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TRUNG TÂM
NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (MSD) 

www.msdvietnam.org

Là tổ chức phi chính 
phủ thành lập năm 
2008

MSD làm việc trong các lĩnh vực độc đáo và khác biệt, nỗ lực đạt được hiệu quả, hiệu suất thông qua thúc đẩy văn hoá học hỏi, 
truyền cảm hứng và can thiệp sáng tạo để đạt được các mục tiêu:

•  Nâng cao năng lực cho các tổ chức địa phương, trọng tâm vào các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp sáng tạo xã hội theo 
hướng hiệu quả phát triển;

•  Xây dựng và phát triển quan hệ đối tác toàn diện và hiệu quả giữa các tổ chức địa phương theo hướng liên ngành, đa ngành;
•  Thúc đẩy môi trường phát triển thuận lợi cho các tổ chức xã hội và doanh nghiệp sáng tạo xã hội để thực hành vai trò của họ 

cũng như tăng cường khả năng tự phát triển;
•  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.

Có sứ mệnh 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. 

Nỗ lực tạo ra các 
giá trị và đạt được 
những tác động địa 
phương tích cực. 

GIỚI THIỆU MSD
&
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Gia đình Việt (Vietfamily) và Inspiring CSOs là hai chương trình chính yếu của MSD

Trong đó:
Gia đình Việt (Vietfamily) phục vụ mục tiêu số 4 về Thúc đẩy 
thực hiện quyền - được xây dựng với tầm nhìn về một thế giới 
nơi trẻ em và các thành viên trong gia đình có cơ hội phát huy 
tối đa các tiềm năng thông qua tiếp cận các dịch vụ giáo dục 
và chăm sóc, bảo vệ chất lượng cao theo phương pháp tiếp cận 
dựa trên quyền.

Hiện tại:
Vietfamily tập trung vào 4 nhóm quyền sống còn, quyền phát 
triển, quyền được bảo vệ, quyền tham gia của trẻ em thông qua 
các phương pháp: 
(1) Giáo dục và truyền thông về quyền cho trẻ em và gia đình 

qua các phương tiện và kênh truyền thông sáng tạo; 
(2) Cung cấp dịch vụ hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ tiếp cận tư pháp; 
(3) Vận động chính sách, kết nối các bên liên quan quản trị tốt 

quyền trẻ em tại Việt Nam.

MỘT SỐ MẢNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CAO CỦA MSD/Vietfamily
- Giáo dục quyền trẻ em và quản trị quyền trẻ em;
- Phòng chống trừng phạt thể chất và tinh thần trẻ em 

(PHP);
- Phòng chống xâm hại trẻ em và an toàn trên mạng 

internet;
- Quyền trẻ em trong kinh doanh (Doanh nghiệp thân 

thiện với trẻ em);
- Quyền riêng tư và quyền tham gia của trẻ em;
- Các kỹ năng phát triển cho trẻ và đa dạng trí thông 

minh;
- Quyền dinh dưỡng và chăm sóc sức khoẻ thể chất và 

tinh thần của trẻ.

Gia đình Việt (Vietfamily) 
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LỜI GIỚI THIỆU VÀ CẢM ƠN
&

Cuốn sách tranh “Hành trình Lan tỏa yêu thương của Tim biến hình” được Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững 
thực hiện trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội về Quản trị Quyền trẻ em” do tổ chức Cứu trợ trẻ em 
Quốc tế tại Việt Nam tài trợ. Cuốn sách nhằm thúc đẩy các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ chấm dứt việc sử dụng hình 
phạt thể chất và tinh thần để giáo dục, dạy dỗ con trẻ trong gia đình, đồng thời khuyến khích sử dụng những hình thức giáo dục 
không bạo lực với trẻ em.

Nhóm thực hiện trân trọng cảm ơn những cá nhân, nhóm đã tham gia cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông “Cùng loại bỏ bạo 
lực với trẻ em” do MSD tổ chức vào năm 2016, nhờ đó, chúng tôi có những tư liệu hình ảnh quý báu để phát triển cuốn sách này. 
Để phát triển nội dung và cải thiện hình thức tài liệu cho các lần xuất bản tiếp theo, Chúng tôi rất mong nhận được những sự ủng 
hộ và đóng góp của quý độc giả, đặc biệt là quý độc giả nhỏ tuổi.

