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VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI THAM GIA GIÁM SÁT
THỰC HIỆN QUYỀN TRẺ EM - MỘT VÀI KHUYẾN NGHỊ
ĐỖ THỊ NGỌC PHƯƠNG*

1. Đặt vấn đề
Vai trò của các tổ chức xã hội liên quan đến việc thực hiện những điều khoản của
Công ước quốc tế về quyền trẻ em (CRC) đã được nêu trong điều 45a, theo đó:"các tổ
chức xã hội ở đây được hiểu là các cơ quan chuyên môn, những cơ quan có thẩm quyền
khác được mời làm cố vấn chuyên môn về thực hiện Công ước trong các lĩnh vực thuộc
phạm vi chức trách của những cơ quan này" (Trung tâm Nghiên cứu quyền con người UNICEF, 1988: 50). Đây là điều ước quốc tế về quyền con người duy nhất quy định cụ
thể vai trò giám sát việc thực hiện Công ước cho các Tổ chức phi chính phủ (NGOs) hay
các chủ thể ngoài nhà nước. Điều này đã tạo cho các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ
mỗi nước một hành lang pháp lý quốc tế trong việc tham gia thực hiện và giám sát việc
thực hiện CRC ở cấp địa phương và quốcgia.
Để phù hợp với các văn bản luật pháp của nhà nước hiện nay và các văn bản liên
quan đến tổ chức xã hội, trong bài viết này sẽ dùng cụm từ tổ chức xã hội (TCXH) để chỉ
các tổ chức ngoài nhà nước làm việc với trẻ em và vì trẻ em.
Tổ chức xã hội trong bài viết là tên gọi chung để chỉ các tổ chức tự nguyện của
quần chúng không bao gồm 6 tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ Quốc, Hội Liên hiệp
Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân,
Hội Cựu chiến binh). Các TCXH có nhiều tên gọi khác nhau tuỳ theo tính chất, tôn chỉ,
mục đích, điều lệ của tổ chức xã hội đó như: Hội, Liên hiệp các hội, Hội liên hiệp, Tổng
hội, Liên đoàn, Hiệp hội...
Có 4 tiêu chí đối với TCXH (Hồ Bá Thâm, 2009): (1) tính tự nguyện, cộng đồng tự
tổ chức;(2) không bị chi phối bởi tổ chức lợi nhuận, hay vì mục tiêu lợi nhuận; (3) không
bị chi phối trực tiếp bởi đảng cầm quyền, hay trực tiếp liên quan tới vấn đề đảng cầm
quyền;(4)không mang tính chất quyền lực nhà nước, không nhằm mục đích giành quyền
lực hay vì quyền lực nhà nước.
Nhìn chung, các TCXH bao gồm một số tiêu chí hoạt động chính là hoạt động tự
nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, hoạt động phi lợi nhuận.
Sự ra đời, tồn tại và phát triển của tổ chức xã hội có ý nghĩa quan trọng đối với đời
sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Thông qua các tổ chức xã hội, các công dân *

TS, Viện Dân số, Gia đình và Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
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ở đây là trẻ em có điều kiện hơn trong việc thực hiện và bảo vệ các quyền, lợi ích chính
đáng của mình theo luật pháp quốc gia và quốc tế.
2. Vai trò của các tổ chức xã hội trong việc giám sát thực hiện quyền trẻ em và tính
pháp lý

