
E X P L O R E  T H E  W O R L D

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (MSD)

BẢN TIN MSD
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TIÊU
ĐIỂM

Phát động ngày hội Đổi mới sáng tạo
và ra mắt mô hình Shinhan S  Bridge²

Chiến dịch Lan tỏa yêu thương 2021
Giáo dục không bạo lực
Thúc đẩy phương pháp giáo dục tích cực
và sự tham gia của trẻ em
Vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía 
sau trong COVID-19

Số 3+4 
năm 2021



Thư   
ngỏ

Quý Độc giả và những người bạn thân mến,

Chúng ta đã cùng nhau hoàn thành hành trình năm 2021 – một năm 
với rất nhiều biến động và thách thức với những diễn biến phức tạp và 
những hệ quả đau lòng mà đại dịch Covid-19 để lại. 

Trong bối cảnh làn sóng Covid lan rộng, lệnh giãn cách xã hội được 
ban hành ở nhiều tỉnh, thành phố, bản thân MSD cũng gặp nhiều khó 
khăn trong việc thực hiện các kế hoạch, chương trình đã đề ra. Tuy

nhiên, nhờ những nỗ lực thay đổi để thích nghi, ứng phó, cùng với sự đồng hành hỗ trợ của 
các đối tác, sự ủng hộ và dõi theo của những người bạn thân thiết, chúng tôi đã đạt được 
những kết quả tốt đẹp.

Trong bản tin quý 3 - 4 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 là những nỗ lực “không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch Covid-19” hỗ 
trợ khẩn cấp cho những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương chịu ảnh hưởng nặng nề của đại 
dịch Covid-19,  chiến dịch thường niên “Lan toả yêu thương 2021 – Giáo dục không bạo lực” 
vẫn được diễn ra với nhiều hình thức và cách thức mới mẻ. Cùng với đó là sự tham gia của 
các tổ chức xã hội trong tiến trình xây dựng và góp ý cho dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực 
gia đình sửa đổi với mong mỏi xây dựng được những mái nhà êm ấm, an toàn cho mọi trẻ 
em.

Trong bản tin này, Quý vị độc giả cũng có thể tìm thấy sự đột phá của MSD – United Way 
Vietnam trong các hoạt động đổi mới sáng tạo để tạo tác động xã hội, giải quyết các thách 
thức của đại dịch thông qua việc tham dự Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia với vai trò 
Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội cùng loạt hoạt động trong khuôn khổ ngày hội như 
Chuỗi Hội thảo chuyên gia hay cuộc thi Giải pháp tương lai 2021 dành cho các doanh nghiệp 
khởi nghiệp và các nhóm ý tưởng,…

Nhìn lại năm 2021 đã qua, dẫu có nhiều thách thức, nhưng chúng tôi biết mình vẫn thật 
may mắn vì có được sự đồng hành và hỗ trợ của các đối tác - những người bạn thân 
thiết luôn yêu mến và theo dõi trên hành trình thực hiện sứ mệnh của mình. Chúng tôi tin 
tưởng rằng sự đoàn kết, hợp tác, tương thân tương ái chính là chìa khoá quan trọng để 
chiến thắng mọi khó khăn. Chúng tôi trân quý mọi sự đồng hành và hỗ trợ của các bạn!

Trân trọng cảm ơn và chúc quý vị 
luôn mạnh khoẻ, bình an! 

Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển 
bền vững (MSD)

Thân chúc quý vị một năm mới bình an, hạnh phúc và thành công. Hãy cùng nhau hướng tới 
năm 2022 nhiều hi vọng và khởi sắc: Đoàn kết hợp tác - Tạo xu hướng, dẫn dắt thay đổi - Vì 
một Việt Nam phát triển bền vững!
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Vào tháng 10 năm 2021, trong khuôn khổ TECHFEST 2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát 
triển bền vững (MSD – United Way Việt Nam), Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Tổ chức 
United Way Worldwide, đại diện Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội phối hợp với Mạng 
lưới Phụ nữ Lãnh đạo toàn cầu và các đối tác đồng hành đã tổ chức Lễ phát động Ngày 
hội Đổi mới sáng tạo xã hội và Ra mắt Mô hình Shinhan Square Bridge Việt Nam với khẩu 
hiệu “Đoàn kết hợp tác – Tạo xu hướng – Dẫn dắt thay đổi vì một Việt Nam bền vững”.

Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội được sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật từ Shinhan Square 
Bridge và Chương trình 844 về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 
đến năm 2025. Các hoạt động chính của Ngày hội bao gồm: Chương trình ươm tạo các 
ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo xã hội, Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo xã hội “Giải 
pháp tương lai”, các hoạt động trưng bày sản phẩm để kết nối thị trường, Diễn đàn nhà 
đầu tư xã hội, Diễn đàn khởi nghiệp do Phụ nữ  Thanh niên lãnh đạo,… Ngoài ra, Ngày 
hội cũng giới thiệu mô hình Shinhan Square Bridge Việt Nam – một mô hình đã và đang 
được ứng dụng hiệu quả tại Việt Nam để thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo xã hội.

Khai mạc sự kiện Phát động Ngày hội, Thứ 
trưởng Trần Văn Tùng chia sẻ: “Tôi đánh 
giá cao sáng kiến hình thành Làng Thách 
thức và Sáng tạo xã hội trong khuôn khổ 
Techfest Quốc gia 2021 với sự chủ trì của 
Viện MSD, Tổ chức United Way Worldwide, 
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Mạng 
lưới Happy women Leader Network. Tôi 
nhiệt liệt hoan nghênh Tập đoàn tài chính 
Shinhan đã dành nguồn lực để thúc đẩy 
sáng tạo xã hội ở Việt Nam thông qua sáng 
kiến tạo tác động tổng hợp liên ngành và 
xuyên biên giới hướng tới xây dựng một 
cộng đồng bao trùm, bảo đảm cơ hội cho 
tất cả mọi người, không để ai bị bỏ lại phía 
sau qua mô hình Shinhan Square Brigde. 

Tôi tin rằng cùng với nguồn lực từ các nhà đầu 
tư xã hội, Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội 
sẽ tạo được sân chơi hấp dẫn và bổ ích, hiệu 
quả trong việc thu hút và phát triển các dự án 
khởi nghiệp sáng tạo xã hội cũng như thu hút 
các nguồn lực đầu tư cho sáng tạo xã hội.”

PHÁT ĐỘNG NGÀY HỘI ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
VÀ RA MẮT MÔ HÌNH SHINHAN Square BRIDGE VIỆT NAM
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Với vai trò là nhà đầu tư xã hội nổi bật tại Việt Nam, 
Ông Lee Taekyung - Tổng Giám đốc Ngân hàng 
Shinhan Việt Nam chia sẻ: “Tôi rất vui mừng và 
đánh giá cao sự lãnh đạo tận tâm của các cơ quan 
nhà nước trong việc thúc đẩy chương trình sáng 
kiến quốc gia, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp 
mà các quốc gia khác đang mong muốn học hỏi 
từ Việt Nam. Tôi rất hân hạnh được đồng hành 
cùng Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội thực hiện 
những hoạt động hết sức thú vị này và tin tưởng 
vào sức mạnh của các công ty khởi nghiệp trong 
lĩnh vực đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp 
của những người trẻ.”

Đại diện Ban tổ chức, Bà Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng MSD, Trưởng làng Thách thức 
và Sáng tạo xã hội đã chia sẻ: “Các thách thức xã hội nhãn tiền của COVID 19 về các vấn 
đề giáo dục, y tế, việc làm, môi trường,… đã cho chúng ta thấy việc giải quyết các vấn đề xã 
hội cũng chính là nhu cầu và mối quan tâm của khách hàng. Tôi cho rằng đây là xu hướng 
và là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo biết biến nguy thành cơ khi phát 
triển các công nghệ mới, ứng dụng các mô hình kinh doanh mới để giải quyết các vấn đề 
xã hội. Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội mong muốn kêu gọi sự kết nối tất cả các trụ cột 
xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xã hội: nhà nước, nhà đầu 
tư xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức trong nước và quốc tế, viện trường,… Chúng tôi tin tưởng 
rằng một hệ sinh thái đoàn kết, đồng lòng, thúc đẩy các sáng kiến khởi nghiệp sáng tạo xã 
hội sẽ góp phần đóng góp vào mục tiêu vì một Việt Nam hùng cường, bình đẳng và phát 
triển bền vững”.
Chia sẻ về kinh nghiệm và xu hướng quốc tế trong 
việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo xã hội, bà Hooyung 
Young giới thiệu về mô hình Shinhan Square Bridge 
Việt Nam: “Đây là mô hình thực nghiệm kết nối tất 
cả các bên với nhau trong một hệ sinh thái chung. 
Mô hình đang được UnitedWay Worldwide và Viện 
MSD thực hiện với các doanh nghiệp khởi nghiệp 
Việt Nam, Hàn Quốc, kết hợp với các tổ chức xã 
hội, Viện – trường với sự hỗ trợ của các cơ quan 
nhà nước địa phương rất hiệu quả tại 7 tỉnh thành 
phố. Mô hình kỳ vọng sẽ được tiếp tục nhân rộng 
để lan toả hệ sinh thái đổi mới sáng tạo xã hội.”
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CHIẾN DỊCH LAN TỎA YÊU THƯƠNG 2021: 
GIÁO DỤC KHÔNG BẠO LỰC

Bắt đầu từ năm 2017, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD), Mạng lưới quản 
trị quyền trẻ em (CRG) với sự hỗ trợ tài chính của Tổ chức cứu trợ trẻ em (Save the Children) 
đã tổ chức chiến dịch “Lan toả yêu thương” hàng năm để nỗ lực truyền thông và vận động 
nhằm chấm dứt các hình thức trừng phạt thể chất và tinh thần trẻ em trong gia đình và nhà 
trường, thúc đẩy các phương pháp giáo dục không bạo lực. Đến hẹn lại lên, trong giai đoạn 
tháng 10 – 11.2021, chiến dịch Lan toả yêu thương 2021 được phát động với chủ đề: “Giáo dục 
không bạo lực” tập trung vào nâng cao nhận thức của cha mẹ, người chăm sóc trẻ, thầy cô 
giáo, các bên liên quan và công chúng về loại bỏ những hình thức trừng phạt thể chất, tinh 
thần với trẻ em; tạo môi trường an toàn và tích cực để trẻ bày tỏ ý kiến và cùng giải quyết 
những vấn đề có liên quan đến trẻ; thúc đẩy phương pháp giáo dục không bạo lực trong quá 
trình nuôi dạy trẻ. 

Chia sẻ về chiến dịch Lan toả yêu thương 2021, bà 
Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng MSD cho biết: 
“Năm 2021 này thực sự là năm đầy thử thách bởi đại 
dịch COVID 19, và trẻ em, đối tượng chúng ta quan 
tâm, yêu thương, coi là mầm non tương lai của đất 
nước là một trong các đối tượng bị ảnh hưởng nhiều 
nhất, không chỉ là chuyện chạy nhảy, vui chơi, được tới 
trường học tập, mà còn ảnh hưởng tới sức khoẻ thể 
chất tinh thần rất nhiều, trong đó nhiều trẻ em là nạn 
nhân của bạo lực gia đình, trừng phạt thể chất và tinh 
thần. Bạo lực hay kỷ luật, ranh giới ấy rất mong manh, 
nếu cha mẹ thầy cô chúng ta đồng nhất Kỷ luật và bạo 
lực, đáp án chỉ có 1, đó là Bạo lực.” 
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Chiến dịch Lan toả yêu thương 2021 nhấn mạnh vào phương pháp kỷ luật tích cực, để hỗ trợ 
giải đáp những khúc mắc của cha mẹ và thầy cô những phương pháp kỷ luật hiệu quả, ranh 
giới của Bạo lực và Kỷ luật, của Nuông chiều hay Hỗ trợ phát triển trẻ, để mỗi bậc cha mẹ 
có thể học và trải nghiệm, tự chiêm nghiệm những việc mình làm để cải thiện để mỗi ngày, 
giúp đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương, môi trường an toàn và tối đa hoá những tiềm 
năng phát triển của trẻ. Các hoạt động của chiến dịch bao gồm: truyền thông mạng xã hội, 
talkshow, tập huấn, diễn đàn trẻ em, hội thảo – đối thoại giữa các bên liên quan, ra mắt các 
ấn phẩm truyền thông,… 

Đại diện Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội – đơn vị đã có nhiều năm phối hợp thực 
hiện chiến dịch Lan toả yêu thương, Bà Nguyễn 
Thị Nga – Phó Cục trưởng phát biểu: “Chúng tôi 
vui mừng vì được phối hợp cùng ban tổ chức 
chiến dịch Lan toả yêu thương trong những năm 
vừa qua. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực 
trong việc xây dựng các hoạt động đa dạng, thú 
vị của chiến dịch Lan toả yêu thương 2021. Mong 
rằng với sự chung tay, phối hợp giữa các cơ 
quan nhà nước, các tổ chức xã hội và sự tham 
gia lan toả của các gia đìng, nhà trường, cộng 
đồng, chiến dịch sẽ lan toả được những thông 
điệp ý nghĩa và thu được nhiều kết quả tốt đẹp.” 

