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MỞ ĐẦU 

        Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, chúng ta đã thu 

được những kết quả bước đầu rất quan trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. 

Bộ mặt xã hội đang từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận 

dân cư được nâng cao. Do vậy, trẻ em có điều kiện chăm sóc ngày một tốt hơn. 

        Tuy nhiên trong quá trình vận động phát triển xã hội, mặt trái của nền kinh tế thị 

trường đã nảy sinh nhiều vấn đề xã hội tiêu cực như sự phân hoá giàu nghèo ngày càng 

gia tăng, sự phân tầng xã hội, kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt đã khiến nhiều ông 

bố bà mẹ lao vào thương trường kiếm sống nên không có thời gian quan tâm đến con 

cái kể cả nhóm giàu và nhóm  nghèo.  Mặt khác nền văn hoá mở kéo theo sự du nhập 

văn hoá phương Tây, bên cạnh những nét đẹp có không  ít những vấn đề không phù 

hợp với bản sắc dân tộc đã làm tha hoá biến chất một số người trong xã hội. 

      Tất cả các vấn đề kể trên đã phát sinh ra các vấn đề xã hội hết sức bức xúc trong 

đó có vấn đề trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

      Bảo vệ ,chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung vàTEHCĐBKK là một trong 

những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, là đạo lý của dân tộc ta. Đảng ta đã 

khẳng định: đi đôi với phát triển tăng trưởng kinh tế phải quan tâm giải quyết tốt các 

vấn đề xã hội.  Kinh tế phát triển là nguồn lực đảm bảo cho các chương trình xã hội 

,giáo dục, y tế, văn hoá... phát triển, nhưng bên cạnh đó phát triển xã hội với nền giáo 

dục, y tế, văn hoá... tiên tiến sẽ thúc đẩy kinh tế nhanh hơn. Xuất phát từ quan điểm 

đó, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng đến công tác xã hội, đến việc giải quyết các 

vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển trong đó có công tác bảo vệ , chăm sóc và 

giáo dục trẻ em HCĐBKK. 

        Việc đảm bảo phúc lợi cho TEHCĐBKK...đang đặt ra những yêu cầu lớn đối với 

Nhà nước và xã hội. Để phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống dân tộc, cùng với 
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thực hiện mục tiêu tăng trưởng và công bằng, thực hiện chiến lược phát triển nguồn 

nhân lực cần thiết phải có giải pháp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK. 

      Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK đòi hỏi sự nỗ lực đồng bộ, 

có hiệu quả của cộng đồng, sự phối hợp của các ngành, các cấp,sự hỗ trợ của các tổ 

chức quốc tế và vươn lên của chính bản thân các em. Tuy nhiên, giải quyết vấn đề 

TEHCĐBKK là vấn đề lâu dài, vì nó cũng chịu những tác động vấn đề kinh tế xã hội 

cụ thể . 

      Trong thời gian qua đã có nhiều nghiên cứu về vấn đề TEHCĐBKK, tuy nhiên 

chưa có nghiên cứu đề cập một cách toàn diện về cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý 

Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ĐBKK. Vì vậy, để có cơ 

sở đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này 

em đã tìm hiểu, nghiên cứu và lựa chọn đề tài:”Tăng cường công tác quản lý Nhà 

nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK”. 

 

       Mục đích nghiên cứu đề tài: 

a.  Mục tiêu chung: 

    Từ việc nghiên cứu thực trạng và nguyên nhân TEHCĐBKK đề ra một số giải pháp 

thích hợp nhằm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK. 

b. Mục tiêu cụ thể: 

      - Góp phần hệ thống hoá những vấn đề lí luận cơ bản về vấn đề TEHCĐBKK. 

      - Đánh giá thực trạng TEHCĐBKK và công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 

TEHCĐBKK đã và đang thực hiện ở nước ta hiện nay. 

      -Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước góp phần 

bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK. 
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NỘI DUNG 

 

CHƯƠNG I 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI 

BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TECHCĐBKK. 

     

 I. Quan niệm về trẻ em và quan niệm về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn. 

 

1. Quan niệm về trẻ em: 

       Trẻ em là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác nhau. Tuỳ theo 

nội dung tiếp cận, góc độ nhìn nhận hay cấp độ đánh giá mà đưa  ra những định nghĩa 

hay khái niệm về trẻ em. Có thể tiếp cận về mặt sinh học, tiếp cận về mặt tâm lý học, y 

học, xã hội học... Từ những khái niệm tiếp cận đi đến những khái niệm hoặc định 

nghĩa khác nhau về các nhóm trẻ em. Tuy vậy, trong các định nghĩa hoặc khái niệm đó 

đều có những điểm chung và thống nhất là căn cứ vào tuổi đời để xác định số lượng 

trẻ em. Quốc tế đã đưa ra khái niệm chung là:”Trẻ em được xác định là người dưới 18 

tuổi, trừ khi luật pháp quốc gia công nhận tuổi thành niên sớm hơn”. Khái niệm này đã 

lấy tuổi đời để định nghĩa trẻ em và lấy mốc là dưới 18 tuổi. Khái niệm này cũng được 

mở rộng cho các quốc gia có thể qui định mốc tuổi dưới 18 tuổi. 

     Ở Việt Nam xuất phát từ các cách tiếp cận khác nhau của các ngành khoa học cũng 

như từ bản chất chính trị  - xã hội và thực tiễn truyền thống văn hoá, khả năng nguồn 

lực của Nhà nước mà đưa ra khái niệm cụ thể về trẻ em. 

 * Điển hình ngành khoa học lao động đã căn cứ tâm sinh lý của con người để xác định 

những người đủ15 tuổi trở lên được xếp vào lực lượng lao động nhưng vẫn khuyến 

khích các em độ tuổi từ 15 -18 đến trường. 
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* Tiếp cận từ chính sách chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em qui định trẻ em là những 

người dưới 16 tuổi.. 

* Tiếp cận khía cạnh pháp luật có qui định thêm tuổi vị thành niên ( 16 -18 tuổi). 

        Như vậy, khái niệm trẻ em có thể được hiểu là: Trẻ em là những người dưới 16 

tuổi, người từ 16 tuổi đến đủ 18 tuổi coi là vị thành niên và trong một số trường hợp 

như làm trái pháp luật,nghiện hút, mại dâm thì cũng được coi như trẻ em và có biện 

pháp giải quyết đặc thù riêng. 

                     Trẻ em trước hết phải hiểu đó là con người phải được hưởng mọi quyền” 

không bị bất cứ một sự phân biệt đối xử nào vì chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, 

tôn giáo, chính kiến, hoặc quan điểm, nguồn gốc dân tộc và xã hội, tài sản dòng dõi 

hoặc mối tương quan khác”. Nhưng trẻ em lại là người chưa trưởng thành nên có 

quyền được chăm sóc, tồn tại, phát triển, được bảo vệ và được bày tỏ ý kiến, thể hiện: 

quyền được sống với cha mẹ, được đoàn tụ với gia đình, được tự do tin tưởng tín 

ngưỡng và tôn giáo, được bảo vệ đời tư, tiếp xúc thông tin, được bảo vệ khỏi áp bức 

và tổn thương về thể chất và tinh thần, được chăm sóc và nuôi dưỡng khi bị tước mất 

môi trường gia đình, được hưởng những sự chăm sóc đặc biệt đối với trẻ em bị khuyết 

tật về trí tuệ và thể chất,được hưởng trạng thái sức khoẻ cao nhất và các dịch vụ chữa 

bệnh, phục hồi sức khoẻ, được hưởng an toàn xã hội, được có mức sống để phát triển 

về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và xã hội, được giáo dục, được nghỉ ngơi, giải trí, 

vui chơi, được bảo vệ khỏi bị bóc lột về kinh tế  và các công việc nguy hiểm độc hại, 

được bảo vệ chống lại việc sử dụng các chất ma tuý và an thần, được bảo vệ chống bị 

bóc lột, cưỡng bức, lạm dụng về tình dục, được phục hồi về thể chất, tâm lý và tái hoà 

nhập xã hội...Như vậy, Nhà nước, xã hội và gia đình đều có trách nhiệm đảm bảo 

những quyền cơ bản cho trẻ em. 

     

2. Quan niệm về trẻ em ĐBKK: 
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        TECHCĐBKK là một vấn đề xã hội, nó xuất hiện và tồn tại trong những bối cảnh 

kinh tế - xã hội cụ thể. Sự khó khăn ở đây được hiểu theo nghĩa là nhóm trẻ em này 

gặp những trở ngại ,khó vượt qua để thực hiện những quyền cơ bản của trẻ em so với 

trẻ bình thường khác, nếu không có sự giúp đỡ của Nhà nước, cộng đồng xã hội, gia 

đình và người thân, như quyền được sống cùng cha mẹ, gia đình, quyền được học tập, 

quyền được chăm sóc về thể chất, sức khoẻ, quyền được vui chơi giải trí...Nếu khi xã 

hội không còn sự cản trở nào đối với cuộc sống trẻ em, đối với sự thực hiện quyền trẻ 

em thì có lẽ cũng không còn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

        Nhưng thực tế trong quá trình vận động và phát triển xã hội luôn tồn tại một bộ 

phận TECHCĐBKK như trẻ mồ côi, trẻ tàn tật, bên cạnh đó cũng có nhóm trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chỉ tồn tại và phát triển trong thời kỳ nhất định. Ở nước 

ta, trong số tám loại đối tượng thì có loại tồn tại từ rất lâu như trẻ mồ côi, trẻ tàn tật, 

song cũng có loại mới xuất hiện và được đề cập tới vào những năm cuối thập kỷ 80 

cho đến nay như trẻ lang thang, trẻ mại dâm, trẻ em nghiện ma tuý...Nếu phân tích bối 

cảnh kinh tế - xã hội nước ta thì quá trình phát sinh đó là do mặt trái của quá trình phát 

triển kinh tế thị trường, là hậu quả tất yếu của một quá trình phát triển một hình thái 

kinh tế xã hội. 

    Đối tượng thuộc nhóm TEHCĐBKK phụ thuộc vào tình hình kinh tế - xã hội từng 

nơi ( từng địa phương, từng vùng trong một nước), và từng giai đoạn phát triển kinh tế 

của đất nước, phụ thuộc vào đặc điểm văn hoá của mỗi dân tộc, từng cộng 

đồng...Chính vì vậy, ở các quốc gia khác nhau, hoặc trong một đất nước nhưng ở từng 

giai đoạn khác nhau sẽ không có sự giống nhau về số nhóm, quy mô của từng nhóm 

TEHCĐBKK. 

    Có thể khái niệm về TEHCĐBKK như sau:TEHCĐBKK là những trẻ em dưới 16 

tuổi có những hoàn cảnh cực kỳ éo le, bất hạnh, chịu nhiều thiệt thòi lớn về tinh thần 
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và thể chất, khó có cơ hội thực hiện quyền cơ bản của trẻ em và hoà nhập cộng đồng, 

nếu không có sự trợ giúp tích cực của gia đình, cộng đồng và Nhà nước. 

     Căn cứ vào đặc trưng cơ bản nhất của từng nhóm trẻ ta có thể chia TEHCĐBKK 

thành 8 nhóm sau: 

1. Trẻ mồ côi. 

2. Trẻ em khuyết tật. 

3. Trẻ em lang thang. 

4. Trẻ em bị xâm hại tình dục. 

5. Lao động trẻ em. 

6. Trẻ em nghiện ma tuý. 

7. Trẻ em làm trái pháp luật. 

8. Trẻ em nghèo. 

2.1.  Trẻ em mồ côi (TEMC) 

         Theo quan niệm truyền thống: “Trẻ em mồ côi là trẻ em có cha và mẹ bị chết 

hoặc cha hoặc mẹ bị chết”. Như vậy, với quan niệm này mới chỉ phản ánh được sự 

mất mát có hình của người cha hoặc người mẹ đối với đứa trẻ. Trong thực tế nhất là 

những năm gần đây đã xuất hiện những trẻ em đang phải chịu đựng sự cô đơn, thiếu 

tình cảm, thiếu sự dạy dỗ, chăm sóc của cha mẹ mặc dù cha mẹ vẫn còn sống ( nhóm 

trẻ có hoàn cảnh éo le) chẳng hạn như: 

_ Trẻ em bố mẹ còn sống nhưng cha mẹ bỏ đi mất tích không còn quan hệ gì với con 

cái. 

_ Trẻ em sinh ra trong trường hợp cha mẹ chưa trưởng thành hoặc không có điều kiện 

nên bỏ rơi con, làm trẻ trở thành vô thừa nhận. 

_ Trẻ em sinh ra trong môi trường gia đình bình thường nhưng do bản thân em bị tàn 

tật nên gia đình không có khả năng nuôi dưỡng, phải đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội... 
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         Vậy, có thể hiểu trẻ em mồ côi với nghĩa: TEMC là trẻ dưới 16 tuổi, không có sự 

chăm sóc của cha mẹ hay nói cụ thể hơn: " TEMC là những trẻ em dưới 16 tuổi mất 

cả cha lẫn mẹ hoặc mất cha hoặc mất mẹ nhưng người còn lại là người mẹ hoặc người 

cha mất tích hoặc không đủ năng lực pháp lý để nuôi dưỡng theo qui định của pháp 

luật ( như tâm thần, cha mẹ trong thời kỳ chấp hành án). Những trẻ em bị bỏ rơi ngay 

từ khi mới sinh ra cũng được coi là trẻ mồ côi". 

       Trong số TEMC thì có một nhóm TEMC không nguồn nuôi dưỡng và được trợ 

cấp của Nhà nước, bao gồm trẻ em có hoàn cảnh sau: 

- Mồ côi cả cha và mẹ, không nơi nương tựa, không còn nguồn sống  

- Mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại bỏ đi mất tích hoặc tuy còn sống nhưng không có 

khả năng nuôi dưỡng nhưng ốm đau bệnh tật không còn khả năng lao động, hay lấy vợ 

(chồng) khác nhà quá nghèo bỏ con bơ vơ, không nguồn nuôi dưỡng. 

        Như vậy, đối với trẻ chỉ mồ côi cha hoặc mẹ, hoàn cảnh gia đình không thuộc 

diện khó khăn thì không được xếp vào nhóm trên. 

2.2. Trẻ em tàn tật (TETT) 

+ Theo pháp lệnh về người tàn tật:" người tàn tật không phân biệt nguồn gốc gây ra 

tàn tật là người khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng biểu hiện 

dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả năng hoạt động, khiến cho lao động, 

sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn ( điều 1-pháp lệnh về người tàn tật). 

     Từ khái niệm về người tàn tật có thể hiểu trẻ em tàn tật (hay trẻ em khuyết tật):" là 

những trẻ em dưới 16 tuổi không phân biệt nguồn gốc gây ra tàn tật, bị khiếm khuyết 

một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc trí não làm ảnh hưởng đến một hay nhiều chức 

năng của cơ thể mà cần sự giúp đỡ để phục hồi và hoà nhập vào cộng đồng". 

+ Quan niệm về người tàn tật được thể hiện trong bộ luật cơ bản về phúc lợi người tàn 

tật năm 1993 của Nhật Bản:"Những người bị khuyết tật về thể lực và trí lực được dùng 

trong khái niệm này để chỉ những ai mà cuộc sống hàng ngày hoặc cuộc sống xã hội 
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của họ có nhiều trở ngại đáng kể trong một thời gian dài vì lý do chân tay hoặc thân 

thể bị tàn tật, một sự khuyết tật trong chức năng thị lực, thính giác, một sự rối loạn 

trong chức năng nói, đọc và các cơ quan nội tạng như là tim, phổi cũng như là các 

khuyết tật về mặt thần kinh như sự phát triển chậm về mặt trí tuệ thì được gọi là người 

tàn tật". 

     So sánh các định nghĩa trên cho thấy không phải tất cả những người bị khiếm 

khuyết về cơ thể hoặc chức năng đều được coi là tàn tật mà chỉ có những người vì thế 

gặp nhiều khó khăn trong lao động và học tập thì mới được coi là tàn tật. 

    Như vậy, rõ ràng ở đây không phải tất cả các em bị một khiếm khuyết về cơ thể và 

chức năng đều liệt vào TETT mà chỉ có những trẻ vì thế mà khả năng tham gia vào 

các hoạt động xã hội gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn, những em câm điếc thì về thể 

chất vẫn khoẻ mạnh không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt cá nhân hàng ngày nhưng 

không thể học chung với trẻ em bình thường khác; hoặc những em liệt gặp rất nhiều 

khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày cũng như đi học nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, các 

em có khả năng tiếp thu kiến thức khoa học. Những trẻ em này nếu không có sự giúp 

đỡ đặc biệt về giáo dục, về phục hồi chức năng, về phương tiện trợ giúp thì không thể 

đến trường, tham gia vào các hoạt động xã hội khác. 

2.3. Trẻ em lang thang (TELT). 

      Hiện tượng trẻ em lang thang đã tồn tại từ lâu, nhưng ngày càng trở thành vấn đề 

bức xúc ở nước ta. Trẻ em lang thang đã được gọi theo nhiều cách khác nhau như: trẻ 

em đường phố, trẻ em không ở nhà, trẻ em bụi đời... 

     Mặc dù tên gọi khác nhau, nhưng cơ bản thống nhất và đồng ý TELT là người dưới 

16 tuổi tự mình rời bỏ gia đình và đi lang thang kiếm sống bằng nhiều cách như: bới 

rác , xin ăn, bán báo...Phần đông những trẻ này ở độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, đã ý thức 

được hành vi của mình, song tự bản thân không có cách lựa chọn nào khác (thuật ngữ 

ngành Lao động- Thương binh và Xã hội). 
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       Thông thường TELT chia làm 3 loại sau: 

- Trẻ lang thang bỏ gia đình, không thường xuyên hoặc không có quan hệ gì với gia 

đình, không có nơi ăn ngủ cố định. Số trẻ này có thể có gia đình nhưng gia đình ở xa, 

hay bị bỏ rơi hoàn toàn không gia đình, không người thân phải tự mình kiếm sống 

bằng các nghề như: bán báo, đánh giầy, bán hàng rong, bới rác, làm thuê..., thời gian 

chủ yếu là lang thang trên đường phố, hoặc trên các bãi rác, bến tàu, bến xe... 

- Trẻ lang thang nhưng đi cùng với gia đình ( gia đình từ nông thôn ra thành phố), ban 

ngày chia mỗi ngày một ngả để kiếm ăn, tối về "đoàn tụ" trên vỉa hè, nhà ga hoặc nhà 

trọ rẻ tiền. Những gia đình vùng nghèo hoặc gia đình kinh tế quá khó khăn do gặp rủi 

ro nào đó, phải đưa cả nhà bỏ quê hương ra thành phố, tìm cơ hội kiếm sống. Dưới 

góc độ di dân, đây là một hình thức di dân tự do từ nông thôn về thành thị. 

- Trẻ lang thang kiếm sống ban ngày, tối về ngủ ở gia đình: thường số trẻ này bán hàng 

rong, bán báo , bán vé số...Loại trẻ lang thang này rất phổ biến ở các tỉnh, thành phố 

phía Nam. 

          2.4. Trẻ em nghiện ma tuý(TENMT): 

      Là những ngưới dưới 16 tuổi sử dụng chất ngây nghiện gọi chung là ma tuý như: 

Hêrôin, côcain, moocphin, thuốc phiện, cần sa... dưới các hình thức hút, hít, tiêm 

chích...dẫn đến hội chứng nghiện, phát sinh nhiều bệnh tật hiểm nghèo như bệnh phổi, 

HIV, AIDS. Nếu ngừng sử dụng chất ma tuý sẽ gây lên những biểu hiện bất thường về 

tâm sinh lý( thuật ngữ ngành Lao động- Thương binh- Xã hội). 

         2.5.Trẻ em bị xâm hại tình dục: 

      Trẻ em bị xâm hại tình dục chia làm hai nhóm đối tượng: 

  +Trẻ em bị lạm dụng tình dục: Đó là sự lôi cuốn trẻ em còn phụ thuộc, chưa trưởng 

thành và chưa phát triển cùng những người chưa thành niên vào những hoạt động mà 

các em chưa thực sự thấu hiểu và không thể đưa ra sự đồng ý có nhận thức hay vi 

phạm những điều cấm kỵ xã hội về những vai trò trong gia đình. 
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Những dạng chính của lạm dụng tình dục phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới gồm: hiếp 

dâm trẻ em, cưỡng dâm trẻ em, loạn luân và hành vi dâm ô. 

   + Trẻ em bị bóc lột tình dục: đó là việc sử dụng trẻ em để thoả mãn dục vọng của 

người lớn. Cơ sở của sự bóc lột này là sự bất bình đẳng về lực và các mối quan hệ 

kinh tế giữa trẻ em và người lớn. Sự bóc lột này thông thường do bên thứ ba tổ chức 

để kiếm lời. Buôn bán trẻ em, mại dâm trẻ em, văn hoá phẩm khiêu dâm trẻ em là 

những dạng chính của bóc lột tình dục trẻ em. 

     2.6.  Lao động trẻ em (LĐTE): 

                Từ xa xưa, lao động trẻ em đã tồn tại dưới dạng này hay dạng khác. Số trẻ 

em trên thế giơí nói chung và ở Việt Nam nói riêng phải lao động, làm việc cho bản 

thân và gia đình, nhằm tập dượt và trang bị những kỹ năng cần thiết trong quá trình 

phát triển tự nhiên. Tuy nhiên, trong đời sống xã hội không phải gia đình nào cũng 

giống nhau. Một số gia đình do hoàn cảnh kinh tế khó khăn đã biến quá trình lao động 

tập dượt tự nhiên của con cái mình thành phương thức kiếm tiền mưu sinh cho bản 

thân các em và gia đình. Chính điều này đã khiến một số trẻ thơ đi làm việc trong thời 

gian quá dài, chiếm hết thời gian học tập, vui chơi ,giải trí làm cho trẻ phát triển không 

bình thường về thể lực, trí lực hay làm việc trong trong các điều kiện nặng nhọc, độc 

hại quá với sức lực và không được đến trường, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự 

phát triển về thể lực, trí lực và tinh thần của trẻ thơ. 

          Như vậy, trẻ em lao động sớm là những trẻ em dưới 16 tuổi (theo pháp luật Việt 

Nam) tham gia hoạt động lao động trên thị trường lao động, có quan hệ lao động hay 

không tham gia quan hệ lao động nhưng đều nhằm mục đích tạo ra thu nhập để nuôi 

sống bản thân và giúp gia đình, sử dụng hầu hết thời gian học tập, vui chơi, giải trí để 

làm việc cho chủ hay cho gia đình. Đó là những trẻ em phải bỏ học đi làm thuê trong 

các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế, trong các làng nghề, 

những trẻ lang thang kiếm sống ở đô thị....Trẻ phải làm những công việc nặng nhọc, 
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nguy hiểm hay những công việc ảnh hưởng đến nhân cách, cướp đi các cơ hội phát 

triển về thể chất, về trí lực và các nhu cầu khác của trẻ thơ. 

    Đây là một dạng lao động phải tìm cách ngăn chặn, hạn chế và tiến tới xoá bỏ vì 

hạnh phúc và tương lai của trẻ thơ. 

 

 

2.7. Trẻ em làm trái pháp luật: 

     Căn cứ vào các qui định pháp luật hiện hành: Trẻ em làm trái pháp luật là trẻ em 

đến độ tuổi do pháp luật qui định đã thực hiện một cách cố ý hay vô ý những hành vi 

trái pháp luật, mà tuỳ theo mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi đó, người đó có 

thể bị xử lý theo pháp luật hành chính hoặc pháp luật dân sự. 

        Những hành vi trái pháp luật của trẻ em có  thể chia làm hai loại sau: 

 - Vi phạm hành chính là hành vi trái pháp luật, có lỗi, vi phạm các qui tắc trật tự, quản 

lý Nhà nước xã hội, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân chưa đến mức phải 

truy cứu trách nhiệm hình sự ( VD: trẻ em dưới 16 tuổi điều khiển mô tô xe máy, hoặc 

đua xe..) 

- Tội phạm là hành vi nguy hiểm trong xã hội, gây mất trật tự trong xã hội, vi phạm 

đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân bị luật hình sự cấm không được làm 

và sẽ bị trừng trị nếu cứ làm(VD: trộm cắp, hiếp dâm,cố ý gây thương tích hoặc gây 

tổn thương cho người  khác...). 

    Theo qui định của pháp luật, trẻ em làm trái pháp luật phải ở một độ tuổi nhất định 

và gây ra hậu quả ở mức độ nhất định mới phải chịu trách nhiệm và bị xử lý hành 

chính hoặc hình sự. Như vậy, trẻ em làm trái pháp luật thường từ 12 - đến 16 tuổi. 

2.8. Trẻ em nghèo: 

          Đó là những trẻ em dưới 16 tuổi sống trong các gia đình thuộc diện nghèo theo  

chuẩn mực của Nhà nước quy định cho từng thời kỳ. 
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Đây là nhóm trẻ chưa chính thức xếp vào nhóm trẻ đặc biệt khó khăn nhưng thực tế 

hoàn cảnh của các em cũng rất khó khăn thậm chí còn nhiều trường hợp khó khăn hơn 

cả trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ mà điều kiện kinh tế đảm bảo. 

        Trong cơ chế thị trường sẽ nảy sinh sự phân hoá giàu nghèo.Trẻ em của gia đình 

nghèo chịu những thiệt thòi lớn mà những thiệt thòi này không phải do các em gây ra. 

