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UNICEF Việt Nam là một trong số hơn 190 văn phòng của 
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc trên toàn thế giới và thuộc 
Hệ thống các tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam có hợp 
tác chặt chẽ với tất cả các tổ chức khác của LHQ. Được 
định hướng bởi Công ước của LHQ về Quyền Trẻ em, 
UNICEF có sứ mệnh thúc đẩy và bảo vệ quyền của tất cả 
trẻ em ở mọi nơi - đặc biệt là những em đang sống ở khu 
vực khó khăn nhất và có nguy cơ cao nhất.

UNICEF được tài trợ hoàn toàn bằng sự đóng góp tự 
nguyện từ các chính phủ, các nhà tài trợ đa phương, cá 
nhân, doanh nghiệp và các tổ chức trên khắp thế giới. 
Phạm vi hoạt động trên toàn cầu và ghi nhận về những 
hoạt động của chúng tôi khiến chúng tôi khác biệt với 
các tổ chức khác trên thế giới làm việc với trẻ em và 
thanh thiếu niên. Chúng tôi có tầm ảnh hưởng vươn tới 
những người ra quyết định, các đối tác toàn cầu và địa 
phương để có thể biến những ý tưởng sáng tạo nhất 
thành hiện thực. 

Vài nét về UNICEF Việt Nam 
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Nhiệm vụ của UNICEF tại Việt Nam là đảm bảo rằng mọi trẻ em ở quốc gia này 
đều khỏe mạnh, được học tập và an toàn không bị tổn hại, để các em có sự 
khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống và có cơ hội công bằng để phát triển tối 
đa tiềm năng của mình và được hưởng lợi từ sự thịnh vượng của đất nước.

Hy vọng dành cho mọi trẻ em
Có mặt tại Việt Nam từ năm 1975
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UNICEF: LÀ TỔ CHỨC LHQ VÌ TRẺ EM VÌ SỰ SỐNG CÒN VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EMNHỮNG THẬP NIÊN PHÁT TRIỂN

UNICEF và các đối tác phối hợp 
chống lại nạn đói tại khu vực 
Sừng Châu Phi và Sahel.

Cuộc cách mạng vì sự sống 
còn của Trẻ em được công bố 
với mục tiêu GOBI: ‘G’ là theo 

dõi tăng trưởng, ‘O’ là điều trị 
bù điện giải qua đường uống, 
‘B’ là nuôi con bằng sữa mẹ và 

“I” là tiêm chủng.

UNICEF chính thức 
trở thành một tổ chức 
trong hệ thống Liên 
Hợp Quốc.

Ngôi sao giải trí người 
Mỹ Danny Kayne trở 

thành Đại sứ Thiện chí 
Quóc tế đầu tiên cho 
UNICEF. Ảnh chụp tại 

Thái Lan

Liên Hợp Quốc 
Thông qua 
Tuyên bố về 
Quyền Trẻ em. 
Hình ảnh xét 
nghiệm bệnh 
lao tại Ấn Độ

“Giáo dục cho 
Tất cả”  nghĩa là 

cho cả trẻ em gái 
cũng như trẻ em 
trai. Trích dẫn lời  

Meena, một nữ anh 
hùng trong phim 
hoạt hình tại khu 

vực Nam Á

UNICEF là tổ chức LHQ đầu tiên thiết lập quan 

hệ chính thức với Việt Nam từ 
tháng 07 năm 1975 
ngay sau khi đất nước thống nhất

Liên Hợp Quốc tuyên bố 
Năm Quốc tế Trẻ em nhằm 
nâng cao nhận thức và 
thúc đẩy hành động về 
quyền trẻ em.

Các nhà lãnh đạo thế giới 

quyết tâm cam kết vì 

’Sức khỏe cho 
mọi người’.  
thông qua cung cấp các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe ban 
đầu. Cộng Hòa Arab Syrian
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ĐOÀN KẾT VÌ NHỮNG TRẺ EM YẾU THẾ NHẤT KỂ TỪ NĂM 1946

11 tháng 12: 

Quỹ Cứu trợ Khẩn 
cấp Trẻ em Quốc tế 
được Đại Hội Đồng 
Liên Hợp Quốc thành 
lập với mục tiêu cứu 
trợ trẻ em sau chiến 
tranh thế giới lần 
thứ II.

Giám đốc Điều hành UNICEF  
đầu tiên Maurice Pate đã nói:  

“Không có trẻ em 
nào là kẻ thù cả.”  

Ảnh chụp tại Thụy Điển

Ủy ban gây quỹ cho 
UNICEF đầu tiên được 

thành lập và những tấm 
thiệp chúc mừng đầu tiên 

được in từ năm này.