Trong khuôn khổ lễ phát động chiến dịch Lan tỏa yêu thương 2021, MSD đã tổ chức lễ trao 
giải cuộc thi “Gia đình trong mắt em” và buổi tọa đàm “Nhà = An toàn + Yêu thương” nhằm 
chia sẻ góc nhìn, suy nghĩ của các bên liên quan về thực trạng bạo lực gia đình với trẻ em 
và những cách thức để chấm dứt bạo lực gia đình, thúc đẩy việc xây dựng những gia đình, 
những mái nhà êm ấm, an toàn cho mọi trẻ em.

Khi được hỏi về những mong muốn của bản thân 
để chấm dứt tình trạng bạo lực, trừng phạt thể chất 
và tinh thần trẻ em, em Nguyễn Vũ Mai Anh cho 
biết: “Con thấy các bậc phụ huynh, thầy cô giáo 
và bên liên quan khác cần có sự phối hợp để cùng 
nhau giải quyết các vấn đề bạo lực gia đình. Trước 
hết, con nghĩ các bậc phụ huynh cần thấu hiểu và 
bình tĩnh nếu con mắc sai lầm, cần trò chuyện và 
chia sẻ để hiểu con hơn. Đối với các thầy cô và các 
bên liên quan cần tổ chức các buổi như họp phụ 
huynh hay các chương trình để cha mẹ nhìn nhận 
rõ về bạo lực gia đình và có phương án khắc phục. 
Ngoài ra con nghĩ bản thân trẻ em chúng con cũng 
nên thường xuyên nói chuyện cùng cha mẹ và chủ 
động chỉ ra lỗi sai của cha mẹ bằng sự thông cảm 
thay vì trách móc , biết sửa sai và khắc phục, xin lỗi 
cha mẹ để hạn chế được các bạo lực gia đình.”
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THÚC ĐẨY CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TÍCH CỰC 
VÀ SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM

Vào ngày 10.11.2021, trong khuôn khổ chiến dịch Lan toả yêu thương Viện Nghiên cứu Quản 
lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Mạng lưới Quản trị Quyền Trẻ em (CRG) thực hiện 
sự kiện tổng kết chiến dịch Lan toả yêu thương 2021 và hội thảo Các phương pháp giáo dục 
tích cực và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em với sự hỗ trợ tài chính từ Tổ chức cứu trợ trẻ em 
quốc tế (Save the Children).
 “Lan toả yêu thương” là chiến dịch thường niên do MSD và CRG khởi xướng từ năm 2017 
nhằm truyền thông, vận động nhằm chấm dứt các hình thức trừng phạt thể chất và tinh thần 
trẻ em trong gia đình và nhà trường, thúc đẩy các phương pháp giáo dục tích cực, giáo dục 
không bạo lực. Năm 2021, chiến dịch Lan toả yêu thương được phát động từ ngày 16.10.2021 
với một loạt các hoạt động trực tiếp và trực tuyến bao gồm tập huấn, nghiên cứu khảo sát ý 
kiến trẻ em, livestream truyền thông về bảo vệ trẻ em, nghiên cứu đối thoại chính sách, truyền 
thông xã hội, v.v.

Hội thảo Các phương pháp giáo dục tích cực và thúc đẩy 
sự tham gia của trẻ em được thực hiện dưới hình thức trực 
tiếp kết hợp trực tuyến tại nhiều đầu cầu khác nhau trong 
2 ngày 10 - 11 tháng 11 và có sự tham gia của bà Nguyễn 
Thanh Hải, Phó Vụ trưởng, Vụ Văn hoá – Giáo dục, Văn 
phòng Quốc hội; bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng, Cục 
Trẻ em – Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; bà Lê Thị 
Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và công tác học 
sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông Khuất Văn Quý, Phó 
Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hoá – Thể thao và du lịch, 
đại diện Ban Tuyên giáo Trung Ương, Cục An toàn thông 
tin – Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành đoàn – Hội đồng 
đội thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các sở ban 
ngành Giáo dục và Lao động Thương binh và xã hội; đại 
diện các tổ chức xã hội trong nước và quốc tế, các viện 
trường, chuyên gia về bảo vệ trẻ em, đại diện nhà trường, 
gia đình, truyền thông và đại diện một số trẻ em,… 
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Nói về thông điệp của hội thảo, bà Nguyễn Phương Linh - 
Viện trưởng MSD chia sẻ: “Người lớn chúng ta rất ít khi hỏi ý 
kiến trẻ khi trẻ còn bé mà có xu hướng sắp đặt mọi thứ cho trẻ 
khiến trẻ phải nghe theo một cách thụ động, nhưng lại mong 
chờ trẻ sẽ chủ động, tư duy độc lập, có chính kiến khi lớn lên. 
Điều này rất mâu thuẫn, do đó, hãy thúc đẩy sự tham gia của 
trẻ từ khi còn nhỏ. Đó không chỉ là việc giáo dục, phát triển, 
đảm bảo quyền và sự tham gia của trẻ em mà còn góp phần 
xây dựng một thế hệ công dân văn minh, có tư duy và biết ra 
quyết định khi trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển của 
đất nước. Tôi kêu gọi chúng ta thúc đẩy sự tham gia của trẻ 
một cách thực chất: từ suy nghĩ tới hành động, để trẻ em được 
đưa ý kiến, được lựa chọn và được ra quyết định trong các 
vấn đề phù hợp liên quan tới trẻ em”.

Phát biểu chào mừng và ghi nhận thành 
công của chiến dịch Lan toả yêu thương, 
bà Nguyễn Thị Nga – Phó Cục trưởng Cục 
Trẻ em nhấn mạnh: “Qua 5 năm thực hiện, 
chiến dịch Lan toả yêu thương đã nhận được 
sự quan tâm của các bộ ngành, các cơ quan 
địa phương, báo chí và cộng đồng. Qua mỗi 
chiến dịch hay hội thảo, đối thoại hàng năm, 
chúng tôi cũng có cơ hội để trao đổi thêm với 
các bên liên quan, đặc biệt là với trẻ em về 
phòng chống xâm hại, chấm dứt trừng phạt 
thể chất tinh thần trẻ em. Công tác bảo vệ và 
chăm sóc trẻ em cần phải có sự quan tâm 
và chung tay của mọi cơ quan, ban ngành 
và cộng đồng, chứ không chỉ là nhiệm vụ 
của Cục Trẻ em hay các tổ chức chuyên hoạt 
động trong lĩnh vực trẻ em.”

Đại diện Mạng lưới Quản trị Quyền Trẻ em, 
Bà Nguyễn Hải Anh – Quản lý dự án Viện 
MSD báo cáo hoạt động trong năm 2021 
và định hướng, thông điệp của các thành 
viên mạng lưới: “Công tác trẻ em luôn đặt 
ra những thách thức hàng ngày, hàng giờ, 
đặc biệt trong bối cảnh COVID -19 và để đáp 
ứng nhu cầu trẻ em tốt nhất thì không gì tốt 
hơn việc lắng nghe các em. Mạng lưới CRG 
trong một năm qua vẫn luôn nỗ lực hết mình 
để thúc đẩy tiếng nói của các em, thúc đẩy 
quyền tham gia của các em.” Bà Hải Anh 
cũng nhấn mạnh CRG sẽ tiếp tục tiến trình 
truyền thông, giáo dục, vận động chính sách 
về thúc đẩy quyền trẻ em, đặc biệt là quyền 
tham gia, thử nghiệm các mô hình tham gia 
của trẻ em.
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Đại diện trẻ em, em Bùi Phạm Khánh Trâm – học sinh lớp 
9 tại Quảng Ngãi chia sẻ: “Việc để trẻ em lên tiếng bày 
tỏ suy nghĩ, nguyện vọng sẽ giúp trẻ em tự tin hơn và có 
cơ hội có thêm thông tin, vốn hiểu biết hơn. Các bậc phụ 
huynh hãy dành thời gian để quan tâm, chăm sóc, trò 
chuyện với các con mỗi ngày. Hãy kiên nhẫn lắng nghe 
để thấu hiểu con mình hơn và trở thành người đầu tiên 
chúng con nghĩ đến và tìm sự giúp đỡ khi gặp khó khăn. 
Em cũng mong rằng các cơ quan hãy tổ chức nhiều hơn 
nữa những diễn đàn để trẻ em được lên tiếng. Hãy bắt 
đầu bằng yêu thương, vì yêu thương sẽ giúp chúng ta 
giải quyết mọi vấn đề và tạo ra một môi trường lành 
mạnh, an toàn để trẻ em được phát triển toàn diện.”

Bàn về Khung pháp lý và sự tham gia của trẻ em trong cộng 
đồng, bà Nguyễn Thanh Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá – 
Giáo dục, Văn phòng Quốc hội đã chia sẻ những nội dung 
khi tham gia giám sát việc thực thi Quyền Trẻ em tại Việt Nam, 
trong đó nhấn mạnh: “Việc thực thi vẫn còn tồn tại những khó 
khăn, thách thức khi nhiều hoạt động chỉ lấy ý kiến đại diện 
trẻ em, còn mang tính chất trình diễn, chủ yếu để báo cáo; 
hoạt động chưa thường xuyên, kịp thời, đại đa số mới chỉ tiếp 
nhận qua sự kiện như diễn đàn trẻ em, câu lạc bộ, Hội đồng 
trẻ em, mạng xã hội; Chưa chạm tới các nhóm yếu thế, khó 
khăn; Còn thiếu kênh phản hồi: Chưa có báo cáo rà soát cụ 
thể về kết quả tiếp thu/thực hiện/giải quyết ý kiến, kiến nghị 
của trẻ em; …

Trong phần còn lại của buổi Hội thảo, các đại biểu cùng thảo luận về các mô hình thúc đẩy sự 
tham gia của trẻ em trong cộng đồng. Nhiều mô hình, sáng kiến, chương trình đã được giới 
thiệu và trình bày từ đại diện các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội đồng Đội các tỉnh, 
thành phố, các tổ chức xã hội,… Tuy các mô hình vẫn còn những hạn chế và khó khăn khi 
triển khai, tuy nhiên đều mang lại những hiệu quả và sự thay đổi tích cực đối với việc thúc đẩy 
sự tham gia của trẻ em, tạo môi trường để các em có thể bày tỏ nguyện vọng, mong muốn 
và những đề xuất của mình trong những vấn đề liên quan đến chính các em.

Hội thảo đã thu hút hơn 8000 lượt tiếp cận, 3600 lượt xem và hơn 200 lượt tương tác chia 
sẻ và bình luận trên kênh MSD Vietnam và Lan tỏa yêu thương, đồng thời 9 bài báo đưa tin 
về sự kiện.
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VÌ MỘT VIỆT NAM KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU TRONG COVID-19

Tiếp nối những nỗ lực và thành công của dự án trong năm 2020, 2021 Viện Nghiên cứu 
Quản lý Phát triển bền vững (MSD) tiếp tục phối hợp cùng các tổ chức xã hội tiếp tục thực 
hiện chiến dịch gây quỹ “Vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau trong COVID-19” trên 
ví MoMo nhằm hỗ trợ các phần quà bao gồm: thực phẩm (gạo, trứng, sữa, dầu ăn…), xà 
phòng, kem đánh răng, bàn chải, khẩu trang… đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vì 
dịch bệnh tại TP.Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh đại dịch diễn ra phức tạp, gây nhiều tổn thất về người và kinh tế, đặc biệt 
tại các tỉnh miền Nam, MSD đã thực hiện chương trình nhằm gây quỹ thành công 350 triệu 
đồng, tương đương 445 phần quà nhu yếu phẩm gửi tới các gia đình chịu ảnh hưởng nặng 
nề của đại dịch: người nhập cư, người mất việc làm, lao động tự do, người khuyết tật, người 
không có giấy tờ tuỳ thân,…
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Với dự án Vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau trong Covid-19, MSD rất mong muốn 
có thể hỗ trợ phần nào cho những gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, khó tiếp 
cận các nguồn lực hỗ trợ khác có thể vượt qua được những giai đoạn khó khăn. MSD cũng 
hi vọng dự án sẽ là một khởi đầu tốt đẹp, là nguồn truyền cảm hứng, nâng cao nhận thức 
và trách nhiệm của cộng đồng trong việc là cùng chung tay hỗ trợ những gia đình dễ bị tổn 
thương.