Trong số các em nghèo cũng có nhiều em rất thông minh, cần cù, năng động, tháo 

vát.Do hoàn cảnh nghèo đã đẩy nhiều em tới con đường tội lỗi sa ngã, không có cơ hội 

phát triển. Đây là  một sự mất công bằng giữa trẻ em con nhà giàu và con nhà nghèo. 

Chính vì sự mất công bằng này nên những quyền cơ bản của trẻ em nghèo bị vi phạm. 

Nếu không giải quyết sự mất công bằng ở trẻ em thì chúng ta sẽ bỏ phí cả nguồn tài 

năng ở trẻ em nghèo mà cũng là một sự tiềm ẩn tạo ra sự bất ổn định trong xã hội. 

 

II. Quản lý Nhà nước đối với bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và 

TECHCĐKK : 

 

1. Quan niệm về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung và 

TECHCĐBKK : 

 

        Trong công tác trẻ em thường dùng ba thuật ngữ: "Bảo vệ', "chăm sóc", "giáo 

dục" trẻ em. Có thể hiểu ba thuật ngữ này qua cac hành vi sau đây: 

Hai hành vi cơ bản quan trọng nhất để bảo vệ trẻ em :  

- Phòng ngừa để trẻ em không bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: bao gồm phòng 

ngừa tàn tật, phòng ngừa mồ côi, phòng ngừa bị xâm hại tình dục, phòng ngừa trẻ em 

nghiện ma tuý, phòng ngừa lang thang. 

- Khi trẻ em vì một lý do nào đó đã rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì phải giúp 

chúng thoát ra khỏi hoàn cảnh đó, trở về cuộc sống bình thường (tái hoà nhập cộng 
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đồng) hoặc không để tình hình xấu hơn (từ mồ côi thành lang thang, từ một dạng tật do 

thiếu sự quan tâm cần thiết trở thành hai dạng tật, từ lang thang thành tội phạm nghiện 

hút...). 

Hai hành vi cơ bản quan trọng để chăm sóc trẻ em: 

- Người lớn nhận biết và đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần trong sự phát triển của 

trẻ( nhu cầu ăn mặc, học hành,vui chơi giải trí, nhu cầu được thương yêu, được tôn 

trọng...)  

- Người lớn thường xuyên đưa trẻ vào những hoạt động xã hội phù hợp, năng động và 

vui vẻ, đáp ứng nhu cầu phát triển theo từng lứa tuổi. 

Những hành vi cơ bản, quan trọng nhất để giáo dục trẻ em:  

- Đáp ứng nhu cầu của trẻ em trong việc nhận thức phát triển kiến thức, hiểu biết về tự 

nhiên, xã hội và con người 

- Tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được đến trường, tiếp cận với nền giáo dục cơ bản 

thông qua hoạt động học tập ở nhà trường 

- Tạo điều kiện và tổ chức chăm lo đời sống,văn hoá tinh thần vui chơi giải trí cho mọi 

trẻ em. 

     Các thuật ngữ trên đây tuy có khác nhau về  nhiều mặt riêng nhưng thống nhất và 

hỗ trợ cho nhau. Nếu ta quan tâm chăm sóc trẻ em thì hiển nhiên ta phải bảo vệ chúng 

trước mọi rủi ro của cuộc sống. Đồng thời khi ta quan tâm đến việc giáo dục trẻ em, 

hiển nhiên ta phải chăm sóc tới sự phát triển bình thường của chúng... 

 

2. Sự cần thiết quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

 

     2.1.Điều kiện nước ta hiện nay: 
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        Ở nước ta, phát triển con người, chăm lo cho con người, cho cộng đồng xã hội 

được coi là  trách nhiệm của toàn xã hội, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn 

dân. Cương lĩnh của Đảng ta chỉ rõ:" Chính sách xã hội đúng đắn vì hạnh phúc con 

người là động lực to lớn phát huy mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong sự 

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

       Trên thực tế,việc chuyển đổi từ nền kinh tề tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị 

trường ở Việt Nam đã tạo ra những vấn đề xã hội mà có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián 

tiếp tới trẻ em. Quá trình đổi mới kinh tế này đã có những đóng góp tốt và to lớn vào 

sự phát triển của trẻ em, song cũng có những ảnh hưởng không thuận lợi đến tình hình 

trẻ em. Cơ chế thị trường kéo theo sự phân cách giàu nghèo trong xã hội, làm nảy sinh 

tệ nạn trong xã hội đã tác động đến đời sống tinh thần và vật chất của trẻ em, gây trở 

ngại cho việc thực hiện quyền trẻ em. Những vấn đề bức xúc về trẻ em còn tồn tại và 

mới nảy sinh như: trẻ em nghèo, sự gia tăng của nạn lạm dụng và bóc lột trẻ em, trẻ 

em nghiện hút, trẻ em phạm pháp... 

    Rõ ràng, cơ chế thị trường đã tạo ra những cơ hội và thách thức mới cho sự phát 

triển con người và đặc biệt là trẻ em. Do vậy, cần có sự quản lý Nhà nước để bảo vệ 

các em, tránh cho các em khỏi những sa ngã, cạm bẫy, chăm sóc các em để có điều 

kiện phát triển tốt hơn về thể chất và tinh thần, giúp cho các em có điều kiện thực hiện 

tốt quyền trẻ em. Chính vì thế, công tác quản lý Nhà nước về vấn đề trẻ em hết sức 

cần thiết và trở nên cấp thiết hơn trong điều kiện nước ta hiện nay. Cần có vai trò cân 

đối và điều tiết vĩ mô của Nhà nước, đặt trọng tâm và ưu tiên nguồn lực vào các mục 

tiêu xã hội bức xúc cần giải quyết trong đó là vấn đề trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn. 

        Mặt khác, Việt Nam là nước phải trải qua thời kỳ dài của cuộc chiến tranh. Tuy 

chiến tranh đã qua đi nhưng hậu quả của nó để lại thật nặng nề. Đó chính là hậu quả 

của chất độc màu da cam mà nạn nhân ở đây là những trẻ em dị dạng, quái thai do bố 
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mẹ bị nhiễm chất độc màu da cam. Những gia đình này đang phải chịu những khó 

khăn rất lớn không nhữmg về thể xác mà còn là nỗi đau đớn về  về tinh thần mà bố mẹ 

các em và chính bản thân các em không có lỗi gì cả. Trước thực trạng này cần phải có 

sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng xã hội và Nhà nước, giúp đỡ các gia đình này 

giảm bớt khó khăn, có chính sách hỗ trợ để khuyến khích, động viên tinh thần, trợ 

giúp, chăm sóc về vật chất để phần nào giảm bớt những thiệt thòi mà các em đang 

phải gánh chịu trong cuộc sống. 

         

  

2.2. Văn hoá xã hội, phong tục tập quán: 

 

        Từ lâu, dân tộc ta có truyền thống dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em mà mình 

sẵn có. Trẻ em được coi là niềm hạnh phúc của gia đình và là tương lai của đất nước. 

Trẻ em là lớp công dân đặc biệt mà Nhà nước và xã hội phải chăm sóc và quan tâm, 

dành ưu tiên cho việc tạo môi trường thuận lợi, trong lành để trẻ em được bảo vệ và 

chăm sóc. 

      Trong kho tàng di sản của Hồ Chủ Tịch về vấn đề này không chỉ chứa đựng những 

tư tưởng, quan điểm cơ bản, mà còn cả những lời chỉ bảo ân cần, rất cụ thể và gần gũi 

với thực tế công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Người chỉ cho chúng ta thấy 

trẻ em cần được chăm sóc về mọi mặt: Sức khoẻ, vui chơi, giải trí và các hoạt động 

đoàn thể.   Sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là một sự nghiệp lớn lao và 

hệ trọng. Nó đòi hỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của Nhà nước, sự kết hợp chặt 

chẽ giữa gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng 

và Nhà nước ta đã luôn coi đó là nhiệm vụ quan trọng và đã cố gắng làm tốt công tác 

bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. 
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         Kế thừa và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc,  chúng ta phải làm tốt hơn 

nữa công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em nhất là những trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn.Với truyền thống đạo lý sẵn có của dân tộc Việt Nam, Nhà nước ta phải 

tìm ra được những hình thức, biện pháp thích hợp với điều kiện cụ thể của nước ta để 

giải quyết những khó khăn trước mắt, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ 

và phát triển của trẻ em Việt Nam. Nhất là trong điều kiện ngày nay, sự giữ gìn và phát 

huy truyền thống văn hoá sẵn có của dân tộc là rất cần thiết và cần thiết hơn nữa là sự 

quản lý của các cấp, các ngành, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước để tạo sự chuyển 

biến trong nhận thức và hành động về vấn đề trẻ em, tạo ra những điều kiện tốt nhất 

cho trẻ em - những chủ nhân tương lai của đất nước.   

           Như vậy, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn chính là sự giữ gìn truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc, kế thừa 

truyền thống văn hoá quí báu của dân tộc ta, phù hợp với tinh thần, tư tưởng cao cả 

của nhân loại. 

 

        2.3. Hội nhập quốc tế 

                    Ngày nay xu hướng Hội nhập quốc tế đang ngày càng phát triển và đã , 

đang làm nảy sinh hàng loạt vấn đề. Sự xuất hiện các lối sống, các giá trị văn hoá và 

chuẩn mực đạo đức mới thông qua sức mạnh hệ thống truyền thông toàn cầu, làm cho 

các món ăn tinh thần của con người trở nên ngày càng đa dạng, phong phú nhưng cũng 

đầy cạm bẫy. 

           Khi mở cửa và hội nhập quốc tế trở thành một xu thế tất yếu khách quan, nước 

ta có những cơ hội phát triển to lớn nhưng cũng phải đối mặt với những thách thức găy 

gắt và khắc nghiệt của thời đại. Trong đó, vấn đề phát triển con người nói chung và 

vấn đề trẻ em nói riêng đang trở nên bức xúc và cần sự quan tâm của toàn xã hội, cộng 

đồng, Nhà nước...Nếu không có sự quan tâm này thì rất có thể có một sự phát triển 



LuËn v¨n tèt nghiÖp                                              
 
 

Ph¹m thÞ phîng QLKT 39A 
 
 

 17 

lệch lạc trong nhận thức cũng như trong hành động, làm tha hoá con người và đó chính 

là những nguy cơ nảy sinh các vấn đề tiêu cực xã hội trong đó là vấn đề trẻ em. 

            Nhận thức được vai trò của con người trong quá trình phát triển mà trong đó trẻ 

em là tương lai, là trung tâm của sự phát triển đó đòi hỏi cần phải có sự can thiệp, quản 

lý của Nhà nước hơn nữa trong quá trình này để sự hội nhập tiếp thu có chọn lọc 

những tinh hoa của thế giới, hoà nhập nét đẹp truyền thống của dân tộc mà không làm 

mất đi bản chất của dân tộc Việt Nam.  

 

         2.4. Dự báo 

             Vấn đề trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nảy sinh phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố và có thể chia gọn thành các nhóm yếu tố sau: 

     - Nhóm yếu tố phát triển: đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng thu nhập, 

mức độ có công ăn việc làm, mức độ cải thiện mức sống dân cư, tốc độ đầu tư cho 

biện pháp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ và giáo dục... các yếu tố này có tác động tích 

cực đến việc giảm qui mô của trẻ em đặc biệt khó khăn nhất là nhóm Lao động trẻ em. 

    - Nhóm yếu tố phân phối nguồn lực và phúc lợi: Việc phân phối nguồn lực cho 

phát triển và hưởng thụ các kết quả phát triển có tác động rất lớn đến qui mô của 

TEHCĐBKK.Sự gia tăng của bất bình đẳng trong phân phối nguồn của cải và đầu tư 

giữa các vùng, các nghành, các khu vực, sự gia tăng chênh lệch về mức sống và thu 

nhập giữa các tầng lớp dân cư, sự bất bình đẳng trong khả năng tiếp cận các dịch vụ xã 

hội cơ bản giữa các vùng và các nhóm dân cư là yếu tố gây ra luồng di dân ra thành thị 

và có tác động tiêu cực đến xu hướng biến động của trẻ em đặc biệt khó khăn nhất là 

số trẻ em lang thang. 

    - Nhóm yếu tố văn hoá xã hội: Việc xuống cấp các giá trị, quan niệm truyền thống 

về gia đình, đạo đức hôn nhân với sự gia tăng các giá trị và quan niệm mới theo xu 

hướng tự do hơn, cởi mở hơn. Bên cạnh các tác động tích cực của nó là các tác nhân 
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làm gia tăng tình trạng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là nhóm trẻ em mồ côi, 

trẻ em bị xâm hại tình dục, nghiện hút và làm trái pháp luật. 

              Trước tình trạng đó,TECHCĐBKK có xu hướng sẽ tăng trong tương lai và sẽ 

trở lên trầm trọng hơn nếu không có sự quản lý của Nhà nước, sự quan tâm giúp đỡ 

của các nghành, các cấp và xã hội . Tuy nhiên, nhóm trẻ em tàn tật và trẻ mồ côi có xu 

hướng chững lại và giảm do thành tựu trong y tế nhưng khả năng giảm chưa nhiều do 

những rủi ro, tai nạn, thiên tai gây ra. Mặt khác, quá trình đổi mới còn làm xuất hiện và 

tăng thêm nhóm đối tượng TECHCĐBKK mơí đó là trẻ em nhiễm HIV, trẻ em con 

nhà quá nghèo...Do vậy, cần có sự quản lý của Nhà nước để giải quyết các vấn đề xã 

hội, phòng chống và giảm bớt TECHCĐBKK để tạo cơ hội bình đẳng cho mọi trẻ em 

cùng được phát triển. 

 

3. Quản lý Nhà nước đối với bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em HCĐBKK: 

 

   3.1. Quản lý Nhà nước: 

 

         Trước hết, quản lý Nhà nước là sự tác động có tổ chức và bằng quyền lực của 

Nhà nước đối với các quá trình xã hội, các hành vi hoạt động của công dân và mọi tổ 

chức trong xã hội nhằm duy trì và phát triển trật tự trong xã hội, bảo toàn, củng cố và 

phát triển quyền lực của Nhà nước. Như vậy, chủ thể quản lý ở đây là Nhà nước, đối 

tượng quản lý là các quá trình xã hội, hành vi cá nhân và tổ chức xã hội, phương thức 

quản lý là bằng quyền lực Nhà nước và có tổ chức cao, mục tiêu quản lý là duy trì và 

phát triển trật tự xã hội, bảo toàn, củng cố và tăng cường quyền lực Nhà nước. 

        Đặc trưng của Quản lý Nhà nước là: Đó là sự tác động một cách khoa học về 

sự thiết lập những mối quan hệ giữa con người và con người, giữa cá nhân và tập thể 

để thực hiện quản lý các quá trình xã hội. Quản lý Nhà nước là sự tác động có điều 
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chỉnh thể hiện ở sự qui định của Nhà nước bằng pháp luật và các quyết định quản lý về 

mặt nguyên tắc, tiêu chuẩn, biện pháp... nhằm tạo ra sự cân bằng, cân đối các mặt hoạt 

động của các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người. Quản lý Nhà nước 

là sự tác động mang tính quyền lực Nhà nước tức là bằng pháp luật và theo nguyên tắc 

pháp chế. 

         Do vậy, quản lý Nhà nước có các yêu cầu sau: 

    - Quản lý Nhà nước mang tính quyền lực đặc biệt, có tổ chức rất cao 

    - Quản lý Nhà nước có mục tiêu chiến lược, chương trình và có kế hoạch để thực 

hiện mục tiêu 

    - Quản lý Nhà nước có tính chủ động, sáng tạo và linh hoạt trong việc điều hành, 

phối hợp và huy động lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp 

    - Quản lý Nhà nước có tính liên tục và ổn định trong việc tổ chức và hoạt động quản 

lý Nhà nước. 

 

 3.2.Quản lý Nhà nước đối với bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TECHCĐBKK: 

 

       Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung ,TEĐBKK là nhiệm vụ của toàn 

Đảng, toàn dân và toàn xã hội. 

        Nhà nước với tư cách là người tổ chức, người quản lý xã hội, do thấy hết tầm 

quan trọng của việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung,TEHCĐBKK đã 

luôn quan tâm đến vấn đề này. Thông qua các hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp 

và các hoạt động cung cấp các dịch vụ xã hôi cơ bản. Đó chính là hoạt động điều hành 

và quản lý của Nhà nước như xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, luật 

pháp nhằm vừa bảo vệ, vừa chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là tạo môi trường xã 

hội để ngăn ngừa, hạn chế phát sinh TEHCĐBKK. 
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     Như vậy, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK của Nhà nước là 

tạo môi trường pháp lý, hành chính thuận lợi để bảo vệ quyền của trẻ em và tạo điều 

kiện để các em hoà nhập công đồng,hội để phát triển toàn diện như những trẻ em bình 

thường khác. 

     Cụ thể, trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK, Nhà nước thể 

hiện chức năng quản lý của mình bằng việc bảo vệ các em chống lại bất kỳ hình thức 

phân biệt đối xử nào và có những biện pháp tích cực để bảo vệ quyền trẻ em, Nhà 

nước phải bảo vệ trẻ em chống lại sự xâm hại về  thể chất hay tinh thần, kể cả việc bóc 

lột và lạm dụng trẻ em. Nhà nước bảo vệ trẻ em không bị bóc lột về kinh tế, không 

phải làm những công việc làm ảnh hưởng đến học tập của các em hay tổn hại đến sức 

khoẻ, phúc lợi của các em, bảo vệ các em chống lại việc sử dụng các chất ma tuý, loại 

bỏ việc mại dâm, buôn bán và bắt cóc trẻ em. 

      Nhà nước đảm bảo cho các em được tiếp xúc với các thông tin và tài liệu có xuất 

xứ từ các nguồn khác nhau, phải khuyến khích các phương tiện thông tin đại chúng 

truyền bá những thông tin có ích lợi về mặt văn hoá xã hội đối với trẻ em, Nhà nước 

bảo vệ trẻ em chống lại những tài liệu nguy hại.Đối với các trẻ em bị tước mất môi 

trường gia đình, Nhà nước có nghĩa vụ bảo vệ đặc biệt, đảm bảo sao cho các em được 

hưởng sự chăm sóc thích hợp, thay thế cho sự chăm sóc của gia đình hoặc có những 

cơ sở nuôi dạy các em. 

      Trẻ em có quyền được bảo vệ không phải làm những công việc gây tổn hại đến 

sức khoẻ, giáo dục và sự phát triển của các em. Do vậy, Nhà nước phải quy định đối 

với việc tuyển mộ lao động và quy định những điều kiện lao động để tránh cho các em 

các đáng tiếc kể trên... 

       Như vậy, quản lý Nhà nước đối với bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là các 

hoạt động của Nhà nước nhằm hỗ trợ cho các gia đình có đối tượng thông qua các 
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chương trình phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo, vay vốn, tạo việc làm, cứu 

trợ xã hội...  

     Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định:"...người tàn tật, Trẻ 

em mồ côi không nơi nương tựa được Nhà nước và xã hội trợ giúp"( điêù 67), Luật 

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng quy định taị khoản 3, điều 6:"TETT, Trẻ 

em khuyết tật được Nhà nước và xã hội giúp đỡ trong việc điều trị, phục hồi chức 

năng để hoà nhập vào cộng đồng xã hội, được thu nhận vào các trường lớp đặc biệt", 

và tại khoản4, điều 6:"trẻ em không nơi nương tựa được Nhà nước và xã hội tổ chức 

chăm sóc nuôi dạy". 

      Nhà nước trợ cấp cho những đối tượng quá khó khăn thông qua chính sách Bảo 

trợ xã hội, đồng thời đề ra những chính sách cụ thể về quản lý, phát triển các dịch vụ 

đặc biệt nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vấn đề này, tổ chức đào tạo cán bộ 

chuyên môn, xây dựng các trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, giáo dục chuyên biệt, 

chỉnh hình, phục hồi chức năng cho trẻ tàn tật. 

      Quản lý Nhà nước đối với chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ ăn, mặc...mà còn:"giúp đỡ để mọi trẻ em 

được phổ cập giáo dục theo qui định, giảm trẻ em bỏ học, thất học, lưu ban, thu hút trẻ 

em quá độ tuổi vào các lớp học, tích cực phòng chống tình trạng trẻ em tham gia buôn 

bán và nghiện hút ma tuý, trẻ em bị xâm hại, trẻ em làm trái pháp luật, trẻ em lang 

thang kiếm sống..."( chỉ thị 55 - CT/TƯ ngày 28/6/2000 của Bộ chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của các cấp Uỷ đảng ở cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em). Bên cạnh đó" trẻ em là con liệt sỹ, thương binh nặng, trẻ em tàn  tật, 

trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được Nhà 

nước và xã hội tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cần thiết để đạt trình độ 

giáo dục tiểu học". ( Điều 11 - Luật giáo dục phổ cập tiểu học). Khi trẻ đến độ tuổi 
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thích hợp, cần tổ chức dạy nghề, tạo việc làm phù hợp với thể trạng của trẻ để trẻ có 

thu nhập. 

      Tóm lại, Nhà nước với tư cách là người quản lý xã hội có trách nhiệm: 

- Ban hành hệ thống luật pháp để mọi người dân, mọi tổ chức và bản thân Nhà nước 

phải thực hiện tốt trách nhiệm của mình để bảo vệ quyền trẻ em. 

- Nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống trường sở, hệ thống bệnh viện, hệ thống các 

trung tâm phục hồi chức năng, cơ sở vui chơi giải trí...để các em được học hành, chữa 

bệnh, vui chơi. 

- Nhà nước quan tâm tới các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân 

và tổ chức đào tạo những người làm công tác xã hội ở các cấp. 

- Nhà nước trực tiếp hỗ  trợ cho những đối tượng đặc biệt khó khăn nhất và ban hành 

chính   sách hỗ trợ gia đình nghèo, gia đình có trẻ em tàn tật, trẻ em mồ côi, mở các 

trường lớp chuyên, các trung tâm phục hồi chức năng...để giúp các em học tập, chữa 

trị, có cơ hội bình đẳng như trẻ em khác để hoà nhập cộng đồng. 

- Nhà nước quản lý các  tổ chức ở trong nước, ở các thành phần khác nhau (tư nhân, 

từ thiện...) làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có HCĐBKK. 

 

 

 

 

CHƯƠNG II 

THỰC TRẠNG TEHCĐBKK  VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM 

SÓC, VÀ GIÁO DỤC TEHCĐBKK CỦA NHÀ NƯỚC 
 

I. Thực trạng và nguyên nhân của TEHCĐBKK: 
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     1. Thực trạng TEHCĐBKK: 

         Theo thống kê của ngành LĐTBXH, năm 2000 cả nước có khoảng 1,2 triệu 

TETT, trong đó có gần 190 ngàn TETT nặng không nguồn nuôi dưỡng thuộc diện 

xem xét trợ cấp xã hội; 140 ngàn TEMC không nơi nương tựa, trong đó có khoảng 30 

ngàn trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ; 21 ngàn TELT; 1.700 trẻ em bị xâm hại tình dục; 

3.383 trẻ em nghiện ma tuý; 6.247 trẻ em làm trái pháp luật; khoảng trên 1 triệu trẻ em 

nghèo và khoảng 60 ngàn lao động trẻ em.  

        Trong những năm gần đây đang phát sinh nhiều nhóm TECHCĐBKK mới: trẻ 

em nghiện ma tuý, trẻ em bị xâm hại tình dục...Trong 2 năm 1996 -1997 kinh tế tăng 

trưởng cao, thu nhập của đại bộ phận dân cư được nâng lên và số gia đình có  trẻ em 

tàn tật có khả năng đảm bảo điều kiện chăm sóc trẻ nhiều hơn, điều đó đã giảm số 

lượng trẻ em tàn tật nặng, trẻ mồ côi không nơi nương tựa cần trợ giúp. 

         Nhóm TELT, LĐTE, TEBXHTD, TENMT, TELTPL lại có xu hướng gia tăng: 

- Tính riêng đối với trẻ em lang thang tăng từ 12.749 em năm 1996 lên 19.047 năm 

1998 và 23.039 năm 1999, trong vòng 5 năm tăng trên 10 nghìn trẻ. Đối với trẻ em gái 

bị xâm hại tình dục cũng tăng từ 494 năm 1995 lên 1.696 năm 1999, tăng hơn 3 lần 

trong vòng 5 năm. 

- Lao động trẻ em có xu hướng tăng nhanh từ khoảng 10 ngàn năm 1996 tăng lên 36 

ngàn năm 1999 và khoảng 60 ngàn năm 2000. 

- Vấn đề trẻ em nghiện ma tuý đang có xu hướng gia tăng trong những năm qua. Nếu 

như trước những năm 1996 nghiện ma tuý chủ yếu trong nhóm thanh niên, thì giờ đây 

nhiều học sinh còn ở trong trường học phổ thông cũng đã nghiện ma tuý. Mối lo con 

em mình bị lôi kéo vào con đường nghiện ma tuý đã trở thành mối lo không ít bậc cha 

mẹ, của toàn xã hội do sự lây lan nhanh chóng và sự huỷ hoại về mặt đạo đức gây 

nhiều tai hoạ cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. 
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 Theo số liệu báo cáo của địa phương trẻ em nghiện ma tuý năm 1997 có khoảng 2668 

em, từ năm 1998 tăng lên 2.755 em và năm 1999 lên tới 3.383 em. Nhưng đây mới chỉ 

là con số mà người nghiện đã bị phát hiện, trên thực tế con số này phải lớn hơn rất 

nhiều vì số lượng báo cáo toàn quốc chưa đầy đủ. 

