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Việc thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em luôn là ưu tiên hàng đầu của 
cộng đồng quốc tế, điều này được thể hiện rõ ràng trong luật pháp và 
chính sách của từng quốc gia. Nhằm hiểu rõ nhận thức và tác động 
của các chính sách này trên thực tế, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the 
Children) đã tiến hành Khảo sát “Tiếng nói Trẻ em” (Young Voices - 
YV) ở Thụy Điển từ năm 2014, sau đó nhân rộng và thực hiện tại nhiều 
nước trên thế giới. Khảo sát được thực hiện với mục đích tạo cơ hội 
cho trẻ em có thể lên tiếng, phản ánh những vấn đề liên quan đến trẻ 
như cơ hội được bày tỏ ý kiến, tham gia vào quy trình ra các quyết định 
có liên quan tới cuộc sống của trẻ, cũng như các nguồn lực/ cơ chế hỗ 
trợ hiện có khi trẻ bị bắt nạt hay xâm hại… Khảo sát “Tiếng nói Trẻ em” 
được sử dụng như một công cụ truyền thông và vận động chính sách 
dựa trên bằng chứng của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại các nước cũng 
như các cơ quan tổ chức đối tác. 

Khảo sát “Tiếng nói Trẻ em Việt Nam” do Viện Nghiên cứu quản lý và 
phát triển bền vững (MSD) và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (SCI) thực hiện 
với sự tham gia của 1.740 trẻ em Việt Nam từ 11 đến 16 tuổi ở 7 tỉnh/ 
thành phố thuộc ba miền Bắc, Trung, Nam. Khảo sát bao gồm sự tham 
gia của trẻ em ở nông thôn và thành thị; trẻ em ở trong nhà trường và 
ngoài nhà trường; trẻ em người dân tộc Kinh và trẻ em một số dân tộc 
thiểu số. Khảo sát này sử dụng phương pháp thu thập thông tin qua 
bảng hỏi, kết hợp với các cuộc thảo luận nhóm tập trung ở các địa 
phương để trẻ em bày tỏ quan điểm của mình về các kết quả ban đầu 
của khảo sát nhằm thu thập thêm các dẫn chứng, tiếng nói cũng như 
giải pháp cho các vấn đề mà các em quan tâm. Mục tiêu tổng thể của 
khảo sát là thu thập ý kiến và suy nghĩ của trẻ em về những vấn đề liên 
quan trực tiếp tới trẻ, từ đó, xem xét thực trạng thực thi quyền trẻ em 
(QTE) tại Việt Nam dưới góc nhìn của trẻ. Những kết quả của khảo sát 
này được sử dụng để cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi QTE 
ở Việt Nam và là nguồn dẫn chứng cho báo cáo bổ sung gửi Ủy ban 
về Quyền trẻ em của Liên Hợp Quốc (LHQ) vào năm 2020. Để bảo vệ 
và thúc đẩy Quyền Trẻ em một cách toàn diện, Tiếng nói Trẻ em phải 
được lắng nghe và thấu hiểu là điều đặc biệt quan trọng.

Báo cáo khảo sát “Tiếng nói Trẻ em Việt Nam” có 7 phần với các nội 
dung: (1) Hiểu biết của trẻ em về QTE và Công ước của LHQ về QTE; 
(2) Tôn trọng các ý kiến của trẻ; (3) Trẻ em lớn lên trong các hoàn 
cảnh khác nhau; (4) Trường học và giáo dục; (5) Sống an toàn và khoẻ 
mạnh; (6) Biến đổi khí hậu; và (7) Tương lai.
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1 Cứ mỗi 2 trẻ em thì có 1 trẻ nói rằng 
“chưa từng nghe nói đến” Công ước 
Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em. 
Cứ mỗi 7 trẻ em trong nhà trường và 
3 trẻ em ngoài nhà trường thì có 1 trẻ 
“chưa từng nghe nói đến” khái niệm 
Quyền Trẻ em.

2 Trẻ em tiếp cận Quyền trẻ em qua:

“ ”

5

Mạng xã hội
61,3%

Truyền thông, báo đài, tivi: 
58,8% 

Các tổ chức hỗ trợ 
trẻ em: 26,1%

Chính quyền địa phương
11,6% 

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

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

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

Ở địa phương thì người lớn không nghe 
theo ý kiến mình và nói trẻ con 

không biết gì. 
(Trẻ nam, 16 tuổi, Lào Cai)

Người lớn cũng có ý kiến sai, thế nên trẻ 
em có thể chia sẻ ý kiến với người lớn để 

người lớn có quyết định đúng hơn.
(Thảo luận nhóm trẻ em tại Tiền Giang)
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4 Trong 12 tháng qua, trẻ được bày tỏ 
ý kiến của mình: 

Ở nhà: 74% Ở trường: 59,7%

Rất ít trẻ có cơ hội được tham 
gia ý kiến tại nơi trẻ sinh sống 
(7,6%) và với chính quyền địa 
phương (2,2%).

5 Vấn đề mà trẻ muốn bày tỏ ý kiến:

Học tập và 
trường học

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

60%
56%

53%

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

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

70% trẻ tìm đến cha mẹ khi bị xâm hại.

50% trẻ sẽ tìm đến sự giúp đỡ của 
công an nếu chứng kiến những trẻ 
khác bị xâm hại.

40% trẻ sẽ tìm đến sự giúp đỡ của 
bạn bè khi gặp các vấn đề trong 
gia đình.

Trẻ trực tiếp chứng kiến 
các bạn và/ hoặc anh, chị, 
em của mình bị người lớn 
xử phạt khi mắc lỗi.

8 Trẻ chứng kiến trừng phạt: 

44,3% 
Quyền bình đẳng giới

43,4%  
An toàn của trẻ tại không 

gian trẻ sinh sống, học tập

43,2%  
Các hoạt động vui chơi 

cho trẻ

Tự học về 
kiến thức 

an toàn mạng

Từ cha mẹ, 
người thân

Từ thầy, 
cô giáo

61,3%

60%

80%

74%

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

7

95%

24%
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Trẻ em ngoài nhà trường
đang phải lao động. 

Những em này thường 
phải lao động 8-10 

tiếng/ ngày 
để phụ giúp gia đình.

50%

9

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

cộng, cũng như tại trường học.

Mẹ con giảng, con đã bảo con không 
hiểu rồi nhưng mẹ con cốc đầu con 
và bảo “sao mày ngu thế!”.

Bố mẹ hay so sánh “con nhà người 
ta toàn được điểm 10 kìa”, nhưng 
khi con được 10 điểm Lịch sử bố mẹ 
lại bảo “bao nhiêu người cũng được 
10 kìa”.
(Thảo luận nhóm trẻ tại Hà Nội)
 
Em muốn nói rằng bố mẹ thường 
xuyên sử dụng trừng phạt bạo lực 
khi em phạm lỗi.
(Trẻ 13 tuổi, Hà Nội)

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

10

Trẻ trong nhà trường cảm thấy hài lòng 
về việc giảng dạy của thầy, cô giáo.