2.1.Tầm quan trọng về vai trò giám sát của các tổ chức xã hội đối với thực hiện
quyền trẻ em
Tại Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về trẻ em năm 1990, 71 nguyên thủ quốc gia đã
trang trọng cam kết dành ưu tiên cao cho quyền trẻ em. Lời cam kết này lại một lần nữa
được nhấn mạnh tại Hội nghị thế giới về nhân quyền tại Vienna để xác nhận nguyên tắc
“Lời kêu gọi đầu tiên cho trẻ em” và tuyên bố rằng “quyền trẻ em phải được ưu tiên trong
mọi hành động về nhân quyền trong phạm vi hệ thống Liên hợp quốc ” (Save the Children
và UNICEF, 2005: 243). Do đó, “việc có một cơ quan độc lập cấp quốc gia để bảo vệ
nhân quyền là cần thiết, nhưng với trẻ em lại càng cần thiết hơn vì những lý do như: (1)
trạng thái phát triển của trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương nếu người lớn vi phạm quyền;
(2) trẻ em chỉ mới bắt đầu được công nhận là người có quyền và nhiều người còn có thái
độ hiểu nhầm vấn đề này; (3) trẻ em không được bầu cử và không có vai trò đáng kể
trong quá trình ra quyết định có liên quan đến quyền các em; (4) trẻ em cũng cần sử dụng
hệ thống pháp luật để bảo vệ khi có vấn đề nghiêm trọng xảy ra với các em; (5) khả năng
tự vận động và đấu tranh cho quyền của mình còn rất hạn chế và trẻ em có rất ít tổ chức
“của chính mình” (Save the Children và UNICEF, 2005: 243-244). Bất kỳ quốc gia nào
muốn xây dựng một nền văn hóa nhân quyền chắc chắn phải coi trẻ em là một chiến lược
chính yếu, việc xây dựng một nền văn hóa nhân quyền cho tương lai là nằm trong tay các
em hôm nay.
Peter Newell và Barbro Holmberg đã nhấn mạnh trong bài viết “Cơ quan giám sát
quyền trẻ em” của mình rằng: “Trẻ em cần các cơ quan chính phủ có quyền lực điều phối

hành động nhằm thực hiện Công ước quốc tế về quyền trẻ em, trẻ em cần cơ quan của
Quốc hội và hành động của Quốc hội tập trung sự chú ý vào trẻ em và quyền con người
của các em qua các cuộc họp, qua các báo cáo định kỳ về tình trạng trẻ em gửi Quốc hội.
Trẻ em cần một loạt các tổ chức phi chính phủ tận tụy với việc thúc đẩy quyền con người
của các em;... trong một số trường hợp... trẻ em cũng cần một số cơ chế giúp khiếu nại
với tư cách cá nhân hoặc tập thể ”(Newell và Holmberg, 2005: 247).
2.2. Vai trò giám sát thực hiện quyền trẻ em của các TCXH
Thực tiễn các hoạt động của các TCXH làm việc với và về trẻ em thường có các vai
trò sau đây:
(1) Vận động xây dựng, hoàn thiện, phản biện chính sách, luật pháp về trẻ em;
(2) Theo dõi giám sát, báo cáo việc thực hiện Luật và các chương trình có liên quan
đến trẻ em nhằm thúc đẩy hơn nữa cam kết và trách nhiệm giải trình của các chủ thể liên
quan về thực thi quyền trẻ em;
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(3) Cung cấp dịch vụ cho trẻ em, đặc biệt là những dịch vụ cho nhóm trẻ em khó
tiếp cận nhất;
(4) Nâng cao năng lực (kiến thức, thái độ, hành vi) của xã hội, những người có trách
nhiệm với trẻ em về thực hiện quyền trẻ em;
Trong các vai trò nêu trên, vai trò thứ nhất và thứ hai là hết sức quan trọng, phù hợp
với xu thế quốc tế đang rất quan tâm.
Trong một nghiên cứu gần đây, Nevena Vučković Šahović (2010) đã chỉ ra rằng “xã
hội dân sự đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nguyên tắc chung của
Công ước quyền trẻ em; trong đó các tổ chức phi chính phủ đóng vai trò quan trọng sống
còn trong cảicách pháp luật, đào tạo, nghiên cứu và giám sát”.
Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển cũng đã nhấn mạnh “...các tổ chức phi chính phủ
không chỉ là quan trọng có liên quan đến quá trình báo cáo Ủy ban... (mà) họ có thể đề
nghị và đóng góp đối với hệ thống giám sát quốc gia” (Radda Barnen, 1993), và “các tổ
chức xã hội dân sự cấp địa phương và quốc gia đều có thể vận động người dân và góp
phần đảm bảo nhà nước thực thi trách nhiệm và cam kết của họ với trẻ em. Một xã hội
dân sự mạnh hơn cũng đồng nghĩa với một tiếng nói lớn hơn cho trẻ em”(Save the
children, 2011).
Một kết quả đánh giá các hệ thống bảo vệ trẻ em từ các nước Nam Á (Save the
Children, 2010) cho thấy “xã hội dân sự tham gia phát triển một hệ thống bảo vệ trẻ em
bằng việc lấp đầy những khoảng trống trong việc cung cấp dịch vụ của Nhà nước”.
Như vậy, vai trò tham gia của các TCXH trong việc bảo vệ quyền trẻ em đã được
quốc tế công nhận, quy định và thực hiện. Vấn đề là mỗi quốc gia thành viên vận dụng và
thể chế hóa điều đó trong thực tiễn cho phù hợp với quốc gia mình.
Việc đảm bảo quyền trẻ em là việc đảm bảo tiến trình tham gia đòi quyền và thực
thi trách nhiệm giải trình giữa chủ thể mang quyền (trẻ em) và chủ thể chịu trách nhiệm
đối với chủ thể mang quyền (được hiểu là người lớn bao gồm gia đình, các cơ quan, đơn
vị, tổ chức, cá nhân trong xã hội), trên cơ sở tuân thủ 4 nguyên tắc căn bản về quyền trẻ
em: (1) sống còn và phát triển; (2) không phân biệt đối xử; (3) vì lợi ích tốt nhất của trẻ;
(4) tôn trọng, lắng nghe ý kiến của trẻ. Kết quả của việc thực hiện quyền phải bao gồm 5
khía cạnh thay đổi: (1) thay đổi về chính sách và thực tiễn ảnh hưởng đến quyền của trẻ
em và thanh niên; (2) thay đổi về sự bình đẳng và không phân biệt đối xử ở trẻ em và
thanh niên; (3) thay đổi về sự tham gia và vai trò công dân tích cực của trẻ em và thanh
niên; (4) thay đổi về năng lực của xã hội dân sự và cộng đồng để thực hiện quyền trẻ em;
(5) thay đổi trong đời sống của trẻ em và thanh niên và đây là những cơ sở để giám sát
thực hiện quyền trẻ em.

