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Thư Ngỏ
Kính gửi Quý vị Độc giả, 
 
Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) chân thành gửi đến Quý Độc giả: Bản 
tin MSD - Phát triển bền vững (Số thứ 2 năm 2020) để chia sẻ những dấu ấn trong hành trình 
hoạt động của MSD xuyên suốt khoảng thời gian đầy thách thức do đại dịch COVID-19 tại Việt 
Nam và trên toàn cầu.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn ra phức tạp, có rất nhiều thách thức đặt ra với các 
tổ chức xã hội, trong đó có MSD trong việc theo đuổi việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền 
vững. Đây là thời gian đòi hỏi chúng ta đối mặt, thích nghi và đổi mới sáng tạo. Chính vì thế, 
trong Bản tin Số thứ 2.2020, chúng tôi chia sẻ những nỗ lực của MSD và các tổ chức đối tác 
trong việc duy trì, thích ứng, đổi mới để phát triển. Bản tin Số thứ 2/2020, đối với chúng tôi 
phần nào đó cũng tương tự như một cuốn nhật kí ghi lại hành trình vượt qua cơn bão chung 
chưa từng có trên toàn cầu, đánh dấu sự chuyển mình của MSD nói riêng và các tổ chức xã 
hội nói chung.

Hy vọng Quý Độc giả khi đọc bản tin sẽ tìm thấy những nỗ lực và tinh thần vượt khó cũng như 
sự lạc quan của MSD thông qua những kế hoạch, bước tiến của chúng tôi trong thời gian tới.
 
Trân trọng gửi lời cám ơn tới tổ chức Cứu trợ trẻ em đã hỗ trợ tài chính và tất cả các thành viên 
MSD đã cùng hợp tác hoàn thiện ấn phẩm này. Trong quá trình thực hiện có thể sẽ có những 
thiếu sót nhất định, mong rằng Quý vị độc giả sẽ đón nhận, chia sẻ ý tưởng, cũng như đóng góp 
ý kiến để Bản tin có thể ngày một hoàn chỉnh hơn.  
 
Kính chúc Quý Độc giả luôn khoẻ mạnh bình an, gặt hái được những niềm vui và thành công 
trong cuộc sống. 
 
Trân trọng, 
 
MSD Team 
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BÁO CÁO “TIẾNG NÓI TRẺ EM VIỆT NAM”

Cần nỗ lực nhiều hơn để trẻ em được lên tiếng!

Sáng ngày 02.06.2020, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD) và 
Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tổ chức công bố Báo cáo Khảo sát Tiếng nói Trẻ em Việt 
Nam. Sự kiện thuộc khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội 
về Quản trị quyền trẻ em” do MSD và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em thực hiện với sự hỗ 
trợ tài chính của Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển.
 
Quyền được lắng nghe của trẻ em là một nội dung quan trọng trong Công ước của 
Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em (Điều 12). Khảo sát Tiếng nói Trẻ em Việt Nam 
được MSD điều phối triển khai từ tháng 9/2019 đến tháng 2/2020. Khảo sát 
được thực hiện với sự tham gia của 1.692 trẻ em Việt Nam từ 11 đến 16 tuổi ở 7 
tỉnh/ thành phố thuộc ba miền Bắc, Trung, Nam, ở cả nông thôn và thành thị, trẻ 
em ở trong nhà trường và trẻ em ngoài nhà trường, trẻ em người dân tộc Kinh, 
dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật.  

Mục tiêu của khảo sát nhằm thu thập ý kiến, suy 
nghĩ của trẻ em về những vấn đề liên quan trực 
tiếp tới trẻ em, từ đó, xem xét thực trạng thực 
thi Quyền Trẻ em tại Việt Nam dưới góc nhìn của 
trẻ. Những kết quả của khảo sát này cung cấp 
thông tin cho các cơ quan thực thi Quyền Trẻ em 
ở Việt Nam cũng như cung cấp thông tin cho báo 
cáo bổ sung gửi cho Ủy ban về Quyền Trẻ em của 
Liên Hợp Quốc. 

Ba vấn đề nổi bật mà trẻ em cho rằng Việt Nam cần hành động nhiều 
hơn để cải thiện và giải quyết là Xâm hại trẻ em, Bắt nạt qua mạng và 
Trừng phạt thể chất tinh thần trẻ em. 

Một trong các phát hiện đáng chú ý của khảo sát cho thấy có tới 88.3% 
trẻ em tham gia khảo sát cho rằng mình còn có ít cơ hội hoặc không 
có cơ hội để bày tỏ ý kiến của mình với người có thẩm quyền ra quyết 

Báo cáo tóm tắt Tiếng Nói 
Trẻ Em Việt Nam

Khách mời tham gia sự kiện công bố trực tuyến
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Chiến dịch “Tiếng Nói Trẻ Em Việt Nam” trong hơn 1 tháng diễn ra từ 25/5 -  30/6  đã thu hút hơn 180,000 lượt 
tương tác trên các nền tảng mạng xã hội, truyền thông báo chí. Riêng sự kiện công bố báo cáo có khoảng hơn 700 

người theo dõi tham gia đồng hành.