11

Cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ 
không đủ điều kiện tài chính 
để tham gia các hoạt động 
ngoại khóa và vui chơi, giải 
trí nơi trẻ sinh sống.

Cứ 10 trẻ em thì có 4 trẻ 
thỉnh thoảng cảm thấy buồn 
bã, căng thẳng vì không có 
cơ hội tham gia vào hoạt 
động vui chơi, giải trí.

12

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

85%
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13 Hơn một nửa số trẻ em được hỏi có 
suy nghĩ tích cực về tương lai.

Trẻ em lo lắng về 
cơ hội có việc làm 

trong tương lai.

57%

Em muốn cuộc sống bình thường, đủ điều kiện 
để trang trải cuộc sống, hàng ngày ăn cơm 

vui vẻ cùng gia đình và có công việc ổn định. 
(Trẻ nữ, 13 tuổi, Đắk Lắk)

 
Em mong một tương lai tốt đẹp, có công việc 

ổn định, môi trường không bị ô nhiễm.
(Trẻ nữ, 15 tuổi, Thừa Thiên Huế)

Môi trường ô nhiễm có thể khiến trẻ em 
bị bệnh, ảnh hưởng không tốt tới việc học tập 
và sức khỏe của trẻ. 
(Thảo luận nhóm trẻ em tại Lào Cai) 

Cứ 3 trẻ em thì có 1 trẻ không thể đến trường 
và tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời 
vì biến đổi khí hậu và các vấn đề môi trường.

50% nói rằng cuộc sống của các em trong 
tương lai sẽ khác với hiện tại do tác động của 
biến đổi khí hậu.

Trong 12 tháng qua:

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

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

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

Xâm hại trẻ em

Bắt nạt qua mạng

Trừng phạt 
thể chất và tinh thần 
đối với trẻ em14

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

80%
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5
Các cơ quan quản lý nhà nước cần chú 
ý tới các giải pháp thực hiện chính sách, 
có các cơ chế thân thiện với trẻ em để 
bảo đảm trẻ em được tham gia, được 
bày tỏ ý kiến, được lắng nghe và các ý 
kiến của trẻ cần được lưu ý trong tất cả 
các vấn đề có liên quan tới trẻ em.

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

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

Các cơ quan quản lý nhà nước cần 
tăng cường các hoạt động phổ 
biến Công ước Liên Hợp Quốc về 
Quyền Trẻ em và Luật Trẻ em 2016, 
các dịch vụ hỗ trợ trẻ em, Tổng đài 
Quốc gia về Bảo vệ trẻ em 111 cho 
trẻ em, cha mẹ, giáo viên, người 
chăm sóc trẻ và cộng đồng. Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo 
dục và Đào tạo cấp tỉnh, thành phố 
cần cải tiến chương trình giáo dục 
về Quyền Trẻ em và Công ước Liên 
Hợp Quốc về Quyền Trẻ em trong 
hệ thống giáo dục.

Các cơ quan quản lý nhà nước cần 
thúc đẩy sự hợp tác chặt chẽ giữa 
chính quyền địa phương, các tổ 
chức xã hội, gia đình và nhà trường 
trong việc bảo vệ Quyền Trẻ em.

1

2

3

4

5

Khuyến nghị 
hành động chính
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Tóm tắt
Các phát hiện chính
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Hiểu biết của trẻ em về Quyền Trẻ em (QTE) và Công ước của Liên Hợp 
Quốc (LHQ) về QTE còn hạn chế. Trẻ em tiếp cận thông tin về Quyền 
Trẻ em chủ yếu qua Internet/ mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại 
chúng, nhiều hơn là tiếp cận thông qua kênh giáo dục chính thức từ nhà 
trường hay chính quyền địa phương.

Nhận thức của trẻ em về quyền trẻ em sẽ giúp trẻ em thực hiện quyền của 
mình và thúc đẩy các bên liên quan thực thi quyền trẻ em hiệu quả hơn. 
Khảo sát cho thấy có khoảng trống khá lớn trong nhận thức và tiếp cận giáo 
dục về Quyền trẻ em. Có đến 53,2% trẻ em trong nhà trường chưa từng 
nghe nói đến Công ước của LHQ về QTE.

Hiểu biết của trẻ em về Quyền Trẻ em và Công ước của Liên Hợp 
Quốc (LHQ) về Quyền Trẻ em 

Biểu đồ 1: Hiểu biết của trẻ em trong nhà trường về Quyền trẻ em và 
Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em (%)

Kết quả khảo sát đã chỉ ra rằng nội dung về Quyền Trẻ em và Công ước 
Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em tuy đã được đưa vào chương trình đào 
tạo trong nhà trường nhưng số trẻ em biết về Công ước và QTE khá 
thấp. Phát hiện này gợi ý rằng việc giảng dạy về Công ước của LHQ về 
QTE theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở trong nhà trường 
hiện nay vẫn còn hạn chế, cần được cải thiện phù hợp với thực tế nhằm 
đảm bảo trẻ biết về Quyền Trẻ em và cách thức bảo vệ quyền của mình. 

1 
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Biểu đồ 2: Tỉ lệ trẻ em có cơ hội đưa ra các ý kiến  ở những môi trường khác nhau (%)

Trẻ em tiếp cận với QTE nhiều nhất 
là qua mạng xã hội (61,3%); qua các 
phương tiện truyền thông như báo, 
đài, tivi (58,8%); qua các tổ chức hỗ 
trợ trẻ em (26,1%). Tỷ lệ  trẻ em được 
tiếp cận với QTE từ chính quyền địa 
phương rất thấp (11,6%). 

Trong các cuộc thảo luận nhóm, trẻ 
em đã chia sẻ mong muốn, đề nghị 
tăng cường truyền thông về quyền 
trẻ em.

Tôn trọng các ý kiến của trẻ em2 

Trẻ em có cơ hội bày tỏ ý kiến ở nhà và ở trường, nhưng chưa có cơ hội bày tỏ ý 
kiến tại khu dân cư và với chính quyền địa phương. Các vấn đề mà trẻ em quan tâm 
là bình đẳng giới, sự an toàn và quyền riêng tư.

Theo em, mình cần giáo dục về Quyền Trẻ 
em trong chương trình giáo dục nhiều 
hơn, tuyên truyền qua tạp chí, báo, và có 
thêm những buổi tổ chức về Quyền Trẻ 
em đi đến vùng sâu, vùng xa.
(Trẻ nữ, 13 tuổi, TP. Hồ Chí Minh)

Thúc đẩy hỗ trợ Quyền Trẻ em, đưa các 
Quyền Trẻ em vào công việc giáo dục, 
mở các cuộc khảo sát ở các trường học, 
thôn xã vùng sâu vùng xa”, “Tổ chức các 
nhóm đi tuyên truyền một cách rộng rãi 
về Quyền Trẻ em thông qua báo, đài, TV, 
mạng internet…và quan trọng là tuyên 
truyền tại các thôn xã, dân tộc thiểu số.
(Thảo luận nhóm trẻ em tại Tiền Giang)
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Biểu đồ 3. Các hình thức bày tỏ ý kiến của trẻ em (%)

Cách trẻ bày tỏ ý kiến của mình phổ biến nhất là nói chuyện trực tiếp với người cần bày 
tỏ ý kiến (80,8%). Chỉ có 3,7% trẻ bày tỏ ý kiến của mình qua “Gọi điện đến Tổng đài 
Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111”. Kết quả khảo sát cho thấy trẻ thuộc nhóm giới tính khác sử 
dụng mạng xã hội để bày tỏ quan điểm, chia sẻ vấn đề của mình là khá phổ biến (70%). 
Không có trẻ nào thuộc nhóm này gọi đến tổng đài 111 hoặc tham gia câu lạc bộ trẻ em.