2.3. Tính pháp lý về bảo vệ và chăm sóc trẻ em, và giám sát thực hiện quyền trẻ em
của các TCXH
Liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền trẻ em và vấn đề giám sát thực hiện quyền trẻ
em của các TCXH, hiện nay có một số văn bản pháp lý chính làm căn cứ như sau:
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- Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em (2006) với vai trò của các tổ chức xã
hội: Tại Điều 33, Luật có đề cập đến “trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em”. Tại Điều 34, điểm c: Trách nhiệm của Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm “ chăm lo, bảo vệ

quyền lợi của trẻ em, giám sát việc chấp hành pháp luật về trẻ em, đưa ra những kiến nghị
cần thiết đối với các cơ quan nhà nước hữu quan để thực hiện những nhiệm vụ đó; ngăn
ngừa hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em”.
- Nghị định 71/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Bảo vệ, Chăm sóc & và Giáo dục trẻ em quy định trong Điều
18 về Trách nhiệm bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em: “… cơ

quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông tin cho cơ quan Lao động - Thương binh và
Xã hội các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp, công chức chuyên trách theo dõi về Lao động Thương binh và Xã hội cấp xã khi phát hiện các nguy cơ, hành vi ngược đãi, xâm hại tính
mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự trẻ em”.
- Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Phê
duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020, tại Điều 2 khoản
13 “đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp

Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức
thành viên khác, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trong phạm vi, nhiệm vụ của mình
tham gia thực hiện chương trình: ...tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách
về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em”.
- Chỉ thị số 20-CT/TƯ ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo
của Ðảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”,
trước một số hạn chế, yếu kém đã nêu một số nguyên nhân sau đây: “ Nguyên nhân của

những hạn chế, yếu kém trên là do... sự tham gia của các đoàn thể ở nhiều nơi còn mang
tính hình thức; sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, các đoàn thể và xã hội còn thiếu
chặt chẽ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách,
pháp luật về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em còn nhiều hạn chế”.
Như vậy, một số văn bản pháp lý đối với vai trò của TCXH giám sát về thực hiện
quyền trẻ em bước đầu cũng đã có, đó là một thuận lợi, nhưng các điều khoản về vấn đề
này còn nằm rải rác trong nhiều văn bản, hơn nữa trong văn bản Luật liên quan (như Luật
Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em) chưa chỉ ra những chủ thể cụ thể, thường còn nêu
chung chung dưới tên gọi "tổ chức". Đây là hạn chế chính cho các TCXH phát huy được
vai trò của mình trong việc tham gia giám sát thực hiện quyền trẻ em.
3. Những thuận lợi và khó khăn, thách thức về giám sát thực thi quyền trẻ em đối
với các tổ chức xã hội

3.1. Thuận lợi
- Thế mạnh của các tổ chức xã hội khi tham gia vào công tác bảo vệ, chăm sóc
trẻ em và giám sát thực hiện quyền trẻ em, thể hiện ở những khía cạnh như: xu thế
chung các tổ chức xã hội phát triển nhanh và đa dạng; tập trung đông đảo các tầng lớp
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xã hội tham gia; có nhiều chuyên gia giỏi và nhiều người từng tham gia các công tác
quản lý; có tiềm năng tham gia tích cực vào việc giải quyết các vấn đề xã hội; nhi ều tổ
chức đã tiến hành các hoạt động vận động chính sách và bảo vệ các quyền công dân có
hiệu quả; có nhiều khả năng trong tiếp cận và cung cấp các dịch vụ cho trẻ em; bộ
máy gọn nhẹ, chất lượng, những người tham gia đa dạng và có trình độ, lòng nhiệt
huyết, trách nhiệm cao; đảm bảo tính khách quan khi giám sát, phản biện và thực hiện
các dịch vụ về bảo vệ chăm sóc trẻ em (BVCSTE); có phương pháp tiếp cận với trẻ
em mang tính thân thiện và tôn trọng.
- Các TCXH tham gia tích cực và hiệu quả trong việc thúc đẩy sự hiểu biết của
xã hội, gia đình, cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em và thực hiện
quyền trẻ em
- Các TCXH đã có tiếng nói trong các diễn đàn quan trọng về bảo vệ quyền con
người, trong đó có trẻ em trong những năm gần đây thông qua kết quả nghiên cứu, khảo
sát, đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách, luật pháp cũng như trực tiếp
triển khai thực hiện một số hoạt động.
- Đã thể hiện một số năng lực trong việc giám sát nắm bắt tình hình thực hiện luật
pháp, chính sách trong nhân dân và phát hiện các hành vi làm sai, vi phạm quyền trẻ em
tại địa phương, cộng đồng và có những khuyến nghị với các cấp có thẩm quyền trong một
số vụ việc. Ngoài ra, các TCXH cũng đã lắng nghe các ý kiến phản ánh của nhân dân,
trực tiếp thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ có liên quan đến các vụ việc có nguy cơ
hoặc vi phạm pháp luật để bảo vệ quyền trẻ em;
- Các TCXH đã có nhiều sáng kiến trong cộng đồng, đưa ra nhiều mô hình, cách
làm hay phù hợp với cộng đồng, gia đình và trẻ em, mang lại nhiều hiệu quả tích cực
được các nhà tài trợ, nhân dân, cộng đồng ủng hộ và đánh giá cao.