Đại diện trẻ em tham gia khảo sát 
“Tiếng Nói Trẻ em” nêu ý kiến về 
những Phát hiện chính  từ báo cáo 

“Tiếng Nói Trẻ Em Việt Nam”
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TRUYỀN CẢM HỨNG CSOs
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Đại dịch COVID 19 đã và đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Tại Việt Nam, tuy dịch bệnh đã 
cơ bản được kiểm soát và các hoạt động sản xuất đã được thiết lập trở lại, nhưng có thể nói, dịch 
bệnh đã làm ảnh hưởng tới mọi hoạt động trong xã hội, do đó hoạt động của các tổ chức xã hội 
(TCXH) của Việt Nam cũng không nằm ngoài sự tác động này. Nhằm chia sẻ kinh nghiệm và nâng 
cao năng lực cho các tổ chức, tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ chức xã hội hậu đại dịch 
Covid 19, trong tháng 6 vừa qua, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) đã tổ chức 
chuỗi Hội thảo trực tuyến “Tạo xu hướng - Dẫn dắt thay đổi”. 

Chuỗi hội thảo gồm 4 buổi được thực hiện vào thứ ba hàng tuần đã thu hút hơn 250 lượt tham 
dự là cán bộ, nhân viên các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, doanh 
nghiệp và các cá nhân quan tâm.

Kết quả Báo cáo khảo sát “Ảnh hưởng của dịch Covid - 19 
đến hoạt động của các Tổ chức xã hội (TCXH) tại Việt Nam” 
cho thấy: Một số thách thức mà các tổ chức gặp phải như: 
khó khăn trong vấn đề xây dựng chiến lược và kế hoạch hay 
dự báo tình hình sắp tới để đưa ra chiến lược và phương án 
vận hành hiệu quả hậu COVID-19. Trong vấn đề quản lý nhân 
sự, các tổ chức cũng cảm thấy khó quản lý, hướng dẫn và 
phối hợp với nhân viên trong quá trình làm việc trực tuyến. 
Hội thảo đã chia sẻ với các thành viên kinh nghiệm xây dựng 
chiến lược và quản trị chuyển đổi trong và sau đại dịch, cũng 
như chia sẻ một số kinh nghiệm chuyển đổi của các tổ chức 
đã thực hiện trong giai đoạn đại dịch diễn biến phức tạp. 

Chiến lược tổ chức và quản trị chuyển 
đổi trong Covid–19

1

C H U Ỗ I  H Ộ I  T H Ả O  T R Ự C  T U Y Ế N 

“ T Ạ O  X U  H Ư Ớ N G  -  D ẫ N  D Ắ T  T H A Y  Đ Ổ I " 
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Nguy cơ giảm nguồn hỗ trợ tài chính là thách thức lớn thứ hai 
theo ghi nhận từ các TCXH. Trong 101 tổ chức tham gia khảo 
sát, có đến 33 tổ chức lo lắng lĩnh vực hoạt động của tổ chức sẽ 
gặp khó khăn khi gây quỹ do không được ưu tiên hậu COVID-19, 
trong khi có 28 tổ chức đối mặt với nguy cơ mất hoặc bị đình trệ 
hoặc bị thay đổi cam kết tài trợ từ các đối tác tài trợ. Vì vậy, tại 
buổi Hội thảo thứ hai, diễn giả Trần Vũ Ngân Giang cùng các đại 
diện cán bộ gây quỹ đến từ Làng Trẻ em SOS Việt Nam và Sai-
gonchildren đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc kết 
nối giữa TCXH và doanh nghiệp, đồng thời thảo luận về những 
phương pháp gây quỹ và đa dạng hoá nguồn lực trong giai đoạn 
hậu COVID - 19.

Truyền thông xã hội được đánh giá là một hoạt động không thể 
thiếu đối với các tổ chức xã hội, đặc biệt trong việc xây dựng hình 
ảnh tổ chức, gây quỹ và kết nối các nguồn lực. Bên cạnh bài 
chia sẻ của ông Đinh Trần Tuấn Linh – chuyên gia tư vấn truyền 
thông cho các TCXH, bà Trần Phương Nhung – Điều phối viên 
dự án A365 - Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) 
đã chia sẻ những kinh nghiệm thực hiện chiến dịch truyền thông 
hiệu quả và thành công.