86,6% trẻ em cho rằng việc người có 
thẩm quyền ra quyết định (lãnh đạo cấp 
cao ở Trung ương, tỉnh, huyện, phường/ 
xã, tổ dân phố, hiệu trưởng nhà trường, 
thầy/ cô giáo, bố mẹ …) lắng nghe ý kiến 
của trẻ em là rất quan trọng. Tuy nhiên, 
có đến 88.3% trẻ em tham gia khảo sát 
cho rằng mình có ít cơ hội hoặc không 
có cơ hội để bày tỏ ý kiến của mình với 
người có thẩm quyền ra quyết định.

Trong 12 tháng qua, trẻ em được đưa 
ra ý kiến của mình nhiều nhất là ở nhà 
(74%) và ở trường (59,7%). Trẻ em ít 
có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình ở khu 
dân cư (7,6%)  và với các cơ quan chính 
quyền địa phương (2,2%).

Trong các vấn đề trẻ em muốn được bày tỏ ý kiến và được lắng nghe, việc học tập và 
trường học là hai nội dung trẻ quan tâm nhất (61.3%), tiếp đến là quyền bình đẳng giới 
(44,3%), sự  an toàn của trẻ em ở nơi trẻ sinh sống - học tập (43,4%) và các hoạt động 
vui chơi cho trẻ em (43,2%). Trẻ em thuộc nhóm giới tính khác quan tâm đặc biệt đến 
vấn đề phân biệt đối xử  (73,7%) và quyền bình đẳng giới (63,2%). 

Ở địa phương thì người lớn 
không nghe theo ý kiến  của trẻ 
em và nói trẻ con không biết gì.
(Trẻ nam, 16 tuổi, Lào Cai)

Em ngại bày tỏ nhất ở khu dân 
cư vì họ bảo mình nói linh tinh, 
họ bảo trẻ con.
(Trẻ nam, 16 tuổi, Lào Cai)
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Xâm hại trẻ em Bắt nạt qua mạng Trừng phạt 
thể chất và tinh thần 

đối với trẻ em

Theo Điều 12 của Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em, trẻ em có quyền được 
bày tỏ ý kiến về tất cả mọi vấn đề liên quan đến trẻ em. Trong các cuộc thảo luận nhóm, 
trẻ em hiểu rõ rằng các em có quyền được bày tỏ ý kiến và được lắng nghe. Tuy nhiên, 
việc thực hiện quyền này trên thực tế còn khá hạn chế do người lớn chưa tạo cơ hội cho 
trẻ em tham gia hoặc trẻ em còn cảm thấy e ngại, chưa dám bày tỏ ý kiến. 

Người lớn cần lắng nghe, quan tâm đến ý kiến của trẻ em. Trẻ em cần 
được tham gia, góp ý, lập kế hoạch, được quyết định các vấn đề liên 

quan đến trẻ.
(Thảo luận nhóm trẻ em tại Lào Cai)

Trẻ em nên tham gia vào lập kế hoạch, ra quyết định vì trẻ em và 
người lớn đều bình đẳng, cần được nói lên ý kiến của mình, không có 

đúng sai về ai cả.
(Trẻ nữ, 16 tuổi, Tiền Giang)

Em muốn có ý kiến về việc bố mẹ thường dùng bạo lực khi em mắc lỗi.
(Trẻ nữ, 13 tuổi, Hà Nội)

vấn đề  trẻ em cho rằng Việt Nam 
cần hành động nhiều hơn để cải thiện, 
giải quyết là:3
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Trẻ lớn lên trong các hoàn cảnh khác nhau 3 
Báo cáo thực hiện khảo sát các hoàn cảnh 
khác nhau của trẻ em để xác định nhận thức 
và thái độ của trẻ em cũng như thực trạng 
các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em, 
trong đó có việc tiếp cận Internet, yếu tố 
kinh tế - xã hội và môi trường. Một số câu hỏi 
về việc sử dụng Internet của trẻ và việc kiểm 
soát của bố mẹ được đưa ra nhằm tìm hiểu 
về quyền riêng tư của trẻ em.

Việc tiếp cận Internet của trẻ là một cách 
thức quan trọng để hiểu về cách trẻ tiếp cận 
thông tin. Cứ 3 trẻ em thì có 2 trẻ có thiết bị 
kết nối Internet (điện thoại di động, máy tính, 
máy tính bảng…). Trẻ ở thành thị có thiết bị 
kết nối Internet nhiều hơn trẻ ở nông thôn. 
Trẻ em sử dụng Internet cho nhiều mục đích 
khác nhau như học hành/nghiên cứu, xem 
các chương trình giải trí/đọc tin tức, giao lưu, 
kết nối bạn bè và chơi các trò chơi điện tử/ 
trực tuyến.

Trẻ em tiếp cận Internet nhiều nhất thông 
qua điện thoại thông minh cá nhân (57,8%), 
máy tính ở nhà (45,9%), điện thoại di động 
của người thân (45,3%), ngoài quán Internet 
(13,5%). Riêng nhóm học sinh trong nhà 
trường có thể tiếp cận Internet qua máy tính 
ở trường học (23,6%).

80,8% trẻ em nói rằng 
cha mẹ hoặc người thân 
biết trẻ sử dụng Internet, 
50,4% trẻ em chia sẻ việc 
mình có tiếp cận Internet 
với bố mẹ/người thân và 
30,4% bố mẹ/người thân 
chủ động kiểm soát việc 
tiếp cận Internet của trẻ, có 
4% trẻ giấu không cho bố 
mẹ/người thân biết mình 
có sử dụng Internet. Một 
nửa số trẻ em tham gia 
khảo sát cảm thấy thoải 
mái khi bố mẹ/người thân 
biết hoạt động trên mạng 
Internet của mình. Các em 
tham gia thảo luận nhóm 
cho biết các em cảm thấy 
thoải mái vì người lớn sẽ 
hiểu trẻ hơn hoặc có thể 
giúp đỡ trẻ khi trẻ cần. Tuy 
nhiên, cũng có một tỷ lệ 
không nhỏ (26,5%) không 
thấy thoải mái khi cha mẹ/ 
người thân biết mình sử 
dụng Internet, cho rằng 
“việc kiểm soát đó  là vi 
phạm quyền riêng tư”.