Trên hành trình mang đến những sự hỗ trợ, góp phần san sẻ khó khăn cho các gia đình 
tại TP.HCM, MSD đã nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ Quỹ Vì Tầm Vóc Việt với số tiền 
220.000.000 đồng được đóng góp bởi người lao động của Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc 
Á. 320 phần quà nhu yếu phẩm đã được gửi tới cho các gia đình đang gặp khó khăn tại 
các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM và công nhân trong  4 khu  công  nghiệp tại  tỉnh Bình 
Dương.

Bên cạnh đó, tính đến ngày 11.10.2021, chiến dịch đã gây quỹ được 125.209.968đ trên nền 
tảng Ví MoMo và đã trao 85 phần quà tới tận tay các gia đình đang cần sự giúp đỡ với sự 
phối hợp của Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam (Gia đình Siêu nhân - CPFAV), Trung tâm Hỗ 
trợ thanh niên công nhân TPHCM và Hội gia đình cộng đồng LGBT (Cộng đồng PFLAG.vn). 
Với những nỗ lực gây quỹ từ nhiều nguồn và phối hợp với nhiều đối tác, chương trình Vì một 
Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch Covid-19 đã chuyển gửi 132 phần quà từ ví 
MoMo & Global giving và 220 phần quà từ VSF hỗ trợ tới các gia đình khó khăn tại TP.HCM.
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MẠNG LƯỚI CRG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CHO DỰ THẢO LUẬT 
PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (PCBLGĐ)

Vào chiều ngày 25.10.2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối 
hợp cùng với các tổ chức thành viên Mạng lưới Quản trị Quyền trẻ em (CRG) thực 
hiện buổi họp Mạng lưới để bổ sung thêm các ý kiến đóng góp cho bản khuyến nghị 
của Mạng lưới CRG về bản dự thảo của Luật PCBLGĐ. Buổi họp có sự tham gia của 
khoảng 15 đại diện các tổ chức thành viên thông qua hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Sau buổi thảo luận, các thành viên của CRG đã đưa đến thống nhất về việc đề nghị bổ 
sung một số ý kiến cho các điều khoản của dự thảo như: bổ sung khái niệm bạo lực gia 
đình, cụ thể hoá các hành vi bạo lực gia đình, mở rộng đối tượng được bảo vệ bởi Luật 
PCBLGĐ, đặc biệt là các em nhỏ - nạn nhân của bạo lực gia đình và nhóm người khuyết tật.

Bản kiến nghị của các thành viên CRG sẽ được biên tập và trình bày tại Hội thảo với đại diện 
cơ quan soạn thảo dự án Luật, dự kiến tổ chức vào sáng thứ Sáu ngày 29/10  Bên cạnh đó, 
Viện MSD cũng phối hợp với Mạng lưới CRG tổ chức Hội thảo Chia sẻ, đóng góp ý kiến cho 
Luật PCBLGĐ sửa đổi với sự tham gia của đại diện từ các tổ chức xã hội tại Việt Nam vào 
ngày 15.07.2021 và Hội thảo tham vấn dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) 
sửa đổi vào ngày 04.11.2021. Hai buổi Hội thảo đã thu thập được nhiều ý kiến qua các phiên 
thảo luận về thực trạng Bạo lực gia đình hiện nay và đề xuất kiến nghị tham gia xây dựng 
chính sách, pháp luật và vận động chính sách cho Luật Phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi
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PHỤ NỮ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
GIẢI QUYẾT CÁC THÁCH THỨC XÃ HỘI TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

Hưởng ứng Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới , 
ngày 24.11.2021, Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội – TechFest 2021 với sự chủ trì của Viện 
Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD – trưởng làng) và Trung tâm Ứng dụng KHCN 
và Khởi nghiệp (COSTAS), Hội nữ trí thức Hà Nội (đồng trưởng làng) và tổ chức United Way 
Worldwide (đồng trưởng làng) tổ chức Hội thảo “Phụ nữ đổi mới sáng tạo giải quyết các 
thách thức xã hội trong bối cảnh Covid – 19”. Sự kiện được hỗ trợ tài chính bởi chương trình 
Shinhan Square Bridge. Hội thảo tổ chức với mong muốn tìm ra giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phụ 
nữ hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp để tạo thêm việc làm, thu 
nhập, giải quyết khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đại dịch COVID 19, có 
rất nhiều thách thức đối với các doanh 
nghiệp và công ty khởi nghiệp tại Việt 
Nam. Thực tế cho thấy rằng phụ nữ 
lãnh đạo có khả năng thích ứng, chịu 
áp lực và linh hoạt nên đã có nhiều 
cơ hội biến “Nguy” thành “Cơ” với 
các chiến lược ứng phó hiệu quả, đổi 
mới sáng tạo. Hội thảo hôm nay của 
chúng ta được tổ chức trong khuôn 
khổ Techfest, cũng là sự kiện nhằm 
đúng Tháng hành động quốc gia vì 
Bình đẳng giới, tôi hy vọng, hội thảo 
hôm nay vừa chia sẻ, thảo luận và 
truyền cảm hứng để các nữ lãnh đạo 
khởi nghiệp, giải quyết vấn đề xã hội, 
và cũng là để chứng minh cho xã hội 
thấy VAI TRÒ, TẦM ẢNH HƯỞNG của 
chúng ta trong sự phát triển chung.”

Bà Lê Thị Khánh Vân – Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức 
Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Khoa học 
công nghệ và Khởi nghiệp, Đồng trưởng Làng Thách 
thức và Sáng tạo Xã hội phát biểu khai mạc: “Thời 
gian qua, trên cả nước, đã có nhiều phụ nữ không 
ngừng học hỏi, sáng tạo và khởi nghiệp thành công.
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Trong những chia sẻ, phát biểu chào mừng 
của mình, Ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban vì 
sự Tiến bộ của Phụ nữ nhấn mạnh: “Trong 
những năm qua, với cách làm sáng tạo, 
tinh thần quốc gia khởi nghiệp đã lan tỏa 
rộng khắp, thu hút đông đảo phụ nữ thuộc 
mọi thành phần, mọi lứa tuổi ở rất nhiều 
lĩnh vực, ngành nghề tham gia. Tinh thần 
khởi nghiệp lan tỏa mạnh mẽ trong phụ nữ 
cả nước, khẳng định sự đam mê, khát khao 
đổi mới sáng tạo của phụ nữ Việt Nam. Phụ 
nữ cũng đóng vai trò rất to lớn trong việc 
giải quyết các thách thức xã hội”. 

Bà Angela Williams – Chủ tịch và Giám đốc 
điều hành UnitedWay Worldwide lại khơi gợi 
vai trò và năng lực của phụ nữ nhiều hơn ở 
khía cạnh giải quyết xã hội trong mỗi việc 
mình làm. Bà Angela cho rằng vai trò của 
phụ nữ là không thể phủ nhận, điều mà phụ 
nữ nên làm khi còn gặp các rào cản chính là 
tự tin vào bản thân mình, cởi bỏ các rào cản 
và tham gia thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. 
Bà cũng chia sẻ các tấm gương của các phụ 
nữ lãnh đạo toàn cầu, trong đó có cả các 
lãnh đạo của United Way Worldwide, những 
người không chỉ đóng góp phát triển kinh tế 
mà còn giải quyết hiệu quả các vấn đề xã 
hội.

Tiếp nối hội thảo là phiên tọa đàm “Phụ nữ đổi mới sáng tạo giải quyết các thách thức xã hội 
trong bối cảnh Covid 19” với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, doanh 
nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức xã hội chia sẻ về những thách thức cũng như những giải pháp, 
khuyến nghị và đề xuất để các doanh nghiệp có thể thích ứng, chuyển mình cũng như phát 
triển mạnh mẽ, đồng hành cùng giải quyết những thách thức của xã hội thời kì trong và sau 
đại dịch Covid-19.
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Khi chia sẻ về các giải pháp thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Ông Phạm Hồng 
Quất nhận định: “Để hỗ trợ những người phụ nữ có tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 
chúng ta hãy tạo ra 1 hệ sinh thái mà trong đó kể cả nam giới là nguồn cảm hứng, nơi củng cố 
niềm tin để phụ nữ có thể khai phá nội lực, nhận ra những vấn đề cần giải quyết và sáng tạo 
khi đưa ra phương án giải quyết. Khi có được bệ phóng là nam giới, phụ nữ đưa ra những 
giải pháp mới, để lan tỏa giá trị đến cộng đồng.”

Bế mạc sự kiện, Bà Nguyễn Phương Linh – Viện trưởng 
MSD, Trưởng Làng Thách thức và Sáng tạo xã hội chia sẻ: 
“Chúng tôi tin rằng những phụ nữ đóng vai trò vô cùng 
quan trọng trong giải quyết các thách thức xã hội. Thực 
tế đã chứng minh trong đại dịch COVID 19, phụ nữ với 
khả năng thích ứng, chịu áp lực và linh hoạt có thể thúc 
đẩy tốt hơn quá trình phát triển kinh tế, vừa giải quyết các 
vấn đề xã hội. Chúng ta cũng cần quan tâm tới việc xây 
dựng hệ sinh thái đoàn kết đồng lòng, tìm ra giải pháp 
thúc đẩy hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp khởi 
nghiệp với các bên liên quan để hỗ trợ các doanh nghiệp 
khởi nghiệp của phụ nữ, tháo bỏ những rào cản cho sự 
phát triển và tiến bộ của phụ nữ. Mọi phụ nữ đều cần tự 
tin vào bản thân mình, khẳng định quyền được lựa chọn, 
theo đuổi ước mơ, sáng tạo và đóng góp vào tiến trình 
phát triển xã hội. Phụ nữ thành công và hạnh phúc cũng 
thì chắc chắn xã hội cũng phát triển bền vững và hạnh 
phúc.”
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Trong khuôn khổ TECHFEST Vietnam 2021, nhằm khuyến khích các bạn trẻ, các nhóm 
khởi nghiệp cũng như doanh nghiệp khởi nghiệp phát hiện các thách thức xã hội trong 
bối cảnh đại dịch Covid 19 và tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp sáng tạo để giải quyết các 
thách thức, đồng thời thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong lĩnh vực sáng tạo xã hội, tạo 
nền tảng cho các dự án khởi nghiệp tham gia sâu hơn vào các Chương trình tăng tốc cấp 
Quốc gia và Quốc tế, Làng Thách thức và sáng tạo xã hội chủ trì bởi Viện Nghiên cứu 
Quản lý Phát triển bền vững (MSD) và trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) tổ chức 
cuộc thi “Giải pháp tương lai”. Cuộc thi được tài trợ bởi chương trình Shinhan Square 
Bridge Vietnam và chương trình Đề án hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Quốc gia 844.

CUỘC THI GIẢI PHÁP TƯƠNG LAI 2021 
FUTURE SOLUTION 2021

Cuộc thi đã nhận sự hưởng ứng tham gia 
sôi nổi từ hơn 50 doanh nghiệp khởi nghiệp 
và 17 nhóm ý tưởng trên khắp mọi miền đất 
nước với nhiều mô hình, dự án và ý tưởng 
độc đáo, sáng tạo và hứa hẹn sẽ mang lại 
những tác động tích cực đối với sự phát 
triển kinh tế xã hội. Cuộc thi kéo dài hơn 2 
tháng, bao gồm các hoạt động tiếp nhận hồ 
sơ, các vòng tuyển chọn, đào tạo, tập huấn, 
Ban tổ chức và hội đồng giám khảo đã tìm 
ra những đội thi xuất sắc nhất để vinh danh 
trong buổi lễ trao giải Cuộc thi Giải pháp 
tương lai 2021 và Kết nối đầu tư được tổ 
chức vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 vừa rồi.
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Phát biểu khai mạc tại Lễ trao giải và tổng kết hoạt động của Làng, Bà Nguyễn Phương Linh 
– Viện trưởng MSD – United Way Vietnam, Trưởng Làng chia sẻ: “Trước đây, khi nói chủ đề về 
doanh nghiệp xã hội hay khởi nghiệp tạo tác động xã hội, mọi người thường nói đó là những 
người phi lý, phải vượt lên rất nhiều những khó khăn để thành công, bởi không chỉ giải bài 
toán kinh tế, những người dấn thân này còn giải bài toán xã hội. Nhưng tôi nghĩ, hiện nay, vai 
trò giải quyết các thách thức xã hội, thúc đẩy nền kinh tế xanh, tuần hoàn, không còn chỉ là 
vai trò của nhà nước và các tổ chức phát triển mà là xu thế trên toàn cầu, thúc đẩy sự tham 
gia tích cực của khối các doanh nghiệp, nhà đầu tư và khởi nghiệp. Những startups tạo tác 
động và được vinh danh ngày hôm nay chính là những người tiên phong, “tạo xu hướng, dẫn 
dắt thay đổi” vì Việt Nam bình đẳng, hùng cường và phát triển bền vững”. 

