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HỘI THẢO
THAM VẤN VỀ DỰ ÁN LUẬT BVCS&GD TRẺ EM

UBVHGDTTN&NĐ QUỐC HỘI – UNICEF 

Phát iểu ủa BS.àNgu ễ àTrọ gàá à- Phó giám đố
Trung tâm Nghiên ứu và Đ oàtạo Phát triể Cộ g đồ g (RTCCD)

Hà Nội, ngày 22/7/2015

GÓPàÝàDỰàTHẢOà .6àLUẬTàTRẺàEM
Mụ :àCHĂMàSÓCàTHáYàTHẾà- Điều 29

1. Đề ghị ỏ khoả 2: T ẻ tạ thời không có sự
hă sóc ủa cha ẹ. Vì khó xác đị h về thời

gian và ứ độ.

2. Bổ sung: 

• Trẻ ồ côi cha hoặ ẹ hư g gười còn lại
đa g ị ất tích hoặ phạt tù theo quy đị h ủa
pháp luật.

• Trẻ có cha ẹ hư g đa g trong thời gian hấp
hành án tù.
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GÓPàÝàDỰàTHẢOà .6àLUẬTàTRẺàEM
Mụ :àCHĂMàSÓCàTHáYàTHẾà- Điều 36

1. Đề ghị ổ sung: : Quy đị h về theo dõi và giám
sát trẻ trong các gia đì h hậ nuôi trẻ, đả
ảo sự an toàn cho Trẻ em và xác đị h khi
hu ể sang hình thứ hă nuôi vĩ h viễ .

2. Quy đị h áp dụ g tu ể họ , sàng lọ , đ h
giá và tập huấ kỹ ă g cho gười hậ nuôi
trẻ.

HáIàÝàKIẾNàĐỀàXUẤTàCỦáàRTCCD

*àÝàKIẾNà : Bố sung vào điều 9: Chính sách ảo
đả các Qu ề trẻ em:

CỤMàTỪ:
…Xây dự g các chính sách hă sóc cho sự phát
triể toàn diệ ủa trẻ em, ưu tiên(hoặ tập
trung) trong 1000 ngày đầu đời….Nhà ướ hịu
trách hiệ …..
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I. THẾ NÀO LÀ  NGÀY ĐẦU ĐỜI ? 
• Theo nghiên ứu ủa tổ hứ y tế thế giới (WHO), 1000

ngày đượ tính từ lúc ắt đầu thai kỳ đế khi trẻ tròn 2
tuổi là "thời kỳ then hốt" đị h hình tươ g lai khỏe
ạ h hơ và thị h vượ g hơ , ếu đượ can thiệp

đú g, và gượ lại, ếu can thiệp sai, sẽ đặt t ẻ vào vị thế
ất lợi mà ọi can thiệp sau này sẽ tố kém hơ hư g

hiệu uả lại thấp hơ .

• Nhữ g chuyên gia hàng đầu trong lĩ h vự nhi khoa trên

toàn thế giới hậ đị h: Nếu giai đoạ 3 ă đầu đời t ẻ
đượ theo dõi và hă sóc phù hợp về sứ khỏe và dinh

dưỡ g, t ẻ em không hữ g phát t iể tối đa trong giai

đoạ hiệ tại, mà còn tác độ g lâu dài đế sứ khỏe và

phát t iể ủa t ẻ lúc t ưở g thành.

II. CƠ “Ở LUẬN CỨ CHO VIỆC ƯU TIÊN CHĂM 
“ÓC TRONG  NGÀY ĐẦU ĐỜI

• .Một  là: Dựa vào Qu ề ủa trẻ em:…” T ẻ em có uyề đượ
hă sóc đầy đủ và toàn diệ ngay từ khi còn ằ trong ụ g ẹ

cho đế khi t ưở g thành…” đ đượ ghi trong Công ướ Quố tế
mà VN đ phê huẩ và cam kết thự hiệ . Ở ướ ta, tuy hưa ghi

thành điều Luật, hư g hiều hủ t ươ g, chính sách ũ g đ quy

đị h và thự hiệ uyề này.