Giám đốc Điều hành UNICEF 
Henry Labouisse nói: 
“Các phúc lợi của 
trẻ em ngày nay 
sẽ không thể 
tách rời với 
hòa bình của 
thế giới ngày 
mai”, phát biểu 
trong lễ nhận giải 
Nô Ben vì Hòa Bình 
cho UNICEF tại Na Uy 
năm 1965. 

Phiên bản máy bơm nước 
bằng tay Mark II ra đời tại 

Ấn Độ,  điều này đã làm 

thay đổi 
cuộc sống  

của người dân nơi đây. 

UNICEF hỗ trợ trẻ em 
bị ảnh hưởng bởi chiến 

tranh và HIV/AIDS.
Hình ảnh một cựu chiến binh trẻ em 

tại Cộng hòa Dân chủ Congo

Giám đốc Điều hành UNICEF James Grant nói: 

“Chúng ta cần ‘ưu tiên hàng 
đầu’ các nguồn lực của xã hội để 
đáp ứng những nhu cầu thiết 
yếu của trẻ em.” 
Sự ra mắt của Operation Lifeline Sudan
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‘KHẲNG ĐỊNH QUYỀN TRẺ EM’

Công ước Quốc tế về Quyền 
trẻ em được thông qua 

tại Đại hội đồng Liên Hợp 
Quốc, có hiệu lực năm 1990 

và trở thành công ước về 
quyền con người  được chấp 

nhận rộng rãi và nhanh 
chóng nhất trong lịch sử. 
Hình ảnh Trẻ em trong lễ 

tuần hành vì Trẻ em tại 
Ecuador. 

UNICEF và UNESCO
phát minh ra ‘trường học-trong-chiếc hộp’.

Hình ảnh được chụp tại Trại tị nạn, Cộng hòa Thống nhất Tanzania.

Hình ảnh Giám đốc điều hành 
UNICEF Carol Bellamy thăm 

một trường học tại Somali, Bà 
phát biểu:  

“Chúng ta không 
được phép im lặng 

khi cuộc sống và 
quyền của trẻ em bị 

đe dọa.”

Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới vì 
Trẻ em lần đầu tiên được tổ chức tại 

Trụ sở Liên Hiệp Quốc, New York.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG

Hình ảnh đại biểu trẻ em được mời 
tham dự và biểu quyết trong phiên 
họp Đặc biệt của Đại Hội Đồng Liên 
Hợp Quốc về Trẻ em tại New York.

UNICEF phát động chiến 
dịch “Đoàn kết vì trẻ 

em, Đoàn kết chống lại 
AIDS” để đưa trẻ em và 
nhu cầu của các em lên 

hàng đầu trong cuộc 
chiến toàn cầu chống lại 

căn bệnh này.

Giám đốc điều hành UNICEF Ann M. 
Veneman: Lập kế hoạch và xây dựng 
quan hệ đối tác dựa trên kết quả để 

“Đoàn Kết vì Trẻ em”  
trong chuyến thăm nạn nhân động 
đất tại Pakistan

Giám đốc điều hành 
UNICEF Anthony Lake: 
“Bước tiếp theo 
trong hành trình 
của chúng ta sẽ 
phụ thuộc vào 
sự sẵn sàng thay 
đổi để thích ứng 
với thế giới xung 
quanh... và đưa 
được khái niệm 
bình đẳng vào các 
chương trình và 
mục tiêu sau năm 
2015...”

UNICEF chủ trì Diễn đàn 
đầu tiên quan hệ đối tác 
toàn cầu vì trẻ em khuyết 
tật, lồng ghép quyền 
khuyết tật vào chính 
sách và các chương trình 
hành đồng lấy trẻ em làm 
trọng tâm.

UNICEF đóng vai trò dẫn đầu 
trong ứng phó quốc tế với trận 

động đất tàn khốc ở Haiti, tập 
trung vào y tế và dinh dưỡng 

cho trẻ em sau thảm họa.

Kỷ nguyên của những
Mục tiêu Phát triển Thiên 
niên kỷ đã kết thúc và 
các Mục tiêu Phát triển 
Bền vững trở thành 
trung tâm của chương 
trình nghị sự phát triển 
sau năm 2015.

Sự bất ổn của Mùa xuân Ả Rập và bùng nổ tình 
trạng đói cùng cực ở vùng Sừng Châu Phi và 

cuộc khủng hoảng ở Syria đặt ra thách thức lớn 
cho UNICEF và các tổ chức nhân đạo khác.

UNICEF tổ chức 
lễ kỷ niệm lần 

thứ 25 Công ước 
Quốc tế về Quyền 

Trẻ em và phát 
động Kế hoạch 

Chiến lược 2014-
2017, một lộ trình 

cho việc thực 
hiện các quyền 

của tất cả trẻ em, 
đặc biệt là những 

nhóm thiệt thòi 
nhất.
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UNICEF và Đối tác tổ 
chức cứu trợ nhân đạo 
chưa từng có cho nạn 

nhân Sóng thần tại Ấn 
Độ Dương.