- Theo số liệu báo cáo của nghành Công an, Viện kiểm soát năm 1996 trẻ em bị hiếp 

dâm trên cả nước là 638 vụ. Tại TP. Hồ Chí Minh riêng từ năm 1995 - 1997 đã có 

khoảng trên 500 vụ hiếp dâm trẻ em. Theo đánh giá của các nhà chức trách số liệu trên 

mới chỉ phản ánh một phần thực tế của vấn đề. Nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em vẫn 

chưa bị phát giác. Hơn nữa, tính chất vụ việc xâm hại đến trẻ em ngày càng nghiêm 

trọng và bất ngờ, nhiều vụ xâm hai tình dục tre em xảy ra rất dã man, phi nhân tính. 

     Đối tượng mại dâm trẻ em dưới 16 tuổi được phát hiện và có hồ sơ quản lý, tuy có 

giảm nhưng không đáng kể: năm 1994 là 1.566 em, năm 1996 là 1.395 em, năm 1997 

là 1474 em, năm 1998 là 1368 em và năm 1999 theo báo cáo chưa đầy đủ có 724 em. 

Vấn đề trẻ em làm trái pháp luật, từ năm 1994 - 1998 toàn quốc có 22.947 ( số liệu 

cục cảnh sát hình sự ) người chưa đến tuổi thành niên bị khởi tố trong đó từ 14 - 16  

tuổi chiếm 23,4%, từ 16 -18 tuổi chiếm 76, 6%. Nếu tính trong giai đoạn 1990 - 1994 

trung bình một năm có khoảng 2.500 người chưa đến tuổi thành niên bị khởi tố, đến 

giai đoạn 1994 - 1998 trung bình một năm có 4.600 người. 

Dưới đây là biểu đồ phản ánh thực trạng TEHCĐBKK trong những năm qua, qua đó 

chúng ta thấy được xu hướng biến động của các nhóm trẻ em đó: 
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Thùc tr¹ng TE§BKK
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        Sự bức xúc của vấn đề trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn được thể hiện 

ở khía cạnh mức độ nguy hại của vấn đề. Sự gia tăng của trẻ em lang thang, trẻ em 

nghiện hút, trẻ em vi phạm pháp luật, xâm hại tình dục đang ảnh hưởng trực tiếp tình 

hình an ninh, chính trị , trật tự an toàn xã hội, làm tăng tội phạm xã hội và lây lan bệnh 

tật...tác động xấu đến mục tiêu phát triển và ổn định xã hội của Đảng và Nhà nước ta, 

đi ngược lại với mong muốn của nhân dân. Đây là những biểu hiện mặt trái của kinh tế 

thị trường và sự thay đổi lối sống, đạo đức xã hội ...Tình trạng cha, mẹ bỏ mặc con cái 

đi kiếm ăn, sinh con ngoài giá thú, tình trạng ly hôn, ly thân, tệ nạn xã hội...diễn ra đến 

mức báo động. 

      Trẻ em tham gia vào cac loại tội phạm nguy hiểm ngày càng nhiều hơn: 8,84% 

phạm tội giết người, 19,2% trộm cắp tài sản, 10,1% cưỡng đoạt, 21% hiếp dâm, 7,9% 

cố ý gây thương tích, 10,68% trộm cắp tài sản công dân, 16,68% cướp giật, 4,22% 

đánh bạc...Như vậy, tội cướp đoạt, trộm cắp tài sản  chiếm tỷ lệ cao nhất sau đó đến 

tội giết người và cố ý gây thương tích. 

*Đặc điểm phân bổ về địa lý: 
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        Phần lớn TEHCĐBKK tập trung nhiều ở vùng có điều kiện kinh tế khó khăn và 

đang phát triển, thiên tai bão lụt hay xẩy ra, ở những vùng này có số lượng hộ nghèo 

đói cao so với các vùng khác như: Trung du vùng núi phía Bắc 21,95% so với tổng số, 

Bắc Trung Bộ 20,59%, Đồng bằng sông Cửu Long 20,74%, vùng Đông Nam Bộ 

chiếm tỷ trọng thấp 5,9%. Nếu so sánh với dân số thí Bắc Trung Bộ có tỷ lệ cao nhất 

4,38%, sau đó đến Trung du miền núi phía Bắc 3,86%, Duyên hải miền Trung 3,29% 

và Tây Nguyên 3,10%, Đông Nam bộ vẫn là vùng tỷ lệ thấp nhất 1,21%. 

Bảng 1:TEĐBKK chia theo vùng( số liệu của Bộ LĐ - TB - XH bao gồm cả trẻ em 

nghèo đói ) 

 

 

TT Vùng Tỷ lệ so tổng số(%) Tỷ lệ so dân số khu 

vực(%) 

 

1 

2 

3 

4 

4 

6 

7 

Cả nước: 

Trung du miền núi phía Bắc 

Đồng bằng sông Hồng 

Bắc Trung bộ 

Duyên Hải miền trung 

Tây Nguyên 

Đông Nam bộ 

Đồng bằng sông Cửu Long 

 

100,00 

21,90 

12,63 

20,59 

12,48 

5,90 

5,76 

20,74 

 

3,00 

3,86 

1,70 

4,38 

3,29 

3,10 

1,21 

2,74 

 

  Nhóm trẻ con hộ nghèo chủ yếu tập trung ở vùng nông thôn, những vùng và những 

tỉnh có điều kiện kinh tề khó khăn, số hộ nghèo đói cao như Trung du miền núi phía 

Bắc, Bắc Trung bộ, Tây nguyên. Đặc biệt số tỉnh như Thanh Hoá 112 ngàn, Nghệ An 
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102 ngàn, Quảng Nam 53 ngàn...nhóm Trẻ em tàn tật, trẻ em mồ côi, trẻ em lao động, 

và trẻ em bị xâm hại tình dục cũng tập trung nhiều ở những vùng điều kiện kinh tế khó 

khăn và đặc biệt là những địa phương có tỷ lệ nghèo đói cao. Riêng nhóm trẻ em vi 

phạm pháp luật, nghiện hút lại có xu hướng tập trung ở khu vực thành thị và những 

tỉnh có điều kiện kinh tế phát triển như Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng... 

*Về độ tuổi: 

   Ở mỗi nhóm trẻ có độ tuổi khác nhau. Riêng đối với nhóm trẻ em nghèo phân bố 

đều ở các nhóm tuổi từ 0 - 16 tuổi. Đối với trẻ em tàn  tật, trẻ em lang thang, lao động 

trẻ em, trẻ em nghiện hút và đặc biệt là trẻ em làm trái pháp luật thì nhóm trẻ từ 10 - 16 

tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất, đây là nhóm trẻ đang có nhiều tham muốn tìm tòi, nhậy cảm, 

dễ tác động của môi trường xã hộ xung quanh và bị bạn bè rủ rê lôi kéo... 

Bảng 2:TEĐBKK chia theo nhóm tuổi 

( ước tính theo số liệu tổng hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

TECHCĐBKK 

theo nhóm tuổi 

Tỷlệ so với tổng số 

TECHCĐBKK(%) 

Tỷ lệ so với tổng số trẻ em 

theo nhóm tuổi(%) 

Tổng số: 

Từ 0 đến 5 tuổi 

Từ 6 đến 10 tuổi 

Từ 11 đến 16 tuổi 

100,00 

15,6 

44,0 

40,4 

7,32 

3,65 

10,0 

9,97 

 

*Về điều kiện sinh hoạt và hoàn cảnh sống: 

        TEHCĐBKK có điều kiện sống hết sức khó khăn và phức tạp, hầu hết không 

được chăm sóc tốt trong môi trường gia đình, phải lao động kiếm sống, ít có điều kiện 

đến trường, phải sống trong cảnh nghèo đói. Trong số trẻ em mồ côi có 20% mồ côi 

cả cha lẫn mẹ, 50% mồ côi cha hoặc mẹ, 30% còn cha mẹ nhưng bỏ đi mất tích, 20% 

thuộc con liệt sỹ, xét theo góc độ nghề nghiệp của cha mẹ: 8% con công nhân viên, 
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trên 70% con nông dân. Trong tổng số trẻ em tàn tật nặng có 95,85% sống cùng gia 

đình, nhưng đa số là gia đình thuộc diện nghèo đói, 3,31% sống độc thân, 0,22% sống 

trong các trung tâm bảo trợ xã hội, 0,61% sống lang thang. 

           Như vậy trẻ em mồ côi, trẻ em tàn tật ngoài sự thiếu thốn tình cảm, sự chăm sóc 

của bố mẹ gia đình còn phải chịu khó khăn về sinh hoạt hàng ngày, thiếu ăn không 

được đảm bảo dinh dưỡng... 

      Để vươn lên khó khăn đã có không ít trẻ em phải bỏ nhà gia đi kiếm sống ở những 

vùng đô thị hoặc đi làm thuê. Có 16,29% trẻ em mồ côi cha và 8,52% mồ côi mẹ, 

5,02% mất cả bố mẹ, 9,59% bố mẹ ly dị, 70,17% còn cả bố lẫn mẹ. Trẻ em lang thang 

không được đảm bảo về nơi ăn ở, có tới 40% ngủ tại nhà quen, nơi làm thuê, 17% ngủ 

tại nhà trọ, 18% ngủ vỉa hè, 7% ngủ tại nhà ga, bến xe, chỉ có số nhỏ 5% được ngủ 

nhà tình thương. Như vậy , số trẻ em lang thang có mức độ an toàn là 45% . Giai đoạn 

1999 - 2000  gần không còn ngủ ở hè phố mà chủ yếu ngủ ở nhà trọ, tuy vậy ở nhà trọ 

chưa hẳn đã an toàn, đặc bệt là những em gái.  

      Đối với nhóm trẻ em làm trái pháp luật, lao động trẻ em, trẻ em bị xâm hại tình 

dục, nghiện hút tỷ lệ còn bố mẹ, có gia đình cao hơn nhóm trẻ em lang thang và trẻ em 

mồ côi. Kết quả khảo sát trẻ em làm trái pháp luật cho thấy: 32,3% sống trong gia đình 

nghèo đói, 40,7% sống trong gia đình trung bình, 27% gia đình khá giàu. Nhưng do 

các em mắc phải những tệ nạn, hoặc tự ý bỏ nhà ra đi nên nơi ở của các em khó khăn. 

Mặt khác đối với nhóm trẻ em này thường hay bị gia đình bạn bè, hàng xóm... xa lánh 

không muốn quan hệ, do vậy không những thiếu cả về vật chất mà đôi khi thiếu cả về 

tình thương yêu chăm sóc. 

* Tình hình học tập, vui chơi giải trí: 

 Trình độ văn hoá của TEHCĐBKK ở mức độ thấp hơn nhiều so với trẻ em bình 

thường cùng lứa tuổi. Các điều tra xã hội học về TECHCĐBKK cho thấy: 
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- Tỷ lệ trẻ em tàn tật chưa đi học (trong độ tuổi 6 đến 16 cao: 42%, chỉ có 24% biết 

đọc, biết viết, 24% đang đi học cấp I, 10% cấp II( số liệu Bộ LĐTBXH). 

- Đối với nhóm trẻ em lang thang trình độ văn hoá cao hơn trẻ em tàn tật và tỷ lệ 

không biết chữ, chưa đến trường thấp khoảng 4,7%, só có trình độ cấp I chiếm 34%, 

cấp II là 58,7% và số đang học cấp III chiếm 2,6%( kết quả điều tra trẻ em lang thang 

của Trung tâm thông tin,LĐTBXH năm 1998). Tuy nhiên, trong số biết chữ có tỷ lệ 

rất nhỏ trẻ em lang thang đang đi học còn lại hầu như đã bỏ học. Có 3,77% trẻ em làm 

thuê không biết chữ, 19,62% trình độ lớp 6, 16,98% có trình độ lớp 5, 29,43% có trình 

độ lớp 8 và lớp 9, tính trung có trình độ trung học cơ sơ thấp chiếm gần 50%( Theo 

kết quả điều tra 265 trẻ em làm thuê, Trung tâm thông tin, Bộ LĐTBXH). 

- Đối với trẻ em nghiện ma tuý, trẻ em làm trái pháp luật, trẻ em bị xâm hại tình dục 

phần lớn cũng có trình độ văn hoá thấp hơn những trẻ em bình thường cùng độ tuổi. 

Có 7,97% trẻ em vi phạm pháp luật không biết chữ, 32,8% học tiểu học, 38,14% học 

trung học cơ sở, 19,27% học phổ thông trung học, trong số đó có 38,37% đã bỏ học. 

- Cũng theo kết quả điều tra 329 Trẻ em làm trái pháp luật ở các trường giáo dưỡng 

cho thấy 60,7% đã lưu ban 1 lần và trốn học, bỏ học; 40,7% bị đuổi học do tiêm 

nhiễm các thói xấu, xem băng hình đồi truỵ, gây bạo lực... 

Trình độ của trẻ em đặc biệt khó khăn rất thấp chưa tương xứng với độ tuổi. Bên cạnh 

một số em vì tàn tật mà việc học tập bị ảnh hưởng, thì nhiều em do phải lao động kiếm 

sống, lang thang kiếm sống trên đường phố...không có thời gian dành cho học tập và 

đến trường. Nhiều em đã bỏ học ở trình độ biết đọc, biết viết, hoặc có xu hướng muốn 

bỏ học do gặp phải nhiều khó khăn kinh tế, bệnh tật,mặc cảm với hoàn cảnh...Điều 

này rất nguy hại tới tương lai của các em nói riêng và trong bối cảnh phát triển nền 

kinh tế tri thức nói chung.  

* Tình trạng sức khoẻ của TECHCĐBKK: 
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Nhìn chung về sức khoẻ của trẻ em tàn tật không được tốt, vì đối với nhóm trẻ em tàn 

tật có bệnh tật thường xuyên phải chữa trị. Đối với nhóm trẻ lang thang, lao động sớm, 

nghiện hút, mại dâm phải lao động, làm việc quá sức nên thường hay bị đau ốm. Phần 

lớn trẻ em mại dâm mắc những bệnh lây lan qua đường tình dục.Số trẻ em bị cưỡng 

hiếp đều có triệu chứng của bệnh thần kinh...(nguồn tổng hợp và điều tra Cục phòng 

chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐTBXH). Khi trẻ bị đau ốm, bệnh tật ăn uống thiếu thốn, 

cộng thêm không có tiền hoặc không đến cơ sở y tế để chữa trị kịp thời, do vậy đa 

phần sức khoẻ yếu. 

* Tình hình  việc làm và thu nhập của lao động trẻ em, trẻ em lang thang: 

Cần phải quan tâm đến việc làm và thu nhập của nhóm trẻ em lang thang, lao động trẻ 

em, phải xem xét đến việc làm vừa sức nhưng cũng phải đảm bảo mức thu nhập cho 

trẻ và cho gia đình. Hầu hết trẻ em làm việc cho chính gia đình, chỉ có số nhỏ đi làm 

thuê và tập trung chủ yếu ở độ tuổi trên 10. Phần lớn các em làm việc trong khu vực 

nông, lâm, ngư nghiệp; khu vực công nghiệp, xây dựng, giao thông, dịch vụ chiếm tỷ 

lệ nhỏ( kết quả điều tra mức sống dân cư năm 1997 - 1998), cụ thể: 

 

Bảng3: Lao động trẻ em phân theo ngành nghề và khu vực lao động 

  

Ngành Trẻ em làm thuê(%) trẻ em làm việc gia đình(%) 

Tổng: 

1.Nông,lâm,ngư nghiệp 

2. Công nghiệp 

3. Xây dựng 

4. Giao thông 

5. Dịch vụ khác 

100,0 

75,0 

15,0 

2,5 

2,5 

5,0 

100,0 

93,8 

3,1 

0,2 

2,5 

0,2 
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   Công việc cụ thể của trẻ làm thêm cũng rất đa dạng có cả những nghề nặng nhọc 

như gò, rèn, khai thác cát, đào đãi vàng, khai thác than lộ thiên...cho đến những ngành 

nghề đơn giản tiêu tốn ít năng lượng. Nghề sản xuất gốm, gạch ngói chiếm tỷ lệ cao 

nhất 16,22%, tiếp đó là đến các nghề sản xuất vật liệu xây dựng 10,56%, khai thác cất, 

mỏ 6,03%, gò, rèn kim loại 5,66%,vận chuyển 7,92%, đánh bắt thuỷ sản 7,16% , chế 

biến than 3,77% và 24,1% làm công việc khác (kết quả điều tra 265 trẻ em làm thuê ở 

độ tuổi từ 6- 17 tuổi, Viện Khoa học lao động và các vấn đề Xã hội). Trong số lao 

động trẻ em còn số không nhỏ phải lao động nặng nhọc độc hại ở lứa tuổi thấp. Thời 

gian làm việc và cường độ làm việc vượt quá mức độ cho phép: 60% trẻ em làm thuê 

đang phải làm việc từ 7- 10 giờ/ngày, 14% làm việc 10- 12 giờ/ngày, 6% làm việc trên 

12 giờ/ngày, chỉ có 20% làm việc dưới 7 giờ/ngày. 

    Đối với việc làm của trẻ em trên đường phố cũng rất đa dạng, 21% làm nghề thu 

nhặt phế liệu, 17% ăn xin, 16% bán vé số,16% bán hàng rong, 8% đánh giầy, 5% trộm 

cắp vặt, 19% bốc vác, rửa bát và làm những công việc khác (theo kết quả điều tra trẻ 

em lang thang kiếm sống ở các thành phố năm 1998). 

     Như vậy vấn đề làm việc của trẻ em làm thuê, trẻ em lang thang đường phố đang là 

vấn đề bức xúc cần sớm được quan tâm giải quyết. 

     Thu nhập của trẻ em ở nông thôn làm việc cho gia đình thường không cao và không 

được trả công. Đối với nhóm trẻ lao động làm thuê ở thành phố cũng như ở nông thôn 

thì mức thu nhập còn thấp hơn nhiều so với lao động của người lớn cũng phải bỏ ra 

lượng calo và phải hoàn thành khối lượng công việc như nhau. Theo kết quả khảo sát 

lao động trẻ em dưới 16 tuổi ở Hà Nội có 26% thu nhập dưới 100.000đồng/tháng; 

51,1% có thu nhập từ 100 - 200 ngàn đồng/tháng; 16,7% có thu nhập 200 - 300 ngàn 

đồng/tháng; chỉ có 6,0% có thu nhập trên 300 ngàn đồng/tháng và có 7,3% không trả 

lời. 
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Một khảo sát khác về trẻ em lang thang kiếm sống trên đường phố cho thấy: 3,7% trả 

lời thu nhập chỉ đủ ăn; 10,5% thu nhập dưới 5000đ/ngày; 33,8% từ 5 - 10 ngàn 

đồng/ngày; 41,2% từ 10 - 20 ngàn/ngày; 7,3% trên 20 ngàn đồng/ngày.Như vậy số có 

thu nhập từ 150 ngàn đồng/tháng trở lên chiếm tới trên 82% . Nếu so sánh với mức thu 

nhập ở nông thôn, những vùng kinh tế khó khăn, mức thu nhập này cao hơn nhiều. 

Nhưng đối với trẻ đi lang thang không chỉ toàn bộ thu nhập này chi cho sinh hoạt, ăn 

uống mà còn tiết kiệm để gửi về gia đình(50,8%) .Từ đó cho thấy mức sống và chi tiêu 

rất hạn chế chưa thể đủ để đảm bảo những nhu cầu tối thiểu của trẻ sống ở thành thị. 

* Tâm lý chung của TEHCĐBKK: 

         Hầu hết TEHCĐBKK không được chăm sóc đầy đủ về vật chất và tinh thần. Sự 

thiếu hụt về thể chất, vật chất, tình thương yêu chăm sóc, điều kiện sống đã dẫn tới 

những cản trở trong sinh hoạt, học tập, vui chơi, giải trí... ảnh hưởng đến sự phát triển 

bình thường về thể lực, trí lực và nhân cách của trẻ, tác động xấu đến cuộc sống hiện 

tai và tương lai. 

         Trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thường có cuộc sống nội tâm rất nhạy cảm 

và tế nhị, rất dễ cảm thông rất dễ bị xúc động và yếu đuối khi có sự thay đổi, biến 

động của môi trường sống...Yếu tố tâm lý này giúp trẻ có được nghị lực vươn lên vượt 

qua những khó khăn và trở ngại của cuộc sống để trở thành người có ích cho xã hội. 

Nhưng ngược lại cũng có những trẻ dễ bị tổn thương, bi quan chán nản, tự ti, tự ái, 

thiếu tin tưởng vào ngưòi lớn, xa lánh mọi người hoặc tạo lên tâm lý "bất cần" , dễ bị 

cuốn hút vào tệ nạn xã hội và làm những việc xấu như: trộm cắp, làm trái pháp luật... 

         Tuy vậy,TEĐBKK luôn có những mong muốn và nguyện vọng ngày càng tăng 

về vật chất tinh thần và những nhu cầu hoàn thiện chính bản thân mình để vươn lên sự 

chân, thiện, mỹ... 

           Tóm lại, qua thực trạng của trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trên cho thấy 

đời sống, vật chất, tinh thần đang gặp rất nhiều khó khăn, hầu hết không được chăm 
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sóc trong môi trường gia đình lành mạnh, không được đi học hoặc đi học rất khó khăn, 

không có điều kiện tham gia hoạt động xã hội. Sức khoẻ và các điều kiện chăm sóc 

sức khoẻ không được đảm bảo,ít có điều kiện được chăm sóc sức khoẻ khi bị đau ốm. 

Có số không nhỏ phải lang thang kiếm sống, lao động nặng nhọc độc hại, mắc tệ nạn 

xã hội, vi phạm pháp luật... đang là những vấn đề bức xúc và nhức nhối của xã hội. 

 

       2. Nguyên nhân: 

          Trẻ em đặc biệt khó khăn gồm 8 nhóm đối tượng. Có rất nhiều nguyên nhân gây 

lên tình trạng trẻ em đặc biệt khó khăn, đối với những nhóm trẻ khác nhau thì có 

những nguyên nhân chung và nguyên nhân riêng đặc thù.Có thể chia làm 2 nhóm 

nguyên nhân: 

- Nguyên nhân khách quan: là những nguyên nhân do môi trường tác động 

- Nguyên nhân chủ quan: là nguyên những nguyên nhân do chính bản thân trẻ, gia đình 

và chính sách của Nhà nước... 

* Nhóm nguyên nhân khách quan: 

   + Nguyên nhân về yếu tố kinh tế:  

      Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường khó tránh khỏi sự phân hoá giàu 

nghèo, phân hoá xã hội. Gốc rễ của vấn đề này là qui luật cạnh tranh, một bộ phận dân 

cư giàu lên nhanh chóng và bộ phận dân cư khác không đủ sức cạnh tranh sẽ bị rơi 

vào tình trạng nghèo, nghèo tuyệt đối và nghèo tương đối. Sự chênh lệch mức sống 

giữa các tầng lớp dân cư, giữa các vùng dẫn đến làm gia tăng trẻ em lang thang kiếm 

sống, lao động trẻ em và trẻ em bị xâm hại tình dục... 

     Mặt khác lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền làm một số giá trị đạo đức xã hội 

bị đảo lộn: li dị, li thân, bỏ rơi con cái, mức độ quan tâm của cộng đồng, làng, xã đối 

với trẻ em ngày càng giảm sút. Trẻ em thường rất nhạy cảm với sự thay đổi của môi 
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trường do vậy tình trạng bỏ nhà ra đi, trộm cắp, bụi đời, nghiện hút ngày càng gia tăng 

ở lứa tuổi các em. 

     Cũng do kinh tế phát triển, mức sống dân cư tăng, chi phí cho các dịch vụ xã hội cơ 

bản như giáo dục, y tế, nước sạch...và các chi phí vui chơi giải trí cho trẻ ngày càng 

tăng. Cộng vào đó, nghèo đói ngày càng gay gắt, bộ phận dân cư nghèo không đủ điều 

kiện để đáp ứng nhu cầu của trẻ, hiển nhiên những đứa trẻ này có xu hướng bỏ học, đi 

làm, đi lang thang... 

