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Sinh thời Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã 
khẳng định “Thiếu 

niên, nhi đồng là người chủ 
tương lai của nước nhà. Vì vậy, 
chăm sóc và giáo dục tốt các 
cháu là nhiệm vụ của toàn 
Đảng, toàn dân”. Thực hiện 
lời dạy của Bác, thời gian qua, 
công tác bảo vệ, chăm sóc 
và giáo dục trẻ em luôn được 
Đảng và Nhà nước quan tâm, 
xem là một trong những chính 
sách ưu tiên hàng đầu để bảo 
đảm an sinh xã hội, vì mục 
tiêu phát triển ổn định và lâu 
dài của đất nước.

Những năm qua, cùng 
với sự phát triển về mọi mặt 
của đời sống kinh tế, chính 
trị, văn hoá xã hội, vấn đề trẻ 
em ngày càng được chú trọng 
quan tâm; nhiều chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà 
nước liên quan đến sự nghiệp 
chăm sóc, giáo dục trẻ em 
đã và đang đi vào cuộc sống; 
điều này góp phần tạo nên 
sức mạnh tổng hợp của môi 

trường giáo dục toàn diện, tạo 
ra sự chuyển biến về nhận 
thức của xã hội, thúc đẩy 
việc    chăm lo sự nghiệp giáo 
dục thế hệ tương lai của dân 
tộc.  Theo báo cáo của phòng 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội các huyện, thị xã, thành 
phố, toàn tỉnh Hưng Yên hiện 
có 325.482 trẻ em, trong đó số 
trẻ em dưới 6 tuổi là 132.689 trẻ 
em; trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt là 2.515 trẻ em; trẻ em có 
nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc 
biệt là 11.603 trẻ em và trẻ em 
có hoàn cảnh khác là 201 trẻ 
em.

Công tác bảo vệ, chăm 
sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh 
Hưng Yên thời gian qua luôn 
được các cấp, các ngành quan 
tâm, đầu tư, bố trí nguồn lực để 
thực hiện. Năm 2021, cấp tỉnh 
đã kiện toàn Ban điều hành 
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trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2021
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bảo vệ trẻ em; chỉ đạo các 
địa phương kiện toàn tổ chức 
phối hợp liên ngành tại cấp 
huyện, cấp xã đồng thời triển 
khai kịp thời các chương trình, 
kế hoạch, văn bản chỉ đạo về 
công tác bảo vệ và chăm sóc 
trẻ em; tổ chức các hoạt động 
chăm lo cho trẻ em nhân dịp 
các ngày lễ, tết, như tặng quà, 
trao tặng học bổng, xe đạp đến 
trường, trao bảo trợ dài hạn, hỗ 
trợ đột xuất... nhằm đảm bảo 
cho trẻ em được thực hiện đầy 
đủ các quyền của trẻ em.

Năm 2021, do ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19 đến mọi 
mặt của đời sống xã hội trong 
đó có trẻ em và công tác trẻ 
em, tuy nhiên, với sự quan 
tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các 
cấp ủy đảng, chính quyền, địa 
phương trong tỉnh, công tác 
bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên 
địa bàn tỉnh đã đạt những kết 
quả tích cực, cụ thể:

1. Công tác tham mưu, 
chỉ đạo, giám sát, đánh giá 
thực hiện quyền trẻ em 

a) Công tác tham mưu, 
chỉ đạo

Thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ được giao, Sở Lao 
động - Thương binh  và Xã hội 
đã chủ trì, phối hợp các sở, ban, 
ngành, đoàn thể tỉnh và các 
địa phương tham mưu UBND 
tỉnh, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo 
trợ trẻ em tỉnh, Ban Điều hành 
bảo vệ trẻ em tỉnh ban hành và 
trực tiếp ban hành 21 văn bản 

hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc 
triển khai thực hiện công tác 
trẻ em trên địa bàn tỉnh. Căn 
cứ chức năng, nhiệm vụ được 
phân công, các sở, ngành, 
đoàn thể tỉnh đã ban hành các 
văn bản hướng dẫn, chỉ đạo 
các đơn vị trực thuộc tham gia, 
phối hợp thực hiện công tác 
bảo vệ, chăm sóc trẻ em; các 
huyện, thị xã, thành phố ban 
hành các văn bản chỉ đạo các 
xã, phường, thị trấn thực hiện 
các chương trình, kế hoạch 
để tổ chức thực hiện công tác 
trẻ em phù hợp với điều kiện 
của từng địa phương và công 
tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19.

 b) Công tác giám sát, 
đánh giá thực hiện quyền trẻ 
em

 Công tác giám sát, 
đánh giá thực hiện quyền trẻ 
em được các sở, ngành, đoàn 
thể, địa phương lồng ghép 
trong việc thực hiện pháp luật, 
chính sách, chương trình, đề 
án, kế hoạch về trẻ em, trong 
các cuộc thanh tra, kiểm tra 
liên ngành và chuyên đề đặc 
biệt trong việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 121/2020/
QH14 ngày 19/6/2020 của 
Quốc hội về tiếp tục tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả việc 
thực hiện chính sách, pháp 
luật về phòng, chống xâm hại 
trẻ em;  Chỉ thị số 23/CT-TTg 
ngày 26/5/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường 

các giải pháp bảo đảm thực 
hiện quyền em và bảo vệ trẻ 
em trong đó xác định rõ trách 
nhiệm của các ngành, các cấp, 
của người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức trong việc thực hiện 
quyền trẻ em, các mục tiêu về 
trẻ em và giải quyết các vấn đề 
về trẻ em. 

2. Công tác bảo vệ trẻ 
em (ở 3 cấp độ)

a) Cấp độ phòng ngừa
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tích cực triển 
khai các hoạt động tuyên 
truyền, phổ biến các chủ 
trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của 
Nhà nước về công tác bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em, phối hợp với 
Đài Phát thanh - truyền hình 
tỉnh, Báo Hưng Yên xây dựng 
các tin bài, phóng sự tuyên 
truyền, phổ biến các chính 
sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước nhằm hướng dẫn 
cho cha mẹ, người chăm sóc 
trẻ em, các thành viên trong 
gia đình, cộng đồng và trẻ em 
các kiến thức, kỹ năng bảo 
đảm an toàn, bảo vệ trẻ em, 
chăm sóc sức khỏe thể chất 
và tinh thần cho trẻ em trong 
dịch Covid-19; tăng cường các 
hoạt động tuyên truyền, cung 
cấp kiến thức, kỹ năng về 
bảo vệ trẻ em trong đại dịch 
Covid-19 bằng nhiều hình thức 
như treo băng rôn, khẩu hiểu, 
xây dựng, in ấn, phát hành các 
sản phẩm truyền thông về bảo 
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vệ trẻ em tại khu cách ly tập 
trung, phòng chống tai nạn, 
thương tích và đuối nước ở trẻ 
em... Năm 2021, Sở Lao động- 
Thương binh và Xã hội đã phối 
hợp với các địa phương, đơn 
vị trong tỉnh triển khai xây 
dựng panô, áp phích nội dung 
tuyên truyền về xây dựng xã, 
phường, thị trấn phù hợp với 
trẻ em và bảo vệ, chăm sóc 
trẻ em; in ấn và cấp phát 1.535 
cuốn sách  về “Phòng, chống 
xâm hại tình dục trẻ em”; 400 
cuốn sách “Giáo dục an toàn, 
kỹ năng thoát hiểm, phòng 
tránh tai nạn thương tích cho 
học sinh”; cấp phát 19.000.000 
tờ gấp với nội dung chăm sóc 
vì sự phát triển toàn diện của 
trẻ em trong những năm đầu 
đời; những điều cần biết để tự 
chăm sóc bản thân trong các 
cơ sở cách ly; Phòng chống 
đuối nước cho trẻ em trong 
mùa dịch Covid-19. Hưởng 
ứng Tháng hành động vì trẻ 
em năm 2021, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội đã phối 
hợp với UBND huyện Kim Động 
và UBND thành phố Hưng 
Yên tổ chức treo 80 băng rôn, 
khẩu hiệu; tổ chức 10 lớp tập 
huấn, nâng cao năng lực cho 
cho cán bộ và cộng tác viên 
làm công tác trẻ em tại 10/10 
huyện, thị xã, thành phố và 161 
xã, phường, thị trấn về bảo vệ 
trẻ em và công tác xã hội với 
trẻ em với tổng số 839 đại biểu 
tham dự; 06 lớp tập huấn trực 

tuyến về quyền, bổn phận của 
trẻ em và kiến thức, kỹ năng 
bảo vệ trẻ em, phòng, chống 
xâm hại, phòng, chống tai nạn, 
thương tích trẻ em cho 2.494 
học sinh của các trường tiểu 
học, trung học cơ sở trên địa 
bàn các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, 
Kim Động và thành phố Hưng 
Yên; phối hợp với ngành Sở 
Giáo dục và Đào tạo tổ chức 02 
buổi truyền thông trực tiếp tại 
trường học cho 1.229 đại biểu, 
trong đó có 1.155 trẻ em về bảo 
vệ trẻ em, phòng, chống xâm 
hại trẻ em trong cơ sở giáo 
dục; phối hợp với Công an tỉnh 
phối hợp tổ chức 08 buổi tuyên 
truyền Luật Giao thông đường 
bộ và phòng chống bạo lực học 
đường, phòng, chống Covid-19, 
phòng, chống xâm hại trẻ em 
cho giáo viên, phụ huynh, học 
sinh; phối hợp với Ban Thường 
vụ Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi 
trực tuyến “Tìm hiểu Luật Trẻ 
em” tỉnh Hưng Yên năm 2021. 

b) Cấp độ hỗ trợ
Việc tổ chức các hoạt 

động hỗ trợ nhằm cải thiện 
điều kiện sống cho nhóm trẻ 
em có nguy cơ rơi vào hoàn 
cảnh đặc biệt, trang bị các 
kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em; rà soát, phân 
loại đối tượng trẻ em có nguy 
cơ bỏ học, trẻ em nghèo thiếu 
đồ dùng học tập để xây dựng 
kế hoạch hỗ trợ phù hợp luôn 
được các sở, ban, ngành, đoàn 
thể và địa phương quan tâm. 

Năm 2021, đã tổ chức chăm 
sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học 
chữ, học nghề cho 400 trẻ em 
khuyết tật, trẻ em mồ côi tại 
trường Phục hồi chức năng và 
Dạy nghề cho người khuyết 
tật của tỉnh; 07 trẻ em được 
nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo 
trợ xã hội và Công tác xã hội 
tỉnh. Ngành Tư pháp đã hỗ trợ 
cho 180 lượt trẻ em thông qua 
hoạt động trợ giúp pháp lý; 
Tỉnh Đoàn hỗ trợ cải tạo 40 ao 
bơi để dạy bơi cho trẻ em, học 
sinh phòng, tránh tai nạn đuối 
nước ở trẻ em.

Các địa phương trong 
tỉnh tiếp tục duy trì và nhân 
rộng mô hình “Ngôi nhà an 
toàn” phòng, chống tai nạn, 
thương tích tại 03 xã thuộc 
huyện Phù Cừ, Văn Giang và 
thị xã Mỹ Hào. Tại các xã triển 
khai mô hình, 100% các hộ 
gia đình có trẻ em ký cam kết 
thực hiện các tiêu chí “Ngôi 
nhà an toàn” phòng, chống tai 
nạn, thương tích cho trẻ em; 
trên 90% hộ đạt tiêu chí ngôi 
nhà an toàn, phòng, chống tai 
nạn, thương tích trẻ em.

c)  Cấp độ can thiệp
Bên cạnh việc tổ chức 

các hoạt động phòng ngừa, hỗ 
trợ trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, 
xâm hại và rơi vào hoàn cảnh 
đặc biệt, các cấp, các ngành, 
các địa phương trong tỉnh 
thời gian qua đã chú trọng tổ 
chức các hoạt động can thiệp, 
trợ giúp, phục hồi cho trẻ em 
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nhằm hạn chế đến mức thấp 
nhất những tổn hại về thể chất 
và tinh thần của trẻ em thông 
qua các hình thức hỗ trợ phù 
hợp với nhu cầu của trẻ em 
và gia đình trẻ, phù hợp mức 
độ tổn hại của trẻ em và theo 
tính chất, mức độ của từng vụ 
việc. Trong năm 2021, Sở Lao 
động- Thương binh và Xã hội 
đã phối hợp với các ngành, các 
địa phương tổ chức can thiệp 
kịp thời cho 10 trường hợp trẻ 
em bị xâm hại thông qua các 
hoạt động tham vấn, tư vấn 
tâm lý cho trẻ em và gia đình; 
kết nối trị liệu tâm lý cho trẻ 
em bị xâm hại, kết nối dịch vụ 
pháp lý và hỗ trợ y tế; hỗ trợ 
dinh dưỡng; hỗ trợ giáo dục 
(đối với trẻ em đang đi học); hỗ 
trợ pháp lý và hỗ trợ gia đình 
tiếp cận với các chính sách trợ 
giúp xã hội, qua đó đã giúp cho 
các em tự tin hòa nhập cộng 
đồng, nhà trường và gia đình.

3. Về công tác chăm sóc 
trẻ em

Hệ thống chăm sóc sức 
khỏe từ cấp tỉnh đến cơ sở thời 
gian qua được kiện toàn, từng 
bước nâng cao chất lượng 
khám, chữa bệnh. Ngành Y 
tế đã chỉ đạo các đơn vị trong 
ngành tăng cường tuyên 
truyền công tác phòng, chống 
dịch bệnh cho trẻ em nhất là 
đảm bảo an toàn cho trẻ em 
trong Covid-19; hướng dẫn lựa 
chọn và sử dụng thực phẩm 
an toàn cho trẻ; tích cực triển 

khai các hoạt động chăm sóc 
sức khỏe trẻ em, quan tâm 
tới công tác khám bệnh, chữa 
bệnh, tiêm chủng, tư vấn về 
dinh dưỡng hợp lý. Ngành 
Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo 
các cơ sở giáo dục trong tỉnh 
đã kiểm tra sức khỏe định 
kỳ theo quy định của công 
tác y tế trường học. Các cơ sở 
giáo dục đã thường xuyên bổ 
sung, trang bị các vật dụng 
y tế để chăm sóc, sơ cứu ban 
đầu cho học sinh. Cảnh quan 
môi trường luôn đảm bảo vệ 
sinh sạch sẽ, không để tình 
trạng dịch bệnh lây lan, bùng 
phát nhằm đảm bảo an toàn 
cho học sinh trong giai đoạn 
dịch bệnh Covid-19 diễn biến 
phức tạp. Ngành Lao động - 
Thương binh và Xã hội tiếp 
tục triển khai hiệu quả chương 
trình khám sàng lọc và hỗ trợ 
phẫu thuật tim cho trẻ em bị 
tim bẩm sinh; thực hiện các 
chính sách trợ giúp xã hội 
đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. 
Năm 2021 do ảnh hưởng của 
đại dịch Covid-19, thực hiện 
Quyết định 23/2021/QĐ-TTg 
ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ, toàn tỉnh đã hỗ trợ 
một lần cho 341 trẻ em với tổng 
số tiền trên 750 triệu đồng. 
Ngoài chính sách hỗ trợ người 
bị ảnh hưởng bởi Covid-19 
theo Quyết định số 23/2021/
QĐ-TTg, Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội đã tham mưu 
UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh ban hành 
chính sách hỗ trợ cho 326 trẻ 
em thuộc 03 nhóm đối tượng 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
bị ảnh hưởng bởi Covid-19, 
gồm trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em 
mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị 
bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh 
phải điều trị dài ngày thuộc hộ 
nghèo, hộ cận nghèo với mức 
hỗ trợ 1.500.000 đồng/01 trẻ em 
(tổng kinh phí hỗ trợ cho trẻ 03 
nhóm trẻ là 489.000.000 đồng 
từ Quỹ Phòng, chống Covid 
của tỉnh); hỗ trợ dinh dưỡng 
cho trên 200 trẻ em phải cách 
ly tập trung do dịch Covid-19.

