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TUYÊN BỐ CHUNG
CỦA NHÓM CÔNG TÁC VỀ QUYỀN TRẺ EM
(Về việc: Phòng, chống bạo lực trẻ em tại Việt Nam)

Trong những ngày qua, dư luận cả nước nói chung vô cùng phẫn nộ về vụ việc cháu bé 8 tuổi tại
thành phố Hồ Chí Minh tử vong nghi do bị bạo hành, nghi can là người trực tiếp chăm sóc trẻ và
người thân. Trong năm 2021, đây không phải vụ việc đầu tiên mà thực tế đã có hàng loạt vụ xâm
hại trẻ em nghiêm trọng tương tự đã được phát hiện. Mặc dù chưa có thống kê về số ca bạo lực,
xâm hại trẻ em cập nhật tới cuối năm 2021, nhưng theo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách,
pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” của Đoàn Giám sát quốc hội khóa XIV ngày 19 tháng 5
năm 2020 với thông tin trích dẫn từ báo cáo của Chính phủ từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2019,
cả nước đã phát hiện 857 trẻ em bị bạo lực (giết trẻ em: 191 trẻ, cố ý gây thương tích: 666 trẻ),
chiếm 9,84% tổng số trẻ em bị xâm hại1. Điều đáng lưu ý, các vụ việc chỉ được phát hiện khi đã quá
muộn, hậu quả trong nhiều trường hợp là không thể khắc phục.
Nhóm Công tác về quyền trẻ em2 bày tỏ mối quan ngại sâu sắc đối với những vụ việc nêu trên và
mong đợi có những cải thiện rõ rệt hơn nữa trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em tại Việt Nam.
Chúng tôi ghi nhận: Đảng và Chính phủ Việt Nam, các tổ chức xã hội, các cá nhân, doanh nghiệp
đã dành nhiều nguồn lực hỗ trợ và luôn nỗ lực để thúc đẩy công tác Bảo vệ trẻ em (BVTE).
Tuy nhiên, bạo lực đối với trẻ em vẫn là một vấn đề bức xúc trong trong xã hội do những nguyên
nhân sau:
• Cơ chế và hệ thống BVTE các cấp đã được thiết lập nhưng hoạt động chưa thực sự hiệu quả:
thiếu nguồn lực ở hầu hết các cấp; sự điều phối, sự tham gia liên ngành trong phòng ngừa, phát
hiện và xử lý các vụ việc bạo lực trẻ em chưa tập trung và hiệu quả; việc phát hiện sớm và báo
cáo xử lý các trường hợp còn nhiều lỗ hổng;
• Kiến thức và kỹ năng trong nhận biết nguy cơ bạo lực trẻ em, báo cáo và xử lý trường hợp xâm
hại trẻ em của người dân, cán bộ, công chức/viên chức trong các ngành liên quan còn hạn chế;
• Sự tham gia và trách nhiệm của cộng đồng trong BVTE, phòng ngừa, phát hiện sớm các vụ việc
xâm hại, bạo lực trẻ em còn hạn chế: khi vụ việc xảy ra hoặc có nghi ngờ trẻ bị xâm hại, bạo lực
thì ngại báo cáo, không báo cáo ngay hoặc không biết báo cáo cho ai;
• Kiến thức và kỹ năng làm cha mẹ và của người chăm sóc trẻ còn hạn chế trong việc áp dụng kỷ
luật tích cực, không sử dụng bạo lực với trẻ và trong phát hiện và tố cáo các hành vi bạo lực trẻ
em;
• Trẻ em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về quyền trẻ em, kiến thức và kĩ năng nhận biết
nguy cơ bạo lực, xâm hại cũng như kĩ năng đảm bảo an toàn, lên tiếng báo cáo để bảo vệ mình
và/hoặc bạn bè khi bị bạo lực, xâm hại.

Báo cáo số 69 của Đoàn giám sát Quốc hội, ngày 19/05/2020.
Nhóm Công tác về Quyền trẻ em bao gồm các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các tổ chức trong nước cùng mục tiêu thúc đẩy,
hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các thành viên trong nhóm và với các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà tài trợ thúc đẩy việc
thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam. Nhóm đăng ký hoạt động chính thức tại “Trung Tâm Dữ liệu các tổ chức Phi chính phủ nước
ngoài” từ năm 2006.