Thay mặt MSD
Giám đốc Nguyễn Phương Linh

P.501, Số 22, Ngõ 42 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội
(84-024)62 76 9056
contact@msdvietnam.org
msdvietnam.org
Msd Vietnam/ Phòng tránh xâm hại trẻ em

Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD)
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Hành Tinh Tim

Trái đất
Tại hành tinh tim, cộng đồng Tim sinh sống với nhau chan hòa, 
vui tươi, bình đẳng với nhau. 
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Trong đó có gia đình của Tim biến hình.

Tim mẹTim bố
Tim biến hình
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Mình có thể biến thành 
khinh 

khí cầu, bay đi khắp n
ơi!

Mình cũng có đôi châ
n để 

đi lại vững chãi trên
 đường!

Chào các bạn, mình tên là 
Tim Biến Hình. Mình có thể 
thay đổi hình dạng và màu 
sắc đấy!

Mình cũng có thể tha
y đổi 

màu sắc nữa đấy!
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Mình vừa có một quyết định lớn trong đời. 
Mình sẽ thực hiện cuộc hành trình khám phá trái đất. 

Các cụ nói rằng "đ
i một ngày đàng 

học một sàng khôn" mà. Chào các 

bạn, tớ lên đường 
khám phá đây!

10



Tim bắt đầu hành trình của mình tại trái đất 

Òa, thích thú quá 

Mình cần hạ cánh để 
nghỉ ngơi thôi.
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Á,

mẹ ơi, 
đừng 

đánh 
con.

Đau lắ
m!

???
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Liệu các bạn nhỏ khác 
có bị bố, mẹ đánh, quát 

mắng không nhỉ?
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Tim tiếp tục cuộc hành trình tìm câu trả lời. Tim gặp bạn Chó con 
trên đường...

Các bạn nhỏ tại khu 
làng của Cún có bị bố, 
mẹ đánh phạt không?

Các bạn nhỏ khóc và buồn nhiều 
lắm vì thường bị bố mẹ phạt 
bằng đánh và quát mắng.
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Khác - Trưởng nhóm tác giả: Ngọc Thị Kim Yến (10 tuổi)
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Ngôi nhà tàn bạo - Nhóm tác giả: Trường Ngọ Khổng - Tiểu học Châu Minh, Bắc Giang
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Nhà em - Trưởng nhóm tác giả: Dương Thị Thu Thủy (10 tuổi)
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Tim cảm thấy buồn lắm. Tim mải miết bay tới khi trời tối...

Trời tối rồi, mình nghỉ 
đêm ở dưới vậy.

20



Đột nhiên, Tim nghe thấy tiếng khóc

hu ...hu
...

hu ...hu
...

???
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Lần theo tiếng khóc, Tim tiến 
vào một căn phòng tối om.
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Mình thường bị bố véo tai 
khi mắc lỗi. Đau lắm. 
Mình rất sợ bố.
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Buổi sáng, Tim bị đánh thức bởi những lời quát mắng. 

Con gái con đứa lại như thế này à?

Con gái là phải…

Con có phải con gái mẹ không?
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Ước mơ của em - Tác giả: Nguyễn Quỳnh Chi (7 tuổi)

25



Còn bạn thì sao, bạn đã bao 
giờ bị bố, mẹ phạt bằng cách 
đánh đòn, quát mắng chưa?

Bạn hãy ghi ra đây:
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Trong cuộc hành trình của mình, Tim nghe và nhìn thấy những 
mong muốn, ước mơ của các bạn nhỏ...
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Trường học là nơi không có bạo lực trẻ em - Tác giả: Lưu Văn Đức (11 tuổi) 28



Cùng với Tim, chúng ta đi tìm câu trả lời nào! >>

Làm thế nào để bảo vệ các 
bạn nhỏ không bị bố mẹ 
đánh, quát mắng nhỉ?

?

?

?

? ?
? ?

?

?
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Các bạn nhỏ hãy viết ra đây nhé!

&

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————
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Chào cô giáo, Tim muốn biết 
làm thế nào để bố, mẹ ngừng 
đánh, quát mắng các bạn nhỏ?