• 2.Hai là: Cơ sở luậ ứ Nghiên ứu khoa họ về Não ộ và hữ g
ướ hả vọt trong 1000 ngày đầu đời: Từ sơ sinh đến 3 tuổi là 

giai đoạn não bộ bé đang phát triển toàn diện nhất, Khi trẻ gần 
một tuổi, trọng lượng não lớn gấp 2 lần lúc mới sinh. Thời kỳ 3 
tuổi, số lượng tế bào thần kinh đạt mức cao nhất, khi đó trọng 
lượng của não cũng đạt 80% so với người trưởng thành.
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III. CƠ “Ở LUẬN CỨ CHO VIỆC ƯU TIÊN CHĂM “ÓC 
TRONG  NGÀY ĐẦU ĐỜI

• Đ y đượ gọi là Giai đoạ then hốt vì giai đoạ này ất
đặ iệt có thể sẽ có tất ả hoặ không có gì , sự diễ ra

đặ iệt là trong hệ thố g thầ kinh => T ướ và sau giai

đoạ then hốt, hữ g t ải ghiệ tươ g tự sẽ có ít tác

độ g hoặ không tác độ g đối với sự phát t iể . 

• - Khoa họ hỉ ra tầ quan trọ g ủa việ hă sóc trẻ em
sớ trong giai đoạ 1000 ngày đầu đời: T ẻ nào đượ
nuôi dưỡ g và hă sóc tốt trong hữ g ă đầu ủa uộ
đời thì hắ hắ sẽ số g sót, lớ lên khỏe ạ h, ít ố đau
và phát t iể suy ghĩ, ngôn gữ, ả xúc và hữ g kỹ

ă g xã hội ầ thiết đ p ứ g đượ hữ g đòi hỏi ủa xã

hội.  

IV. CƠ “Ở LUẬN CỨ CHO VIỆC ƯU TIÊN CHĂM 
“ÓC TRONG  NGÀY ĐẦU ĐỜI

• 3.Ba là: Bằ g hứ g thự tiễ ủa Thế giới : Dựa trên

Nghiên ứu lợi ích kinh tế xã hội (Heckman, Nobel,

Laureate in Economics): 1) Tă g ă g xuất lao độ g. 2)

Giả chi phí phúc lợi xã hội. 3) Giả chi phí chi hữ g tôi

phạ và sự trừ g phạt trở thành gười lớ sẽ là cha ẹ tốt
cho thế hệ tươ g lai.

• Nó ũ g có thể đị h hình lâu dài sứ khỏe, ổ đị h và thị h
vượ g ủa xã hội: Giả tử vong t ẻ em, giả đ g kể nhân

lự và gánh ặ g kinh tế ủa các ệ h tật. Góp phầ làm

gả nguy ơ phát t iể hàng loạt các ệ h không t uyề
hiễ , Cải thiệ thành tích giáo dụ ủa ột cá nhân và

tiề ă g tă g thu hập đì h và góp phầ Tă g GDP ủa
ột uố gia ít hất 2-3 phầ t ă ỗi ă .
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V. CƠ “Ở LUẬN CỨ CHO VIỆC ƯU TIÊN CHĂM “ÓC 
TRONG  NGÀY ĐẦU ĐỜI

• 4. Bố là: Thự trạ g ủa Việt nam chúng ta đa g hưa
thự sự quan tâm đú g ứ và đầu tư có hất lượ g để
hă sóc trẻ em trong 3 ă đầu đời (t ẻ thơ) trong

từ g gia đì h ũ g hư các dị h vụ xã hội: Tình t ạ g
hă sóc SK/DD và việ tiếp ậ với các dị h vụ CSTTTD

trong các gia đì h nghèo còn ở ứ thấp, Tỷ lệ tảo
hôn/hôn nhân ậ huyết thố g vùng dân tộ còn cao (

Chết lưu, sinh non, ệ h tan máu huyết thố g) tỷ lệ hập
họ ầ non ủa t ẻ ất thấp (nhà t ẻ<11%, Mẫu
giáo<32%), đặ iệt trong các gia đì h nghèo. (Nguồ :

Phát triể trẻ thơ toàn diệ , ADB- Tổ g cục Dân số, 2012).

