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Luật Trẻ em năm 2016 được ban hành thay thế Luật 

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 20044 với nhiều nội 

dung mới, đề cao tầm quan trong của việc chăm sóc, bảo vệ trẻ 

em. 09 điểm đáng chú ý của luật này như sau: 

 
1. Trẻ em là người dưới 16 tuổi 

Luật Trẻ em năm 2016 quy định rõ: Trẻ em là người dưới 16 tuổi. Như vậy, 

khác với quy định tại Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004. 

Khái niệm trẻ em hiện nay không còn giới hạn trong phạm vi là công dân 

Việt Nam mà bao gồm cả trẻ em là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. 

Ngoài ra, Luật Trẻ em 2016 còn bổ sung thêm các quy định về nhóm trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt như: Trẻ em bị bóc lột, trẻ em bị mua bán, trẻ em di 

cư, lánh nạn… 

 
2. Các quyền cơ bản của trẻ em 

Theo quy định tại Mục 1 Chương 2 Luật Trẻ em, trẻ em có 25 quyền, trong 

đó có một số quyền cơ bản như: 

- Quyền sống: Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt 

nhất các điều kiện sống và phát triển; 

- Quyền được chăm sóc sức khỏe: Trẻ em có 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. 

- Quyền được giáo dục, học tập và phát triển năng khiếu: Trẻ em có quyền 

và bình đẳng về cơ hội được giáo dục, học tập để phát triển toàn diện và 

phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân. 

- 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. 

Tháng hành động 

vì trẻ em 
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- Quyền được sống chung với cha, mẹ: Trẻ em có 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… 

 
3. Các cấp độ bảo vệ trẻ em 

Luật Trẻ em 2016 quy định trẻ em được bảo vệ theo 03 cấp độ, cụ thể: 

 
- Cấp độ phòng ngừa: Gồm các biện pháp áp dụng với cộng đồng, gia đình 

và mọi trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về bảo vệ trẻ 

em, xây dựng môi trường an toàn, giảm nguy cơ trẻ em bị xâm hại. (Điều 

48) 

 
- Cấp độ hỗ trợ: Gồm các biện pháp áp dụng với trẻ em có nguy cơ bị bạo 

lực, bóc lột, bỏ rơi hoặc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm kịp thời phát 

hiện, giảm, loại bỏ nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em. (Điều 49) 

 
- Cấp độ can thiệp: Gồm các biện pháp áp dụng đối với trẻ em và gia đình 

trẻ em bị xâm hại nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại; chăm sóc phục hồi, tái 

hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. (Điều 50) 

 
Ngoài ra, Luật còn quy định các yêu cầu bảo vệ trẻ em như: việc bảo vệ 

phải bảo đảm tính hệ thống, liên tục, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, 

ngành; trẻ em được ưu tiên bảo vệ tại gia đình, việc đưa vào cơ sở trợ giúp 

xã hội chỉ là biện pháp tạm thời. 

 
4. Đưa ảnh trẻ từ 7 tuổi lên mạng phải được trẻ đồng ý 

Theo quy định tại Điều 21 Luật Trẻ em 2016: Trẻ em được pháp luật bảo 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. 
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Việc công bố thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng phải  

có sự đồng ý của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em. Trong trường hợp trẻ em 

từ đủ 07 tuổi thì việc này còn phải được sự đồng ý của chính các em. Ngoài 

ra, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng 

và cá nhân khi đưa thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em lên mạng 

còn phải bảo đảm an toàn thông tin của trẻ em (Điều 36 Nghị định 

56/2017/NĐ-CP). Năm 2021, các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý thông tin 

này. 

 
5. Thông tin trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được bảo mật 

Bảo mật thông tin, bí mật đời sống riêng của trẻ em là một trong những 

nguyên tắc trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được quy định tại 

Điều 3 Thông tư 09/2018/TT-BLĐTBXH. Theo đó, việc trợ giúp trẻ em nói 

trên được thực hiện theo các nguyên tắc: Bảo đảm sự tham gia của trẻ em, 

bảo đảm không kỳ thị, không phân biệt đối xử và bảo đảm bảo mật thông 

tin. 

