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Qúy Độc giả thân mến, 
Chúng ta đã cùng nhau đi qua hơn một nửa hành trình năm 2021 – 
một năm với nhiều khó khăn và thách thức. Những tháng gần đây, làn 
sóng COVID-19 thứ tư đã quay trở lại với số lượng ca nhiễm lên đến 
hàng nghìn mỗi ngày, lệnh giãn cách xã hội được ban hành và siết 
chặt ở nhiều tỉnh, thành phố, nhiều hoạt động học tập, làm việc, sản 
xuất,… buộc phải tạm dừng. Điều này đặt ra những thách thức lớn với 
mỗi người chúng ta trong việc thay đổi để thích nghi. 

Ý thức được trách nhiệm tuân thủ quy định phòng dịch để giữ an toàn cho bản thân và 
cộng đồng, chúng tôi – MSD đã áp dụng làm việc trực tuyến, song song với việc tìm giải 
pháp, hoạt động hay thế để ứng phó với tình hình và duy trì các kế hoạch, hoạt động đã đề 
ra. Trong bản tin quý 2 này, chúng tôi chia sẻ những dấu ấn trong hành trình nỗ lực tạo nên 
các tác động xã hội và hỗ trợ khẩn cấp trong bối cảnh đại dịch. 

Tiêu điểm Bản tin quý 2 là các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động Vì trẻ em năm 2021. 
Diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Tháng Hành động Vì trẻ em 
năm nay “thiệt thòi” hơn các năm trước do các hoạt động trực tiếp không thể diễn ra. Tuy 
nhiên, với mong muốn lan toả mạnh mẽ thông điệp ý nghĩa, MSD đã phối hợp cùng Cục 
Trẻ em - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các bên liên quan nỗ lực thực hiện chuỗi 
hoạt động truyền thông trực tuyến  thành công với những kết quả ấn tượng. 
Trong bản tin này, Quý vị độc giả cũng có thể tìm thấy sự đổi mới 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 phối hợp, tuyển chọn, xây dựng và bồi dưỡng kĩ năng cho Cộng đồng Lãnh đạo 
trẻ - Youth Leader United,… Chuỗi hoạt động vận động chính sách, góp ý cho dự thảo Luật 
Phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi đã bắt đầu khởi động và sẽ tiếp tục được thực hiện 
dưới nhiều hình thức trong những tháng tiếp theo của năm 2021. Bên cạnh đó là những 
nỗ lực kết nối và huy động nguồn lực hỗ trợ ổn định cuộc sống cho các nhóm yếu thế 
thông qua các chương trình “Vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch 
COVID-19” hay “Đại sứ nước”,… 
Đại dịch COVID-19 nói chung và làn sóng thứ 4 nói riêng được dự đoán sẽ còn kéo dài và 
tác động lớn đến cuộc sống của từng người, nhưng chúng tôi hi vọng chúng ta sẽ cùng 
nhau quyết thắng đại dịch, sớm thiết lập lại trạng thái bình thường mới. Mong Quý Độc giả 
sẽ luôn đồng hành cùng chúng tôi trong những kế hoạch, hoạt động của chúng tôi trong 
thời gian tới, chung tay hướng tới mục tiêu “Không ai bị bỏ lại phía sau”. 

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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Trong tháng 6 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 và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt 
Nam, thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực 
hiện Quyền Trẻ em - Bảo vệ Trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh" 

Đã thành thông lệ, vào tháng 6 hàng năm, Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức nhằm 
thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, trong đó có các hoạt 
động tuyên truyền, phổ biến; vận động các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá 
nhân thực hiện các chính sách, chương trình, dự án. Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 
được thực hiện trong bối cảnh vô cùng đặc biệt khi làn sóng COVID-19 mới bùng phát, mọi 
trẻ em đều phải ở nhà và hạn chế ra ngoài cũng như đến những nơi đông người.  Điều này 
cũng dẫn đến rất nhiều băn khoăn, lo ngại của các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ 
rằng làm thế nào để trẻ có một mùa hè thật an toàn nhưng vẫn bổ ích, lý thú; làm thế nào 
để bảo vệ trẻ khỏi những nguy cơ, rủi ro trên môi trường mạng cũng như tai nạn có thể xảy 
ra ngay trong môi trường sống hàng ngày của trẻ. Vì vậy, Tháng hành động vì trẻ em năm 
nay tập trung vào các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về quyền trẻ em, bảo vệ 
và chăm sóc trẻ em trong đại dịch; đồng thời hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 
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tHÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2021
HÀNH TRÌNH CHUNG TAY BẢO ĐẢM THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM



Chia sẻ về các thông điệp của Tháng Hành động, bà Nguyễn 
Thị Nga – Phó Cục trưởng Cục Trẻ em nhấn mạnh: “Năm 2021, 
với bối cảnh đại dịch, chúng ta càng cần đặc biệt quan tâm 
tới việc thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trong thiên 
tai, dịch bệnh. Năm nay, chủ đề chính xoay quanh các vấn đề 
về bảo vệ trẻ em trong khu cách ly, hướng dẫn cha mẹ đồng 
hành cùng con cái trong mùa dịch, sử dụng internet an toàn, 
phòng chống tai nạn thương tích – đuối nước trẻ em và các 
vấn đề chăm sóc sức khoẻ thể chất tinh thần, phát huy quyền 
tham gia của trẻ em trong gia đình, v.v.” Về phía các cơ quan 
nhà nước, phương châm của Cục Trẻ em là “Không để trẻ em 
nào cần hỗ trợ mà không được hỗ trợ trong thời kỳ này”. 

Là đơn vị phối hợp tổ chức, bà Nguyễn Phương Linh - Viện 
trưởng MSD cho biết: “Tháng Hành động vì trẻ em diễn ra 
trong bối cảnh đại dịch, chắc chắn là một thiệt thòi cho trẻ em, 
không thể tận hưởng mùa hè đúng nghĩa với việc vui chơi bên 
ngoài, tham gia các sự kiện hay đi cắm trại, du lịch, v.v. Chúng 
tôi hi vọng rằng, thông qua các kênh trực tuyến sáng tạo của 
chiến dịch như Livestream với các chuyên gia, các hướng dẫn 
phòng dịch, các thử thách của cha mẹ và người chăm sóc trẻ 
sẽ góp phần hỗ trợ cha mẹ đồng hành cùng trẻ em vượt qua 
đại dịch. Thời gian giãn cách khó khăn nhưng cũng là cơ hội 
để kết nối tình cảm gia đình”. 

Trong 1 tháng, song song với chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội nhằm cung cấp những 
thông tin, kiến thức về  MSD và Cục Trẻ em đã thực hiện thành công 4 buổi toạ đàm trực tuyến 
với các chủ đề: 

                  •    Bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong đại dịch COVID-19 

                  •    SNET: Online chuẩn - Mùa hè vui 

                  •    Để mọi trẻ em được nghỉ hè vui và an toàn 

                  •    Ước mơ của con - Kỳ vọng của cha mẹ 

Các buổi toạ đàm đã nhận được rất 
nhiều phản hồi tích cực cũng như các 
đóng góp, câu hỏi về cách để bố mẹ 
thể vừa giám sát, vừa cùng con tham 
gia các hoạt động vui chơi bổ ích.  
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Bên cạnh đó, nhằm tạo ra các hoạt động tương tác lành mạnh, bổ ích giữa bố mẹ và các 
con, MSD cũng phát động thử thách “Gia đình nghỉ hè vui - Cùng đẩy lùi COVID". Thử thách 
đã nhận được sự quan tâm và đồng hành của rất nhiều gia đình trên cả nước và đây cũng 
chính là cơ hội để bố mẹ dành cho con nhiều thời gian “chất lượng” hơn, từ đó có thể hiểu 
con mình hơn. 

Tháng Hành động vì trẻ em năm 2021 kết thúc với nhiều thông điệp ý nghĩa. Năm 2021, trong 
bối cảnh đại dịch, chúng ta lại càng quan tâm hơn đến việc thực hiện quyền trẻ em và bảo 
vệ trẻ em trong thiên tai, đại dịch. Giai đoạn giãn cách có thể sẽ khó khăn nhưng cũng sẽ là 
cơ hội để bố mẹ kết nối và đồng hành cùng các con. 

Một số hình ảnh của Tháng hành động vì trẻ em năm 2021
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chào đón
cộng đồng lãnh đạo trẻ vIệt nam 2021

youth leader unIted vIetnam 2021
Trong giai đoạn cuối tháng 6 - đầu tháng 7, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững 
(MSD/United Way Vietnam) đã thực hiện các hoạt động nhằm xây dựng Cộng đồng Lãnh 
đạo trẻ Việt Nam – Youth Leader United Vietnam 2021. Đây là cộng đồng dành cho những 
bạn trẻ độ tuổi từ 18 đến 25 với những khao khát đóng góp công sức giúp đỡ người dân Việt 
Nam cải thiện cuộc sống và mong muốn hỗ trợ cộng đồng giải quyết các vấn đề xã hội, tạo 
nên tác động tốt hơn đến với cuộc sống.  

Chương trình là sự nối tiếp thành công của chương trình lãnh 
đạo trẻ Việt Nam 2018, quy tụ nhiều bạn trẻ đến từ mọi miền 
Tổ quốc. Không chỉ là một chương trình thu hút các bạn trẻ có 
mong muốn tạo tác động xã hội và hỗ trợ cộng đồng Chương 
trình Lãnh đạo trẻ Việt Nam 2021 – Youth Leader United 
Vietnam 2021 còn là một môi trường để các bạn trẻ có cơ hội 
học hỏi những kiến thức, kĩ năng hữu ích và thú vị để trở thành 
những nhà lãnh đạo trẻ tương lai. 

Trải qua gần hai tuần mở đơn đăng kí, chương trình đã nhận được hàng trăm đơn đăng ký 
từ các bạn trẻ trên khắp mọi miền đất nước. Sau quá trình tuyển chọn, MSD đã chào đón 36 
nhà lãnh đạo trẻ tham gia đào tạo và chuẩn bị cho những mô hình dự án tạo tác động xã 
hội sẽ được thực hiện vào cuối năm 2021.  

Bên cạnh đó, Cộng đồng Lãnh đạo trẻ Việt Nam – Youth 
Leader United Vietnam 2021 còn có cơ hội tham gia các hoạt 
động như: 
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• Living Lab – xây dựng các nội dung cho thanh niên và tổ chức 3-5 hội thảo/ buổi nói chuyện 
chuyên đề về Khởi nghiệp và Thanh niên tạo tác động xã hội, Từ thiện phát triển với các diễn 
giả nổi tiếng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 

• Tham gia chiến dịch gây quỹ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn quay lại trường học – 
Chiến dịch Back to School. 

• Tham gia tổ chức Giải thưởng Khởi nghiệp sáng tạo tạo tác động xã hội.

• Tham gia tổ chức Techfest 2021 – Làng thực nghiệm ESG. 
Ngay trong tháng 7, hoạt động tập huấn đầu tiên cho các nhà lãnh đạo trẻ đã được thực 
hiện trực tuyến với những chủ đề bổ ích và cuốn hút bao gồm: Quản lý dự án và Truyền thông 
chuyên nghiệp. Các buổi đào tạo và tập huấn có sự tham gia hướng dẫn bởi các chuyên gia 
hàng đầu Việt Nam: Ông Đinh Trần Tuấn Linh - Founder URAH Network, tác giả cuốn “Đời về 
cơ bản là buồn cười”; Ông Bùi Hoàng Dũng - Giảng viên đại học FPT, Cố vấn giáo dục của 
Kenan Foundation Asia; Ông Nguyễn Ngọc Long - Sáng lập Truyền thông Trăng Đen, Sáng 
lập và Cố vấn Quỹ Trăng Đen. 