+ Nguyên nhân về điều kiên tự nhiên: 

   Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, thiên tai bão lũ thường xuyên xảy ra, hàng năm gây 

thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân ( mỗi năm gây thiệt hại từ 4000 - 7500 tỷ 

đồng thời kỳ 1996 -2000) dẫn đến cảnh đói nghèo, dịch bệnh, người chết, tàn tật, mất 

tích...trong số đó có không nhỏ trẻ em bị mồ côi, tàn tật, mắc bệnh, thiếu ăn, phải đi 

lang thang...Địa hình phức tạp, chia cắt các vùng, hạ tầng cơ sở cơ bản như y tế, giáo 

dục, nước sạch...là những nguyên nhân chung dẫn đến tình trạng khó khăn của nhân 

dân và trẻ em, biểu hiện của sự thiếu thốn là những quyền cơ bản của trẻ em chưa 

được đảm bảo và trẻ rơi vào tình trạng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

+ Nguyên nhân về hậu quả chiến tranh: 

    Chiến tranh để lại hậu quả nặng nề, thương tật, bệnh tật, nhiều đứa trẻ mất cha, mất 

mẹ trở thành mồ côi, không có người thân chăm sóc phải lao động sớm, lang thang 

kiếm sống và là những nguyên nhân chính gây lên trẻ em tàn tật bẩm sinh. Theo các   

tài liệu lưu trữ cho thấy, trong chiến tranh ở Việt Nam, Mỹ đã sư dụng 7,85 triệu tấn 

bom; 7,5 triệu tấn các loại đạn; 75 triệu lít chất độc hoá học (gấp 2 lần bom đạn sử 

dụng trong chiến tranh thế giới lần thứ II). Hiện còn hàng vạn tấn bom đạn chưa nổ 

nằm rải rác trên một số đồng ruộng, cánh rừng, sông ngòi, ao hồ và các khu dân cư 

trên đất nước ta. Quảng Trị từ năm 1975 - 1994 đã có 4.054 nạn nhân của các vụ nổ 

mìn, trong số đó có 3.021 người cụt chân hoặc tay, mỗi tuần trung bình có 6 người bị 
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tàn tật do mìn. Quảng Ngãi, Bình Định từ 30/4/1975 - 12/1997 có 2.809 người chết và 

5.844 người bị thương do bom mìn còn sót lại. Trong tổng số 6.800 trẻ em bị thương 

tật thì có 1.200 bị các mảnh mìn gây thương tích. Đây là con số không nhỏ minh 

chứng cho thấy bom mìn do hậu quả của chiến tranh để lại là một trong những nguyên 

nhân gây tàn tật ở Việt Nam. 

          Chất độc hoá học do Mỹ đã sử dụng ở Việt Nam cũng là một nguyên nhân quan 

trọng gây lên tàn tật, không những ảnh hưởng đối với những người trực tiếp sống trong 

thời kỳ chiến tranh mà còn ảnh hưởng đến các thế hệ gián tiếp và qua nhiều thế hệ. Có 

gia đình 3 -4 lần sinh đều dị dạng, dị tật. Hậu quả chất độc hoá học trong chiến tranh 

còn kéo dài cho nhiều thế hệ và để lại gánh nặng cho xã hội mà đối tượng gánh chịu 

trực tiếp là số trẻ em tàn tật được sinh ra. Theo kết quả sơ bộ điều tra nạn nhân chất 

độc hoá học năm 1999 của Bộ LĐTBXH thì số người bị hậu quả trực tiếp là 210.332 

người( còn sống). Số bị gián tiếp là 174.198 người (còn sống) trong đó gần 100 ngàn 

trẻ em, trong số trẻ em đó có 5.065 là cháu của người bị trực tiếp (thế hệ thứ 3). 

* Nhóm nguyên nhân chủ quan: 

+ Nhận thức về vấn đề TEHCĐBKK còn hạn chế: 

     Không chỉ riêng của trẻ em, gia đình mà còn cả xã hội về vấn đề TEHCĐBKK còn 

nhiều hạn chế, chưa thấy được trách nhiệm tổ chức thực hiện và nguy hại đối với xã 

hội, đặc biệt là mối quan hệ gắn liền với vấn đề trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

với phát triển nguồn nhân lực cao như trong tương lai. Sự thiếu hụt về đầu tư của Nhà 

nước vào một số vùng, địa phương, sự thiếu quan tâm của các cấp, chính quyền, sự 

thiếu trách nhiệm của một số bậc cha mẹ trong việc chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ 

em, sự nhạy cảm của trẻ em với môi trường sống đang là những nguyên nhân ngày 

càng làm cho trẻ rơi vào tình trạng đặc biệt khó khăn. 

+ Những nguyên nhân thuộc về gia đình: 



LuËn v¨n tèt nghiÖp                                              
 
 

Ph¹m thÞ phîng QLKT 39A 
 
 

 36 

      Những biến đổi nhanh chóng của sản xuất, đời sống, giao thông liên lạc, thông tin 

đại chúng...đang làm thay đổi những mối quan hệ của con người trong xã hội và gia 

đình. Theo số liệu thống kê hiện tượng li hôn, li thân, sinh con ngoài giá thú, bỏ rơi 

con...không còn là hiện tượng cá biệt mà đã đã trở thành phổ biến tăng lên nhiều lần 

trong những năm qua. Một số bậc cha mẹ khác do phải lo kinh tế thiếu sự chăm sóc 

con cái, để bỏ mặc chúng khi chúng bỏ học hoặc đi lang thang, kiếm sống, bụi 

đời...Một số khác có xu hướng khuyến khích con cái bỏ học đi làm nhằm tăng thêm 

thu nhập cho gia đình và bớt gánh nặng về kinh tế. Số gia đình khác do quá nghèo, 

hoặc bệnh tật, sức khoẻ yếu...không đủ điều kiện để chăm sóc con cái, cho con đi 

học...Ngoài ra còn số gia đình khác bố mẹ quá khắt khe, cư xử thô bạo, hắt hủi con cái 

làm chúng sợ hãi, xa lánh...Chính sự thiếu hiểu biết, nhận thức hạn chế, thiếu trách 

nhiệm hoặc thiếu biện pháp quản lý trong việc chăm sóc con cái của một số bậc cha 

mẹ và gia đình là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng trẻ em 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

+ Những nguyên nhân thuộc về chính bản thân các em: 

   Đây là những nguyên nhân chủ quan thuộc về chính bản thân các em, trong điều kiện 

môi trường sống khó khăn và cũng nhiều hấp dẫn, ý thức vượt khó của trẻ giữ một vị 

trí đặc biệt quan trọng. Nhưng trên thực tế đã có không ít trẻ không chịu được sức ép, 

sự cám dỗ của môi trường sống, sức ép kinh tế, không chịu học tập, tu dưỡng, rèn 

luyện, ăn chơi, đàn đúm hoặc bỏ nhà đi lang thang chạy theo lối sống đua đòi, mắc vào 

tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật... trở thành những trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn. 

+ Nguyên nhân thuộc về cơ chế chính sách và sự quản lý của Nhà nước: 

         Một trong những nguyên nhân quan trọng của nhóm nguyên nhân này là do Nhà 

nước thiếu một hệ thống chính sách đồng bộ về đầu tư, giáo dục, y tế, chính sách xã 

hội. Sự thiếu hụt chính sách xã hội đi cùng với việc đầu tư không đồng bộ giữa các 
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vùng, các địa phương đã dẫn đến sự chênh lệch mức sống giữa các vùng , các địa 

phương, làm gia tăng  số trẻ em lang thang từ nông thôn ra thành thị. Sự thiếu biện 

pháp mạnh trong công tác quản lý cộng đồng dân cư làm gia tăng tệ nạn xã hội, kéo 

theo trẻ em nghiện ma tuý, lao động trẻ em, trẻ em lang thang, trẻ em làm trái pháp luật 

ngày một tăng. 

     Chủ trương phân cấp quản lý Nhà nước chưa được làm triệt để, một số địa phương 

khó khăn, nghèo có tư tưởng trông chờ vào sự trợ cấp của Nhà nước dẫn đến có nhiều 

chính sách và giải pháp được chỉ đạo thực hiện nhưng địa phương chưa tổ chức thực 

hiện cũng không phải chịu trách nhiệm. Trong vấn đề chăm sóc và bảo vệ trẻ em cũng 

bị một tình trạng chung như vậy. Hay nói cách khác là hiệu lực pháp luật chưa cao. 

     Thiếu cán bộ ở cả 4 cấp Trung ương, tỉnh, huyện, xã và đặc biệt là cấp cơ sở không 

có cán bộ xã hội làm việc với trẻ em là hiện tượng phổ biến ở hầu hết các địa phương, 

nhất là ở miền núi và nông thôn, vùng có khó khăn về kinh tế. Theo thống kê của Uỷ 

ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, khoảng 45% xã, phường có cán bộ xã hội. 

    Sự bất cập về chính sách tiền lương, chi tiêu công cộng (y tế, giáo dục) cũng là 

những vật cản trong việc thực hiện chính sách xã hội và chính sách đối với trẻ em, trẻ 

em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vùng nông thôn, vùng nghèo. Chính sách và giải pháp 

được ban hành và chỉ đạo ở cấp Trung ương, nhưng không được thực hiện ở cấp tỉnh 

do nguồn ngân sách có hạn, hoặc do thiếu cán bộ, tiền lương của cán bộ quá thấp 

không đủ nhiệt tình để làm việc. 

       Sự thiếu quan tâm chỉ đạo hoặc sự quan tâm chưa đúng mức của các cấp chính 

quyền, địa phương, cơ sở cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng Trẻ em 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

         Ngoài những nguyên nhân trên trẻ em rơi vào tình trạng đặc biệt khó khăn còn 

do một số nguyên nhân khác như tàn tật do bẩm sinh, bệnh tật của bố, mẹ di  truyền, 

dịch bệnh, lạm dụng thuốc chữa bệnh, hoá chất bảo vệ lương thực và thực phẩm, tai 
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nạn giao thông...Mồ côi do bố mẹ bị bệnh tật chết...Lang thang do di dân cơ học từ 

nông thôn ra thành thị...Mắc tệ nạn xã hội do không biết, vô tình, hoạt động mại dâm 

do bị ép buộc... 

Tóm lại, tình trạng trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang là vấn đề xã hội bức xúc, 

mà nguyên nhân gây ra vấn đề này không chỉ là một hoặc một số nguyên nhân mà là 

rất nhiều nguyên nhân. Có những nguyên nhân do nội tạng và mang tính bản chất của 

vận động và phát triển kinh tế thị trường, cũng có những nguyên nhân thuộc chính về 

người lớn, chính về bản thân các em, có nguyên nhân thuộc về nhận thức và cũng có 

nguyên nhân thuộc về cơ chế, chính sách...Do vậy, cần phải có những giải pháp chung 

tác động vào vấn đề bản chất của sự phát triển, các giải pháp hỗ trợ gia đình, hỗ trợ 

các em và cũng cần có biện pháp mạnh tăng cường công tác pháp luật, quản lý của 

Nhà nước về vấn đề này. 

 

 

 

II. Thực trạng công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 

TEHCĐBKK: 

 

     1.Kết quả thực hiện: 

       Thực hiện chủ chương của Đảng:" Kết hợp hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế và 

tiến bộ công bằng xã hội, tạo bước chuyển biến mạnh trong việc giải quyết những 

vấn đề xã hội bức xúc, đẩy lùi tiêu cực, bất công và tệ nạn xã hội"..."Phát triển các 

hoạt động tình nghĩa trong xã hội, chăm sóc tốt hơn người có công với nước, gia 

đình liệt sỹ, thương binh, chăm sóc tốt hơn người có công với nước, gia đình liệt sỹ, 

thương binh, những người có khó khăn trong cuộc sống, người tàn tật, người già 

không nơi nương tựa và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" và thực hiện cam 
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kết của Hội nghị thượng đỉnh Copenhageen về phát triển xã hội và công ước quốc tế 

về quyền trẻ em trong những năm qua Việt Nam đã quan tâm đặc biệt đến phát triển 

phúc lợi xã hội, trợ giúp các đối tượng yếu thế trong đó có nhiệm vụ Bảo vệ, chăm sóc 

và giáo dục TEHCĐBKK. 

      Cũng vào năm 1990, năm đầu tiên của thập kỷ cùng với những đổi mới trong cơ 

chế quản lý kinh tế, Việt Nam đã có những bước hội nhập thế giới quan trọng trong 

lĩnh vực xã hội, phê chuẩn công ước quốc tế về quyền trẻ em. Từ đó đến nay Chính 

phủ đã và đang nỗ lực để thực hiện các cam kết quốc tế như Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ 

em Việt Nam đã được ban hành năm 1991, Chính phủ cũng đã phê duyệt chương trình 

quốc gia hành động vì trẻ em giai đoạn 1991 -2000 và 2001 - 2010. Hàng năm ngân 

sách Nhà nước đã bố trí một khoản ngân sách nhất định để thực hiện các mục tiêu 

quan trọng, trong đó có mục tiêu chăm sóc tốt hơn nữa trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, nhiều các văn bản dưới luật và các biện pháp thiết thực đã được các cơ 

quan chức năng và toàn xã hội tiến hành với mục đích đem lại hạnh phúc cho những  

trẻ em thiệt thòi. 

   - Hệ thống văn bản luật pháp, chính sách BVCS&GDTE và TEHCĐBKK đã từng 

bước được hoàn thiện. Tính từ năm 1989 đến nay đã có trên 10 Bộ luật, luật, 5 Pháp 

lệnh và nhiều Nghị định, Nghị quyết, Chỉ thị, thông tư và các văn bản chỉ đạo khác 

trực tiếp hoặc có nội dung qui định khung pháp lý, chính sách BVCS&GD - 

TEHCĐBKK, tạo tiền đề cho việc thực hiện những quyền cơ bản  của trẻ theo Công 

ước quốc tế về quyền trẻ em và Luật BVCS&GD trẻ em Việt Nam, góp phần giải 

quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hệ thống 

chính sách, giải pháp hỗ trợ nuôi dưỡng, giáo dục văn hoá, chỉnh hình, phục hồi chức 

năng, khám chữa bệnh, dạy nghề, tạo việc làm... tạo cơ hội cho TEHCĐBKK tiếp cận 

với xã hội, cộng đồng, vươn lên thành những con người có ích cho xã hội và đất nước. 

Riêng đối với nhóm trẻ em làm trái pháp luật, trẻ em nghiện ma tuý, trẻ em bị xâm hại 
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tình dục  có những giải pháp đặc thù được thể chế dưới dạng khung hệ thống luật pháp 

bắt buộc và hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan chức năng. 

            Năm 2000, theo báo cáo của 46 tỉnh, thành phố kinh phí dành cho chương trình 

TEHCĐBKK là 3,4 tỷ đồng tập trung  cho các hoạt động: phòng ngừa và giải quyết 

vấn đề trẻ em lang thang 465. 000. 000 đồng (3000 em được chăm sóc); dạy nghề tạo 

việc làm 1.107.470.000 đồng ( 5000 em được hỗ trợ dạy nghề tạo việc làm); phục hồi 

chức năng cho trẻ em tàn tật tại cộng đồng với kinh phí 429.000.000 đồng( 9000 trẻ 

được hưởng thụ)   

- Nguồn ngân sách đầu tư cho phúc lợi y tế, giáo dục, nước sạch vệ sinh môi trường, 

việc làm, xoá đói giảm nghèo... luôn tăng trong đó có phần không nhỏ chi cho 

TEHCĐBKK. 

 Ngân sách Trung ương chi trực tiếp cho mục tiêu chăm sóc TEHCĐBKK đã tăng 

từ 2,867 tỷ năm 1998 lên 3,24 tỷ năm 1999 và 4 tỷ năm 2000.  

 Nguồn ngân sách bảo đảm xã hội bố trí địa phương đã tăng từ 550 tỷ năm 1995 lên 

600 tỷ năm 1997 và 640 tỷ năm 1999, trong đó khoảng 10% chi trợ cấp xã hội cho 

trẻ em mồ côi và trẻ em tàn tật, lang thang.  

 Ngoài ra nguồn dự phòng ngân sách cũng tăng từ 300 tỷ năm 1996 lên 1.154,4 tỷ 

đồng năm 1999. Ngân sách Nhà nước cho giáo dục tăng 1.055 tỷ năm 1990 lên 

10.081 tỷ năm 1997; Y tế tăng từ 496 tỷ năm 1990 lên 4.300 tỷ năm 1997. Các 

khoản chi cho dịch vụ xã hội cơ bản khác thuộc lưới an ninh xã hội cũng đã tăng từ 

1.000 tỷ năm 1990 lên 10.300 tỷ năm 1998. 

- Công tác cán bộ cũng đã được tăng cường cả về số lượng cán bộ và đào tạo nâng 

cao chất lượng cán bộ. Hàng năm các Bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội, các chương 

trình dự án đã mở hàng trăm lớp tập huấn ngắn hạn, hội thảo khoa học cho hàng ngàn 

cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học tham gia. Các địa phương bằng nguồn ngân sách 

Nhà nước và nguồn kinh phí huy động cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, nói chuyện 
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về công tác phòng ngừa và giải quyết vấn đề TEHCĐBKK. Hệ thống phòng Bảo trợ 

xã hội được thành lập lại ở hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước. Cấp huyện, nhiều 

phòng LĐTBXH có phân công chuyên viên chuyên trách theo dõi thực hiện chương 

trình chăm sóc TEHCĐBKK. Nhiều xã, phường, thị trấn đã có cán bộ chuyên trách 

làm công tác LĐTBXH đảm nhiệm công tác chăm sóc, giáo dục TEHCĐBKK. Bên 

cạnh đó còn mạng lưới cán bộ thuộc Uỷ ban bảo vệ chăm sóc trẻ em Việt Nam. 

- Sự quan tâm còn được thể hiện ở sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính 

quyền từ Trung ương đến địa phương, thấy được nhiệm vụ chăm sóc giáo dục 

TEHCĐBKK là một trong những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, và là nhiệm vụ 

thường xuyên của địa phương. Năm 1993 cả nước có 14 văn bản tỉnh Uỷ, 79 văn bản 

Uỷ ban nhân dân, nhưng đến năm 1995 văn bản của tỉnh Uỷ đã tăng lên 38 văn bản và 

văn bản của Uỷ ban nhân dân tăng lên 157 văn bản. Riêng Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc 

trẻ em Việt Nam có số văn bản chỉ đạo tăng từ 616 năm 1993 lên 952 năm 1995, các 

Bộ , ngành chức năng tăng từ 65 văn bản năm 1993 lên 111 văn bản năm 1995. Tính 

chung cả các Bộ, ngành, tỉnh Uỷ, Uỷ ban nhân dân số văn bản đã tăng từ 894 văn bản 

lên 1.482 văn bản trong 3 năm, tăng 1,65 lần. Điều quan trọng không phải là số lượng  

văn bản mà là chất lượng văn bản, là chính sách đã bước đầu đi vào cuộc sống. 

- Nhiều chương trình, dự án được triển khai thực hiện như: Chương trình hành động 

quốc gia vì trẻ em Việt Nam 1991 - 2000, 2001 - 2010, chương trình chăm sóc 

TEHCĐBKK, chương trình phòng chống suy dinh dưỡng, chương trình việc làm, 

chương trình xoá đói giảm nghèo...Các chương trình trên được thực hiện đã góp phần 

quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu Bảo vệ chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK. 

            Cùng với nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn viện trợ quốc tế cũng đóng góp 

phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 

ĐBKK. Chỉ tính riêng nghành Lao động - Thương binh và Xã hội, trong năm 1999 đã 
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huy động được 8 triệu USD từ các tổ chức quốc tế dành cho các hoạt động giúp đỡ 

khoảng 66 ngàn đối tượng xã hội trong đó có khoảng 36.000 TEHCĐBKK. 

            Từ những tiền đề trên trong những năm qua công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo 

dục TEHCĐBKK đã và đang thu được những kết quả đáng khích lệ. Một số tỉnh đã 

cơ bản giải quyết khá tốt vấn đề TEHCĐBKK như: TP. Hồ Chí Minh chăm sóc trên 

60 ngàn trẻ, Hà Nội chăm sóc 5 ngàn, Hải Phòng 2,5 ngàn, Quảng Ninh 5,5 ngàn, 

Quảng Bình 3,4 ngàn...thể hiện trên các mặt: 

+ Chăm sóc về vật chất: Với sự cố gắng chỉ đạo thực hiện và sự quan tâm của các cấp 

Uỷ đảng chính quyền địa phương đã có 18% Trẻ em mồ côi không nơi nương tựa và 

7% trẻ em tàn tật nặng được hưởng chính sách trợ cấp xã hội. Mỗi năm đã thực hiện 

tăng được trên 5 ngàn trẻ: 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 4: TEHCĐBKK được trợ cấp và nuôi dưỡng trong Trung tâm Bảo trợ xã hội 

phân theo nhóm trẻ 

 Đơn vị: Trẻ           Nguồn: Vụ Bảo trợ xã hội 

Số trẻ được trợ cấp và nuôi dưỡng tập trung 

Trong đó 

Chỉ tiêu Tổng số 

Tổng số Tỷ lệ so 

tổng 

số(%) 

Nuôi dưỡng 

tập trung 

Trợ cấp xã 

hội 
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Tổng: 

1. Trẻ em mồ côi 

2. Trẻ em tàn tật 

3. Trẻ em lang thang 

368.002 

155.757 

193.198 

19.047 

43.736 

27.367 

14.462 

1.907 

12,00 

18,00 

7,00 

10,00 

10.787 

6.174 

3.072 

1.541 

32.949 

21.193 

11.390 

366 

 

  

        Theo mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên theo Quyết định 167/TTg và Nghị 

định 05/NĐ - CP năm 1995 là 24.000 đồng/người/tháng đối với đối tượng xã, phường 

quản lý và 84.000 đồng/người/tháng đối với đối tượng ở Trung tâm Bảo trợ xã hội, do 

tình hình trượt giá cuối năm 1999 đã có trên 50 tỉnh, thành phố nâng mức trợ cấp ở 

cộng đồng lên từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng/người/ tháng; trợ cấp sinh hoạt phí ở 

các cơ sở Bảo trợ xã hội lên từ 96.000 đồng đến 140.000 đồng và ở các cơ sở chuyên 

biệt (tâm thần ) lên từ 120.000 đồng đến 150.000 đồng/người/tháng. Đến năm 2000 

hầu hết các tỉnh đã điều chỉnh theo mức qui định mới của Nghị định 55/1999/NĐ -CP 

và Nghị định 07/2000/NĐ-CP.Đây là những bước tiến mới đặc biệt quan trọng của 

công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK nói riêng và đối tượng xã hội nói 

chung, nó đánh dấu mốc thời gian quan trọng của sự chuyển đối nhận thức đối với 

công tác chăm sóc, đẩy mạnh về chất lượng và mở rộng hình thức, từng bước đảm bảo 

mức sống và các nhu cầu tối thiểu. Đã có nhiều địa phương làm tốt chính sách trợ cấp 

xã hội như Hà Nội, Hải Phòng, TP.Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai... trên 

70% trẻ em mồ côi, trẻ em tàn tật nặng được hưởng trợ cấp xã hội...nhưng cũng còn 3 

tỉnh chưa thực hiện trợ cấp xã hội như Bắc Ninh,Tây Ninh, Trà Vinh. Riêng đối với 

gần 100.000 trẻ em bị hậu quả chất độc hoá học đã bắt đầu được thực hiện từ tháng 1 

năm 2000. 

      Mạng lưới các cơ sở chăm sóc TEHCĐBKK ngày càng mở rộng, hiện cả nước có 

khoảng 290 cơ sở xã hội trong đó có nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy văn hoá, 
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dạy nghề cho TEHCĐBKK, trong đó có 146 cơ sở Bảo trợ xã hội, 10 làng SOS do 

ngành LĐTBXH quản lý, khoảng 100 trường và trung tâm giáo dục chuyên biệt cho 

các em mù, điếc, tiểu năng trí tuệ của Bộ giáo dục và đào tạo, các tổ chức vì 

TEHCĐBKK. Ngoài ra hệ thống nhà mở, mái ấm, Nhà tình thương và các cơ sở xã 

hội của các Bộ , ngành, các dự án quốc tế và tư nhân cũng đang nuôi dưỡng hàng ngàn 

TEHCĐBKK khác.  

      Nếu tính cả các hình thức hỗ trợ xã hội khác như: Trợ giúp của làng, xóm, các tổ 

chức từ thiện thì có khoảng 200 ngàn được hỗ trợ, khoảng 30% tổng số TEHCĐBKK 

cần được trợ cấp xã hội thường xuyên. 

+ Về hỗ trợ giáo dục, đào tạo: 

      Năm 1998 ngoài số trẻ em được học tiểu học đương nhiên được miễn còn có 683 

ngàn TEHCĐBKK khác đang học trung học cơ sở và các lớp học cao hơn ở các 

trường bán công, dân lập được miễn phí, với tổng kinh phí miễn phí là 35 tỷ, 352 ngàn 

được cấp vở viết và sách giáo  khoa ước tính kinh phí khoảng 5,8 tỷ đồng. Năm 1999 

tăng lên 746 ngàn trẻ em được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng 

trường lớp với kinh phí khoảng 40 tỷ và 279 ngàn được cấp vở viết và sách giáo khoa, 

với tổng kinh phí 8,5 tỷ đồng. Như vậy , hầu như số trẻ em mồ côi, tàn tật nặng, lang 

thang, con hộ quá nghèo đến trường đều được hưởng chính sách miễn giảm học phí và 

các khoản đóng góp. 

     Các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ học văn hoá cho trẻ em nghèo, 

trẻ em lang thang. Trong năm 1999, các tỉnh đã thực hiên tốt các chính sách miễn giảm 

các khoản đóng góp cho nhà trường cho 580.000 em. Ngoài ra các địa phương còn tổ 

chức các lớp học tình thương cho con em hộ nghèo đã thu hút được31.749 em. Ví dụ 

như ở Nha Trang Hội Liên hiệp phụ nữ đã đứng ra tổ chức hơn 170 lớp dạy văn hoá 

cho hơn 1500 em lang thang, con gia đình khó khăn. Nhưng đó mới chỉ là những điển 

hình,thực trạng mạng lưới lớp học linh hoạt, lớp học tình thương cho trẻ em lang thang 
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ở Miền Bắc, cụ thể là ở thành phố Hà Nội nơi tập trung đông số trẻ em lang thang vẫn 

còn hạn chế, chỉ có một phần nhỏ các em ở trong các mái ấm, các cơ sở thì được hỗ 

trợ học văn hoá (trong khi đó số trẻ em sống trong các mái ấm, nhà mở là 4 -5%). Còn 

lại phần đông các em sống rải rác trong các nhà trọ tư nhân, các em không biết đến 

hình thức giáo dục này, và ngược lại cũng chưa có mạng lưới lớp học linh hoạt rộng 

khắp và nhiều em biết đến, để có thể tham gia. 