Theo chúng em, bố mẹ có nên kiểm soát việc sử dụng 
Internet của con nhưng chỉ được kiểm soát ở một số 

phần như không cho các em vào các trang mạng xấu, 
không lành mạnh.

(Thảo luận nhóm trẻ em tại Đắk Lắk)

Mình sẽ rất buồn và khó chịu khi bị xâm phạm 
quyền riêng tư.

(Trẻ nữ, 13 tuổi, TP. Hồ Chí Minh)
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Trong 12 tháng qua, cứ 5 trẻ em trong nhà 
trường thì có 1 trẻ (cứ 4 trẻ nữ thì có 1 trẻ và 
cứ 5 trẻ nam thì có 1 trẻ) không thể tham gia 
hoạt động vui chơi ở  trường hoặc ở cộng 
đồng nơi trẻ sinh sống vì không có đủ tiền 
để trả các loại chi phí. Xét trên khía cạnh 
giới, trẻ nam có xu hướng ít bị ảnh hưởng 
hơn so với trẻ nữ và nhóm trẻ có giới tính 
khác. Đối với nhóm trẻ em ngoài nhà trường, 
số lượng trẻ không thể tham gia các hoạt 
động vui chơi cộng đồng lên tới 58%. 

Hơn 50% trẻ em ngoài nhà trường phải lao 
động để giúp gia đình có thêm thu nhập, số 
trẻ em nữ nhiều hơn số trẻ em nam (56 trẻ em 
nữ chiếm tỉ lệ 60,9% và 36 trẻ em nam chiếm 
tỉ lệ 39,1% số trẻ ngoài nhà trường). Tỷ  lệ trẻ 
phải nghỉ học thuộc nhóm dân tộc thiểu số  
cao hơn so với tỉ lệ trẻ ở nhóm dân tộc Kinh. 
Trong số 92 trẻ phải nghỉ học để giúp việc 
gia đình, có tới 44 trẻ là người dân tộc thiểu 
số (chiếm tỉ lệ 27,1% trong tổng số trẻ nhóm 

dân tộc thiểu số tham gia 
vào khảo sát), trong đó có 
17 trẻ em là người dân tộc 
H’Mong (chiếm tỉ lệ 37,8% 
số trẻ người H’Mong tham 
gia vào khảo sát). 

Đa số trẻ em trong nhà 
trường không ủng hộ việc 
trẻ em làm thêm để giúp 
gia đình có thêm thu nhập 
vì cho rằng việc đi làm sẽ 
ảnh hưởng đến học tập, 
sức khỏe của trẻ em. Một 
số trẻ cũng nhận thức được 
ở tuổi của mình các em có 
quyền được đi học. Có một 
số ít trẻ đồng tình với việc 
đi làm thêm vì gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn, muốn 
giúp cha mẹ.

Vì gia đình khó khăn, lao động để có tương lai.
(Trẻ nam, 14 tuổi, Thừa Thiên Huế)

Ra đời sớm thì rút nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống 
cho bản thân. Nếu ra đời sớm thì thành công nhanh hơn.
(Trẻ nam, 15 tuổi, Thừa Thiên Huế)

Mình còn là trẻ em, mình đi làm có thể bị bắt nạt. Nếu 
ủng hộ chỉ ủng hộ làm việc nhà thôi chứ không ủng hộ 
làm kiếm tiền.
(Thảo luận nhóm trẻ em tại Tiền Giang)

Trẻ em có quyền được đi học.
(Thảo luận nhóm trẻ em tại Lào Cai)

Mua vé số 
đi ạ!

- 17 -



Trường học và giáo dục4 
Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, sử 
dụng Internet an toàn là những nội dung 
được trẻ em đặc biệt quan tâm. Sự tham 
gia của trẻ em trong việc xây dựng kế 
hoạch phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ 
em của nhà trường và ở địa phương nơi 
trẻ sinh sống còn hạn chế. 

95,5% trẻ trong nhà trường và chỉ khoảng 
một phần tư (27,5%) trẻ em ngoài nhà 
trường (TENNT) nói rằng các em đã từng 
được học hoặc nghe nói đến vấn đề phòng 
chống bạo lực, xâm hại (PCBLXH) trẻ em. 

76,7% trẻ tham gia khảo sát đã từng được 
học về cách sử dụng Internet an toàn. Trẻ 
em biết về sử dụng Internet an toàn thông 
qua ba hình thức: “Tự học qua tài liệu, thông 
tin có sẵn trong sách vở, trên mạng xã hội” 
là chủ yếu (60%), tiếp đến là “Bố mẹ, người 
thân trong gia đình hướng dẫn” (56%) và 
“thầy, cô giáo ở trường dạy” (53,3%). Điều 
này cho thấy trẻ em có sự chủ động trong 
việc tìm hiểu các thông tin có sẵn hơn là 
được người lớn cung cấp thông tin. Việc 
trẻ tự tìm hiểu và sử dụng mạng internet có 
nhiều lợi ích giúp trẻ mở mang kiến thức, 
tuy nhiên cũng tiềm ẩn những nguy cơ nhất 
định mà người lớn cần quan tâm và có biện 
pháp hướng dẫn trẻ phòng ngừa.

Bên cạnh đó, 27,6% trẻ em tiếp cận thông 
tin về PCBLXH qua các tổ chức đoàn thể, 
điều này cho thấy các tổ chức đoàn thể 
chưa phát huy nhiều vai trò quan trọng 

trong việc hướng dẫn PCBLXH 
cho trẻ tương xứng với các quy 
định trong Luật Trẻ em 2016 và 
Chỉ thị số 18/CT-TTg ban hành 
ngày 16/5/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường 
giải pháp phòng, chống bạo 
lực, xâm hại trẻ em.

Ít trẻ em (12.1%) nói rằng các 
em được tham gia xây dựng kế 
hoạch và quyết định kế hoạch 
phòng chống xâm hại, bạo lực 
trẻ em của nhà trường và ở địa 
phương nơi trẻ sinh sống.

Đa số trẻ trong nhà trường 
(85%) cảm thấy hài lòng về 
việc giảng dạy của thầy/cô, 
có 44,5% trẻ thường xuyên 
nhận được sự giúp đỡ từ thầy 
cô, bố mẹ, bạn, anh/chị, gia 
sư,… để hoàn thành các bài 
tập ở trường. 71,3% trẻ cũng 
ghi nhận các thầy cô giáo và 
các nhân viên khác ở trường 
đang nỗ lực ngăn chặn vấn 
đề bắt nạt học đường; 62,1% 
trẻ khẳng định nhà trường đã 
thực hiện đủ các hoạt động 
cần thiết nhằm giúp đỡ trẻ em 
khuyết tật, những trẻ cần sự 
trợ giúp đặc biệt.

Em thấy vui vì được gặp thầy cô, bạn bè 
và được mọi người giúp đỡ trong học tập 
và được mở mang kiến thức”, “được chơi 
cùng bạn bè, được chia sẻ những điều vui, 
gặp được những người bạn, người mình 

yêu quý vì họ làm cho mình hài lòng.
(Thảo luận nhóm trẻ em tại Lào Cai)
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Sống an toàn và khỏe mạnh5

Trẻ em có nhiều mối lo lắng trong học tập và cuộc sống, cảm 
thấy không an toàn tại các nơi công cộng, đặc biệt là trên các 
phương tiện công cộng vào buổi tối.