Thông qua các buổi tập huấn, các bạn lãnh đạo trẻ đã được cung cấp thêm những kiến thức, 
kĩ năng cần thiết và định hướng để thực hiện những sứ mệnh của mình trong hành trình tạo 
tác động xã hội qua các mô hình dự án mà MSD đã và đang thực hiện trong thời gian tiếp 
theo.  

Các hoạt động của Cộng đồng Lãnh đạo trẻ Việt Nam vẫn đang tiếp tục được thực hiện, hứa 
hẹn sẽ có thêm nhiều điều thú vị trong những chuối tập huấn và các hoạt động dự án trong 
thời gian tới. 
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Họp Mạng lướI quản trỊ 
Quyền Trẻ em mIền Bắc 

Vào ngày 28.4.2021, Viện Nghiên cứu Quản 
lý Phát triển bền vững (MSD) đã tham gia 
buổi họp Mạng lưới quản trị Quyền Trẻ em 
miền Bắc (CRG). Hoạt động nhằm tổng kết 
các hoạt động mà mạng lưới đã triển khai 
trong Quý I, rút kinh nghiệm và lên kế hoạch 
cho những hoạt động dự kiến sẽ triển khai 
trong Quý II, đặc biệt là kế hoạch thực hiện 
Tháng Hành động vì trẻ em năm 2021 và 
Diễn đàn Trẻ em Quốc gia. 

Nhằm bảo đảm an toàn, hoạt động đã được 
tổ chức bằng hai hình thức: trực tiếp và trực 
tuyến với sự tham gia của các thành viên 
mạng lưới.

Tại buổi họp, các đại biểu đã cùng nhau 
trao đổi và chia sẻ thông tin về các hoạt 
động liên quan đến việc bảo đảm thực hiện 
Quyền Trẻ em và những dự án của mạng 
lưới, cụ thể: 

Đưa ra những phương án và định hướng để 
phối hợp tích cực hơn cũng như kết nối với 
các đối tác nhà nước, tổ chức chính trị - xã 
hội để phối hợp triển khai các hoạt động 

Chia sẻ những phương án đẩy mạnh truyền 
thông giúp các dự án trong tương lai sẽ 
được lan toả rộng hơn đên cộng đồng. 

Cũng trong buổi họp, các đại biểu cũng cập 
nhật thông tin về hoạt động của các tổ chức. 
Các chương trình, dự án đang được triển 
khai chủ yếu tập trung vào tập trung nâng 
cao lực cho trẻ em; hỗ trợ, bảo vệ trẻ em bị 
xâm hại tình dục và hỗ trợ trẻ em trong các 
khu cách ly,... 
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HộI thảo
ChIA SẺ VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO LUẬT PHÒNG, CHỐNG 
BẠO LỰC GIA ĐÌNH SỬA ĐỔI
Bạo lực gia đình là vấn nạn chung của toàn xã hội, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhất 
là đối với phụ nữ và trẻ em. Luật Phòng chống bạo lực gia đình được ban hành từ năm 2007, 
đến nay đã bộc lộ khá nhiều bất cập. Chính vì vậy, trong năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch đã trình Chính phủ Dự án sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 
nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình hiện hành. 
Theo kế hoạch dự kiến, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trình Chính phủ dự án Luật Phòng, 
chống bạo lực gia đình (sửa đổi) vào tháng 11.2021. Quốc hội dự kiến thảo luận về Dự án Luật 
này tại kỳ họp đầu năm 2022 và xem xét, thông qua vào kỳ họp cuối năm 2022. 

Để chuẩn bị cho các hoạt động vận động, vào ngày 15.07.2021, Viện Nghiên cứu Quản lý 
Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Mạng lưới Quản trị Quyền Trẻ em (CRG) thực hiện 
Hội thảo Chia sẻ, đóng góp ý kiến cho Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) sửa đổi 
với sự tham gia của đại diện từ các tổ chức xã hội tại Việt Nam. Sự kiện được thực hiện với 
sự hỗ trợ tài chính từ Tổ chức Cứu trợ trẻ em Quốc tế (Save the Children). 

Hội thảo có sự tham gia của ông Khuất Văn Quý – Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch – Cơ quan soạn thảo Luật; các chuyên gia, đại diện hơn 30 tổ chức xã hội 
hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, bảo vệ quyền 
của người khuyết tật. Thông qua hội thảo, các chuyên gia và thành viên tham dự đã cùng 
nhau chia sẻ, cập nhật tiến trình xây dựng và những nội dung chính của dự thảo luật PCBLGĐ 
sửa đổi, đồng thời cùng trao đổi về vấn đề bạo lực trong gia đình đối với trẻ em dưới góc độ 
tiếp cận của các tổ chức xã hội làm việc trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người, quyền trẻ em. 
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Trong buổi hội thảo, bà Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng MSD chia sẻ: “Khi nói đến bạo lực 
gia đình, chúng ta thường hay nghĩ ngay đến mối quan hệ giữa vợ và chồng, tôi cảm thấy trẻ 
em hay những đối tượng dễ bị tổn thương khác như người khuyết tật, người cao tuổi, người 
LBGTIQ thường ít được cân nhắc tới, dễ bị bỏ lại phía sau. Chính vì thế, trong buổi hội thảo 
ngày hôm nay, Ban tổ chức hy vọng sẽ mang tiếng nói của các nhóm này tới đánh động tiến 
trình xây dựng chính sách pháp luật. Là tổ chức làm về trẻ em, tôi lại muốn nhấn mạnh vai trò 
của trẻ em: Trẻ em có thể dễ dàng là nạn nhân của hành vi bạo lực gia đình, là người chứng 
kiến bạo lực gia đình, điều này cũng ảnh hưởng tới sự phát triển thể chất, tinh thần và nhân 
sinh quan của trẻ em. Và hơn hết, trẻ em cũng là những người có thể tạo nên sự thay đổi. Trẻ 
em nhận thức, có tiếng nói và lên tiếng yêu cầu chấm dứt bạo lực ngày hôm nay sẽ là những 
người kiến tạo nên một xã hội an toàn, công bằng, những gia đình tràn đầy yêu thương,…”

Ông Khuất Văn Quý chia sẻ về những điểm mới của dự thảo luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình sửa đổi: “Với dự thảo luật sửa đổi, chúng tôi mong muốn tập trung vào các nội dung 
như: làm rõ các khái niệm liên quan đến công tác PCBLGĐ; bổ sung các loại hình hỗ trợ tư 
vấn cho người bị bạo lực gia đình (BLGĐ); hoàn thiện các biện pháp ngăn ngừa, bảo vệ và 
hỗ trợ người bị BLGĐ, hòa giải trong PCBLGĐ; giáo dục và truyền thông cho người gây ra 
BLGĐ chứ không phải chỉ có trừng phạt, công tác thông tin, tuyên truyền và quy định rõ số 
điện thoại (111) tiếp nhận thông tin về BLGĐ. Tăng cường các điều kiện bảo đảm để thực hiện 
công tác PCBLGĐ theo đó cần quy định rõ các biện pháp bảo đảm cho công tác PCBLGĐ; 
khắc phục những bất cập trong công tác báo cáo thông tin về BLGĐ, bổ sung các loại hình 
thức báo tin về vụ BLGĐ hay nguy cơ gây BLGĐ qua mạng xã hội. ”. 
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Lý giải và đánh giá về thực trạng vấn đề bạo lực trẻ em trong gia đình, ông Nguyễn Trọng 
Tiến – chuyên gia đại diện Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam nhấn mạnh: “Các hình thức 
bạo lực trẻ em không chỉ đơn thuần là sử dụng đòn roi, bạo lực thân thể mà thực tế rất đa 
dạng như bạo lực tinh thần (chửi mắng, xúc phạm), bạo lực tình dục và bạo lực kinh tế (bóc 
lột lao động, chiếm giữ và kiểm soát tài chính của trẻ em),… Có rất nhiều nguyên nhân khiến 
cho trẻ em bị bạo lực trong gia đình nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn đến từ nhận thức hay 
những quan niệm cố hữu như: “Thương cho roi, cho vọt” hay “Không đánh thì không thể dạy 
được trẻ”,… hay sự thiếu hiểu biết về pháp luật nói chung và pháp luật về quyền trẻ em nói 
riêng”.

Đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, bà Hoàng Thị Tây Ninh, Quản lý Chương trình Quản trị 
Quyền Trẻ em bày tỏ quan điểm: “Hiện nay, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành và 
thực thi luật cấm trừng phạt thể chất trẻ em ở tất cả mọi nơi, bao gồm cả ở nhà, trong gia 
đình. Việt Nam chúng ta cũng đã có khung pháp lý để bảo vệ trẻ em trong vấn đề này, tuy 
nhiên, trong tất cả các luật có đề cập tới trẻ em, các hình phạt thể chất và tinh thần vẫn chưa 
được xác định đúng mức, rằng đó chính là bạo lực với trẻ em, và việc nghiêm cấm các hình 
phạt thể chất và tinh thần, đặc biệt các các hình phạt dưới danh nghĩa “giáo dục” chưa được 
nhấn mạnh hay làm rõ ở bất kỳ điều luật nào.”
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Bà Trịnh Thị Lê – Điều phối viên dự án Viện Nghiên cứu Phát triển cộng đồng (ACDC) chia 
sẻ: “Trẻ em khuyết tật có nguy cơ bị tấn công bạo lực cao gần gấp 4 lần so với trẻ em không 
khuyết tật và dễ trở thành nạn nhân của bạo hành và xâm hại hơn trẻ không khuyết tật. 
Chúng tôi đề nghị các nhà làm luật cần nghiên cứu bổ sung một số hình thức xử phạt vi phạm 
hành chính (như giáo dục bắt buộc, phạt lao động công ích,…) nhằm đa dạng hóa hình thức 
xử phạt, tăng tính khả thi cũng như tăng hiệu quả răn đe, giáo dục của các chế tài xử lý vi 
phạm hành chính. Cần tăng mức phạt tiền đối với các hành vi BLGĐ mà nạn nhân là trẻ 
khuyết tật, bổ sung một số chế tài đối với một số hành vi BLGĐ đang xảy ra phổ biến trên thực 
tế như hành vi bạo lực tình dục trong quan hệ vợ chồng, đặc biệt là đối với trẻ khuyết tật”. 