4. Công tác giáo dục trẻ 
em

Mạng lưới giáo dục và 
đào tạo của tỉnh Hưng Yên 
hiện nay tương đối ổn định, 
đáp ứng nhu cầu học tập của 
nhân dân. Trên địa bàn toàn 
tỉnh có 187 trường Mầm non 
(78.716 trẻ em), 152 trường 
Tiểu học (117.210 học sinh), 168 
trường Trung học cơ sở (73.902 
học sinh) và 39 trường Trung 
học phổ thông (trong đó 25 
trường công lập và 14 trường 
tư thục với 33.354 học sinh). 
Bên cạnh việc trang bị cho các 
em về văn hóa, các cơ sở giáo 
dục đẩy mạnh công tác truyền 
thông nâng cao nhận thức, 
giáo dục kiến thức về phòng, 
chống tai nạn, thương tích trẻ 
em, tập trung phòng, chống 
đuối nước trẻ em, kỹ năng an 
toàn cho trẻ em khi tham gia 
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giao thông. Giáo dục học sinh 
hiểu biết về mô hình “Trường 
học an toàn, phòng, chống tai 
nạn, thương tích”, chú trọng 
xây dựng mô hình phòng, 
chống đuối nước cho trẻ em, 
tăng cường công tác giáo dục 
an toàn giao thông khi tham 
gia giao thông cho học sinh. 
Năm 2021, do ảnh hưởng của 
đại dịch Covit 19, Sở Giáo dục 
và Đào tạo đã kịp thời chỉ đạo 
các nhà trường, cơ sở giáo dục 
lên phướng án tổ chức dạy học 
trực tuyến, đảm bảo an toàn 
cho trẻ em và chương trình 
học tập của học sinh theo 
đúng kế hoạch của ngành.

Thực hiện chương trình 
“Sóng và máy tính cho em” 
năm 2021, các cấp, các ngành 
trong tỉnh đã triển khai các 
hoạt động hỗ trợ cho trên 
2.000 trẻ em thuộc hộ nghèo, 
hộ cận nghèo các thiết bị học 
tập trực tuyến như: máy tính, 
điện thoại thông minh, sim 
và mạng 4G  để giúp các em 
điều kiện được học tập như 
bao trẻ em khác. Qua đó, giúp 
các em được thực hiện đầy đủ 
các quyền của trẻ em nhất là 
quyền được giáo dục, học tập 
và phát triển năng khiếu của 
trẻ em. 

5. Công tác văn hóa, 
thông tin, thể thao và du lịch 
và thực hiện quyền tham gia 
của trẻ em

Năm 2021, các hoạt 
động chăm lo đời sống tinh 

thần của trẻ em được gia đình 
và các cấp, các ngành càng 
quan tâm, nhất là trong Tháng 
hành động vì trẻ em và hoạt 
động hè với nhiều hoạt động 
được tổ chức linh hoạt phù 
hợp với công tác chống dịch 
bệnh Covid-19. Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội đã 
hướng dẫn các địa phương, 
đặc biệt các địa phương đã 
được hỗ trợ thành lập và hoạt 
động của Câu lạc bộ Quyền trẻ 
em tiếp tục duy trì hoạt động 
của các câu lạc bộ bằng hình 
thức phù hợp với diễn biến của 
dịch bệnh Covid-19. Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tăng 
cường công tác quản lý, hướng 
dẫn việc xây dựng chương 
trình, sự kiện, liên hoan ca 
nhạc, xiếc, tạp kỹ đảm bảo cho 
trẻ em được sinh hoạt văn hóa, 
thể thao và du lịch phù hợp với 
đặc điểm lứa tuổi và sự phát 
triển toàn diện của trẻ em; Ban 
Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo 
100% các liên đội duy trì hoạt 
động Câu lạc bộ Quyền trẻ em, 
tuyên truyền măng non, phát 
thanh măng non, Câu lạc bộ 
Phóng viên nhỏ; chỉ đạo các 
Liên đội tổ chức nhiều hoạt 
động nhằm thúc đẩy quyền 
tham gia của trẻ em như thành 
lập câu lạc bộ “Ý kiến tuổi 
hồng” trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên; xây dựng “điểm vui chơi 
cho thiếu nhi”; tổ chức Ngày 
hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến 
bước lên Đoàn”, tổ chức cuộc 

thi Video clip “Gương sáng đội 
viên” tỉnh Hưng Yên năm học 
2020 – 2021...

Bên cạnh đó, với tinh 
thần luôn dành những gì tốt 
đẹp nhất cho trẻ em, các ngành, 
đoàn thể, tổ chức, cá nhân đã 
tích cực tham gia ủng hộ Quỹ 
Bảo trợ trẻ em để chăm lo cho 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 
trẻ em thuộc hộ nghèo, cận 
nghèo, trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn. Năm 2021, Quỹ Bảo 
trợ trẻ em tỉnh đã phối hợp 
với các địa phương, đơn vị tổ 
chức các hoạt động chăm lo 
cho 1.746 trẻ em nhân dịp các 
ngày lễ, tết, sự kiện dành cho 
trẻ em với tổng kinh phí trên 
1 tỷ đồng. Phối hợp cũng Quỹ 
Vinacapital và Trung tâm tim 
mạch - Bệnh viện E Hà Nội tổ 
chức chương trình khám sàng 
lọc, tầm soát bệnh lý tim mạch 
và phẫu thuật tim cho 450 trẻ 
em bị bệnh tim bẩm sinh; hỗ 
trợ cho 05 trẻ em bị tim bẩm 
sinh và kết nối nhà tài trợ cho 
11 trẻ em để hỗ trợ phẫu thuật 
tim bẩm sinh; hỗ trợ đột xuất 
cho 15 trẻ em bị tử vong do 
tai nạn thương tích, trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; 
phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em 
Việt Nam trao bảo trợ dài hạn 
cho 04 trẻ em; thực hiện hỗ trợ 
1.525 trẻ em tham gia chương 
trình “gói mì hạnh phúc” và 
“Quỹ sữa vươn cao” tại 04 cơ 
sở trợ giúp xã và 07 đơn vị thụ 

(Xem tiếp trang  9)
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Hướng dẫn triển khai Tháng hành động
 vì trẻ em năm 2022

Ngày 19/4/2022, 
Bộ Lao động - 
Thương binh 

và Xã hội ban hành Công văn 
số 1191/LĐTBXH-TE hướng dẫn 
triển khai Tháng hành động vì 
trẻ em năm 2022. Tháng hành 
động nhằm tăng cường trách 
nhiệm của các ngành, các cấp 
và công tác phối hợp giữa các 
ngành: Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch, Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
và các cơ quan, tổ chức có liên 
quan tại địa phương thực hiện 
các biện pháp phòng ngừa, hỗ 
trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em 
kịp thời, hiệu quả, nhất là trong 
gia đình. Đồng thời, quan tâm, 
tạo điều kiện, vận động nguồn 
lực để mọi trẻ em có một mùa 
hè an toàn, lành mạnh.

Đ/c Nguyễn Duy Hưng, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh,  Chủ 
tịch Hội đồng bảo trợ

 Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 
và đại diện lãnh đạo các sở, ban,  
ngành trao học bổng và quà 

Cho trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn đạt thành tích 
cao trong học tập, rèn luyện

Với chủ đề “Chung tay 
bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng 
phòng, chống xâm hại, bạo lực 
trẻ em”, Tháng hành động vì 
trẻ em năm 2022 sẽ diễn ra từ 
ngày 01/6 đến ngày 30/6/2022 
với thông điệp và khẩu hiệu 
truyền thông:

1.  Trẻ em phải được an 
toàn trong ngôi nhà của mình.

2.  Roi vọt không làm trẻ 
nên người, yêu thương mạnh 
hơn lời quát mắng.

3. Pháp luật nghiêm trị 
mọi hành vi xâm hại, bạo lực 
trẻ em.

4. Kiên quyết phòng, 
chống bạo lực trẻ em trong gia 
đình.

5. Hãy lên tiếng để ngăn 
chặn mọi hành vi xâm hại, bạo 
lực trẻ em.

6. Gọi 111 để thông báo, tố 
giác mọi hành vi xâm hại, bạo 
lực trẻ em.

7. Số 111 - tiếp nhận 
thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ 
em mọi nơi.

Đ/c Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ 
Bảo trợ trẻ em tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban,  ngành trao học bổng và quà 

Cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện
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Trách nhiệm của gia đình 
đối với việc chăm sóc, bảo vệ 

và giáo dục trẻ em

Gia đình luôn giữ vai 
trò hàng đầu, là yếu 
tố quyết định đối với 

việc bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục trẻ em. Trong những năm 
qua, Nhà nước ta đã tích cực 
xây dựng và từng bước hoàn 
thiện hệ thống pháp luật Việt 
Nam nhằm đảm bảo tính đồng 
bộ, thống nhất, kịp thời điều 
chỉnh mọi quan hệ xã hội phát 
sinh,trong đó có pháp luật về 
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 
trẻ em, đồng thời từng bước 
làm hài hoà với pháp luật quốc 
tế, phù hợp với xu thế hội nhập 
khu vực và quốc tế. Đó là cơ 
sở pháp lý vững chắc cho việc 
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 
trẻ em, tạo cơ hội cho trẻ em 
phát triển toàn diện về thể 
chất và trí tuệ, tinh thần, xứng 
đáng là chủ nhân tương lai của 

đất nước.
Các quyền của trẻ em, 

trách nhiệm của gia đình đối 
với việc chăm sóc, bảo vệ, giáo 
dục trẻ em được quy định tại 

Mục 2 Chương VI Luật trẻ em 
năm 2016 cụ thể như sau:

1.Bảo đảm cho trẻ em 

được sống với cha, mẹ

Cha, mẹ, người chăm 
sóc trẻ em, các thành viên 
trong gia đình bảo đảm điều 
kiện để trẻ em được sống với 
cha, mẹ.

Cha, mẹ, người chăm sóc 
trẻ em và các thành viên trong 
gia đình phải chấp hành quy 
định của pháp luật và quyết 
định của cơ quan, cá nhân có 

thẩm quyền về việc hạn chế 
quyền của cha, mẹ; tách trẻ 
em khỏi cha, mẹ để bảo đảm 
an toàn và vì lợi ích tốt nhất 
của trẻ em.

2. Khai sinh cho trẻ em

Cha, mẹ, người chăm 
sóc trẻ em có trách nhiệm khai 
sinh cho trẻ em đúng thời hạn 

theo quy định của pháp luật.

3. Chăm sóc, nuôi dưỡng, 

giáo dục trẻ em

Cha, mẹ, người chăm 
sóc trẻ em và các thành viên 
trong gia đình có trách nhiệm 
trong việc chăm sóc, nuôi 
dưỡng, quản lý, giáo dục trẻ 
em; dành điều kiện tốt nhất 
theo khả năng cho sự phát 
triển liên tục, toàn diện của 
trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 
36 tháng tuổi; thường xuyên 
liên hệ với cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có trách nhiệm để được 
hướng dẫn, trợ giúp trong quá 
trình thực hiện trách nhiệm 
chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo 
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dục trẻ em.

Cha, mẹ, người chăm 
sóc trẻ em có trách nhiệm 
bảo đảm chế độ dinh dưỡng 
phù hợp với sự phát triển 
về thể chất, tinh thần của 
trẻ em theo từng độ tuổi. 
Cha, mẹ, người chăm sóc trẻ 
em có trách nhiệm thực hiện 
chăm sóc sức khỏe ban đầu, 
phòng bệnh cho trẻ em.

Phụ nữ mang thai có 
trách nhiệm tiếp cận dịch vụ 
y tế để được tư vấn sàng lọc, 
phòng ngừa các bệnh tật bẩm 
sinh cho trẻ em.

Cha, mẹ, người giám 
hộ, người chăm sóc trẻ em, 
các thành viên trong gia đình 
có trách nhiệm xây dựng gia 
đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, 
hạnh phúc; trau dồi kiến thức, 
kỹ năng chăm sóc, nuôi dưỡng, 
giáo dục trẻ em, tạo môi trường 
lành mạnh cho sự phát triển 
toàn diện của trẻ em.

4. Bảo đảm quyền học 
tập, phát triển năng khiếu, 
vui chơi, giải trí, hoạt động 
văn hóa, thể thao, du lịch của 

trẻ em

Cha, mẹ, giáo viên, 
người chăm sóc trẻ em và 
các thành viên trong gia đình 
có trách nhiệm gương mẫu 
về mọi mặt cho trẻ em noi 
theo; tự học để có kiến thức, 
kỹ năng giáo dục trẻ em về 
đạo đức, nhân cách, quyền và 
bổn phận của trẻ em; tạo môi 

trường lành mạnh cho sự phát 
triển toàn diện của trẻ em.

Cha, mẹ, giáo viên, 
người chăm sóc trẻ em có 
trách nhiệm bảo đảm cho trẻ 
em thực hiện quyền học tập, 
hoàn thành chương trình giáo 
dục phổ cập theo quy định của 
pháp luật, tạo điều kiện cho trẻ 
em theo học ở trình độ cao hơn. 
Cha, mẹ, giáo viên, người chăm 
sóc trẻ em phát hiện, khuyến 
khích, bồi dưỡng, phát triển tài 
năng, năng khiếu của trẻ em.

Cha, mẹ, giáo viên, người 
chăm sóc trẻ em tạo điều kiện 
để trẻ em được vui chơi, giải trí, 
hoạt động văn hóa, thể thao, 

du lịch phù hợp với độ tuổi.

5. Bảo vệ tính mạng, 
thân thể, nhân phẩm, danh 
dự, bí mật đời sống riêng tư 

của trẻ em

Cha, mẹ, giáo viên, người 

chăm sóc trẻ em và các thành 
viên trong gia đình có trách 
nhiệm sau đây:

Trau dồi kiến thức, kỹ 
năng giáo dục trẻ em về đạo 
đức, nhân cách, quyền và 
bổn phận của trẻ em; tạo môi 
trường an toàn, phòng ngừa 
tai nạn thương tích cho trẻ 
em; phòng ngừa trẻ em rơi vào 
hoàn cảnh đặc biệt, có nguy cơ 
bị xâm hại hoặc bị xâm hại;

Chấp hành các quyết 
định, biện pháp, quy định của 
cơ quan, cá nhân có thẩm 
quyền để bảo đảm sự an toàn, 
bảo vệ tính mạng, thân thể, 
nhân phẩm, danh dự và bí mật 
đời sống riêng tư của trẻ em;

Bảo đảm để trẻ em thực 
hiện được quyền bí mật đời 
sống riêng tư của mình, trừ 
trường hợp cần thiết để bảo vệ 
trẻ em và vì lợi ích tốt nhất của 
trẻ em.
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Cha, mẹ, giáo viên, người 
chăm sóc trẻ em, người hành 
nghề khám bệnh, chữa bệnh 
có trách nhiệm trong việc phát 
hiện, tố giác, thông báo cho cơ 
quan, cá nhân có thẩm quyền 
về hành vi xâm hại trẻ em, 
trường hợp trẻ em có nguy cơ 
bị xâm hại hoặc đang bị xâm 
hại trong và ngoài gia đình.

Cha, mẹ, người giám 
hộ của trẻ em có trách nhiệm 
lựa chọn người bào chữa hoặc 
tự mình bào chữa cho trẻ em 
trong quá trình tố tụng theo 
quy định của pháp luật.

6. Bảo đảm quyền dân 

sự của trẻ em

Cha, mẹ, người giám hộ 
của trẻ em và các thành viên 
trong gia đình có trách nhiệm 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
của trẻ em; đại diện cho trẻ 
em trong các giao dịch dân sự 
theo quy định của pháp luật; 
chịu trách nhiệm trong trường 

hợp để trẻ em thực hiện giao 
dịch dân sự trái pháp luật.