 
Người quản lý và trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đánh giá, xác 

định nhu cầu cần trợ giúp của trẻ em theo các dịch vụ: Chăm sóc sức khỏe, 

giáo dục, hỗ trợ nơi ở, trợ giúp pháp lý…Từ đó xây dựng và thực hiện kế 

hoạch trợ giúp trẻ em phù hợp. 

 
6. Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 

Theo quy định tại Mục 1, 2 Chương II Nghị định 56/2017/NĐ-CP, Bộ Lao 

động – Thương binh xã chịu trách nhiệm quản lý Tổng đài điện thoại quốc 

gia bảo vệ trẻ em. Theo đó, Tổng đài bảo vệ trẻ em là 111, hoạt động 24  

giờ tất cả các ngày trong tuần. 

Tổng đài có 08 nhiệm vụ chính, cụ thể: 

 
- Tiếp nhận thông báo, tố giác từ cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, 

cá nhân qua điện thoại; lưu trữ, phân tích, tổng hợp thông tin và báo cáo 

định kỳ, đột xuất cho cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan khác có thẩm 

quyền, trách nhiệm về bảo vệ trẻ em; 
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- Kiểm tra thông tin, thông báo, tố giác ban đầu và chuyển thông tin này 

đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, chức năng bảo vệ trẻ em; 

 
- Hỗ trợ người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong việc xây dựng, thực 

hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với từng trường hợp trẻ em bị xâm hại 

hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi; theo dõi, đánh giá việc xây dựng 

và thực hiện kế hoạch này. 

 
- Tư vấn tâm lý, pháp luật, chính sách cho trẻ em, cha, mẹ, thành viên gia 

đình, người chăm sóc trẻ em… 

 
Ngoài ra, Nghị định 56/2017/NĐ-CP cũng quy định mọi thông tin thông 

báo, tố giác về các trường hợp xâm hại trẻ em đều được bảo mật trước khi 

được xác minh. Các cuộc điện thoại gọi đến Tổng đài điện thoại quốc gia 

bảo vệ trẻ em được miễn phí phí viễn thông và phí tư vấn. 

 
7. Ngược đãi trẻ em bị phạt tù đến 05 năm 

 
Điều 6 Luật Trẻ em 2016 nghiêm cấm các hành vi sau: Bỏ rơi, bỏ mặc, mua 

bán bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em; xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột 

trẻ em… Theo quy định tại Khoản 2 Điều 185 Bộ luật Hình sự 2015 thì: 

Người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể con, 

cháu là người dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm. 

 
Ngoài ra, theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự 2015, người cố ý gây 

thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của trẻ em tỷ lệ tổn thương cơ thể 

dưới 11% thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

tháng đến 03 năm. 
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8. Tử hình đối với người hiếp dâm trẻ em dưới 10 tuổi 

 
Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị xâm hại tình 

dục (Điều 25 Luật Trẻ em 2016). Theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 

thì người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, giao cấu hoặc thực hiện 

hành vi quan hệ tình dục khác đối với người dưới 10 tuổi thì bị phạt tù 20 

năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

 
Ngoài ra, Luật Trẻ em 2016 còn bổ sung thêm một số quyền của trẻ em  

như: Quyền được bảo vệ để không bị bóc lột sức lao động, quyền được bảo 

vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc, quyền được bảo vệ để không bị mua 

bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt, quyền được bảo vệ khỏi chất ma túy… 

 
9. Bán ma túy cho trẻ em bị phạt tù đến 15 năm 

 
Điều 6 Luật Trẻ em 2016 quy định, nghiêm cấm các hành vi sau: 

 
- Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em. 

 
- Xâm hại tình dục, bạo lực, lạm dụng, bóc lột trẻ em. 

 
- Bán cho trẻ em hoặc cho trẻ em sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây 

nghiện, chất kích thích khác, thực phẩm không bảo đảm an toàn, có hại cho 

trẻ em… 

 
Khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: Người nào bán ma túy 

cho người dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm. 