Ông Lương Thế Huy – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) đề 
xuất khuyến nghị: “Rất cần thiết có các chương trình truyền thông sâu rộng để những người 
dân ở cộng đồng, thành viên gia đình, lãnh đạo địa phương, công an, những người làm công 
tác giáo dục, và chính bản thân người LGBT nhìn nhận rõ hơn về vấn đề bạo lực với họ cũng 
như các hậu quả của nó. Việc hiểu rõ bản chất của các bạo lực này cũng sẽ giúp cho việc 
áp dụng hiệu quả hơn các khung pháp lý về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình 
và bảo vệ quyền trẻ em ở Việt Nam. Ngoài ra, việc bổ sung các dịch vụ hỗ trợ về tâm lý, sức 
khỏe, việc làm, giáo dục, pháp lý cho người LGBT và thành viên gia đình của họ̣ là việc 
quan trọng. Các chương trình phòng chống bạo lực gia đình và bảo vệ trẻ em cần phải đưa 
nhóm LGBT vào là một nhóm đối tượng.” 
Khép lại hội thảo, bà Nguyễn Hải Anh – Quản lý dự án, MSD chia sẻ: “Với sự cầu thị và hợp 
tác tích cực từ phía cơ quan chủ trì xây dựng Dự án Luật, chúng tôi thấy có rất nhiều tín hiệu 
tích cực từ việc sửa đổi, bổ sung Luật PCBLGĐ lần này. Từ góc độ các tổ chức xã hội, MSD sẽ 
cùng với các thành viên Mạng lưới Quản trị Quyền Trẻ em (CRG), các mạng lưới và tổ chức 
hỗ trợ người yếu thế, nghiên cứu kỹ các nội dung dự kiến sửa đổi và chuẩn bị khuyến nghị chi 
tiết gửi tới Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật trong thời gian tới cũng như tích cực tiếp tục 
tham gia tiến trình xây dựng văn bản Luật/chính sách một cách hiệu quả”. 
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HỌP MẠNG LƯỚI “LEAVE NO ONE BEHIND (LNOB)
KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU”

Vào buổi chiều ngày 21 tháng 5 năm 2021, Mạng lưới “Leave No One Behind - Không để ai 
bị bỏ lại phía sau” đã tổ chức cuộc họp thường kỳ 2 tháng với sự tham gia đại diện của các 
tổ chức thành viên trong mạng lưới. Cuộc họp thường kỳ có sự tham gia của 12/14 tổ chức 
thành viên bao gồm các đại diện từ Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), 
Không gian nhân quyền (HRS), Trung tâm Nghiên cứu và Hành động vì sự phát triển hòa 
nhập (IDEA), Tổ chức Hướng tới sự Minh bạch (Towards Transparency), Tổ chức Childfund, Tổ 
chức ActionAid, Tổ chức CBM Việt Nam, Tổ chức Save the Children, Tổ chức FCM Việt Nam, 
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên 
(WWF), Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (WV).

Trong buổi họp, các tổ chức đã cập nhật tiến trình hoàn thiện và thời gian dự kiến công bố 
báo cáo năm 2020 của Việt Nam về việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền 
vững. Cuộc họp thường kỳ lần này còn có sự tham gia của ông Mac Shaw - diễn giả khách 
mời của UNDP trình bày về những nỗ lực và thách thức trong tiến trình thực hiện các mục tiêu 
phát triển bền vững tại Việt Nam. Bên cạnh đó cuộc họp còn thảo luận về những nội dung 
liên quan đến những cơ hội hợp tác giữa Mạng lưới “Leave No One Behind - Không để ai 
bị bỏ lại phía sau” và UNDP. Ở buổi họp, các thành viên mạng lưới cũng thảo luận về dự án 
LNOB Việt nam “Không để ai bị bỏ lại phía sau – CSO tham gia vào quá trình giám sát thực 
hiện các mục tiêu phát triển bền vững”. Đây là dự án mà Việt nam là một trong hai quốc gia 
thành viên đủ điều kiện đăng ký giai đoạn 2, tập trung thu thập dữ liệu hướng đến cộng đồng 
với mục đích bảo đảm . MSD với tư cách là trưởng mạng lưới LNOB Việt Nam đã đệ trình dự 
án và nhận được quỹ. 

Tổng kết buổi họp, các thành viên mạng lưới cùng thống nhất nội dung về các hoạt động 
trong thời gian tới và những cơ hội hợp tác cùng UNDP trong thời gian quý tới. 

17



HộI thảo Chuẩn bỊ KhởI động Dự án 
“GIảI pháp tương laI ShInhan tạI VIệt Nam” 

Vào chiều ngày 03.6.2021, tại Hà Nội, 
Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền 
vững (MSD) phối hợp cùng United Way 
đã tổ chức thành công buổi Hội thảo 
Chuẩn bị Khởi động Dự án “Giải pháp 
tương lai Shinhan tại Việt Nam" (Shinhan 
S2 Bridge Vietnam) với sự hỗ trợ tài chính 
và kỹ thuật từ Quỹ Hy vọng của Tập đoàn 
Tài chính Shinhan (Shinhan Financial 
Hope Foundation) và Shinhan Future’s 
Lab Vietnam.

Dự án “Giải pháp Tương lai Shinhan tại Việt Nam” (Shinhan S2 Bridge Vietnam) được triển 
khai từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2021 với các mục tiêu chính: Kiến tạo các tác động xã hội 
cho người dân Việt Nam thông qua các sáng kiến công nghệ đến từ các công ty khởi nghiệp 
Hàn Quốc; Xây dựng Liên minh các Tổ chức Xã hội Việt Nam vì sự phát triển bền vững với 
định hướng phát triển tự lực; Giúp các công ty Khởi nghiệp Hàn Quốc tiếp cận, nhân rộng 
thị trường tại Việt Nam theo định hướng kinh doanh bền vững. Toàn bộ hoạt động của Dự 
án được Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững MSD và tổ chức United Way toàn cầu 
(United Way Worldwide) trực tiếp điều phối.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, buổi Hội thảo được thực hiện online qua 
phần mềm Zoom. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Tập đoàn tài chính Shinhan; Bộ Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam; Tổ chức United Way, các công ty khởi nghiệp Hàn Quốc, các tổ 
chức xã hội Việt Nam và các trường Đại học Việt Nam sẽ tham gia vào dự án. Hội thảo được 
tổ chức với mong muốn giới thiệu, kết nối tất cả các đối tác và mạng lưới trong khuôn khổ 
dự án, đồng thời là cơ hội để các đối tác chia sẻ về các mô hình và hoạt động của Dự án để 
chuẩn bị cho Lễ khởi động Dự án, dự kiến vào tháng 9 năm nay. 
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Xu hướng phát trIển đốI tác của doanh nghIệp và đốI vớI 
các tổ chức xã hộI (TCXH) trong các hoạt động Trách 

nhIệm xã hộI của doanh nghIệp (CSR) 

Với mong muốn thúc đẩy Quan hệ đối tác ba bên (chính phủ - tư nhân - tổ chức xã hội) để 
xây dựng nên các chương trình cộng đồng có giá trị chia sẻ, 02 khảo sát về xu hướng phát 
triển đối tác đối với doanh nghiệp và đối với các tổ chức xã hội (TCXH) trong các hoạt động 
"Tạo lập giá trị chia sẻ (Creating Shared Value)" hay "Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
(CSR)" - hướng tới Mục tiêu Phát triển bền vững (PTBV) tại Việt Nam đã thu được những kết 
quả hết sức thú vị, đặc biệt trong bối cảnh COVID-19.  
Đa số các doanh nghiệp được khảo sát cho biết rằng sự xáo trộn bởi COVID 19 không có tác 
động hoặc thậm chí còn làm tăng các hoạt động CSR/CSV, trong giai đoạn 2021 – 2025, 
hơn 50% các doanh nghiệp đã điều chỉnh kế hoạch và có sự tăng ngân sách cho việc thực 
hiện CSR/CSV.
Đối với doanh nghiệp, hiệu quả của việc thực hiện các hoạt động CSV/CSR được nhìn nhận 
nhiều nhất qua các giá trị sau: (1) Tăng giá trị thương hiệu với gần 90% doanh nghiệp coi 
là quan trọng nhất; (2) Tăng cường sự gắn kết với cộng đồng và các tổ chức xã hội; và (3) 
Cải thiện việc giữ chân người lao động và mức độ hài lòng của họ tại doanh nghiệp. Trong 
tương lai, "yêu cầu của khách hàng và nhà cung ứng" đang ngày càng quan trọng với doanh 
nghiệp.
Những khó khăn mà các TCXH đang cần cải thiện để mở rộng mối quan hệ đối tác doanh 
nghiệp trong lĩnh vực CSR/CSV bao gồm: thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình; năng lực 
yếu kém/không đủ, bao gồm cả năng lực truyền thông và các doanh nghiệp không tiếp cận 
được với các tổ chức xã hội có đủ khả năng và điều kiện. Đồng thời các TCXH được khảo 
sát cũng bộc lộ quan điểm về những khó khăn khi làm việc với doanh nghiệp trong các hoạt 
động này là: (1) không cùng cách tiếp cận; (2) doanh nghiệp và/hoặc khối phi lợi nhuận chưa 
nhận thức đủ về các mục tiêu PTBV; (3) doanh nghiệp “tập trung quá mức” vào mục đích 
truyền thông/marketing.  
Các buổi hội thảo kết nối doanh nghiệp - TCXH là thực sự cần thiết và được cả doanh nghiệp 
và các TCXH được khảo sát lựa chọn là phương thức phù hợp để phát triển quan hệ đối tác 
các bên. Trong thời gian tới (tùy thuộc tình hình Covid19), MSD sẽ thông tin tới quý bạn đọc về 
các hoạt động tiếp theo thuộc chương trình phát triển đối tác - tạo lập giá trị chia sẻ. 
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Cùng tập đoàn Peterson Control UnIon (PCU), 
chung tay đưa nước nước sạch về thôn Bản Mới 
Vào ngày 05.7.2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) đã nhận được sự 
đồng hành và hỗ trợ tài chính trị giá 12.800 EUR, tương đương 344.102.400 VNĐ cho chương 
trình Đại sứ nước - Nước sạch cho cộng đồng từ tập đoàn Peterson Control Union. 

Từ năm 2019, MSD và các đối tác đã triển khai chương trình thường niên “Đại sứ nước". Với 
thông điệp “Nước sạch trong lành - Quanh năm khoẻ mạnh", chương trình hướng tới mục 
tiêu xây dựng các công trình nước sạch tại trường học và cộng đồng, đảm bảo vệ sinh, sức 
khoẻ cho người dân, đặc biệt là trẻ em tại các khu vực miền núi, nông thôn, khu vực có hoàn 
cảnh khó khăn tại Việt Nam. 

Trên hành trình mang nước sạch về với cộng đồng, Viện MSD và chương trình Đại sứ nước 
vui mừng khi nhận được sự đồng hành và hỗ trợ tài chính Peterson Control Union - Tập đoàn 
đa quốc gia có văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, cùng chung tay đưa nước 
sạch về với người dân thôn Bản Mới, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
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Đại diện đơn vị tài trợ, ông Richard De Boer – Giám đốc Control Union Việt Nam cho biết: 
“Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập tập đoàn Peterson Control Union, chúng 
tôi thực hiện những hoạt động hướng tới phát triển bền vững, như các dự án trồng rừng ở 
khoảng 50 quốc gia hay thử thách giảm dấu chân carbon quy mô toàn tập đoàn. Bên cạnh 
đó, gia đình Peterson cũng dành tặng các khoản đóng góp cho các dự án cộng đồng, đặc 
biệt là các dự án phát triển về mặt xã hội. Sau khi cân nhắc lựa chọn các dự án ở Việt Nam, 
xét thấy tính cần thiết và lợi ích của dự án “Đưa nước về bản”, Peterson Control Union rất vui 
được đồng hành cùng MSD và mong rằng dự án này sẽ thực sự đem lại cho các gia đình ở 
Suối Giàng một cuộc sống tốt hơn cũng như những lợi ích dài lâu cho địa phương.” 

Bà Trần Vân Anh – Giám đốc Chương trình Viện MSD chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi 
nhận được sự hỗ trợ của Tập đoàn Peterson Control Union, và càng vui mừng hơn khi ngày 
càng có nhiều đơn vị, nhiều doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ giải quyết các vấn đề của cộng 
đồng tại Việt Nam. Thay mặt cho người dân tại thôn Bản Mới và các tổ chức đối tác, xin gửi lời 
cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên Gia đình Peterson Control 
Union đã đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình mang nước sạch đến với những cộng 
đồng còn nhiều thiệt thòi, khó khăn. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự phối hợp, chung tay của 
các bên, dự án sẽ được thực hiện thành công và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.” 