Cha, mẹ, người giám hộ 
của trẻ em phải giữ gìn, quản 
lý tài sản của trẻ em và giao lại 
cho trẻ em theo quy định của 
pháp luật.

Trường hợp trẻ em gây 
thiệt hại cho người khác thì 
cha, mẹ, người giám hộ của trẻ 
em phải bồi thường thiệt hại do 
hành vi của trẻ em đó gây ra 

theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý trẻ em và giáo 
dục để trẻ em thực hiện được 

quyền và bổn phận của trẻ em

Cha, mẹ, giáo viên, người 
chăm sóc trẻ em và các thành 
viên trong gia đình có trách 
nhiệm trong việc quản lý, giáo 
dục và giúp đỡ để trẻ em hiểu 
và thực hiện được quyền và 
bổn phận của trẻ em theo quy 
định tại Chương II Luật Trẻ em 
năm 2016.

Cha, mẹ, giáo viên, 
người chăm sóc trẻ em và 
các thành viên trong gia đình 
phối hợp chặt chẽ trong việc 
quản lý, giáo dục và giúp đỡ để 
trẻ em hiểu, nhận thức đầy đủ 
và thực hiện được quyền và 
bổn phận của trẻ em theo quy 
định tại Chương II Luật Trẻ em 
năm 2016.

Để trẻ em có thể nhận 
thức đầy đủ quyền lợi, những 
bổn phận và những việc trẻ 
em không được làm thì trách 
nhiệm đầu tiên phải thuộc 
về gia đình. Gia đình có trách 
nhiệm, nghĩa vụ nuôi dạy con 
cái, giúp các em thực hiện 
những bổn phận của mình 
và tránh xa những tệ nạn của 
xã hội. Hơn tất cả tình yêu 
thương và sự dạy bảo ân cần 
từ gia đình sẽ tạo nên bức 
tường vững chắc giúp ngăn 
chặn và giảm thiểu tình trạng 
xâm hại trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay./.

hưởng tại các huyện Khoái 
Châu, Tiên Lữ, Kim Động, Ân 
Thi; tổ chức trao tặng 80 chiếc 
xe đạp cho trẻ em có hoàn 
cảnh khó khăn vươn  trong 
học tập và rèn luyện.

Có thể nói, với sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính 

trị và bằng những việc làm 
hiệu quả, thiết thực, công tác 
bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 
2021 trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên đã đạt được những  kết 
quả tích cực, góp phần cùng 
toàn xã hội chung tay bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em, với mục tiêu 

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày 

mai”, trẻ em là hạnh phúc của 

gia đình, là tương lai của đất 

nước, giúp trẻ có cuộc sống ấm 

no, hạnh phúc, trong sáng và 

lành mạnh./.

  Đào Cẩm Nhung

Một số kết quả ...  Tiếp theo trang 5
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Sinh thời Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã khẳng 
định: “Thiếu niên, 

nhi đồng là người chủ tương 
lai của nước nhà. Vì vậy, chăm 
sóc và giáo dục tốt các cháu là 
nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn 
dân”.  Thực hiện lời dạy của 
Bác, thời gian qua cùng với 
nhiệm vụ phát triển kinh tế- 
xã hội, công tác bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục trẻ em trên địa 
bàn tỉnh Hưng Yên luôn được 
quan tâm đầu tư nguồn lực, 
được coi là một trong những 
chính sách ưu tiên hàng đầu 
để bảo đảm an sinh xã hội, vì 
mục tiêu phát triển ổn định và 
lâu dài của tỉnh.

Ngày 05/11/2012, Bộ 
Chính trị ban hành Chỉ thị 20-
CT/TW về “Tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác 
chăm sóc, giáo dục và bảo vệ 
trẻ em trong tình hình mới”, 
Quốc hội, Chính phủ, các cơ 
quan quản lý nhà nước về lĩnh 
vực trẻ em ở Trung ương đã kịp 
thời thể chế hóa và triển khai 
tổ chức thực hiện tích cực, hiệu 
quả như là Luật Trẻ em được 
Quốc hội khóa XIII thông qua 

ngày 5/4/2016; Quyết định số 
2361/QĐ-TTg, ngày 22/12/2015 
của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chương trình bảo vệ trẻ 
em giai đoạn 2016-2020; Quyết 
định số 1863/QĐ-TTg, ngày 
23/12/2019 phê duyệt Kế hoạch 
hành động quốc gia về phòng, 
chống bạo lực, xâm hại trẻ em, 
giai đoạn 2020-2025;  Chỉ thị 
số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 
về “Tăng cường các giải pháp 
bảo đảm thực hiện quyền trẻ 
em và bảo vệ trẻ em”…

Trên cơ sở định hướng, 

lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, 
Nhà nước, cấp ủy, chính quyền 
các địa phương trong tỉnh 

Hưng Yên đã ban hành, tổ chức 
quán triệt và triển khai thực 
hiện khá kịp thời, hiệu quả, 
góp phần tăng cường công tác 
chăm sóc, giáo dục và bảo vệ 
trẻ em, bước đầu giải quyết tốt 
một số vấn đề về trẻ em hiện 
nay, như phòng, chống xâm 
hại trẻ em; giảm thiểu lao động 
trẻ em; phòng, chống tai nạn 
thương tích trẻ em; bảo vệ trẻ 
em trên môi trường mạng; thúc 
đẩy quyền tham gia của trẻ em 
vào các vấn đề về trẻ em...  100% 
trẻ em dưới 6 tuổi được cấp 
phát thẻ bảo hiểm y tế; 100% 
trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 
chủng; 100% trẻ em từ 0 - 36 
tháng tuổi được uống Vitamin 
A. Các hoạt động vui chơi, giải 
trí và thực hiện quyền tham 
gia của trẻ em được triển khai 
với nhiều nội dung, hình thức 
phong phú, phù hợp với tâm lý 
lứa tuổi, giúp trẻ em phát triển 
toàn diện.

Tuy nhiên, công tác bảo 
vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 
trên địa bàn tỉnh thời gian qua 
vẫn còn một số hạn chế như 

Nâng cao hiệu quả
 công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em

 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 Ông Đặng Văn Diên, Giám đốc Sở LĐ - 
TB&XH và bà Vũ Thị Chanh, Phó Chủ 
tịch UBND huyện Kim Động trao tặng 
học bổng và xe đạp cho trẻ em huyện 

Kim Động 
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một số cấp ủy, chính quyền ở 
cơ sở chưa thường xuyên quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo; đội 
ngũ cán bộ chuyên trách còn 
mỏng, chủ yếu là kiêm nhiệm; 
công tác phòng ngừa trợ giúp 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 
và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh 
đặc biệt chưa chủ động; tình 
trạng trẻ em bị tai nạn thương 
tích, bị bạo lực, xâm hại vẫn 
xảy ra; nguồn lực đầu tư còn 
thiếu; quy hoạch điểm vui 
chơi còn thiếu đồng bộ, chưa 
đạt chuẩn... Với phương châm 
chăm sóc, giáo dục và bảo vệ 
trẻ em là vấn đề có tính chiến 
lược, lâu dài, góp phần quan 
trọng cho việc chuẩn bị và 
nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
và hội nhập quốc tế, thời gian 
tới, để nâng cao hiệu quả công 
tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
trên địa bàn tỉnh các cấp ủy 
đảng, chính quyền, đoàn thể, 
gia đình, nhà trường và toàn 
xã hội cần tiếp tục quán triệt 
và thực hiện tốt một số nhiệm 
vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phổ 
biến các quy định  của pháp 
luật về bảo vệ trẻ em.  Tuyên 
truyền, giáo dục cho người dân 
ý thức về tầm quan trọng của 
việc chăm sóc, giáo dục và bảo 
vệ trẻ em.  Phổ biến sâu rộng 
Luật Trẻ em, các quyền cơ bản 
của trẻ em, những kiến thức 

về bạo lực trẻ em… nhằm nâng 
cao nhận thức của người dân, 
của phụ huynh, của những 
người chăm sóc trẻ và của 
chính bản thân trẻ về các vấn 
đề liên quan đến tình trạng bạo 
lực trẻ em. Trên cơ sở đó thực 
hiện tốt các quy định của pháp 
Luật về bảo vệ trẻ em và có 
các biện pháp phòng ngừa và 
ứng phó với tình trạng này để 
phòng ngừa rủi ro cho trẻ em.

Thứ hai, tiếp tục thực 

hiện và phát huy hiệu quả 
của các mô hình “ngôi nhà an 
toàn”, “nhà tạm lánh” cho trẻ 
em. Khuyến khích và yêu cầu 
các gia đình có trẻ nhỏ phải 
đăng kí thực hiện “ Ngôi nhà an 
toàn” với các tiêu chí như: Đảm 
bảo an toàn xung quanh ngôi 
nhà, đảm bảo an toàn về điện 
cũng như các đồ dùng trong 
gia đình, các vật sắc nhọn phải 
để xa tầm tay trẻ em. đồng thời 
hướng dẫn gia đình biết cách 
làm cho ngôi nhà của mình an 
toàn hơn cho trẻ em. Mô hình 

này sẽ góp phần mang lại hiệu 
quả thiết thực trong công tác 
phòng chống tai nạn thương 
tích ở trẻ em, tiến đến “cộng 
đồng an toàn”, từng bước kiểm 
soát và khống chế tai nạn 
thương tích ở trẻ em một cách 
hiệu quả. Đẩy mạnh triển khai, 
thực hiện mô hình “địa chỉ tin 
cậy - nhà tạm lánh”  tại cộng 
đồng  nhằm hỗ trợ nạn nhân 
nơi tạm lánh khẩn cấp nhằm 
cách li và bảo vệ an toàn cho 
nạn nhân khỏi đối tượng gây 
bạo lực, chăm sóc y tế ban đầu, 
tư vấn tâm lí cho nạn nhân, tư 
vấn pháp luật cơ bản để nạn 
nhân bảo vệ có quyền lợi hợp 
pháp của mình, hỗ trợ nạn 
nhân về gia đình khi đảm bảo 
an toàn… 

Thứ ba, tăng cường công 
tác tiếp nhận, xử lí, can thiệp 
hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, bạo 
lực kịp thời. Tổ chức các hình 
thức phù hợp để lắng nghe ý 
kiến, nguyện vọng của trẻ em 
trong quá trình xây dựng và 
thực hiện chương trình, chính 
sách, pháp luật về trẻ em; thực 
hiện tốt việc tiếp nhận, xử 
lí thông tin và can thiệp, hỗ 
trợ kịp thời trẻ em bị bạo lực, 
xâm hại; giảm thiểu tình trạng 
trẻ em tử vong do đuối nước. 
Thường xuyên triển khai các 
biện pháp phòng, chống hành 
vi bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng 
cường rà soát, phát hiện ngăn 
chặn, xử lí kịp thời hành vi bạo 

Tập huấn phòng, tránh các loại hình 
tai nạn thương tích và đuối nước

 cho trẻ em tại trường Trung học cơ sở 
Quang Hưng, huyện Phù Cừ
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lực, xâm hại tình dục, xâm hại 
trẻ em trên môi trường mạng, 
bóc lột trẻ em.

Thứ tư, tăng cường 
truyền thông về Tổng đài 
điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ 
em,  Đường dây tư vấn và hỗ 
trợ trẻ em.  Cung cấp các số 
điện thoại khẩn cấp như Tổng 
đài điện thoại quốc gia bảo vệ 
trẻ em số 111, số điện thoại của 
Trung tâm Bảo trợ xã hội và 
công tác xã hội của tỉnh 0221.3 
830.789   để mọi trẻ em, cá 
nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ 
khi có nhu cầu tìm kiếm thông 
tin, thông báo, tố giác tội phạm 
về bạo lực, xâm hại trẻ em.

Thứ năm, triển khai các 
giải pháp phòng, chống suy 
dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 
tuổi đặc biệt là suy dinh dưỡng 
thể thấp còi; kiểm soát tình 
trạng thừa cân, béo phì ở trẻ 
em; xây dựng quy trình tiếp 
nhận khám bệnh, chữa bệnh 
cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại 
tình dục; các cơ quan giám 
định pháp y ưu tiên giám định 
trẻ em là nạn nhân của các vụ 
xâm hại trẻ em. Huy động Quỹ 
Bảo trợ trẻ em để sử dụng vào 
mục đích hỗ trợ, giúp đỡ trẻ 
khuyết tật, trẻ em mắc bệnh 
hiểm nghèo khám chữa bệnh, 
phẫu thuật và chỉnh hình 
miễn phí, cấp học bổng cho 
trẻ em gia đình nghèo, tổ chức 

dạy nghề và tạo việc làm phù 
hợp cho trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn.

Thứ sáu, phối kết hợp 
giữa gia đình - nhà trường và 
xã hội trong công tác bảo vệ, 
chăm sóc trẻ em.  Thực hiện 
đồng bộ các giải pháp ngăn 
chặn học sinh bỏ học và có 
nguy cơ bỏ học; giáo dục lối 
sống văn hóa, rèn luyện đạo 
đức cho học sinh và phòng, 
chống bạo lực học đường, xâm 
hại tình dục trẻ em. Thực hiện 
tốt chính sách an sinh xã hội, 
chăm lo cho trẻ em đảm bảo 
có môi trường sống an toàn, 
thân thiện, có điều kiện phát 
triển thể chất và tinh thần, 
được học tập, tham gia các 
hoạt động xã hội lành mạnh 
nhằm giảm thiểu các điều 
kiện phát sinh tội phạm xâm 
hại trẻ em, tội phạm trong lứa 
tuổi vị thành niên. Xây dựng, 
duy trì, nâng cao chất lượng 
hoạt động các mô hình câu lạc 
bộ “Quản lí, giáo dục con em 
trong gia đình không phạm 
tội và tệ nạn xã hội”, “Phòng, 
chống suy dinh dưỡng trẻ em”, 
“Nuôi con bằng sữa mẹ”...

Thứ bảy, hướng dẫn cho 
cha mẹ, người chăm sóc trẻ, gia 
đình, cộng đồng các kiến thức, 
kĩ năng thực hiện trách nhiệm 
bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ 
em để mọi người nhận thức 

được công tác phòng, chống 
xâm hại trẻ em là trách nhiệm 
của tất cả mọi người; kịp thời 
tố giác kịp thời các hành vi 
bạo lực, xâm hại trẻ em; giám 
sát, trông coi trẻ em, đặc biệt là 
trẻ nhỏ tuổi. Tăng cường công 
tác kiểm tra, rà soát việc triển 
khai các biện pháp bảo đảm 
an toàn với trẻ em đặc biệt đối 
với các phương tiện giao thông 
đưa đón học sinh, khu dân cư, 
khu vực thường xảy ra tai nạn 
đuối nước, tai nạn giao thông, 
cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng 
trẻ em, cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh cho trẻ em, cơ sở giáo 
dục, các thiết chế văn hóa, thể 
thao thuộc địa bàn quản lí.

Thứ tám, quan tâm bố trí 
nhân lực thực hiện công tác 
trẻ em tại địa phương, duy trì 
mạng lưới cộng tác viên thôn, 
khu phố tham gia công tác 
bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhất 
là trẻ em có hoàn cảnh khó 
khăn và trẻ có nguy cơ rơi vào 
hoàn cảnh đặc biệt. Kiện toàn 
tổ chức bộ máy làm công tác 
trẻ em từ tỉnh đến cơ sở theo 
hướng nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động; đổi mới 
hình thức huy động Quỹ bảo 
trợ trẻ em để thu hút đủ nguồn 
lực thực hiện các chương 
trình, hoạt động bảo vệ, chăm 
sóc và giáo dục trẻ em.
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Một số kiến thức, kỹ năng
 PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC VÀ XÂM HẠI TRẺ EM

Trẻ em như búp 
trên cành, biết 
ăn, biết ngủ, học 

hành là ngoan, tuy nhiên với 
xu thế phát triển của xã hội 
ngày nay thì tình trạng bạo 
lực học đường, bạo lực, xâm 
hại tình dục trẻ em đang có 
chiều hướng gia tăng, là nỗi 
bức xúc của xã hội, nỗi lo lắng 
của các bậc phụ huynh và 
những người quan tâm đến 
sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc 
và giáo dục trẻ em. Thời gian 
gần đây, trên cả nước xảy ra 
hàng loạt vụ việc bạo lực, xâm 
hại trẻ em gây bức xúc dư 
luận và gây hoang mang cho 
nhiều bậc phụ huynh. Để hiểu 
và có những biện pháp giáo 
dục cho con em chúng ta biết 
những kiến thức cơ bản để 
bảo vệ an toàn cho bản thân 
thì việc trang bị kỹ năng sống, 
kỹ năng phòng vệ cá nhân là 
rất cần thiết cho các em, nhất 
là lứa tuổi học sinh là vô cùng 
cần thiết.