Đại diện chương trình Shinhan Square 
Bridge – đơn vị tài trợ của Làng và đồng 
thời hỗ trợ Vàng cho TECHFEST 2021, bà Phó 
chủ tịch tổ chức United Way Worldwide phụ 
trách khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc & 
Nhật Bản nhấn mạnh: “Thông qua những 
hoạt động của Làng Thách thức và Sáng 
tạo xã hội, chúng tôi muốn có thể kết nối với 
những nhà đầu tư để tiến tới sự phát triển 
bền vững trong thời kỳ đại dịch. Thông qua 
Công Nghệ, chúng ta có thể hỗ trợ các đối 
tượng gặp khó khăn trong đại dịch và tác 
động xã hội. Chỉ có đổi mới sáng tạo chúng 
ta mới có thể giúp đỡ toàn xã hội ở bất kỳ 
khu vực địa lý nào. Shinhan Square Bridge 
rất vinh dự khi trở thành nhà tài trợ cho Làng 
và TECHFEST 2021”.

Ghi nhận những đóng góp của Làng Thách 
thức và Sáng tạo xã hội, ông Phạm Hồng Quất 
– Cục trưởng Cục phát triển thị trường & doanh 
nghiệp KHCN, Bộ KH& CN cho biết: “Tuy là một 
làng mới ra mắt trong năm nay nhưng Làng đã 
đưa ra nhiều sáng kiến, trong đó có cuộc thi để 
tìm ra những giải pháp cho cộng đồng vượt 
qua thách thức trong bối cảnh dịch COVID. 
Nhiều cố vấn, chuyên gia của Làng cùng các 
đội thi đã tìm ra những giải pháp tốt nhất, tìm 
ra những công nghệ mới, những giá trị mới để 
phục vụ cho cộng đồng và xã hội. Ban tổ chức 
TECHFEST Quốc gia trân trọng và đánh giá 
rất cao những nỗ lực và đóng góp của Làng. 
Chúng tôi cũng mong rằng các đội thi sẽ tiếp 
tục phát huy những sáng kiến của mình để tìm 
ra giải pháp mới giúp giải quyết các thách thức 
xã hội.”
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Giải Nhất bảng doanh nghiệp với giải thưởng 50,000,000VNĐ tiền mặt cùng các hỗ trợ đã 
thuộc về SheCodes Vietnam – một doanh nghiệp khởi nghiệp mang lại cơ hội tiếp cận khoa 
học công nghệ, lập trình cho hàng nghìn nữ sinh, phụ nữ Việt Nam, xoá bỏ khoảng cách 
số và bất bình đẳng giới. Giải nhì thuộc về Công ty TNHH TreeOTek và VietSearch trong đó 
TreeOTek là công ty có sản phẩm tuyệt vời trong việc lọc không khí thông minh, bảo vệ môi 
trường và sức khoẻ của mọi người còn VietSearch có ứng dụng hiệu quả trong việc kết nối 
các chuyên gia kiều bào Việt Nam trên toàn thế giới. Mỗi giải Nhì sẽ nhận được giải thưởng 
tiền mặt trị giá 25,000,000VNDD cùng các hỗ trợ khác trong khuôn khổ chương trình. 

Đặc biệt, nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của nữ giới, Cuộc thi có riêng 
1 giải thưởng dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp do phụ nữ sáng lập và lãnh đạo trị giá 
20,000,000 VNĐ tiền mặt và các hỗ trợ khác dành cho PVA Pro JSC và sáng lập viên Thái 
Như Hằng.

Bà Nguyễn Huyền My – Sáng lập và điều hành 
SheCodes – Quán quân cuộc thi Giải pháp Tương 
lai 2021 chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng vinh dự và tự 
hào khi nhận được giải thưởng này, bởi điều này 
phần nào chứng tỏ sự lớn mạnh và được công 
nhận của chương trình công nghệ giáo dục để 
giảm thiểu bất bình đẳng giới trong việc tiếp cận 
giáo dục. Khi Công nghệ ngày càng phát triển, sẽ 
không ai bị bỏ lại phía sau. Cuộc thi là cơ hội tốt 
để chúng tôi có giao lưu, học hỏi và đây sẽ là bệ 
phóng để có thể tiếp tục phát triển trong tương lai.” 

Bên cạnh giải thưởng tiền mặt, các đội đạt giải và Top 15 chung cuộc đều nhận được giấy 
chứng nhận cùng các hỗ trợ triển lãm, huấn luyện, kết nối khác từ chương trình Shinhan 
SquareBridge Vietnam. Ngoài ra, ở bảng ý tưởng khuyến khích các mầm non khởi nghiệp 
sáng tạo, Giải Nhất thuộc về anh Đinh Xuân Anh với ý tưởng Ứng dụng MLEM. Ngoài ra còn 
có 2 giải nhì, 3 giải 3 và 4 giải khuyến khích cũng do chương trình Shinhan Square Bridge tài 
trợ. 
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TỌA ĐÀM: CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG 
CHO CÁC SÁNG KIẾN BỀN VỮNG

Chiều 10.12.2021, Viện Nghiên cứu Quản 
lý Phát triển bền vững (MSD), United 
Way Worldwide cùng Startup Vietnam 
Foundation tổ chức hội thảo “Công nghệ 
ứng dụng cho các sáng kiến rút ngắn 
khoảng cách và thúc đẩy phát triển kinh tế 
xã hội bền vững, giảm đói nghèo”. Sự kiện 
nằm trong Chuỗi hội thảo “Đổi mới sáng 
tạo mở - Thách thức 2022 & Công nghệ 
hình thành tương lai”, nằm trong khuôn 
khổ ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 
TechFest 2021, được hỗ trợ bởi chương 
trình Shinhan Square Bridge Việt Nam.

Tọa đàm được tổ chức với mong muốn 
chia sẻ về những thách thức và cơ hội cho 
các doanh nghiệp khởi nghiệp theo hướng 
sáng tạo xã hội trong đại dịch Covid-19 
cũng như đưa ra các giải pháp, sáng kiến 
để rút ngắn khoảng cách và thúc đẩy phát 
triển kinh tế xã hội bền vững, giảm đói 
nghèo.

Khi nói đến những yếu tố tạo nên sự thành 
công của một doanh nghiệp mới khởi nghiệp, 
ông Bryan Carroll chia sẻ: “Trong quá trình 
phát triển bền vững và bao trùm, nếu như chỉ 
đứng ngoài hô khẩu hiệu thì rất khó thành 
công. Để những khẩu hiệu này thông công, 
chúng ta phải ngồi lại với nhau, có chương 
trình nghị sự chung và đặc biệt chúng ta phải 
hợp tác với nhau, hợp tác cùng các doanh 
nghiệp xã hội. Điều quan trọng là chúng ta 
cần phải hợp tác để cùng nhau phát triển....”
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“Chúng tôi mong muốn hỗ trợ các hệ 
doanh nghiệp sinh thái ứng phó đối 
mặt với tình hình Covid -19 hiện nay. 
Chúng tôi đã tạo ra mạng lưới các do-
anh nghiệp để cùng kết nối và hợp tác 
với nhau. Rất hy vọng được hợp tác với 
các anh chị trong phiên hội thảo cũng 
như các anh chị tham gia online Hội 
thảo ngày hôm nay để cùng nhau đồng 
hành trong việc tạo ra hệ sinh thái này...”

Bà Nguyễn Như Quỳnh - Chuyên gia Chương 
trình- UNDP Việt Nam - Program Analyst, UNDP tại 
Việt Nam chia sẻ về các giải pháp để thúc đẩy 
một nền kinh tế xã hội bền vững, giảm đói nghèo

Chia sẻ trong phiên tọa đàm 2 “Đầu tư cho doanh 
nghiệp hướng xã hội: Thách thức và cơ hội”, bà 
Hooyung M.Young - Phó Chủ tịch United Way 
Worldwide cho biết: “Hiện nay tôi nhận thấy rằng 
nhóm tập trung đầu tư vào MT nhận được nhiều 
đầu tư còn nhóm tập trung vào xã hội chưa 
nhận được nhiều sự quan tâm. Đầu tư con người 
để tạo ra tác động xã hội. Quỹ của chúng tôi hỗ 
trợ đầu tư nâng cao nguồn nhân lực. Ngoài ra 
chúng tôi cũng kết nối với khách hàng trẻ với 
những quan điểm mới, họ tập trung vào kinh 
tế tuần hoàn, tạo ra tiềm năng thu hút đầu tư....”

Kết thúc hai phiên tọa đàm, Bà Nguyễn 
Phương Linh - Viện trưởng Viện Nghiên 
cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) 
chia sẻ: “Hiện nay, với xu hướng mục 
tiêu phát triển bền vững, giải quyết mọi 
thách thức không phải là nhiệm vụ của 
mỗi Nhà nước mà còn là trách nhiệm của 
mỗi doanh nghiệp, mỗi cá nhân. Trong 
bối cảnh đại dịch Covid thì việc giải quyết 
bài toán xã hội là mối quan tâm của cả 
cộng đồng mà chúng ta quan tâm....”

Hội thảo có sự tham gia của dàn diễn giả đại diện các doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ 
chức xã hội và nhà đầu tư giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
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CHUỖI HỘI THẢO DẤU ẤN DOANH NGHIỆP 
CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG COVID-19 (CRIB)

Vào cuối tháng 10.2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối 
hợp với các đối tác tổ chức chuỗi hội thảo thường niên “Tạo xu hướng – dẫn dắt 
thay đổi” 2021 với chủ đề “Dấu ấn doanh nghiệp có trách nhiệm trong đại dịch 
COVID 19”. Chuỗi sự kiện do tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế (SCI) hỗ trợ tài chính.

Chuỗi hội thảo được tổ chức với mục tiêu của chuỗi hội thảo là chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm 
của các doanh nghiệp phối kết hợp cùng các tổ chức xã hội và nhà nước trong chiến lược 
thúc đẩy các chương trình phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hỗ trợ 
đối tượng trẻ em và thanh niên trong bối cảnh đại dịch COVID 19. Các chủ để xung quanh 
chuỗi Hội thảo bao gồm:

CRIB 1: Hỗ trợ trẻ em trong đại dịch – Vì lợi ích 
tốt nhất của trẻ: Tạo không gian chia sẻ kiến 
thức, kinh nghiệm của các doanh nghiệp 
phối kết hợp cùng các tổ chức xã hội và nhà 
nước trong chiến lược thúc đẩy các chương 
trình phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp, hỗ trợ đối tượng trẻ em và 
thanh niên trong bối cảnh đại dịch COVID 19.

CRIB 2 - Định hướng và tạo việc làm cho lao 
động trẻ trong bối cảnh đại dịch COVID 19: 
Cung cấp thông tin, chia sẻ những phương 
pháp, cách thức để các doanh nghiệp thực 
hiện tốt Quyền trẻ em trong nguyên tắc kinh 
doanh, hỗ trợ và đảm bảo việc làm cho lao 
động trẻ và cha mẹ trong bối cảnh COVID 19.
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CRIB 3 - Quảng cáo kinh doanh có trách 
nhiệm giới và truyền tải thông điệp tích 
cực cho trẻ em và thanh niên: Chia sẻ 
những thông tin, khuyến nghị nhằm góp 
phần thúc đẩy môi trường sống toàn diện, 
không còn định kiến giới và phân biệt 
đối xử, thúc đẩy doanh nghiệp xây dựng 
những chiến lược truyền thông, quảng 
cáo với những thông điệp nhân văn, tích 
cực, sử dụng công cụ marketing để nâng 
cao nhận thức và thúc đẩy thực thi quyền 
trẻ em, giúp trẻ em phát triển toàn diện.

CRIB 4 - Tạo xu hướng dẫn dắt thay đổi – 
Dấu ấn doanh nghiệp có trách nhiệm trong 
đại dịch: chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm 
của các doanh nghiệp phối kết hợp cùng 
các tổ chức xã hội và nhà nước trong chiến 
lược thúc đẩy các chương trình phát triển 
bền vững, trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp, hỗ trợ đối tượng trẻ em và thanh 
niên trong bối cảnh đại dịch COVID 19.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các buổi hội thảo được diễn ra với 2 hình thức: 
trực tiếp giới hạn số người tham dự và trực tuyến qua Zoom Meeting. Tuy vậy, chương trình 
vẫn thu hút rất nhiều sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức liên quan và các cơ quan thông 
tấn báo chí. Xuyên suốt các buổi hội thảo, các diễn giả đã thảo luận sôi nổi về những phương 
pháp, cách thức cũng như chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân về thúc đẩy trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp trong việc thực hiện tốt Quyền trẻ em trong nguyên tắc kinh doanh 
và hỗ trợ trẻ em cũng như gia đình trẻ trong đại dịch.