3.2. Hạn chế và thách thức
Bên cạnh một số thuận lợi, vẫn còn một số khó khăn, bất cập và cũng là những
thách thức đối với các TCXH trong công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em và giám sát thực
hiện quyền trẻ em:
Thiếu địa vị pháp lý: như trên đã nêu, hành lang pháp lý cho hoạt động giám sát
thực thi CRC của các TCXH ở Việt Nam hiện nay còn rất mờ nhạt, hầu hết mang tính chỉ
đạo, định hướng, chưa cụ thể, chung chung, đặc biệt với khu vực ngoài nhà nước. Trên
thực tế, chưa hề có một cơ chế cụ thể cho hoạt động này. Một thực tế khác có thể nói là
đặc trưng ở Việt Nam, các tổ chức rất khó có thể hoạt động một cách hiệu quả nếu thiếu
hành lang pháp lý. Như vậy, khó khăn lớn nhất đối với các TCXH trong việc giám sát
quyền trẻ em là địa vị pháp lý chưa được quy định rõ trong Luật.
Do thiếu địa vị pháp lý nên chưa có một cơ chế cho hoạt động bảo vệ chăm sóc trẻ
em giữa cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em và các TCXH, đặc biệt vấn đề giám sát của
các TCXH đối với các chủ thể thực thi quyền trẻ em theo khuyến nghị của Ủy ban quyền
trẻ em đối với Việt Nam.
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Việc thiếu hành lang pháp lý dẫn đến một khía cạnh tiếp theo là thiếu cơ chế cung
cấp và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em và các TCXH, trong
khi các thông tin cơ bản về thực thi CRC đều xuất phát từ nguồn các cơ quan chính phủ.
Do vậy, việc tìm kiếm và cập nhật thông tin đối với các TCXH nói chung còn gặp nhiều
khó khăn.
Do chưa có hành lang pháp lý cụ thể cho hoạt động giám sát của các tổ chức ngoài
nhà nước, chưa có cơ chế chính thứccho các tổ chức này chia sẻ và đối thoại với chính
phủ về các kết quả giám sát thu được thông qua các diễn đàn đã dẫn đến việc bản thân
chính phủ cũng thiếu thông tin về hiệu quả thực thi các chính sách BVCSTE của mình và
theo đó cũng hạn chế hiệu quả giám sát nói chung.Trong kết luận quan sát của Ủy ban về
quyền trẻ em, điểm 20 cũng đã nêu “Ủy ban khuyến khích Việt Nam tiếp tục thực hiện kế
hoạch xây dựng quy tắc thu thập dữ liệu về trẻ em nhằm giám sát việc thực hiện tất cả
quyền trẻ em. Ủy ban khuyến nghị Việt Nam cần thiết lập hệ thống thu thập dữ liệu tập
trung cùng với những chỉ số tiêu chuẩn về quyền trẻ em được chia sẻ trong tất cả các bộ,
ngành liên quan. Dữ liệu đã thu thập cần được phân tích để làm nền tảng cho việc đánh
giá tiến bộ và xây dựng các chương trình, chính sách thực thi Công ước” (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, 2014).
Nhiều cán bộ nhà nước chưa nhận thức rõ vai trò của các TCXH và các tổ chức phi
chính phủ. Một số lãnh đạo địa phương thường nhìn nhận NGOs một cách sai lệch, và
cho rằng thuật ngữ “phi chính phủ” có nghĩa là không có sự quản lý của nhà nước. Điều
này dẫn tới một sự thiếu hụt lớn về thông tin và càng làm rõ thêm sự nhìn nhận trong các
cơ quan nhà nước rằng các tổ chức xã hội cần phải được quản lý hơn là được khuyến
khích hoạt động.

3.3. Một số khó khăn, hạn chế của các TCXH qua kết quả nghiên cứu
Trong năm 2012, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã phối hợp với Save the
Children tổ chức nghiên cứu về “Vai trò của Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các
TCXH trong việc giám sát thực thi quyền trẻ em của các cơ quan quản lý nhà nước” ở Hà
Nội và thành phố Hồ Chí Minh ((Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và Save the
Children, 2012). Kết quả nghiên cứu trên 20 đơn vị với gần 200 người tham gia cho thấy
một số khó khăn, hạn chế liên quan đến vai trò giám sát sau đây cần được cải thiện, bổ
sung trong thời gian tới.