I. BẠO LỰC TRẺ EM
1. Bạo lực trẻ em là gì?
Bạo lực trẻ em  là hành 

vi hành hạ, ngược đãi, đánh 
đập; xâm hại  thân thể,  sức 
khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh 
dự,  nhân phẩm; cô lập, xua 
đuổi và các hành vi cố ý khác 
gây tổn hại về thể chất, tinh 
thần của trẻ em.

2. Bạo lực đối với trẻ em 
là các hành vi sau:

- Lăng nhục, chửi mắng, 
xúc phạm nhân phẩm, danh 
dự, cô lập, xua đuổi hoặc gây 

áp lực thường xuyên về tâm lý, 
gây tổn thương về tinh thần, 
ảnh hưởng đến sự phát triển 
của trẻ.

- Hành hạ, ngược đãi, 
đánh đập hoặc có hành vi cố 
ý khác xâm hại đến sức khoẻ, 
tính mạng của trẻ em.

- Đối xử tồi tệ, bắt nhịn 
ăn, nhịn uống,   bắt chịu rét, 
mặc rách, không cho hoặc hạn 
chế vệ sinh cá nhân, bắt làm 

Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống xâm hại
 cho trẻ em tại xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ
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những việc trái đạo đức xã hội.
- Cưỡng ép lao động quá 

sức, quá thời gian quy định, 
làm công việc nặng nhọc, 
nguy hiểm hoặc tiếp xúc với 
chất độc hại và những công 
việc trong các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ và dễ bị lợi 
dụng hoạt động mại dâm.

- Để trẻ chứng kiến bạo 
lực gia đình, học đường …

3. Hậu quả của hành vi 
bạo lực:

- Để lại hậu quả nặng nề 
cho trẻ em

- Về thể chất: Đau đớn, 
thương tích, ảnh hưởng xấu 
đến phát triển cơ thể.

- Về trí tuệ: Học hành 
giảm sút, chậm phát triển trí tuệ.

- Về hành vi: Thụ động, 
ngại giao tiếp, rối loạn hành vi, 
hung hăng, cư xử bạo lực với 
ngưới khác

- Về tâm lý: Mặc cảm, tự 
ti, mất lòng tin, thờ ơ, né tránh, 
gây rối nhiễu tâm lý.

- Làm xói mòn đạo đức 
gia đình và xã hội, gây bất 
ổn hoặc tan vỡ gia đình,  ảnh 
hưởng xấu đến trật tự, an toàn 
của cộng đồng và xã hội. 

4. Một số dấu hiệu  hoặc 
biểu hiện của trẻ em bị bạo lực

a) Trên cơ thể
- Vết thâm tím, trầy 

xước; vết thương xuất hiện 
ở những chỗ thường khó có 
thương tích khi bị ngã; vết 
thương đang lên da non, vết 
sẹo, vết trầy xiết…

- Vết bỏng do thuốc lá 
hoặc bàn là, nước sôi, xuất 
hiện ở nhiều chỗ trên cơ thể.

- Vết gãy, vỡ rạn xương…
b) Về tâm lý, thái độ và 

hành vi
 Trẻ sợ hãi, hoảng loạn, 

né tránh tiếp xúc, có hành vi 
tự huỷ hoại mình, kết quả học 
tập sút kém.

5. Một số biện pháp giúp 
các em tránh nguy cơ bị bạo 
lực học đường

- Tích cực rèn luyện kĩ 
năng sống, ngoan ngoãn lễ 
phép với ông bà, bố mẹ, với 
thầy cô giáo.

- Chấp hành tốt nội quy 
trường lớp.

- Tránh xa bạo lực, nói 
không với bạo lực.

- Nếu thấy hiện tượng 
bạo lực phải kịp thời báo ngay 
cho nhà trường, thầy cô giáo 
hoặc cơ quan có thẩm quyền 
để kịp thời can thiệp và xử lí.

- Học cách kiềm chế 
cảm xúc.

- Tích cực tham gia các 
hoạt động mà nhà trường tổ 
chức nhằm tăng tính hướng 
thiện.

II. XÂM HẠI TÌNH DỤC 
TRẺ EM

1. Thế nào là xâm hại 
tình dục trẻ em

Xâm hại tình dục trẻ em 
là sử dụng trẻ em để thoả mãn 
nhu cầu tình dục của người 
lớn hơn. Xâm hại tình dục trẻ 
em bao gồm lạm dụng tình 

dục trẻ em và bóc lột tình dục 
trẻ em.

2. Đối tượng xâm hại
- Người quen thân thiết: 

ông, bố dượng, chú, bác, anh 
em, hàng xóm, ….

- Người không quen biết.
- Thành phần: nam, nữ 

mọi lứa tuổi.
3. Các mức độ xâm hại 

tình dục
- Động chạm, sờ mó vào 

cơ thể hay những vùng nhạy 
cảm của chúng ta

- Phô trương làm thỏa 
mãn.

- Quan hệ.
- Bị xâm hại tình dục 

nghiêm trọng.
4. Dấu hiệu trẻ bị xâm 

hại tình dục
- Thái độ sợ sệt, ngượng 

ngùng mỗi khi giáp mặt đối 
tượng.

- Hay bị giật mình.
- Thoáng vui, thoáng 

buồn.
- Khóc lóc, gặp ác mộng.
- Trẻ sống thu mình lại, 

không muốn ra ngoài, không 
muốn trò chuyện với mọi 
người…

- Nếu bị xâm hại tình 
dục nghiêm trọng, trẻ có thể 
bị sốc, có những vết cào, bầm 
tím, vùng kín bị sưng, chảy 
máu, hay có dịch nhầy.

5. Tác hại của việc xâm 
hại tình dục

- Làm tổn hại nghiêm 
trọng đến tinh thần, tâm lý, 
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sức khoẻ của trẻ.
- Gây hoang mang, lo 

lắng cho gia đình và xã hội.
- Làm ảnh hưởng đến 

tương lai của trẻ em, của dân 
tộc.

- Làm gia tăng tệ nạn 

mại dâm, tệ nạn buôn bán 
phụ nữ, tăng sự lây nhiễm 
HIV/AIDS và các bệnh lây qua 
đường tình dục.

- Gây ảnh hưởng xấu 
đến thuần phong mỹ tục và 
truyền thống đạo đức tốt đẹp 

của nhân dân ta.
6.  Các quy tắc phòng 

chống nguy cơ bị xâm hại
- Không đi một mình ở 

nơi tối tăm, vắng vẻ.
- Không ở trong phòng 

kín một mình với người lạ. 
Nếu đó là người quen của gia 
đình thì cửa phòng phải luôn 
được mở.

- Không nhận tiền, quà 
hoặc nhận sự giúp đỡ đặc biệt 
của người khác mà không rõ 
lý do.

- Không đi nhờ xe người 
lạ, hoặc sử dụng ăn uống của 
người lạ đưa .

- Không để cho người 
lạ đến gần đến mức họ có thể 
chạm tay vào người mình.

- Không để người lạ vào 
nhà, nhất là khi trong nhà chỉ 
có một mình.

- Không nói chuyện điện 
thọai với người lạ khi đang ở 
nhà một mình.

- Không cho ai có quyền 
tùy tiện động chạm, sờ mó vào 
chỗ kín của cơ thể hoặc bất kỳ 
hành động thô lỗ nào với các 
em.

- Không ăn mặc hở hang, 
không gần gũi quá mức với 
người lạ, kể cả những người 
thân họ hàng (trừ Bố mẹ, ông 
Bà, anh chị em ruột của mình) .

- Tin vào linh tính của 
bản thân khi thấy điều gì 
không bình thường cần cảnh 
giác và chủ động nghĩ cách 
phòng tránh để thoát ra khỏi 
tình huống đó.

7. Phòng tránh các nguy 
cơ bị xâm hại tình dục

- Nhận dạng những 
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hành vi xấu như: ép trẻ uống 
bia, rượu, hút thuốc, sờ mó, 
vuốt ve bộ phận sinh dục của 
trẻ, rủ trẻ vào chỗ tối…

- Không nói chuyện 
với người lạ, nên giả vờ như 
không nghe thấy và đi nhanh 
sang nơi khác khi người lạ bắt 
chuyện.

- Có thể nói dối để thoát 
khỏi nguy hiểm.

- Kiên quyết phản đối, có 
thể la hét, kêu khóc, cắn và kêu 
cứu hoặc tìm cách để chạy tới 
nơi đông người.

- Gọi đến số điện thoại 
của cha mẹ, người thân hoặc 
điện thoại khẩn cấp như 111, 
115, 113…

8.  Những biện pháp 
giúp các em tránh nguy cơ bị 
động chạm không an toàn, bị 
xâm hại

-  Bố mẹ  bắt đầu trò 
chuyện về giới tính khi trẻ 
2 tuổi.  Hãy cho trẻ biết rằng, 
cơ thể trẻ thuộc về chính bé. 
Không ai có quyền làm bất cứ 
điều gì với cơ thể bé mà khiến 
bé khó chịu. Nếu ai cố tình, trẻ 
cần biết nói “Không”.

- Khi tắm cho trẻ, hãy nói 
cho trẻ biết rằng, không một ai 
có thể được nhìn hay chạm 
vào vùng kín của con, trừ một 
số người như bác sĩ, y tá hay 
bố hoặc mẹ. Tuy nhiên, bác sĩ 
y tá cần phải mặc đồng phục 
và đang trong giờ khám chữa 
bệnh, phải giải thích được cho 
con là họ cần chạm vào để làm 
gì và cần có sự đồng ý của con.

- Cha mẹ hãy giải thích 
cho trẻ về sự khác biệt giữa 

những bí mật “tốt” và “xấu”. 
Những câu như “Đây là bí mật 
của riêng hai chú cháu mình” 
thường của những kẻ lạm 
dụng khiến trẻ con cảm thấy 
lo lắng và sợ không dám kể 
cho ai khác nghe. Những bí 
mật “tốt” có thể là món quà hay 
bữa tiệc. Những bí mật “xấu” là 
cái khiến con cảm thấy buồn, 
lo lắng, sợ hãi và con cần nói 
ra. Hãy nói với con khi nào bé 
cảm thấy buồn, lo lắng, sợ hãi, 
bé nên lên tiếng với người bé 
tin tưởng, có thể nói với bố mẹ, 
hay chị gái, cô giáo...

- Đứng ngay dậy.
- Nhìn thẳng vào kẻ 

định sàm sỡ.
- Lùi ra xa đủ để không 

cho họ với tay được đến mình.
- Nói to/hét to và kiên 

quyết:  Không! Hãy dừng lại! 
Tôi không cho phép! Tôi không 
muốn! Nếu không dừng lại, tôi 
sẽ mách với mọi người …

- Bỏ chạy đến chỗ an 
toàn nếu họ tìm cách sờ nắn 
hoặc ôm ấp mình và kêu to 
cầu cứu sự giúp đỡ của mọi 
người xung quanh.

- Kể ngay với cha mẹ 
hoặc những người tin cậy. Nếu 
người thứ nhất chưa tin lời em 
thì kể với người thứ hai, nếu 
người thứ hai chưa tin thì kể 
cho người thứ ba,… cho đến 
lúc có người tin và giúp đỡ. 
Cha mẹ, người lớn trong gia 
đình, thầy cô giáo, bạn bè, trụ 
sở công an gần nhất,… hay bất 
cứ người nào mà các em tin 
tưởng là người các em cần tìm 
và nhờ họ giúp đỡ, bảo vệ.

- Nếu em bị sàm sỡ, xâm 
hại, hãy kể ngay với cha mẹ, 
người thân và cùng người lớn 
đến cơ sở y tế để khám.

- Các em không nên 
phớt lờ, chối bỏ, né tránh vấn 
đề.

9. Cách xử lý khi bị xâm 
hại tình dục

- Cố gắng gần gũi con, 
khuyến khích con cởi mở tâm 
trạng.

- Tùy vào mức độ của 
mối quan hệ giữa cha mẹ và 
con cái, có thể nói chuyện với 
con về sự việc đã xảy ra ở mức 
độ cụ thể nhất định.

- Không để cho con có 
cảm giác phải che giấu, thu 
mình vào một thế giới hoang 
mang của riêng mình.

- Đưa trẻ đi khám để xác 
định mức độ và điều trị tổn 
thương thực tế.

- Sử dụng các liệu pháp 
tâm lý để chữa trị chấn thương 
tâm lý cho trẻ.

Tổng đài Quốc gia bảo 
vệ trẻ em: (111)

Công an: (113)
Cứu thương: (115) để kịp 

thời kết nối, tham vấn, tư vấn, 
hỗ trợ cho trẻ trong các trường 
hợp cần thiết nhất.

Trên đây là một số 
kỹ năng giúp các em phòng 
chống bạo lực và xâm hại trẻ 
em. Hy vọng rằng mỗi chúng 
ta sẽ luôn đề cao cảnh giác và 
có trách nhiệm giáo dục trẻ 
các kỹ năng phòng chống xâm 
hại trẻ em./.
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Quyền và bổn phận của trẻ em
theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016

Một trong những 
đối tượng yếu 
thế và dành 

được sự quan tâm đặc biệt của 
các tầng lớp trong xã hội đó là 
trẻ em. Trẻ em là hạnh phúc 
của gia đình, là tương lai của 
đất nước. Nhằm giúp trẻ em 
phát triển được một cách toàn 
diện, tránh xa những tác động 
không tốt, ảnh hưởng đến sự 
phát triển về thể chất và tinh 
thần, Luật Trẻ em năm 2016 đã 
quy định những quyền và bổn 
phận của trẻ em  cụ thể như 
sau:

I. QUYỀN CỦA TRẺ EM 
(từ Điều 12 đến Điều 36)

1. Quyền sống, trẻ em 
được bảo vệ tính mạng, được 
bảo đảm tốt nhất các điều kiện 
sống và phát triển.

2. Quyền được khai sinh, 
khai tử, có họ, tên, có quốc tịch; 
được xác định cha, mẹ, dân 
tộc, giới tính theo quy định của 
pháp luật.

3. Quyền  được chăm sóc 
tốt nhất về sức khỏe, được ưu 
tiên tiếp cận, sử dụng dịch vụ 
phòng bệnh và khám bệnh, 
chữa bệnh.

4. Quyền được chăm sóc, 
nuôi dưỡng  để phát triển 
toàn diện.

5. Quyền được  giáo dục, 
học tập để phát triển toàn diện 
và phát huy tốt nhất tiềm năng 
của bản thân, được bình đẳng 
về cơ hội học tập và giáo dục; 
được phát triển tài năng, năng 
khiếu, sáng tạo, phát minh.

6. Quyền vui chơi, giải 
trí;  được bình đẳng về cơ hội 
tham gia các hoạt động văn 
hóa, nghệ thuật, thể dục, thể 
thao, du lịch phù hợp với độ tuổi.

7. Quyền giữ gìn, phát huy 
bản sắc, được tôn trọng đặc 
điểm và giá trị riêng của bản 
thân phù hợp với độ tuổi và 
văn hóa dân tộc; được thừa 

nhận các quan hệ gia đình, 
dùng tiếng nói, chữ viết, giữ 
gìn bản sắc, phát huy truyền 
thống văn hóa, phong tục, tập 
quán tốt đẹp của dân tộc mình.

