
Chương trình Bảo vệ trẻ em 
giai đoạn 2021 – 2025

DỰ THẢO 

là trẻ em không đủ điều kiện 
thực hiện các quyền sống, 
quyền được bảo vệ, quyền 
được chăm sóc, nuôi dưỡng, 
quyền học tập; cần có sự hỗ 
trợ, can thiệp đặc biệt của 
Nhà nước, gia đình & xã hội 
để được an toàn, hòa nhập 
gia đình, cộng đồng như trẻ 
mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ vi 
phạm pháp luật…

1. Trẻ em: 
là người dưới 16 tuổi.

2.�Bảo�vệ�trẻ�em:�
là việc thực hiện các biện 
pháp phù hợp để đảm bảo 
trẻ em được sống an toàn, 
lành mạnh.

là hành vi gây tổn hại về 
thể chất, tình cảm, tâm lý, 
danh dự, nhân phẩm của 
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 trẻ em.

gồm nâng cao nhận thức, kiến 
thức, xây dựng môi trường sống an 
toàn nhằm bảo vệ mọi trẻ em. 
Ví dụ: tập huấn kỹ năng tự bảo vệ 
cho trẻ em, tư vấn tâm lý, giáo dục kỷ 
luật tích cực cho cha mẹ, địa chỉ báo 
cáo thân thiện với trẻ em...

để phát hiện và trợ giúp trẻ em có 
nguy cơ bị xâm hại hoặc trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt. Ví dụ: Tư vấn/ 
trợ giúp cho trẻ em và gia đình có 
nguy cơ, giúp họ tiếp cận trợ cấp của 
nhà nước, giúp trẻ được chăm sóc 
thay thế/ sống ở nơi an toàn hơn...

nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại; 
chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập 
cho trẻ em bị xâm hại. Ví dụ: tư vấn, 
chăm sóc y tế cho trẻ bị xâm hại, 
khám/ trị liệu tâm lý, tư vấn pháp luật, 
giúp trẻ được chăm sóc thay thế/ 
sống ở nơi an toàn...

7. Các hình thức/ cơ sở 
cung cấp dịch vụ 

Bảo vệ trẻ em, gồm: 
Điểm cung cấp dịch vụ tại cộng đồng 
(thôn/ phố, xã/ phường);

3. Xâm hại 
trẻ em: 

4. Bạo lực 
trẻ em: 

5. Trẻ em có 
hoàn cảnh 

đặc biệt: 

6. Dịch vụ Bảo vệ trẻ em: 

Phòng ngừa

Hỗ trợ
Can thiệp

CỤC TRẺ EM

Điểm tư vấn/ hỗ trợ tâm lý tại trường học;

Văn phòng/ trung tâm cung cấp dịch vụ 
trẻ em cấp huyện;
Các cơ sở cung cấp dịch vụ chuyên sâu 
(ví dụ tư vấn, trị liệu tâm lý, theo dõi hỗ 
trợ nạn nhân, hỗ trợ pháp lý khi xét xử kẻ 
xâm hại, bảo vệ khẩn cấp, tách trẻ ra 
khỏi kẻ xâm hại và để trẻ được ở nơi tạm 
lánh an toàn...);

Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ 
trẻ em 111;
Trung tâm Công tác Xã hội cấp tỉnh. 


