
Trẻ con 
thì biết gì!

Chuyện 
trẻ con!

Trẻ em tiếp cận Quyền Trẻ em qua:

Bố mẹ em không đề cập đến quyền trẻ em, 
bố mẹ em không biết cái đấy, bố mẹ em còn 

vi phạm quyền trẻ em.
(Thảo luận nhóm trẻ em tại Hà Nội)

Trong 12 tháng qua, trẻ được bày tỏ ý kiến 
của mình:

Cứ 10 trẻ em thì có 9 trẻ cho rằng mình 
không có hoặc có ít cơ hội để bày tỏ ý 
kiến của mình với người có thẩm quyền ra 
quyết định. Trong khi đó, gần 90% trẻ em 
nói rằng việc người lớn lắng nghe tiếng nói 
trẻ em là rất quan trọng.

Ở địa phương thì người lớn không nghe theo 
ý kiến mình và nói trẻ con không biết gì. 
(Trẻ nam, 16 tuổi, Lào Cai)
Người lớn cũng có ý kiến sai, thế nên trẻ em 
có thể chia sẻ ý kiến với người lớn để người 
lớn có quyết định đúng hơn.
(Thảo luận nhóm trẻ em tại Tiền Giang)

Vấn đề mà trẻ muốn bày tỏ ý kiến:

“
”

Cứ 3 trẻ em thì có 2 em có ít nhất một 
nỗi lo lắng.

Hơn một nửa số trẻ em được hỏi có 
suy nghĩ tích cực về tương lai.

44%
85% Trẻ trong nhà trường 

cảm thấy hài lòng về 
việc giảng dạy của 
thầy, cô giáo
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Trẻ em lo lắng về 
cơ hội có việc làm 
trong tương lai.

73.6%

80%

             trẻ em cảm thấy “lo lắng” về biến 
đổi khí hậu và các vấn đề về môi trường. 

80%

Cứ mỗi 2 trẻ em thì có 1 trẻ nói rằng 
“chưa từng nghe nói đến” Công ước 
Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em. Cứ mỗi 
7 trẻ em trong nhà trường và 3 trẻ em 
ngoài nhà trường thì có 1 trẻ “chưa từng 
nghe nói đến” khái niệm Quyền Trẻ em.

1

61% 59%

26%

5

, truyền thông, báo đài, tivi (58,8%), và các tổ chức hỗ trợ trẻ em (26,1%). Trẻ em tiếp cận Quyền Trẻ em thông qua chính quyền địa phương chỉ chiếm một số số lượng nhỏ (11,6%);

Chính quyền 
địa phương

Mạng xã hội Truyền thông, báo đài, tivi 

Các tổ chức 
hỗ trợ trẻ em
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ẻ em (26,1%). Trẻ em tiếp cận Quyền Trẻ em thông qua chính quyền địa phương chỉ chiếm một số số lượng nhỏ (11,6%);

Em muốn cuộc sống bình thường, đủ điều kiện 
để trang trải cuộc sống, hàng ngày ăn cơm 
vui vẻ cùng gia đình và có công việc ổn định. 
(Trẻ nữ, 13 tuổi, Đắk Lắk)

Em mong một tương lai tốt đẹp, có công việc 
ổn định, môi trường không bị ô nhiễm.
(Trẻ nữ, 15 tuổi, Thừa Thiên Huế)

100%

Môi trường ô nhiễm có thể khiến trẻ em bị 
bệnh, ảnh hưởng không tốt tới việc học tập và 

sức khỏe của trẻ. 
(Thảo luận nhóm trẻ em tại Lào Cai)

60%

Quyền bình đẳng giới

An toàn của trẻ tại không gian 
trẻ sinh sống, học tập

Các hoạt động vui chơi 
cho trẻ

43%

43%

61%

Học tập và trường học
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50% trẻ sẽ tìm đến sự giúp đỡ 
của                    nếu chứng kiến 
những trẻ khác bị xâm hại

70% trẻ tìm đến cha mẹ 
khi bị xâm hại

40% trẻ tìm đến sự giúp đỡ của                                                                                
                 khi gặp phải các vấn 
đề trong gia đình 

Cứ 10 trẻ thì có 4 trẻ 
thỉnh thoảng cảm thấy buồn 
bã, căng thẳng vì không có 

cơ hội tham gia vào hoạt 
động vui chơi, giải trí

Cứ 5 trẻ thì có 1 trẻ 
không đủ điều kiện tài chính 
để tham gia các hoạt động 

ngoại khóa và vui chơi, giải trí 
nơi trẻ sinh sống

Trẻ trong nhà 
trường được học 
hoặc nghe nói 
đến vấn đề phòng 
chống bạo lực, 
xâm hại.

công an

bạn bè 

Cứ 5 trẻ em thì có 3 trẻ cảm thấy an toàn khi 
sử dụng Internet. Trẻ em học về an toàn mạng 
qua các nguồn:

Mẹ con giảng, con đã bảo con không hiểu 
rồi nhưng mẹ con cốc đầu con và bảo 
“sao mày ngu thế!”.
Bố mẹ hay so sánh “con nhà người ta 
toàn được điểm 10 kìa”, nhưng khi con 
được 10 điểm Lịch sử bố mẹ lại bảo “
bao nhiêu người cũng được 10 kìa”.
(Thảo luận nhóm trẻ tại Hà Nội)
 