8. Quyền tự do tín ngưỡng, 
tôn giáo, theo hoặc không theo 
một tôn giáo nào và phải được 
bảo đảm an toàn, vì lợi ích tốt 
nhất của trẻ em.

9. Quyền về tài sản, trẻ em 
có quyền sở hữu, thừa kế và các 
quyền khác đối với tài sản theo 
quy định của pháp luật.

10. Quyền bí mật đời sống 
riêng tư, trẻ em có quyền bất 
khả xâm phạm về đời sống 
riêng tư, bí mật cá nhân và bí 
mật gia đình vì lợi ích tốt nhất 
của trẻ em, được pháp luật bảo 
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vệ danh dự, nhân phẩm, uy 
tín, bí mật thư tín, điện thoại, 
điện tín và các hình thức trao 
đổi thông tin riêng tư khác; 
được bảo vệ và chống lại sự 
can thiệp trái pháp luật đối với 
thông tin riêng tư.

11. Quyền được sống 
chung với cha, mẹ; được cả 
cha và mẹ bảo vệ, chăm sóc và 
giáo dục, trừ trường hợp cách 
ly cha, mẹ theo quy định của 
pháp luật hoặc vì lợi ích tốt 
nhất của trẻ em. Khi phải cách 
ly cha, mẹ, trẻ em được trợ 
giúp để duy trì mối liên hệ và 
tiếp xúc với cha, mẹ, gia đình, 
trừ trường hợp không vì lợi ích 
tốt nhất của trẻ em.

12. Quyền được đoàn tụ, 
liên hệ và tiếp xúc với cha, mẹ. 
Trẻ em có quyền được biết cha 
đẻ, mẹ đẻ, trừ trường hợp ảnh 
hưởng đến lợi ích tốt nhất của 
trẻ em; được duy trì mối liên 
hệ hoặc tiếp xúc với cả cha và 
mẹ khi trẻ em, cha, mẹ cư trú ở 
các quốc gia khác nhau hoặc 
khi bị giam giữ, trục xuất; được 
tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc xuất cảnh, nhập cảnh để 
đoàn tụ với cha, mẹ; được bảo 
vệ không bị đưa ra nước ngoài 
trái quy định của pháp luật; 
được cung cấp thông tin khi 
cha, mẹ bị mất tích.

13. Quyền được chăm sóc 
thay thế  khi không còn cha 
mẹ; không được hoặc không 
thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ; bị 
ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm 

họa, xung đột vũ trang vì sự 
an toàn và lợi ích tốt nhất của 
trẻ em. Trẻ em được nhận làm 
con nuôi theo quy định của 
pháp luật về nuôi con nuôi.

14. Quyền được bảo 
vệ  dưới mọi hình thức để 
không bị xâm hại tình dục.

15. Quyền được bảo vệ dưới 
mọi hình thức để không bị bóc 
lột sức lao động; không  phải 
lao động  trước tuổi, quá thời 
gian hoặc làm công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm theo 
quy định của pháp luật; không 
bị bố trí công việc hoặc nơi 
làm việc có ảnh hưởng xấu 
đến nhân cách và  sự phát 
triển toàn diện của trẻ em.

16. Quyền được bảo vệ dưới 
mọi hình thức để không bị bạo 
lực, bỏ rơi, bỏ mặc làm tổn hại 
đến sự phát triển toàn diện 
của trẻ em.

17. Quyền được bảo vệ dưới 
mọi hình thức để không bị 
mua bán, bắt cóc, đánh tráo, 
chiếm đoạt.

18. Quyền được bảo  vệ 
khỏi mọi hình thức sử dụng, 

sản xuất, vận chuyển, mua, 
bán, tàng trữ trái phép chất 
ma túy.

19. Quyền được bảo 
vệ  trong quá trình tố tụng và 
xử lý vi phạm hành chính; bảo 
đảm quyền được bào chữa và 
tự bào chữa, được bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp; được trợ 
giúp pháp lý, được trình bày ý 
kiến, không bị tước quyền tự 
do trái pháp luật; không bị tra 
tấn, truy bức, nhục hình, xúc 
phạm danh dự, nhân phẩm, 
xâm phạm thân thể, gây áp 
lực về tâm lý và các hình thức 
xâm hại khác.

20. Quyền  được ưu tiên 
bảo vệ, trợ giúp dưới mọi hình 
thức  để thoát khỏi tác động 
của thiên tai, thảm họa, ô 
nhiễm môi trường, xung đột 
vũ trang.

21. Trẻ em là công dân Việt 
Nam được bảo đảm an sinh xã 
hội theo quy định của pháp 
luật phù hợp với điều kiện 
kinh tế - xã hội nơi trẻ em sinh 
sống và điều kiện của cha, mẹ 
hoặc người chăm sóc trẻ em.
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22. Quyền được tiếp cận 
thông tin đầy đủ, kịp thời, phù 
hợp; có quyền tìm kiếm, thu 
nhận các thông tin dưới mọi 
hình thức theo quy định của 
pháp luật và được tham gia 
hoạt động xã hội phù hợp với 
độ tuổi, mức độ trưởng thành, 
nhu cầu, năng lực của trẻ em.

23. Trẻ em có quyền 
được  bày tỏ ý kiến, nguyện 
vọng về các vấn đề liên quan 
đến trẻ em; được tự do hội họp 
theo quy định của pháp luật 
phù hợp với độ tuổi, mức độ 
trưởng thành và sự phát triển 
của trẻ em; được cơ quan, tổ 
chức, cơ sở giáo dục, gia đình, 
cá nhân lắng nghe, tiếp thu, 
phản hồi ý kiến, nguyện vọng 
chính đáng.

24. Trẻ em khuyết tật được 
hưởng đầy đủ các quyền của trẻ 
em và quyền của người khuyết 
tật theo quy định của pháp luật; 
được hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục 
đặc biệt để phục hồi chức năng, 
phát triển khả năng tự lực và 
hòa nhập xã hội.

25. Trẻ em không quốc 
tịch cư trú tại Việt Nam, trẻ em 
lánh nạn, tị nạn  được bảo vệ 
và hỗ trợ nhân đạo, được tìm 
kiếm cha, mẹ, gia đình theo 
quy định của pháp luật Việt 
Nam và Điều ước quốc tế mà 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên.

II. BỔN PHẬN CỦA TRẺ 
EM  (từ Điều 37 đến Điều 41)

1. Bổn phận của trẻ em 
đối với gia đình: Kính trọng, 
lễ phép, hiếu thảo với ông bà, 
cha mẹ; yêu thương, quan 
tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện 
vọng với cha mẹ và các thành 
viên trong gia đình, dòng họ; 
Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề 
nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ 
và  các thành viên trong  gia 
đình những công việc phù hợp 
với độ tuổi, giới tính và sự phát 
triển của trẻ em.

2. Bổn phận của trẻ em 
đối với nhà trường, cơ sở trợ 
giúp xã hội và cơ sở giáo dục 
khác: tôn trọng giáo viên, cán 
bộ, nhân viên của nhà trường, 
cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở 
giáo dục khác; thương yêu, 
đoàn kết, chia sẻ khó khăn, 
tôn trọng, giúp đỡ bạn bè; rèn 
luyện đạo đức, ý thức tự học, 
thực hiện nhiệm vụ học tập, 
rèn luyện theo chương trình, 
kế hoạch giáo dục của nhà 
trường, cơ sở giáo dục khác; 
giữ gìn, bảo vệ tài sản và chấp 
hành đầy đủ nội quy, quy định 
của nhà trường, cơ sở trợ giúp 
xã hội và cơ sở giáo dục khác.

3. Bổn phận của trẻ em 
đối với cộng đồng, xã hội: tôn 
trọng, lễ phép với người lớn 
tuổi; quan tâm, giúp đỡ người 
già, người khuyết tật, phụ nữ 
mang thai, trẻ nhỏ, người gặp 
hoàn cảnh khó khăn phù hợp 
với khả năng, sức khỏe, độ tuổi 
của mình; tôn trọng quyền, 
danh dự, nhân phẩm của người 
khác; chấp hành quy định về 
an toàn giao thông và trật tự, 

an toàn xã hội; bảo vệ, giữ gìn, 
sử dụng tài sản, tài nguyên, 
bảo vệ môi trường phù hợp với 
khả năng và độ tuổi của trẻ 
em; phát hiện, thông tin, thông 
báo, tố giác hành vi vi phạm 
pháp luật.

4. Bổn phận của trẻ em 
đối với quê hương, đất nước: 
Yêu quê hương, đất nước, yêu 
đồng bào, có ý thức xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc; tôn trọng 
truyền thống lịch sử dân tộc; 
giữ gìn bản sắc dân tộc, phát 
huy phong tục, tập quán, 
truyền thống và văn hóa tốt 
đẹp của quê hương, đất nước; 
tuân thủ và chấp hành pháp 
luật; đoàn kết, hợp tác, giao lưu 
với bạn bè, trẻ em quốc tế phù 
hợp  với  độ tuổi  và  từng giai 
đoạn phát triển của trẻ em.

5. Bổn phận của trẻ em 
với bản thân: trẻ em có trách 
nhiệm với bản thân: không 
hủy hoại thân thể, danh dự, 
nhân phẩm, tài sản của bản 
thân; sống trung thực, khiêm 
tốn; giữ gìn vệ sinh, rèn luyện 
thân thể; chăm chỉ học tập, 
không tự ý bỏ học, không rời 
bỏ gia đình sống lang thang; 
không đánh bạc; không mua, 
bán, sử dụng rượu, bia, thuốc 
lá và chất gây nghiện, chất 
kích thích khác; không sử 
dụng, trao đổi sản phẩm có nội 
dung kích động bạo lực, đồi 
trụy; không sử dụng đồ chơi 
hoặc chơi trò chơi có hại cho 
sự phát triển lành mạnh của 
bản thân.
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Hướng dẫn kỹ năng
PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC CHO TRẺ EM

Dạy trẻ kỹ năng 
phòng chống 
xâm hại trẻ 

em là việc mà bất cứ bậc phụ 
huynh nào cũng nên thực hiện 
càng sớm càng tốt để đảm bảo 
an toàn cho trẻ. Dưới đây là 
một vài kỹ năng các bậc phụ 
huynh cần hướng dẫn cho trẻ 
để biết cách phòng tránh.

1. Quy tắc bàn tay giao 
tiếp (mỗi ngón tay là 1 quy tắc) 

- Ôm hôn (ngón cái): Chỉ 
dùng với những người thân 
ruột thịt trong nhà như: anh 
chị em ruột, bố mẹ, ông bà.

- Khoác tay, nắm tay với 
họ hàng, thầy cô, bạn bè (ngón 
trỏ).

- Bắt tay khi gặp người 
quen biết (ngón giữa).

- Vẫy tay nếu gặp người lạ 
(ngón áp út).

- Xua tay (ngón út) để 
phòng tránh xâm hại trẻ em, 
hãy dạy trẻ phải biết xua tay 
không tiếp xúc hoặc nếu cần, 
phải biết hét to để cầu cứu, báo 
động và bỏ chạy nếu những 
người xa lạ tiến lại gần và có 
những cử chỉ thân mật khiến 

trẻ bất an, khó chịu.
2. Dạy trẻ về giới tính và 

các vùng nhạy cảm
4 vùng nhạy cảm trên cơ 

thể là: miệng, ngực, vùng giữa 
hai đùi và mông.

Nhiều trường hợp các 
bé bị xâm hại mà không thể 
tự nhận biết được sự nghiêm 
trọng của vấn đề do còn quá 
non nớt và thiếu hiểu biết. Cha 
mẹ cần dạy cho trẻ nhận biết 
rằng các vùng nhạy cảm trên 
cơ thể chỉ là của riêng các bé 
và dạy cho trẻ biết cách bảo 
vệ cơ thể trước sự động chạm 
của người khác nếu trẻ không 
thích.

3. Không cho người khác 

chạm vào vùng nhạy cảm
Nên dạy cho trẻ cách bảo 

vệ cơ thể, không cho bất kỳ ai 
chạm vào vùng nhạy cảm hay 
có những hành động ôm ấp, 
vuốt ve nếu trẻ không thích.

Vùng nhạy cảm là của 
riêng bé, kể cả bố mẹ cũng 
không được chạm vào nếu 
không có sự đồng ý của trẻ. 
Hãy dạy cho bé cách từ chối 
và phản ứng lại nếu có người 
cố tình động chạm vào cơ thể 
khiến trẻ thấy khó chịu.

4. Không chạm vào vùng 
nhạy cảm của người khác

Giống như việc dạy trẻ 
tự bảo vệ cơ thể của mình thì 
các bậc phụ huynh cũng cần 
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dạy trẻ chú ý không chạm 
vào vùng nhạy cảm của người 
khác, nhất là người khác giới. 
Đặc biệt không nên tò mò về 
cơ thể người khác để tránh 
bị lợi dụng, dụ dỗ hay vô tình 
kích thích thú tính của những 
kẻ xấu.

5. Tránh xa người lạ mặt
Dạy cho trẻ cách tránh 

xa người lạ mặt, không bắt 
chuyện hay làm quen với bất 
kỳ ai mà bé gặp trên đường 
nếu không có sự đồng ý của 
cha mẹ.

Đồng thời, cha mẹ nên 
cảnh báo cho trẻ những nguy 
hiểm có thể gặp phải khi bé 
đi chơi một mình với người 
lạ mặt hoặc đi đến những nơi 
vắng vẻ, những nơi tối tăm, 
kín đáo.

6. Không cho người lạ 
mặt vào nhà

Khi trẻ ở nhà một mình, 

cần dạy trẻ tuyệt đối không 
được cho bất kỳ người lạ mặt 
nào vào nhà. Cũng nên chú 
ý không cho trẻ đi chơi một 
mình dù chỉ là sang nhà hàng 
xóm hay đến nhà người quen 
mà không có sự theo dõi của 
bố mẹ.

7. Dạy trẻ cách chạy thật 
nhanh hoặc nhờ sự giúp đỡ 
của người khác

Để đề phòng trường hợp 
không may trẻ bị tấn công, 
bạn nên đưa ra các giả thiết và 
hướng dẫn trẻ cách chạy trốn. 
Bạn có thể dạy trẻ tìm cơ hội 
lúc kẻ xấu sơ hở để chạy thật 
nhanh hoặc la hét thật lớn, cầu 
cứu người xung quanh.

Nên chú ý rằng do sự 
chênh lệch về sức khỏe nên 
mọi sự phản kháng của trẻ gần 
như không đem lại kết quả, 
thậm chí còn khiến kẻ xấu sử 
dụng những biện pháp bạo lực 

hơn. Vì vậy, chỉ có thể dùng sự 
thông minh và những kỹ năng 
mới có thể giúp trẻ thoát thân 
an toàn.

Ngoài ra, bạn cũng nên 
dạy cho trẻ ghi nhớ số điện 
thoại của cha mẹ, số điện thoại 
khẩn cấp để trẻ có thể sử dụng 
trong trường hợp khẩn cấp.

8. Báo ngay cho cha mẹ 
khi trẻ bị đe dọa hoặc không 
thích bất kỳ người nào

Cần dạy cho trẻ rằng các 
bé không phải cần sợ hãi hay 
lo lắng khi có bất kỳ kẻ nào đe 
dọa hoặc làm tổn thương đến 
trẻ. Trong trường hợp có kẻ 
xấu đe dọa trẻ phải giữ bí mật 
thì trẻ nên thông báo cho cha 
mẹ và người thân biết.

Ngoài ra, khi các bé không 
thích tiếp xúc với bất kỳ người 
nào, bé cũng nên chia sẻ cho 
cha mẹ biết và tránh xa những 
người mà bé không thích hay 
có những hành vi đụng chạm.