+Công tác chăm sóc sức khoẻ: 

    Làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ TEHCĐBKK cũng chính là thực 

hiện tốt mục tiêu chăm sóc sức khoẻ ban đầu. Đảm bảo về thể lực và trí lực cho trẻ, 

hàng năm có khoảng 200 ngàn lượt TEHCĐBKK được khám chữa bệnh miễn phí. Có 

một số tỉnh làm tốt như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hà Tây, Bắc Giang...Với những trẻ 

em sống trong trung tâm Bảo trợ xã hội, làng SOS, làng Hoà Bình, trung tâm giáo 

dưỡng, trung tâm cai nghiện cũng được chăm sóc sức khoẻ, được trợ cấp tiền mua 

thuốc chữa bệnh và các chi phí dịch vụ y tế khác. Bên cạnh đó phần lớn TEHCĐBKK 

được hưởng lợi từ  những chương trình y tế như: chương trình phòng chống suy dinh 

dưỡng, chương trình thanh toán bệnh lao, bệnh bại liệt, biếu cổ... 

     Chương trình phục hồi chức năng cho trẻ em tàn tật được thực hiện từ năm 1992. 

Năm 1994 này được thực hiện ở 27 huyện của 27 tỉnh, đến năm 1997 chương trình 

được mở rộng ở 37 huyện, trong đó có 28 huyện có ngân sách Trung ương hỗ trợ, 9 

huyện kinh phí địa phương, 206 xã điểm , trong đó có 45 xã huy động kinh phí từ địa 

phương. Kết quả đã có hàng ngàn em được tác động phục hồi chức năng. Riêng thực 

hiện chủ trương này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế 

triển khai phục hồi chức năng ở 71 xã với 3.695 em. Ngoài ra, bằng nguồn ngân sách 

địa phương nhiều tỉnh triển  khai chương trình này rất tốt như Đồng Nai mở được 8 

lớp tập huấn cho 196 cán bộ cơ sở và cộng tác viên phục hồi chức năng, làm thí điểm 

ở 32 phường, kết quả có trên 405 em phục  hồi chức năng đạt kết quả tốt. 
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      Chương trình vì ánh mắt trẻ thơ: đây là chương trình được phát động từ tháng 5 

năm 1998 do Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch hội đồng Bảo trợ Quỹ 

Bảo trợ trẻ em Việt Nam phát động, nhằm huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài nước cho chương trình mổ mắt miễn phí cho trẻ em nghèo. Cho 

đến nay đã có 500 trẻ em nghèo được phẫu thuật mắt, dự kiến trong năm 2000 sẽ tổ 

chức phẫu thuật cho 2000 - 3000 em. 

+ Hỗ trợ học nghề - tạo việc làm, chỉnh hình - phục hồi chức năng : 

     Cùng với các giải pháp chung về hỗ trợ đào tạo, việc làm thì có những giải pháp 

riêng đặc thù cho từng nhóm trẻ. Nhưng chính sách chung ưu đãi trực tiếp về học 

bổng, học phí, trợ cấp xã hội cho trẻ em, khuyến khích đối với cơ sở dạy nghề, các cơ 

sở sản xuất kinh doanh có nhận lao động người tàn tật, trẻ em mồ côi, lang 

thang...nhằm bảo đảm việc làm cho trẻ khi đến tuổi lao động. Nhiều trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn được học nghề miễn phí ngay tại cộng đồng như các nghề: 

may, thêu, mộc, điện, in lụa, sửa xe, hớt tóc, khảm gỗ...giúp các em có điều kiện làm 

tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống ví dụ như: 

- Các em có hoàn cảnh khó khăn từ 11 - 15 tuổi ở Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà 

Tây đã được hỗ trợ kinh phí học nghề truyền thống khảm trai, khảm ốc. Sau thời gian 

học nghề các em có thể làm việc với mức lương thấp nhất 200.000đ/tháng. 

- Quĩ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tổ chức các lớp dạy nghề, đan lưới, đan chiếu ở xã 

Quảng Ngãi, Quảng Xương, Thanh Hoá thu hút các em giảm bớt hiện tượng bỏ làng 

đi kiếm sống. 

+ Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em bị xâm hại tình dục: 

    Bộ luật hình sửa đổi năm 1999 đã có 12 điều qui định về hình phạt đối với tội hiếp 

dâm và mua bán dâm ở lứa tuổi trẻ em vị thành niên. Từ năm 1991 - 1999 Chính phủ 

đã ban hành 7 Nghị định, 2 Nghị quyết, thủ tướng chính phủ có 2 chỉ thị và 2 quyết 

định trực tiếp và có liên quan đến vấn đề phòng ngừa và giải quyết vấn đề gái mại 
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dâm, trong đó có trẻ em vị thành niên. Cùng để giải quyết vấn đề này, các Bộ, ngành 

có nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện hệ thống luật pháp dưới dạng thông tư, 

quyết định, chỉ thị của Bộ trưởng...Về tổ chức bộ máy thực hiện, ngoài hệ thống tổ 

chức Cục phòng chống tệ nạn xã hội từ Trung ương đến huyện của Bộ LĐTBXH, Uỷ 

ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, còn có Bộ công an, Tư Pháp, Viện kiểm sát 

nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá thông tin, Bộ giáo dục và đào tạo, Uỷ ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng tham gia chỉ đạo và triển khai thực hiện 

phòng ngừa và giải quyết vấn đề mại dâm , trẻ em bị xâm hại tình dục. 

+ Bảo vệ , chăm sóc và giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật: 

    Từ năm 1994 - 1998 có 3.498 em vào các trường giáo dưỡng. Trong đó năm 1998 

có 1.326 em, năm 1994 có 120 em, năm 1996 có 533 em. Kết quả này giúp cho các 

em sớm hoà nhập cuộc sống gia đình, làng xóm, tỷ lệ trẻ không tái phạm lần 2 đạt cao 

61,13%. 

      Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng trẻ em làm trái pháp luật là xử lý bằng 

biện pháp hành chính và hình sự như: giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường 

giáo dưỡng và truy tố trước pháp luật. Cụ thể: theo pháp luật xử lý vi phạm hành 

chính, trẻ em từ đủ 12 tuổi đến 16 tuổi đã thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội 

phạm ít nghiêm trọng hoặc đủ từ 12 tuổi đến 18 tuổi nhiều lần có hành vi càn quấy, 

trộm cắp vặt, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng...do xét nhân thân, hoàn cảnh gia đình 

chưa đến mức phải đưa các em vào trường giáo dưỡng thì được áp dụng biện pháp 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Đối với trẻ em có nhiều hành vi vi phạm hành chính 

về trật tự an toàn xã hội đã được chính quyền và nhân dân giáo dục nhiều  lần mà 

không chịu sửa chữa, hoặc trẻ em thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm 

nghiêm trọng. 

+ Công tác phòng ngừa , bảo vệ và chăm sóc trẻ em lang thang: 
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                   Trong những năm qua xác định trẻ em lang thang là đối tượng cần ưu tiên 

giải quyết, từ năm 1994 đến nay đã tập trung đã tập trung cho các hoạt động bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em lang thang nhất là số trẻ em lang thang xin ăn, bới rác , làm những 

công việc nặng nhọc độc hại như: điều tra, khảo sát nắm tình hình, chỉ đạo triển khai 

có hiệu quả một số mô hình: Mái ấm, vừa học vừa làm, dạy nghề, văn phòng tư vấn . 

Phối hợp các ngành, các cấp, các địa phương đưa các cháu hồi gia như Hà Nội, Đà 

Nẵng, TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh lân cận có trẻ em lang thang, do vậy mà trẻ em 

lang thang năm 2000 có xu hướng giảm so với năm 1999. Từ chỗ làm thí điểm (năm 

1994) đến nay toàn quốc đã có 33 mái ấm và 21 văn phòng tư vấn tập trung ở các 

thành phố lớn, lớp vừa hoạc vừa làm có ở 38 tỉnh. 

      Ngành LĐTBXH đã có những hoạt động tích cực đưa trẻ em lang thang không nơi 

nương tựa vào các cơ sở nuôi dưỡng tập trung. Thực hiện lồng ghép các chương trình 

kinh tế - xã hội thuộc ngành LĐTBXH để hỗ trợ trẻ lang thang hồi gia. Tiến hành điều 

tra, khảo sát, triển khai mô hình dạy nghề tại cộng đồng, hỗ trợ gia đình phát triển kinh 

tế, còn tổ chức các hội thảo khoa học, hội nghị tìm biện pháp giải quyết trẻ em lang 

thang. Hiện trẻ em lang thang được chăm sóc bình quân đạt khoảng 50% (tỉnh đạt cao 

như TP. Hồ Chí Minh trên 70%, Lâm Đồng 68%). Thành phố Đà Nẵng phấn đấu đến 

năm 2000 không còn trẻ em đi lang thang là. Hầu hết trẻ em lang thang khi hồi gia đều 

được hỗ trợ về nhà ở, về học văn hoá, học nghề và tạo công ăn việc làm. 

Tóm lại: Với sự quan tâm chỉ đạo của Đàng và Nhà nước, các cấp, các ngành , trong 

những năm qua công tác Bảo vệ, chưm sóc và giáo dục TEHCĐBKK đã gặt hái được 

những kết quả đáng khích lệ, đã xây dựng được phong trào sâu rộng trong quần chúng 

nhân dân. Phần lớn trẻ em được chăm sóc hỗ trợ dưới nhiều hình thức khác nhau như 

trợ cấp xã hội, khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ giáo dục, chỉnh hình phục hồi chức 

năng,  hồi gia , hỗ trợ cai nghiện...giúp trẻ bớt khó khăn, tin yêu cuộc sống...Bên cạnh 

đó cũng đóng góp không nhỏ vào việc phát triển nguồn nhân lực, xoá đói giảm nghèo 
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và hầu hết các chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc TEHCĐBKK giai đoạn 1991 - 2001 đều 

đạt được. 70%TEHCĐBKK được chăm sóc, 45% trẻ em tàn tật được phục hồi chức 

năng, 80% trẻ sứt môi, hở hàm ếch được phẫu thuật chỉnh hình. Điều này càng thể 

hiện rõ hơn bản chất nhân đạo, tính nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa. 

2. Các khó khăn, tồn tại và nguyên nhân: 

     Các kết quả trên mới chỉ là bước đầu, mặc dù chúng ta đã thu được những kết quả 

đáng kể song trong quá trình triển khai thực hiện chính sách còn nhiều hạn chế về mặt 

quản lý. Các văn bản pháp luật bản hành khá nhiều song hiệu quả chưa cao, nhiều văn 

bản chưa được ban hành đầy đủ, nhiều lĩnh vực còn chưa có văn bản pháp luật điều 

chỉnh. Số đối tượng được hưởng chính sách cứu trợ còn quá ít, cá biệt vẫn còn có tỉnh 

chưa thực hiện trợ cấp xã hội xã, phường hoặc chưa nâng mức trợ cấp theo qui định 

của Nghị định 07/2000/NĐ - CP . 

      Công tác xây dựng và bảo vệ kế hoạch địa phương cho công tác cứ trợ còn hạn 

chế, nhiều sở LĐTBXH không quan tâm đến mục ngân sách này, do vậy để cho tỉnh 

tự bố trí. Nguồn kinh phí cả Trung ương lẫn địa phương cấp muộn. 

       Số lượng, trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý của cán bộ còn thiếu và yếu nhất 

là cán bộ cơ sở(cấp huyện, xã). 

      Công tác nắm bắt đối tượng đã được quan tâm chỉ đạo địa phương thực hiện, 

nhưng có sở thiếu cán bộ, phương tiện và kinh phí. Do đó, chỉ có trên 30% số tỉnh tổ 

chức điều tra rà soát đối tượng thường xuyên. Hệ thống văn bản hướng dẫn thường 

hay chậm, nội dung đôi khi còn chồng chéo, công tác thanh tra kiểm tra đã được làm 

nhưng chưa thường xuyên và triệt để. 

      Nguyên nhân của những tồn tại trên thì nhiều, song điều cơ bản là môi trường pháp 

lý chưa đuổi kịp với thực tiễn, việc tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra thực hiện còn nhiều bất 

cập so với tình hình. Và đối với mỗi nhóm trẻ em ĐBKK thì các tồn tại và nguyên 

nhân là: 
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* Trẻ em tàn tật, trẻ em mồ côi:  

 Số lượng đối tượng và mức trợ giúp còn hạn chế do các nguyên nhân sau: 

- Việc xây dựng Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Pháp 

lệnh ngưới tàn tật, và các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 55/CP 

của Chính phủ chậm được ban hành. 

- Điều kiện kinh tế nước ta còn khó khăn. 

- Mặc dù chính sách bảo vệ, chăn sóc trẻ em tàn tật của Nhà nước ta 

là tương đối hoàn chỉnh nhưng việc kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong 

quá trình thực hiện chính sách trên chưa tốt, do vậy đối tượng quan tâm chủ 

yếu tập trung vào số trẻ em tàn tật nặng được đưa đến các Trung tâm Bảo 

trợ xã hội, hoặc con của các đối tượng chính sách. 

- Nhận thức của xã hội cũng chưa đồng đều nên có một số nơi có lúc 

trẻ em tàn tật chưa được quan tâm, nhất là ở nhiều địa phương kinh tế chưa 

phát triển còn gặp nhiều khó khăn. 

- Các em mồ côi bỏ đi lang thang ở nhiều nơi mà địa phương còn 

chưa có điều kiện để quản lý được hết. 

  * Trẻ em lang thang: Trong thời gian qua mặc dù Nhà nước đã cố gắng đưa ra những 

chính sách nhằm giảm bớt tình trạng trẻ em lang thang nhưng kết quả thu được còn 

hạn chế. 

     Một trong những nhuyên nhân cơ bản của vấn đề trẻ em lang thang ở nước ta trong 

giai đoạ hiện nay là những khó khăn về kinh tế. Các con số điều tra cơ bản cho thấy sự 

liên quan chặt chẽ giữa đói nghèo với trẻ em lang thang. Các em đều cho rằng sự lang 

thang kiếm sống của các em là cần thiết để giúp đỡ gia đình. 

      Mặt khác, nhận thức của chính quyền cơ sở về tác hại của vấn đề trẻ em lang 

thang, về việc phòng ngừa và giải quyết vấn đề này còn nhiều hạn chế. Có thời kỳ có 

nơi chính quyền cơ sở còn cấp giấy cho đi ăn xin, chưa hiểu biết đầy đủ về quyền trẻ 
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em, còn cho đó là một nghề. Hoạt động phối hợp của các  tổ chức Đoàn thể nhất là 

các tổ chức thanh thiếu niên và các ngành chức năng còn dè dặt và lúng túng trong lĩnh 

vực này. 

* Lao động trẻ em: Về phạm vi thực hiện, luật pháp và chính sách chưa bao trùm được 

khu vực không chính thức (phi kết cấu) nơi sử dụng đại đa số lao động trẻ em, chưa có 

liên kết chặt chẽ giữa luật, người thi hành pháp luật và cộng đồng xã hội để bảo vệ, 

giúp đỡ lao động trẻ em, thiếu các qui định chặt chẽ về các cơ  chế kiểm tra, kiểm 

soát, xử lý những hành vi vi phạm một cách nghiêm túc. 

       Công tác thanh tra chưa trú trọng đến thanh tra lao động trẻ em, nguyên nhân chủ 

yếu là chưa quán triệt được ý nghĩa , tầm quan trọng của công tác thanh tra với vấn đề 

này. 

       Như vậy, sự thiếu sót cơ bản của hệ thống văn bản pháp luật là sự rắc rối phức tạp 

của các qui định, đặt ra phạm vi hạn chế rất rộng đối với các điều kiện sử dụng lao 

động trẻ em nên việc sử dụng lao động trẻ em vẫn có chiều hướng gia tăng. 

* Trẻ em nghiện ma tuý: 

    Như chúng ta đã thấy, tình hình sử dụng ma tuý trong trẻ em, đặc biệt là học sinh, 

sinh viên trong thời gian qua diễn biến phức tạp. Nhiều trẻ em nghiện ma tuý bỏ học 

hoặc bị đuổi học. Song hệ thống pháp luật về phòng ngừa trẻ em nghiện ma tuý rất 

thiếu. Mặt khác, hệ thống pháp luật về phòng chống sử dụng ma tuý trong trẻ em còn 

thiếu đồng bộ. 

         Nguyên nhân của những tồn tại trên là do: 

        Công tác phòng chống ma tuý được tiến hành mạnh mẽ từ 6 năm nay song nói 

chung là vấn đề mới, mà chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm. Phòng chống ma tuý 

trong trẻ em lại càng là vấn đề mới và khó khăn vì Nhà nước chưa có văn bản giao cho 

cơ quan chuyên trách chủ trì theo dõi nắm bắt tình hình trẻ em nghiện ma tuý. 
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        Hiểu biết về pháp luật phòng chống ma tuý của nhiều cán bộ về công tác thi hành 

pháp luật, cán bộ làm công tác thi hành pháp luật còn hạn chế. 

Pháp luật qui định về phòng chống ma tuý trong trẻ em chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ. 

* Trẻ em bị xâm hại tình dục: 

      Tệ nạn xã hội xâm hại tình dục trẻ em hiện nay còn tồn tại và đang diễn biến rất 

phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. 

      Công tác phòng chống, bảo vệ trẻ em bị xâm hại tình dục chưa được thực hiện triệt 

để là do: 

- Các qui định về phong chống tệ nạn này còn tản mạn trong rất nhiều 

văn bản pháp luật với các mức độ và hiệu lực pháp lý rất khác nhau. Một số 

qui định trong các văn bản chồng chéo, trùng lắp khó vận dụng. 

- Các giải pháp đề ra ở một số van bản có vẻ hay nhưng khó thực thi 

trên thực tế, do chưa đủ điều kiện. 

- Các qui định về  xử lý tệ nạn xâm hại tình dục nằm ở nhiều văn bản 

khác nhau dẫn đến việc qui định tản mạn, thiếu tập trung, gây hậu quả đến 

việc đấu tranh phòng chống tệ nạn này. 

- Công tác thực thi pháp luật đấu tranh phong chống tệ nạn mại dâm 

còn hạn chế và chưa có những qui định rõ ràng, cụ thể giữa các Bộ, ngành 

và các cấp, nên chưa qui định rõ trách nhiệm của các cơ quan này. 

* Trẻ em vi phạm pháp luật: 

     Trong thực tế công tác phòng chống tội phạm còn nặng về mặt "chống" chưa chú ý 

đúng mực đến việc "phòng ngừa". Bộ Luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự qui định chi 

tiết về các tội phạm, về quá trình điều tra, truy tố, xét xử nhưng còn thiếu các qui định 

cụ thể mang tính pháp lý rõ ràng về vai trò của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức xã 

hội và công dân trong việc phòng ngừa tội phạm. Cũng chưa có văn bản pháp luật nào 



LuËn v¨n tèt nghiÖp                                              
 
 

Ph¹m thÞ phîng QLKT 39A 
 
 

 53 

qui định cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng ngừa tội phạm của các 

cấp, các ngành. 

     Nhiệm vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm trong lứa tuổi chưa thành 

niên rất phức tạp, nặng nề nhưng đội ngũ trực tiếp làm công tác này ở các cấp, các 

ngành nhất là trong các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa được trú trọng đúng mức, chưa 

được củng cố về mặt tổ chức và trình độ năng lực cán bộ còn hạn chế, chưa đáp ứng 

nhu cầu thực tiễn đòi hỏi. 

     Nguyên nhân là do tính phức tạp của tình hình và nội dung của công tác phòng 

ngừa đấu tranh chống phạm tội trong lứa tuổi thành niên và sự thay đổi trong chức 

năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan có liên quan nên trong quá trình thực 

hiện chính sách và xây dựng văn bản pháp luật luôn gặp những khó khăn vướng mắc, 

đòi hỏi phải có thời gian thông qua thực tiễn để điều chỉnh. 

     Nhận thức của mọi người về công  tác phòng chống tội phạm trong trẻ em còn hạn 

chế, đôi khi thờ ơ nên tình hình trẻ em làm trái pháp luật vẫn tiếp tục tồn tại. 

      Tất cả những tồn tại và nguyên nhân kể trên cần phải có các giải pháp thích hợp để 

khắc phục trong thời gian tới. 

3. Bài học kinh nghiệm: 

          Qua kết quả thực hiện mục tiêu BVCS&GD - TEHCĐBKK trong những năm 

qua cho thấy có nhiều kết quả đã đạt được đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn còn có những 

mặt rất hạn chế và qua đó có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm làm phương hướng 

cho giai đoạn tới: 

 Cần tiếp tục nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ 

em có HCĐBKK cho tất cả các cấp, các ngành, cộng đồng, xã hội và gia đình. 

 Cần đẩy mạnh công tác xã hội hoá công tác BVCS&GD - TECHCĐBKK, huy 

động nguồn lực của toàn xã hội 
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 Phải lấy việc phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là phương 

châm hành động kết hợp với bảo vệ, chăm sóc các em. 

 Phối hợp chặt chẽ các cấp các ngành từ Trung ương đến cơ sở. 

 Cần có chủ trương, kế hoạch, mục tiêu hoạt động cụ thể trong từng thời kỳ, có 

trọng tâm, trọng điểm và cân đối nguồn lực bảo đảm ở tất cả các cấp. 

 

               

 

 

 

 

CHƯƠNG III 

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO 

DỤC TEHCĐBKK 

 

 I. Quan điểm chỉ đạo  

 1. Gắn liền mục tiêu BV,CS&GD- TEHCĐBKK  với mục tiêu phát triển kinh 

tế xã hội: 

 Quán triệt chủ trương: “Tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và công 

bằng xã hội ngay trong từng bước và trong suốt quá trình phát triển”, “Thực hiện 

nhiều hình thức phân phối đi đôi với chính sách điều tiết hợp lý nhằm thu hẹp dần 

khoảng cách về mức sống giữa các đối tượng yếu thế trong xã hội với cộng đồng 

dân cư, đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Lá lành đùm lá 

rách””. Xây dựng chính sách phải dựa trên cơ sở nền tảng phát triển kinh - tế xã hội 

của đất nước. Căn cứ mức thu nhập quốc dân, nhu cầu sống của cộng đồng, khả năng 
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ngân sách  đảm bảo của Nhà nước và các nguồn huy động trong nước và quốc tế để 

cân đối mức trợ cấp cứu trợ xã hội cũng như những giải pháp hỗ trợ cho phù hợp. Cụ 

thể: Gắn mục tiêu BV, CS&GD TEHCĐBKK với đầu tư phát triển KT-XH, XĐGN, 

tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực...  nâng cao mức sống cộng đồng nói chung và 

nâng cao mức sống của gia đình - TEHCĐBKK. Với phương châm lồng ghép các 

mục tiêu và ưu tiên hỗ trợ nguồn lực cho các gia đình nghèo - TEHCĐBKK phát triển 

kinh tế, thoát khỏi cảnh đói nghèo. 

 

 2. Tạo môi trường xã hội lành mạnh cho việc phòng ngừa  là chính, kết hợp 

bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TECHCĐBKK: 

 Cụ thể hóa  hệ thống giải pháp  thông qua việc hoàn thiện luật pháp, chính sách 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Phải lấy 

phương châm phòng ngừa là chính, tạo môi trường sống ổn định, giúp các em   hoà 

nhập cộng đồng, điều đó có nghĩa “Hỗ trợ phát triển là chủ yếu”. Tuyên truyền, vận 

động phòng bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu bà mẹ và trẻ em, kết hợp với công tác 

tiêm chủng mở rộng thường xuyên, thanh toán các bệnh như bại liệt, sởi, phòng chống 

suy dinh dưỡng, thiếu vi tam min A... Bên cạnh đó phải chú ý các chính sách bảo hộ,  

hỗ trợ trước mắt về  đời sống, y tế, giáo dục... Các định hướng chính sách phải dựa 

vào việc thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em,  Luật bảo vệ chăm sóc và giáo 

dục trẻ em Việt Nam và các văn bản luật khác có liên quan đến trẻ em như:  Pháp lệnh  

về người tàn tật, Luật phổ cập giáo dục tiểu học... Đề cao trách nhiệm của gia đình 

trong việc phòng ngừa, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn. 

 

 3. Gắn   phát triển nguồn nhân   lực với công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo 

dục TEHCĐBKK, coi  TEHCĐBKK  là một bộ phận của phát triển nguồn nhân 
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lực: Phải quán triệt tư tưởng trẻ em TEHCĐBKK  là một bộ phận của nguồn nhân lực 

trong tương lai vì vậy: Xây dựng chính sách phải dựa trên cơ sở mong muốn và 

nguyện vọng của trẻ em nói chung và TEHCĐBKK nói riêng. Phải lấy vấn đề nhu cầu  

học tập, phục hồi chức năng, chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy nghề của TEHCĐBKK  là 

nhu cầu hàng đầu để hình thành những khung chính sách hỗ trợ cơ bản. 