Ngày 5.7.2021, thông qua Viện MSD, Tập đoàn Peterson Control Union đã tài trợ 344,000,000 
đồng cho Chương trình Đại sứ nước - Nước sạch về thôn Bản Mới, Yên Bái để xây dựng hệ 
thống cung cấp nước sạch và sửa chữa hệ thống cấp nước cho người dân. Ngay khi nhận 
được số tiền, MSD đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến và Phát triển cộng đồng (RIC 
Vietnam), chính quyền địa phương và người dân thôn Bản Mới tiến hành họp khảo sát lại 
hiện trạng công trình, hỗ trợ người dân lập kế hoạch và bắt tay thi công. Công trình dự kiến 
sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 9 năm 2021.  
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DIễn vIên Trần Nghĩa đồng hành cùng dự án Thành 
phố an toàn, thân thIện vớI em gáI  

Bắt đầu từ tháng 5 năm 2021, tiếp nối hành 
trình Dự án "Thành phố an toàn, thân thiện 
với em gái" với mục tiêu chấm dứt các hành 
vi quấy rối, xâm hại phụ nữ và trẻ em gái 
tại các địa điểm và phương tiện công cộng, 
Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền 
vững (MSD) và Tổ chức Plan International 
đã phối hợp với diễn viên Trần Nghĩa trong 
các hoạt động truyền thông của dự án. Với 
diễn xuất ấn tượng, khuôn mặt điển trai 
chuẩn "soái ca", tính cách hiền lành thân 
thiện, diễn viên Trần Nghĩa đang là cái tên 
được đông đảo các bạn trẻ yêu mến.  

Diễn viên Trần Nghĩa chia sẻ rằng, thông 
qua việc đồng hành cùng dự án, anh mong 
muốn được đóng góp 1 phần vào việc lan 
toả những thông điệp tích cực của dự án 
đến với các bạn trẻ, từ đó thay đổi suy nghĩ, 
lối ứng xử của giới trẻ, cùng nhau xây dựng 
môi trường sống thật sự an toàn cho không 
chỉ phụ nữ, trẻ em gái mà còn cho tất cả mọi 
người. 
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Trong hơn 2 tháng truyền thông đồng hành 
cùng Dự án “Thành phố an toàn, thân thiện 
với em gái”, diễn viên Trần Nghĩa đã phối hợp 
cùng MSD thực hiện các hoạt động chính sau: 
trong việc chia sẻ chuỗi bài viết mang thông 
điệp dự án trên Fanpage của mình (với hơn 
700.000 lươt theo dõi), tham gia diễn xuất 
trong film ngắn truyền tải thông điệp “Ngừng 
đổ lỗi cho nạn nhân của quấy rối" và tham dự 
toạ đàm “Chấm dứt quấy rối - Thành phố thêm 
sức sống mới" (ngày 20.06.2021) trong khuôn 
khổ dự án với vai trò diễn giả.   

Nhờ sự đồng hành của Trần Nghĩa, các thông 
điệp ý nghĩa đã được lan toả rộng rãi với những 
con số ấn tượng: gần 800.000 lượt người tiếp 
cận được biết đến nội dung và thông điệp dự 
án, hơn 86.000 người đã bày tỏ cảm xúc, suy 
nghĩ, ý kiến và gần 20.000 lượt xem film ngắn.  

Trần Nghĩa cũng bày tỏ việc sẽ tiếp tục đồng 
hành cùng các hoạt động của dự án trong thời 
gian sắp tới. 
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Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đạI dỊch COVID-19 
Vào chiều ngày 31.5.2021 – Cục Trẻ em – 
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Viện 
Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững 
(MSD) và Mạng lưới Quản trị Quyền Trẻ em 
(CRG) đã phối hợp tổ chức toạ đàm trực 
tuyến “Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại 
dịch COVID – 19” với sự hỗ trợ của Tổ chức 
Cứu trợ Trẻ em quốc tế (Save the Children).

Buổi toạ đàm có sự tham gia của các diễn 
giả: Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Cục trưởng 
Cục Trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh 
và Xã hội; Bà Nguyễn Phương Linh – Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu quản lý phát triển 
bền vững (MSD); Nghệ sỹ ưu tú Xuân Bắc; 
Bà Lê Thị Tuyết Lan – Hiệu trưởng Trường 
Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, 
Hà Nội và Chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà 
Thành. 
Thông qua tọa đàm, các diễn giả đã cùng 
nhau chia sẻ, trao đổi về những thực trạng, 
trải nghiệm của trẻ em sống trong khu cách 
ly, địa bàn giãn cách và những tác động 
tới thể chất và tinh thần của trẻ em, đồng 
thời mang tới những lời khuyên hữu ích để 
chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong thời gian 
dịch bệnh.

Là một người đã từng trải qua thời kỳ cách 
ly cùng học sinh trường Tiểu học Xuân 
Phương  vào những ngày giáp Tết vừa qua, 
bà Lê Thị Tuyết Lan chia sẻ: “Tôi thật đau 
lòng khi nghĩ đến dịch bệnh. Mong rằng 
chúng ta sẽ sớm đẩy lùi dịch COVID, trẻ em 
được đến trường, phụ huynh được yên tâm 
công tác. Việc học của các con còn lâu dài. 
Trong thời gian này, an toàn của các con là 
là trên hết. Các phụ huynh không nên quá 
lo lắng về việc con chưa kịp thi hết năm học 
thì đã nghỉ hè. Khi nào dịch được kiểm soát, 
các con quay lại trường thì các thầy cô sẽ 
hướng dẫn các con ôn tập kiến thức”.
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NSƯT Xuân Bắc cũng mang đến những câu 
chuyện, kinh nghiệm thú vị khi đồng hành 
cùng các con: “Bố mẹ hãy dành thời gian 
có chất lượng cho con! Bằng việc chơi với 
con toàn tâm toàn ý, bố mẹ sẽ thấy được 
sự phát triển của con và con cũng cảm thấy 
không nhàm chán. Tôi không phản đối việc 
cho trẻ tiếp xúc với tivi, điện thoại, Internet 
vì trong thời đại công nghệ, đó cũng là một 
cách học, cách chơi, giải trí, nhưng bố mẹ 
không nên cho con dùng điện thoại như là 
cách để trông con, để con không làm phiền 
đến mình. Đối với trẻ em, những điều mới 
mẻ đều đáng để khám phá và các bậc phụ 
huynh cần hướng cho con đến điều đó”. 

cách quan tâm, chăm sóc bố mẹ, gia đình.” 

Cuối buổi tọa đàm, bà Nguyễn Phương Linh 
gửi gắm thông điệp: “Trẻ em là đối tượng 
cần được quan tâm đặc biệt trong đại dịch 
COVID-19, tất cả chúng ta đều chung tay 
phòng, chống dịch bệnh nhưng cũng không 
quên có các hành động vì sự phát triển và 
lợi ích tốt nhất của trẻ em. Việc bảo vệ các 
con là cần thiết, quan trọng không kém là 
đồng hành cùng con trong các hoạt động 
hàng ngày, giữ tinh thần tích cực, lắng nghe 
và khuyến khích các ý tưởng, sáng kiến của 
con, hướng dẫn con có cả sức đề kháng về 
thể chất và tinh thần qua đại dịch”. 

Chuyên gia Nguyễn Hà Thành cũng đưa ra 
một số lời khuyên để chăm sóc sức khoẻ tinh 
thần cho trẻ em: “Khi ở trong nhà quá lâu, trẻ 
em cũng có thể gặp phải những căng thẳng 
kéo dài dẫn đến vấn đề tâm lý. Chúng ta dù 
có nỗ lực đến bao nhiêu, chúng ta vẫn phải 
đối mặt với rất nhiều vấn đề. Bố mẹ cũng có 
thể trò chuyện, chia sẻ với các con về những 
cảm xúc của mình một cách khéo léo, phù 
hợp với khả năng hiểu của trẻ, để trẻ học 

Bà Linh khuyên các phụ huynh “Trẻ em cũng 
cần ý thức và tham gia phòng, chống dịch 
bệnh, hãy để con được biết, được cập nhật, 
chuẩn bị tinh thần cho các tình huống có thể 
xảy ra. Bố mẹ có thể cùng con thảo luận các 
phương án kịch bản bị cách ly, giãn cách 
xã hội hoặc thậm chí phải đi cách ly, để có 
các giải pháp tinh thần tích cực cho mọi tình 
huống có thể xảy ra.”
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ONLINE CHUẨN - MÙA HÈ VUI

Nhằm chia sẻ cho cha mẹ, người chăm sóc 
trẻ các kiến thức và cách thức bảo vệ và hỗ 
trợ trẻ em tương tác sáng tạo, lành mạnh trên 
không gian mạng, chiều ngày 06.06.2021, 
Cục Trẻ em - Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát 
triển bền vững (MSD) và Mạng lưới Quản 
trị Quyền Trẻ em (CRG) thực hiện toạ đàm 
trực tuyến “SNET – Online chuẩn, Mùa hè 
vui”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tháng 
Hành động Vì trẻ em năm 2021 với chủ đề 
“Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ 
em - Bảo vệ trẻ trong thiên tai, dịch bệnh”. 

Toạ đàm có sự tham gia của các diễn giả: 
Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Cục trưởng Cục 
Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội; Ông Hoàng Minh Tiến – Phó Cục 
trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin 
và Truyền thông; Bà Nguyễn Phương Linh - 
Viện trưởng MSD, Chuyên gia Giáo dục kĩ 
năng số; Anh Lê Xuân Đức – Chủ Facebook 
Bố Con Sâu. 

Tại tọa đàm, ông Hoàng Minh Tiến chia sẻ 
thêm về Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ 
em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi 
trường mạng giai đoạn 2021-2025 được 
Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 830/
QĐ-TTg phê duyệt vào ngày 01.6: “Đây là 
lần đầu tiên chúng ta có một chương trình 
hành động quốc gia để bảo vệ trẻ em trên 
môi trường Internet. Chương trình có một 
số điểm đặc biệt: đầu tiên đó là chương 
trình liên ngành, đa ngành với sự tham gia 
của tất cả các bên liên quan tới trẻ em từ 
chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước, 
tổ chức xã hội, gia đình, nhà trường, v.v. , có 
thể nói đây là nỗ lực chung tay của cả hệ 
thống để hỗ trợ và bảo vệ trẻ em. Thứ hai, 
chương trình chú trọng lấy trẻ em làm trung
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tâm, chúng tôi mong muốn có thể cung 
cấp cho trẻ em bộ kỹ năng số – một bộ 
miễn dịch số giúp trẻ em có thể tương tác 
lành mạnh và được bảo vệ trên môi trường 
mạng.”

Trong toạ đàm, các diễn giả cũng chia sẻ 
và trả lời các câu hỏi của khán giả xem 
Livestream về các phương pháp, cách thức 
đồng hành với con trên môi trường mạng. 
Anh Lê Xuân Đức chia sẻ: “Cá nhân tôi 
không cấm con xem Internet, xem Youtube, 
tuy nhiên sẽ đồng hành cùng con bằng 
cách cho con xem trong 1 khoảng thời gian 
nhất định và cân nhắc về những kênh con 
sẽ được xem. Thực ra hiện nay các nền 
tảng, thiết bị công nghệ đều cho phép 
người dùng cài đặt, thiết lập các tính năng 
để quản lý hoạt động sử dụng Internet của 
các con. Ngoài ra, bố mẹ nên trò chuyện 
với con về Internet nhiều hơn, chỉ cho con 
biết những rủi ro con có thể sẽ gặp phải 
trên mạng Internet, con nên làm gì khi rơi 
vào tình huống đó, để nếu không may con 
gặp phải thì sẽ không bị lúng túng, hoang 
mang.” 