Khép lại chuỗi hội thảo, bà Trần Vân Anh – 
Giám đốc Chương trình Viện MSD gửi gắm 
thông điệp: “Câu chuyện về vai trò của doanh 
nghiệp trong việc tôn trọng và thực hiện quyền 
trẻ em, doanh nghiệp trách nhiệm phát triển 
bền vững trong hoạt động kinh doanh cũng 
như xu hướng hợp tác giữa doanh nghiệp và 
tổ chức xã hội chỉ mới bắt đầu. Hành trình này 
cần sự chung tay của tất cả các bên để thực 
hiện, và ngày hôm nay là thời điểm tốt nhất 
để bắt đầu “Tạo xu hướng, dẫn dắt thay đổi”.
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ChuỗI tọa đàm trực tuyến: NgườI bình dỊ phI thường 

Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 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) đã tổ chức thành công chuỗi tọa đàm trực tuyến Người bình dị phi thường 

Nằm trong Chiến dịch “It Takes a World – Chấm dứt bạo lực trẻ em trong gia đình và trường 
học” do Tổ chức World Vision Việt Nam khởi xướng năm 2017, “Người bình dị phi thường” là 
sáng kiến khích lệ và thúc đẩy việc làm cụ thể của mọi thành phần trong xã hội để góp phần 
tạo nên môi trường an toàn, tích cực và tràn đầy yêu thương, nơi mọi trẻ em được phát triển 
một cách toàn diện. Ở bất kỳ độ tuổi nào, người lớn hay trẻ em ít nhiều cũng sẽ gặp những 
rắc rối, mâu thuẫn xoay quanh các mối quan hệ trong cuộc sống hằng ngày. Việc giải quyết 
mâu thuẫn với người lớn đã là thách thức, đối với trẻ em việc này còn khó khăn hơn rất nhiều. 
Trong năm 2021, với chủ đề “Mâu thuẫn không là Zero - Giải quyết mâu thuẫn là Hero”, chuỗi 
tọa đàm trực tuyến đã tập trung chia sẻ góc nhìn, trải nghiệm của các bậc phụ huynh, người 
chăm sóc trẻ, thầy cô và ngay chính các bạn trẻ về cách đối mặt, hành xử phù hợp và giải 
quyết hiệu quả các mâu thuẫn trong cuộc sống.
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Chủ đề của các buổi tọa đàm trực tuyến bao gồm: 

• Cha mẹ bình dị phi thường: 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, đồng thời, 
đây cũng là cơ hội 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. 

• Bạn trẻ bình dị phi thường: các vấn đề liên quan đến mối quan hệ của các bạn trẻ trong 
trường học và trên môi trường mạng, qua đó tư vấn, hỗ trợ các bạn trong cách phản ứng, xứ 
lý trước các tình huống mâu thuẫn trong cuộc sống. 

• Thầy cô bình dị phi thường: vai trò quan trọng của thầy cô giáo trong việc đồng hành và 
tạo động lực cho học sinh để thúc đẩy các mối quan hệ tích cực trong trường lớp và trên môi 
trường mạng. 

Các buổi trò chuyện trực tuyến có sự tham gia của dàn chuyên gia, những người giàu kinh 
nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, cùng các diễn giả quen thuộc với các bạn trẻ trên mạng 
xã hội đã thu hút sự quan tâm theo dõi của nhiều bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và các 
bạn thanh thiếu niên. Chuỗi tọa đàm đã thu hút rất nhiều sự quan tâm theo dõi của các bậc 
phụ huynh, các thầy cô giáo và các bạn trẻ theo dõi.  
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THẾ HỆ MỚI - NÓI KHÔNG VỚI QUẤY RỒI

Vào ngày 17.10.2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) và Tổ chức Plan 
International Vietnam thực hiện buổi trò chuyện trực tuyến với chủ đề “Thế hệ mới: Nói không 
với quấy rối”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Thành phố an toàn, thân thiện với em 
gái”, đồng thời tổ chức để hưởng ứng Ngày quốc tế trẻ em gái 11.10, ngày Phụ nữ Việt Nam 
20.10 và hướng tới Tháng Hành động quốc gia vì Bình đẳng giới. 

Buổi trò chuyện có sự tham gia của anh Trung Anh và Việt Anh – nhóm Youtuber 1977 Vlog; 
bạn Nguyễn Trọng Tiến – đại diện Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi (CLB COC) trường Đại 
học Giao thông vận tải; bạn Nguyễn Ngọcc Nhi – đại diện Câu lạc bộ COC trường THPT Vân 
Nội – Đông Anh và dẫn dắt bởi chị Chu Thu Hà – Quản lý truyền thông Viện MSD.

Im lặng trước các hành vI quấy rốI, 
lIệu có là “vàng”? 

Theo khảo sát của CLB COC trường Đại học 
giao thông vận tải với 100 thanh thiếu niên, 
75% những người được hỏi đã từng bị quấy 
rối, xâm hại thì có đến 23.7% người im lặng 
khi bị quấy rối hoặc chứng kiến các hành vi 
quấy rối. 

Lý giải cho sự im lặng của nạn nhân và 
cộng đồng, anh Việt Anh chia sẻ : “Theo 
mình, đa phần sự im lặng đến từ cảm giác 
yếu thế. Nạn nhân bị quấy rối cảm thấy họ 
không có khả năng phản kháng hoặc có 
lên tiếng cũng không giải quyết được vấn 
đề. Những người chứng kiến xung quanh 
có thể cũng lo sợ việc lên tiếng sẽ ảnh
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đến bản thân mình hay gặp những hệ quả tiêu cực. Tuy nhiên, mình mong các bạn hiểu và 
tin rằng: Chúng ta chỉ yếu thế khi chúng ta im lặng, còn nếu chúng ta lên tiếng tố giác, chính 
kẻ quấy rối, xâm hại mới là người yếu thế.”

Bạn Nguyễn Ngọc Nhi cũng chia sẻ câu chuyện của bản thân và đưa ra gợi ý: “Cá nhân em 
cũng từng chứng kiến những câu chuyện các bạn nữ xung quanh em bị quấy rối, đặc biệt là 
trên phương tiện công cộng như xe bus. Sự im lặng của các bạn vô tình sẽ khiến cho những 
hành động này tiếp diễn. Nếu không may là nạn nhân, các bạn có thể lên tiếng bằng cách 
yêu cầu thủ phạm dừng ngay hành động này, hoặc lên tiếng nhờ lái xe, phụ xe, những người 
xung quanh giúp đỡ. Sẽ luôn có người giúp đỡ các bạn.”

Bàn về ranh giới giữa những lời tán thưởng, khen ngợi và trêu ghẹo, quấy rối, bạn Nguyễn 
Trọng Tiến cho biết: “Thực ra ranh giới này rất mong manh, nhưng hoàn toàn có thể nhận 
biết qua ánh mắt, lời nói và cử chỉ. Đó sẽ là lời khen ngợi nó nếu đi kèm với những cử chỉ, 
ánh mắt thân thiện, nhưng nếu ánh mắt nhìn chằm chằm, cử chỉ đùa cợt, từ ngữ khiếm nhã 
thì sẽ là quấy rối.” 

Cùng quan điểm với bạn Tiến, anh Trung Anh bổ sung: “Không phải loài hoa nào cũng có 
thể hái, cũng như không phải bạn gái nào cũng có thể trêu, điều này phụ thuộc rất nhiều vào 
mức độ thân thiết trong mối quan hệ của người nói và người nghe. Tuy nhiên, dù là mối quan 
hệ nào cũng cần sự khen ngợi khéo léo, tránh những câu trêu đùa liên quan đến tình dục, 
trêu đùa cơ thể người khác.”
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Khép lại chương trình, các diễn giả và các khán giả xem livestream đã cùng nhau đưa ra 
thông điệp và cử chỉ thể hiện sự cam kết trong việc bảo vệ em gái khỏi mọi hành vi quấy rối 
trong đời thực và trên môi trường mạng. Chị Chu Thu Hà đưa ra thông điệp: “Chúng ta đừng 
là những chiếc đũa đứng riêng rẽ mà hãy cùng nhau trở thành một bó đũa chắc chắn, vững 
chãi, không thể bẻ gãy. Khi chúng ta đồng lòng lên tiếng, mọi hành vi quấy rối phụ nữ, em gái 
dù ở đâu, dù dưới hình thức nào cũng đều sẽ phải chấm dứt. Chúng tôi tin tưởng vào sự nhiệt 
huyết, sức mạnh và khả năng lan toả thông điệp tích cực của những thanh niên thế hệ mới.” 

Quấy rốI trên môI trường mạng: cần phổ bIến kĩ năng 
sử dụng Internet an toàn 

Những hành vi quấy rối trên Internet thông thường có thể là những bình luận khiếm nhã bình 
phẩm về ngoại hình, gạ gẫm, tán tỉnh, chia sẻ hay gửi những hình ảnh, clip nhạy cảm, bị tung 
tin sai sự thật,…, điều này có thể để lại những hậu quả thật cho nạn nhân. 
Ở góc độ một người phụ nữ, bạn Ngọc Nhi chia sẻ: “Chúng ta không thể chọn việc mình có là 
nạn nhân của quấy rối hay không, nhưng chúng ta có thể học cách ứng phó và phản kháng. 
Đối với em, em sẽ không trò chuyện với người lạ, không click vào những hình ảnh, đường link 
được gửi từ người lạ, sẽ chặn tài khoản đó và tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân, thầy cô giáo 
và cơ quan chức năng nếu sự việc nghiêm trọng hơn.” 

Là một nhà sáng tạo nội dung, người có tầm ảnh hưởng đến giới , anh Việt Anh cho biết: 
“Việc thay đổi nhận thức và hành động của cả cộng đồng không phải việc có thể làm trong 
một thời gian ngắn. Khi xây dựng các video, nhóm mình muốn đưa những thông điệp tích cực 
với người xem một cách nhẹ nhàng, hài hước, và dự án sẽ dần dần thay đổi suy nghĩ, nhận 
thức của mỗi người và chúng ta sẽ cùng hướng đến một xã hội không còn quấy rối, không 
còn những tiêu cực.” 
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Với mong muốn mang đến nhiều thông tin hữu ích giúp các bậc phụ huynh và thầy cô giáo 
có thể đồng hành, chia sẻ cùng trẻ trên môi trường mạng, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển 
bền vững (MSD), Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế (SCI), Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam 
và Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam đồng hành cùng TikTok Việt Nam tổ chức các buổi 
trò chuyện trực tuyến chiến dịch Vaccine Số. Các chủ đề của các buổi trò chuyện bao gồm: 

- Vaccin số  1 - “Sống số lành mạnh”: Chia sẻ về những lợi ích cũng như những rủi ro trẻ em có thể gặp 
phải trên môi trường mạng, đặc biệt là việc bị lộ hoặc đánh cắp thông tin cá nhân, cũng như cùng 
nhau chia sẻ những cách thức, kĩ năng để trẻ em và cha mẹ đồng hành cùng trẻ trong việc bảo mật 
thông tin cá nhân khi sử dụng Internet, hướng đến việc xây dựng mạng xã hội an toàn, lành mạnh. 

- Vaccine số 2 - “Con an toàn, cha mẹ ở ngay đây”: Tạo không gian chia sẻ những 
kiến thức, kinh nghiệm về việc cha mẹ thực hiện các phương pháp giáo dục tích 
cực để đồng hành và giúp con có những trải nghiệm an toàn trên môi trường mạng. 

- Vaccine số 3 - “Để thầy cô là người bạn lớn của trẻ”: Chia sẻ về mặt trái của việc sử dụng internet 
sai mục đích mà các bạn trẻ hay gặp phải đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe 
tinh thần các bạn thanh thiếu niên trên môi trường mạng đến các thầy cô giáo để thầy cô trở thành 
những người bạn gần gũi, thân thiết giúp trẻ có những trải nghiệm lành mạnh trên môi trường mạng. 

Các buổi trò chuyện trực tuyến chiến dịch Vaccine Số có sự tham gia của dàn chuyên gia, những 
người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn, bảo mật trên môi trường mạng đã thu hút sự 
quan tâm theo dõi của nhiều bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và các bạn thanh thiếu niên. 
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Ngày hộI STEM - Khoa học tạI nhà dành cho trẻ em
Vào ngày 14.11.2021, Viện Nghiên cứu Quản 
lý Phát triển bền vững (MSD) đã phối hợp với 
Công ty 3M thực hiện chương trình trải nghiệm 
STEM – Khoa học tại nhà dành cho các bạn 
nhỏ từ 8 đến 11 tuổi. Chương trình được tổ 
chức với mong muốn giúp các bạn nhỏ có thể 
làm quen  và trải nghiệm với mô hình STEM 
(Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), 
Engineering (Kỹ thuật) và Maths (Toán học), 
đặc biệt mô hình này được tổ chức tại nhà. 