“Trong thời gian giãn cách xã hội, phần lớn các tổ chức xã hội 
đều áp dụng hình thức làm việc trực tuyến. Việc chuyển đổi hình 
thức làm việc và ứng dụng công nghệ mang lại nhiều tiện ích, 
tuy nhiên đây vẫn còn là môt khó khăn và thách thức với các tổ 
chức xã hội. Phần chia sẻ của chuyên gia công nghệ thông tin 
và truyền thông Nguyễn Hoải Tưởng, bà Ngô Minh Trang – giám 
đốc Vietnet – ICT và MSD đã giúp các tổ chức xã hội “công nghệ 
hoá” quy trình làm việc, tiếp cận với các hệ thống làm việc và 
quản lý công việc trực tuyến, từ đó nâng cao hiệu suất và hiệu 
quả làm việc.

Đa dạng nguồn gây quỹ từ doanh 
nghiệp và cá nhân

Truyền thông xã hội trong đại dịch 
Covid–19

Ứng dụng công nghệ trong quản trị tổ 
chức - Ứng phó với đại dịch Covid-19

2

3

4
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HỘI THẢO TẬP HUẤN 
VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH VỀ QUẢN TRỊ QUYỀN TRẺ EM

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) đã tổ chức 2 
ngày Hội thảo tập huấn về quản trị Quyền Trẻ em cho các tổ chức 
xã hội nhằm mục tiêu hỗ trợ các tổ chức xã hội đạt được hiệu quả 
hoạt động và vận động chính sách cho năm 2020 hướng tới giai 
đoạn 2021 –2025. 

Hơn 30 đại biểu là đại diện các tổ chức thuộc Mạng lưới Quản trị 
Quyền trẻ em 3 miền Bắc – Trung – Nam đã đến tham dự và cùng 
nhau tích cực hảo luận, nghiên cứu, đồng thời đưa ra các mục 
tiêu, đề xuất và kế hoạch hoạt động vận động chính sách cho 6 
tháng cuối năm 2020. 

Các nội dung vận động chính sách chủ yếu các tổ chức đã lựa chọn 
để thực hiện giai đoạn 2020 - 2021 bao gồm: - Chấm dứt các hình 
thức trừng phạt thể chất và tinh thần trẻ em. - Bảo vệ trẻ em an 
toàn trên môi trường mạng. - Hỗ trợ làm giấy khai sinh, giấy tờ tuỳ 
thân cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và khó khăn. - Mô hình chăm 
sóc thay thế cho trẻ em tại gia đình. 

Sau Tập huấn, các thành viên mạng lưới cam kết sẽ tiếp tục phối hợp để cùng nhau xây dựng kế hoạch chiến lược và kế hoạch thực 
hiện trong nửa cuối năm 2020 và 2021 nhằm đóng góp những khuyến nghị vào chương trình hành động và đề án quốc gia giai 
đoạn 5 năm 2020 -2025. Vận động chính sách là một hành trình dài, MSD mong muốn kết nối mạng lưới thành viên cùng nhau xây 
dựng kế hoạch hoạt động hiệu quả, mỗi cá nhân tổ chức đều cùng nhau chung sứ mệnh tầm nhìn trong tiến trình đầy thử thách này. 

 #MSDVietnam #Savethechildren #Quyền_Trẻ_Em #Vận_động_Chính_Sách #Đồng_hành_cùng_trẻ_em
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ĐỐI TÁC DOANH NGHIỆP
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CÔNG NGHỆ SỐ THÔNG MINH 
VÀ AN TOÀN CHO KHU VỰC CHÂU Á  
“Game online và mạng xã hội – 
Quyền lợi và Trách nhiệm của doanh nghiệp  

Chiều ngày 19.06.2020, Quỹ Châu Á và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), Viện Nghiên cứu chính 
sách và phát triển truyền thông (IPS) đã phối hợp tổ chức buổi thảo luận nhóm chuyên gia lần 3 với chủ đề “Game Online 
và Mạng xã hội – Quyền lợi và Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số cho trẻ em”. Tại buổi thảo luận, các 
chuyên gia đến từ các công ty công nghệ, dịch vụ, truyền thông và các tổ chức xã hội đã cùng thảo luận về các rủi ro mà 
trẻ em gặp phải trên mạng Internet, đặc biệt trong mùa đại dịch COVID 19 cũng như những ảnh hưởng của game Online 
và mạng xã hội tới sự phát triển của trẻ em tại Việt Nam.

Mạng xã hội đang ngày càng trở nên phổ biến với sự gia tăng về số lượng các nền tảng cũng như số lượng người dùng, 
kéo theo đó là độ tuổi sử dụng mạng xã hội đang dần trẻ hoá. Chính sự non trẻ và thiếu kinh nghiệm khiến trẻ em trở 
thành đối tượng hướng đến của những kẻ có hành vi và mục đích lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và thậm chí là xâm 
hại tình dục trên mang,... Bên cạnh đó, trẻ em cũng dễ bị ảnh hưởng, lệch lạc về suy nghĩ, đạo đức, lời nói từ những hiện 
tượng mạng, những người nổi tiếng, những video, hình ảnh tiêu cực trên mạng xã hội. 