Bố Sâu cũng kể chuyện về một trải nghiệm 
của bé Sâu khi xem một chương trình 
không phù hợp khiến con sợ hãi, sau đó bố 
con đã cùng nói chuyện để con giải toả nỗi 
sợ và phân biệt các chương trình nên xem 
và không nên xem. Với chia sẻ này của bố 
Sâu, rất nhiều các khán giả cũng đồng tình 
với việc họ lúng túng không biết xử lý thế 
nào với việc phát hiện con xem các chương 
trình không phù hợp. 

Đồng tình với phương pháp của bố Sâu và 
có lời khuyên với các khán giả, chuyên gia 
Nguyễn Phương Linh chia sẻ: “Việc đồng 
hành với trẻ là vô cùng quan trọng và không 
thể hời hợt. Mỗi độ tuổi, bố mẹ cần tìm hiểu 
cách đồng hành với con. Cấm đoán không 
bao giờ là giải pháp để bảo vệ con vì trẻ 
em sinh ra trong thời đại công nghệ số. Cấm 
đoán thường có tác dụng ngược khiến trẻ 
có thể tò mò mà lén lút, tự tìm hiểu càng dễ 
gặp rủi ro, và nếu gặp rủi ro lại không dám 
nói với bố mẹ vì sợ bị mắng, mắc lỗi. Do 
đó, điều tiên quyết là cha mẹ nên tôn trọng 
con, cùng con tìm hiểu các lợi ích và rủi ro 
trên môi trường mạng, cùng con phân tích 
lợi hại, cách xử lý tình huống để tăng tư duy 
phản biện của con.” 

Tư vấn cho phụ huynh khi bắt gặp con xem 
chương trình không phù hợp, bà Linh khuyên 
“Phụ huynh không nên ngay lập tức nóng 
giận, phản ứng thái quá, mắng mỏ trẻ hoặc 
tịch thu thiết bị công nghệ. Điều cần thiết 
là bình tĩnh nói chuyện, hỏi con xem lý do 
con xem các chương trình không phù hợp, 
vào nhóm chat kín, cũng như cảm xúc của 
con khi thực hiện điều này, v.v. Phụ huynh 
hãy cùng con phân tích và hướng dẫn để 
tự con đưa ra các giải pháp phù hợp, chính 
con là người giải quyết vấn đề mới có tác 
dụng lâu dài. Đương nhiên, nếu vấn đề đã 
nghiêm trọng cần các cơ quan chức năng 
vào cuộc thì phải báo ngay với các cơ quan 
chức năng.” 
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Ngoài ra, các diễn giả cũng chia sẻ rất 
nhiều các công cụ và phương pháp cha 
mẹ có thể cùng đồng hành với con trong 
kỳ nghỉ hè hữu ích như: nói chuyện hỏi 
han con hàng ngày, cho con thực hiện thử 
thách tự sử dụng công nghệ tìm hiểu và lợi 
ích và rủi ro trên môi trường mạng, đặt ra 
các tình huống chơi trò sắm vai hoặc xử lý 
tình huống có thể gặp phải trên môi trường 
mạng, lập 1 hợp đồng an toàn mạng cho 
cả gia đình, v.v. Tẩt cả diễn giả đều thống 
nhất, cả trẻ em và gia đình cần học hỏi các 
kiến thức và kỹ năng số thiết yếu. Những 
quy định về hành vi, chuẩn mực trong cuộc 
sống thật cũng nên được áp dụng cho 
môi trường ảo để các em có thể trở thành 
những công dân số chuẩn, có trách nhiệm.

Khép lại toạ đàm, Bà Trần Vân Anh – Giám 
đốc Chương trình Viện MSD đã chia sẻ 
thông điệp: Trẻ em chính là những công 
dân số làm chủ công nghệ. Để có 1 mùa 
hè an toàn, lành mạnh “Online chuẩn, 
mùa hè vui", các gia đình hãy áp dụng 
công thức SNET bao gồm: SAFE (an toàn): 
Sử dụng mạng xã hội an toàn – SMART 
(thông minh): Sử dụng mạng xã hội thông 
minh – SUPERB (tuyệt vời): Cùng xây dựng 
mạng xã hội tuyệt vời để bất cứ ai cũng có 
thể ghi nhớ và chung tay kiến tạo mạng 
Internet an toàn, lành mạnh

29



 Để mọI trẻ em được nghỉ hè vuI và an toàn  
Bên cạnh nỗi lo lắng về dịch bệnh, các bậc cha mẹ đều có nỗi lo chung là làm sao để chăm 
sóc, quản lý, giáo dục con, bảo đảm cho trẻ có một mùa hè an toàn, bổ ích, đặc biệt là lo 
lắng vấn đề tai nạn thương tích. Tiếp nối chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Tháng Hành động 
Vì Trẻ em năm 2021, vào ngày 13.06.2021, Cục Trẻ em và Viện MSD đã phối hợp thực hiện 
toạ đàm trực tuyến “Nghỉ hè vui và an toàn cho mọi trẻ em”. Toạ đàm chia sẻ cho cha mẹ, 
người chăm sóc trẻ các kiến thức để phòng tránh tai nạn thương tích cũng như ứng phó kịp 
thời, đúng cách với các tình huống không may có thể xảy ra, hạn chế tối đa các sự việc và 
hậu quả đáng tiếc. 

Toạ đàm có sự tham gia của Ông Đặng Hoa 
Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em; Thạc sĩ, Bác 
sĩ – Chuyên gia Nguyễn Trọng An – Người 
đã dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động 
bảo vệ, chăm sóc trẻ em; và được điều phối 
bởi bà Nguyễn Hải Anh – Quản lý Dự án 
Viện MSD, đồng thời cũng là một chuyên gia 
trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em. 
Tại buổi toạ đàm, các diễn giả chia sẻ về 
hiện trạng nguyên nhân của trẻ bị tai nạn 
thương tích tại gia đình và tại cộng đồng, 
đồng thời các diễn giả cũng bàn luận sâu 
hơn về cách phòng tránh tai nạn đuối nước 
ở trẻ - một trong những nguyên nhân hàng 
đầu dẫn đến tử vong của trẻ trong mùa hè.

Ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ 
em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
chia sẻ về 4 vấn đề quan trọng trong bảo vệ 
trẻ em:  
• Thứ nhất là nhận thức chính xác về tầm 
quan trọng của việc bảo vệ sinh mạng trẻ 
em và tìm kiếm giải pháp. Khi tai nạn xảy ra, 
ngoài việc đến chia buồn thăm viếng, địa 
phương cần phải tìm hiểu nguyên nhân vì 
sao các em bị đuối nước để có thể tìm ra 
giải pháp bảo vệ trẻ em. 

•Thứ hai là vấn đề tạo môi trường vật chất 
an toàn cho trẻ, bảo đảm môi trường trong 
gia đình và cộng đồng được an toàn. Chúng 
ta nói đến việc trẻ bị ngã từ trên cao rất nhiều
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Cha mẹ dậy sóng cảm thán thương xót 
nhưng sau đó chính nhà mình lại không làm 
lưới an toàn. Nhiều nhà chú ý đến phong 
thuỷ để gia đình an khang, nhiều tài lộc, tuy 
nhiên, phong thuỷ tốt nhất là ngôi nhà an 
toàn cho trẻ em. 

• Thứ ba trẻ em và cha, mẹ, các thành viên 
gia đình cần học các kỹ năng về an toàn để 
bảo vệ chính trẻ em. Xây dựng kĩ năng cho 
gia đình để phòng tránh tai nạn và kiến thức 
sơ cứu cấp cứu rất quan trọng. Cha mẹ chỉ 
cần dành một chút thời gian để đọc, nhớ đến 
khi cần thiết có thể sẽ cứu được trẻ.

• Thứ tư là các chế tài cần được thúc đẩy để 
bảo vệ trẻ em trong gia đình và cộng đồng. 
Việc bảo vệ trẻ em không chỉ là việc của 
chương trình quốc gia 5 năm, 10 năm mà 
là việc của mỗi gia đình mỗi người phải làm 
hàng ngày.

Bác sĩ Nguyễn Trọng An chia sẻ “bí kíp” xây 
dựng mô hình ngôi nhà an toàn cho các gia 
đình: “Mô hình ngôi nhà an toàn đảm bảo 
cung cấp cho cha mẹ kiến thức, cách phát hiện 
những nguy cơ gây ra tai nạn cho trẻ trong nhà 
như vị trí để phích nước như thế nào, tủ thuốc 
phải cất ở nơi không trong tầm với của trẻ, 
dao nhọn phải cất cao, không được đựng hoá 
chất trong các chai lọ như nước khoáng, nước 
ngọt… Cha mẹ phải nhận thức được trong nhà 
mình đang tiềm ẩn những nguy hiểm gì. Mô 
hình cũng khuyến cáo rằng những trẻ em dưới 
3 tuổi phải có cũi. Việc này có thể giúp cứu 
hàng triệu trẻ em thoát chết”. 
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Về việc phòng tránh tai nạn đuối nước ở trẻ, các diễn giả đồng ý rằng trẻ em cần được học 
bơi an toàn và bổ sung đầy đủ kĩ năng an toàn trong môi trường nước.  

Ông Đặng Hoa Nam lưu ý các gia đình không thể chỉ coi việc cho trẻ đi học bơi là mấu chốt 
giải quyết mọi vấn đề liên quan đến đuối nước ở trẻ: “Đối với trẻ, biết bơi chỉ là điều kiện đủ 
để trẻ tự bảo vệ bản thân. Trẻ cần phải có kỹ năng an toàn trong môi trường nước như khi 
đang bơi bị chuột rút thì phải làm gì. Nhiều trẻ dù biết bơi, bơi quen ở một số khu vực nhưng 
vẫn bị đuối nước. Các em chưa được nhắc nhở thường xuyên về những kĩ năng an toàn, nên 
chưa có phản xạ xử trí khi gặp nguy cơ đuối nước. Vì vậy, tôi muốn nhấn mạnh rằng trẻ cần 
phải được học bơi an toàn và bổ sung đầy đủ kĩ năng an toàn trong môi trường nước”. 

Chia sẻ thêm về vấn đề này, Bác sỹ Nguyễn Trọng An cũng cho rằng ngoài việc giáo dục kỹ 
năng về chống đuối nước thì kỹ năng cứu đuối và sơ cấp cứu vào thời điểm vàng cho trẻ bị 
đuối nước nói riêng và tai nạn thương tích nói chung cũng đặc biệt quan trọng: “Khi trẻ, hay 
cả người lớn bị đuối nước, không được phép bơi ra bế trẻ lên, trừ trường hợp trẻ ở chỗ nước 
nông. Nếu ở chỗ nước sâu, cần phải hô hoán để mọi người cùng đến cứu giúp. Cần quan 
sát xung quanh có vật gì để bám vào không, hoặc dây để kéo vào bờ, hãy ném vật đấy 
cho người đuối nước để họ bám vào. Nếu bản thân có khả năng cứu đuối tốt thì có thể trực 
tiếp cứu đứa bé, nhưng nếu không có khả năng cứu đuối, nên hô hoán để tìm sự giúp đỡ từ 
mọi người. Sau khi cứu em bé, chúng ta phải ngay lập tức thông đường thở của bé. Đây là 
kĩ năng hồi sức tim phổi cần phải có sự phối hợp chặt chẽ, luyện tập đàng hoàng, thông tin 
chính xác và thực hành hà hơi thế nào, hô hấp nhân tạo thế nào để phù hợp với trẻ ở từng 
lứa tuổi”.