Em muốn nói rằng bố mẹ thường xuyên 
sử dụng trừng phạt bạo lực khi em 
phạm lỗi.
(Trẻ 13 tuổi, Hà Nội)

Con sẽ hành động giống người lớn, ví dụ 
con đánh em của con, để bố mẹ thấy 
việc mình đánh con là sai. 
(Thảo luận nhóm trẻ tại Hải Phòng)

Cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ từng chứng kiến các 
hình thức trừng phạt thể chất và tinh thần ở 

địa điểm công cộng, cũng như tại trường học.
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Rất ít trẻ có cơ hội được tham gia 
ý kiến tại nơi trẻ sinh sống (8%) và 
với chính quyền địa phương (2%).
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60%
56%

53%

24%

>95%

Trẻ em không biết 
tìm đến đâu để 
nhận được sự trợ 
giúp khi gặp phải 
các vấn đề trong 
gia đình.

Trẻ trực tiếp chứng kiến 
các bạn và/ hoặc anh, 

chị, em của mình bị người 
lớn xử phạt khi mắc lỗi.

Trẻ chứng kiến 
điều này xảy ra tại 
gia đình của mình.

80%

Trẻ chứng kiến trừng phạt:

trẻ em ngoài nhà trường 
đang phải lao động. 

Những em này thường 
phải lao động 

để phụ giúp gia đình.

> 50% 

8-10 tiếng/ ngày 

57%

Trong 12 tháng qua:
Cứ 3 trẻ em thì có 1 trẻ không thể đến trường 
và tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời 
vì biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường. 
50% trẻ em nói rằng cuộc sống của các em 
trong tương lai sẽ khác với hiện tại do tác 
động của biến đổi khí hậu.

15%
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53%

100%

33%

55%
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100%

Em chưa từng 
nghe nói đến

Công ước về Quyền trẻ em
Quyền trẻ em

74%
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Tiếng nói trẻ em 
Việt Nam

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững 
Tầng 6, Số 15 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa
Hà Nội, Việt Nam
Tel/Fax: (84-24) 6276 9056

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em
Văn phòng Đại diện
Tòa nhà Mercury, Tầng 4 , số 444 Hoàng Hoa Thám, 
Quận Tây Hồ, Hà Nội
Tel: (84) 0243 573 5050
Fax:(84) 0243 573 6060

Các cơ quan quản lý nhà nước cần chú ý 
tới các giải pháp thực hiện chính sách, 
có các cơ chế thân thiện với trẻ em để 
bảo đảm trẻ em được tham gia, được 
bày tỏ ý kiến, được lắng nghe và các ý 
kiến của trẻ cần được lưu ý trong tất cả 
các vấn đề có liên quan tới trẻ em;

Khuyến nghị 
hành động chính

Thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa chính 
quyền địa phương, các tổ chức xã hội, gia 
đình và nhà trường trong việc bảo vệ Quyền 
trẻ em.

Chính quyền địa phương, các tổ chức 
đoàn thể, tổ chức xã hội cần đặc biệt lưu 
ý và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các 
nhóm trẻ dễ bị tổn thương như trẻ khuyết 
tật, trẻ ngoài nhà trường, trẻ ở các khu 
vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng 
dân tộc thiểu số, trẻ có giới tính khác,… 
để đảm bảo trẻ em có hiểu biết tốt hơn 
về quyền của mình và có khả năng tiếp 
cận các dịch vụ sẵn có và thân thiện với 
trẻ em;

Các cơ quan quản lý nhà nước cần ban hành 
các chính sách và hướng dẫn nhằm ngăn 
chặn tất cả các hành vi trừng phạt trẻ ở nhà 
trường và trong cộng đồng, đặc biệt là trong 
gia đình;

Tăng cường các hoạt động phổ biến Công 
ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em và 
Luật Trẻ em 2016, các dịch vụ hỗ trợ trẻ em, 
Tổng đài Quốc gia về Bảo vệ trẻ em 111 cho 
trẻ em, cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ 
và cộng  đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các 
Sở Giáo dục và Đào tạo cấp tỉnh, thành phố 
cần cải tiến chương trình giáo dục về quyền 
trẻ em và Công ước Liên hợp quốc về Quyền 
trẻ em trong hệ thống giáo dục;
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Tài liệu/ sản phẩm này được hỗ trợ tài chính bởi 
Chính phủ Thụy Điển. Nội dung của tài liệu/ sản 
phẩm hoàn toàn thuộc trách nhiệm của tác giả. 
SIDA không nhất thiết phải chia sẻ quan điểm hay 
giải thích về tài liệu/ sản phẩm này.

phát hiện 
nổi bật

Hiện tại có quá nhiều trẻ em bị xâm hại.
(Thảo luận nhóm trẻ em tại Hải Phòng)

Khi người lớn trừng phạt trẻ em có thể 
khiến cho các em có những suy nghĩ tiêu 
cực, gây ra hậu quả nghiêm trọng, ảnh 
hưởng về mặt tâm lý, sức khỏe, kinh tế, 
ảnh hưởng đến tình cảm, cảm xúc của 
mối quan hệ giữa người lớn và trẻ em. 

(Thảo luận nhóm trẻ em tại Tiền Giang)

3 vấn đề ưu tiên Trẻ em muốn Việt Nam hành 
động nhiều hơn để giải quyết và cải thiện là:15

Xâm hại 
trẻ em

Bắt nạt 
qua mạng

Trừng phạt 
thể chất và tinh thần 

đối với trẻ em