“Nghiện game” cũng đang trở thành vấn nạn với trẻ em Việt Nam. Bên cạnh những ảnh hưởng đến sức khoẻ như suy 
giảm thị lực, gây mệt mỏi,… game online cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro như bị lộ thông tin cá nhân, thông tin tài 
khoản ngân hàng, thực hiện các lệnh chuyển tiền, kích động bạo lực,… Thậm chí, nhiều trẻ em vì nghiện game đã xao 
nhãng việc học và thực hiện những hành vi không tốt như trốn học, trộm cắp,... để thoả mãn nhu cầu chơi game của mình. 

Internet - Khi tiện 
ích và nguy cơ 

song hành 
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Giải pháp nào 
để bảo vệ 
trẻ em? 

Từ những thực trạng này, các chuyên gia đã đề ra giải pháp để đảm bảo môi trường game online và mạng xã hội 
thông minh và an toàn cho trẻ em.  

Về phía cơ quan quản lý, cần có cơ chế kiểm soát, cấm và chặn các trò chơi trực tuyến theo hình thức cờ bạc, 
casino, kiểm soát độ tuổi người chơi với các game có yếu tố bạo lực,… Các nền tảng mạng xã hội cũng cần có các 
quy định quản lý về nội dung, quy định dành cho người dùng như độ tuổi, quyền riêng tư,… Cụ thể, đại diện từ phía 
Tiktok chia sẻ rằng, hiện nay mang xã hội này đang áp dụng chế độ kiểm soát 2 lần: tiền kiểm và hậu kiểm, yêu cầu 
người dùng khai báo thông tin cá nhân khi đăng kí để đảm bảo người dùng phải trên 13 tuổi.  

Song song với đó, các chương trình giáo dục công dân số, kĩ năng sử dụng Internet an toàn cần được triển khai và 
nhân rộng để mọi trẻ em đều có thể tự trang bị cho mình những kiến thức, kĩ năng phòng tránh, phát hiện nguy cơ 
rủi ro và tìm kiếm sự trợ giúp khi cần. 

Ngoài ra, cần có phương án hỗ trợ cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số cho trẻ em để đảm bảo cân bằng giữa 
mục tiêu lợi nhuận và sự an toàn, tiện lợi cho người sử dụng, đặc biệt là trẻ em. 

Khách mời tham gia buổi thảo luận chuyên gia từ MSD, Viện nghiên cứu Châu Á 
và đại diện các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ, tài chính và các tổ chức xã hội 
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LAN TỎA YÊU THƯƠNG
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ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC GIA ĐÌNH 
AN TOÀN TRONG MÙA DỊCH COVID – 19

Đại dịch COVID – 19 & giãn cách xã hội tại Việt Nam mở ra nhiều thách thức trong việc đảm bảo sức 
khoẻ thể chất và tinh thần đối với trẻ em, đi kèm với đó là  những xáo trộn trong nề nếp sinh hoạt của 
các gia đình Việt. Chính vì vậy, Chiến dịch truyền thông “Gia đình vui – Đẩy lùi Covid” được phát động 
trong suốt thời gian hơn 1 tháng ( 21.4 đến 24.5.2020) với chuỗi các buổi trò chuyện & toạ đàm trực 
tuyến cùng các chủ đề khác nhau đã mang lại cho giáo viên, người chăm sóc trẻ, bậc phụ huynh những 
lời khuyên hữu ích để đồng hành cùng phụ huynh & trẻ em trong việc thích nghi với những sự thay đổi 
trong thời gian “giãn cách xã hội” do COVID-19.

Chiến dịch “Gia đình vui – Đẩy lùi Covid”  được triển khai & đồng thực hiện xuyên suốt bởi Cục trẻ em, 
Bộ Lao động thương binh và xã hội, Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vữmg (MSD), Mạng lưới 
quản trị quyền trẻ em (CRG), Tổ chức Cứu trợ trẻ em (SCI). Bên cạnh đó, trang Facebook Lan toả yêu 
thương & Nhóm Chuyện nhà mình là hai kênh truyền thông & tương tác chính trong suốt quá trình thực 
hiện chiến dịch.  