2004

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT

GOALS

People:
to ensure healthy lives, 
knowledge, and the inclusion 
of women and children.

Dignity:
to end poverty

and fight
inequality.

Planet:
to protect our 
ecosystems 
for all 
societies 
and our 
children.

Partnership:
to catalyse 
global solidarity 
for sustainable 
    development.

Prosperity:
        to grow a
    strong, inclusive,
 & transformative 
economy.

Justice:
to promote safe and peaceful 
societies, and strong 
     institutions.

ĐOÀN KẾT VÌ NHỮNG TRẺ EM YẾU THẾ NHẤT KỂ TỪ NĂM 1946
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Từ giữa những năm 1980 và sau thời kỳ Đổi Mới, 
tăng trưởng kinh tế của Việt Nam với nguồn thu 
tăng lên và tỉ lệ nghèo giảm đi một nửa đã nâng 
quốc gia này lên vị thế quốc gia có thu nhập trung 
bình thấp. Tuy nhiên, nền kinh tế năng động này có 
thể ẩn chứa khoảng cách ngày càng tăng với 26 triệu 
trẻ em bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong lĩnh vực 
dinh dưỡng, sức khoẻ, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Có 
thêm nhiều trẻ em dễ bị tổn thương và phải đương 
đầu với những khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ 
và hỗ trợ. Tình trạng này khiến cho những trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn không có được sống cuộc sống 
đầy đủ và không đóng góp được cho tương lai của 
Việt Nam.

Vì Việt Nam tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, Chính 
phủ yêu cầu rằng các chính sách có liên quan đến 
nhu cầu của trẻ em và việc thực hiện các chính sách 
đó phải được thực hiện một cách hiệu quả hơn để 
giải quyết bất bình đẳng ảnh hưởng đến trẻ em và 
luật pháp cần tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn về 
quyền trẻ em. Dịch vụ tích hợp hướng tới những 
trẻ em dễ bị tổn thương nhất cũng cần phải có chất 
lượng tốt hơn và tận dụng những sáng kiến đổi mới. 
Quan hệ hợp tác chiến lược cũng là một yếu tố thúc 
đẩy để hướng tới một xã hội hòa nhập đồng thời 
duy trì sự thịnh vượng kinh tế trong ba thập kỷ qua.  

Nới rộng khoảng cách bất bình đẳng
Mặc dù Việt Nam đã đạt được những tiến bộ nhanh chóng trong việc phát triển kinh tế và con người, sự bất bình đẳng ở trẻ em vẫn bị tác động bởi các 
yếu tố như sắc tộc, giới tính, nguồn gốc và khuyết tật. 

100 trẻ em  
dưới 5 tuổi 

tử vong mỗi ngày
bởi những căn bệnh có thể 
phòng tránh được và con số 

này cao gấp 3,5 lần đối với 
trẻ em dân tộc thiểu số ở miền 

núi phía bắc

Trong số 1,3 triệu 
trẻ khuyết tật, chỉ có 
khoảng 1/10 được 

học lên bậc trung học 

3 triệu 
trẻ em không có 

nước sạch 

Hơn 1/4 trẻ em 
là nạn nhân của 
lạm dụng 

1,9 triệu trẻ em dưới 
5 tuổi bị còi cọc và 

chịu ảnh hưởng vĩnh viễn 
tới sự phát triển thể 

chất và trí tuệ 
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(C) UNICEF VIỆT NAM\2014\TRƯƠNG VIỆT HÙNG

Cơ hội công bằng
Dành cho mọi trẻ em
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Biến tầm nhìn thành hành động
UNICEF cùng chính phủ Việt Nam xây dựng một chương trình hành động để giảm thiểu sự chênh lệch và xây dựng một xã hội hòa nhập, không phân 
biệt đối xử và chăm sóc giúp bảo vệ quyền của tất cả trẻ em, bao gồm những trẻ em dễ bị tổn thương nhất và bị gạt ra ngoài lề. UNICEF, cùng các nhà 
lãnh đạo địa phương lên tiếng vì quyền của mọi trẻ em ở khắp nơi trên đất nước, trong cộng đồng và tại thủ đô khi chính phủ đưa ra quyết định về 
luật và chính sách quốc gia mới và phê duyệt ngân sách.

