
 

 

 

ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH DỰ THẢO LUẬT TRẺ EM PHIÊN BẢN 9/2015 

 

Dưới đây là nội dung đề xuất cụ thể điều chỉnh dự thảo Luật Trẻ em phiên bản tháng 
9/2015.  

1. Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện của trẻ ngay từ những năm đầu đời 

Thành tựu khoa học thế kỷ 21 chỉ ra chăm sóc cho trẻ được phát triển toàn diện ngay từ 
giai đoạn đầu đời chính là phát triển kinh tế hiệu quả, phát triển cộng đồng bền vững. 
Mọi chăm sóc mà gia đình, cộng đồng, xã hội dành cho trẻ em phải nhằm đích Phát 
triển trẻ toàn diện ngay từ giai đoạn đầu đời.  

Nội dung Luật trẻ em hiện tại không được cấu trúc trên cơ sở khái niệm khoa học hiện 
đại về phát triển trẻ em và chưa tạo ra khung pháp lý để gia đình, cộng đồng, xã hội đầu 
tư hiệu quả nhất nhằm đạt được sự phát triển toàn diện cho mỗi trẻ em.  

Đề nghị điều chỉnh:   

 Bổ sung vào Chương I, điều 5 (Giải thích từ ngữ) các thuật ngữ cơ bản sau: Phát 
triển trẻ em, Giai đoạn đầu đời, giai đoạn then chốt, giai đoạn nhạy cảm trong 
phát triển trẻ em và Phát triển toàn diện của trẻ. 

 Đưa vào chương II (các quyền và bổn phận của trẻ em) một nội dung mới: Trẻ 
em được ưu tiên chăm sóc cho sự phát triển toàn diện ngay từ giai đoạn đầu đời.  

 Sử dụng quyền này là quyền cơ bản, để điều chỉnh các nội dung liên quan khác 
trong toàn bộ dự Luật để đảm bảo cơ sở khoa học phát triển dự Luật là dựa trên 
khoa học phát triển trẻ em thế kỷ 21. 

2. Cơ chế giám sát hiệu quả thực thi quyền trẻ em  

Khoa học quản lý cho thấy công tác giám sát chỉ có hiệu quả khi được tổ chức một cách 
khách quan, chất lượng và duy trì thường xuyên, đi kèm chế tài đảm bảo thi hành kết 
quả giám sát đưa ra. Với phát triển trẻ em, công tác giám sát còn phải theo định hướng 
có sự tham gia của trẻ hoặc người đại diện của trẻ.   

Dự thảo Luật hiện hành chưa làm rõ yêu cầu khách quan, vì trẻ em trong công tác giám 
sát 

Đề nghị điều chỉnh: Bổ sung vào Chương 1 (Những quy định chung) điều mới “Nguyên 
tắc cơ bản thực hiện giám sát đánh giá vi phạm quyền trẻ em” trong đó cần nêu rõ “Tổ 
chức được giao chức năng giám sát, đánh giá tình hình thực thi quyền trẻ em phải thực 
hiện chức năng này  theo nguyên tắc giám sát đánh giá khách quan luôn có sự tham gia 
của các chuyên gia độc lập về chăm sóc trẻ em”. 

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2015 