Buổi Livestream đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và tương tác của hàng trăm người xem 
và bình luận, thảo luận trong nỗ lực bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn thương tích. Khép lại toạ đàm, 
bà Nguyễn Hải Anh chia sẻ: “Có một câu ngạn ngữ là “Cần cả một ngôi làng để nuôi dưỡng 
một đứa trẻ” – điều đó có nghĩa là việc bảo đảm an toàn cho trẻ không chỉ là trách nhiệm 
của cha mẹ, người chăm sóc mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng, cần sự chung tay và 
trách nhiệm, hành động của tất cả các bên liên quan. Đừng để lơ là một phút, ân hận cả đời”. 
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Toạ đàm 
Chấm dứt quấy rốI để 

thành phố thêm sức sống mớI 
Vào ngày 20.6.2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) thực hiện buổi trò 
chuyện trực tuyến với chủ đề “Chấm dứt quấy rối để thành phố thêm sức sống mới”. Sự kiện 
nằm trong khuôn khổ Dự án “Thành phố an toàn, thân thiện với em gái” do Tổ chức Plan 
International Việt Nam tài trợ, đồng thời cũng nhằm hưởng ứng Tháng Hành động Vì trẻ em 
năm 2021. 

Buổi trò chuyện trực tuyến được thực hiện 
nhằm trao đổi chia sẻ những câu chuyện 
thực tế, nguyên nhân cũng như cách thức, 
những chương trình, hoạt động của tất cả 
các bên liên quan để chấm dứt những hình 
thức quấy rối trẻ em nói chung và em gái 
nói riêng ở nơi công cộng. Toạ đàm có sự 
tham gia của bà Trần Thị Bích Loan - Vụ 
trưởng Vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội; Bà Trần Vân Anh - 
Giám đốc chương trình Viện MSD; Ông Lê 
Văn Đồng - Chuyên gia về giới từ tổ chức 
Hagar International Vietnam và diễn viên 
Trần Nghĩa - người đồng hành cùng chiến 
dịch “Thành phố an toàn, thân thiện với em 
gái”.

Tại buổi toạ đàm, các diễn giả đã cùng 
thảo luận về cách hiểu về ranh giới giữa 
tán dương và quấy rối cũng như giải pháp 
để phòng chống quấy rối nhằm chấm dứt 
mọi hình thức quấy rối tình dục với trẻ em, 
đặc biệt là trẻ em gái ở nơi công cộng. Việc 
phân định ranh giới giữa trêu đùa và quấy 
rối đôi khi khá mong manh và khó phân biệt 
với phần đông mọi người trong cộng đồng
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Dưới góc nhìn của chuyên gia, ông Lê Xuân 
Đồng cho biết: “Nguyên nhân sâu xa, yếu tố 
làm gia tăng tình trạng quấy rối tình dục và 
sự lầm tưởng giữa quấy rối và trêu đùa chủ 
yếu đến từ quan niệm, lối sống và cả văn 
hoá của chúng ta. Khi chúng ta coi việc hành 
động trêu ghẹo của nam giới là bình thường 
và có xu hướng đổ lỗi cho nữ giới, những 
hành vi quấy rối vẫn sẽ không ngừng tiếp 
diễn. Điều này ảnh hưởng tới tâm lý của nạn 
nhân – khiến nạn nhân không dám lên tiếng 
– vì lo sợ lên tiếng thì chưa chắc có ai nghe 
và nói ra người ta cười chê thêm.” 

Chia sẻ về vấn đề này, bà Trần Vân Anh nói: 
“Nhiều người vẫn nghĩ rằng quấy rối, xâm 
hại em gái và phụ nữ là việc đụng chạm cơ 
thể khi chưa có được sự cho phép. Điều này 
đúng nhưng chưa đủ. Thực tế các lời nói 
mang tính tình dục hay những hành động, 
cử chỉ phi lời nói như: nhìn chằm chằm vào 
bộ phận sinh dục hay bộ phận riêng tư của 
người đối diện, hay không gian kĩ thuật số 
như gửi, chia sẻ, phát tán những hình ảnh 
nhạy cảm, bình luận trêu ghẹo,.. mà khiến 
phụ nữ cảm thấy không thoải mái, khó chịu 
hay buồn cũng đều là các hành vi quấy rối.” 

Bà Trần Bích Loan chia sẻ: “Sự tiếp diễn và 
tràn lan những hành vi quấy rối trẻ em gái và 
phụ nữ nơi công cộng sẽ gây ra những hậu 
quả, những hệ luỵ với nạn nhân nói riêng và 
với xã hội nói chung. Có những nạn nhân là 
trẻ em bị ảnh hưởng đến quá trình phát triển 
cả về thể chất và tinh thần. Kể cả người lớn 
cũng có xu hướng khép mình ngại tham gia 
các hoạt động chung và cản trợ sự giao lưu, 
mở mang kiến thức, quan hệ với mọi người. 
Có những người phụ nữ thì bị ám ảnh và 
có suy nghĩ lệch lạc – quy chụp rằng “tất cả 
đàn ông đều vậy” do đó mà hạnh phúc cá 
nhân bị ảnh hưởng. Phụ huynh có con là nạn 
nhân thì ảnh hưởng tới toàn bộ cuộc sống 
của họ. Và nếu không có người lên tiếng tố 
cáo, phản đối, vấn nạn này sẽ không bao 
giờ chấm dứt.”
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Buổi toạ đàm nhận được rất nhiều câu hỏi của khán giả về những biện pháp phòng chống 
quấy rối nhằm chấm dứt mọi hình thức quấy rối tình dục với trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái ở 
nơi công cộng. Đại diện các cơ quan chức năng, bà Trần Thị Bích Loan chia sẻ: “Các cơ quan 
chức năng cũng đang nỗ lực cải thiện hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng thân thiện, an toàn 
hơn cho người dân và đường dây nóng hỗ trợ cộng đồng. Ngoài ra, chúng tôi mong muốn 
chúng ta sẽ có mạng lưới chặt chẽ hơn, cơ sở vật chất kĩ thuật và nhân lực tốt hơn để giúp 
đỡ, hỗ trợ nạn nhân, người thân và cộng đồng tin tưởng các cơ sở/ tổ chức hơn để họ tìm tới 
chia sẻ, lên tiếng và lan toả thông điệp phòng chống các hành vi xâm hại tình dục tốt hơn.”

Diễn viên Trần Nghĩa, người tiên phong đồng hành cùng “Thành phố An toàn, thân thiện 
với em gái” cùng MSD và Plan International chia sẻ góc độ thay đổi quan điểm ở người trẻ: 
“Nghĩa cho rằng cần xây dựng các hình tượng văn minh, lịch sự cho các bạn trẻ. Nghĩa rất 
thích ý tưởng Dự án “Thành phố An toàn, thân thiện với em gái”, xây dựng hình tượng Thanh 
niên chuẩn – Nói không với quấy rối và sẵn sàng lên tiếng và bảo vệ em gái khi bị quấy rối. 
Chúng ta nên đưa vào những khái niệm, những tiêu chuẩn nhẹ nhàng nhân văn và ý nghĩa 
như vậy để các bạn trẻ như Nghĩa có định hướng và lan toả những giá trị tốt đẹp. Nghĩa 
hi vọng rằng có thể dùng một chút tầm ảnh hưởng của mình để góp chút công sức lan toả 
những thông điệp tích cực, ít nhất là tới những người yêu mến Nghĩa”.

Toạ đàm đã nhận được những phản hồi và tương tác tích cực từ người xem. Khép lại chương 
trình, bà Trần Vân Anh đưa ra thông điệp: “Các bạn trẻ, thanh thiếu niên chính là chủ nhân 
của đất nước, không phải chờ đến tương lai, mà chính ở hiện tại. Các bạn hãy cùng lên tiếng, 
cùng với cộng đồng để tạo ra một thành phố an toàn cho tất cả mọi người.”
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ƯỚC MƠ CỦA CON
KÌ VỌNG CỦA CHA MẸ

Vào ngày 27.06.2021 – Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28.06, Cục Trẻ em – Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) thực 
hiện toạ đàm trực tuyến “Ước mơ của con – Kỳ vọng của cha mẹ” với sự hỗ trợ của Tổ chức 
Cứu trợ Trẻ em quốc tế (Save the Children). Đây cũng là sự kiện cuối cùng trong chiến dịch và 
chuỗi toạ đàm trực tuyến thuộc khuôn khổ Tháng Hành động Vì Trẻ em năm 2021.
Toạ đàm “Ước mơ của con - Kỳ vọng của cha mẹ" được thực hiện hướng tới ngày Gia đình 
Việt Nam năm 2021, với hi vọng chia sẻ với những người làm cha, làm mẹ những cách thức 
để lắng nghe, thấu hiểu những mong muốn của trẻ em, đồng thời phát huy hết những tiềm 
năng mà trẻ có. Toạ đàm có sự tham gia của ông Khuất Văn Quý - Phó Vụ trưởng Vụ Gia 
đình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bà Nguyễn Phương Linh - Viện trưởng Viện MSD; PGS.
TS Lê Văn Hảo - Chuyên gia tâm lý và anh Lê Xuân Đức - Facebook Bố Con Sâu. 

Kỳ vọng của cha mẹ và những mặt trái 
Theo ông Khuất Văn Quý, việc cha mẹ đặt kì vọng và áp lực cho con sẽ gây ra nhiều tác động 
tiêu cực: “Hiện nay trong một số gia đình, cha mẹ chưa quan tâm tới suy nghĩ của trẻ, không 
đặt trẻ ở vị trí trung tâm. Các phụ huynh mong muốn, kỳ vọng ở trẻ rất lớn. Mong muốn, kỳ 
vọng thì không sai, nhưng nếu bố mẹ không tìm hiểu mong muốn sở trường của con, không 
đặt mình vào vị thế của trẻ, có những kỳ vọng rất lớn thì sẽ tạo ra cho trẻ sự căng thẳng, mệt 
mỏi, lo âu. Mỗi người sinh ra có sở trường khác nhau. Chúng ta không thể bắt một trẻ có thiên 
hướng về âm nhạc hội họa đi học bác sĩ. Khả năng con mình chỉ có vậy nhưng lại yêu cầu 
con phải học trường chuyên lớp chọn. Nếu trẻ có làm thì cũng không cảm thấy thoải mái, chỉ

36



là chống đối. Vì vậy, chúng ta cần đặt bản 
thân vào vị trí của trẻ, hiểu suy nghĩ của trẻ, 
cùng trẻ thực hiện ước mơ. Chúng ta cần 
dõi theo trẻ, hướng trẻ để làm sao trẻ đều có 
thể theo đuổi ước mơ, và chúng ta cũng đạt 
được kỳ vọng, để trẻ không cảm thấy bị bố 
mẹ ngó lơ suy nghĩ, ý kiến của mình.” 