 
Nguồn: luatvietnam.vn 
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73 năm đã trôi qua kể từ ngày Hồ Chủ tịch viết Lời 

kêu gọi thi đua ái quốc (1948) và 52 năm (1969) ngày Người 

mãi mãi đi xa, nhưng vẫn còn đó lời kêu gọi của lòng yêu nước 

và tinh thần thi đua ái quốc. 

 
Tư tưởng Hồ Chí Minh 
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Mùa xuân năm 1948, khi cuộc kháng chiến chống Thực dân 

Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, tình hình đất nước đang rất khó khăn, 

nhằm kêu gọi, động viên toàn thể dân tộc phát huy mọi khả năng, cống hiến 

to lớn cho cách mạng, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị phát 

động phong trào thi đua ái quốc. Để triển khai Chỉ thị này, ngày 11/6/1948, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 

73 năm đã trôi qua, nhưng lời kêu gọi đó vẫn đầy tính hiện thực, 

luôn luôn thúc giục tinh thần thi đua của mỗi người dân Việt Nam yêu nước 

đã được viết với văn phong của một cây bút bậc thầy. 

Không chỉ là người sáng lập ra nền báo chí Cách mạng Việt 

Nam, với cương vị một nhà báo, Hồ Chủ tịch là một ký giả xuất sắc bởi 

cách nói có hình ảnh, câu văn giản dị và luôn ngắn gọn. 

Khi bàn về dân chủ, người đúc kết: “Dân chủ là để làm sao cho dân được 

mở miệng ra”. Câu nói này đã được minh chứng bằng cuộc bầu cử Quốc  

hội đầu tiên (1946) để từ đó, người dân thoát khỏi kiếp “thần dân”, trở  

thành “công dân”, thực sự được bày tỏ (mở miệng) thể hiện chính kiến của 

mình thông qua lá phiếu bầu lên Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

Nói về trẻ em, Hồ Chủ tịch dùng hình ảnh gần gũi với sự so sánh giản dị: 

“Trẻ em như búp trên cành – Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan”. 

Về mối quan hệ giữa hợp tác xã với mỗi người dân, Hồ Chủ tịch 

nói: “Hợp tác là nhà, xã viên là chủ”… 

Trong hàng ngàn bài báo của Người, hầu hết trong số đó là 

những bài ngắn hoặc rất ngắn. Có những bài chỉ trên 100 từ và bài dài nhất 

có lẽ cũng không quá 2000 từ. Đây chính là tài năng của người cầm bút bởi 

những bài viết được chắt lọc và cô đặc, điều thường thấy ở những “cây đại 

thụ” báo chí, văn chương. 

Trở lại với Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch, chỉ với 

vẻn vẹn 441 từ, Hồ Chủ tịch đã dấy lên một phong trào lớn kéo dài đến tận 

ngày nay và chắc chắn, sẽ còn lâu hơn nữa. 

Vẫn cách viết ngắn gọn, rành mạch, xúc tích, ngôn ngữ giản dị, 

mở đầu Lời kêu gọi, Hồ Chủ tịch viết: “Mục đích thi đua ái quốc là gì? Và 

Người trả lời: “Diệt giặc đói khổ, diệt giặc dốt nát, diệt giặc ngoại xâm”. 

Đây cũng chính là nội dung Sắc lệnh số 01 Hồ Chủ tịch ký năm 1946 với tư 

cách Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. 
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Như vậy là chỉ với vẻn vẹn 12 từ, Hồ Chủ tịch đã nêu lên 

nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn Dân cũng như mục đích của phong 

trào đồng thời còn chỉ rất rõ thứ tự ưu tiên, đó là diệt giặc đói trước 

(để cứu mạng sống của dân), diệt giặc dốt (không có tri thức thì 

không thể chống được ngoại xâm, nhất là Thực dân Pháp. Sau này 

Người còn viết “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”) và mục đích 

sau đó là diệt giặc ngoại xâm. 

Về tinh thần, Hồ Chủ tịch nêu cụ thể, dựa vào “Lực 

lượng của dân, tinh thần của dân” để đem lại “Hạnh phúc cho dân”. 