3.3.1. Sự chia sẻ thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước với các bên liên quan
cần được cải thiện nhiều hơn
Liên quan vấn đề: các cơ quan quản lý Nhà nước có mời các TCXH tham dự các
cuộc họp/hội thảo về việc thực thi quyền trẻ em không?, kết quả 84% các ý kiến trả lời là
“có”, 16% ý kiến trả lời là “không”, nội dung có liên quan trong các cuộc họp được thể
hiện trong kết quả sau:
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Biểu 1. Nội dung các cuộc họp, hội thảo có liên quan đến thực thi quyền trẻ em

Đơn vị: %

Biểu đồ trên cho thấy, chủ yếu nội dung được tham dự là: nghe Báo cáo tổng kết
(67%); Phổ biến kế hoạch (62,8%); triển khai, thực hiện nội dung (62,5%); lấy ý kiến
tham vấn (56,8%); Bàn xây dựng luật pháp chính sách (56,2%) và vấn đề tham gia gia
giám sát đánh giá chiếm tỉ lệ thấp nhất (40,9%). Kết quả này cho thấy các cơ quan quản
lý nhà nướccũng đã chú ý vấn đề chia sẻ thông tin và tham vấn ý kiến; riêng vấn đề tham
gia giám sát đánh giá chưa được chú ý nhiều.

3.3.2. Kênh tiếp nhận thông tin về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em của các TCXH
còn hạn chế
Biểu 2 cho thấy các TCXH nắm được thông tin chủ yếu qua các kênh sau:
Biểu 2. Kênh tiếp nhận thông tin

Đơn vị: %

Như vậy, kênh tiếp nhận thông tin của các TCXH chủ yếu là qua truyền thông đại
chúng (81%), tiếp đến qua hội thảo (69%) và qua các cuộc họp (63%). Đáng chú ý là qua
giám sát, đánh giá chỉ chiếm 32% và trưng cầu ý kiến tỉ lệ thấp (20%), điều đó cho thấy
vấn đề giám sát ở đây còn là một vấn đề phải quan tâm của các TCXH, cũng như việc các
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cơ quan quản lý nhà nước cần tạo điều kiện cho các TCXH tham gia giám sát, đánh giá,
tham vấn việc thực hiện bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

3.3.3. Phản hồi của các cơ quan quản lý nhà nước khi tiếp nhận thông tin về vi
phạm quyền trẻ em cần được quan tâm hơn
Phản hồi và lắng nghe ý kiến từ phía TCXH còn là một vấn đề gây tranh luận trong
các thảo luận nhóm nghiên cứu. Rất nhiều ý kiến cho rằng việc lắng nghe ý kiến hay bằng
chứng của các cơ quan Nhà nước chỉ mang tính hình thức:

“Có lắng nghe nhưng chưa phản hồi, vì các cơ quan Nhà nước không có trách
nhiệm phải báo cáo. Nếu có thông tin lại là do quan hệ cá nhân với nhau mà thôi.
Hỏi thì có, không thì thôi vì không có cơ chế nào bắt buộc việc thông tin này”.
(PVS bà M.N.H, cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ TP HCM- TLN Ban ngành đoàn thể
TP HCM)
Một vấn đề đáng nói ở đây nữa đó là về thủ tục hành chính giải quyết các vụ việc
xâm hại trẻ em theo kênh chính thức thường qua nhiều công đoạn. Điều này dẫn đến
những tổn hại không đáng có của những nạn nhân khi bị xâm hại hay bị ngược đãi.

“Ví dụ trẻ em gái bị xâm hại, cơ quan pháp y phải giám định xem có thật hay
không, rồi chờ kết quả giám định họ phải có bằng chứng thì mới kết tội được, thời
gian chờ đợi kết quả bé gái sẽ bị tổn thương về tinh thần, thể xác,….Trong khi đối
với các tổ chức TCXH thì có thể vào cuộc ngay và có những biện pháp hỗ trợ kịp
thời cho bé gái để ổn định tinh thần cũng như tâm lý để em có thể tiếp tục học tập
và sinh hoạt”.
(PVS bà C.B., PCT Cơ sở Bảo trợ xã hội Thảo Đàn TP HCM)
3.3.4. Các cơ quan quản lý nhà nước cần can thiệp và giải quyết kịp thời hơn khi
tiếp nhận thông tin của các TCXH về một số vụ vi phạm quyền trẻ em
Kết quả cho thấy có 75,8% ý kiến trả lời “có” về việc các các cơ quan nhà nước
đã giải quyết khi nhận thông tin từ các TCXH, điều đó cho thấy các cơ quan quản lý
nhà nước cũng đã quan tâm đến những phát hiện của người dân về các vụ vi phạm
quyền trẻ em, tuy nhiên vẫn còn 24,2% ý kiến cho rằng cơ quan quản lý nhà nước xử
lý chưa kịp thời.