Ngày nay, STEM đã và đang trở thành nền tảng giáo dục được ưa chuộng và phổ biến nhất 
hiện nay vì có thể giúp các bạn nhỏ có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan 
đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, giúp các bạn nhỏ tăng khả năng 
sáng tạo, tư duy logic, hiệu quả học tập và có cơ hội phát triển các kỹ năng mềm toàn diện 
hơn. Trái với định kiến thông thường, khoa học không phải điều “khó tiếp cận” hay chỉ dành 
cho “dân chuyên” mà khoa học có mặt mọi nơi trong cuộc sống, thực hành khoa học không 
nhất thiết phải đến trường hay phòng thí nghiệm. Đến với chương trình STEM – Khoa học 
tại nhà, chỉ bằng những dụng cụ dễ tìm, cha mẹ có thể cùng con tiến hành thí nghiệm lý thú 
ngay tại nhà. 

Ngày hội STEM – Khoa học tại nhà đón nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các ông bố bà 
mẹ và các bạn nhỏ yêu thích khoa học. Vào ngày hội, các bạn nhỏ đã được các cô chú nhân 
viên của Công ty 3M và MSD Vietnam hướng dẫn làm 3 thí nghiệm vô cùng thú vị: Xây dựng 
kim tự tháp bằng mì ống và kẹo dẻo; Pháo hoa trên sữa và Dòng nước rực rỡ biết đi.  

Kết thúc ngày hội STEM – Khoa học tại nhà, BTC nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và sự 
quan tâm của các bạn nhỏ tham gia chương trình.
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GIáo  dục  tích  cực: 
NghIêm khắc hay nuông chIều?
Vào ngày 24.10.2021 – Để giúp các bậc phụ huynh tìm ra phương pháp giáo dục tích cực, đạt 
được hiệu quả mà không làm trẻ tổn thương, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững 
(MSD) phối hợp với Mạng lưới Quản trị Quyền Trẻ em thực hiện Toạ đàm trực tuyến: “Nghiêm 
khắc hay nuông chiều? – Giáo dục tích cực dành cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ. Chương 
trình nằm trong khuôn khổ chiến dịch Lan toả yêu thương 2021: Giáo dục không bạo lực với 
sự hỗ trợ tài chính từ Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế (Save the Children). 

“NghIêm khắc” và “Nuông chIều”  
hIểu thế nào cho đúng?

Theo các khách mời, việc “nghiêm khắc” hay 
“nuông chiều” cần được áp dụng linh hoạt 
tuỳ theo hoàn cảnh và tính cách của trẻ. PGS.
TS Lê Văn Hảo khẳng định: “Nghiêm khắc 
không có nghĩa là phải khắc nghiệt, đòn roi 
và chắc chắn là PHI BẠO LỰC. Bạo lực sẽ để 
lại rất nhiều tổn thương cho trẻ, đôi khi một lời 
mắng cú sốc tâm lý đối với trẻ ngang với bỏng 
cấp độ 2-3. Nghiêm khắc chúng ta cần hiểu 
là cùng nhau thiết lập những nguyên tắc, giới 
hạn và cùng tuân. Khi chúng ta có bộ quy tắc 
như vậy thì trong gia đình sẽ không có ai phải 
đóng vai ác để yêu cầu trẻ phải làm theo bất 
cứ điều gì. Chúng ta phải nhớ rằng trẻ cũng 
có nhu cầu, có quyền quyết định và chúng ta 
nên bàn giao quyền cho con bằng cách dạy 
cho con những kĩ năng tự chủ, tự lập.” 

Cùng quan điểm trên, Chuyên gia Khánh Vân bổ 
sung: “Thực chất mắng cũng là hành vi bạo lực nên 
tôi khuyến khích các bố mẹ không nên sử dụng đối 
với con. Các cha mẹ cần hết sức lưu ý khi dùng từ 
“phạt” hay dùng bạo lực với con mà chúng ta cần 
phải cho con biết con sai ở đâu, thất bại ở đâu, tại 
sao con thất bại chứ không phải đưa cho con hình 
phạt để dạy con rằng con đã sai. Chúng ta phải giúp 
con hiểu được cái gì nên làm, cái gì không nên và 
chính chúng ta cũng phải hành xử một cách tương 
xứng, nhất quán, để trẻ không bị nhầm lẫn về mục 
tiêu cuối cùng mà chúng ta muốn dạy trẻ”. 
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Cùng quan điểm trên, Chuyên gia Khánh 
Vân bổ sung: “Thực chất mắng cũng là hành 
vi bạo lực nên tôi khuyến khích các bố mẹ 
không nên sử dụng đối với con. Các cha 
mẹ cần hết sức lưu ý khi dùng từ “phạt” hay 
dùng bạo lực với con mà chúng ta cần phải 
cho con biết con sai ở đâu, thất bại ở đâu, tại 
sao con thất bại chứ không phải đưa cho con 
hình phạt để dạy con rằng con đã sai. Chúng 
ta phải giúp con hiểu được cái gì nên làm, 
cái gì không nên và chính chúng ta cũng phải 
hành xử một cách tương xứng, nhất quán, để 
trẻ không bị nhầm lẫn về mục tiêu cuối cùng 
mà chúng ta muốn dạy trẻ”.

Là một người mẹ của 2 cô con gái nhỏ và 
luôn tìm kiếm những phương pháp giáo dục 
hiệu quả, Hoa hậu Hương Giang chia sẻ: 
“Mỗi gia đình sẽ có hoàn cảnh và điều kiện 
khác nhau, vì vậy không có công thức chung 
cho tất cả mọi gia đình. Giang không phải 
là người mẹ quá nghiêm khắc với con, cũng 
không quá nuông chiều con, không phải lúc 
nào cũng làm theo những điều con muốn. 
Chúng ta có thể học tập nhiều phương pháp 
nuôi con, tuy nhiên, bố mẹ nên xác định 
những mong muốn của mình đối với con để 
từ đó định hướng được cách nuôi dạy con 
cách phù hợp. Gia đình Giang từ khi có bầu, 
hai vợ chồng đã cùng thống nhất về phương 
pháp nuôi dạy con cái và gia đình không có 
ai đóng vai ác cả. Nếu bố mẹ chỉ con các 
nguyên tắc để con phát triển đúng theo lứa 
tuổi, đứa trẻ sẽ có lớn lên một cách toàn diện 
và đúng hướng. Một em bé nhỏ tuổi khi được 
định hướng, giảng giải thì bé hoàn toàn có 
thể hiểu chuyện, nhiều em bé đã biết thể 
hiện nguyện vọng, mong muốn từ khi còn rất 
nhỏ. Quan trọng là bố mẹ có thể nắm bắt và 
hướng con đến cái phù hợp, dù con rất nhỏ 
nhưng con cũng rất phối hợp với bố mẹ rồi.”

GIáo dục tích cực: cân bằng gIữa 
“thưởng” và “phạt”

Tiếp nối câu chuyện giữa “nghiêm khắc” và 
“nuông chiều”, toạ đàm cũng đặt ra vấn đề 
“phạt” theo những phương pháp giáo dục 
tích cực để trẻ nhận ra lỗi sai của mình và 
không làm trẻ bị tổn thương hay “thưởng” 
thể nào là đúng cách để trẻ tiếp tục phát 
huy những hành vi tốt.

Chuyên gia Khánh Vân cho biết: “Giáo dục 
con trẻ là một quá trình, nếu mang thưởng 
hay phạt ra đều có tác dụng ngược. Thưởng 
như nào để con có động lực từ bên trong 
chứ không phải lôi kéo từ bên ngoài. Hãy 
để con có những thôi thúc từ trong mình 
chứ không phải vì phần thưởng.

Con chỉ nghĩ rằng con phải đạt được thứ 
này vì như vậy sẽ được thưởng. Làm như 
vậy hoàn toàn sẽ phản tác dụng bởi con 
không biết được mục đích cuối cùng là gì, 
động lực của con ở đâu. Cha mẹ hãy thật 
sự học cách hiểu được con, về mục tiêu cha 
mẹ muốn hướng con đến đâu, những điều 
con mong muốn là gì để từ đó tìm cách phù 
hợp dẫn dắt, hỗ trợ con.” 
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Từ kinh nghiệm của một người mẹ, và tương tác với các bình luận của khá giả, Hoa hậu 
Hương Giang chia sẻ: “Có nhiều cha mẹ phạt để cho con sợ, Giang nghĩ chúng ta đang 
mong chờ con cái chúng ta cảm thấy gia đình là an toàn, để khi con gặp khó khăn, rủi ro 
con tìm về, mà nếu làm cho con sợ thì đã mất ý nghĩa ấy rồi. Nên việc phạt không nên là để 
cho con sợ. Mục tiêu của việc phạt là để con suy nghĩ và nhận ra điều đấy là sai. Trong gia 
đình, Giang thường áp dụng phương pháp giữ yên lặng, tạo không gian riêng cho con trong 
khoảng 2 – 3 phút để con bình tĩnh và nhìn nhận lại mọi chuyện. Sau đó Giang sẽ phân tích 
cho con, trò chuyện và ôm con. Bản thân Giang chưa từng bị bố mẹ đánh và Giang cũng 
chưa nghĩ sẽ dùng đòn roi với con kể cả khi đang nóng tính.

Giang cũng nghĩ rằng mình không thể nào trao phần thưởng cho con hàng ngày. Thay vào 
đó, Giang sẽ tạo động lực cho con. Khi đó con sẽ tự thôi thúc muốn làm hành vi tốt chứ không 
phải từ sự thúc ép của bố mẹ. Mỗi chặng đường của bé, mình cần luôn luôn động viên, tạo 
niềm vui cho bé để con tự tin, biết kiểm soát cảm xúc của mình nhiều hơn mà không cần dựa 
dẫm vào bố mẹ.”

PGS.TS Lê Văn Hảo đưa ra lời khuyên: “Cách chúng ta đối xử với con sẽ ảnh hưởng đến việc 
hình thành tâm lý của trẻ, cách trẻ nhìn nhận mọi thứ xung quanh và các mối quan hệ. Quá 
khắc nghiệt hoặc quá tán thưởng đều sẽ không tốt trong việc xây dựng thế giới quan của trẻ. 
Về lâu dài, việc thiết lập nề nếp là rất cần thiết. Tuy nhiên, thiết lập thì dễ, thực hiện và duy trì 
mới khó. Cha mẹ hãy thật sự dành thời gian và tâm huyết để cùng con xây dựng nguyên tắc, 
nề nếp và thực hiện mỗi ngày một cách kiên trì. Thay vì lúc nào cũng chỉ mong chờ và đốc 
thúc con thay đổi, nếu thấy các phương thức của mình chưa hiệu quả, cha mẹ hãy tự thay 
đổi chính bản thân mình với các phương pháp kỷ luật tích cực, tôi tin rằng cha mẹ sẽ nhìn 
thấy con mình thay đổi theo.”
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Mềm mỏng hay cứng rắn? 
GIáo dục tích cực cho gIáo vIên 
Vào ngày 31.10.2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối hợp với Mạng 
lưới Quản trị Quyền Trẻ em thực hiện Toạ đàm trực tuyến: “Mềm mỏng hay cứng rắn – Giáo 
dục tích cực” dành cho thầy, cô giáo. Chương trình nằm trong khuôn khổ chiến dịch Lan toả 
yêu thương 2021: Giáo dục không bạo lực với sự hỗ trợ tài chính từ Tổ chức cứu trợ trẻ em 
quốc tế (Save the Children). Buổi tọa đàm mong muốn cùng các thầy cô, những chuyên gia 
tâm lý tìm ra và chia sẻ các phương pháp giáo dục tích cực cho các em học sinh. 

GIáo dục tích cực 
“Mềm mỏng” hay “Cứng rắn”? 

Là một cô giáo có nhiều năm giảng dạy và 
đồng hành cùng học sinh, cô giáo Phạm Thị 
Bích Hồng chia sẻ xu hướng giáo dục của 
mình: “Là một giáo viên, phương pháp mà 
tôi đang áp dụng với học sinh của mình là 
mềm mỏng, linh hoạt nhưng có nguyên tắc 
và có kỷ luật. Việc áp dụng “mềm mỏng” hay 

“linh hoạt” phụ thuộc vào từng hoàn cảnh, tính cách của mỗi học sinh hay tính chất của sự 
việc. Tôi luôn cố gắng để các con cảm thấy rằng con luôn có người đồng hành và được yêu 
thương kể cả khi con bị kỷ luật”. 