Để đạt được những mục tiêu này, UNICEF sử dụng 
bằng chứng và những thực hành tốt làm cơ sở để 
đề xuất những chính sách thúc đẩy quyền trẻ em. 
UNICEF cũng hỗ trợ Việt Nam đầu tư nhiều hơn 
nữa cho trẻ em và gia đình thông qua việc thiết kế 
các dịch vụ xã hội có ảnh hưởng lớn đối với trẻ em. 
UNICEF ủng hộ việc các cơ quan chính phủ làm 
về trẻ em được phân bổ đủ ngân sách và nhân lực 
được đào tạo chuyên môn cao. UNICEF cũng làm 
việc với các bên liên quan khác, chẳng hạn như các 
tổ chức xã hội và doanh nghiệp, để hỗ trợ phúc lợi 
cho trẻ em thông qua các chính sách và hành động 
thân thiện với trẻ em đồng thời thúc đẩy việc thực 
hiện Nguyên tắc về Quyền trẻ em trong kinh doanh 
(CRBP).

Trong tất cả các hoạt động của mình, UNICEF luôn 
nhấn mạnh những điểm sau:

1. Vận động dựa trên bằng chứng và thực hành 
tốt toàn cầu

Nâng cao chất lượng của hệ thống cơ sở dữ liệu về 
trẻ em và cách thức sử dụng số liệu là một trong 
những ưu tiên của UNICEF tại Việt Nam. UNICEF sử 
dụng kiến thức và thông tin để tác động tới việc ra 
quyết định và từ đó tham vấn về kỹ thuật cho chính 
phủ để cải thiện hệ thống luật pháp cũng như xây 
dựng kế hoạch và phân bổ ngân sách tập trung cho 
trẻ em.

2. Nâng cao năng lực và đổi mới

Một phần cốt lõi trong hoạt động của UNICEF là 
giúp tăng cường kỹ năng, kiến thức và năng lực 
của các cơ quan chính phủ trong việc lập kế hoạch, 
cung cấp, giám sát và đánh giá chất lượng các 
chương trình và dịch vụ cho trẻ em. UNICEF công 
nhận giá trị của sáng kiến đổi mới, triển khai công 
nghệ mới và theo đuổi các phương pháp tiếp cận 
đã được kiểm chứng giúp thúc đẩy quyền trẻ em. 

3. Tăng cường hợp tác

UNICEF khuyến khích chính phủ hợp tác với các tổ 
chức xã hội và doanh nghiệp, tăng cường thế mạnh 
của nhau từ đó tôn trọng, bảo vệ và cung cấp cho 
trẻ em.

4. Dịch vụ tích hợp

Theo truyền thống, các bộ phận khác nhau sẽ cung 
cấp các dịch vụ khác nhau cho trẻ em. Tuy nhiên, 
nhu cầu của một đứa trẻ có mối liên hệ lẫn nhau 
trong lĩnh vực y tế, giáo dục, dinh dưỡng hoặc bảo 
vệ trẻ em. Do đó UNICEF khuyến khích áp dụng 
phương pháp tiếp cận cung cấp dịch vụ tích hợp 
để khuyến khích tất cả mọi người cùng phối hợp 
tốt hơn vì lợi ích của trẻ em. 
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Vận động chính sách dựa trên bằng chứng là gì?
Một khía cạnh cơ bản của phương pháp tiếp cận của UNICEF là khuyến nghị được đưa ra dựa trên bằng 
chứng, chứ không phải là ý kiến. Nếu có thể, dữ liệu độc lập từ các nghiên cứu hiện có về trẻ em sẽ được hỗ trợ 
bởi những nghiên cứu thí điểm mà UNICEF phối hợp với đối tác thực hiện trong nước. Kinh nghiệm của nước 
sở tại tỏ ra có tính thuyết phục hơn xu hướng toàn cầu. Chẳng hạn, chương trình thí điểm được thực hiện ở ba 
tỉnh của Việt Nam để thử nghiệm mô hình phát triển trẻ thơ toàn diện. Các bài học từ việc thực hiện chương 
trình này sẽ hỗ trợ việc khuyến nghị nhân rộng mô hình trên toàn quốc.

(C) UNICEF VIỆT NAM\2014\TRƯƠNG VIỆT HÙNG

Ước mơ
Dành cho mọi trẻ em
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Mặc dù đất nước đã đưa hơn 30 triệu người 
thoát khỏi đói nghèo, nhưng bằng chứng cho 
thấy không phải tất cả mọi người đều được 
hưởng lợi, đặc biệt là trẻ em thiệt thòi. Trên 
thực tế, đói nghèo của nhóm bị thiệt thòi, đặc 
biệt là dân tộc thiểu số vẫn có xu hướng tăng 
lên. Đầu tư trực tiếp nước ngoài và thương 
mại rất quan trọng đối với sự phát triển của 
Việt Nam, nhưng dường như nếu chỉ áp dụng 
những biện pháp này thôi mà không có 
những chính sách tiến bộ khác, không tăng 
cường phân bổ ngân sách và đủ nguồn lực thì 
không thể thành công trong việc cải thiện đời 
sống của những người bị gạt ra ngoài lề xã hội 
và giải quyết vấn đề bất bình đẳng.