Hơn 70% số trẻ em tham gia khảo sát có ít nhất một nỗi lo lắng. Vấn 
đề trẻ em đang đi học lo lắng nhất là việc học quá khó khăn (49%), 
tỷ lệ trẻ nam (50,6%) lo lắng nhiều hơn so với tỷ lệ trẻ nữ (47,2%). 
Trẻ em ở tất cả các giới tính thường lo lắng về việc học tập, gia đình 
không có đủ tiền trang trải cuộc sống, và bị phân biệt đối xử. Bên 
cạnh đó, trẻ có giới tính khác lo lắng nhiều hơn trẻ nữ và trẻ nam về 
việc là nạn nhân của các hành vi bạo lực do người lớn hoặc trẻ em 
khác gây ra, không được quyết định việc hôn nhân (nhiều hơn 2 lần 
so với trẻ nam hoặc trẻ nữ), có hành vi tự làm hại bản thân (nhiều 
hơn 4 lần so với tỷ lệ của trẻ nam hoặc trẻ nữ).

Bảng 1: Vấn đề lo lắng của trẻ trong 12 tháng qua
Ghi chú: * Vấn đề chỉ hỏi với nhóm học sinh ở trong trường học

Vấn đề lo lắng của trẻ

Việc học quá khó khăn 796 49*

Bị bắt nạt 381 22,5

Số trẻ Tỷ lệ (%)

Bị phân biệt đối xử 325 19,2

Là nạn nhân của các hành vi bạo lực 
do trẻ khác gây ra 207 12,2

Là nạn nhân của các hành vi bạo lực do 
người lớn gây ra 187 11,1

Bố mẹ sẽ đuổi em ra khỏi nhà 177 10,4*

Em sẽ không nhận được sự giúp đỡ 
một cách đầy đủ ở trường 167 10,3

Em sẽ không thể quyết định việc em sẽ 
chung sống hoặc kết hôn với ai 145 8,6

Gia đình em sẽ không đủ tiền để đáp ứng 
các nhu cầu của gia đình 116 6,9

Em sẽ có các hành vi tự hại bản thân mình 114 6,7

Không lo lắng về vấn đề nào 488 28,8
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Nơi trẻ cảm thấy an toàn nhất là ở nhà và nơi trẻ cảm 
thấy ít an toàn nhất là trên phương tiện công cộng vào 
buổi tối và thậm chí vào ban ngày. Khi ở khu vui chơi và 
đi phương tiện công cộng vào buổi tối, nhóm trẻ ngoài 
nhà trường cảm thấy an toàn hơn nhóm trẻ trong nhà 
trường. 

Biểu đồ 4. Các địa điểm trẻ cảm thấy an toàn và ít an toàn (%)
(Ghi chú: TT: trung tâm, CLB: Câu lạc bộ)

Đa số trẻ tham gia khảo sát (60%) trả lời là cảm thấy an toàn khi sử dụng 
Internet. Tuy nhiên, trẻ em cũng nhận thức được các nguy cơ mất an toàn khi 
sử dụng Internet, đặc biệt là rủi ro bị lộ thông tin cá nhân (66,6%), tiếp theo là 
nguy cơ bị nghiện Internet (60,9%). Có đến 84,2% trẻ thuộc nhóm giới tính khác 
lựa chọn nguy cơ cao nhất khi sử dụng mạng Internet là bị lộ thông tin cá nhân, 
điều này thể hiện nhóm trẻ này rất quan tâm đến việc bảo mật danh tính cá 
nhân. Với nhóm trẻ ngoài nhà trường, ngoài hai nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân 
và nghiện mạng xã hội, nguy cơ mà các em cho rằng mình có thể gặp phải là 
bị kết bạn xấu (45,9%).

Phần lớn trẻ em tham gia khảo sát đã từng trực tiếp chứng kiến tình trạng 
bạo lực, quấy rối, xử phạt. Cứ 5 trẻ thì có 1 trẻ không biết tìm kiếm các 
nguồn trợ giúp từ đâu.

Một nửa số trẻ em tham gia khảo sát đã từng trực tiếp chứng kiến trẻ khác bị bắt 
nạt, quấy rối ở các mức độ khác nhau. Các lý do khiến trẻ bị bắt nạt, quấy rối, 
bạo lực được trẻ chia sẻ là vì ngoại hình, tuổi nhỏ, hoàn cảnh nghèo, giới tính, 
tình trạng khuyết tật, hoặc thành phần dân tộc.

Địa điểm trẻ cảm thấy an toàn Địa điểm trẻ cảm thấy ít an toàn

Ở trường, điều khiến chúng em vui nhất là học tập và 
chơi đùa cùng các bạn, điều khiến em chưa hài lòng là 
các bạn còn đánh nhau, bạo lực học đường, cứ hễ có 

chuyện gì là gây gổ đánh nhau.
(Thảo luận nhóm trẻ em tại Đắk Lắk)
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Hơn 80% trẻ đã từng trực tiếp chứng kiến 
các bạn và/ hoặc anh, chị, em của mình 
bị người lớn xử phạt khi mắc lỗi. Kết quả 
này cho thấy hiện tượng người lớn xử 
phạt trẻ khi mắc lỗi là khá phổ biến. Các 
hình thức trừng phạt phổ biến là mắng 
chửi, đánh, dùng từ ngữ xúc phạm, doạ 
nạt, v.v.

Kết quả khảo sát cho thấy mặc dù trẻ em 
cảm thấy an toàn nhất ở gia đình (4.42/5 
điểm), nhưng nơi mà trẻ chứng kiến các 
hình thức xử phạt trẻ em nhiều nhất cũng 
là trong gia đình của mình (74%), hoặc 
nhà hàng xóm (33,9%). Khu vực công 
cộng cũng là nơi trẻ chứng kiến trẻ khác 
bị phạt bởi người lớn (22,3%). Không 
có sự khác biệt về việc chứng kiến các 
hình thức xử phạt của trẻ tách theo đặc 
điểm về giới tính và nhóm tuổi. Những 
người sử dụng hình phạt nêu trên thường 
xuyên nhất là mẹ (68,2%), bố (63,7%), 
tiếp đến là thầy giáo (16,3%), cô giáo 
(15,7%), người thân như cô, dì, chú, 
bác…(14,7%) và các anh, chị, em trong 
gia đình (8,2%).

Ở Việt Nam, Luật Giáo dục năm 2005 
nghiêm cấm hành vi trừng phạt thân thể 
ở trường học nhưng trên thực tế vẫn tồn 
tại vấn đề này. Theo kết quả khảo sát, 
cứ 5 trẻ trong nhà trường thì có 1 trẻ đã 
chứng kiến các hình thức trừng phạt thể 
chất, tinh thần tại trường. 

