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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Quỹ Bảo trợ trẻ em được thành lập và hoạt động theo Luật Trẻ em nhằm mục 

đích vận động sự đóng góp tự nguyện của cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước và 

nước ngoài, viện trợ quốc tế và hỗ trợ của ngân sách nhà nước trong trường hợp cần 

thiết để thực hiện các mục tiêu về trẻ em được Nhà nước ưu tiên. Việc tổ chức và 

hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em phải được thực hiện đúng mục đích, theo quy định 

của pháp luật. Trong những năm qua, hệ thống Quỹ Bảo trợ trẻ em đã thực hiện tốt 

vai trò huy động các nguồn lực xã hội và hỗ trợ thực hiện các quyền của trẻ em, góp 

phần không nhỏ vào mục tiêu chăm sóc và bảo vệ trẻ em. 

Hiện nay, Việt Nam đã thoát ra khỏi danh sách các nước nghèo, nhưng vẫn 

còn rất nhiều vùng trong cả nước đang đối mặt với nghèo đói, vẫn còn một bộ phận 

trẻ em và người chưa thành niên sống trong điều kiện chưa được hưởng quyền và 

chưa hòa nhập với xã hội, như chăm sóc y tế, nước sạch, vui chơi, học tập, đặc biệt 

trong những năm gần đây tình hình thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng đã ảnh hưởng 

lớn đến môi trường sống của trẻ em... Tình trạng không hòa nhập xã hội do rất nhiều 

nhân tố gây ra bao gồm: sự chênh lệch về kinh tế, bất bình đẳng giới và sự khác biệt 

đáng kể giữa vùng nông thôn và thành thị, cũng như giữa các vùng địa lý. Thế giới 

đã và đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19, trẻ em Việt Nam sẽ 

chịu nhiều thiệt thòi về môi trường sống và giáo dục. Vì vậy, trẻ em Việt Nam cần 

sự bảo trợ không chỉ từ ngân sách nhà nước mà còn rất cần sự chung tay góp sức của 

cộng đồng xã hội, của các tổ chức hoạt động vì quyền trẻ em và vai trò cầu nối của 

hệ thống Quỹ Bảo trợ trẻ em. 

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của Quỹ Bảo trợ trẻ em trong việc 

đảm bảo thực hiện các mục tiêu về quyền trẻ em giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 

2030, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện công tác Quỹ Bảo 

trợ trẻ em, cụ thể như sau: 

1. Các cấp, các ngành, các địa phương cần xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của 

hệ thống Quỹ Bảo trợ trẻ em trong việc thực hiện các mục tiêu về quyền trẻ em. Rà 

soát, đánh giá, tổng kết hoạt động của các Quỹ Bảo trợ trẻ em trong việc thực hiện 

các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ tại các chương trình, đề án về trẻ em giai đoạn 2016 

- 2020. Định hướng nhiệm vụ, hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp trong việc 

triển khai thực hiện các chương trình, đề án mới cho giai đoạn 2021 - 2025 đã được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệti. 

2. Việc sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy của các cơ quan đơn vị hành chính sự 

nghiệp ở địa phương là cần thiết, song cần tránh tình trạng làm mất vai trò, chức năng 

nhiệm vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em trong việc phục vụ công tác quản lý nhà nước về 
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trẻ em; bảo đảm cơ cấu tổ chức và nhân lực chuyên nghiệp, phù hợp để thực hiện tốt 

công tác Quỹ Bảo trợ trẻ em tại địa phương. Hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em ở địa 

phương phải gắn với mục tiêu về quyền trẻ em của ngành Lao động - Thương binh 

và Xã hội. Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện và cấp xã (nếu có) được thành lập theo các 

quy định của pháp luật và quản lý, sử dụng theo quy định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của quỹ xã 

hội, quỹ từ thiện. 

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội chung tay góp 

sức vì trẻ em. Các cấp, các ngành, các cơ quan ở địa phương cần chủ động hưởng 

ứng, tham gia các hoạt động, sự kiện truyền thông vận động xã hội và hỗ trợ cho trẻ 

em do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phát 

động, tổ chức tại địa phương.  

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật đối 

với Quỹ Bảo trợ trẻ em ở địa phương và đảm bảo sự công khai, minh bạch. 

5. Cập nhật thông tin về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bạo lực, xâm 

hại, trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em nghèo, khó 

khăn, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh... cần hỗ trợ và đã được hỗ trợ 

vào hệ thống cơ sở dữ liệu trẻ em do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hướng dẫn quản 

lý. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo về công tác trẻ em giữa các cấp trong 

hệ thống Quỹ và chế độ báo cáo được giao tại các chương trình, dự án, kế hoạch về 

trẻ em. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội; 

- Ủy ban về CVĐXH của Quốc hội; 

- Ban Tuyên giáo Trung ương; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;  

- TW Đoàn TNCSHCM, TW Hội LHPNVN; 

- Hội BVQTEVN;  

- Vụ KHTC, Văn phòng Bộ, Cục Trẻ em;  

- TT Thông tin; TC GĐ&TE; Báo LĐ&XH; TC LĐXH; 

- Sở LĐTBXH 63 tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, Quỹ BTTEVN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

i (1) Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 

2018 - 2025 (Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018); (2) Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch 

vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025 (Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 29/10/2018); 

(3) Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (Quyết định số 

06/QĐ- TTg ngày 03/01/2019); (4) Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019 - 2025 (Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019); (5) Kế 

hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025 (Quyết định số1863/QĐ-

TTg ngày 23/12/2019). 
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