VI. CƠ “Ở LUẬN CỨ CHO VIỆC ƯU TIÊN CHĂM “ÓC 
TRONG  NGÀY ĐẦU ĐỜI

• 5. Năm là: Đả ảo bình đẳ g về ơ hội phát triể cho ọi Trẻ em, 
giầu ũ g hư nghèo, TE gười Kinh, gười Hoa ũ g hư Dân tộ
thiểu số đều đượ quan tâm hă sóc toàn diệ , cung ấp các dị h
vụ có hất lượ g từ Chă sóc thai nghén, hất lượ g Vacxin & 
phòng ệ h trẻ hỏ, bú sữa ẹ và thứ ă ổ sung, hệ thố g giáo
dụ nhà trẻ/ ẫu giáo có hất lượ g.v.v. 

• Mọi việ uố phát t iể tốt đều ầ có Nề tả g có vữ g hắ , 

trong sự ghiệp t ồ g gười thì ề tả g là 1000 ngày - 3 ă đầu
đời, Việt nam ta uố t ở thành 1 ườ g uố , xã hội dân hủ, công

ằ g, vă minh, ta ầ phải có ột thế hệ nhân lự khỏe ạ h, 

thông minh, đả đươ g đượ sự ghiệp XD và ảo vệ đất ướ
trong tươ g lai, uố vậy ta phải đầu tư ngay trong 3 ă đầu đời
ủa t ẻ.
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VII.àÝàKIẾNà :àĐỀàXUẤTàCỦáàRTCCD
• Nhằ thự hiệ tốt CRC và Luật BVCS&GD trẻ em

ầ thiết phải có 1 ơ quan/hệ thố g GSĐLàvà phải
Đảm ảo sự Độ lập: độ lập không hàm ý là các ơ
quan giám sát này ằ ngoài ấu trúc thể hế ủa
các uố gia, ũ g hư không hịu trách hiệ giải
trình với ất ứ hủ thể nào. Thoát khỏi sự chi phối, 
hỉ đạo ủa nhà ướ . Tuy nhiên, ất có thể các ơ

quan này hỉ có danh hiệu, còn hoạt độ g trong

thự tế thì mang tính hình thứ , hủ yếu mang tính

hất "trang trí” cho nhà hứ trách => TUY NHIÊN:

VII.àÝàKIẾNà :àĐỀàXUẤTàCỦáàRTCCD
• Tuy nhiên, thự tế hoàn ả h KT-XH ủa VN hưa thể

thành lập 1 Hệ thố g hoặ Cơ quan GSĐL vì liên quan
đế Tài chính, Tổ hứ , Vă phòng, con gười…. Do 
vậ RTCCD đề uất việ lồ g ghép Cơ hế GSĐLàvào
trong ơ hế hoạt độ g ủa các ơ quan ủa VN đa g
đượ giao hiệ vụ Giám sát việ thự hiệ Pháp
luật về Trẻ em và ầ thiết phải đượ quy đị h trong
Vă ả Luật Trẻ em sửa đổi lầ này.

• Cơ hế GSĐL này đượ dựa trên nguyên tắ công khai
hoá toàn ộ tiế trình giám sát, bao gồ ả hữ g ý 
kiế thảo luậ trong quá trình giải uyết vụ việ . 
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VII.àÝàKIẾNà :ààĐỀàXUẤTàCỦáàRTCCD
• Tổ hứ thự hiệ : Phối hợp và huy độ g sự tham gia ủa

các tổ hứ xã hội dân sự, khối họ thuật và ơ quan tru ề
thông và ả thân trẻ em vào hoạt độ g giám sát ũ g giúp
CQGSĐLàtă g ườ g trách hiệ giải trình và phát triể ề
vữ g => có thể nâng cao uy tín ủa CQGS trong công
chúng, đồ g thời tránh đượ tình trạ g ị chi phối ởi các
CQ NN trong quá trình giám sát.. 

• Xây dự g lộ trình để tiế tới thiết lập 1 Cơ quan/hệ thố g
giám sát độ lập. T ướ ắt, có thể thành lập ột hội đồ g
giám sát chung ( ằ trong UB Quố hội) để có thể thườ g
xuyên kiể tra hoạt độ g ủa các nhóm trong các ơ quan
giám sát này. Tuyệt đối tuân thủ các quy tắ về minh ạ h, 
khách quan trong hoạt độ g giám sát./.

Xin ả ơ chú ý lắ g nghe!