Biểu đồ 5. Tỉ lệ nhận định về lý do trẻ em bị bắt nạt, quấy rối (%)

Bố mẹ con toàn chửi là 
“sao mày ngu thế!”.
Mẹ con giảng, con đã bảo con 
không hiểu rồi nhưng mẹ con 
cốc đầu con và bảo: “sao mày 
ngu thế!”.
Bố mẹ hay so sánh “con nhà 
người ta toàn được điểm 10 
kìa”, nhưng khi con được 10 
điểm Lịch sử, bố mẹ lại bảo 
“bao nhiêu người cũng được 
10 kìa”.
(Thảo luận nhóm trẻ tại Hà Nội)
 
Điều làm em chưa hài lòng là 
thầy cô hay mắng học sinh và 
áp lực bài tập.
(Trẻ nam, 16 tuổi, Lào Cai)

Khi gặp các vấn đề về tinh thần, bạo lực 
hay xâm hại, trẻ có xu hướng tìm đến sự 
trợ giúp của bố mẹ. Khi gặp vấn đề về 
gia đình, trẻ có xu hướng sẽ tìm đến sự 
chia sẻ, giúp đỡ của bạn bè (40,4%). Khi 
chứng kiến trẻ khác bị xâm hại, trẻ sẽ tìm 
đến sự trợ giúp của công an. Khi gặp phải 
vấn đề bạo lực, xâm hại, trẻ lựa chọn tìm 
kiếm sự trợ giúp của công an và tổng đài 
111, 113. Tỉ lệ trẻ tìm kiếm sự trợ giúp từ 
chuyên gia tâm lý khá thấp ngay cả khi trẻ 
gặp vấn đề về tinh thần.
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Biểu đồ 6. Tỉ lệ trẻ ưu tiên tìm kiếm các nguồn trợ giúp khác nhau (%)

Nhóm trẻ nhỏ tuổi hơn (11,12 tuổi) 
có xu hướng tìm kiếm sự trợ giúp của 
cha mẹ và thầy cô trong khi nhóm trẻ 
lớn tuổi hơn có xu hướng tìm hỗ trợ 
từ bạn bè.

Hơn 20% trẻ em trả lời mình không 
biết tìm trợ giúp từ đâu. Tỉ lệ trẻ em 
ngoài nhà trường không biết tìm 
nguồn trợ giúp từ đâu ở tất cả các vấn 
đề cần trợ giúp cao hơn tỉ lệ trẻ em 
trong nhà trường. Tương tự, trẻ thuộc 
nhóm giới tính khác trả lời “không biết 
tìm nguồn trợ giúp từ đâu” chiếm tỉ 
lệ cao hơn nhóm trẻ nam và trẻ nữ. 
Những trẻ em chia sẻ là không tìm 
trợ giúp từ ai thường ghi vào nhật kí, 
hoặc lên mạng xã hội tìm kiếm sự chia 
sẻ, hoặc không nói ra. Đôi khi, tại gia 
đình, thái độ của các bậc phụ huynh 
cũng khiến trẻ không muốn chia sẻ. 

Theo chúng em thì các bạn chưa biết hoặc 
không biết đến tổng đài hỗ trợ, các chuyên gia 

tâm lý và cảnh sát, còn nếu có biết thì cảm thấy 
rất khó nói với họ, chủ yếu là chúng em về nói 

với gia đình.
(Thảo luận nhóm trẻ em tại Đắk Lắk)

111

Việc không muốn chia sẻ hoặc không có cơ 
hội chia sẻ có thể sẽ khiến cho trẻ rơi vào 
trạng thái khủng hoảng kéo dài, lo lắng hoặc 
buồn bã. Khi được hỏi “Em có bao giờ cảm 
thấy buồn bã và chán nản trong một thời gian 
dài (khoảng một tháng trở lên) không?”, gần 
một nửa số trẻ em tham gia khảo sát cho biết 
trẻ thường cảm thấy buồn bã, chán nản.
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Biến đổi khí hậu6
Khảo sát Tiếng nói Trẻ em Việt 
Nam là cuộc khảo sát đầu tiên 
trên Thế giới có đề cập đến nội 
dung phản ánh về biến đổi khí 
hậu, so với các Khảo sát Tiếng 
nói Trẻ em (Young Voices) được 
các nước khác thực hiện từ năm 
2014 đến nay.

Phần lớn trẻ em tham gia khảo 
sát quan tâm đến vấn đề biến 
đối khí hậu. Cụ thể, cứ 10 trẻ thì 
có 8 trẻ bày tỏ sự lo lắng về vấn 
đề biến đổi khí hậu và các vấn 
đề môi trường khác tại Việt Nam 
cũng như  ở nơi trẻ sinh sống. Về 
môi trường sống, trẻ quan tâm, 
lo lắng nhất là vấn đề “ô nhiễm 
nguồn nước, không khí và đất”, 
“tiêu thụ quá mức và lãng phí tài 
nguyên thiên nhiên”, tiếp đến là 
“các động vật hoang dã, thực vật 
và các khu vực tự nhiên dần biến 
mất”, và cuối cùng là “hiện tượng 
trái đất nóng lên”. 

Vì ô nhiễm môi trường, biến đổi 
khí hậu ảnh hưởng đến cuộc sống 
hiện tại và tương lai của chúng 

em” và “ô nhiễm môi trường, biến 
đổi khí hậu khiến cuộc sống của 
chúng ta trở nên khó khăn hơn.

(Thảo luận nhóm trẻ em tại Đắk Lắk)

Khói bụi, kẹt xe khiến  em không 
muốn ra khỏi nhà vui chơi, nắng 

nóng đen da.
(Trẻ nữ, 13 tuổi, TP. HCM)

Trong 12 tháng qua, có 32,2% trẻ 
tham gia  khảo sát nói rằng các em 
không thể tới trường hoặc tham gia 
các hoạt động giải trí ngoài trời do 
biến đổi khí hậu và các vấn đề về 
môi trường. 

Gần 50% trẻ em tham gia khảo sát 
cho rằng cuộc sống tương lai của 
mình sẽ khác với cuộc sống của cha 
mẹ hiện nay do bị ảnh hưởng bởi 
biến đổi khí hậu như phải di chuyển 
tới những nơi khác, trồng trọt các 
loại cây trồng khác, tìm loại công 
việc khác, tiêu thụ sản phẩm ít hơn, 
đi du lịch ít hơn, ăn thực phẩm khác, 
đối mặt với nhiều thảm họa hơn... 