Hành vi ngược đãi, mại dâm trẻ em, buôn 
bán trẻ em và lạm dụng tình dục vẫn tồn tại 
dai dẳng, tuy nhiên dịch vụ bảo vệ trẻ em có 
chất lượng vẫn còn hạn chế và công tác xã hội 
chưa được công nhận là một nghề thiết yếu.

Ngoài ra, giáo dục cho trẻ em nghèo thường 
xuyên thiếu hụt và các em vẫn có nguy cơ bị 
suy dinh dưỡng, vệ sinh kém và thiếu nước 
sạch. Các vấn đề bình đẳng giới như tình trạng 
tảo hôn ở trẻ em gái và trẻ em trai dân tộc 
thiểu số và mang thai ở độ tuổi thiếu niên cần 
được giải quyết. 

Chương trình hợp tác của UNICEF 
tại Việt Nam giai đoạn 2017-2021
Cứ năm năm một lần, UNICEF tiến hành phân tích tình hình trẻ em ở Việt Nam và xây dựng chiến lược cho chu kỳ kế tiếp. Chiến 
lược cho giai đoạn 2017-2021 dựa trên thành công của UNICEF trong việc xác định và thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên 
kỷ còn đang dang dở và phù hợp với Mục tiêu Phát triển Bền vững Toàn cầu đến năm 2030.

Chương trình hợp tác mới hướng tới mục đích quyền của tất cả trẻ em được đảm bảo và tôn trọng, bất kể dân tộc, giới tính, nguồn 
gốc, khuyết tật hay đói nghèo. Chương trình hợp tác mới được cơ cấu thành ba phần, xuyên suốt các hoạt động của UNICEF trong 
lĩnh vực sự sống còn và phát triển của trẻ em, bảo vệ trẻ em, giáo dục, sự tham gia, chính sách xã hội và quản trị, hợp tác và 
truyền thông.

1. Thúc đẩy các chính sách bảo vệ trẻ em 
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Dù kinh tế phát triển, bạo lực vẫn tiếp diễn
Sự phát triển kinh tế của Việt Nam không tương quan với việc giảm 
bạo lực đối với trẻ em, đây vẫn là vấn đề lớn. Nhiều gia đình, đặc biệt 
là ở nông thôn, phải đối mặt với những áp lực mới từ phát triển kinh 
tế xã hội. Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hoá nhanh chóng 
đã dẫn tới khoảng cách ngày càng lớn giữa người giàu và người 
nghèo. Và kết quả là nhiều người di cư đến các khu vực thành thị 
nghèo khổ để kiếm việc làm, thường bỏ lại gia đình. Sự căng thẳng 
do thất nghiệp, cùng với sự chia cắt gia đình và sự xói mòn các giá trị 
truyền thống tích cực đã góp phần làm tăng số trẻ em bị bỏ rơi, bị xao 
nhãng, bị lạm dụng và bóc lột.

(C) COLORISTA\2016\HOÀNG HIỆP

Bảo vệ
Mọi trẻ em
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Để giải quyết những vấn đề này và hướng tới 
một xã hội công bằng hơn, những nỗ lực của 
UNICEF tập trung vào việc huy động đầu tư 
công nhiều hơn nữa cho trẻ em và coi đó là 
chiến lược chủ chốt để đạt được sự phát triển 
của quốc gia như đã nêu trong chính sách và 
quyết định của chính phủ trong mọi lĩnh vực 
và ở tất cả các cấp trong xã hội. UNICEF thúc 
đẩy việc cải thiện hệ thống bảo trợ xã hội hiện 
nay để giúp nâng cao năng lực của gia đình 
trong việc chăm sóc các nhu cầu cơ bản của 
chính họ và vượt qua những khó khăn mà họ 
có thể gặp phải trong việc tiếp cận dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ, giáo dục và các dịch vụ 
khác.

UNICEF hoạt động nhằm loại bỏ tất cả các 
hình thức bạo lực đối với trẻ em bằng cách 
xây dựng Luật Trẻ em mới có hiệu lực vào năm 
2017. Luật quy định rõ Chính phủ có trách 
nhiệm phân bổ các nguồn lực cho trẻ em có 
nguy cơ và lần đầu tiên Luật này áp dụng 
phương pháp tiếp cận bảo đảm vừa phòng 
chống bạo lực đối với trẻ em trước khi nó xảy 
ra, và ứng phó với bạo lực khi nó xảy ra.