Chia sẻ về việc phối hợp giữa giáo viên và gia đình trong việc giáo dục trẻ em, Ths. Đỗ Thị 
Trang cho biết: “Việc có nhiều phụ huynh yêu cầu giáo viên “phạt nặng” đối với con mình, 
thực chất cũng là muốn con tốt lên. Tuy nhiên, các giáo viên hãy sử dụng những phương 
pháp, kĩ năng, kiến thức phù hợp để phối hợp với gia đình giáo dục trẻ. Việc nghiêm khắc, 
cứng rắn khi áp dụng với trẻ nhỏ sẽ khiến trẻ sợ và nghe lời, tuy nhiên sẽ không còn phù hợp 
với trẻ lớn hơn, khi đó trẻ dễ làm theo kiểu đối phó. Hầu hết các em mong muốn được khuyên 
nhủ, mềm mỏng, được lắng nghe và tôn trọng. Nếu giáo viên có suy nghĩ, tư duy tích cực thì 
sẽ tìm ra những phương pháp giáo dục tích cực với học sinh”. 
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Xây dựng trường học hạnh phúc cho trẻ em 
Là một chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm 
về quản lý giáo dục, ông Đặng Tự Ân chia 
sẻ: “Trường học hạnh phúc không phải khái 
niệm phức tạp, đó đơn giản là nơi mà mọi 
người ở đó, bao gồm cả học sinh, giáo viên, 
nhân viên của nhà trường và phụ huynh đều 
hạnh phúc. Vai trò của hiệu trưởng, giáo viên 
rất quan trọng, bản thân họ phải hạnh phúc 
thì mới có thể lan toả sự hạnh phúc tới học 
sinh”. 

Cô Bích Hồng bổ sung thêm: “Để một đứa trẻ hạnh phúc, cần một hệ thống thống nhất, từ 
hiệu trưởng đến thầy cô rồi đến học sinh. Trong những lúc chúng tôi giảng dạy, cũng có lúc 
các em mắc lỗi. Do vậy ngay từ đầu năm học, thầy trò chúng tôi đã cùng thảo luận để các 
em thống nhất về những mục tiêu, biện pháp thưởng – phạt. Và tôi cũng có 1 nguyên tắc là 
“Khen công khai – Phạt cá nhân”. Những lúc nói chuyện riêng với các em phạm lỗi, tôi cùng 
các em chia sẻ nguyên nhân các em mắc lỗi và thoả thuận rằng với những lỗi này, cô nên xử 
lý như thế nào, và cùng trao đổi với các em để tìm ra biện pháp khắc phục”. 

Khép lại chương trình, bà Nguyễn Hải Anh chia sẻ: “Ngay cả trong trường học hạnh phúc 
thì vẫn sẽ có những lúc học sinh có những cư xử không đúng mực, vi phạm nội quy của nhà 
trường. Khi bị xử lý kỷ luật, đương nhiên các con không thể nào vui vẻ được, nhưng các con 
vẫn sẽ cảm thấy mình hạnh phúc nếu được thầy cô tôn trọng, lắng nghe. Mỗi người có một 
cảm nhận khác nhau về hạnh phúc, mỗi Nhà trường cũng sẽ có một bộ tiêu chí riêng để đánh 
giá mức độ hanh phúc của riêng trường mình. Và khi xây dựng bộ tiêu chí đó, Nhà trường 
nên tham vấn với các con học sinh, để các con tự đề xuất và cùng thảo luận xây dựng nên 
các tiêu chí đó.” 
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Đồng  hành  cùng  cha  mẹ  chăm sóc 
sức khỏe thể chất và tInh thần cho trẻ 

Vào ngày 13.11.2021 – Với mong muốn chia 
sẻ những thông tin, kiến thức để hỗ trợ bậc 
cha mẹ, thầy cô và người chăm sóc trẻ về 
phương pháp để đồng hành và chăm sóc 
trẻ về cả tinh thần và thể chất trong mùa 
dịch một cách hiệu quả ,Viện Nghiên cứu 
Quản lý Phát triển bền vững (MSD) phối 
hợp với Mạng lưới Quản trị Quyền Trẻ em 
thực hiện Toạ đàm trực tuyến: “Chăm sóc 
sức khoẻ tinh thần và thể chất trong mùa 
dịch”. Chương trình nằm trong khuôn khổ 
chiến dịch Lan toả yêu thương 2021: Giáo 
dục không bạo lực với sự hỗ trợ tài chính 
từ Tổ chức cứu trợ trẻ em quốc tế (Save the 
Children).

Về những khó khăn trong giai đoạn giãn 
cách xã hội, em Tô Hoàng Vi Anh cho biết: 
“Giãn cách xã hội đã khiến cho cuộc sống 
của gia đình con bị đảo lộn, con cũng không 
quen với việc học online mỗi ngày. Hàng 
ngày, khi nghe tin số ca nhiễm tăng lên liên 
tục, con cũng cảm thấy rất băn khoăn rằng 
bao giờ tình trạng này mới chấm dứt. Đồng 
thời, khi học online, chúng con sẽ phải nhìn 
vào màn hình trong thời gian rất lâu, ảnh 
hưởng đến mắt con rất nhiều đồng thời dẫn

đến tình trạng cơ thể sẽ nặng nề hơn do 
không được vận động nhiều.
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Em Nguyễn An Huy cũng chia sẻ thêm về 
những trải nghiệm của bản thân: “Em đã bị 
cận rồi và bây giờ, khi phải tiếp xúc nhiều 
với máy móc, em cảm thấy khá lo sợ rằng 
không biết mình có bị tăng độ cận hay 
không. Em cũng là con người khá hướng 
ngoại, em muốn gặp gỡ, giao lưu và vui chơi 
với các bạn, tuy nhiên, khi phải học online ở 
nhà, em cảm thấy khá bí bách. Vì vậy, em 
thường phải dùng Zalo để giao tiếp với các 
bạn, chia sẻ với nhau những khó khăn cũng 
như sử dụng Zoom để trao đổi việc học với 
các bạn.” 

Là một người bố trẻ có con trai đang là học 
sinh lớp 1, anh Lê Xuân Đức cũng bày tỏ sự 
đồng cảm với các phụ huynh đang đồng 
hành cùng con trong giai đoạn giãn cách: 
“Đối với các bạn nhỏ, trước khi dịch bệnh 
xảy ra, các con có thể gặp gỡ bạn bè, vui 
chơi nhưng giờ lại chỉ ở nhà. Điều này không 
chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà 
nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần 
của các con. Đồng thời, trong thời gian giãn 
cách, khi chúng ta ở nhà và tiếp xúc với 
nhau quá nhiều, sẽ có rất nhiều những xung 
đột, tranh cãi xảy ra, ví dụ như khi con học 
không tập trung, bố mẹ nhìn thấy vậy sẽ bực 
bội, quát mắng con và bố mẹ cũng sẽ dễ cãi 
nhau, gây ảnh hưởng đến các con.” 

Về phương pháp đang áp dụng để đồng 
hành cùng con, anh Lê Xuân Đức chia sẻ: 
“Khi ở nhà với con, bố mẹ cũng thay phiên 
nhau để quan sát con. Ở nhà mình, mình 
cũng thử rất nhiều cách để bạn Sâu có thể 

Bác sỹ Mai Xuân Phương cũng có những 
hướng dẫn dành cho bố mẹ trong việc đồng 
hành cùng con xây dựng những kỹ năng 
cần thiết: “Bố mẹ hãy trang bị cho các con 
những kĩ năng sống, kĩ năng mềm, quan 
trọng nhất là kĩ năng giao tiếp: làm quen và 
tạo mối quan hệ, quan sát, sử dụng ngôn 
ngữ không lời, phản hồi, khích lệ và động 
viên, kĩ năng thành thật, không nói dối, từ 
chối lịch sự, lắng nghe, tổng hợp, nói và 
thuyết trình. Những kĩ năng này sẽ giúp em 
dễ dàng thích nghi và tương tác với các bạn 
kể cả trong giai đoạn giãn cách.” 

giao lưu nhiều hơn với bố mẹ cũng như vận 
động cơ thể như hai bố con sẽ cùng hít đất, 
tập thể dục, trượt patin,… Hãy để con được 
làm những thú con hứng thú trước để tinh 
thần con luôn hào hứng, phấn chấn trong 
suốt thời gian học, sau đó mới làm những 
việc con ít hứng thú hơn.” 

Kết thúc buổi toạ đàm, các diễn giả đã cùng 
đem đến thông điệp: Hãy đồng hành cùng 
con và chú trọng, quan tâm con về cả thể 
chất lẫn tinh thần để con vẫn có thể phát 
triển một cách tích cực trong thời kỳ dịch 
bệnh.
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CarIng power – CarIng communItIes  
Kết nốI sức mạnh tạo gIá trỊ cộng đồng 
Hưởng ứng ngày Quốc tế thanh niên, ngày 12.08.2021, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển 
Bền vững (MSD) và Cộng đồng Lãnh đạo trẻ Việt Nam (Youth Leader United Vietnam) thực 
hiện toạ đàm trực tuyến với chủ đề “Caring Power – Caring Communities” – Kết nối sức mạnh 
tạo giá trị cộng đồng, với mong muốn như tạo một món quà tri ân, đồng thời truyền cảm 
hứng nhân ngày Quốc tế thanh niên tới những những bạn trẻ nhiệt huyết, những chàng trai, 
cô gái đam mê hoạt động xã hội và sẵn sàng cống hiến hết mình để kiến tạo một Việt Nam 
bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Phương Linh 
– Viện trưởng MSD chia sẻ: “Chúng ta vẫn 
nói: Tuổi trẻ chỉ có 1 lần, nhưng tôi tin rằng 
nếu tuổi trẻ ấy có ý nghĩa, thì một lần là đủ rồi. 
Hãy sống, tận hưởng và trải nghiệm tuổi trẻ, 
nhưng cũng đừng quên rằng mình – chính 
bản thân các bạn có thể làm cho chính thời 
gian thanh xuân của mình ý nghĩa theo đúng 
thông điệp chủ đề “Caring Power, Caring 
Communities”.  Khi bạn sống hạnh phúc, an 
toàn và trách nhiệm, làm chủ bản thân, các 
bạn đã tạo nên một mảnh ghép tích cực, lan 
toả tới cộng đồng xung quanh và giải quyết 
các vấn đề và tạo tác động xã hội. Các bạn 
không phải là những cá nhân nhỏ bé, các 
bạn chính là những người có sức mạnh tạo 
nên sự thay đổi của cộng đồng vì Việt Nam 
bền vững.”

Ông Trần Quang Hưng – Phó Bí thư Thành 
Đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam 
nhấn mạnh: “Tôi rất vui mừng vì ngày càng 
có nhiều bạn trẻ dấn thân cho các hoạt động 
xã hội. Chúng ta đang sống trong thời đại 
số, vì vậy những công cụ chuyển đổi số hiện 
nay mang đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội. 
Ông Trần Quang Hưng – Phó Bí thư Thành 
Đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam 
nhấn mạnh: “Tôi rất vui mừng vì ngày càng 
có nhiều bạn trẻ dấn thân cho các hoạt động 
xã hội. Chúng ta đang sống trong thời đại số, 
vì vậy những công cụ chuyển đổi số hiện nay 
mang đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội.”
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Bà Mei Cobb – Giám đốc Cấp cao phụ trách 
mảng Tình nguyện và Gắn kết Nhân viên 
của United Way Worldwide chia sẻ về chủ đề 
“Thanh niên thời đại mới – xây dựng cộng 
đồng với tinh thần đoàn kết và kiến tạo”: “Việc 
làm tình nguyện, tham gia các hoạt động xã 
hội là cách giúp lan toả những thông điệp ý 
nghĩa và tích cực. Bên cạnh việc mang lại sự 
thay cho cuộc sống của những người được 
giúp đỡ, các bạn trẻ tham gia hoạt động xã 
hội có thể học được thêm những kĩ năng mới, 
làm quen thêm những người bạn mới, tích 
luỹ kinh nghiệm quý giá cho bản thân.” 

Bà Đỗ Thuỳ Dương – Giám đốc Talent Pool 
chia sẻ: “Làm tình nguyện, tham gia hoạt 
động xã hội là một cách để học hỏi và 
trưởng thành. Trong đó, một bài học quan 
trọng là bạn sẽ hiểu được hoàn cảnh của 
những người khó khăn, chúng ta có cơ hội 
được đau nỗi đau của họ, để từ đó khi chúng 
ta đối diện với vấn đề trong cuộc sống của 
chính mình, chúng ta sẽ cảm thấy bớt khó 
khăn hơn, những khó khăn sẽ thúc đẩy sự 
sáng tạo và trở thành động lực.” 

