh đó, trách nhiệm của người tố tụng cũng phải nâng cao 
hơn nữa thì mới có thể hỗ trợ tốt nhất cho trẻ em sau khi bị xâm hại.” 

Chia sẻ về kinh nghiệm thực tế khi trực tiếp hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại tình dục, bà Nguyễn 
Khánh Linh – Cán bộ Ngôi nhà bình yên chia sẻ: “Những vụ việc của các nạn nhân đến với 
Ngôi nhà bình yên đa phần đã xảy ra rất lâu mà không được trình báo. Các nạn nhân gặp 
rất nhiều vấn đề về tâm lý, đồng thời việc trả lời nhiều lần những câu hỏi trong quá trình điều 
tra dẫn đến việc tái sang chấn đối với nạn nhân.”  

Tổng kết toạ đàm và cũng tổng kết chiến dịch truyền thông “Con an toàn cha mẹ ở ngay 
đây", bà Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng MSD chia sẻ: “Hành trình để bảo vệ trẻ em khỏi 
xâm hại tình dục, và cả hành trình đi tìm công lý cho nạn nhân trẻ em có thể gian nan, vất 
vả, nhưng đó là một sứ mệnh, một hành trình đúng đắn để theo đuổi. Chúng ta tin rằng, từng 
bước một nhưng không chậm rãi, mà nhanh nhẹn, dứt khoát, chúng ta không thoả hiệp mà 
hãy đương đầu để bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tìn dục, giúp cho các em có một môi trường 
an toàn để phát triển lành mạnh.”  

Toạ đàm đã nhận được rất nhiều tương tác và lời nhắn tích cực từ khán giả xem trực tiếp 
cũng như khán giả theo dõi qua livestream. Đặc biệt, các diễn giả cũng thảo luận và trả lời 
rất cụ thể về những câu hỏi, thắc mắc của khán giả xoay quanh các vấn đề xoay quanh cách 
thức tố giác tội phạm, hành lang pháp lý hỗ trợ nạn nhân là trẻ em bị xâm hại tình dục; quy 
trình thu thập chứng cứ và tố tụng cho cả trẻ em trai và trẻ em gái; các hình phạt và cách 
ngăn ngừa tội phạm ấu dâm; vai trò của gia đình, nhà trường và thầy cô trong việc bảo vệ 
học sinh khỏi xâm hại tình dục; định kiến giới trong xâm hại tình dục trẻ em;… 
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Câu chuyện của em N.K.H.N

“Sau này khi con lớn lên, con muốn đi học để trở thành luật sư, giúp cho những em bé từng 
không có giấy khai sinh như con được đến trường, giống như các cô chú của Dự án Trang 
mới cuộc đời đã giúp đỡ gia đình con”. - N.K.H.N, 6 tuổi. 

Em N.K.H.N năm nay 6 tuổi – một cô bé 
xinh xắn với đôi mắt sáng và nụ cười tươi, 
thế nhưng 6 năm qua em vẫn chưa được 
đăng kí khai sinh và chưa hề có cho riêng 
mình một cái tên chính thức. Mẹ của H.N là 
người Khơ-me di cư từ Sóc Trăng lên TP.Hồ 
Chí Minh kiếm kế sinh nhai đã 20 năm nay, 
giấy tờ tuỳ thân của mẹ em cũng thất lạc vì 
cuộc sống dịch chuyển biến động. Ba của 
H.N đã gần 50 tuổi, đôi mắt ngày càng mờ 
dần vì chứng bệnh viêm giác mạc. Hai vợ 
chồng mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai, 
phương tiện sinh kế duy nhất của cả gia 
đình là chiếc xe ba gác cũ kĩ. 

Kể từ khi H.N được sinh ra, ba mẹ em chưa 
bao giờ ngừng nỗ lực để đi tìm cho con 
tấm giấy khai sinh, một cái tên chính thức. 
Ai chỉ nơi nào, ba em lại cầm giấy tờ lặn 
lội đến từng nơi, với niềm tin rằng: bé Muội 
(tên ở nhà của H.N) nhất định sẽ được đi 
học và có một tương lai tươi sáng hơn. Mãi 
đến gần cuối năm 2020 – khi H.N được 
đi học Tiểu học tại một trường tình thương 
gần nhà (không có giấy khai sinh nên em

không thể học trường công lập), được sự 
hướng dẫn và kết nối của các Sơ, gia đình 
em biết đến Dự án Trang mới cuộc đời. Ước 
mơ có được tấm giấy khai sinh đã dần trở 
thành hiện thực với gia đình H.N. 

Trải qua khoảng thời gian với sự đồng hành 
của Dự án Trang mới cuộc đời cùng sự hỗ 
trợ của chính quyền địa phương và Luật sư, 
H.N đã chính thức có giấy khai sinh với cái 
tên của riêng em. Tấm giấy khai sinh và cái 
tên mới đã mở ra tương lai hứa hẹn tươi 
sáng hơn với “bé Muội” sau 6 năm vô danh. 
H.N vui mừng nói rằng: “Sau này khi con 
lớn lên, con muốn đi học để trở thành luật 
sư, giúp cho những em bé từng không có 
giấy khai sinh như con được đến trường, 
giống như các cô chú của Dự án Trang mới 
cuộc đời đã giúp đỡ gia đình con”. 

Những chương mới đầu tiên chính thức 
được mở ra, cơ hội bước đi trên con đường 
xây dựng tương lai tươi sáng cho em đã 
dần được đặt những viên gạch đầu tiên. 
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Hãy đón chờ 
và đồng hành cùng chúng tôi
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01 Tháng hành động vì trẻ em

02 Khởi động dự án Giải pháp tương lai shinhan 
(Shinhan S² bridge vietnam)

03 khởi động dự án thành phố an toàn, thân thiện
với em gái
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Về Viện Nghiên cứu 
Quản lý Phát triển bền vững (MSD)

Là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, MSD nỗ lực hành động vì một môi 
trường phát triển thuận lợi cho sự phát triển của khối các tổ chức xã hội và 
thúc đẩy việc thực hiện quyền của các nhóm cộng đồng bị lề hoá và dễ bị 
tổn thương, đặc biệt là nhóm trẻ em, thanh niên, phụ nữ và người khuyết 
tật. Hiện nay, MSD được công nhận là một tổ chức đi đầu trong việc phối 
hợp, hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ nâng cao năng lực, đào tạo và tham 
vấn cho các tổ chức xã hội tại Việt Nam. Thêm vào đó, MSD cũng là một 
tổ chức chuyên nghiệp đáp ứng hiệu quả nhu cầu và bảo vệ quyền của 
các cộng đồng yếu thế, bao gồm thúc đẩy bình đẳng giới, thông qua các 
chương trình, dự án và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trẻ em, thanh thiếu niên, 
phụ nữ, người nhập cư và người khuyết tật, v.v…  tại Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD)
Tầng 6, Số 15 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
1. Wesite: http://msdvietnam.org/
2. Fanpage: https://www.facebook.com/www.msdvietnam.org
3. Email: contact@msdvietnam.org
4. Điện thoại: (84-24) 6276 9056