UNICEF khuyến khích việc rà soát lại Luật để 
giải quyết các khoảng trống và những các vấn 
đề chưa được quy định trong luật, chẳng hạn 
như định nghĩa về độ tuổi của trẻ em và trẻ em 
có hoàn cảnh đặc biệt. UNICEF cũng tư vấn kỹ 

thuật về chính sách và quy trình xây dựng Luật 
cũng như xem xét các vấn đề mới nổi như bảo 
vệ trẻ em trực tuyến. Hoạt động của UNICEF 
giúp thể hiện những chi tiết của Luật rõ hơn 
dưới các hình thức văn bản luật khác và xây 
dựng kế hoạch thân thiện và công bằng hơn 
cho trẻ em.

Trong khi thảo luận về cơ sở pháp lý, UNICEF 
phối hợp với các ban ngành và cơ quan liên 
quan của Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh 
để xây dựng một hệ thống bảo vệ trẻ em chịu 
trách nhiệm xử lý nhiều nguyên nhân và hình 
thức bạo lực khác nhau. Một hợp phần quan 
trọng của hoạt động này là hướng tới công 
nhận và tuyển dụng nhân viên công tác xã hội 
được đào tạo chuyên nghiệp.
Những nhân viên tuyến trên ở khu vực nông 
thôn và ở các thành phố lớn thường là đầu 
mối đầu tiên hỗ trợ trẻ em và gia đình. Cần 
có nguồn lực từ ngân sách nhà nước để đảm 
bảo cung cấp dịch vụ này cho trẻ em trên toàn 
quốc và đặc biệt trẻ em ở các vùng khó khăn 
và khó tiếp cận.

“Chính sách phù hợp cho trẻ em và thực hiện có hiệu quả”
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Biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai
Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu. Thời tiết khắc 
nghiệt diễn ra thường xuyên hơn và căng thẳng hơn. Khi thiên tai xảy ra, trẻ em thường bị ảnh hưởng nặng 
nề và đặc biệt là những trẻ em đã sống gần ngưỡng dễ bị tổn thương. Ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt là 
do sự suy thoái môi trường. Đối với nhiều người sống trong các vùng dễ bị thiên tai và đang sống trong cảnh 
nghèo đói, một cơn bão lớn và hạn hán kéo dài thường trở nên quá khó để ứng phó. UNICEF hỗ trợ để nâng 
cao năng lực của chính phủ giúp giảm rủi ro, xây dựng kế hoạch ứng phó với thiên tai và các thảm hoạ khác 
và đảm bảo rằng các nhóm dễ bị tổn thương được chuẩn bị tốt hơn để chống chọi với biến đổi khí hậu. Tăng 
cường khả năng chống chịu trước những cú sốc cho gia đình và cộng đồng là điều tối quan trọng trong bối 
cảnh này.

(C) UNICEF VIET NAM\2014\TRUONG VIET HUNG

Giáo dục
Dành cho mọi trẻ em
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Bằng chứng cho thấy đầu tư trong giai đoạn 
đầu đời của trẻ mang lại lợi ích đáng kể cho sự 
phát triển tinh thần, thể chất và tình cảm lâu 
dài của các em. Việc đầu tư bao gồm cung cấp 
dinh dưỡng, chăm sóc sức khoẻ, nước sạch, 
môi trường có vệ sinh tốt, kích thích phát triển 
tâm lý xã hội từ nhỏ, bảo vệ trẻ em và phúc lợi 
xã hội. Đây là những viên gạch giúp xây dựng 
thế hệ tương lai của người Việt Nam đóng vai 
trò tích cực trong sự phát triển của đất nước và 
được hưởng lợi từ sự thịnh vượng đó, nhưng 
giữa những viên gạch này vẫn có khoảng trống 
đối với trẻ em ở Việt Nam, đặc biệt là những 
em sống trong cộng đồng bị thiệt thòi. Mặc dù 
khả năng tiếp cận với giáo dục tăng lên và tỷ lệ 
tử vong trẻ em giảm xuống trên phạm vi toàn 
quốc, nhưng vẫn có các nhóm trẻ phải đối mặt 
với những thách thức đáng kể. Mặc dù dân tộc 
thiểu số chiếm 15% tổng dân số nhưng tỷ lệ tử 
vong trẻ em dưới 5 tuổi trong nhóm này lại cao 
gấp 3,5 lần so với người Kinh.

Phát triển toàn diện trẻ thơ (IECD) công nhận 
lợi ích của việc áp dụng phương pháp tiếp cận 
toàn diện để đáp ứng một loạt nhu cầu của tất 
cả trẻ em - bất kể dân tộc, giới tính, nguồn gốc, 
khuyết tật hay đói nghèo – đồng thời cũng 
công nhận tầm quan trọng của việc chăm sóc 
sức khỏe cho mẹ, cả trong và sau khi sinh.
 