Chủ đề “Online Vui - Vùi Covid” được thực hiện 
từ 21.4 - 8.5.2020 nhằm hỗ trợ cha mẹ & người 
chăm sóc trẻ  tìm ra giải pháp đồng hành & bảo 
vệ trẻ em trước những rủi ro trên môi trường 
mạng trước thực trạng các em phải học online & 
tiếp xúc nhiều với Internet trong mùa dịch. Buổi 
trò chuyện trực tuyến đều tiên cùng chuyên gia 
với chủ đề “Đồng hành cùng con an toàn trên môi 
trường mạng”.
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Đầu tháng 5, học sinh các cấp trong cả nước đã quay trở lại trường học sau hơn 
3 tháng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Đây là thời điểm trẻ có nhiều xáo 
trộn, bỡ ngỡ, cần sự đồng hành và hỗ trợ của cha mẹ, thầy cô giáo để học cách 
thích nghi với những thay đổi. 2 buổi trò chuyện đã được thực hiện trong 2 ngày 
9-10/5/2020 với chủ đề: “Đồng hành cùng trẻ tới trường sau mùa dịch” & “Bữa 
ăn vui vẻ - Cả nhà mạnh khỏe”. 

Đồng hành cùng trẻ tới trường sau mùa dịch” tập trung chia sẻ với bố mẹ 
về những phương pháp hỗ trợ quá trình học tập của trẻ sau một thời gian 
dài ảnh hưởng dịch bệnh. Khách mời của chương trình là bà Phan Thị Hồ 
Điệp – Giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội, còn được biết đến là người 
mẹ làm nên thành công của thần đồng Đỗ Nhật Nam, bà Nguyễn Tuyết 
Mai – Trưởng nhóm Giáo dục và Bảo vệ trẻ em GNI và bà Nguyễn Phương 
Linh – Viện trưởng MSD.  

“Khen con bao nhiêu cho đủ - “Mắng” con bằng nào cho vừa” đã đề cập đến 
những khía cạnh trong việc áp dụng giáo dục & kỉ luật tích cực đối với con trẻ. 
“Khen ngợi” và “trách mắng” trẻ không còn là điều lạ lẫm với bất cứ bậc phụ 
huynh nào. Thế nhưng bố mẹ đã biết khen con và mắng con đúng cách chưa?  
Thời gian con vừa quay lại trường học, chắc hẳn những áp lực về học tập có thể 
khiến cả nhà căng thẳng, tọa đàm là dịp để các chuyên gia chia sẻ với bố mẹ, 
giáo viên và người chăm sóc trẻ những “bí quyết” khen ngợi, động viên trẻ và 
những lưu ý về cách thức phê bình trẻ để trẻ nhận ra lỗi sai và sửa đổi mà không 
để lại những hậu quả tâm lý đáng tiếc.

Chiến dịch kết thúc với Livestream “Không để trẻ em bị bỏ lại phía sau trong đại 
dịch COVID-19” có sự tham gia thảo luận của Bà Vũ Kim Hoa - Phó Cục trưởng 
Cục trẻ em, Bà Ninh Thị Hồng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt 
Nam (VACR) & Bà Nguyễn Phương Linh - Viện trưởng MSD. Buổi trò chuyện 
đã chia sẻ kết quả khảo sát “Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 tới trẻ em” được 
thực hiện bởi VACR và thảo luận các đề xuất, khuyến nghị để cùng bảo vệ, hỗ 
trợ trẻ em trong và sau đại dịch COVID-19. 

“Trẻ em thường học rất nhanh từ cha mẹ và những người lớn xung 
quanh. Do đó, cách hiệu quả nhất để dạy dỗ con là làm gương cho 
con thông qua những thái độ và hành động rất đơn giản được lặp 
đi lặp lại mỗi ngày để con hiểu và cảm nhận được tình yêu thương 
của cha mẹ, ví dụ dành thời gian lắng nghe, chia sẻ cùng con.”, bà 
Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý bền 
vững phân tích.  
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NHỮNG HÀNH ĐỘNG BÌNH DỊ  
CÓ THỂ TẠO NÊN  NHỮNG ĐỨA TRẺ PHI THƯỜNG 

Hưởng ứng Tháng Hành động Vì Trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam, sáng ngày 28.06.2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tổ 
chức World Vision Việt Nam (Tầm nhìn Thế giới Việt Nam) và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp tổ chức 
sự kiện Livestream – toạ đàm trực tuyến với chủ đề “Cha mẹ bình dị phi thường” nhằm trang bị cho cha mẹ những kỹ năng làm cha mẹ 
tích cực, trách nhiệm, đồng thời đóng góp vào phong trào bảo vệ trẻ em trên cả nước.

“ Đòn roi không những không giúp trẻ cư xử tốt hơn mà còn có 
những tác động tiêu cực lên mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, 
tạo rào cản tâm lý mà con trẻ thường rất khó vượt qua, khiến 
con trẻ ít tin tưởng và khó bày tỏ suy nghĩ hay thông 
tin của mình với cha mẹ. Mọi người hãy thực hành 
những kỹ năng làm cha mẹ tích cực, bắt đầu 
từ những điều nhỏ bé.” - Bà Trần Thu Huyền, 
Trưởng Đại diện, tổ chức World Vision Việt Nam.