3.3.5. Năng lực cán bộ của một số TCXH còn hạn chế
Các TCXH làm việc về trẻ em nói chung có khả năng giám sát, nhưng năng lực đó
chưa thể hiện một cách đồng đều, không phải TCXH nào cũng có khả năng làm được vai
trò giám sát vì phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của tổ chức, của từng cá nhân trong tổ
chức; phụ thuộc vào cơ chế, con người, nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về
vai trò của các TCXH, và đặc biệt khó khăn về nguồn lực để giúp cho hoạt động giám sát
được sâu, rộng, kết quả, đúng lúc, đúng nơi, đúng người. Một số cán bộ các TCXH, đặc
biệt là cấp cơ sở còn hạn chế về nhận thức, hiểu biết, phương pháp, kỹ năng giám sát,
chưa biết cách thu thập bằng chứng, phân tích thông tin, làm báo cáo đánh giá… Nguyên
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nhân là do đặc điểm cán bộ TCXH được tập hợp từ nhiều ngành nghề khác nhau, tự
nguyện tham gia và chưa được tập huấn nhiều về các hoạt động có liên quan đến quyền
trẻ em cũng như vấn đề giám sát thực thi quyền trẻ em.

3.4. Nguyên nhân hạn chế, tồn tại qua nghiên cứu
- Khi hỏi về những yếu tố có liên quan đến năng lực giám sát của các tổ chức xã
hội, kết quả nghiên cứu cho thấy do thông tin không đầy đủ là yếu tố đầu tiên (83,7%);
tiếp theo là do nguồn tài chính của các TCXH hạn hẹp (64,3%); do thủ tục hành chính của
các cơ quan nhà nước rườm rà (63,3%), bị gây khó khăn (20,4%), các TCXH không quan
tâm đến vấn đề này chỉ chiếm 15,3%. Theo kết quả này, các yếu tố khách quan chiếm tỉ lệ
cao, yếu tố chủ quan chiếm tỉ lệ thấp.
Về năng lực giám sát của các TCXH, hầu hết các ý kiến đều cho rằng các TCXH có
năng lực giám sát. Điều này được thể hiện trước hết ở kinh nghiệm làm việc với trẻ em.
Hầu hết các TCXH là những tổ chức làm việc lâu năm với trẻ em, bên cạnh đó có sự tham
gia của một số chuyên gia có kinh nghiệm làm việc với trẻ em để có thể tham gia can
thiệp giải quyết những vụ việc liên quan đến trẻ em nói chung, những vụ xâm hại trẻ em
nói riêng.

“Các TCXH có kinh nghiệm và hoạt động tích cực trong các vấn đề xã hội.
Những tổ chức như thế hoạt động nhiều trong lĩnh vực này thì họ có kinh nghiệm,
kỹ năng tiếp xúc với đối tượng và mang lại quyền lợi cho nhóm đối tượng đó”.
(PVS bà L.T.T - Sở LĐTBXH TP. HCM)
Tuy nhiên, năng lực giám sát của các TCXH phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố,
trong đó phải kể đến 2 yếu tố quan trọng nhất, đó là: cơ chế giám sát và năng lực
chuyên môn của cán bộ nhân viên của các tổ chức. Yếu tố thứ nhất do chưa có một có
chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nướcvà các TCXH. Đó chính là yếu tố ảnh
hưởng lớn nhất đối với việc tham gia bảo vệ chăm sóc trẻ em và giám sát thực thi
quyền trẻ em của các TCXH.