Trong khuôn khổ chương trình này, UNICEF 
mong muốn đưa Việt Nam trở thành quốc gia 
tốt nhất để một đứa trẻ được sinh ra, lớn lên 
khỏe mạnh và được giáo dục, an toàn không 

bị tổn hại và phát triển tối đa tiềm năng của 
mình. UNICEF hợp tác với các đối tác quốc gia 
và địa phương để xây dựng và thí điểm mô 
hình lồng ghép hiệu quả, chú trọng tới giai 
đoạn từ trong bụng mẹ đến khi bốn tuổi.

Để thực hiện phát triển toàn diện trẻ thơ cần 
ưu tiên những vấn đề sau: 

• với sự hỗ trợ của nhân viên cộng đồng 
cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe 
tại địa phương, hệ thống bảo vệ trẻ em 
và hệ thống nước, vệ sinh môi trường và 
vệ sinh cá nhân (WASH)

• tăng cường nhận thức của cha mẹ về 
tầm quan trọng của vui chơi, kích thích 
và học tập sớm, và hỗ trợ các trường 
mầm non và tiểu học cung cấp môi 
trường học tập hòa nhập và có chất 
lượng.

• tăng cường tiếp cận của trẻ em dễ bị 
tổn thương tới các dịch vụ phát triển trẻ 
thơ và khuyến khích sự phối hợp liên 
ngành

• giáo dục cha mẹ tương lai và cha mẹ 
có con nhỏ về tầm quan trọng của sức 
khoẻ bà mẹ, và cách chăm sóc và duy trì 
cho trẻ khỏe mạnh, an toàn khỏi bị tổn 
hại. 

2. Cho trẻ em cơ hội để bắt đầu cuộc sống tốt nhất
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Thấp còi là gì?
Thấp còi nghĩa là tình trạng phát triển chiều cao thấp hơn 
chuẩn theo độ tuổi. Suy dinh dưỡng thể thấp còi hay còn 
gọi là suy dinh dưỡn mãn tính - xảy ra trong một thời gian 
dài và thường không phát hiện được. Một đứa trẻ thấp còi 
trông có vẻ như bình thường nhưng đứa trẻ đó thực sự 
thấp hơn so với độ tuổi của bé.  1.000 ngày đầu tiên trong 
cuộc đời của một đứa trẻ là khoảng thời gian để đặt nền 
tảng cho việc học tập và để thành công trong tương lai. 
Khi trẻ không được ăn đúng và đủ thức ăn ngay từ khi sinh 
ra, não sẽ không phát triển đầy đủ và khoa học đã chỉ ra 
rằng điều đó sẽ làm chậm sự phát triển tinh thần, giảm khả 
năng nhận thức và dẫn đến những lo ngại khác về thể chất 
và tinh thần ảnh hưởng đến trẻ em trong suốt quãng đời 
còn lại. Thấp còi là một ví dụ làm nổi bật tầm quan trọng 
của phương pháp tiếp cận toàn diện đối với sự phát triển 
của trẻ em vì nó không chỉ bị ảnh hưởng bởi dinh dưỡng - 
bao gồm cả việc bú sữa mẹ - mà còn bởi nguồn nước và vệ 
sinh không an toàn có thể dẫn đến bệnh tiêu chảy và bệnh 
tật cũng đóng một vai trò quan trọng. Thấp còi vẫn là một 
vấn đề phổ biến trong nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam 
và cả ở trẻ em người Kinh.

(C) UNICEF VIỆT NAM\2014\TRƯƠNG VIỆT HÙNG

Sức khỏe
Dành cho mọi trẻ em
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Nhiều người ở Việt Nam vẫn chưa hiểu rõ 
những vi phạm quyền trẻ em cụ thể và chủ 
yếu ở nước này. Sự thiếu nhận thức này ngăn 
cản các cá nhân, doanh nghiệp và các nhóm 
phi chính phủ thực hiện hành động để bảo 
vệ trẻ em và do đó hạn chế các nguồn lực có 
sẵn để giải quyết tính dễ bị tổn thương và bất 
bình đẳng. UNICEF thừa nhận rằng mọi người 
trong xã hội đều có thể đóng một vai trò quan 
trọng và quyết định của họ có thể có tác động 
tích cực đối với trẻ em nếu chúng ta được 
thông tin tốt hơn. Dù chúng ta là cán bộ chính 
phủ, một lãnh đạo doanh nghiệp, một công 
chức nhà nước hay là một cá nhân bất kỳ, tất 
cả chúng ta đều có thể hành động trong lĩnh 
vực của mình để thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ 
em, và chúng ta có thể góp phần vào phúc lợi 
của trẻ em bằng hỗ trợ tài chính cũng như phi 
tài chính.