Bạn Tim đi theo 
cô giáo nhé!
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Cô giáo dẫn Tim vào lớp học. 
Trong lớp, cô giáo dạy cho các 
bạn nhỏ về phòng, chống bạo lực 
trẻ em.
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Bạo lực trẻ em là “hành vi hành hạ, ngược 

đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; 

lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô 

lập, xua đuổi và các hành vi cố ý k
hác gây 

tổn hại về thể chất, tinh thần của tr
ẻ em".*

Hành vi bạo lực với trẻ em 
không bao giờ được chấp nhận và 
cần phải bị xử lý nghiêm khắc.  

(*) Khoản 6, Điều 4, Luật Trẻ em năm 2016
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CÁC BẠN NHỎ HÃY NHỚ
&

Bất kỳ ai sử dụng các hình phạt như đánh đòn, quát 
mắng để giáo dục hay dạy dỗ chúng ta thì cũng là 
hành vi bạo lực với trẻ em. Đó là những hành vi gây 
tổn thương đến thân thể, tinh thần và sự phát triển 
của chúng ta. 

Bạn nhỏ cảm thấy thế nào khi bố mẹ đánh phạt, quát mắng?
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Ai có thể bảo vệ trẻ em khỏi 
các hình phạt đánh, mắng 
của người lớn?

?

?

?

?

? ?

?
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Các bạn nhỏ hãy viết ra đây nhé!

&

————————————————————————————————————————
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Tim lại tiếp tục cuộc hành trình tìm câu trả lời. 
Từ trên cao, Tim đang thấy cô giáo bênh vực một bạn nhỏ bị ông đánh.

Không được hành hung trẻ em - Đinh Đại Nghĩa (12 tuổi)
37



Không được đánh trẻ em dù vì bất 
kỳ lý do nào. Thầy cô giáo và các 
cán bộ xã hội sẽ có trách nhiệm 

bảo vệ các em. 
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Ngoài cô giáo và các cán 
bộ xã hội, thì còn ai 
bảo vệ trẻ em nữa?

?

?

?

?
????

?
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Không có bạo lực với trẻ em - Tác giả: Hờ A Dơ (11 tuổi)

40

Bố mẹ sẽ 
bảo vệ chúng ta!



Đó là chính những người thân 
trong gia đình chúng ta. 
Và còn có…

Nhiệm vụ của cô, chú công 
an là bảo vệ trẻ em, đảm 
bảo trẻ em được an toàn 
khỏi các hình thức bạo lực.
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Tác giả: Lường Thị Sinh (15 tuổi)
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Mọi hành vi gây tổn hại đến thân thể, 
tinh thần và sự phát triển của trẻ em 
là trái pháp luật. Hành vi đánh để dạy 
dỗ trẻ em cũng là trái pháp luật.

111 - Tổng đài điện thoại 
Quốc gia bảo vệ Trẻ em

HÃY GỌI 
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Chào bạn Tim biến hình. 
Rất vui được gặp bạn!
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Bạn Pháp luật ơ
i, pháp luật bảo

 vệ 

trẻ em khỏi các hình t
hức bạo lực 

như thế nào?

Pháp luật bảo vệ và thúc đẩy quyền bất khả về thân thể. Pháp luật nghiêm cấm những hình thức xâm hại, bạo lực, gây tổn hại đến thân thể, tinh thần và sự phát triển của trẻ em.
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Bạo lực sẽ bị trừng phạt - Tác giả: Vừ A Thu (14 tuổi)
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CÁC BẠN NHỎ Ạ! PHÁP LUẬT BẢO VỆ MỌI TRẺ EM KHÔNG BỊ 
TỔN THƯƠNG VỀ THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN. MỌI NGƯỜI ĐỀU CÓ 
TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ TRẺ EM KHỎI CÁC HÌNH THỨC BẠO LỰC. 
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P

Không ai được phép làm tổn 
thương đến thân thể và tinh thần 

của trẻ em chúng ta. 

Trẻ em chúng ta có quyền sống, 
học tập và phát triển trong một 

môi trường an toàn, không bạo lực. 
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BẠN TIM ĐÃ KẾT THÚC CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA MÌNH. SAU CUỘC 

HÀNH TRÌNH NÀY, TIM TIN RẰNG: TRẺ EM CHÚNG TA CÓ QUYỀN 

ĐƯỢC BẢO VỆ TRƯỚC MỌI HÀNH VI GÂY TỔN THƯƠNG ĐẾN THÂN 

THỂ, TIN THẦN. MỌI NGƯỜI CẦN CHUNG TAY VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM 

XÓA BỎ BẠO LỰC VỚI TRẺ EM!
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Đừng vung tay - Hãy cầm tay - Tác giả: HS Làng trẻ SOS Hà Nội
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
&

Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children and Save the Children Sweden (2017) Stop hitting! Banning all corporal 
punishment of children
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THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC CỨU TRỢ TRẺ EM
&

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em là tổ chức phi chính phủ lớn nhất hoạt động vì trẻ em trên thế giới. Tổ chức Cứu trợ Trẻ em được 
thành lập năm 1919 và hiện đang làm việc tại 120 quốc gia.