Đáng chú ý là chỉ có 40% trẻ cho 
biết trẻ tin tưởng rằng các nhà lãnh 
đạo đất nước hiện nay có thể có 
hành động thích hợp để ứng phó 
với biến đổi khí hậu, còn lại là 31,7% 
trẻ “không biết” hoặc “không tin 
tưởng” (28,6%) vào điều đó. Các em 
cũng đề xuất cách thức giảm bớt ô 
nhiễm môi trường để trẻ em có thể 
được sống trong một môi trường an 
toàn, trong sạch như: Không xả rác 
bừa bãi, không đốt vàng mã; tuyên 
truyền đến người dân không dùng 
rác thải nhựa mà dùng các vật dụng 
bằng tre hay gỗ như ống hút bằng 
tre, ly gỗ, túi giấy, hạn chế các nhà 
máy thải khí độc ra môi trường, trồng 
nhiều cây xanh, giảm lượng xe cộ, 
cấm chặt phá rừng…

Bão nhiều, mực nước tăng, đường bị 
ngập nên không đi qua được, mưa 

nhiều, lũ hụt làm hạn chế hoạt động 
của trường.

(Trẻ nữ, 16 tuổi, Lào Cai)
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Tương lai7
Khi hỏi những suy nghĩ của trẻ em 
về tương lai, hơn một nửa số trẻ em 
tham gia khảo sát có suy nghĩ tích 
cực về tương lai của mình (54,6%). 
Không có sự khác biệt về mức độ 
suy nghĩ tích cực của trẻ em theo 
giới tính. Trẻ em ở thành thị có suy 
nghĩ tích cực hơn về tương lai hơn 
trẻ em ở nông thôn. Tuy nhiên, các 
em thể hiện sự lo lắng nhất định về 
việc làm của bản thân trong tương 
lai. 57,3% trẻ tham gia khảo sát 
không chắc chắn lắm về việc làm 

hoặc không nghĩ mình sẽ có việc 
làm trong tương lai. Chỉ có 32,8% 
trẻ đang đi học nghĩ rằng sau khi 
ra trường có thể tìm được việc làm 
phù hợp. Nhóm trẻ 13-14 tuổi không 
lạc quan về khả năng tìm được việc 
làm phù hợp so với trẻ ở các nhóm 
tuổi khác. Những điều mà trẻ mong 
muốn về cuộc sống tương lai chủ 
yếu liên quan đến môi trường sống, 
điều kiện học tập và công việc phù 
hợp, ổn định để tự lo cho cuộc sống 
của bản thân sau này.

Tương lai Công việc?

Em muốn cuộc sống bình thường, đủ điều kiện để trang trải cuộc sống, 
hàng ngày ăn cơm vui vẻ cùng gia đình và có công việc ổn định.

(Trẻ nữ, 13 tuổi, Đắk Lắk)

Em mong muốn một công việc ổn định, phù hợp với bản thân.
(Trẻ nam, 16 tuổi, Lào Cai)

Em mong một tương lai tốt đẹp, có công việc ổn định, môi trường 
không bị ô nhiễm.

(Trẻ nữ, 15 tuổi, Thừa Thiên Huế)
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Khuyến nghị 
hành động
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Các cơ quan quản lý nhà nước cần chú ý tới các giải pháp thực hiện chính 
sách, có các cơ chế thân thiện với trẻ em để đảm bảo trẻ em được tham 
gia, được bày tỏ ý kiến, được lắng nghe và các ý kiến của trẻ cần được lưu 
ý trong tất cả các vấn đề liên quan tới trẻ em. 

Các cơ quan quản lý nhà nước cần thúc đẩy truyền thông và nâng cao nhận 
thức cho các ban ngành, các tổ chức xã hội, nhà trường, gia đình và cộng 
đồng về sự tham gia của trẻ em, góp phần xóa bỏ những rào cản về sự tham 
gia của trẻ em. 

Các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường hợp tác giữa Chính quyền 
địa phương, tổ chức xã hội, nhà trường và gia đình trong bảo vệ Quyền Trẻ 
em; đồng thời đặc biệt lưu ý và trợ giúp những nhóm trẻ dễ bị tổn thương 
như trẻ khuyết tật, trẻ ngoài nhà trường, trẻ ở các khu vực miền núi, vùng 
sâu, vùng xa và vùng dân tộc thiểu số, trẻ thuộc giới tính khác để đảm bảo 
trẻ có hiểu biết tốt hơn về quyền của mình và có khả năng tiếp cận các dịch 
vụ sẵn có và thân thiện với trẻ em.

Các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường các hoạt động phổ biến 
Công ước LHQ về QTE và Luật Trẻ em 2016, các dịch vụ hỗ trợ trẻ em, Tổng 
đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111 cho trẻ em, cha mẹ, giáo viên, người chăm 
sóc trẻ và cộng đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo 
cấp tỉnh, thành phố cần cải thiện chương trình giáo dục Quyền Trẻ em và 
Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em trong hệ thống giáo dục và phổ 
biến theo nhiều phương pháp khác nhau như thông qua hoạt động ngoại 
khóa tại trường học, câu lạc bộ trẻ em, phát triển và phổ biến các tài liệu 
truyền thông.

Các cơ quan quản lý nhà nước cần ban hành các chính sách, biện pháp 
và hướng dẫn bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, xâm hại và xoá bỏ mọi hình thức 
trừng phạt về thể chất và tinh thần đối với trẻ em trong tất cả các môi trường 
sống của trẻ: ở gia đình, trường học và cộng đồng. Cần thúc đẩy việc thi 
hành các điều luật hiện hành về cấm trừng phạt thể chất, tinh thần đối với 
trẻ em tại trường học. Đồng thời, nỗ lực nâng cao nhận thức về tác động tiêu 
cực của trừng phạt thể chất và tinh thần đối với trẻ em, nâng cao văn hóa 
kỷ luật tích cực và các biện pháp giáo dục thay thế trừng phạt cho cha mẹ, 
giáo viên và cộng đồng. 

Hành động từ các cơ quan 
quản lý nhà nước 
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Hành động từ các cơ quan 
quản lý nhà nước 

Các cơ quan quản lý nhà nước cần phát triển các chương trình hướng 
nghiệp, đào tạo nghề, phù hợp với nhu cầu và năng lực của trẻ em, cũng 
như xu hướng và nhu cầu thị trường; từ đó đem lại cho trẻ em nhiều cơ 
hội việc làm ổn định sau khi hoàn thành chương trình học.

Các cơ quan quản lý nhà nước cần hành động nhiều hơn để đảm bảo 
việc sử dụng Internet an toàn và sử dụng phương tiện công cộng an toàn 
cho trẻ em.

Cơ quan quản lý nhà nước cần chú ý tới quyền được sống trong một môi 
trường an toàn, trong sạch, lành mạnh cho trẻ em trong các chính sách 
liên quan về vấn đề môi trường, khí hậu, xây dựng và lao động. Cần chú 
ý tới tác động nghiêm trọng khác nhau của biến đổi khí hậu và ô nhiễm 
môi trường tới quyền trẻ em cũng như sự tham gia của trẻ trong các 
chính sách, hành động bảo vệ môi trường và thích ứng, giảm thiểu tác 
động tiêu cực của biến đổi khí hậu. 

Cần thúc đẩy phương pháp tiếp cận lấy trẻ em làm trung tâm trong các 
hoạt động ứng phó và giảm thiểu biến đổi khí hậu, đảm bảo quyền tham 
gia của trẻ em trong các thảo luận cũng như trong các quyết định về môi 
trường và biến đổi khí hậu.