UNICEF hợp tác với nhiều người có ảnh hưởng 
nhằm nâng cao nhận thức của công chúng 
về sự bất bình đẳng và các chuẩn mực xã hội 
có ảnh hưởng đến trẻ em. Nếu hiểu rõ những 
thách thức mà trẻ em phải đối mặt, mọi người 
sẽ được truyền cảm hứng để giúp cải thiện 
cuộc sống của trẻ em và đóng góp cho một xã 
hội tốt đẹp hơn. 

Điều này thực hiện được thông qua các chiến 
dịch nâng cao nhận thức trên cả nước, các 
sáng kiến vận động cộng đồng và các nền 
tảng dựa vào cộng đồng, ví dụ, làm việc với 
các tổ chức quần chúng như Đoàn Thanh 
niên. Phương tiện truyền thông xã hội được sử 
dụng như một công cụ mạnh mẽ huy động sự 
tham gia của công chúng.

Trong nền kinh tế năng động của Việt Nam, 
doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến trẻ 
em, một cách trực tiếp và gián tiếp. UNICEF 
khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường 
kiến thức, cam kết và năng lực để tôn trọng 
và hỗ trợ việc thực hiện quyền trẻ em. UNICEF 
cũng tìm kiếm các cơ hội mới để gây quỹ 
trong khu vực tư nhân cũng như huy động 
chính phủ và các tổ chức xã hội tăng cường 
chi ngân sách cho các ưu tiên cho trẻ em.

3. Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em và truyền cảm hứng để hành động
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(C) UNICEF VIỆT NAM\2014\TRƯƠNG VIỆT HÙNG

Sự tham gia 
Dành cho mọi trẻ em
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Dành cho mọi trẻ em

(C) UNICEF VIET NAM\2014\TRUONG VIET HUNG

Kết luận
Từ năm 1975 UNICEF đã hoạt động tại Việt Nam để giúp đỡ trẻ em, và chiến lược 
của tổ chức đã phát triển cùng với sự phát triển và tiến bộ của đất nước trở thành 
một quốc gia có thu nhập trung bình thấp.

Chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2021 với hy vọng giúp 
xã hội trở nên công bằng hơn, một xã hội mà thực tế về mọi 
trẻ em đều được hiểu một cách thấu đáo và những khoảng 
trống được ưu tiên giải quyết phù hợp với Mục tiêu Phát 
triển Bền vững.

Trọng tâm hành động của UNICEF là mang lại cho trẻ em 
khởi đầu tốt đẹp nhất trong cuộc sống bằng việc cung cấp 
các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng, nước sạch 
và vệ sinh môi trường, và giáo dục, cũng như bảo vệ trẻ 
em khỏi bạo lực, bóc lột và lạm dụng. UNICEF có nhiệm vụ 
hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ chính phủ, tuy nhiên tổ chức 
này cũng độc lập trong việc vận động và khuyến khích áp 
dụng những cách thức mới nhằm đáp ứng nhu cầu của trẻ 
em, đặc biệt là những em ở khu vực khó tiếp cận và thành 
thị nghèo. UNICEF cũng huy động sự tham gia của các đối 
tác và doanh nghiệp khác nhằm tăng cường hơn nữa trách 
nhiệm xã hội thân thiện với trẻ em.

SƠ LƯỢC VỀ UNICEF TẠI VIỆT NAM

Trụ sở chính: Hà Nội
VP hợp tác: TP Hồ Chi Minh 
Nhân viên: 68
Tổng ngân sách năm: 14,4 triệu US$ 
Trưởng Đại diện: Youssouf Abdel-Jelil 
Phó Trưởng Đại diện: Lesley Miller
Phụ trách truyền thông: Louis Vigneault-Dubois
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Hy vọng
Dành cho mọi trẻ em
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for every child
VIET NAM

ẢNH BÌA (C) COLORISTA\2016\HOÀNG HIỆP

UNICEF Việt Nam, Tòa nhà Xanh Chung LHQ, 
304 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội - Việt Nam

Tel: +84 24 3.850.0100  
Fax: +84 24 3.726.5520  
Email: hanoi.registry@unicef.org 
Web: www.unicef.org/vietnam

Đồng hành cùng chúng tôi
• www.facebook.com/unicefvietnam
• www.youtube.com/unicefvietnam

Giới thiệu về UNICEF

UNICEF thúc đẩy các quyền và lợi ích của 
mọi trẻ em trong mọi hoạt động của mình. 
Cùng với các đối tác, chúng tôi có mặt tại 
190 quốc gia và lãnh thổ nhằm biến các 
cam kết thành hành động cụ thể, tập trung 
nỗ lực đặc biệt vào việc tiếp cận những đối 
tượng trẻ em dễ bị tổn thương và thiệt thòi 
nhất, nhằm mang lại lợi ích cho mọi trẻ em 
trên toàn cầu.