“Cơ chế chưa có, mặc dù mình có làm cái việc gì nhưng chưa có cơ chế cụ thể
hóa nên rất khó. Chẳng hạn mình muốn tham gia hay can thiệp vào vụ việc gì đó
nhưng không có cơ sở gì để mà tham gia vào cả, họ đâu có quy định rằng mình
được tham gia đâu”.
(PVS bà L.T.T- PCT Hội bảo trợ trẻ em TP HCM)
Yếu tố thứ 2 cũng vô cùng quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả giám sát
của các TCXH, đó là năng lực chuyên môn, kỹ năng của các cán bộ, nhân viên làm việc
trong các TCXH còn hạn chế bởi một tổ chức muốn vững mạnh và có năng lực phải được
dựa trên năng lực của các cán bộ, nhân viên làm việc tại tổ chức đó.
4. Khuyến nghị
Để tăng cường vai trò của các TCXH trong việc bảo vệ chăm sóc trẻ em và tham gia
giám sát thực hiện quyền trẻ em, một số khuyến nghị sau đây được tổng hợp và đề nghị:
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1) Phối hợp với các bên liên quan nghiên cứu bổ sung vị trí, vai trò của các TCXH
trong sửa đổi Luật Bảo vệ Chăm sóc và Giáo dục trẻ em sắp tới trình Quốc hội phê duyệt,
đặc biệt cơ chế tham gia giám sát thực hiện quyền trẻ em như ý kiến đề nghị của một số
nhà quản lý tham gia nghiên cứu đã nêu:

“Cần bổ sung, sửa đổi Luật BVCSTE phù hợp với tình hình mới và cần tạo
cơ chế, chính sách cho các tổ chức xã hội hoạt động (như phương tiện, chế độ ưu
đãi…”.
(PVS ông N.V.O - Hội Luật gia thành phố Hà Nội)
“Căn cứ để giám sát Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em nhưng chưa có quy
định về vai trò của các TCXH, do đó nên khuyến nghị vấn đề này”
(PVS ông N.V.T - C45 - Bộ Công an - TLN ban ngành Hà Nội)
“Cần xem xét Hội và các tổ chức xã hội tham gia giám sát được nội dung gì,
đến đâu, thế nào, từ đó khuyến nghị trong Luật, ví dụ Hội BVQTE là đơn vị đầu
tiên làm vấn đề này”.
(PVS chị Đ.T.T.A - Vụ PLHS-HC - Bộ Tư pháp - TLN ban ngành Hà Nội)
“Khó khăn hiện nay là các chức năng giám sát, phản biện của tổ chức xã hội
chưa được quy định trong văn bản pháp luật. Cơ chế này cần được pháp lý hóa để
trở thành nhiệm vụ bắt buộc của các cơ quan, tổ chức và cần được quy định trong
Luật BVCSTE đang nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi”.
(PVS ông Đ.N - Cục BVCSTE, Bộ LĐTBXH)
2)Xây dựng và ban hành văn bản liên tịch giữa các cơ quan quản lý nhà nước và
Hội Bảo vệ quyền trẻ em và các TCXH về thực hiện một số hoạt động tăng cường bảo vệ
quyền trẻ em, đặc biệt một số quy định về cơ chế tham gia giám sát thực thi quyền trẻ em
và cơ chế chia sẻ thông tin.
3) Xây dựng kế hoạch ngân sách hàng năm hỗ trợ cho hoạt động của các TCXH,
trong đó chú trọng ngân sách, trang bị phương tiện, điều kiện cho công tác giám sát bảo
vệ quyền trẻ em.
4) Hàng năm có phối hợp tổng kết, đánh giá các hoạt động giữa cơ quan QLNN với
Hội BVQTE và các TCXH. Thông qua các diễn đàn, hội nghị đối thoại về “TCXH với
vấn đề thực hiện và bảo vệ quyền trẻ em” để lắng nghe tiếng nói của các TCXH.
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