 

 4. Xã hội hoá công tác BV,CS&GD TEHCĐBKK: Giải quyết vấn đề 

TEHCĐBKK  phải gắn liền với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục  trẻ em. Phải 

coi đây là trách nhiệm của gia đình, xã hội, cộng đồng, Nhà nước, trách nhiệm của 

người lớn, của chính trẻ em và tổ chức của trẻ em; Trong quá trình tổ chức thực hiện 

chính sách phải  huy động được sức mạnh tổng hợp của nhà nước, các tổ chức xã hội, 

tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, gia đình, cá nhân và chính bản thân các em. Nhằm 

mục đích khai thác mọi nguồn lực của toàn xã hội  cho công tác  chăm sóc bảo vệ trẻ 

em nói chung, TEHCĐBKK nói riêng. Để làm tốt việc xã hội hoá công tác 

BV,CS&GD TEHCĐBKK trước tiên phải nâng cao nhận thức của cộng đồng và toàn 

xã hội đối với nhóm TEHCĐBKK. 

 5. Phát huy  và nâng cao vai trò quản lý của các cấp chính quyền nhất là  

cấp cơ sở:  Song song với việc hoạch định chính sách phải chú trọng đến công tác tổ 

chức thực hiện ở các cấp, công tác cán bộ, đây là lực lượng chính để đưa chính sách 

đến  với đối tượng, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở,  là những cán bộ trực tiếp tiếp xúc với 

trẻ em  đặc biệt khó khăn. Đội ngũ cán bộ này cần có chế độ đãi ngộ  phù hợp và 

thường xuyên được đào tạo tập huấn nâng cao nghiệp vụ thì mới có thể đảm bảo việc 

thực hiện có hiệu quả các chính sách đề  ra. 

 

 II. Giải pháp 
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 Xuất phát từ tình hình thực tiễn của nước ta, các giải pháp trợ giúp 

TEHCĐBKK   phải được tiến hành một cách đồng bộ, toàn diện từ  chính sách, cơ 

chế, biện pháp, mô hình theo quan điểm xã hội hoá, gia đình- cộng đồng -Nhà nước - 

bản thân đối tượng cùng tham gia, đồng thời nó phù hợp với tiến trình phát  triển kinh 

tế  xã  hội của đất nước  và cam kết của Việt Nam  thực hiện công ước quốc tế về 

quyền trẻ em. Vì vậy các giải pháp sẽ thực hiện tập trung vào vấn đề sau: 

 

 1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về  trách  nhiệm phòng ngừa, bảo 

vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK  

 Như đánh giá ở  phần trên một trong những  tồn tại của công tác bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt  khó khăn đó là  nhận thức và trách 

nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục  TEHCĐBKK  còn hạn chế của  chính quyền các 

cấp,  của cộng đồng,  gia đình. Để  nâng cao nhận thức cần  đặc biệt quan tâm công 

tác tuyên truyền, giáo dục. Đối tượng tuyên truyền  bao gồm cả  các cơ quan quản lý 

Nhà nước, cấp uỷ Đảng, chính quyền, gia đình, cộng đồng, nhà trường và chính bản 

thân trẻ em. Nội dung tuyên truyền cũng cần phải đa dạng, tuỳ từng   đối tượng có 

cách thức  thiết kế nội dung, kênh  tuyên truyền cụ thể:  

 

 + Cấp Trung ương:   

 - Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đây là một 

trong những kênh thông tin quan trọng,  cho tất cả các đối tượng từ cấp lãnh đạo, gia 

đình, cộng đồng, nhà trường và chính trẻ em. Sử dụng đài truyền hình Trung ương, đài 

tiếng nói Việt Nam, hệ thống thống báo chí... để truyền tải những thông tin về chính 

sách, kỹ năng BV, CS&GD trẻ, đặc điểm tâm lý, nhu cầu học hành của trẻ... những sự 

kiện liên quan tới TEHCĐBKK nhằm tăng cường sự hiểu biết của mọi người   về  

TEHCĐBKK, nâng cao kỹ năng BV, CS&GD cho trẻ, thay đổi những quan niệm lệch 
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lạc, những định kiến đối với  trẻ em làm trái pháp luật, nghiện hút, mại dâm, tàn tật, mồ 

côi; xoá bỏ những mặc cảm, tạo  cơ hội cho trẻ  được tiếp xúc rộng rãi với thế giới bên 

ngoài.  

 -  Phát động  tuần  lễ dành cho trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Hàng năm  

có phát động tháng hành động vì trẻ em Việt nam (tháng 6), trong tháng  lấy trọng tâm 

tuần đầu dành cho công tác chăm sóc TEHCĐBKK,  tập trung những nội dung tuyên 

truyền, quyên góp, tổ chức hoạt động trợ giúp TEHCĐBKK... như khám chữa bệnh 

miễn phí, tặng quà, cấp hoạc bổng, dụng cụ chỉnh hình phục hồi chức năng.... 

   - Chỉ đạo lồng ghép với các chương trình tuyên truyền khác của các Bộ, các 

ngành, các tổ chức chính trị xã hội như Mặt trận tổ quốc, Hội Nông dân, Hội cựu 

chiến binh, Đoàn thanh niên... 

 - Biên tập, biên soạn tài liệu tuyên truyền phát miễn phí: Số lượng không nhỏ 

gia đình  có TEHCĐBKK không có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt như: đài, ti vi... hạn chế 

về mặt thông tin nhất là thông tin về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về 

công tác Phòng ngừa BV,CS&GD- TEHCĐBKK vì vậy việc biên tập, biên soạn tài 

liệu tuyên truyền như: sách bỏ túi, hỏi và đáp, tờ gấp và các ấn phẩm văn hoá,  các bài 

viết trên báo... phát đến tận tay trẻ em, gia đình là rất cần thiết và sẽ mang lại hiệu quả 

cao. Những nội dung tập trung vào  chủ trương, chính sách, các quyền lợi và nghĩa vụ 

của trẻ em, gia đình có TEHCĐBKK; giới thiệu phương thức, cách chăm sóc trẻ em, 

các tổ chức tư vấn,  hỗ trợ, các trung tâm nuôi dưỡng... 

-Bên cạnh đó có những bậc cha, mẹ  do có hạn chế  về nhận thức, không biết cách 

nuôi dạy con cái, nên đã dẫn đến tình trạng trẻ tàn tật, trẻ  bỏ nhà đi lang thang... đối 

với nhóm này song song với những biện pháp mạnh nêu trên thì cũng cần thiết phải có 

giải pháp hỗ trợ nâng cao nhận thức, cách thức nuôi dạy, chăm sóc trẻ thông qua các 

biện pháp như: tập huấn, đào tạo cộng đồng... về  kỹ năng  Bảo vệ, chăm sóc và giáo 

dục TEHCĐBKK. Giải pháp này  thực hiện thông qua  tuyên truyền giáo dục các 
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chuyên đề ngắn hạn cho từng nhóm gia đình có đối tượng và do từng cơ quan, tổ chức 

khác nhau đảm nhiệm, như: Kỹ năng chăm sóc trẻ em tàn tật do ngành y tế,   kỹ năng 

hỗ trợ trẻ em đến trường do ngành giáo dục đảm nhiệm,  kỹ năng xây dựng gia đình do 

Hội phụ nữ... 

 

 + Các  cấp  thuộc tỉnh, thành phố  

 - Tổ chức  kênh thông tin tuyên truyền: Sử dụng đài truyền hình, phát thanh, 

báo  địa phương thực hiện các chiến dịch tuyên truyền  nhân dịp tháng hành động vì 

trẻ em, ngày quốc tế thiếu nhi... Xây dựng những  chương trình cụ thể  phát vào  

những giờ quy định trong tháng, nêu những gương TETT, mô côi, trẻ em nghèo.. vượt 

khó, gương  người tốt, việc tốt trong công tác  chăm sóc và giáo dục trẻ em; giới thiệu 

nội dung chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước... 

 - Lồng ghép nội dung tuyên truyền về trẻ em ĐBKK với các nội dung sinh 

hoạt của các tổ chức đoàn thể: Các tổ chức hội Hội nông dân, Hội người cao tuổi, 

Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ,  Mặt trận tổ quốc có các cấp hội, chi 

hội tại cơ sở  thôn, xóm, xã, phường  và thường xuyên sinh hoạt  tập thể và nội dung 

sinh hoạt, tuyên truyền của các cấp hội đa dạng, do vậy khi đưa thêm nội dung về   

TEHCĐBKK sẽ mang lại hiệu  quả cao. Bên cạnh đó chính bản thân các hội viên lại 

là cha, mẹ, người thân của trẻ em, do vậy  họ cũng cần biết và muốn biết những chủ 

trương, chính sách, cách thức chăm sóc trẻ em. Đưa nội dung sinh hoạt này vào các 

cấp hội vừa sinh động vừa đáp ứng được yều cầu thực tế của các thành viên. Để làm 

được điều này cần thực hiện các bước: 

          Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ  LĐTBXH, UBBVCSTE Việt nam với 

Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam  và Trung Ương các hội, đồng thời sự phối 

hợp  chặt chẽ   theo hệ thống ngành dọc. Gắn kết những nội dung tuyên truyền, giáo 
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dục về TEHCĐBKK với hoạt động của các tổ chức hội, cơ quan  quản lý nhà nước  

đặt hàng và các Hội  phối hợp  thực hiện. 

Hàng năm cần bố trí một khoản kinh phí  cho các tổ chức hội hoạt động từ nguồn ngân 

sách nhà nước hoặc nguồn   huy động trong nước, quốc tế.  

Đào tạo, tập huấn nội dung tuyên truyền cho cán bộ các cấp hội đặc biệt là cấp cơ sở, 

nội dung đào tạo phải được  biên  soạn, biên tập thống nhất từ trung ương. 

Các tổ chức hội đưa nội dung tuyền truyền về giáo dục TEHCĐBKK vào nội dung 

công việc hàng năm của Hội, để  huy động nội lực, cũng như để  xây dựng phong trào 

hoạt động của Hội. 

 - Triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền do  các cơ quan Trung ương  

phát động  như tuyên truyền tháng hành động, phát tờ gấp cho trẻ em  và gia đình trẻ 

em, biên tập, biên soạn tài liệu hướng dẫn các kỹ năng chăm sóc  trẻ... 

  

 

2. Tăng cường  các biện pháp tác động vào  gia đình, nhà trường, cộng đồng 

làng xóm 

2.1. Hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình 

 Như đánh giá ở trên, đại bộ phận TEHCĐBKK ở nông thôn,  gia đình nghèo, 

do vậy cuộc sống của các em gặp nhiều khó khăn. Để nâng cao mức sống cho các em 

trước tiên phải nâng cao mức sống cho chính gia đình các em bằng cách hỗ trợ gia 

đình phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Thông qua các chương trình phát triển   

kinh tế - xã hội như xoá đói giảm nghèo, chương trình việc làm, chương trình chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và có những biện 

pháp trợ giúp cụ thể, thiết thực đối với gia đình các em như: 
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 - Hướng dẫn cách làm ăn: Thông qua chương trình XĐGN, Việc làm, các tổ 

chức đoàn thể Hội nông dân, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, Hội phụ nữ... xây 

dựng  các kênh hướng dẫn kỹ thuật đối với những gia đình nghèo có TEHCĐBKK.  

 - Hỗ trợ các phương tiện, công cụ phát triển sản xuất: Đối với những hộ nghèo, 

hộ  có TEHCĐBKK thiếu đất, phương tiện sản xuất cần có những biện pháp hỗ trợ để  

họ đủ đất sản xuất (đối với hộ có nhu cầu sử dụng đất sản xuất), hoặc hỗ trợ  phương 

tiện để chuyển đổi ngành nghề phù hợp, tăng thu nhập cho gia đình. 

 - Ưu tiên cho vay vốn: Với  nguyên tắc hỗ trợ cho vay vốn    với lãi suất thấp 

không phải thế chấp, chính quyền địa phương, các đoàn thể bảo lãnh cho vay. Nguồn 

cho vay từ nguồn Ngân hàng phục vụ người nghèo, hoặc các nguồn khác. 

 2.2.   Phát triển cơ sở hạ tầng phúc lợi xã  hội 

 -Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phúc lợi xã hội như:  giao 

thông, trường học, trạm y tế, chợ xã, nước sạch, trung tâm văn hóa, thư viện... Một 

mặt thúc đẩy   sản xuất hàng hoá, mở rộng giao lưu kinh tế,mặt khác nâng cao trình độ 

dân trí, văn hoá xã hội cho cộng đồng dân cư. Những công trình  có liên quan  và tác 

động trực tiếp đến trẻ em đặc biệt khó khăn đó là:  Cơ sở y tế xã, trường học, nước 

sạch, trung tâm văn hoá xã.   Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở y tế ở  tất cả các xã, tủ 

thuốc thôn bản, đào tạo đội ngũ  cán bộ để thực hiện tốt việc  chăm sóc sức khoẻ ban 

đầu, phòng chống dịch bệnh. Trong đó đặc biệt ưu tiên các xã nghèo miền núi, vùng 

cao, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa... Vì trên thực tế cơ sở vật chất, thiết bị y tế 

các xã nghèo rất hạn chế, thêm vào đó là thiếu  đội ngũ cán bộ y tế đủ năng lực do đó 

công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu rất hạn chế. Đối với xã   vùng cao, địa bàn rộng, 

phải tính đến cả y tế thôn, bản. Vì thực tế không phải khi nào ốm cũng có thể đến 

được bệnh viện, đặc biệt là đối với TEHC ĐBKK. Các cơ sở y tế phải đáp ứng các  

yêu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phục hồi 
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chức năng cho TETT và phòng chống dịch bệnh, nguy cơ dẫn đến bị tàn tật của trẻ 

em. 

 -Trong những năm tới để từng bước xoá bỏ rào cản, tạo môi trường thuận lợi 

cho  TETT nói riêng và người tàn tật nói chung cần thiết  có những văn bản quy định 

bắt buộc khi xây dựng những công trình phúc lợi xã hội cần phải có thiết kế hành lang 

cho người tàn tật sử dụng, đặc biệt là những khu chung cư, bến tàu, nhà ga,  khu vui 

chơi công cộng... như lối đi không bậc thang, lắp đặt những phương tiện dành cho 

người tàn tật; lối đi có màu sắc  dễ nhận cho những người  kém thị lực; báo hiệu bằng 

âm thanh ở nơi có đèn báo hiệu qua đường cho những người mù; thiết kế những chỗ 

ngồi an toàn cho người tàn tật trong  ô tô, tầu hoả...  đây là những giải pháp hiệu quả 

nhất để giúp cho  TETT hoà nhập được với cuộc sống cộng dồng. 

 2.3.  Hoàn thiện  pháp luật và tăng cường thể chế 

 Một trong những nguyên nhân căn bản  dẫn đến trẻ rơi vào tình trạng đặc biệt 

khó khăn đó là do môi trường gia đình  mất an toàn.  Trở lại với giải pháp phòng ngừa 

vậy vấn đề hạn chế  trẻ   tránh rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn  chính là tác động 

vào gia đình, cộng đồng làng, xóm. Trước tiên phải có những biện pháp mạnh nghiêm 

cấm việc cha, mẹ ngược đãi, đối xử thô bạo với con cái, có quy định  trách nhiệm gánh 

chịu của cha mẹ  như: Đối  với trẻ em hư, vi phạm pháp luật, nghiện  ma tuý thì bố  mẹ 

chịu xử phạt hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm liên đới đối với những hành vi của 

con mình, hoặc nghỉ việc  tạm thời để ở nhà  quản lý, dạy con học...(áp dụng kinh 

nghiệm Nhật Bản) Nếu  có quy định bắt buộc   như vậy sẽ phần nào hạn chế được tình 

trạng trẻ em bỏ học, trẻ em hư, trẻ em  nghiện ma tuý... và cũng sẽ giảm  chi ngân sách 

nhà nước cho lĩnh vực này. 

 2.4.   Hỗ trợ  phát triển  tổ chức   vì TEHCĐBKK 

 Giải pháp  này nhằm tập hợp, huy động nguồn lực đóng góp cho sự nghiệp 

chăm sóc và bảo vệ TEHCĐBKK. Đây cũng là loại hình tổ chức có sự tham gia tự 



LuËn v¨n tèt nghiÖp                                              
 
 

Ph¹m thÞ phîng QLKT 39A 
 
 

 63 

nguyện của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hảo tâm trong và  ngoài nước. Do điều 

kiện ngân sách có hạn của Nhà nước việc huy động các nguồn lực cộng đồng vào 

công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là rất cần thiết. Giải pháp khuyến  khích 

phát triển các tổ chức hội vì TE HCĐBKK như hội Bảo trợ trẻ em, hội Bảo trợ trẻ em 

mù, hội Phát triển năng khiếu trẻ em  tàn tật... là rất quan trọng.  

  Đây là những tổ chức xã hội  tự nguyện, được tập hợp nhằm đáp ứng nhu cầu 

nguyện vọng của trẻ em. Những tổ chức này không bị chi phối bởi ranh giới cấp bậc, 

chức vụ chính quyền mà dựa trên nguyên tắc tình nguyện, bình đẳng, tập hợp và liên 

kết hỗ trợ TEHCĐBKK, do vậy đảm bảo thoả mãn những nhu cầu  và sở thích, 

nguyện vọng của các đối tượng tham gia. Đối với những TEHCĐBKK tìm thấy ở đây 

sự cảm thông sâu sắc và sự gần gũi giúp đỡ của những người hảo tâm. Hình thức hội 

sẽ giúp cho  TE HCĐBKK không tự ti, vun đắp ý trí  vươn lên, trợ giúp những thiếu 

hụt của bản thân.  

 Ở Việt nam  các tổ chức dạng này chưa được phát triển nhiều, những năm qua 

chủ yếu là hoạt động của hội Bảo trợ người tàn tật và TEMC, hội Người mù. Nhưng 

đã có số lượng không nhỏ trẻ được hội trợ giúp về vật chất, giáo dục, y tế, đào tạo dạy 

nghề, chỉnh hình phục hồi chức năng... Phát triển các hình thức hội vì trẻ em ĐBKK  là 

xu thế và là điều cần thiết khi thực  hiện chủ trương xã hội hoá công tác phòng ngừa, 

bảo vệ, chăm sóc và giáo dục  TEHCĐBKK. Để  phát triển  các  tổ chức  vì 

TEHCĐBKK Nhà nước cần có những giải pháp: 

Ban hành văn bản cho phép thành lập, hoạt động của các cơ sở BHXH tư nhân, các  

hội như hội bảo trợ TETT, hội bảo trợ trẻ em mù, hội bảo trợ TETT hiếu học, hội bảo 

trợ TEHCĐBKK, TEMC... những hội này tập hợp những trẻ em cùng dạng và cùng 

sở thích, cùng cảnh ngộ để giúp các  em  hoà đồng và giúp cho các nhà  hảo tâm có 

điều kiện giúp đỡ.   
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Quy định thống nhất  quản lý hoạt động của các loại hội và tạo điều kiện cho các hội 

này hoạt động có hiệu quả, vì quyền lợi của TEHCĐBKK. 

Cho phép các hội được quyền huy động nguồn lực đóng góp của các cá nhân, tổ chức 

Chính trị xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm... trong và ngoài nước vào mục đích 

chăm  sóc TEHCĐBKK  như: Trợ giúp trong giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, phục hồi 

chức năng, phát triển năng khiếu, hỗ trợ vật chất bảo đảm cuộc sống....  Cho phép và 

khuyến khích các tổ chức, cá nhân là người bảo trợ chính cho hoạt động của hội. 

Giai đoạn đầu khi các hội chưa có khả năng huy động nguồn lực, Nhà nước có thể  hỗ 

trợ  một khoản kinh phí tối thiểu ban đầu đề duy trì hoạt động, tuyên truyền giới thiệu 

nội dung hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng  (kể cả trên mạng 

Internet),  hàng năm các địa phương cần có khoản ngân sách      hỗ trợ khi các hội gặp 

khó khăn. 

Đối với những cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp  cho sự nghiệp vì TEHCĐBKK 

cần có biểu dương khen thưởng phù hợp, kịp thời. 

Về mặt quản lý, nghiêm cấm mọi cá nhân, tổ chức lợi dụng việc thành lập các tổ chức 

vì trẻ em  để huy động đóng góp  nhằm mục đích vụ lợi riêng.  

 

 3. Hoàn thiện hệ thống chính sách, cơ chế hỗ trợ trực tiếp  đời sống vật 

chất, tình thần sức khoẻ cho nhóm TEHCĐBKK 

 Trên cơ sở Bộ Luật Lao động,  Pháp lệnh người tàn tật, Nghị định 81/CP, Nghị 

định 55/1999/NĐ-CP, Nghị định 07/2000/NĐ-CP và một số văn bản quy phạm pháp 

luật khác có liên quan đến chế độ chính sách đối với  TEHCĐBKK, tiếp tục xây dựng 

văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách đã có và bổ sung thêm những chính sách 

mới cho phù hợp với tình hình phát triển KT-XH, nhu cầu được chăm sóc của trẻ em  

HCĐBKK và khả năng ngân sách Nhà nước.  
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 3.1. Chính sách giải pháp nuôi dưỡng, chăm  sóc về vật chất  

Chính sách mới cần phải nâng cao mức trợ cấp cứu trợ xã hội cho đối tượng trẻ em  ở 

cả trung tâm và cộng đồng để có thể đảm bảo được  nhu cầu tối thiểu của trẻ em. 

Đồng thời chính sách mới  chỉ nên khống chế mức trợ cấp cứu trợ xã hội tối thiểu, để 

tạo  hành lang pháp lý thông thoáng cho các địa phương có điều kiện nâng mức trợ 

cấp cho phù hợp với mặt bằng cuộc sống của từng địa phương, đặc biệt là các đô thị, 

các vùng kinh tế phát triển như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bà rịa - Vũng tàu, Khánh 

Hoà, Quảng Ninh... 

Chính sách mới cũng cần tạo cơ chế để các địa phương tự quyết định các mức trợ cấp 

khác ngoài nhu cầu về ăn, ở của trẻ em như: Học tập, chăm sóc sức khoẻ, huy động 

nguồn lực của cộng đồng để chăm sóc TEHCĐBKK được tốt hơn....  

Bổ sung chính sách trợ cấp xã hội cho cả các cháu  bị bỏ rơi mà các gia đình tự 

nguyện đón nhận các cháu về nuôi, mức trợ cấp tối thiểu  cũng phải bằng các cháu  

bị bỏ rơi được nuôi dưỡng ở các cơ sở xã hội cùng lứa tuổi. 

Cần có  chính sách trợ cấp    kịp thời đối với nhóm trẻ em bị hậu quả chất độc hoá 

học, dị dạng, dị tật là con tất cả  đối tượng tham gia kháng chiến và không tham 

gia  kháng chiến,  không có sự phân biệt nguồn gốc xuất xứ sinh ra dị dạng, dị tật. 

Chính phủ cần có quy định rõ ràng nguồn ngân sách đảm bảo xã hội  có mục chi cho 

cứu trợ thường xuyên, hoặc chi cho trẻ  em  có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cơ chế 

giám sát  đối với UBND các tỉnh trong việc thực hiện chính sách cứu trợ xã hội, chăm 

sóc TEHCĐBKK.  Đây là một   biện pháp thiết thực  nhằm nâng cao nhận thức về 

trách nhiệm của xã hội đối với  TEHCĐBKK và  nâng cao hiệu lực pháp lý, chính 

sách của Nhà nước. 

3.2.  Chính sách, giải pháp hỗ trợ về y tế 

 Để đạt được  mục tiêu đảm bảo  cho TE HCĐBKK được khám chữa bệnh khi 

đau ốm; được hưởng lợi từ các chương trình chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, trong đó 
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nhóm TEHCĐBKK gia đình nghèo, gia đình chính sách được miễn giảm viện phí  

ngoài việc phát triển cơ sở hạ tầng  thuộc ngành y tế như đã trình bày ở phần trên,  cần  

thực hiện những giải pháp: 

 + Trong bối cảnh đất nước còn nghèo và trình độ phát triển kinh tế không đồng 

đều giữa các vùng, các tỉnh,  do vậy chính sách, cơ chế khám chữa bệnh miễn giảm 

viện phí cho TEHCĐBKK con đối tượng chính sách, con hộ nghèo đói cũng phải hết 

sức linh hoạt, tuỳ tình hình thực tế có thể áp dụng 1 trong các hình thức sau:  

Cấp thẻ  Bảo hiểm y tế hàng năm với mệnh giá 30.000đ/trẻ/năm 

Áp dụng hình thức khám   chữa bệnh miễn phí thực thành thực chi, thông qua hình 

thức cấp  giấy khám   chữa bệnh miễn phí: Hình thức này tiết kiệm được chi phí, vì 

không phải tất cả những người được cấp thẻ  khám chữa bệnh miễn phí đều đi khám 

chữa bệnh tại các bệnh viện. Hình thức này phù hợp với các tỉnh nghèo, không đủ 

ngân sách  mua thẻ   BHYT cho tất cả các đối tượng xã hội.  

 + Có chính sách khuyến khích các cơ sở y tế tư nhân khám chữa bệnh  miễn 

phí cho TEHCĐBKK như: Miễn giảm thuế, đào tạo, tập huấn. 