“Trẻ em thường học rất nhanh từ cha mẹ và những người lớn xung 
quanh. Do đó, cách hiệu quả nhất để dạy dỗ con là làm gương cho 
con thông qua những thái độ và hành động rất đơn giản được lặp 
đi lặp lại mỗi ngày để con hiểu và cảm nhận được tình yêu thương 
của cha mẹ, ví dụ dành thời gian lắng nghe, chia sẻ cùng con.”, bà 
Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý bền 
vững phân tích.  

Cục trẻ em, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, Tổ chức World Vision Việt Nam và Viện MSD cam kết đồng hành cùng 
cha mẹ và thầy cô trong quá trình nuôi dạy trẻ, giúp trẻ được lớn lên an toàn, hạnh phúc, và phát huy được hết những 
tố chất và tiềm năng của mình.

Các diễn giả đã chia sẻ góc nhìn, chuyên môn và kinh nghiệm của 
mình trong lĩnh vực nuôi dạy con cái, qua đó khuyến khích cha mẹ, 
người chăm sóc trẻ áp dụng những kiến thức, kỹ năng giáo dục tích 
cực để con trẻ được lớn lên trong môi trường an toàn, tràn đầy tình 
yêu thương. Sự kiện cũng là cơ hội để tôn vinh những điều bình dị 
trong giao tiếp, ứng xử hàng ngày của cha mẹ nhưng lại có tác động 
phi thường lên sự phát triển toàn diện của con cái.

Khách mời chương trình 
“ Cha mẹ bình dị phi thường”

“Tổng đài Quốc gia về Bảo vệ Trẻ em 111 miễn phí 24/7 là nơi mọi 
người dân có thể gọi đến để thông tin, thông báo, tố cáo, tố giác 
về tình trạng xâm hại, bạo lực trẻ em. Đây là cơ sở cho những can 
thiệp kịp thời và có hệ thống để bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức 
bạo lực và xâm hại. Chính vì thế, tôi mong mỗi cha mẹ, 
người lớn và cả trẻ em, khi phát hiện bạo lực
 trong gia đình mình, hay hàng xóm, cộng đồng,
 nơi công cộng hãy là những người có trách nhiệm
 trong bảo vệ trẻ em” ông Đặng Hoa Nam, 
Cục trưởng, Cục Trẻ em, Bộ Lao động
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“
CÂU CHUYỆN

                PHÁT TRIỂN“
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Để em không còn là cái "Bóng"
Ngô Hoàng Thúy Vy là một trong những em nhỏ được hỗ trợ làm 
giấy Khai sinh thành công từ Dự án Trang Mới Cuộc Đời. Cũng như 
hàng trăm em nhỏ khác mà Dự án Trang mới cuộc đời từng tiếp 
cận, cô bé từng sống như một cái bóng vì không được pháp luật 
thừa nhận. 

Khi Thúy Vy vừa ra đời, mẹ em đã bỏ đi, khi chưa kịp làm giấy khai 
sinh cho em. Thúy Vy lớn lên cùng ba và bà nội với muôn vàn thiếu 
thốn và vất vả tại mảnh đất Sài Gòn. Ba Thúy Vy làm nghề sửa xe 
dạo, ai có xe hỏng hóc giữa đường thì gọi. Mỗi ngày ba em lại rong 
ruổi trên chiếc xe cà tàng, với hộp dụng cụ sửa xe cũ kĩ - thứ đồ nghề 
duy nhất nuôi sống cả gia đình. 

Tháng 10 năm 2019, khi Thúy Vy đang chạy chơi trước ngõ nhà thì 
bị một chiếc xe máy đâm vào rồi bỏ chạy mất. Cú va chạm mạnh 
khiến xương cánh tay và bả vai trái của đứa trẻ 5 tuổi bị chấn 
thương nghiêm trọng. 

Nhận được tin, Luật sư Đạt đã  quyết định đẩy nhanh việc làm giấy 
Khai sinh bằng cách để anh Vũ và bé Thúy Vy thực hiện xét nghiệm 
ADN. Mọi chi phí đều do Trang mới cuộc đời hỗ trợ. Ngay sau khi có 
giấy khai sinh & bảo hiểm y tế, chi phí khám chữa bệnh của gia đình 
TV đã giảm đi rất nhiều. Bà Thúy Vy cũng vui mừng rớt nước mắt bộc 
bạch: “Có giấy khai sinh rồi, năm sau Thúy Vy có thể đi học.”  