9. Bảo với con rằng những 
quy tắc trên áp dụng với tất cả 
mọi người, kể cả người quen 
và cả những đứa trẻ khác

Quy tắc này vô cùng quan 
trọng. Dạy con rằng bố mẹ có 
thể chạm vào những vùng 
nhạy cảm vì bố mẹ tắm hoặc 
bôi thuốc, bôi kem cho con 
nhưng người khác thì không 
được phép kể cả cô dì chú bác, 
dù con con quý mến họ hay 
nghĩ học đang muốn giúp đỡ 
con./.
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TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT

Tình huống 1: M (19 tuổi), 
bỏ học và làm công phụ hồ. 
Ngoài thời gian đi làm, buổi tối 
M thường chơi game online 
ở tiệm internet hoặc uống cà 
phê ở một quán nhỏ gần khu 
trọ. Tại đây, M quen em P (15 
tuổi) bỏ học và là phục vụ 
quán. Những lúc quán vắng 
khách, P và M thường hay 
chuyện trò với nhau, do có 
phần cùng cảnh ngộ nên đã 
nảy sinh tình cảm yêu đương. 
Nhiều lần, M chờ P hết giờ 
làm việc tại quán, đã rủ P về 
phòng trọ của mình. Tại đây, 
cả hai đã thực hiện hành vi 
quan hệ tình dục. Chủ quán (là 
bà S) đã phát hiện và báo với 
cha mẹ của P. Cha mẹ P trình 
báo cơ quan có thẩm quyền, 
đồng thời đề nghị xem xét, xử 
lý M. Trong trường hợp này M 
có phạm tội không và phạm 
tội gì?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 
1 Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 
2015: người nào đủ 18 tuổi trở 
lên mà giao cấu hoặc thực 
hiện hành vi quan hệ tình dục 
khác với người từ đủ 13 tuổi 
đến dưới 16 tuổi, nếu không 
thuộc trường hợp quy định 
tại Điều 142 và Điều 144 của 

Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 
năm đến 05 năm.

Như vậy, đối chiếu với 
trường hợp nêu trên, nếu có 
đủ căn cứ để chứng minh M 
đã thực hiện quan hệ tình dục 
với P thì M có thể bị cơ quan 
chức năng xem xét, xử lý phạt 
tù từ 01 năm đến 05 năm về tội 
giao cấu hoặc thực hiện hành 
vi quan hệ tình dục khác với 
người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 
tuổi.

Ngoài ra, trong tình huống 
nêu trên, nếu có đủ căn cứ xác 
định M nhiều lần thực hiện 
hành vi này với P hoặc làm 
cho P có thai thì theo quy định 
tại khoản 2 Điều 145, M sẽ bị 
xử lý phạt tù từ 03 đến 10 năm 
về tội giao cấu hoặc thực hiện 
hành vi quan hệ tình dục khác 
với người từ đủ 13 tuổi đến 
dưới 16 tuổi.

Tình huống 2: Nguyễn 
Văn A và Nguyễn Thị B chưa 
đủ 16 tuổi, cả 2 đi uống rượu. 
Trên đường chở B về nhà đến 
đoạn đường vắng A dừng 
xe đòi quan hệ tình dục với 
B, nhưng B không đồng ý.  A 
dùng sức mạnh để khống chế 
B, B chống cự và chạy được 
một đoạn thì bị A đuổi kịp và 

thực hiện hành vi. B la lên và 
được bà con gần đó đến cứu. 
A chạy thoát nhưng sau đó bị 
bắt lại. Hỏi hành vi của A bị 
xử lý như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 12 của Bộ luật 
Hình sự năm 2015, khoản 3 
Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Bộ luật Hình 
sự số 100/2015/QH13 năm 2017, 
tuổi chịu trách nhiệm hình sự 
được quy định như sau:

1. Người từ đủ 16 tuổi trở 
lên phải chịu trách nhiệm 
hình sự về mọi tội phạm, trừ 
những tội phạm mà Bộ luật 
này có quy định khác.

2. Người từ đủ 14 tuổi đến 
dưới 16 tuổi phải chịu trách 
nhiệm hình sự về tội phạm rất 
nghiêm trọng, tội phạm đặc 
biệt nghiêm trọng quy định tại 
một trong các điều 123, 134, 141, 
142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 
170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 
251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 
290, 299, 303 và 304 của Bộ luật 
này.

Khoản 1 Điều 142 Bộ luật 
Hình sự năm 2015 quy định 
Tội hiếp dâm người dưới 16 
tuổi: Người nào thực hiện một 
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trong các hành vi sau đây, thì 
bị phạt tù từ 07 năm đến 15 
năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa 
dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình 
trạng không thể tự vệ được của 
nạn nhân hoặc thủ đoạn khác 
giao cấu hoặc thực hiện hành 
vi quan hệ tình dục khác với 
người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 
tuổi trái với ý muốn của họ;

b) Giao cấu hoặc thực hiện 
hành vi quan hệ tình dục khác 
với người dưới 13 tuổi.

Đối chiếu các quy định 
trên, nếu A dưới 14 tuổi thì sẽ 
không bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự. Nếu A từ đủ 14 tuổi trở 
lên thì bị xử phạt 07 năm đến 
15 năm tù.

Tình huống 3: Một học 
sinh lớp 8 trong dịp nghỉ hè 
có quan hệ tình dục với 1 bé 
gái 6,5 tuổi. Hiện tại, sức khỏe 
của bé gái bình thường, tinh 
thần bình thường. Nay, gia 
đình của bé gái đòi bồi thường 
300 triệu đồng. Xin hỏi, pháp 
luật quy định về vấn đề này 
như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 12 của Bộ luật 
Hình sự năm 2015, khoản 3 
Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Bộ luật Hình 
sự số 100/2015/QH13 năm 2017, 
tuổi chịu trách nhiệm hình sự 
được quy định như sau:

1. Người từ đủ 16 tuổi trở 

lên phải chịu trách nhiệm 
hình sự về mọi tội phạm, trừ 
những tội phạm mà Bộ luật 
này có quy định khác.

2. Người từ đủ 14 tuổi đến 
dưới 16 tuổi phải chịu trách 
nhiệm hình sự về tội phạm rất 
nghiêm trọng, tội phạm đặc 
biệt nghiêm trọng quy định tại 
một trong các điều 123, 134, 141, 
142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 
170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 
251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 
290, 299, 303 và 304 của Bộ luật 
này.

Khoản 1 Điều 142 Bộ luật 
Hình sự năm 2015 quy định 
Tội hiếp dâm người dưới 16 
tuổi: Người nào thực hiện một 
trong các hành vi sau đây, thì 
bị phạt tù từ 07 năm đến 15 
năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa 
dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình 
trạng không thể tự vệ được của 
nạn nhân hoặc thủ đoạn khác 
giao cấu hoặc thực hiện hành 
vi quan hệ tình dục khác với 
người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 
tuổi trái với ý muốn của họ;

b) Giao cấu hoặc thực hiện 
hành vi quan hệ tình dục khác 
với người dưới 13 tuổi.

Do vậy, nếu như em học 
sinh đó chưa đủ 14 tuổi sẽ bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự, 
nếu em học sinh đó đã đủ 14 
tuổi thì em đó sẽ bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự về tội 
hiếp dâm người dưới 16 tuổi 

theo quy định trên.

Khoản 1 Điều 584 Bộ luật 
Dân sự năm 2015 quy định căn 
cứ phát sinh trách nhiệm bồi 
thường thiệt hại: Người nào có 
hành vi xâm phạm tính mạng, 
sức khỏe, danh dự, nhân 
phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi 
ích hợp pháp khác của người 
khác mà gây thiệt hại thì phải 
bồi thường, trừ trường hợp 
Bộ luật này, luật khác có liên 
quan quy định khác. Trường 
hợp này, cần phải xác định 
thiệt hại của cháu bé để xác 
định việc bồi thường thiệt hại. 
Trường hợp có thiệt hại do sức 
khoẻ và danh dự, nhân phẩm, 
uy tín bị xâm phạm được xác 
định theo quy định tại Điều 
590 và Điều 592 của Bộ luật 
Dân sự năm 2015.

Tình huống 4: E bị anh họ 
cưỡng hiếp lúc em mới 9 tuổi 
(cách đây đã hơn 10 năm). Sau 
khi thực hiện hành vi cưỡng 
hiếp, anh họ E cấm E không 
được nói với ai, cho nên vì sợ 
quá nên E không nói với bố 
mẹ. Bây giờ E có thể khởi kiện 
anh họ được không?

Trả lời:

Theo quy định tại  Điều 
142 Bộ luật Hình sự năm 2015, 
khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Bộ 
luật Hình sự số 100/2015/QH13 
năm 2017 thì mọi trường hợp 
giao cấu hoặc thực hiện hành 
vi quan hệ tình dục khác với 
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người dưới 13 tuổi là phạm tội 
hiếp dâm người dưới 16 tuổi 
và người phạm tội tuỳ mức 
độ phạm tội có thể bị phạt tù 
từ 07 đến 15 năm tù, từ 12 đến 
20 năm, tù chung thân hoặc tử 
hình.

Theo quy định tại Điều 27 
của Bộ luật Hình sự năm 2015 
thì thời hiệu truy cứu trách 
nhiệm hình sự được quy định 
như sau:

1. Thời hiệu truy cứu trách 
nhiệm hình sự là thời hạn 
do Bộ luật này quy định mà 
khi hết thời hạn đó thì người 
phạm tội không bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự.

2. Thời hiệu truy cứu trách 
nhiệm hình sự được quy định 
như sau:

a) 05 năm đối với tội phạm 
ít nghiêm trọng;

b) 10 năm đối với tội phạm 
nghiêm trọng;

c) 15 năm đối với tội phạm 
rất nghiêm trọng;

d) 20 năm đối với tội phạm 
đặc biệt nghiêm trọng.

3. Thời hiệu truy cứu trách 
nhiệm hình sự được tính từ 
ngày tội phạm được thực hiện. 
Nếu trong thời hạn quy định 
tại khoản 2 Điều này, người 
phạm tội lại thực hiện hành 
vi phạm tội mới mà Bộ luật 
này quy định mức cao nhất 
của khung hình phạt đối với 

tội ấy trên 01 năm tù, thì thời 
hiệu đối với tội cũ được tính lại 
kể từ ngày thực hiện hành vi 
phạm tội mới.

Nếu trong thời hạn quy 
định tại khoản 2 Điều này, 
người phạm tội cố tình trốn 
tránh và đã có quyết định truy 
nã, thì thời hiệu tính lại kể từ 
khi người đó ra đầu thú hoặc 
bị bắt giữ.

Trong trường hợp này, 
vẫn đang trong thời hiệu truy 
cứu trách nhiệm hình sự (Tội 
hiếp dâm người dưới 16 tuổi 
theo quy định tại khoản 2 Điều 
1 Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Bộ luật Hình sự số 
100/2015/QH13 năm 2017 là 
tội đặc biệt nghiêm trọng nên 
thời hiệu là 20 năm). Do vậy, E 
có thể khởi kiện anh họ của E.

Tình huống 5: Năm 2020, 
tôi đã quan hệ với bạn gái tôi 
15 tuổi và gia đình bên bạn 
gái cũng đồng ý cho chúng tôi 
lấy nhau và hiện nay đã sinh 
được 1 cậu con trai, nhưng gia 
đình nhà gái lại muốn kiện 
tôi vì tôi đã lấy vợ lúc vợ tôi 
15 tuổi (năm nay vợ tôi đã 17 
tuổi). Xin hỏi trong trường 
hợp này tôi có bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự không?

Trả lời:

Điều 145 Bộ luật Hình sự 
năm 2015 có quy định về Tội 
giao cấu hoặc thực hiện hành 
vi quan hệ tình dục khác với 
người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 

tuổi như sau:

1. Người nào đủ 18 tuổi 
trở lên mà giao cấu hoặc thực 
hiện hành vi quan hệ tình dục 
khác với người từ đủ 13 tuổi 
đến dưới 16 tuổi, nếu không 
thuộc trường hợp quy định 
tại Điều 142 và Điều 144 của 
Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 
năm đến 05 năm.

…

4. Người phạm tội còn có 
thể bị cấm đảm nhiệm chức 
vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ 01 năm 
đến 05 năm.

Theo đó, người nào đã 
thành niên (từ đủ 18 tuổi trở 
lên) mà thuận tình (được sự 
đồng ý, tự nguyện) giao cấu 
hoặc thực hiện hành vi quan 
hệ tình dục khác với người từ 
đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì 
có thể bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự về Tội giao cấu hoặc 
thực hiện hành vi quan hệ 
tình dục khác với người từ đủ 
13 tuổi đến dưới 16 tuổi được 
quy định tại Điều 145 Bộ luật 
Hình sự năm 2015.

Trong trường hợp nói trên 
của bạn, năm 2020, bạn đã 
quan hệ (hành vi giao cấu) với 
bạn gái của bạn (15 tuổi) trên 
cơ sở sự đồng ý, tự nguyện của 
bạn gái của bạn và sau đó gia 
đình bên bạn gái cũng đồng 
ý cho chúng tôi lấy nhau và 
hiện nay đã sinh được 1 cậu 
con trai sẽ không cấu thành 
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tội Tội giao cấu hoặc thực 
hiện hành vi quan hệ tình dục 
khác với người từ đủ 13 tuổi 
đến dưới 16 tuổi.

Tình huống 6: Tôi 26 tuổi 
có người yêu 12 tuổi. Người 
yêu tôi bỏ nhà đi và rủ tôi đi 
cùng. Phát hiện sự việc, gia 
đình người yêu đã kiện tôi. 
Tôi chưa quan hệ tình dục với 
người yêu. Vậy tôi có tội không 
và mức án như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 
325 Bộ luật Hình sự năm 2015 
(sửa đổi, bổ sung năm 2017) 
quy định về Tội dụ dỗ, ép buộc 
hoặc chứa chấp người dưới 18 
tuổi phạm pháp. Cụ thể:

1. Người nào đủ 18 tuổi trở 
lên mà thực hiện một trong 
các hành vi sau đây, thì bị phạt 
tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Rủ rê, lôi kéo, mua 
chuộc, kích động hoặc xúi 
giục người dưới 18 tuổi phạm 
tội hoặc sống sa đọa;

b) Đe dọa, uy hiếp, dùng vũ 
lực hoặc có hành vi khác ép 
buộc người dưới 18 tuổi phạm 
tội hoặc sống sa đọa;

c) Chứa chấp người dưới 
18 tuổi phạm pháp.

…

Điều 142 Bộ luật Hình sự 
năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 
2017) quy định về Tội hiếp dâm 
người dưới 16 tuổi như sau:

1. Người nào thực hiện 
một trong các hành vi sau đây, 
thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 
năm:

a) Dùng vũ lực, đe 
dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng 
tình trạng không thể  tự vệ 
được của nạn nhân hoặc thủ 
đoạn khác giao cấu hoặc thực 
hiện hành vi quan hệ tình 
dục khác với người từ đủ 13 
tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý 
muốn của họ;

b) Giao cấu hoặc thực hiện 
hành vi quan hệ tình dục khác 
với người dưới 13 tuổi...

Đối chiếu các quy định 
vừa trích dẫn ở trên với trường 
hợp của bạn thì hành vi của 
bạn  phải thỏa mãn các điều 
sau thì bị coi là phạm pháp: 
có hành vi dụ dỗ, ép buộc, 
chứa chấp người chưa thành 
niên; mục đích của hành vi đó 
lôi kéo họ thực hiện hành vi 
phạm tội hoặc sống sa đọa.

Trong trường hợp của bạn, 
nếu bạn không có bất kì hành 
vi lôi kéo dụ dỗ nào; người 
yêu của bạn  cũng không thực 
hiện hành vi phạm tội hoặc 
bạn không có những hành vi 
phạm tội với cô gái đó (đánh 
đập, hiếp dâm…) thì bạn không 
phạm tội dụ dỗ, ép buộc hoặc 
chứa chấp người chưa thành 
niên phạm pháp. Như vậy, nếu 
bạn không có hành vi dụ dỗ, lôi 
kéo mà hoàn toàn do bạn gái 
đó tự nguyện đi cùng bạn thì 

bạn sẽ không phạm tội. 