Chỉ với 8 từ cho phương pháp, 4 từ cho mục đích đã đủ 

cho thấy Hồ Chủ tịch tin vào lực lượng của dân, hiểu tinh thần yêu 

nước của nhân dân và yêu thương đồng bào như thế nào. 

Về đối tượng và yêu cầu, Người viết: “Vì vậy bổn phận 

của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất 

kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua”. 

Tất cả những việc làm trên để đạt mục đích cuối cùng là: 

“Toàn dân đủ ăn đủ mặc. Toàn dân sẽ biết đọc biết viết. Toàn bộ 

đội sẽ đầy đủ lương thực, khí giới, để giết giặc ngoại xâm”. 

Tiến tới: “Toàn quốc sẽ thống nhất độc lập hoàn toàn. Thế là chúng 

ta thực hiện: Dân tộc độc lập. Dân quyền tự do. Dân sinh hạnh 

phúc”… 

73 năm đã trôi qua kể từ ngày Hồ Chủ tịch viết Lời kêu 

gọi thi đua ái quốc (1948) và 52 năm (1969) ngày Người mãi mãi 

đi xa, nhưng vẫn còn đó lời kêu gọi của lòng yêu nước và tinh thần 

thi đua ái quốc. Vẫn còn đó văn phong ngắn gọn, ngôn ngữ giản dị, 

xúc tích của bậc thầy báo chí Cách mạng Việt Nam – Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. 
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Cách làm việc tại nhà hiệu quả giữa đại dịch Covid – 19 

1. Giữ nguyên thời gian biểu 

Hãy cố gắng thức dậy đúng giờ, làm những việc bạn thường 

làm để sẵn sàng cho công việc. Hãy chắc chắn rằng thời gian 

biểu của bạn không có gì thay đổi bằng cách lập danh sách 

việc cần làm mỗi ngày. 

 
2. Không gian làm việc 

Hãy chọn một vị trí trong nhà của bạn để làm nơi làm việc. Đó 

cần là một nơi độc lập, yên tĩnh, tránh xao nhãng và có đầy đủ 

bàn ghế làm việc. 

 
3. Nghỉ ngơi 

Bạn cũng nên có thời gian tập thể dục, thời gian ăn và nghỉ 

giải lao như bất cứ ngày đi làm nào khác như đi bộ hoặc chạy 

bộ ở những nơi vắng người, tập luyện thể thao tại nhà ngoài 

giờ làm việc. 

 
4. Tránh cảm giác bị cô lập 

Mọi người nên chủ động giữ liên lạc với người khác thay vì bị 

động. Hãy dành chút thời gian trò chuyện thư giãn với các 

đồng nghiệp trong nhóm của bạn. 

 
5. Cuộc sống gia đình 

Đối với những người quen làm việc tại văn phòng, di chuyển 

về nhà cũng là một cách để chuyển từ công việc sang cuộc 

sống gia đình. Khi ở nhà, bạn có thể di chuyển tương tự, ngay 

cả khi chỉ là đi từ vị trí này sang vị trí khác. 
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8 Bước Để Có Kỹ Năng Thuyết Trình Hiệu Quả 

 
 

1. Xây dựng uy tín 

Bạn có tin rằng khả năng thuyết phục của bạn được quyết định 

trước khi bài thuyết trình bắt đầu không? Uy tín cá nhân quyết định điều đó. 

Chẳng  ai  muốn  nghe  một  người  mà  họ  không  tin  tưởng  và  tôn  trọng.   

Đầu tư phát triển chuyên môn trong lĩnh vực mà bạn muốn gây ảnh hưởng đến 

người khác. Khi thuyết trình, hãy chắc rằng thông tin đó thật sự cần thiết và đáng 

tin cậy cho khán giả. Một phong cách thuyết trình sinh động cũng sẽ góp phần 

xây dựng một uy tín tốt. 