 +  Phát triển hình thức khám chữa bệnh lưu động,  mở các phòng khám, tư vấn 

chăm sóc sức khoẻ cho đối tượng yếu thế nói chung,  TEHCĐBKK nói riêng, đặc biệt 

là ở những vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn. 

 + Lồng ghép việc chăm sóc sức khoẻ cho TEHCĐBKK trong các chương  

trình y tế cộng đồng như: Chương trình phòng chống biếu cổ, chống suy dinh dưỡng, 

chương trình phòng chống thiếu I ốt, phục hồi chức năng tại cồng đồng... có những 

quy định ưu tiên đối với TEHCĐBKK. 

 3.3. Chính sách, giải pháp hỗ trợ về giáo dục 

  Để thực  hiện phương châm tạo cơ hội TEHCĐBKK có khả năng sinh hoạt  và 

nguyện vọng đi học  được đến trường học cần có  chính sách, cơ chế hỗ trợ trực tiếp: 
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Miễn giảm học phí và các khoản đóng  góp cho TEHCĐBKK con gia đình nghèo và 

gia đình chính sách.  

Hỗ trợ vở viết, sách giáo khoa  cho những TEHCĐBKK gia đình khó khăn    không 

đủ kinh phí để cho các em đến trường. 

Học bổng khuyến khích đối với những TEHCĐBKK có kết quả khá, giỏi. 

Tiếp tục mở rộng giáo dục hoà nhập, đây là một giải pháp đúng, có hiệu quả song cần 

có chính sách hỗ trợ đào tạo, chế độ trợ cấp cho giáo viên phù hợp.  

Đầu tư hoàn thiện hệ thống giáo trình đào tạo, cho các   loại hình đào tạo chuyên biệt 

(trẻ em mù, trẻ em câm...). 

Đối với những trẻ  không thể theo được các lớp học hoà nhập cần có lớp học chuyên 

biệt theo từng  loại tật (mù, câm). 

Có chính sách khuyến khích  các tổ chức xã hội, cá nhân giúp đỡ TEHCĐBKK  trong 

học tập. Đặc biệt là biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền trên các phương  tiện 

thông tin đại chúng. 

Mở các lớp học tình thương, lớp vừa học vừa làm, dạy văn hoá với dạy nghề, phục hồi 

chức năng. 

 Cần có chính sách, cơ chế hỗ trợ các tổ chức, cá nhân mở các lớp học chuyên 

biệt cho TETT. Tạo môi trường cho việc mở rộng các hoạt động dịch vụ chăm sóc 

phục hồi chức năng, dạy văn hoá cho TETT, giảm dần sự bao cấp của Nhà nước. 

Trong thực tế không phải tất cả các gia đình có TETT đều thuộc diện nghèo đói, do 

vậy cần mở cơ chế  “dịch vụ”, cơ chế này mang lại hiệu quả của việc chăm sóc, dạy 

dỗ đối với TETT, vì các cơ sở dịch vụ có chuyên môn, có cơ sở vật chất, trẻ được 

sống trong môi trường hoà nhập. Mặt khác cơ chế “dịch vụ”  này cũng rất có hiệu quả 

kinh tế - xã hội. Vì nếu gia đình để TETT nặng ở nhà phải có người chăm sóc, đưa đến 

cơ sở “dịch vụ” chăm sóc sức khoẻ, dạy học... giảm được chi phí xã hội. 

 3.4.  Về chỉnh hình phục hồi chức năng  
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 Tạo cơ hội cho TETT được chỉnh hình phục hồi chức năng, hoà nhập cộng 

đồng, đặt trọng tâm vào phục hồi chức năng cộng đồng với các   hình thức phù hợp. 

Trong bối cảnh đất nước còn nghèo thì cũng cần có cơ chế rõ ràng đối với từng nhóm 

đối tượng TETT. Nhóm TETT dưới 6 tuổi, nhóm TETT do hậu quả chất độc hoá học 

(dị tật, dị dạng), nhóm TETT con gia đình nghèo, nhóm TETT khác  để có chính sách, 

cơ chế “hỗ trợ”, “dịch vụ” cho phù hợp. Cần có cơ chế khuyến  khích kết hợp chỉnh 

hình phục hồi chức năng ở các  trung tâm với phục hồi chức năng ở cộng đồng như 

một quy trình tất yếu. 

 - Ưu tiên cấp phát cho không  dụng cụ chỉnh hình đối với nhóm TETT khó 

khăn, trẻ em dị dạng dị tật. Hỗ trợ một phần để   gia đình có thể mua thiết bị như xe 

lăn, xe đẩy cho trẻ. Mặt khác tạo điều kiện để các nhóm TETT khác tiếp cận dễ dàng 

với các  hoạt động chỉnh hình phục hồi chức năng. Việc phân ra các nhóm trẻ tàn tật 

khác nhau  là để có chính sách cơ chế hỗ trợ phù hợp  trong từng giai đoạn chứ   

không có tính chất phân biệt, vì thực tế ngân sách Nhà nước không thể bao cấp tất cả 

các đối tượng yếu thế, trong đó có TETT.  

 - Kết hợp chỉnh hình, phục hồi chức năng hiện đại với phục hồi chức năng dựa 

vào y học cổ truyền, y học dân tộc, điều này đặc biệt phù hợp với vùng cao miền núi.  

 - Có chính sách đào tạo và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế cơ sở kiêm nhiệm 

thêm nhiệm vụ chỉnh hình và phục hồi chức năng cho TETT cộng đồng. Hoặc đào tạo 

và phụ cấp đối  với đội  ngũ cộng tác viên. 

 3.5. Chính sách giải pháp về  học  nghề - việc làm:   

 Đối với nhóm TEHCĐBKK có khả năng lao động, có nguyện vọng được học 

nghề, tạo việc làm cần  được hỗ trợ học nghề và   tạo việc làm, mặc dù Bộ Luật lao 

động đã tạo ra hành lang  pháp lý thuận lợi để thu hút  nhóm yếu thế  học nghề tạo việc 

làm, song cần có  các chế tài đủ mạnh để thực thi vấn đề này: 
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Nhà nước có chính sách đào tạo nghề miễn phí cho TEHCĐBKK.  Mở rộng các cơ sở 

dạy nghề miễn phí cho TEHCĐBKK thuộc Nhà nước quản lý.  

Cần có chính sách khuyến khích các cơ sở tư nhân dạy nghề tạo việc làm  cho 

TEHCĐBKK, như chính sách miễn giảm thuế, hỗ trợ kinh phí để các cơ sở thu hút trẻ 

em   đến tuổi lao động vào làm việc. 

Chính sách khuyến khích và ưu tiên một số nghề, công việc dành riêng cho lao động là  

người tàn tật. Nếu các tổ chức kinh tế khác làm các nghề, công việc dành riêng cho 

người tàn tật thì phải áp dụng mức thuế cao gấp  2 đến 3 lần,  không nên áp dụng biện 

pháp  hành chính thông thường. 

Hỗ trợ  học phí, các khoản đóng góp chi phí đào tạo cho  TEHCĐBKK khi học ở các  

trường  dạy nghề, cơ sở đào  tạo nghề, trung học chuyên nghiệp cao đẳng và đại học. 

Tuy vậy, cần phải căn cứ vào từng nhóm đối tượng để có mức hỗ trợ, không nên hỗ 

trợ một cách bình quân, tràn lan và tập trung ưu tiên cho nhóm khó khăn nhất. 

Cùng với những quy định bắt buộc doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhận một tỷ lệ lao 

động là người  tàn tật, cũng cần có văn bản quy định những nghề đặc thù  dành riêng 

cho  người tàn tật và  quy định một số nghề chỉ đào tạo người tàn tật ngoài ra không 

đào tạo đối với những người bình thường. Những quy định này sẽ tạo ra  thị trường lao 

động của một số nghề chỉ có người tàn tật cạnh tranh với nhau tránh được cạnh tranh 

của người tàn tật với những người bình thường. 

 Hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp nhận  TEHCĐBKK đến tuổi lao động 

vào làm việc:  

Gắn liền bước tiếp theo của giải pháp hỗ trợ TEHCĐBKK  học nghề cần thiết phải có 

giải pháp mở rộng  chỗ làm việc, để đảm bảo sau khi TE HCĐBKK lớn lên có nghề 

có chỗ làm việc ổn định. Giải pháp này  sẽ tác động ngược trở lại đối với những   

TEHCĐBKK cố gắng vươn lên để học được một nghề nhất định. Nhà nước tiếp tục 
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mở rộng các hình thức tạo việc làm, thông qua việc phát triển các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh dành riêng cho người tàn tật, người lao động yếu thế...  

Chính sách thuế: Miễn hoặc giảm thuế đối với những cơ sở sản xuất dành riêng cho 

người tàn tật. Trong những năm qua những quy định  đối với những cơ sở sản xuất có 

từ 51% lao động là người tàn tật được ưu đãi: Cấp lại 100% thuế lợi tức, thuế vốn, cấp 

lại 50% thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, phần thuế này thuộc vốn Nhà nước trợ 

giúp và phải được ghi tăng vào tài sản của  doanh nghiệp và phải sử dụng đúng theo 

những quy định của cấp phát và kiểm soát về tài chính hiện hành. Đây cũng chỉ là đối 

với những cơ sở  kinh doanh của Nhà nước, trong thời gian tới mở rộng chính sách ưu 

đãi tương tự đối với những doanh nghiệp tư nhân. Phần miễn và giảm thuế được  ghi 

vào tài sản của công ty và doanh nghiệp được quyền quyết định sử dụng. 

 Đối với những doanh nghiệp có 75% lao động là người tàn tật cho phép được 

miễn 100% các loại thuế, nhưng toàn bộ những khoản thuế đó đều phải  nhập vào vốn  

để mở rộng sản xuất và thu hút thêm người  tàn tật vào làm việc. 

 - Chính sách ưu tiên đầu tư: Khuyến khích mở rộng sản xuất thu hút lao động  

là TEHCĐBKK đến tuổi lao động bằng cách Nhà nước ưu tiên về mặt bằng ở những 

vị trí thuận lợi, giá thuê đất thấp; hỗ trợ công nghệ thiết bị, hỗ trợ chi phí đào tạo công 

nhân; cho vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm, trợ giúp pháp luật... những giải 

pháp này giúp cho doanh nghiệp có thể đứng vững trong giai đoạn đầu khi mới thành 

lập còn gặp nhiều khó khăn.  

 Ngoài những chính sách ưu đãi về thuế, vốn, đất đai và các điều kiện phát triển 

ban đầu cũng có những chính sách hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, cung ứng nguyên liệu... 

toàn bộ những chính sách này dần từng bước được hoàn thiện và thể chế trong những 

nội dung văn bản quy định của Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng. 

 3.6.  Chính sách, giải pháp hỗ trợ hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải 

trí  
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 Đặc điểm  của  TEHCĐBKK ít có điều kiện thoả mãn  những nhu cầu vui chơi 

giải trí, thưởng thức văn hoá. Nhưng ngược lại những đặc điểm của TEHCĐBKK  cho 

thấy do thiếu hụt một số chức năng này thì chức năng  khác lại được nổi trội hơn, có 

khả năng phát triển năng khiếu nghệ thuật. Chính sách hỗ trợ về văn hoá giúp cho trẻ 

thực hiện quyền được vui chơi, khơi dạy cảm xúc nghệ thuật, vun đắp và nuôi dưỡng 

trong các em tình yêu cuộc sống, tình yêu cái thiện, cái đẹp và đáp ứng những  nhu cầu 

vui chơi giải trí của các em.  

 Trong thời gian qua cũng đã có một số giải pháp có hiệu quả như tổ chức hội 

diễn văn nghệ cho   TEHCĐBKK, xây dựng thư viện, nhà truyền thống ở các cơ sở 

nuôi dưỡng, chương trình biểu diễn nghệ thuật dành riêng cho TEHCĐBKK... Đây 

cũng mới chỉ là những phong trào mang tính quần chúng, về mặt Nhà nước chưa có 

quy định ưu đãi dưới hình thức những văn bản hướng dẫn cụ thể. Trong những năm tới 

cần đẩy mạnh nghiên cứu mảng chính sách này, cụ thể các mặt: 

Phần lớn TEHCĐBKK sống ở cộng đồng cùng  gia đình, do vậy cần phải đẩy mạnh 

các phong trào  xây dựng gia đình văn hoá, khu phố văn hoá, làng văn hoá... Đưa vào 

một trong những điều kiện để xét cấp giấy chứng nhận danh hiệu làng văn hoá là việc  

đảm bảo hoạt động văn hoá, vui chơi  đối  với TEHCĐBKK.   

Đẩy mạnh xã hội hoá đối với việc vui chơi giải trí của TEHCĐBKK, đặc biệt là tại gia 

đình. Giáo dục và tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với các bậc ông, bà cha mẹ về 

quyền được vui chơi giải trí  của trẻ em,  gia đình cần tạo mọi điều kiện để các em 

được thoả mãn như cầu như xem phim, nghe đài, đọc sách, báo,  nghe kể truyện... 

ngay tại gia đình. 

- Mở rộng các trường phát triển năng khiếu cho TEHCĐBKK, hiện tại các trường này 

đang thực hiện có hiệu quả cao, tuy vậy mới chỉ có ở các thành phố và thị xã lớn, còn 

hầu hết ở các  tỉnh khó khăn chưa có. Trong những năm tới ít nhất mỗi tỉnh cần có 

được một cơ sở, hoặc xen ghép với trường năng khiếu của tỉnh, đối với những tỉnh lớn, 
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có nhiều TEHCĐBKK cần xây dựng theo khu vực, đểtạo cơ hội phát triển tài năng trẻ 

em. Cùng với việc mở rộng các trường cần quan tâm đầu tư đúng mức để đáp ứng 

được yêu cầu trang thiết bị như sân chơi, phòng tập văn nghệ, sân khấu ngoài trời, thiết 

bị nghe, ghi hình, ánh sáng, ti vi, viđeo... 

 Có ưu tiên trong việc xuất bản  những ấn phẩm văn hoá phục vụ cho 

TEHCĐBKK như giảm, miễn thuế với các ẩn phẩm loại này, chính sách giá cả... để 

khuyến khích và động viên những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất những sản 

phẩm văn hoá phục vụ cho TEHCĐBKK. 

 Xây dựng chương trình dành riêng cho TEHCĐBKK như  tổ chức các cuộc 

liên hoan văn hoá, thể thao dành cho TEHCĐBKK, dành riêng những chương trình 

biểu diễn cho các em, xây dựng những bộ phin hoạt hình gần gũi, những phóng sự về 

gương vượt bệnh tật vươn lên học tập... những chương trình và nội dung này là tư liệu 

giúp tuyên truyền và giáo dục sâu rộng đối với TEHCĐBKK. 

 Các ngành chức năng cần xây dựng chương trình phối hợp lồng ghép các 

chương trình phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho TEHCĐBKK trong các lĩnh vực 

hoạt động có liên quan, như  hoạt động văn hoá, thể thao, biểu diễn nghệ thuật.... 

 Cùng với những chính sách giải pháp hỗ trợ trực tiếp, gián tiếp TEHCĐBKK 

về văn hoá, thể thao. Nhà nước cũng có biện pháp ngăn cấm  đối với các tổ chức cá 

nhân lợi dụng các em để kiếm lợi, những hoạt động này trong những năm qua mặc dù 

chưa nhiều nhưng cũng đã xuất hiện và trở thành cách kiếm  lời của một số cá nhân. 

 

 4. Tăng cường quản lý Nhà nước và  phân cấp  trách nhiệm  

 4.1. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về TEHCĐBKK  

 Một trong những nguyên nhân  dẫn đến tình trạng   gia tăng số TEHCĐBKK là   

do công tác quản lý còn hạn chế và  chưa được phân cấp triệt để.  Trong giai đoạn tới 

cần tập trung biện pháp mạnh về cải cách bộ máy  thực hiện chức năng   BV, CS&GD 
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trẻ em nói chung, TEHCĐBKK nói riêng. Cùng với việc phân cấp phải có quy định cụ 

thể chức năng và phạm vi của các cơ quan, các cấp uỷ đảng, chính quyền từ Trung 

ương đến xã, phường, thôn xóm. 

 Cấp Trung ương:    

 Trước tiên khẳng định chức năng chính của cấp trung ương là tạo  môi trường 

thuận lợi bằng chính sách, giải pháp và cân đối các nguồn lực, chỉ đạo hướng dẫn địa 

phương thực hiện chính sách, kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm. Để  thực hiện được 

cần tập trung làm ngay một số vấn đề sau: 

 - Nghiên cứu  cơ sở lý  luận và thực tiễn, thống nhất quan điểm nhận dạng về 

TEHCĐBKK.  

 - Tổng hợp, hệ thống lại hệ thống  luật pháp,   chính sách, văn bản quy định 

thực hiện chính sách, sàng lọc những   văn bản  hết hiệu lực, lên danh mục những văn 

bản còn hiệu lực. Trên cơ sở  hệ thống văn bản, luật pháp, chính sách, chủ trương của 

Đảng và Nhà nước nghiên cứu hướng dẫn địa phương về   nội dung chính sách,  xác 

định đối tượng, thủ tục thực hiện, các bước làm ở địa phương....  Nghiên cứu  xây 

dựng   một số chính sách mới cho phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện mục tiêu 

đến năm 2010. 

 - Thành lập cơ quan điều phối  hoạt động vì  TEHCĐBKK (đặt tại Bộ 

LĐTBXH), với các chức năng: 

Cơ quan này vừa có chức năng quản lý nhà nước ban hành, xây dựng, chỉ đạo  triển 

khai thực hiện chính sách hỗ trợ TEHCĐBKK. 

Quản lý hệ thống sự nghiệp  các trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng TEHCĐBKK. Trong 

những năm qua hệ thống trung tâm được phân cấp  cho các tỉnh quản lý. Nhưng  hiện 

còn 4 trung tâm thuộc Bộ  LĐTBXH quản lý, 2 trung tâm thuộc tổng liên đoàn lao 

động Việt nam và một số trung tâm thuộc Uỷ ban bảo vệ chăm sóc trẻ em Việt Nam. 

Bên cạnh đó một thực tế  là số trẻ em  tâm thần mãn tính ở các tỉnh  nhỏ có ít, nếu đầu 
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tư xây dựng trung tâm thì  tốn kém và không hiệu quả do vậy cần thiết phải có trung 

tâm   khu vực  thuộc quản lý của Bộ LĐTBXH. 

Quản lý nhà nước về hoạt động của các  hội  vì TEHCĐBKK. Trong những năm qua 

các hội từ thiện  phát triển mạnh trên toàn quốc, với chức năng bảo trợ cho các hội của  

Bộ LĐTBXH  không còn phù hợp mà tiến tới cần có biện pháp quản lý hoạt động của 

các  hội bằng luật pháp sao cho phù hợp và hoạt động có hiệu quả, không  tràn lan... 

Huy động điều phối và  cân đối phân phối nguồn  huy động quốc tế, quản lý  hoạt 

động của các dự án hợp tác quốc tế,  NGO hoạt  động tại Việt nam. Quản lý hoạt 

động này trong những năm qua chưa có sự phối hợp chặt chẽ, tuỳ  các  Bộ, ngành  và 

các địa phương  huy động, chưa có cơ  quan tổng hợp điều phối chung. Tình trạng này 

đã dẫn đến có tỉnh có nhiều dự án, chương trình hợp tác quốc tế, NGO  hỗ trợ như Hà 

Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp... nhưng lại có những tỉnh  chưa có  dự án 

hỗ trợ.  

 - Phân rõ trách nhiệm và phạm vi giữa các Bộ, ngành, các tổ chức đoàn thể xã 

hội đối với công tác BV, CS&GD - TEHCĐBKK. (chức năng giữa  Bộ LĐTBXH, 

Uỷ ban BVCSTEVN, Bộ GD và ĐT, Y tế; chức năng quản lý Nhà nước và chức 

năng hoạt động sự nghiệp-  hoạt động xã hội)  

 - Phối hợp cùng với Trung ương Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến 

binh, hội nông dân... nhằm mục đích lồng ghép các hoạt động BV, CS&GD 

TEHCĐBKK với  nội dung hoạt động của các  tổ chức hội. 

 - Xây dựng kế hoạch lồng ghép chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục 

TEHCĐBKK với các chương trình  KT-XH khác như: chương trình XĐGN, Việc 

làm, chống suy dinh dưỡng, phổ cập giáo dục,  các chương trình y tế...  

 - Tăng cường  đào tạo nâng cao  trình độ lý luận, nghiệp vụ, chuyên môn cho 

cán bộ làm  công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK ở các Bộ, các tổ 

chức  đoàn thể xã hội. 
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 - Tăng cường kiểm tra, thanh tra và đặc biệt thanh tra liên ngành. 

 Các cấp thuộc tỉnh, thành phố:   

 Vai trò cấp tỉnh đặc biệt quan trọng là cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn 

về lĩnh vực chăm sóc TEHCĐBKK. Trên cơ sở những chính sách và chủ trương của 

Đảng và Nhà nước  tỉnh quyết định  về  các hình thức chăm sóc, trợ cấp và các  mức 

trợ cấp. Hướng dẫn cấp huyện, xã thực hiện   những chính sách đã ban hành, tổ chức  

huy động nguồn lực trong tỉnh... Để làm được những chức năng trên, cấp tỉnh cần   tập 

trung vào một số vấn đề sau: 

Cũng giống như ở Trung ương, tổ chức bộ máy làm công tác BV, CS&GD 

TEHCĐBKK còn chồng chéo. Nếu như ở trung ương việc phân định trách nhiệm giữa 

Bộ  LĐTBXH với Uỷ ban BVCSTEVN tương đối rõ ràng, nhưng ở cấp tỉnh còn một 

số tỉnh  chưa phân định  rõ cả 2 cơ quan cùng làm và như vậy cùng một đối tượng 

nhưng lại có 2 cơ quan cùng tác động thông qua các hình thức khác nhau. Điều này  

vừa thể hiện sự thiếu thống nhất củacác cơ quan chức năng, vừa tiêu tốn nguồn lực của 

Nhà nước. Như vậy để phân  định  rõ chức năng  giữa 2 cơ quan, những hoạt động  

truyền thông, phong trào giao cho Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em, còn với chức 

năng thực hiện chính sách  thì giao cho Sở LĐTHXH. Tình trạng đào tạo cán bộ  ở 

cấp tỉnh cũng  chưa được phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan đã dẫn đến  có một số 

cán bộ được đào tạo 2 lần cùng một nội dung, trong khi đó có cán  bộ khác có nhu cầu 

được đào tạo thì lại chưa được đào tạo, đây cũng là những bất hợp lý cần  khắc phục. 

Hoặc cùng một đối tương nhưng lại có nhiều nội đào tạo cán bộ khác  nhau. 

Để khắc phục tình trạng thiếu thông tin báo cáo và có cơ sở thực hiện chính sách, các 

tỉnh cần tổ chức điều  tra đanh giá thực trạng TEHCĐBKK. Điều tra xác định số 

lượng cơ cấu, chất lượng  cuộc sống của TEHCĐBKK, từ đó có cơ sở lên kế hoạch, 

địa chỉ để thực hiện chính sách. 
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Tập trung đào tạo cán bộ cấp xã, phường. Để có  cơ sở đào tạo thì cần thiết phải có 

phân công cán bộ theo dõi,  với những xã nào không có cán  bộ chuyên trách 

LĐTBXH thì có thể giao cho cán bộ kiêm nhiệm của các tổ chức đoàn thể  như: Hội 

phụ nữ, cựu chiến  binh, Đoàn thanh niên... 

  Huyện, xã:  Chủ yếu tập trung huy động nguồn  lực, điều tra quản lý  đối 

tượng, thực hiện các  biện pháp trợ giúp đối tưọng. Tổ chức các hoạt động giúp 

TEHCĐBKK từng bước hoà nhập cộng đồng 

 4.2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử phạt    

 Một trong những nguyên nhân hạn chế của việc thực hiện chính sách trong 

những năm qua là công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước về 

chính sách đối với TEHCĐBKK còn hạn chế, chưa được  tăng cường chỉ đạo. Trong 

những năm tới cần đặc biệt quan tâm, đặc biệt Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội 

cần tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp đối với TE ĐBKK 

thuộc diện  hưởng trợ cấp xã hội và phối hợp liên ngành kiểm tra thực hiện chương 

trình hành động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK 

 4.3. Phát triển mô hình BV, CS&GD - TEHCĐBKK  có hiệu quả 

 Để triển khai tốt các  giải pháp trợ giúp TEHCĐBKK,  thí điểm những  hình 

thức thực hiện có hiệu quả cần tiếp tục phải có những mô hình điểm  từ đó đúc rút kinh 

nghiệm phát triển rộng, đặc biệt là các mô hình chăm sóc ở cộng đồng và mô hình mở 

nhằm mục đích: 

Tăng thêm các hình thức trợ giúp, mở rộng đối tượng trẻ được hưởng thụ chính sách, 

đặc biệt tập trung các hình thức ở cộng đồng. 

Giảm bớt đầu tư xây dựng các trung tâm BTXH, chỉ tập trung nâng cấp các cơ có sẵn 

để nâng cao chất  lượng nuôi dưỡng tập trung(khu vực Nhà nước) 

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả hệ thống chính sách đã ban hành 
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Thực hiện chủ trương xã hội hoá, thu hút  thêm nguồn lực của xã hội  để cùng ngân 

sách Nhà nước  chi cho công tác BV, CS&GD -TEHCĐBKK. 