»  Sứ mệnh của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em 
là thúc đẩy những đột phá trong việc 
quan tâm tới trẻ em trên thế giới nhằm 
đạt được sự thay đổi nhanh chóng và 
lâu dài cho cuộc sống của trẻ em.

» Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tin rằng mọi 
trẻ em đều xứng đáng có một tương lai 
tươi sáng. Tổ chức Cứu trợ Trẻ em mang 
đến cho trẻ em trên thế giới một khởi 
đầu tốt đẹp hơn trong cuộc sống, cơ 
hội để học tập và được bảo vệ khỏi bị 
xâm hại. Chúng tôi làm tất cả những gì 
cần phải làm cho trẻ em – trong cuộc 
sống hàng ngày và trong những thời 
điểm khủng hoảng – để thay đổi cuộc 
sống của các em và tương lai của tất 
cả chúng ta.

» Tham vọng của Tổ chức Cứu trợ Trẻ 
em đến năm 2030 là thúc đẩy ba bước 
đột phá sau:
• Sống còn: Không có trẻ em nào bị tử 
vong vì những lí do có thể phòng tránh 
được trước 5 tuổi;

• Học tập: Tất cả trẻ em có được một 
nền giáo dục cơ bản có chất lượng;

• Được bảo vệ: Bạo lực đối với trẻ em 
không còn được dung túng.
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TỔ CHỨC CỨU TRỢ TRẺ EM BẮT ĐẦU HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM 
VÀO NĂM 1990

Hiện nay, chương trình của Tổ chức Cứu 
trợ Trẻ em đã phát triển, mở rộng và hiện 
bao gồm những lĩnh vực chính là Giáo dục, 
Sức khỏe và Dinh dưỡng, Bảo vệ trẻ em, 
Quản trị Quyền Trẻ em, Giảm nghèo cho 
Trẻ em, Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai và Ứng 
phó Khẩn cấp.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em có mặt ở 20 tỉnh 
trên cả nước với văn phòng tại Hà Nội, Lào 
Cai, Đà Nẵng và Thành Phố Hồ Chí Minh. 
Khi thực hiện chương trình, Tổ chức Cứu 
trợ Trẻ em cộng tác với các cơ quan nhà 
nước, các tổ chức xã hội, khối tư nhân 
cũng như các viện nghiên cứu. Tài trợ thực 
hiện chương trình của Tổ chức Cứu trợ Trẻ 
em đến từ các chính phủ, doanh nghiệp, 
quỹ và tổ chức, cũng như từ những nhà 
tài trợ cá nhân.

Để đạt được những thay đổi trực tiếp và 
lâu dài cho cuộc sống của trẻ em Việt 
Nam, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em thực hiện cả 
chương trình phát triển và nhân đạo. Trong 
các chương trình khác nhau, Tổ chức Cứu 
trợ Trẻ em cố gắng rằng MỌI TRẺ EM sẽ có 
cơ hội để Sống Còn, Học Tập và Được Bảo 
Vệ. Tổ chức Cứu trợ Trẻ em chú trọng đặc 
biệt vào những trẻ em dễ bị tổn thương 
và yếu thế nhất trong một cộng đồng, bao 
gồm trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em nhập 
cư và gia đình của các em.
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Chính các bạn!

Người thân

Cô chú Công an Thầy, cô giáo

111 - Tổng đài 
điện thoại Quốc gia 
bảo vệ Trẻ em

Các tổ chức xã hội Cán bộ bảo vệ 
trẻ em ở xã
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HÃY DÁN HÌNH NHỮNG NGƯỜI CÓ THỂ BẢO VỆ BẠN KHỎI CÁC HÀNH VI BẠO LỰC
để trả lời cho câu hỏi ở Trang 39 nhé!
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