 

 
2. Hiểu khán giả 

Bạn cần biết mình sẽ thuyết trình cho những ai. Mục tiêu, nhu 

cầu, mong muốn của khán giả là gì? Khán giả có biết trước về chủ đề thuyết trình 

không? Quan điểm của họ về vấn đề này như thế nào? Cách hành xử của khán giả 

là gì? Bằng cách trả lời những câu hỏi này, bạn sẽ xác định được chiến lược 

thuyết trình hiệu quả của mình. 

 
 

3. Trình bày rõ ràng 

Điều gì quyết định tính hiệu quả của buổi thuyết trình? Đó là sự rõ 

ràng. Có rất nhiều yếu tố mang lại sự rõ ràng, sạch sẽ cho bài thuyết trình của 

bạn: định hướng ban đầu, trình tự trình bày, lượng thông tin tại một thời điểm,… 

 
 

4. Lập luận chặt chẽ 

Không phải ai cũng bị thuyết phục bằng một lập luận chặt chẽ (thế 

mới là chúng ta!) nhưng bạn cứ thử bỏ đi tính hợp lý trong bài thuyết trình của 

mình xem! 6 Tài liệu 

Kỹ năng 
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5. Đưa ra bằng chứng mạnh mẽ 

Bạn không thể thuyết phục được ai nếu thiếu những bằng 

chứng, ví dụ minh họa. Bạn cần phải có những dẫn chứng để lý giải vì sao đó 

là vấn đề quan trọng, vì sao người khác phải làm theo những gì bạn nói. 

 
 

6. Sử dụng giọng điệu tích cực 

Rõ ràng là hầu hết đối tượng bạn cần thuyết phục là những 

người trưởng thành (và thông minh). Vì vậy, đừng tỏ ra bỗ bã hay bình dân. 

Hãy tỏ ra lịch thiệp, tôn trọng và chân thành. 

 
 

7. Thể hiện cảm xúc 

Một bài thuyết trình sạch sẽ, dẫn chứng đầy đủ, lập luận chặt 

chẽ vẫn có thể chẳng thuyết phục được ai nếu thiếu cảm xúc. Cố gắng hiểu 

những hỉ, nộ, ái, ố của khán giả và sử dụng thông tin đó trong cách thuyết 

trình. 

 

 
 

8. Quan tâm đến lợi ích cá nhân của khán giả 

Con đường ngắn nhất để thuyết phục người khác là đáp ứng nhu 

cầu, lợi ích cá nhân của họ. Hãy thử đặt mình vào vị trí của khán giả trước khi 

đưa ra một đề nghị hoặc yêu cầu cho họ. Chỉ cần bạn trả lời được câu hỏi 

“Điều đó có lợi gì cho tôi?”, mọi sự chú ý của khán giả sẽ thuộc về bạn! 
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1-6-1950 Quốc tế thiếu nhi 
 

 

 

5-6-1972 

 
 

5-6-1911 

 

 
6-6-1941 

Ngày Môi trường Thế giới 

 

 
Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng 

ra đi tìm đường cứu nước 

Ngày thành lập hội người cao tuổi VN 

11-6-1948 

 
 

21-6-1925 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi 

Thi đua Ái quốc 

Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 

 
Ngày Kỷ niệm 

Tháng 6 
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1. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ 
Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức các hoạt động kỷ 
niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 
05/6/2021). 

2. Triển khai thực hiện tốt Tháng hành động vì trẻ em năm 
2021 với chủ đề “Chung tay đảm bảo thực hiện quyền trẻ em, bảo 
vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh” 

3. Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động có ý 
nghĩa Quốc tế thiếu nhi, kỷ niệm ngày môi trường thế giới 
(05/6/1972- 05/6/2021); kỷ niệm 111 năm Ngày Nguyễn Tất 
Thành ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021); 73 năm 
ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kếu gọi thi đua ái quốc 
(11/6/1948 - 11/6/2021); Ngày toàn dân phòng chống ma túy 
26/6…. 

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tự giác 
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong bối cảnh dịch 
Covid – 19 đang có diễn biến phức tạp. 

5. Triển khai hoạt động hè năm 2021 phù hợp với điều kiện 
từng địa phương, đơn vị. 

 

Định hướng 