Phòng ngừa  và hạn chế trẻ em rơi vào tình trạng  hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

 Với những mục đích này và trên cơ sở phân tích  thực trạng  công tác bảo vệ 

chăm sóc và giáo dục TEHCĐBKK,  hiệu quả và tính ưu việt của  một số loại mô hình 

cần tập trung nguồn lực phát triển. Cụ thể:   

- Mô hình  chăm sóc tại  cộng đồng (tổng hợp các hình thức trợ giúp) 

- Mô hình trung tâm bảo trợ xã hội theo hướng mở. 

- Mô hình ngân hàng bò 

- Mô hình tư   vấn  

 

 Để phát triển được những mô hình trên  trong những năm   tới cần tập trung vào 

những giải pháp: 

Tăng   ngân sách của nhà nước từ nguồn đảm bảo xã hội để  các địa phương có ngân 

sách chi cho  trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng. Bên cạnh đó phát triển các 

hình thức trợ  giúp  khác như khám chữa bệnh miễn phí,  miễn giảm học phí và các 

khoản đóng góp... 

  Có chính sách   để các  cơ sở Bảo trợ xã hội của nhà nước  hoạt động theo phương 

thức      tuyển chọn và ký hợp đồng lao động.  Nhà nước  chịu trách nhiệm bảo đảm 

những chi phí  theo qui định  hiện hành  như chi phí nuôi dưỡng, chi phí quản lý.   

Giám đốc được tuyển  chọn và làm việc theo cơ chế hợp đồng lao động có thời hạn. 

Giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm  điều hành toàn bộ từ khâu tuyển chọn nhân viên 

đến khâu tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng  bảo đảm chất lượng tốt, tạo cơ hội cho  các 

em có khả năng hoà nhập cộng đồng một cách tốt nhất, nếu không hoàn thành nhiệm 

vụ,  hợp đồng lao động sẽ bị chấm dứt. Với hình thức này sẽ khuyến khích   sự năng 
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động   của  các giám đốc trung tâm, cố gắng  tìm những giải pháp nâng cao chất lượng  

hoạt động của các trung tâm. 

Cần có chính sách khuyến khích mở rộng các hình thức chăm sóc đối tượng ở cộng 

đồng, có cơ chế khuyến khích các tổ chức xã hội, từ thiện, cơ sở  kinh tế, tư nhân nhận 

đỡ đầu trẻ em  dưới nhiều hình thức khác nhau, trợ cấp xã hội, học bổng, cấp thẻ Bảo 

hiểm y tế... đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân có điều kiện thành lập các cơ 

sở  xã hội để nuôi dưỡng  TEHCĐBKK từ nguồn  kinh phí huy động. Xuất phát từ 

quan điểm xã hội hoá việc phòng ngừa, bảo vệ, chăm sóc  và giáo  dục TEHCĐBKK 

và khả năng ngân sách Nhà nước có hạn, vì vậy phải khuyến khích các gia đình nhận 

đỡ đầu chăm sóc  TEHCĐBKK, nhằm thực hiện phương châm  chăm sóc ở cộng 

đồng là chủ yếu.  

Đối với TEHCĐBKK,  trở ngại  khi tiếp cận với  cộng đồng đó là  tâm lý mặc cảm tự 

ti, hoặc là do  không có người lớn ở cạnh để chăm sóc giúp đỡ cho trẻ mỗi  khi  trẻ  

gặp khó khăn. Gia đình trẻ  giữ vai trò đặc biệt  quan trọng nhất là đối với trẻ em làm 

trái pháp luật, trẻ em  mô côi, trẻ em nghiện ma tuý... sự  trưởng thành của trẻ  phần 

nhiều dựa  vào  sự quan tâm giúp đỡ, động viên của gia đình, nhà trường, cộng đồng.  

Trong thời gian tới cần thiết phải mở rộng các hình thức tư vấn  như:  

- Thành lập các  trung tâm, văn   phòng tư vấn danh riêng cho TEHCĐBKK, đặc biệt 

là ở thành phố  và tập trung vào  nhóm đối tượng trẻ em nghiện hút, TELT, LĐTE, 

TELTPL. Đối với những nhóm trẻ  này nhiều khi  về mặt tâm lý không muốn người 

thân, bạn  bè biết  những khó khăn và trở ngại đang gặp phải. Do vậy vấn đề tư vấn 

kịp thời hết sức quan trọng có tác động làm thay đổi hành vi  của trẻ.  

  - Tổ chức các nhóm    tư vấn cộng đồng,  gặp gỡ đối tượng, gia đình động viên giúp 

đỡ trẻ  và gia đình những lúc khó khăn. 

 Phát huy bản sắc văn hoá dân tộc,  tính tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách... để  

huy động sự  hỗ trợ giúp đỡ của  cộng đồng làng xóm. 
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 4.4. Tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ quản lý, kỹ năng cho nhân 

viên làm công tác BV,CS&GD- TEHCĐBKK  

 Cán bộ giữ một vai trò đặc biệt quan trọng,  là điều kiện cần và đủ để thực hiện 

chính sách hỗ trợ đối với TEHCĐBKK. Cán bộ bao gồm từ cán bộ hoạch định, xây 

dựng chính sách cho đến cán bộ tổ chức thực hiện chính sách ở cơ sở và những nhân 

viên xã hội giúp đỡ trực tiếp trẻ em. Xuất phát từ những hạn chế về năng lực cán bộ ở 

phần trên  đòi hỏi định hướng chính sách phòng ngừa và chăm sóc TEHCĐBKK cần 

đặc biệt quan tâm thực hiện giải pháp tăng cường năng lực cán bộ, ở  cả hai mặt là  

chính sách đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ và chính sách sử dụng để 

tăng cường số lượng, đặc biệt là cán bộ cơ sở.  

         Trong những năm vừa qua mặc dù số lượng cán bộ làm việc đối với  

TEHCĐBKK có tăng về số lượng, nhưng một thực tế cho thấy các loại hình dịch vụ 

chăm sóc, trợ giúp trẻ em vẫn chưa phát triển. Điều này có một nguyên nhân không 

nhỏ là trong công tác cán bộ, chúng ta chưa quan tâm, chưa có mã nghề công việc  cho 

những người làm việc đối với TEHCĐBKK. Trong những năm tới cần có quy định cụ 

thể đối với những cán bộ xã hội làm việc với    TEHCĐBKK từ đó có hệ số lương, 

phụ cấp đặc biệt  (vấn đề này các nước đã thực hiện từ những năm 1970 và có cả đào 

tạo cán sự xã hội ở bậc đại học và sau đại học). 

          Đối với những cán bộ làm việc với TETT, người tàn tật. Những người trực tiếp 

phải tiếp xúc, chăm sóc người tàn tật phải làm việc nhiều hơn và phải vất vả hơn so 

với những người tiếp xúc đối với những đối tượng xã hội khác, mặt khác còn phải chịu 

sức ép về mặt tâm lý, tình thần... do vậy có chế độ lương và phụ cấp đặc biệt là rất cần 

thiết đối với nhóm cán bộ này. Cần có chính sách chế độ ưu đãi đối với cán bộ y tế cơ 

sở khi nhận thêm công tác chăm sóc sức khoẻ cho TETT; chế độ phụ cấp đặc biệt đối 

với giáo viên dạy các lớp hoà nhập có trẻ em khuyết tật. 
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            Để đảm bảo chất lượng chăm sóc, cần có quy định cụ thể  một cán bộ, y bác 

sỹ, kỹ thuật viên, giáo viên  chăm sóc tối đa bao nhiêu TEHCĐBKK, nếu vượt quá 

định mức đòi hỏi cần có thêm cán bộ, giáo viên thì các trường, các cơ sở chăm sóc 

nuôi dưỡng trẻ em HCĐBKK mới có khả năng đảm bảo chăm sóc tốt được.  

           Cán bộ cơ sở (cán bộ xã, phường) chuyên trách hoặc kiêm nhiệm phụ trách về 

công tác chăm sóc  TEHCĐBKK hiện tại đang thiếu và hầu như các xã ở nông thôn 

chưa có. Tình trạng thiếu cán bộ cơ sở đã dẫn đến những khó khăn khi triển khai thực 

hiện những chính sách, giải pháp của Đảng và Nhà nước đến với đối tượng. Trong 

những năm tới cần thiết phải tăng cường ít nhất 1 xã, phường phải có 1 cán bộ  kiêm 

nhiệm hoặc cộng tác viên làm việc với TEHCĐBKK, mỗi huyện có ít nhất 1 cán bộ 

quản lý theo dõi chung. Bên cạnh đó đối với những thôn, xóm có có nhiều 

TEHCĐBKK cũng cần có cộng tác viên xã hội  chịu trách nhiệm chăm sóc trực tiếp  

TEHCĐBKK  không có người nương tựa. Cán bộ cơ sở này   tốt nhất là cán bộ  thuộc 

ngành LĐTBXH, với những xã  chưa có cán bộ chuyên trách LĐTBXH thì có thể lấy 

từ giáo dục, y tế  hoặc các tổ chức  hội như Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, cựu chiến 

binh... Giải pháp này không những không làm tăng số biên chế cơ sở mà lại giải quyết 

tốt được công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục TEHCĐBKK.  

          Cùng với những giải pháp tăng cường về số lượng cán bộ nhân viên cũng cần 

thực hiện những giải pháp tăng cường công tác đào tạo cán bộ, nhân viên thông qua 

các  hình thức đào tạo dài và ngắn hạn, đào tạo chuyên đề, đưa vào nội dung học bắt 

buộc của các trường Sư phạm và các trường đào tạo cán bộ y tế cơ sở, các trường đào 

tạo cán bộ xã hội, cán bộ quản lý ngành Lao động Thương binh và Xã hội. Tuỳ theo 

mỗi lĩnh vực đặc thù, nhu cầu mà có hình thức đào tạo cho phù hợp: 

           Đưa nội dung đào tạo chăm sóc sức khoẻ, chỉnh hình phục hồi chức năng cộng 

đồng vào làm môn học bắt buộc đối với cán bộ y tế cơ sở. Giải pháp này sẽ mang lại 

hiệu quả cao vì việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu, chăm sóc khi đau ốm của 
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TEHCĐBKK sống tại cộng đồng chính là y tế cơ sở, các thày thuốc, y, bác sỹ ở xã 

biết cả công tác phục hồi chức năng cộng đồng sẽ giảm chi phí cho gia đình cũng như 

sẽ chăm sóc thường xuyên được trẻ. 

       Thực hiện chủ trương giáo dục hoà nhập, nhu cầu giáo viên và đào tạo lại giáo 

viên ở cả ở 3 cấp đại học, cao đẳng và trung học của ngành giáo dục và đào tạo là rất 

lớn. Trong những năm tới cần đưa môn học giáo dục đặc biệt và là chương trình bắt 

buộc của tất cả các trường trung học sư phạm. Để làm được phải từng bước và  trước 

tiên phải có khoa giáo dục đặc biệt ở trường đại học quốc gia, đào tạo đội ngũ giáo 

viên tăng cường cho các trường trung học sư phạm. Bên cạnh đó đối  với  giáo  viên 

cũng cần có kỹ năng chăm sóc, tuyên truyền và  giáo dục đối với TEHCĐBKK, Do 

vậy cũng cần đưa  nội dung này vào đào tạo  ở  hệ thống trường  Sư phạm và coi là 

môn học bắt buộc đối với giáo viên tiểu học và trung học cơ sở. Thực hiện giải pháp 

này cũng sẽ không làm tăng thêm số cán bộ  và chi phí đào tạo mà vẫn đạt được chất 

lượng tốt. 

Cán bộ xã hội, cán bộ làm việc với TEHCĐBKK: Mở rộng các hình thức đào tạo dài 

hạn tập trung, quy định mã ngành đào tạo cán bộ xã hội, cả cán bộ đại học, cao đẳng 

và trung học. Biên soạn tài liệu chuẩn quốc gia, quy định bắt buộc đối với những cán 

bộ xã hội cần phải đảm bảo  các chuyên đề đào tạo nhất định thì mới được làm dịch vụ 

chăm sóc TEHCĐBKK từ đó bắt buộc những cá nhân, tổ chức muốn được là dịch vụ 

xã hội thì phải đào tạo cán bộ. 

 Giải quyết tình trạng yếu của cán bộ cơ sở nhất là cán bộ  xã phường, huyện   

tiếp tục tăng cường đào tạo ngắn hạn bằng các hình thức tập huấn theo từng chuyên 

đề, tập huấn triển khai thực hiện chính sách,  thăm  quan các mô hình... đây là những 

giải pháp cấp thiết và phù hợp  trong thời gian ngắn, nhằm đáp ứng nâng cao năng lực 

cán bộ cơ  sở. 
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 5. Giải pháp huy động nguồn lực 

- Nguồn lực tài chính  và con người giữ vai trò đặc biệt quan trọng 

trong việc thực hiện chủ trương, chính sách phòng ngừa,  bảo vệ, chăm sóc 

và giáo dục TEHCĐBKK. Với chủ trương xã hội hoá công tác xã hội, 

nguồn lực  huy động  phải được đa dạng từ nhiều nguồn, cụ thể tập trung 

vào các nguồn sau:  

- Ngân sách nhà nước:  Nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, 

ngân sách huyện,  xã 

- Nguồn huy động từ cộng đồng:  Huy động từ các tổ chức xã hội, tổ 

chức đoàn thể, doanh nghiệp, các  cá nhân hảo tâm trong nước 

- Nguồn hợp tác quốc tế:  Hợp tác song phương, đa phương với các 

nước, nguồn từ các tổ chức phi  chính phủ, cá nhân từ thiện nước ngoài. 

- Nguồn khác: Nguồn lồng ghép các chương trình KT-XH như 

XĐGN, việc làm, chương trình phát triển KT-XH các xã đặc biệt khó 

khăn...           

KIẾN NGHỊ 

      Xuất phát từ quan điểm của Đảng và Nhà nước, từ thực trạng của trẻ em hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn, từ tình hình thực tiễn của quản lý Nhà nước về lĩnh vực này, 

em xin đưa ra một số kiến nghị sau: 

Cơ chế chính sách tài chính: 

        Xuất phát từ quan điểm của Đảng và Nhà nước"...tiến tới xã hội công bằng và 

văn minh", mọi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như đã qui định trong các văn 

bản của Nhà nước đều có quyền được hưởng hỗ trọ như nhau không phân biệt là đang 

ở các tỉnh nghèo, hoặc những tỉnh giàu. Chính vì vậy cần có những sửa đổi tài chính để 
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giúp cho các tỉnh nghèo có khả năng cao hơn trong việc cứu trợ đối tượng xã hội, như 

sau: 

 Nhà nước qui định cụ thể về mục chi và tỷ lệ ngân sách dành cho chi chăm sóc trẻ 

em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Như vậy sẽ tránh được tình trạng sử dụng tuỳ 

tiện nguồn ngân sách bảo đảm xã hội, muốn chi cho cứu trợ xã hội thường xuyên 

bao nhiêu cũng được tuỳ theo nhận thức của chính quyền địa phương.  

 Đối với những tỉnh nghèo, tỷ lệ đối tượng hưởng trợ cấp thấp, Nhà nước cần có cơ 

chế điều hoà ngân sách. 

 Chính sách đầu tư hợp lý cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đặc biệt khó khăn. 

Hiện nay tỷ lệ ngân sách dành cho công tác này còn chưa phù hợp với mục tiêu đề 

ra của chiến lược bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung- một bộ phận của chiến lược 

phát triển kinh tế. Cần có chương trình mục tiêu bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn. 

Phát triển các mô hình chăm sóc các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

        Để tăng số lượng trẻ em được chăm sóc, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc 

mà không ảnh hưởng đến ngân sách của Nhà nước, cần có chính sách khuyến khích cá 

nhân. các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động từ thiện, 

thành lập các cơ sở chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xây dựng qui 

chế quản lý các cơ sở Bảo trợ xã hội, tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức muốn tham 

gia vào công tác này. 

         Có chính sách để các cơ sở Bảo trợ xã hội của Nhà nước hoạt động theo phương 

thức tuyển chọn và ký hợp đồng lao động. Nhà nước chịu trách nhiệm đảm bảo những 

chi phí theo qui định hiện hành như chi phí nuôi dưỡng, chi phí quản lý. Các giám đốc 

được tuyển chọn và làm việc theo cơ chế hợp đồng lao động có thời hạn. Giám đốc 

trung tâm chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ từ khâu tuyển chọn nhân viên đến khâu 

tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng bảo đảm chất lượng tốt, tạo cơ hội cho các em có khả 
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năng hoà nhập cộng đồng một cách tốt nhất, nếu không hợp đồng lao động sẽ chấm 

dứt. Với hình thức này sẽ chấm dứt sự năng động của các giám đốc trung tâm cố gắng 

tìm những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm. 

Chính sách giáo dục 

             Để cải thiện tình hình giáo dục hiện nay cần thay đổi cơ cấu đầu tư trong giáo 

dục nhằm khắc phục tình trạng hạn hẹp của ngân sách, mà vẫn tăng cường cho giáo 

dục cơ sở để phục vụ cho trẻ em nghèo. 

            Mở rộng mạng lưới giáo dục hoà nhập cho trẻ em khuyết tật, lớp học tình 

thương cho trẻ em nghèo và cho trẻ em lang thang. Có chính sách trợ cấp cho giáo 

viên tình nguyện để mô hình này có thể duy trì được lâu dài. 

           Phát triển các hình thức giáo dục thay thế như giáo dục trên đường phố, hoặc 

mô hình giáo dục như lồng ghép trong các trường chính qui sẽ là một hình thức tốt. Tại 

các trường phổ thông cơ sở có thể mở các lớp học linh hoạt. Các em lang thang có thể 

đến lớp vào các giờ thuận tiện, tạo cho các em cảm thấy bình đẳng như trẻ bình 

thường khác. Các lớp  học này có thể mở vào buổi tối mà hỗ trợ cho các em vở viết, 

sách giáo khoa cơ bản. 

           Chính sách giáo dục trung học cơ sở bắt buộc: Một vấn đề cần lưu ý trong 

chính sách giáo dục có liên quan đến phòng ngừa trẻ em lang thang là hiện nay nhiều 

em lang thang kiếm sống là những trẻ em đã hoàn thành tiểu học và có trình độ văn 

hoá cấp II. Như vậy các em không còn là đối tượng của Luật giáo dục phổ cập tiểu 

học. Mặt khác với tốc độ phát triển nhanh chóng về công nghệ và khoa học, để có cơ 

hội tìm được việc làm đòi hỏi có một trình độ văn hoá nhất định. Nếu chúng ta chỉ 

dừng lại ở phổ cập tiểu học thì trong tươn lai sẽ thừa lực lượng giản đơn, nhưng lại 

thiếu lao động có kỹ thuật. Chính vì vậy đến thời điểm cần ban hành chính sách giáo 

dục bắt buộc ở cấp trung học. Chính sách này có tác dung tích cực trong việc bắt buộc 

các gia đình phải đảm bảo cho các em hoàn thành trình độ văn hoá trung học cơ sở, 
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giúp cho việc giảm số trẻ em trong độ tuổi đi học mà kiếm việc làm từ lúc tuổi còn 

nhỏ. Mặt khác cần có chính sách ohân luồng giữa học văn hoá kết hợp với học nghề 

ngay từ cấp trung học cơ sở. 

Chính sách chăm sóc sức khoẻ 

        Tạo điều kiện cho nhiều người nghèo đựơc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế 

như thay đổi cơ caáu đầu tư trong y tế- giảm đầu tư ở bệnh viện lớn, tăng cường đầu tư 

cho chăm sóc sức khoẻ ở cộng đồng nhất là ở nông thôn nơi có 90% người nghèo 

sống. 

        Cần mở rộng các cơ sở khám bệnh từ thiện để các em lang thang có thể đến 

khám khi cần thiết. Nhiều em nhỏ này đang phải làm việc quá sức, trong điều kiện độc 

hại, rất nguy hại đến sức khoẻ, nhưng các em không ý thức được điều đó. Các cơ sở từ 

thiện sẽ là những nơi phát hiện bệnh kịp thời, khuyên bảo các em cũng như cha mẹ các 

em có biện pháp kịp thời chăm sóc. 

Có chính sách để trẻ em lang thang kiếm sống được khám chữa bệnh miễn phí ở các 

cơ sở y tế tại xã phường nơi các em đang sinh sống. 

Chính sách dạy nghề 

      Chính sách dạy nghề cần khuyến khích các tổ chức sản xuất Nhà nước và tư nhân 

tham gia vào công tác đào tạo nghề gắn với tạo việc làm. Đây là hình thức đào tạo 

nghề ngay tại nơi sản xuất. Hình thức này là hình thức vừa học vừa làm, học sinh sẽ có 

nhiều kinh nghiệm thực tế hơn. Sau thời gian học nghề các cháu có thể được nhận vào 

làm ngay tại cơ sở sản xuất hoặc cơ sở sản xuất bảo đảm tiêu thụ sản phẩm của các 

cháu khi các cháu tự tạo việc làm và thu nhập giúp gia đình, tránh tình trạng lãng phí 

kinh phí kinh phí dạy nghề. 

Chính sách chung 

           Hoàn thiện Luật Lao động: mở rộng phạm vi bao trùm của luật tới lao động ở 

khu vực không chính thức, để có thể bao quát được cả lao động của các trẻ  em  
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đường phố. Đây chính là những căn cứ pháp lý, đồng thời cũng là những phương tiện 

giáo dục, răn đe nhằm phòng ngừa và giải quyết vấn đề trẻ em lang thang kiếm sống 

trên đường phố. Tăng cường luật pháp để tác động mạnh tới việc giảm số trẻ em phải 

kiếm sống trên đường phố. 

            Trước mắt khi chưa có thể hoàn thiện Luật lao động vì đây là cả quá trình 

không đơn giản, thì trong pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính cần có qui định về xử 

phạt hành chính đối với gia đình không thuộc diện đói nghèo, để con phải lang thang 

kiếm sống. Hoặc Nghị định Chính phủ điều chỉnh mối quan hệ lao động ở khu vực 

không chính thức trong đó có sử dụng trẻ em làm việc cho phù hợp với thực tế. Mặc 

dù luật pháp chưa thừa nhận đó là " lao động hợp pháp" hoặc nghiêm cấm song trên 

thực tế nó vẫn tồn tại, do đó cần có chính sách điều chỉnh để bảo vệ lao động trẻ em 

kể cả trường hợp tự các em quyết định tham gia lao động kiếm sống vì bản thân các 

em và giúp đỡ gia đình. 

 

 

 

 

KẾT LUẬN 

           "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai". Đó không đơn thuần là khẩu hiệu. Việc 

bảo đảm sức khoẻ, học vấn, giáo dục một nhân cách cho trẻ em là một trong những 

vấn đề sống còn của mỗi quốc gia. 

    Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng cộng sản Việt Nam ghi rõ:" Tăng trưởng kinh tế 

phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và trong suốt quá 

trình phát triển...Thực hiện nhiều hình thức phân phối đi đôi với chính sách điều tiết 

hợp lý nhằm thu hẹp dần về khoảng cách, về trình độ phát triển, về mức sống giữa các 

vùng, các dân tộc, các tầng lớp dân cư". Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc" lá 
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lành đùm lá rách", mặc dù trong điều kiện kinh tế đất nước và ngân sách của nhà nước 

còn rất hạn chế, chính sách Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Đặc biệt khó khăn 

được Đảng và Chính phủ Việt Nam rất quan tâm. Chính sách đã đề cập tới hầu hết 

nhu cầu cơ bản của các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: về nuôi 

dưỡng, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng, hướng nghiệp, dạy nghề. 

Cho đến nay hầu hết các đối tượng này đã được hưởng sự trợ giúp từ các chương trình 

kinh tế - xã hội khác nhau và sự trợ giúp cộng đồng dưới các hình thức trợ giúp rất đa 

dạng, phong phú và có hiệu quả. 

       Nhưng Việt Nam vẫn là một trong n hững nước nghèo nhất trên thế giới, do có 

xuất phát điểm rất thấp, lại phải qua nhiều cuộc chiến tranh xâm lược kéo dài, thường 

xuyên bị thiên tai, lại đang phải đương đầu với nhiều vấn đề xã hội, nên một số chính 

sách vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế nảy sinh trong quá trình biến động nhanh 

chóng của xã hội. Số lượng trẻ em đặc biệt khó khăn được chăm sóc còn hạn chế, 

mức hỗ trợ chưa cao- đây là một điều khó tránh khỏi trong giai đoạn hiện nay. Trong 

tương lai cùng với quá trình phát triển đất nước, cùng với những tiến bộ về kinh tế xã 

hội, hệ thống chính sách Bảo trợ xã hội cần tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh, sửa 

đổi và bổ sung cho phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn và yêu cầu ngày càng cao của sự 

nghiệp chăm sóc, trợ giúp nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cần có những 

chính sách tạo ra môi trường bình đẳng trong các dịch vụ xã hội(giáo dục, y tế...) để 

những trẻ em thiệt thòi được hưởng lợi. Bên cạnh đó cần có những biện pháp, cơ chế 

thúc đẩy việc thực hiện các chính  sách đã ban hành có hiệu quả.   Cần quan tâm đến 

những giaỉ pháp tuyên truyền, phòng ngừa và đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra 

việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở cấp cơ sở, đẩy mạnh 

nghiên cứu đúc kết rút kinh nghiệm những mô hình chăm sóc và phòng ngừa đối với 

TEHCĐBKK. 
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