Thúy Vy chỉ là một trong rất nhiều em nhỏ được hỗ trợ làm giấy khai 
sinh. Còn rất nhiều em nhỏ đến tuổi đi học nhưng vẫn không thể đến 
trường chỉ vì thiếu giấy khai sinh, đồng nghĩa rằng cánh cửa đến 
tương lai của các em bị thu hẹp lại. Dự án Trang Mới Cuộc Đời mong 
muốn trao cho các em cơ hội được định danh, không còn vô hình trong 
xã hội, được hưởng quyền có giấy khai sinh và hưởng các quyền lợi 
khác được quy định trong pháp luật, Luật trẻ em và Công ước quốc 
tế về Quyền trẻ em. 

Thông tin về Dự án “Trang mới cuộc đời” 
Website: https://www.msdvietnam.org
Fanpage : https://www.facebook.com/Duantrangmoicuocdoi/

Nụ cười hồn nhiên của bé Thúy Vy

Ba Thúy Vy cũng từng cố gắng làm giấy khai sinh cho con, nhưng 
thiếu nhiều giấy tờ cần thiết, không chứng minh được mối quan hệ 
ruột thịt với chính con gái mình khi mẹ đã bỏ đi, lại không thể đủ 
tiền làm xét nghiệm ADN, cũng không biết các cách chứng minh 
nhân thân nào khác,... Việc làm giấy khai sinh của TV cứ lui lại, lui 
lại. Cuộc sống mưu sinh với mức thu nhập bấp bênh đã khiến gia 
đình em trở nên khốn cùng mỗi khi đứa trẻ con ốm đau bất chợt bởi 
không có Thẻ bảo hiểm y tế.  

Vì không có giấy khai sinh nên chưa thể làm thẻ bảo hiểm và được hỗ 
trợ chi trả chi phí chữa bệnh, ba và bà nội Thúy Vy phải đi cầu cứu 
khắp nơi để tìm kiếm sự trợ giúp. May mắn thay, thời gian trước đó 
ba của Thúy Vy đã nộp hồ sơ xin làm giấy khai sinh cho em tại Trung 
tâm Trợ giúp Pháp lý TP.Hồ Chí Minh, và được Trung tâm liên hệ với 
Dự án Trang mới cuộc đời để được hỗ trợ. Ngay thời điểm khó khăn 
nhất, anh Vũ – ba của Vy đã gọi điện nhờ đến sự hỗ trợ của Luật sư 
Huỳnh Tấn Đạt – Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp Pháp lý TP.Hồ Chí 
Minh, thành viên nhóm Trang mới cuộc đời.   

Quét mã QR để ủng hộ dự án trên Global Giving
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VẬN ĐỘNG
 

CHÍNH SÁCH
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MSD THAM GIA BAN CỐ VẤN CHO ĐỀ ÁN 
"BẢO VỆ VÀ HỖ TRỢ TRẺ EM TƯƠNG TÁC LÀNH MẠNH, 

SÁNG TẠO TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG" 

Với những kinh nghiệm, hoạt động đã thực hiện liên quan 
đến nội dung giáo dục công dân số và đồng hành cùng trẻ 
em an toàn trên môi trường mạng, Viện Nghiên cứu Quản lý 
Phát triển bền vững (MSD) đang làm chuyên gia tham vấn, 
tham gia xây dựng và lấy ý kiến trẻ em cho dự thảo đề án 
“Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên 
môi trường mạng”. Đề án do Bộ TT-TT chủ trì phối hợp với 
các Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào 
tạo; Công an thực hiện trong giai đoạn 2020-2025. 

MSD tham gia vai trò Hỗ trợ kỹ thuật: 

Không chỉ là phòng ngừa, bảo vệ, hãy 

xây dựng hệ sinh thái lành mạnh an toàn 

và những công dân số có trách nhiệm.

MSD nhấn mạnh vào việc hỗ trợ Ban soạn thảo xây dựng 
đề án không chỉ nhằm bảo vệ, phòng ngừa và “chữa cháy” 
các vấn đề rủi ro mà trẻ em có thể gặp phải trên môi, trường 
mạng mà còn tập trung vào việc giáo dục kỹ năng số, công  
dân số cho giới trẻ, để các em có thể là những công dân số có 
trách nhiệm, làm chủ công  nghệ, biết tự bảo vệ bản thân và 
những người xung quanh. Đồng thời, MSD cũng tư vấn chú 
trọng đến việc xây dựng một hệ sinh thái và mạng lưới kết 
nối giữa nhà nước - doanh nghiệp - tổ chức xã hội - trường 
học - gia đình - truyền thông để có thể hỗ trợ và bảo vệ trẻ 
em trên môi trường mạng.  MSD đặc biệt quan tâm góp ý và 
gửi cả công văn góp ý đề án cùng với ChildFund và World 
Vision trọng tâm vào việc không chỉ là phòng ngừa, bảo vệ 
mà còn tập trung vào giáo dục trẻ em, gia đình và giáo viên, 
truyền thông cộng đồng, hỗ trợ doanh nghiệp hiểu biết thực 
hiện quyền trẻ em bên cạnh việc kiện toàn chính sách của 
nhà nước. 