Mạng xã hội đang trở thành một kênh thông tin mà nhiều trẻ em đang 
tiếp cận, do đó, cần phải chú ý với kênh thông tin này và cân nhắc việc 
sử dụng mạng xã hội trở thành kênh chính thức để thông tin, phổ biến 
về Quyền Trẻ em. Cần lưu ý tới khả năng tiếp cận mạng xã hội của nhóm 
trẻ dân tộc thiểu số và trẻ khuyết tật.
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Hành động 
từ phía 

nhà trường

Tăng cường sự tham gia có chất lượng của trẻ em trong 
tất cả các hoạt động của nhà trường có liên quan tới trẻ 
em, đảm bảo các cơ chế thân thiện, dễ tiếp cận với trẻ 
em và có trách nhiệm giải trình về sự tham gia với tất cả 
trẻ em. Cụ thể hơn, trẻ em cần có cơ hội tham gia xây 
dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch, giám sát quá trình 
thực hiện và tham gia vào việc quyết định các vấn đề 
liên quan tới trẻ em trong nhà trường.

Đảm bảo tất cả các cán bộ, giáo viên, nhân viên làm 
việc với trẻ em ở trường học có hiểu biết về quyền trẻ 
em và được trang bị các kỹ năng cần thiết để làm việc 
với trẻ em, thúc đẩy sự tham gia và đảm bảo quyền trẻ 
em.

Đảm bảo trường học cung cấp cho trẻ em môi trường 
giáo dục tiên tiến, liên tục đổi mới và khuyến khích sự 
tham gia của trẻ. Các trường học cần có các biện pháp 
bảo vệ Quyền Trẻ em, đảm bảo quyền được giáo dục 
của trẻ em không bị gián đoạn thông qua hoạt động 
phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro với thảm họa.

Cung cấp kiến thức, kỹ năng cho trẻ em để trẻ em có 
đủ thông tin, kĩ năng thực hiện và bảo vệ quyền của 
mình.

Thực hiện các biện pháp phù hợp để chấm dứt các 
hình thức trừng phạt thể chất và tinh thần đối với trẻ 
em trong môi trường học đường, ngăn chặn bắt nạt và 
phân biệt đối xử, hỗ trợ trẻ em tham gia các hoạt động 
ngoại khóa và vui chơi giải trí tại trường học miễn phí.

Cung cấp thông tin về các dịch vụ hỗ trợ trẻ em tại 
cộng đồng và các nguồn lực khác như Tổng đài Quốc 
gia Bảo vệ Trẻ em 111, các trung tâm tư vấn và hỗ trợ 
trẻ em và các chính sách cụ thể về Quyền Trẻ em.
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Nâng cao hiểu biết của cha mẹ và người chăm sóc trẻ 
về Quyền Trẻ em, Công ước LHQ về QTE và Luật Trẻ 
em để đảm bảo việc tôn trọng quyền trẻ em và thực 
hiện trách nhiệm của họ đối với quyền trẻ em một cách 
đúng đắn.

Cha mẹ và người chăm sóc trẻ cần được trang bị các 
kỹ năng lắng nghe trẻ em, ghi nhận, phản hồi tích cực 
các ý kiến hay đề xuất của trẻ em, đảm bảo quyền 
tham gia của trẻ.

Cha mẹ cần thực hành kỷ luật tích cực và giáo dục 
không bạo lực, bảo vệ trẻ khỏi bạo lực và xâm hại, tiến 
tới xóa bỏ tất cả các hình thức trừng phạt thể chất và 
tinh thần đối với trẻ em.

Xây dựng và thực hiện các chương trình, các sáng kiến 
thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em.

Truyền thông, nâng cao năng lực cho các bên liên 
quan và cộng đồng trong việc thực hiện Quyền trẻ em.

Kết nối nguồn lực, huy động sự tham gia của các bên 
liên quan trong việc thực hiện Quyền trẻ em. Tích cực 
tham gia giám sát, đánh giá và vận động chính sách về 
việc thực hiện Công ước LHQ về Quyền Trẻ em và Luật 
trẻ em cũng như các vấn đề có liên quan đến trẻ em.

Hành động 
từ phía 

cha mẹ và người 
chăm sóc trẻ

Hành động 
từ phía các 

tổ chức xã hội
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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 chức 
xã hội, thúc đẩy việc thực hiện quyền của 
các nhóm cộng đồng bị 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. 
Chương trình Gia đình Việt của MSD tập 
trung vào các chủ đề: Công dân số chuẩn, 
Phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em đặc 
biệt là Phòng chống trừng phạt thể chất 
tinh thần và xâm hại tình dục trẻ em, Thúc 
đẩy sự tham gia và tiếng nói của trẻ em và 
thanh niên, v.v.

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) 
Địa chỉ: Tầng 6, Số 15 Yên Lãng, P. Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: (024) 62769056 
Email: contact@msdvietnam.org  I Facebook: Msd Vietnam

LIÊN HỆ

Về Tổ chức Cứu trợ Trẻ em 
(Save the Children) 
Là một trong những tổ chức lớn nhất hoạt 
động vì trẻ em trên thế giới. Tổ chức được 
thành lập năm 1919 và hiện đang có mặt 
tại 120 quốc gia. Hoạt động của tổ chức tại 
Việt Nam bắt đầu từ năm 1990 với dự án 
dinh dưỡng và từ đó đến nay, chúng tôi đã 
mở rộng các chương trình bao gồm 6 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. 
Tại Việt Nam, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em có 
mặt ở hơn 20 tỉnh thành với văn phòng tại 
Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng, Hải Phòng và 
thành phố Hồ Chí Minh. Qua sự cộng tác 
với các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã 
hội, khối tư nhân cũng như các viện ng-
hiên cứu, trong các chương trình phát triển 
và nhân đạo, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em cố 
gắng mang đến cho mọi trẻ em cơ hội 
SỐNG CÒN, HỌC TẬP, và ĐƯỢC BẢO VỆ.
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Viết Báo cáo:
ThS. Nguyễn Phương Linh (Chủ biên)

TS. Bùi Hải Thiêm
TS. Lưu Thị Lịch

TS. Phạm Thị Hồng Phương

Hiệu đính & kiểm soát chất lượng:
Hoàng Thị Tây Ninh
Nguyễn Thị Tú Nga
Nguyễn Thị Minh An
ThS. Trần Vân Anh

Nhóm điều phối:
ThS. An Bích Vân

Trần Thu Thủy
Đặng Thị Lan Anh

Thiết kế:
Loan Lê
Dịu Trần

Báo cáo tóm tắt “Tiếng nói trẻ em Việt Nam”
Bản quyền thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) & 

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children)

Tài liệu/ sản phẩm này được hỗ trợ tài chính bởi Chính phủ Thụy Điển. 
Nội dung của tài liệu/ sản phẩm hoàn toàn thuộc trách nhiệm của tác giả. 

SIDA không nhất thiết phải chia sẻ quan điểm hay 
giải thích về tài liệu/ sản phẩm này.
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