Bình luận các quan niệm của cha mẹ và con 
cái về khoảng cách giữa ước mơ của con, kỳ 
vọng của cha mẹ, bà Nguyễn Phương Linh 
chia sẻ: “Cha mẹ thường lấy lý do “vì con" 
và “cha mẹ là người hiểu con nhất, thậm chí 
hiểu con hơn cả con" để nguỵ biện cho việc 
áp đặt con theo ý mình. Nếu cha mẹ nhớ lại 
hồi mình còn trẻ, tôi không biết có bao nhiêu 
cha mẹ thực sự nghĩ là cha mẹ mình hiểu 
mình, cha mẹ đã quên mất hồi còn bé mình 
cũng là một cá nhân có những suy nghĩ độc 
lập với cha mẹ, có ước mơ và có những định 
hướng của riêng mình cần được tôn trọng. 
Tôi tin rằng cha mẹ “vì lợi ích tốt nhất của 
con", “hiểu con" cần đồng nghĩa với việc tạo 
môi trường và những điều kiện, những nền 
tảng cho con được học tập, khám phá những 
điểm mạnh, những tiềm năng của bản thân, 
lắng nghe và tôn trọng con, cùng con thảo 
luận các giải pháp chứ không phải là gò ép 
con theo ý mình. Ngoài ra, quan niệm của 
cha mẹ “tôi làm thế để con thành công" cũng 
cần phải thay đổi, quá trình con được trải 
nghiệm, được rèn giũa, được đưa ra các 

quyết định độc lập cho tương lai của mình, 
và kể cả quyết định sai và biết sửa chữa, 
khắc phục và đứng lên từ thất bại cũng quan 
trọng, cũng là thành công của con.” 

Từ góc độ một ông bố trẻ, anh Lê Xuân Đức 
chia sẻ quan điểm nuôi dạy con của mình: 
“Khi tôi còn là một đứa trẻ, bố mẹ không hiểu 
tôi. Tôi nghĩ cha mẹ cần hiểu thế mạnh của 
con là gì, con có năng khiếu, sở trường gì 
để định hướng cho con. Tôi và vợ đều thống 
nhất là không áp đặt con quá mức, nhưng 
chúng tôi vẫn luôn quan sát con hàng ngày 
qua việc chơi cùng con và trò chuyện với con 
để tìm hiểu năng khiếu, tiềm năng của con, 
từ đó có những cách thức để khơi dậy niềm 
yêu thích của con. Nếu không nắm được 
những điều đó mà áp đặt con thì đó hoàn 
toàn là sai lầm.” 
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Theo PGS.TS Lê Văn Hảo, việc các bậc phụ 
huynh không thật sự thấu hiểu con, gò ép 
con sống theo lý tưởng của bố mẹ, kỳ vọng 
quá nhiều dẫn đến gây áp lực cho con vẫn 
còn khá phổ biến. Lý giải điều này, ông cho 
biết: “Nguyên nhân sâu xa của việc này đến 
từ hệ ý thức Nho giáo tồn tại qua nhiều thời 
đại, hay là nhiều bố mẹ vẫn còn quan niệm 
xưa cũ như “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, 
và quan niệm trẻ ngoan là trẻ biết vâng lời 
cha mẹ. Dù cha mẹ nhân danh tình yêu để 
dẫn dắt, gò ép con, thì điều này thường 
dẫn đến những hệ quả không mong muốn 
vì trẻ không được là chính bản thân mình. 
Nếu đem con so sánh hay định khuôn mẫu 
con nên trở thành thế nào có thể khiến trẻ bị 
“phủ nhận bản thân" tức là nghĩ bản thân 
của hiện tại không có giá trị, dẫn đến những 
hậu quả tất yếu về tâm lý và tinh thần. Một 
đứa trẻ như một mầm cây, nếu đủ nắng, đủ 
gió, đủ năng lượng,… sẽ này mầm và phát 
triển kỳ diệu, có thể hơn nhiều so với cha mẹ 
kỳ vọng.” 

Cha mẹ hãy là người tạo động lực cho con cái 
Về cách đồng hành và truyền động lực cho con cái, các diễn giả đều đồng ý rằng cha mẹ 
cần phải lắng nghe con cái nhiều hơn. PGS.TS Lê Văn Hảo gợi ý phương pháp để cha mẹ 
và con cái có tiếng nói chung: “Trong bất kỳ tình huống nào, chúng ta đều nên duy trì mối 
quan hệ tốt với con để đem lại ảnh hưởng tích cực cho con. Phần lớn mẫu thuẫn trong gia 
đình đều tiếp tục khi trong gia đình không có giao tiếp, hoặc giao tiếp không phù hợp khiến 
cho một trong hai bên bị tổn thương. Con có thể thay đổi cách truyền đạt nguyện vọng với 
cha mẹ một cách phù hợp. Cha mẹ cũng có thể thay đổi cách tương tác, lắng nghe con, 
chuyển từ áp đặt sang hỗ trợ. Cha mẹ phải hiểu con thì mới có thể hỗ trợ con. Như vậy, cha 
mẹ vừa là người lắng nghe, vừa là người hướng dẫn, cổ vũ con. Khi chúng ta thay đổi, thì 
kết quả sẽ thay đổi.” Bên cạnh đó, ông Lê Văn Hảo cũng khuyên các cha mẹ cần phải áp 
dụng giáo dục tích cực để cùng đồng hành cùng con cái. 

Bà Nguyễn Phương Linh cũng chia sẻ một bí kíp Hành động cho cha mẹ với chữ ACT – trong 
đó A là Accompany – Đồng hành cùng con; C – Commitment và Communication: Cam kết 
tôn trọng con và trao đổi nói chuyện với con hàng ngày; và T là Time – dành thời gian chất 
lượng cho con. Bà Linh cũng nhấn mạnh: “Trẻ em cần học để lớn khôn, cha mẹ cũng cần học 
tập các phương pháp giáo dục tích cực để là động lực, tạo điều kiện cho con phát triển toàn 
diện, tối đa hoá các tiềm năng của mình. Chúng tôi luôn đồng hành cùng cha mẹ trong tiến 
trình cùng con khôn lớn”. 

38



Anh Lê Xuân Đức chia sẻ thêm: “Cha mẹ hãy bắt đầu đồng hành với con càng sớm càng tốt. 
Từ việc đồng hành với con từ bé, chúng ta sẽ trở thành một người bạn của con, trở nên thân 
thiết với con, từ đó tạo cho con niềm tin để khi con trưởng thành, mình sẽ không phải rình rập 
để xem con mình đang gặp vấn đề gì mà con có thể tự chạy về tìm bố, mẹ để kể ra vấn đề, 
trăn trở của mình, có thể giúp đỡ và hỗ trợ con tốt hơn. Đừng chờ đến khi con 14 – 15 tuổi, khi 
giữa cha mẹ và con đã có khoảng cách rồi mới làm bạn với con, điều này rất khó.” 

Ông Khuất Văn Quý cho biết, về phía các cơ quan nhà nước đang có chính sách, chương 
trình để hỗ trợ các gia đình trong việc tìm được tiếng nói chung, bảo vệ quyền và sự tham 
gia của trẻ em, cụ thể là: “Gần đây, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức truyền thông, 
sự kiện về gia đình, trong số đó đều có những nội dung liên quan đến việc trẻ em được lên 
tiếng về những ý kiến trong gia đình, lắng nghe trẻ em bằng trái tim, cha mẹ đồng hành và 
làm bạn cùng con. Bên cạnh đó, Bộ cũng có tập huấn cho các cán bộ về gia đình ở các cấp, 
bao gồm cả ở các địa phương, cũng như đề xuất bộ quy tắc ứng xử trong gia đình tôn trọng 
– bình đẳng – yêu thương. Chúng tôi cũng đang mong muốn cùng các bên liên quan xây 
dựng mô hình gia đình hạnh phúc để cha mẹ có thể tham khảo đồng hành cùng con khôn 
lớn một cách hiệu quả ”. 

Toạ đàm tạm kết thúc với các thông điệp thống nhất của các diễn giả về sự cân bằng và hài 
hoà, đồng hành cùng con giữa “Ước mơ của con” và “Kỳ vọng của cha mẹ". Các diễn giả 
nhấn mạnh rằng hạnh phúc và thành công nằm ở trải nghiệm và quá trình, và chúc cho các 
gia đình Việt Nam sẽ có những trải nghiệm tích cực, hạnh phúc và yêu thương mỗi ngày bên 
nhau.
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Cùng MSD chung tay sẻ chIa cùng những mảnh đờI 
khó khăn tạI TP. Hồ Chí MInh trong đạI dỊch COVID-19 

Trong những ngày gần đây, dịch bệnh có lẽ chính là điều khiến tất cả mọi người băn khoăn, 
lo lắng, trăn trở nhiều nhất khi mỗi ngày có đến hàng nghìn ca mắc mới.  Tại TP. Hồ Chí Minh - 
Thành phố phát triển bậc nhất nước ta, nay đang trở thành điểm nóng dịch bệnh: lệnh phong 
toả áp dụng khắp mọi nơi, người dân phải ở nhà, các công việc kinh doanh, sản xuất buộc 
phải tạm dừng. Dịch bệnh đã tác động và thay đổi mọi mặt của cuộc sống, buộc mỗi người 
phải thích nghi với tình hình mới. Tuy nhiên, đối với những người lao động nghèo, lao động 
tự do, người khuyết tật, … việc duy trì một cuộc sống bình thường là một điều vô cùng khó 
khăn khi mất đi thu nhập đang trở thành gánh nặng cho bản thân và cả gia đình họ. Dù đã 
và đang có nhiều chương trình, nhiều mạnh thường quân đang nỗ lực hỗ trợ đồng bào tại 
TP.HCM nhưng vẫn còn rất nhiều nhu cầu hỗ trợ của các gia đình đang gặp khó khăn trong 
làn sóng thứ 4 của đại dịch lịch sử này.
Tiếp nối những nỗ lực của Dự án “Vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau trong COVID-19" 
được thực hiện năm 2020, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) đã và đang 
đồng hành cùng Chiến dịch “Việt Nam Yêu Thương” do Ví MoMo khởi xướng nhằm kêu gọi 
các nhà hảo tâm cùng chung tay quyên góp 100.000.000 đồng trên Trái tim MoMo để giúp 
đỡ những mảnh đời khó khăn, người mất việc, mất thu nhập, đang gồng mình lên để chống 
chọi với làn sóng dịch bệnh. 

Số tiền quyên góp được được sử dụng để trao gửi 100 phần quà hỗ trợ bao gồm: thực phẩm 
(gạo, trứng, sữa, dầu ăn…), xà phòng, kem đánh răng, bàn chải, khẩu trang… đến 100 hộ 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh tại TP.Hồ Chí Minh. Dẫu rằng những phần quà 
này không lớn nhưng có thể phần nào san sẻ gánh nặng với các gia đình trước khi nhịp sống 
thường ngày có thể quay trở lại, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin, nghị lực để vượt qua giai 
đoạn khó khăn này. 

Thêm một nỗ lực, là thêm những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp, thêm cơ hội 
để đồng tâm hiệp lực đẩy lùi dịch COVID-19 và nghèo đói tại quê hương Việt Nam. Mong 
rằng với nỗ lực của tất cả chúng ta, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi, cuộc sống sẽ sớm bình 
thường trở lại và sẽ không ai bị bỏ lại phía sau! 
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TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN: CHA MẸ BÌNH DỊ PHI THƯỜNG
Vào ngày 10 tháng 7 năm 2021 – Tổ chức World Vision Việt Nam phối hợp cùng Bộ Văn hoá, 
Thể thao và Du lịch và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) tổ chức buổi Toạ 
đàm trực tuyến với chủ đề “Cha mẹ bình dị phi thường: Mâu thuẫn không là Zero – Giải quyết 
mâu thuẫn là Hero”. 