Bạn Nguyễn Xuân Tiến – đại diện Cộng 
đồng Lãnh đạo trẻ – Youth Leader United 
chia sẻ về những mong muốn của bản thân 
đối với các hoạt động tạo tác động xã hội: 
“Trong quá trình thực hiện những hoạt động, 
cam kết, mang lại sự thay đổi có ý nghĩa 
cho cộng đồng, chúng em – những người 
trẻ, mong rằng bản thân sẽ có sự can đảm 
và sự bền bỉ để tạo ra những tác động tích 
cực. Bên cạnh đó, chúng em cũng mong 
muốn có thể nhận được sự hỗ trợ, hướng 
dẫn, định hướng và đào tạo từ các cơ quan 
nhà nước, nhà trường và các tổ chức xã hội 
tạo điều kiện để tiếp tục nỗ lực.” 
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Bạn Hoàng – thành viên câu lạc bộ (CLB) Thủ lĩnh của sự thay đổi trường Đại học Giao thông 
vận tải Hà Nội chia sẻ về những khó khăn khi tham gia các hoạt động: “Các bạn sinh viên 
thường chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, vì vậy chúng em phải thích nghi với sự thay đổi 
nhân sự liên tục. Tuy nhiên chúng em cố gắng để điều này sẽ không thể cản trở hoạt động 
của CLB, và chúng em tin rằng với sự nỗ lực của mỗi thành viên, CLB sẽ ngày càng phát triển 
để hướng đến mục tiêu xa hơn là mô hình CLB này sẽ được áp dụng với các trường đại học 
khác ở Việt Nam và thế giới để chúng ta có thể hướng tới bình đẳng giới nhanh nhất.” 

Nguyễn Thị Ngọc Tâm – Cô gái xương 
thuỷ tinh được biết đến và yêu mến bởi sự 
tích cực trong các hoạt động xã hội bày tỏ: 
“Mình luôn quan niệm rằng, mình làm tình 
nguyện không phải để tạo ra kì tích nào cả, 
mà chỉ là để giúp ích cho đời. Không quan 
trọng mình sống bao lâu mà quan trọng 
mình sống có ích như thế nào.

Khép lại toạ đàm, Bà Trần Vân Anh – Giám đốc Chương trình Viện 
MSD nhấn mạnh: “Việc xây dựng các chương trình, các hoạt động 
thúc đẩy sự tham gia của các bạn thanh niên vào các hoạt động 
tạo tác động xã hội luôn nằm trong chiến lược hoạt động của MSD. 
Chúng tôi mong rằng những nỗ lực, tiếng nói và sự đóng góp của các 
bạn thanh niên thời đại mới sẽ được lan toả rộng rãi ở Việt Nam, trong 
khu vực và trên toàn thế giới, để cùng nhau chúng ta sẽ kiến tạo nên 
một đất nước, một thế giới phát triển bền vững và không ai bị bỏ lại 
phía sau.” 
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EM KHÔNG LẺ LOI - CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI 
CHUNG TAY VÌ TRẺ MỒ CÔI DO COVID 
Đại dịch COVID-19 đã lấy đi sinh mạng của hơn 4,5 triệu người trên thế giới. Phần lớn sự chú ý 
của giới khoa học và truyền thông tập trung vào tỷ lệ tử vọng liên quan đến COVID-19 mà gần 
như quên đi những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau vì đã mất đi những người thân này. Tạp chí y 
khoa The Lancet ước tính có hơn 1 triệu trẻ em trên toàn cầu mất đi cha hoặc mẹ vì COVID-19. 
Trong khi đó, chỉ riêng tại TP.HCM, đã có 1517 trẻ các cấp học rơi vào cảnh mồ côi trong vài 
tháng qua. 

Trẻ em mất cha hoặc mẹ có thể đối diện với nguy cơ sang chấn tâm lý nghiêm trọng, nếu 
không được hỗ trợ thích hợp sẽ ảnh hưởng dài hạn tới sức khoẻ tâm thần cũng như cơ hội 
thành công trong cuộc sống của các em sau này. Đặc biệt, những trẻ em vốn trước đây đã 
thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và giờ đây mất đi người mang lại nguồn kinh tế 
chính sẽ còn cần những hỗ trợ về vật chất khẩn cấp, bên cạnh việc cam kết hỗ trợ về giáo 
dục và tinh thần trong dài hạn. 
Nhận thấy điều này, Saigon Children's Charity cùng với Trung tâm Nâng cao Năng lực, Hỗ 
trợ Phụ nữ và Trẻ em - Trung tâm CSWC và Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững 
MSD Vietnam cùng phát động chiến dịch “Em không lẻ loi”. Chiến dịch nhằm giúp đỡ các 
trẻ em mất cha hoặc mẹ do COVID-19 và hiện đang gặp khó khăn về tài chính. Cùng với nỗ 
lực của chính phủ, mỗi tổ chức sẽ đóng góp những kinh nghiệm đa dạng và chuyên môn về 
công tác xã hội, để giúp trẻ giảm nhẹ những sang chấn sau khi mất người thân, tư vấn một 
cách có trách nhiệm về các vấn đề xoay quanh cuộc sống và giáo dục, khích lệ và hỗ trợ trẻ 
phát triển bản thân, cũng như tạo ra một tấm lưới an toàn nâng đỡ trẻ trong hoàn cảnh cha 
hoặc mẹ không còn. 

Trong khuôn khổ chiến dịch, MSD Vietnam, CSWS và 
Saigonchildren đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm 
kêu gọi sự hỗ trợ chung tay của cộng đồng và lan tỏa chiến 
dịch. Tính đến tháng 10.2021, chiến dịch đã thành công gây quỹ 
$21.115 từ hơn 300 cá nhân và 1 doanh nghiệp, hỗ trợ 25 trẻ em 
trong tổng số 38 ca đăng ký. Chiến dịch vẫn đang tiếp tục được 
triển khai và rất cần sự chung tay của các nhà hảo tâm cùng 
cộng đồng để trẻ em mất cha mẹ vì đại dịch được kịp thời hỗ trợ 
và đảm bảo sự phát triển an toàn.
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Đông ấm Bản Lầu - Chung tay trao tặng 
áo ấm cho các em học sInh vùng cao  

Mùa đông này, với mong muốn mang hơi 
ấm, tình yêu thương và sức mạnh tinh thần 
tiếp bước cho  464 em học sinh trường 
Tiểu học Bản Lầu vượt qua khó khăn, tiếp 
tục đến trường chinh phục tri thức và từng 
bước chạm tới những ước mơ của mình, 
Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền 
vững đã phát động chiến dịch “Đông ấm 
Bản Lầu” với sự đồng hành và hỗ trợ của Ví 
điện tử MoMo.

Không được may mắn như trẻ em ở thành 
phố, các em học sinh tại trường Tiểu học 
Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào 
Cai và rất nhiều ngôi trường vùng cao khác, 
hành trình đến với “con chữ” còn nhiều khó 
khăn, vất vả. Hiện nay, trường Tiểu học Bản 
Lầu có 464 em học sinh thì trong đó hơn 
300 em là người dân tộc thiểu số, 90 em 
thuộc các hộ nghèo, cận nghèo, các gia 
đình đặc biệt khó khăn.

Vào mùa đông, có thời điểm nhiệt độ xuống dưới 0 độ, song hầu hết các em chỉ được khoác 
lên người những bộ áo quần mỏng manh, vượt qua gió lạnh đi đến trường học, ảnh hưởng 
rất nhiều đến sức khoẻ và chất lượng học tập.

Nhờ sự hỗ trợ của Ví MoMo, MSD đã gây quỹ thành công 150.000.000đ trên Trái tim MoMo 
và 3.750.000 Heo Vàng thông qua Heo Đất MoMo với số tiền quy đổi 450.000.000đ. Số 
tiền quyên góp sẽ được sử dụng để tặng các em những đồ dùng cá nhân để đảm bảo sức 
khoẻ và phục vụ học tập bao gồm: 464 đôi giày, 928 đôi tất và 464 cặp sách mới cho học 
sinh toàn trường, đồng thời trao tặng thêm 90 áo khoác ấm và 20 chiếc chăn. Bên cạnh đó, 
số tiền quyên góp thành công sẽ dùng để lắp đặt hệ thống quản trị “Trường học thông minh” 
để hỗ trợ nhà trường trong công tác quản lý, thông tin tới học sinh và phục vụ cho việc học 
tập của các em.

45



46



Câu chuyện của bạn T.T.L.C 
(Trung tâm NghỊ lực sống) 

Câu chuyện dưới đây được chia sẻ bởi chị T.T.L.C đến từ Trung tâm Nghị lực sống. Câu 
chuyện được United Way Worldwide (UWW) thu thập từ những câu chuyện cảm động của 
đối tác và người hưởng lợi tham gia dự án Shinhan S² Bridge Việt Nam.
Chị T.T.L.C được tham gia khóa đào tạo dán 
nhãn dữ liệu từ dự án Shinhan S² Bridge Việt 
Nam do công ty Aimmo trực tiếp đào tạo phối 
hợp với trung tâm Nghị Lực Sống nơi mà chị 
đang học khóa đào tạo nghề chỉnh sửa ảnh bất 
động sản. Khi nhắc đến những động lực tham 
dự vào dự án Shinhan S² Bridge Việt Nam, chị 
Chi có chia sẻ: Chị là một người khuyết tật với 
thể trạng thấp và nhỏ. Chị luôn mong muốn 
học một nghề để có thể đi làm kiếm một công 
việc ổn định. Trước khi đến với trung tâm Nghị 
Lực Sống, chị đã học tại khoa lập trình của 
một trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, như 
bao người khác, chị cũng có đi xin việc một số 
nơi nhưng không được nhận do không có đủ 
sức khỏe và môi trường làm việc không phù 
hợp với bản thân. Sau đó, chị đã quyết định đi 
học nghề chỉnh sửa ảnh tại Nghị Lực Sống. Tại 
dây, chị được tham gia dự án Shinhan, được 
đào tạo nghề dán nhãn dữ liệu. Và chị nhận 
thấy đây cũng là một lĩnh vực thú vị và có thể 
có nhiều cơ hội việc làm trong thời đại số,

sử dụng trí tuệ thông minh nhân tạo. Khi 
mới bắt đầu khóa học đào tạo dán nhãn 
dữ liệu của công ty Aimmo, chị gần như 
không biết gì về công việc dán nhãn, hay 
vẽ ảnh. Tuy nhiên, sau khi được các thầy 
cô hướng dẫn, chị đã biết vẽ ảnh sao cho 
chuyên nghiệp  và được học những kiễn 
thức cơ bản về các công cụ chỉnh ảnh.   
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Sau khi tham gia dự án Shinhan cũng như học nghề tại Nghị Lực Sống, cuộc sống của chị có 
khá nhiều sự thay đổi. Trước đây, chị khá tự ti về bản thân và nghĩ rằng mình không thể có 
việc làm. Tuy nhiên, sau khi học ở trung tâm, chị rất yêu thích việc được học các công cụ chỉnh 
sửa ảnh, vẽ như trong phần đào

Sau khi tham gia dự án Shinhan cũng như học nghề tại Nghị Lực Sống, cuộc sống của chị có 
khá nhiều sự thay đổi. Trước đây, chị khá tự ti về bản thân và nghĩ rằng mình không thể có 
việc làm. Tuy nhiên, sau khi học ở trung tâm, chị rất yêu thích việc được học các công cụ chỉnh 
sửa ảnh, vẽ như trong phần đào tạo của công ty Aimmo. Hiện nay, chị đã được nhận vào một 
công ty chỉnh sửa ảnh tại Hà Nội. Việc này khiến chị cảm thấy tự tin hơn về bản thân mình, có 
thể tự mình có việc làm, kiếm tiền nuôi sống bản thân và có thể hỗ trợ cho gia đình. Bên cạnh 
đó, môi trường học tập tại trung tâm Nghị Lực Sống giúp chị cải thiện các kỹ năng giao tiếp, 
làm việc nhóm, quản lý tài chính cá nhân, hướng dẫn viết CV, hướng dẫn phỏng vấn xin việc 
thông qua các khóa học kỹ năng mềm. Điều này đã giúp chị tự tin hơn khi đi xin việc.  

Câu chuyện của chị T.T.L.C từ Trung tâm Nghị lực sống cũng là một trong rất nhiều câu chuyện 
cảm động được thu thập từ các đối tác và người hưởng lợi từ dự án Shinhan S² Bridge Việt 
Nam.  
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