 Ông Hoàng Minh Tiến – Phó Cục trưởng Cục AT-TT phát 
biểu tại sự kiện truyền thông - Tham vấn trẻ em về dự thảo 
đề án “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng 
tạo trên môi trường mạng” 

Các em học sinh hào hứng khi tham gia phát biểu, đặt câu hỏi và 
đóng góp ý kiến trong buổi truyền thông. 
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Trẻ em mong muốn được học nhiều nội dung về Sử dụng 
Internet lành mạnh và an toàn, các nội dung mà trẻ muốn 
học rất đa dạng, bao gồm cả các kiến thức, kỹ năng an 
toàn và kỹ năng xử lý tình huống, ứng xử hay xử lý tình 
huống, trách nhiệm, v.v. Điều này khẳng định sự cần thiết 
và tầm quan trọng của việc trang bị “bộ kỹ năng số” bao 
gồm đa dạng các kiến thức, kỹ năng về an toàn trên môi 
trường mạng, với các nội dung phù hợp theo nhu cầu của 
trẻ. Cần chú trọng cách dạy học trẻ em nên kết hợp cả 
hình thức giảng dạy chính khoá và ngoại khoá, tăng tính 
chủ động và tương tác tham gia với trẻ em. 

Cũng theo khảo sát, đa số trẻ em cho rằng người có trách 
nhiệm bảo vệ và hỗ trợ các em trên môi trường mạng 
chính là bản thân các em (76% trẻ em), cha mẹ (65%) và 
thầy cô (54.9%). Dưới 50% trẻ em được khảo sát đề cập 
đến trách nhiệm BVTE của Tổng đài Quốc gia về Bảo vệ 
trẻ em 111 (48.3%), 

Chính sách liên quan đến trẻ em không 

thể thiếu tiếng nói của trẻ em !

Bên cạnh đó, trẻ em cũng nói rằng cần có các hình thức kiểm 
soát và chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm quyền trẻ em 
và luật an ninh mạng. 

Đối với các sản phẩm ứng dụng công nghệ để giáo dục và truyền 
thông cho trẻ em về tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi 
trường mạng: rẻ em nhận định rằng cần có các sản phẩm ứng 
dụng công nghệ nhằm tạo ra giải pháp giám sát, chặn lọc, gỡ bỏ 
các nội dung nguy hại, xâm phạm trẻ em, quyền trẻ em trên các 
trang mạng quốc gia để có thể bảo vệ và hỗ trợ cho trẻ em về 
tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng. 

các tổ chức xã hội, tổ dân phố, trung tâm tư vấn, công an (từ 
21.5% - 30.8%) Điều này cho thấy, đề án cần bổ sung nội dung 
truyền thông, giáo dục cho trẻ em về vai trò của hệ thống bảo vệ 
trẻ em tại cộng đồng, các tổ chức xã hội, tổ dân phố, trung tâm 
tư vấn, Tổng đài 111,… bổ sung giải pháp tăng cường khả năng 
tiếp cận và chất lượng của các dịch vụ hỗ trợ của Tổng đài 111, 
của hệ thống bảo vệ trẻ em tại cộng đồng (xã/ thôn, tỉnh/thành 
phố), huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội vào hoạt động 
của hệ thống bảo vệ trẻ em tại cộng đồng.   
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Hãy đón chờ 
và đồng hành cùng chúng tôi

Tiếng nói trẻ em về môi trường chủ đề năm 
2020 : Nước và Không Khí

Chiến dịch “Vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại 
phía sau COVID-19” và sự kiện trao phát gói 
hỗ trợ thực phẩm và y tế cho các hộ gia đình 
khó khăn.

 Sự kiện truyền thông gây quỹ và sự kiện 
ngoài trời dự án “Trang Mới Cuộc Đời”

1

2

3

Chiến dịch gây quỹ “ Little by Little”

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD Vietnam)
Tầng 6, Số 15 Yên Lãng, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

1/ Website : http://msdvietnam.org/ 
2/ Fanpage : https://www.facebook.com/www.msdvietnam.org/
3/ Email : contact@msdvietnam.org
4/ Điện thoại : (84-24) 6276 9056
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Về Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững (MSD)

Là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững(MSD) hành động vì một môi 

trường thuận lợi cho sự phát triển của khối các tổ chứcxã hội, thúc đẩy việc thực hiện quyền của các nhóm cộng đồngbị 

lề hoá và dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em, thanh niên, phụ nữ và người khuyết tật. MSD hướng tới một thế giới công 

bằng và bình đẳng, nơi các tổ chức xã hội phát huy vai trò độc lập hoạt động hiệu quả, nơi quyền của các tổ chức xã hội 

và quyền của các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương được bảo đảm và tôn trọng. 

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