Toạ đàm “Cha mẹ bình dị phi thường: Mâu 
thuẫn không là Zero – Giải quyết mâu thuẫn 
là Hero” tập trung chia sẻ các góc nhìn và 
cách thức để cha mẹ, người chăm sóc hỗ 
trợ trẻ em đối mặt, hành xử phù hợp và giải 
quyết hiệu quả các mâu thuẫn trong cuộc 
sống. Sự kiện cũng là dịp để cha mẹ nhận 
thức rõ hơn về vai trò, ảnh hưởng của mình 
lên cách xử lý mâu thuẫn của con cái, từ đó 
điều chỉnh lời nói, thái độ và hành động để 
góp phần vun đắp cho tương lai của trẻ, nơi 
tình yêu thương, sự hợp tác và tôn trọng lẫn 
nhau luôn hiện hữu. 
Tọa đàm có sự tham gia của các diễn giả: 
Ông Khuất Văn Quý – Phó Vụ trưởng, Vụ 
Gia đình, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 
Bà Phan Thị Kim Liên – Quản lý Chương 
trình Bảo vệ Trẻ em, Tổ chức World Vision 
Việt Nam; Nhà báo, Nhà văn Hoàng Anh Tú 
và sự điều phối chương trình của bà Nguyễn 
Phương Linh – Viện trưởng MSD. Bắt đầu 
tọa đàm với Phần 1 - “Giải quyết mâu thuẫn 
trong gia đình: Rất cần sự lắng nghe của

cha mẹ”, nhà báo Hoàng Anh Tú cho rằng 
mâu thuẫn trong các mối quan hệ gia đình là 
điều rất phổ biến: “Dù ở thời đại nào, kể cả 
ngày xưa hay ngày nay, mâu thuẫn trong gia 
đình đều rất giống nhau. Chúng ta nói muốn 
con được hạnh phúc, nhưng Chỉ khi bố mẹ 
hạnh phúc thì con cái mới hạnh phúc được. 
Nhiều người không biết rằng, đôi khi đứa trẻ 
không cần gì nhiều ngoài sự hiện diện, lắng 
nghe của bố mẹ mình.”

Bà Phan Thị Kim Liên cũng đưa ra gợi ý về cách 
thức giải quyết các mâu thuẫn trong gia đình: 
“Việc đầu tiên là chúng ta là hãy quan tâm
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khi con trẻ có vấn đề, phát hiện và hỗ trợ 
xem vấn đề của con là gì để cùng tìm hiểu 
và giúp đỡ con. Sau đó, khi đã rõ về vấn 
đề thì mới xét đến chuyện bố mẹ cùng con 
xử lý mâu thuẫn hay để con tự xử lý. Cha 
mẹ hãy xây dựng mối quan hệ thân thiết 
với con cái bằng những hành động nhỏ 
như việc nói lời yêu thương, lời xin lỗi, hỏi 
thăm.” 

Từ góc độ cơ quan quản lý, Ông Khuất 
Văn Quý – Phó Vụ trưởng, Vụ Gia đình, Bộ 
Văn hoá, Thể thao và Du lịch chia sẻ: “Để 
có thể hỗ trợ cha mẹ giáo dục con cái và 
giải quyết các mâu thuẫn trong gia đình, 
Vụ Gia đình đã thực hiện các chương trình 
như Giáo dục hệ thống Gia đình, trong đó 
biên tập các bộ tài liệu giáo dục trẻ em 
dưới 6 tuổi, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 
đình, thực hiện những nghiên cứu giáo 
dục trẻ em,… Bên cạnh đó, Vụ cũng phối 
hợp với các cơ quan khác để thực hiện 
các chương trình bảo vệ Trẻ em và làm 
cha mẹ.” 

dành thời gian cho con, trao đổi tương tác, 
lắng nghe con và hỏi ý kiến con và khi có 
mâu thuẫn, cùng con phân tích và tìm giải 
pháp. Những việc bình dị ấy có thể có tác 
động phi thường đối với con cái, giúp con 
noi theo và hướng dẫn con xử lý những tình 
huống mâu thuẫn con gặp phải trong gia 
đình và trong các mối quan hệ xã hội”. 

Trong phần 2 - Giải quyết mâu thuẫn: Trẻ em 
là tấm gương phản chiếu của cha me, các 
diễn giả đã cùng nhau chia sẻ về cách thức 
cha mẹ hướng dẫn con cái giải quyết những 
mâu thuẫn mà trẻ có thể gặp ở bên ngoài 
gia đình như trường lớp, bạn bè, và cả trên 
mạng Internet. Nhiều lời khuyên, ý kiến được 
đưa ra, nhưng các diễn giả đều thống nhất 
rằng việc bố mẹ cần ưu tiên hơn cả là quan 
tâm, làm bạn, dành thời gian trò chuyện để 
biết những vấn đề con đang gặp phải và 
cùng giải quyết. Bên cạnh đó, chính cha mẹ 
cũng cũng cần xây dựng đời sống số chuẩn 
mực cho bản thân để truyền động lực cho 
con trở thành người dùng Internet văn minh. 

Bà Nguyễn Phương Linh tổng kết phần 
1 và chia sẻ: “Chúng ta phải chấp nhận 
mâu thuẫn trong gia đình, quan điểm, 
khoảng cách giữa các thế hệ là hoàn toàn 
tự nhiên, bình thường, có mâu thuẫn mới 
có phát triển. Là những cha mẹ, bí kíp để 
đồng hành cùng con rất bình dị, đó là việc 

Tạm khép lại toạ đàm, bà Nguyễn Phương 
Linh gửi gắm thông điệp: “Hãy làm bạn 
cùng con ngay khi con còn nhỏ, và ngay khi 
có thể. Tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ, và sẵn 
sàng xin lỗi, học hỏi từ con là rất cần thiết 
để tạo nền tảng yêu thương và sự tin tưởng, 
kết nối giữa con cái cha mẹ. Những hành 
xử của cha mẹ và con cái thông qua giải 
quyết mâu thuẫn một cách tích cực và hiệu 
quả sẽ giúp con trưởng thành một cách lành 
mạnh, phát triển tư duy văn minh, cởi mở và 
vượt qua các mâu thuẫn, các khó khăn trong 
cuộc sống.” 
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Câu chuyện bé N.C.N.A 
“Bản thân tôi không có giấy tờ gì cả, rất thấm thía các khó khăn của một người không 
có giấy khai sinh, không có giấy tờ gì. Tôi rất mong muốn con gái không phải như vậy 

nhưng 6 năm trời không biết cách làm thế nào để giúp bản thân mình, giúp con.”

Đây là lời chia sẻ thấm đẫm nước mắt của chị H.N - mẹ của bé N.C.N.A khi kể về hoàn cảnh 
của gia đình mình. Sự khó khăn khi cả hai mẹ con không có giấy tờ tùy thân không chỉ ảnh 
hưởng đến các hoạt động trong cuộc sống hàng ngày của gia đình mà còn ảnh hưởng tới 
việc học tập của bé N.C.N.A.

Lên 5 tuổi, em N.C.N.A vẫn chưa từng được 
đi học, đến trường như các bạn vì chưa có 
giấy khai sinh. Điều này bắt nguồn từ việc 
mẹ của em – Chị C.T.H.N không có giấy 
khai sinh hay bất cứ giấy tờ tuỳ thân nào. 
Cha mất từ nhỏ, mẹ đi bước nữa, chị H.N 
theo bà ngoại di cư nhiều nơi, bà ngoại 
không biết cách làm giấy khai sinh, chị H.N 
chỉ học hết lớp 3, chỉ biết viết tên của chính 
mình. Khi lớn lên, chị đi phụ bán hàng lặt 
vặt, và vì không có giấy tờ tuỳ thân, chị và 
chồng – cha bé N.A không thể đăng kí kết 
hôn.

tháng 12.2020, cả chị H.N và bé N.A đều 
đã có giấy tờ tuỳ thân, bé N.A đã bắt đầu 
đi học mẫu giáo tại trường công lập và sẽ 
được chuyển tiếp lên trường tiểu học công 
lập khi đủ 6 tuổi. Không đơn thuần chỉ là 

Câu chuyện của bé N.C.N.A chỉ là một 
trong rất nhiều những câu chuyện của hành 
trình Trang mới cuộc đời. Còn có rất nhiều 
những cô bé, cậu bé đến tuổi đi học nhưng 
vẫn chưa được đến trường vì thiếu đi tấm 
giấy khai sinh của mình. Dự án “Trang mới 
cuộc đời” mong muốn được 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. một 
tờ giấy, tấm giấy khai sinh đã thực sự mở ra 
những trang mới tươi sáng hơn trong cuộc 
đời của em để em có cơ hội đến đến trường 
như bao bạn bè cùng trang lứa.

Nhờ sự kết nối của Tổ chức Ceporer Hóc 
Môn, chị H.N và con gái đã gặp được dự 
án Trang mới cuộc đời. Cán bộ dự án và 
các luật sự đã tìm hiểu hoàn cảnh, thực 
hiện các thủ tục như: xét nghiệm ADN (với 
bố bé N.A) để xác minh nhân thân, nộp hồ 
sơ, đồng thời hỗ trợ chị H.N làm giấy khai 
sinh và chứng minh nhân dân. Đến đầu
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Câu chuyện gIA ĐÌNH CHỊ THÍCH 

Chị Trần Thị Thích là chủ một quán nước nhỏ tại thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội. Chồng không còn minh mẫn sau khi gặp tai nạn, 2 con vẫn còn nhỏ, chị 
Thích dù mang khuyết tật tay bẩm sinh buộc phải trở thành lao động chính trong nhà. Mọi chi 
tiêu sinh hoạt của gia đình 4 người đều phụ thuộc vào quán nước nhỏ bên cạnh trường mầm 
non Xuân Dục. Việc buôn bán thường ngày vốn dĩ đã bấp bênh, chật vật lắm mới đủ sống, 
đến năm nay lại gặp thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, mọi hàng quán vỉa hè đều phải tạm 
đóng. Không có thu nhập, cuộc sống của gia đình lại càng trở nên khó khăn hơn, mọi gánh 
nặng cơm, áo, gạo, tiền đều dồn lên đôi vai gầy của người phụ nữ chỉ mới 30 tuổi. 

Vất vả như thế, lại là người khuyết tật tay, nhưng chị Thích lại chưa từng được giấy chứng 
nhận là người khuyết tật, bởi lý do: số lượng người khuyết tật được hưởng chế độ của huyện 
có hạn, trong khi nhiều người bị khuyết tật nặng hơn chị. Không có giấy chứng nhận khuyết 
tật, đồng nghĩa với việc chị Thích và gia đình không được nhận bất kì sự ưu tiên, hỗ trợ, trợ 
cấp nào. Gia đình chị cũng chưa thể tiếp cận với gói hỗ trợ nào của chính phủ trong đại dịch 
COVID-19 vừa rồi. 

Gói hỗ trợ từ dự án “Vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch Covid19” do 
MSD thực hiện là phần hỗ trợ đầu tiên gia đình chị Thích nhận được kể từ khi dịch bùng phát. 
Chị Thích chia sẻ rằng, nếu ăn uống tiết kiệm, phần thực phẩm này gia đình 4 người chị có 
thể sử dụng trong khoảng 1 tháng.

Vẫn còn rất nhiều trường hợp như gia đình chị Thích – những người mà mỗi ngày giãn cách 
xã hội, mỗi ngày không thể đi làm là nỗi lo lắng, việc duy trì những nhu cầu thiết yếu mỗi ngày 
cũng là thách thức. Dù có nhiều sự hỗ trợ, nhưng nhu cầu được giúp đỡ vẫn quá nhiều, vẫn 
còn rất nhiều người chưa tiếp cận được các sự hỗ trợ và vẫn bị bỏ lại phía sau. 
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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)
Phòng 1007, Tầng 10, Tòa nhà 17T9, Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, 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