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Chúng tôi đề xuất:
• Các cơ quan truyền thông, giáo dục tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân bao gồm trẻ em
nắm được các kiến thức về quyền trẻ em, để toàn xã hội quan tâm đến công tác bảo vệ trẻ em,
chủ động đưa ra các sáng kiến, hình thức kết hợp, phương pháp thực hiện và triển khai các hoạt
động phòng chống bạo lực đối với trẻ em;
• Chính phủ tiếp tục củng cố hệ thống BVTE các cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở; làm rõ các ưu tiên
trong công tác BVTE nhằm ngăn ngừa, phát hiện sớm và xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em, đặc
biệt trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi COVID-19; bổ sung/ làm rõ vai trò, trách nhiệm giải trình của
chính quyền địa phương, trách nhiệm và sự tham gia của cộng đồng; bổ sung các quy định liên
quan về phòng chống bạo lực trẻ em, cấm sử dụng các hình thức trừng phạt về thể chất và tinh
thần đối với trẻ em trong Luật phòng chống, bạo lực gia đình sửa đổi;
• Rà soát các tổ công tác về bảo vệ trẻ em tại các phường, xã, cụm dân cư nhằm đảm bảo cộng
đồng biết rõ các địa chỉ cần thông báo để liên hệ, báo cáo liên quan đến các trường hợp bạo lực,
xâm hại trẻ em. Tiếp tục thúc đẩy nhanh cơ chế để người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp
xã/phường được bố trí công việc với chức năng, nhiệm vụ rõ ràng và có khối cộng tác viên cơ sở;
• Làm rõ cơ chế phối hợp giữa các ngành liên quan; cung cấp kiến thức, kỹ năng cho công chức,
viên chức trong các ngành liên quan (y tế, giáo dục, công an) trong việc phát hiện sớm, báo cáo và
phối hợp xử lý các trường hợp xâm hại, bạo lực đối với trẻ em;
• Thúc đẩy vai trò của Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em (111) trong đảm bảo đáp ứng kịp thời và
chất lượng với các cuộc gọi về BVTE, bổ sung cán bộ hoặc hình thành mạng lưới ở khu vực để
góp phần cung cấp dịch vụ hỗ trợ kịp thời cho trẻ em, đồng thời nâng cao chất lượng hệ thống dịch
vụ phòng chống bạo lực, xâm hại và bảo vệ trẻ em tại cơ sở. Kết hợp với việc hiện đại hóa và mở
thêm các kênh tiếp nhận thông tin qua môi trường trực tuyến cũng như điều phối dịch vụ bảo vệ trẻ
em áp dụng công nghệ mới theo mô hình Chính phủ 4.0 từ Trung ương xuống địa phương;
• Cơ quan điều tra, xét xử nghiêm túc thực thi pháp luật theo tinh thần các văn bản luật của nhà nước
và các hiệp ước về quyền con người đặc biệt là quyền trẻ em mà Việt Nam đã ký kết đối với các
trường hợp bạo hành trẻ em để bảo đảm không sót người, sót việc, minh bạch, công bằng, và nhân
đạo;
• Khuyến khích người dân và bản thân trẻ em tích cực báo cáo, tố giác kịp thời các trường hợp nghi
ngờ xâm hại và bạo lực đối với trẻ em đến các cơ quan chức năng;
• Thúc đấy việc chính thống hóa các chương trình phổ biến kĩ năng làm cha mẹ, kỷ luật tích cực,
không dùng bạo lực trong giáo dục trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ.
Chúng tôi cam kết:
• Tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, cụ thể là Cục Trẻ em - Bộ LĐTB&XH cùng các ban
ngành liên quan trong việc hỗ trợ kỹ thuật và huy động nguồn lực để triển khai các biện pháp đồng
bộ và lâu dài trong nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống bảo vệ trẻ em nhằm ngăn ngừa, phát
hiện sớm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và hỗ trợ các trẻ em để các em được phát triển trong
một môi trường an toàn và thân thiện;
• Thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền Trẻ em, đặc biệt đảm bảo việc công
khai giám sát việc thực thi các quyền trẻ em trong xã hội, bao gồm cả tình huống khẩn cấp thông
qua các chương trình và dự án của các tổ chức;
• Phối hợp và chia sẻ nguồn lực trong các hoạt động vận động chính sách, vận động sự tham gia
của các thành phần trong xã hội, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các địa phương đặc biệt về nhân
lực, kỹ thuật, kinh nghiệm và bài học từ các mô hình dự án, chương trình đào tạo giảng viên nguồn
và nhân rộng các mô hình giáo dục tích cực…nhằm điều phối hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch
vụ chăm sóc và bảo vệ trẻ em của Việt Nam.
Ngày 05 Tháng 01 Năm 2022
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