Tình huống 7: Vì bố mẹ 
đi làm về muộn nên H (8 tuổi) 
thường hay sang nhà bạn M 
chơi. Một lần như thế, H bị bố 
bạn M sờ soạng khắp cơ thể 
khiến H vô cùng sợ hãi. H đã 
kể chuyện này với bố mẹ. Hỏi 
trong trường hợp này, gia đình 
cháu H cần làm ngay việc gì?

Trả lời:

Theo Điều 51 Luật Trẻ 
em năm 2016, Điều 25 Nghị 
định số 56/2017/NĐ-CP ngày 
09/5/2017 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số điều của 
Luật Trẻ em trách nhiệm cung 
cấp, xử lý thông tin, thông báo, 
tố giác hành vi  xâm hại trẻ 
em như sau:

Gia đình cháu H có trách 
nhiệm thông tin, thông báo, tố 
giác hành vi xâm hại trẻ em, 
trường hợp em H bị xâm hại 
đến Tổng đài điện thoại quốc 
gia (111) bảo vệ trẻ em hoặc 
cơ quan có thẩm quyền là cơ 
quan lao động - thương binh 
và xã hội, cơ quan công an các 
cấp và UBND cấp xã.

Cơ quan lao động - thương 
binh và xã hội, cơ quan công 
an các cấp và UBND cấp xã có 
trách nhiệm tiếp nhận, xử lý 
thông tin, thông báo, tố giác; 
phối hợp xác minh, đánh giá, 
điều tra về hành vi xâm hại, 
tình trạng mất an toàn hoặc 
gây tổn hại, mức độ nguy cơ 
gây tổn hại đối với trẻ em.
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Gia đình cháu H có trách 
nhiệm cung cấp thông tin và 
phối hợp với cơ quan lao động 
- thương binh và xã hội các 
cấp, cơ quan công an các cấp, 
UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc 
hoặc nơi cháu H cư trú để thực 
hiện việc kiểm tra tính xác 
thực về hành vi xâm hại, mức 
độ nguy cơ gây tổn hại đối với 
trẻ em khi được yêu cầu.

Trường hợp tiếp nhận, 
giải quyết tin báo, tố giác về 
tội phạm xâm hại trẻ em thực 
hiện theo quy định của pháp 
luật về tố tụng hình sự.

Tình huống 8: Ngày 
20/7/2021, qua công tác kiểm 
tra hành chính các nhà nghỉ 
trên địa bàn xã X, huyện Y, 
tỉnh H, Công an xã X đã phát 
hiện tại phòng 205 của nhà 
nghỉ Hướng Dương có một 
đôi nam nữ đang quan hệ tình 
dục. Qua kiểm tra giấy tờ tuỳ 
thân, Công an xã X phát hiện 
người con trai tên là Phạm 
Văn B (chưa có tiền án, tiền 
sự) sinh ngày 20/12/1996, 
thường trú tại xã M, huyện 
Y, tỉnh H; người con gái tên là 
Phạm Thị X (chưa có tiền án, 
tiền sự) sinh ngày 20/8/2007, 
thường trú tại xã N, huyện 
Y, tỉnh H. Phạm Văn B khai 
nhận mới quen Phạm Thị X, 
sau đó hẹn nhau đến nhà nghỉ 
Hướng Dương để quan hệ tình 
dục. Công an xã X cần xử lý 
trường hợp trên như thế nào? 

Trả lời: 

Đây là tình huống liên 
quan đến thẩm quyền và hình 
thức xử lý đối với hành vi giao 
cấu với trẻ em của người đã 
thành niên (18 tuổi). Để giải 
quyết tình huống trên theo 
đúng quy định của pháp luật, 
cần vận dụng các quy định về 
thẩm quyền, hình thức xử lý 
đối với hành vi vi phạm được 
quy định trong Bộ luật Hình 
sự.

- Phạm Văn B sinh ngày 
20/12/1996 (theo chứng minh 
nhân dân), tính đến thời điểm 
20/7/2022, B đã là người thành 
niên. Phạm Thị X sinh ngày 
20/8/2007 (theo chứng minh 
nhân dân), tính đến thời điểm 
20/7/2022, X được 14 tuổi 11 
tháng. Ngày 20/7/2022, lần đầu 
tiên Phạm Văn B đã thực hiện 
hành vi giao cấu với Phạm Thị 
X (khi được X đồng ý).

- Đối chiếu với quy định 
tại khoản 1 Điều 145 Bộ luật 
Hình sự năm 2015: Người nào 
đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu 
hoặc thực hiện hành vi quan 
hệ tình dục khác với người từ 
đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu 
không thuộc trường hợp quy 
định tại Điều 142 và Điều 144 
của Bộ luật này, thì bị phạt tù 
từ 01 năm đến 05 năm (Điều 
142 quy định Tội hiếp dâm 
người dưới 16 tuổi, Điều 144 
quy định Tội cưỡng dâm người 
từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi), 

thì Phạm Văn B đã thực hiện 
hành vi giao cấu với trẻ em.

Thẩm quyền xử lý vụ việc 
quy định tại khoản 2 Điều 21 
Luật Tổ chức cơ quan điều tra 
hình sự năm 2015 quy định Cơ 
quan Cảnh sát Điều tra Công 
an cấp huyện có nhiệm vụ, 
quyền hạn: Tiến hành Điều tra 
vụ án hình sự về các tội phạm 
quy định tại các chương từ 
Chương XIV đến Chương XXIV 
của Bộ luật hình sự khi các tội 
phạm đó thuộc thẩm quyền 
xét xử của Tòa án nhân dân 
cấp huyện, trừ các tội phạm 
thuộc thẩm quyền Điều tra của 
Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao và Cơ quan 
An ninh Điều tra của Công an 
nhân dân.

Như vậy, cơ quan Cảnh sát 
điều tra Công an huyện Y có 
thẩm quyền thụ lý điều tra vụ 
việc xảy ra tại nhà nghỉ Hướng 
Dương.

Các bước mà Công an xã 
X cần tiến hành trong thẩm 
quyền của mình:

- Lập biên bản bắt giữ 
Phạm Văn B - người có hành 
vi phạm tội quả tang.

- Chuyển giao biên bản 
cùng các tài liệu có liên quan, 
tang vật (nếu có) và đối tượng 
đến cơ quan Cảnh sát điều tra 
Công an huyện Y.

Vương Thị Tuyến
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1. Nghị quyết số 17/2022/
UBTVQH15 ngày 23/3/2022 
của Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội về số giờ làm thêm trong 
01 năm, trong 01 tháng của 
người lao động trong bối cảnh 
phòng, chống dịch covid-19 
và phục hồi, phát triển kinh 
tế - xã hội

Cụ thể, nếu người sử 
dụng lao động có nhu cầu và 
được sự đồng ý của người lao 
động thì được sử dụng người 
lao động làm thêm trên 200 
giờ nhưng không quá 300 giờ 
trong 01 năm, trừ các trường 
hợp sau đây:

- Người lao động từ đủ 15 
tuổi đến chưa đủ 18 tuổi;

- Người lao động là người 
khuyết tật nhẹ suy giảm khả 
năng lao động từ 51% trở lên, 
khuyết tật nặng hoặc khuyết 
tật đặc biệt nặng;

- Người lao động làm nghề, 
công việc nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Lao động nữ mang thai 
từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng 
thứ 6 nếu làm việc vùng cao, 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, 
hải đảo;

- Lao động nữ đang nuôi 
con dưới 12 tháng tuổi.

Không áp dụng quy định 
về số giờ làm thêm trong 01 
năm nêu trên đối với trường 
hợp quy định tại khoản 3 Điều 
107 Bộ luật Lao động.

Trường hợp người sử dụng 
lao động được sử dụng người 
lao động làm thêm tối đa 300 
giờ trong 01 năm có nhu cầu 
và được sự đồng ý của người 
lao động thì được sử dụng 
người lao động làm thêm trên 
40 giờ nhưng không quá 60 giờ 
trong 01 tháng.

Hiện hành, theo Điều 107 
Bộ luật Lao động quy định về 
làm thêm giờ, người sử dụng 
lao động được sử dụng người 
lao động làm thêm giờ khi có 
sự đồng ý của người lao động 
và phải bảo đảm tổng số giờ 
làm việc bình thường và số 
giờ làm thêm không quá 12 giờ 
trong 01 ngày; không quá 40 
giờ trong 01 tháng.

Nghị quyết có hiệu lực từ 
ngày 01/4/2022. Quy định về 
số giờ làm thêm trong 01 năm 
tại Nghị quyết này có hiệu lực 
từ ngày 01/01/2022.

2. Nghị quyết số 18/2022/

UBTVQH15 ngày 23/3/2022 
của Uỷ ban thường vụ Quốc 
hội về mức thuế bảo vệ môi 
trường đối với xăng, dầu, mỡ 
nhờn

Theo Nghị quyết, giảm 50% 
mức thuế bảo vệ môi trường 
đối với xăng (trừ etanol), dầu 
diesel, dầu mazut, dầu nhờn, 
mỡ nhờn và giảm 70% mức 
thuế bảo vệ môi trường đối với 
dầu hỏa từ ngày 01/4/2022 đến 
hết ngày 31/12/2022.

Mức thuế bảo vệ môi 
trường sau khi được giảm như 
sau:

- Xăng (trừ etanol) còn 
2.000 đồng/lít;

- Dầu diesel còn 1.000 
đồng/lít;

- Dầu hỏa còn 300 đồng/
lít;

- Dầu mazut còn 1.000 
đồng/lít;

- Dầu nhờn còn 1.000 
đồng/lít;

- Mỡ nhờn còn 1.000 đồng/
kg.

Riêng mức thuế bảo vệ 
môi trường đối với nhiên 
liệu bay: Tiếp tục áp dụng 
mức 1.500 đồng/lít theo quy 

Giới thiệu 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
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định tại Nghị quyết 13/2021/
UBTVQH15 ngày 31/12/2021.

Nghị quyết có hiệu lực từ 
ngày 01/4/2022.

3. Nghị quyết số 38/NQ-
CP ngày 17/3/2022 của Chính 
phủ ban hành Chương trình 
phòng, chống dịch covid-19

Ngày 17/3/2022, Chính 
phủ ban hành Nghị quyết số 
38/NQ-CP về Chương trình 
phòng, chống dịch COVID-19. 
Chương trình này được thực 
hiện trong thời gian 2 năm 
2022-2023, với một số nội 
dung nổi bật như:

- Hướng tới thay đổi mục 
tiêu trong kiểm soát dịch 
COVID-19. Cụ thể, tại Nghị 
quyết số 38/NQ-CP, một trong 
các quan điểm của Chính phủ 
thể hiện tại Chương trình 
phòng, chống dịch COVID-19 
là phòng, chống dịch theo 
phương thức quản lý rủi ro, 
chuyển từ mục tiêu kiểm soát 
số ca mắc sang kiểm soát số 
ca nhập viện có nguy cơ cao, 
rất cao và tử vong.

- Tăng phụ cấp ưu đãi 
nghề lên 100% cho nhân viên 
y tế cơ sở, y tế dự phòng. Theo 
đó, để bảo đảm nguồn nhân 
lực và chế độ cho người làm 
công tác phòng, chống dịch 
COVID-19, sẽ áp dụng mức 
phụ cấp ưu đãi nghề 100% đối 
với cán bộ y tế dự phòng, y tế 
cơ sở; nghiên cứu chế độ đặc 
thù, ưu đãi với các lực lượng 
vũ trang tham gia phòng, 

chống dịch. Hiện hành, mức 
phụ cấp ưu đãi nghề đang là 
40%, cao nhất 70% là những 
người điều trị trong các khu 
điều trị COVID-19 (Theo Nghị 
định số 56/2011/NĐ-CP ).

- Khẩn trương nghiên 
cứu tiêm vắc xin Covid-19 
mũi 4. Một trong các nhiệm 
vụ nhằm bao phủ vắc xin 
COVID-19 tại Việt Nam được 
Chính phủ đề ra tại Nghị 
quyết số 38/NQ-CP là: Khẩn 
trương nghiên cứu tiêm vắc 
xin mũi thứ 4 cho người lớn 
và mũi thứ 3 cho trẻ em từ 5 
tuổi đến dưới 18 tuổi và tiêm 
chủng cho trẻ em từ 3 tuổi 
đến 5 tuổi.

Nghị quyết có hiệu lực từ 
ngày 17/3/2022.

4. Quyết định số 05/2022/
QĐ-TTg ngày 23/3/2022 cuả 
Thủ tướng Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Quyết định số 157/2007/QĐ-
TTg ngày 27/9/2007 của Thủ 
tướng Chính phủ về tín dụng 
đối với học sinh, sinh viên

Theo Quyết định, đối 
tượng được vay vốn: Học sinh, 
sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn theo học tại các trường 
đại học (hoặc tương đương 
đại học), cao đẳng, trung cấp 
chuyên nghiệp và tại các cơ 
sở đào tạo nghề được thành 
lập và hoạt động theo quy 
định của pháp luật Việt Nam, 
gồm:

- Học sinh, sinh viên mồ 

côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ 
côi cha hoặc mẹ nhưng người 
còn lại không có khả năng lao 
động.

- Học sinh, sinh viên là 
thành viên của hộ gia đình 
thuộc một trong các đối 
tượng: Hộ nghèo theo chuẩn 
quy định của pháp luật; Hộ 
cận nghèo theo chuẩn quy 
định của pháp luật; Hộ có mức 
sống trung bình theo chuẩn 
quy định của pháp luật.

- Học sinh, sinh viên mà 
gia đình gặp khó khăn về tài 
chính do tai nạn, bệnh tật, 
thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh 
trong thời gian theo học có 
xác nhận của Ủy ban nhân 
dân xã, phường, thị trấn nơi 
cư trú.

Mức vay vốn tối đa là 4 
triệu đồng/tháng/học sinh, 
sinh viên so với quy định 
hiện tại là tối đa 2,5 triệu 
đồng/tháng. Kể từ ngày học 
sinh, sinh viên kết thúc khóa 
học 12 tháng theo quy định, 
đối tượng được vay vốn phải 
trả nợ gốc và lãi tiền vay lần 
đầu tiên (hiện hành quy định 
phải trả nợ gốc và lãi tiền vay 
lần đầu tiên ngay sau khi có 
việc làm, có thu nhập nhưng 
không quá 12 tháng kể từ 
ngày kết thúc khóa học).

Đối tượng được vay vốn 
có thể trả nợ trước hạn mà 
không chịu lãi phạt trả nợ 
trước hạn.

Đối với các hợp đồng vay 
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vốn tín dụng đã ký trước ngày 
19/5/2022: Ngân hàng Chính 
sách xã hội, khách hàng và 
các bên liên quan tiếp tục được 
thực hiện theo các cam kết, 
các quyền hạn và trách nhiệm 
ghi trong hợp đồng đã ký.

Quyết định này có hiệu 
lực từ ngày 19/5/2022.

5. Quyết định số 08/2022/
QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ quy 
định về việc thực hiện chính 
sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho 
người lao động

Theo đó, hai đối tượng 
sẽ được nhận hỗ trợ là người 
lao động đang làm việc trong 
doanh nghiệp và người lao 
động quay trở lại thị trường 
lao động.

Về hỗ trợ người lao động 
đang làm việc trong doanh 
nghiệp: Quyết định quy định 
người lao động đang làm việc 
trong doanh nghiệp tại khu 
công nghiệp, khu chế xuất 
hoặc khu vực kinh tế trọng 
điểm được hỗ trợ khi có đủ các 
điều kiện sau:

- Ở thuê, ở trọ trong khoảng 
thời gian từ ngày 1/2/2022 đến 
ngày 30/6/2022. 

- Có hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn hoặc 
hợp đồng lao động xác định 
thời hạn từ 01 tháng trở lên 
được giao kết và bắt đầu thực 
hiện trước ngày 1/4/2022. 

- Đang tham gia bảo hiểm 
xã hội bắt buộc (có tên trong 

danh sách tham gia bảo hiểm 
xã hội bắt buộc của cơ quan 
bảo hiểm xã hội) tại tháng 
liền kề trước thời điểm doanh 
nghiệp lập danh sách lao động 
đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao 
động không thuộc đối tượng 
tham gia bảo hiểm xã hội bắt 
buộc theo quy định tại khoản 
4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/
NĐ-CP ngày 11/11/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo hiểm 
xã hội về bảo hiểm xã hội bắt 
buộc thì phải có tên trong 
danh sách trả lương của doanh 
nghiệp của tháng liền kề trước 
thời điểm doanh nghiệp lập 
danh sách lao động đề nghị hỗ 
trợ tiền thuê nhà.

Người lao động đang làm 
việc trong doanh nghiệp đáp 
ứng đủ các điều kiện trên thì 
được nhà nước hỗ trợ 500.000 
đồng/người/tháng. Thời gian 
hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương 
thức chi trả hằng tháng.

Về hỗ trợ người lao động 
quay trở lại thị trường lao 
động: Quyết định quy định 
người lao động đang làm việc 
trong doanh nghiệp, hợp tác 
xã, hộ kinh doanh có đăng 
ký kinh doanh tại khu công 
nghiệp, khu chế xuất hoặc khu 
vực kinh tế trọng điểm được 
hỗ trợ khi có đủ các điều kiện 
sau:

- Ở thuê, ở trọ trong khoảng 
thời gian từ ngày 1/4/2022 đến 

ngày 30/6/2022. 

- Có hợp đồng lao động 
không xác định thời hạn hoặc 
hợp đồng lao động xác định 
thời hạn từ 01 tháng trở lên 
được giao kết và thực hiện 
trong khoảng thời gian từ ngày 
1/4/2022 đến ngày 30/6/2022, 
trừ hợp đồng lao động giao kết 
tiếp nối của hợp đồng lao động 
đã giao kết và thực hiện trước 
đó. 

- Đang tham gia bảo hiểm 
xã hội bắt buộc (có tên trong 
danh sách tham gia bảo hiểm 
xã hội bắt buộc của cơ quan 
bảo hiểm xã hội) tại tháng liền 
kề trước thời điểm người sử 
dụng lao động lập danh sách 
lao động đề nghị hỗ trợ tiền 
thuê nhà.

Trường hợp người lao 
động không thuộc đối tượng 
tham gia bảo hiểm xã hội bắt 
buộc theo quy định tại khoản 
4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/
NĐ-CP ngày 11/11/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo hiểm 
xã hội về bảo hiểm xã hội 
bắt buộc, người lao động mới 
tuyển dụng và có giao kết hợp 
đồng lao động nhưng chưa có 
tên trong danh sách tham gia 
bảo hiểm xã hội bắt buộc của 
cơ quan bảo hiểm xã hội thì 
phải có tên trong danh sách 
trả lương của người sử dụng 
lao động của tháng liền kề 
trước thời điểm người sử dụng 
lao động lập danh sách lao 
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động đề nghị hỗ trợ tiền thuê 
nhà.

Mức hỗ trợ áp dụng cho 
đối tượng này là 1.000.000 
đồng/người/tháng. Thời gian 
hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương 
thức chi trả hằng tháng.

Quyết định có hiệu lực từ 
ngày 28/3/2022.

6. Quyết định số 09/2022/
QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ về tín 
dụng đối với học sinh, sinh 
viên có hoàn cảnh gia đình 
khó khăn để mua máy tính, 
thiết bị phục vụ học tập trực 
tuyến

Ngày 04/4/2022, Thủ 
tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định 09/2022/QĐ-TTg 
về tín dụng đối với học sinh, 
sinh viên có hoàn cảnh gia 
đình khó khăn để mua máy 
tính, thiết bị phục vụ học tập 
trực tuyến. 

Theo đó, đối tượng vay 
vốn bao gồm: Học sinh các cấp 
đang theo học tại các cơ sở 
giáo dục thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân; học sinh, sinh 
viên đang theo học tại các 
trường đại học (hoặc tương 
đương đại học), cao đẳng, 
trung cấp và trung tâm giáo 
dục nghề nghiệp.

Để được vay vốn, học sinh, 
sinh viên phải đáp ứng các 
điều kiện sau:

- Là thành viên của hộ 
gia đình thuộc một trong các 
đối tượng: Hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ có mức sống trung 
bình theo chuẩn quy định của 
pháp luật hoặc hộ gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn do ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19.

- Không có máy tính, thiết 
bị đủ điều kiện đáp ứng yêu 
cầu học tập trực tuyến và chưa 
được hưởng chính sách hỗ trợ 
máy tính, thiết bị học tập trực 
tuyến dưới mọi hình thức.

Mỗi học sinh, sinh viên 
đáp ứng các điều kiện trên có 
thể được vay vốn với mức tối 
đa là 10 triệu đồng/học sinh, 
sinh viên, lãi suất 1,2%/năm và 
thời hạn cho vay tối đa là 36 
tháng. Vốn vay được sử dụng 
để mua máy tính, thiết bị đủ 
điều kiện đáp ứng yêu cầu học 
tập trực tuyến bao gồm: Máy 
tính để bàn, máy tính xách 
tay, máy tính bảng và các 
thiết bị ghi hình kỹ thuật số 
(webcam), thiết bị thu thanh 
(microphone).

Việc cho vay đối với học 
sinh, sinh viên được thực hiện 
theo phương thức cho vay 
thông qua hộ gia đình. Đại diện 
hộ gia đình của học sinh, sinh 
viên là người đứng tên vay 
và giao dịch với Ngân hàng 
Chính sách xã hội. Trường hợp 
học sinh, sinh viên đang theo 
học tại các trường đại học, 
cao đẳng, trung cấp và trung 
tâm giáo dục nghề nghiệp đã 
đủ 18 tuổi thì được trực tiếp 
đứng tên vay vốn tại Ngân 
hàng Chính sách xã hội nơi cư 

trú hoặc nơi nhà trường đóng 
trụ sở nếu hộ gia đình không 
còn thành viên nào đủ 18 tuổi 
trở lên hoặc thành viên còn 
lại không còn sức lao động, 
không có đủ năng lực hành vi 
dân sự đầy đủ theo quy định 
của pháp luật.

Việc cho vay của Ngân 
hàng Chính sách xã hội được 
thực hiện theo phương thức 
ủy thác cho các tổ chức chính 
trị - xã hội theo hợp đồng ủy 
thác hoặc trực tiếp cho vay 
đến người vay.

Quyết định có hiệu lực kể 
từ ngày 04/4/2022.

7. Quyết định  số 11/2022/
QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ về tín 
dụng đối với cơ sở giáo dục 
mầm non, tiểu học ngoài công 
lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
covid-19

Theo đó, Ngân hàng Chính 
sách xã hội có chính sách hỗ 
trợ cơ sở giáo dục mầm non, 
tiểu học ngoài công lập bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch COVID-19 
trong thời hạn 36 tháng với 
mức vay như sau:

- Tối đa 80 triệu đồng/cơ 
sở giáo dục mầm non độc lập 
dân lập, tư thục.

- Tối đa 200 triệu đồng/
trường mầm non dân lập, tư 
thục, tiểu học tư thục.

Mức cho vay cụ thể đối 
với mỗi trường hợp do Ngân 
hàng Chính sách xã hội xác 
định dựa trên Phương án vay 
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vốn tại điểm c khoản 2 Điều 3 
Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg.

Lãi suất cho vay: Lãi suất 
cho vay 3,3%/năm. Lãi suất nợ 
quá hạn bằng lãi suất cho vay 
hộ nghèo tại thời điểm vay vốn.

Đối tượng vay vốn được 
quy định bao gồm: Nhóm trẻ 
độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, 
lớp mầm non độc lập thuộc 
loại hình dân lập, tư thục; Nhà 
trẻ, trường mẫu giáo, trường 
mầm non thuộc loại hình dân 
lập, tư thục; Trường tiểu học tư 
thục theo quy định của pháp 
luật.

Đối tượng vay vốn phải 
đáp ứng các điều kiện vay vốn:

- Được thành lập và hoạt 
động theo quy định của pháp 
luật.

- Phải dừng hoạt động 
theo yêu cầu phòng, chống 
dịch COVID-19 ít nhất 01 tháng 
tính đến thời điểm vay vốn.

- Có phương án vay vốn để 
phục hồi, duy trì hoạt động theo 
Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành 
kèm theo Quyết định số 11/2022/
QĐ-TTg và được Ngân hàng 
Chính sách xã hội thẩm định.

- Tại thời điểm đề nghị 
vay vốn, khách hàng không có 
nợ xấu tại các tổ chức tín dụng 
và chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài phát sinh trước thời 
điểm ngày 23/01/2020.

Quyết định có hiệu lực từ 
ngày 27/4/2022.

8. Thông tư số 03/2022/

TT-BNV ngày 12/3/2022 của 
Bộ Nội vụ Quy định danh mục 
và thời hạn định kỳ chuyển 
đổi vị trí công tác đối với công 
chức, viên chức trực tiếp tiếp 
xúc và giải quyết công việc 
thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ 
ở địa phương

Thông tư quy định chi tiết 
danh mục và thời hạn định kỳ 
chuyển đổi vị trí công tác đối 
với công chức không giữ chức 
vụ lãnh đạo, quản lý và viên 
chức trực tiếp tiếp xúc và giải 
quyết công việc thuộc lĩnh vực 
tổ chức cán bộ tại các cơ quan, 
tổ chức, đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc phạm vi thẩm quyền 
quản lý của Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương.

08 vị trí công tác thuộc 
lĩnh vực tổ chức cán bộ phải 
thực hiện định kỳ chuyển đổi:

- Thẩm định nhân sự 
để trình cấp có thẩm quyền 
bổ nhiệm, điều động, luân 
chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ, công chức, viên chức.

- Tổ chức tuyển dụng 
công chức, viên chức; thi nâng 
ngạch công chức, viên chức; 
thi thăng hạng chức danh 
nghề nghiệp viên chức.

- Thẩm định hồ sơ để trình 
cấp có thẩm quyền phê duyệt 
về tổ chức bộ máy, biên chế.

- Thẩm định các đề án 
thành lập mới, sắp xếp lại các 
cơ quan, tổ chức, đơn vị và 
doanh nghiệp nhà nước, tổ 

chức phi chính phủ, hội nghề 
nghiệp.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị 
thành lập mới, nhập, chia, điều 
chỉnh địa giới hành chính các 
cấp.

- Thẩm định hồ sơ để trình 
cấp có thẩm quyền quyết định 
các hình thức thi đua, khen 
thưởng, kỷ luật.

- Phân bổ chỉ tiêu, ngân 
sách đào tạo.

- Quản lý, thực hiện chế 
độ tiền lương đối với cán bộ, 
công chức, viên chức, người 
lao động.

Thời hạn định kỳ chuyển 
đổi vị trí công tác đối với công 
chức, viên chức trực tiếp tiếp 
xúc và giải quyết công việc là 
từ đủ 03 năm đến 05 năm.

Thông tư có hiệu lực từ 
ngày 01/6/2022.

9. Thông tư số 22/2022/
TT-BQP ngày 02/4/2022 của 
Bộ Quốc phòng quy định về 
điều chỉnh trợ cấp hằng tháng 
đối với quân nhân, người làm 
công tác cơ yếu hưởng lương 
như đối với quân nhân đã 
phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Đối tượng áp dụng Thông 
tư bao gồm: Quân nhân đã 
phục viên, xuất ngũ đang 
hưởng chế độ trợ cấp hằng 
tháng theo quy định tại Quyết 
định số 142/2008/QĐ-TTg 
ngày 27/10/2008 của Thủ 
tướng Chính phủ về thực hiện 
chế độ đối với quân nhân tham 
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gia kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước có dưới 20 năm công 
tác trong Quân đội đã phục 
viên, xuất ngũ về địa phương; 
Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg 
ngày 06/5/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung Quyết định số 142/2008/
QĐ-TTg; Quân nhân, người 
làm công tác cơ yếu hưởng 
lương như đối với quân nhân 
đã phục viên, xuất ngũ, thôi 
việc đang hưởng chế độ trợ 
cấp hằng tháng theo quy định 
tại Quyết định số 62/2011/QĐ-
TTg ngày 09/11/2011 của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ, 
chính sách đối với đối tượng 
tham gia chiến tranh bảo vệ 
Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc 
tế ở Campuchia, giúp bạn Lào 
sau ngày 30/4/1975 đã phục 
viên, xuất ngũ, thôi việc.

Về cách tính và mức điều 
chỉnh, Thông tư quy định: 
Điều chỉnh tăng thêm 7,4% 
trên mức trợ cấp hằng tháng 
của tháng 12 năm 2021 đối với 
đối tượng tại khoản 1, khoản 2 
Điều 2 Thông tư  số 22/2022/
TT-BQP theo công thức:

Mức trợ cấp hằng tháng 
được hưởng từ tháng 01/2022 = 
Mức trợ cấp hằng tháng được 
hưởng tại thời điểm tháng 
12/2021 x 1,074

Cụ thể, mức trợ cấp hằng 
tháng sau khi điều chỉnh 
tăng thêm theo công thức 
trên như sau:

- Từ đủ 15 năm đến dưới 
16 năm, mức trợ cấp bằng 
2.031.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 16 năm đến dưới 
17 năm, mức trợ cấp bằng 
2.123.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 17 năm đến dưới 
18 năm, mức trợ cấp bằng 
2.217.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 18 năm đến dưới 
19 năm, mức trợ cấp bằng 
2.309.000 đồng/tháng;

- Từ đủ 19 năm đến dưới 
20 năm, mức trợ cấp bằng 
2.400.000 đồng/tháng.

Mức trợ cấp hàng tháng 
nêu trên được thực hiện từ 
ngày 01/01/2022.

Thông tư có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 16/5/2022.

10. Thông tư số 04/2022/
TT-BGTVT ngày 22/4/2022 
của Bộ Giao thông vận tải 
sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 12/2017/TT-
BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải 
quy định về đào tạo, sát hạch, 
cấp giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ

Theo Thông tư, thời gian 
trang bị, sử dụng ca bin mô 
phỏng đào tạo lái ô tô, chương 
trình đào tạo lái xe ô tô có một 
số thay đổi đáng chú ý như:

Khoản 9 Điều 1 Thông tư 
cho phép cơ sở đào tạo kéo dài 
thời gian trang bị và sử dụng 
ca bin mô phỏng học lái xe để 

đào tạo lái xe ô tô đến ngày 
31/12/2022. (Hiện nay, khoản 
12 Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-
BGTVT quy định cơ sở đào tạo 
phải trang bị và sử dụng ca bin 
mô phỏng học lái xe để đào tạo 
lái xe ô tô từ ngày 01/7/2022.)

Khoản 7 Điều 1 Thông tư  
điều chỉnh thời gian học thực 
hành lái xe ô tô trong chương 
trình đào tạo lái xe ô tô như 
sau:

- Đối với hạng B1 (học xe 
số tự động):

Giảm thời gian học thực 
hành trên sân tập lái từ 45 giờ 
xuống 41 giờ;

Tăng thời gian học thực 
hành trên đường giao thông từ 
20 giờ lên 24 giờ.

- Đối với hạng B1 (học xe 
số cơ khí), hạng B2:

Giảm thời gian học thực 
hành trên sân tập lái từ 45 giờ 
xuống 41 giờ;

Tăng thời gian học thực 
hành trên đường giao thông từ 
36 giờ lên 40 giờ.

- Đối với hạng C:

Giảm thời gian học thực 
hành trên sân tập lái từ 46 giờ 
xuống 43 giờ;

Tăng thời gian học thực 
hành trên đường giao thông từ 
45 giờ lên 48 giờ.

Thông tư có hiệu lực thi 
hành từ ngày 15/6/2022.
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