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Phụ nữ có vai trò quan trọng 

trong thực hiện các chức năng của gia đình



• Trong nhiều năm qua, Hội LHPN luôn quan tâm đến 

công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em thông qua 

giáo dục các bà mẹ để tác động đến trẻ em. 

Đề án Giáo dục

5 triệu bà mẹ

nuôi dạy con tốt

(2010 - 2015)

Phong trào thi đua

“Xây dựng

Trƣờng học

thân thiện, 

học sinh tích cực” 

Cuộc vận động

“Xây dựng

Gia đình

5 không 3 sạch”



1. Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, 

dạy con tốt (giai đoạn 2010 - 2015)
theo QĐ 704/QĐ-TTg

Đơn vị tham gia:  Hội LHPNVN, Bộ GD&ĐT, Bộ Tư pháp, 

Bộ Y tế, Bộ LĐTB&XH, TW Hội Nông dân, Tổng LĐLĐVN, TW 

Đoàn TNCSHCM, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em VN. 

Mục tiêu: Cung p n c, ky năng nuôi dưỡng và

giáo dục con cho 5 u bà có con i 16 i m

giúp i n c hành nuôi, y con, góp n m

ty lê nh t, tư vong tre em, n chê tình ng m

i, tê n xã i và c n y đu hơn n tre em, 

xây ng gia đình no m, bình ng, n bô và nh phúc. 



Sinh hoạt tổ, nhóm phụ nữ

Mỗi kỳ sinh hoạt là một chủ đề 

về nuôi hoặc dạy con. 

 Thành viên nhóm: 20 - 25 phụ 

nữ có con dưới 16 tuổi 

Tài liệu sinh hoạt là cẩm nang hỗ 

trợ các cha mẹ nuôi, dạy con tốt (từ 

nguồn hỗ trợ kỹ thuật và biên soạn 

tài liệu của tổ chức VVOB)

Mỗi xã điểm thành lập 6 nhóm 

phụ nữ nuôi, dạy con tốt, tổ chức 

sinh hoạt 2 tháng/lần.



Sinh hoạt câu lạc bộ 

“Cha mẹ nuôi, dạy con tốt”

- Tổ chức sinh hoạt hàng quý 

- Sinh hoạt câu lạc bộ dưới 

hình thức biểu diễn văn hóa 

văn nghệ đã giúp cho các bà 

mẹ dễ hiểu, dễ nhớ và áp 

dụng trong việc nuôi, dạy 

con. 

- Thành viên: 50 - 60 người



Tuyên truyền trên loa 

phát thanh xã/ phƣờng

- Thực hiện đọc các tin, bài về kiến 

thức nuôi, dạy con tốt, về hoạt 

động của địa phương trong triển 

khai thực hiện đề án và phát trên 

loa phát thanh của xã/phường hàng 

tuần. 

- Thời điểm: 6.00 sáng và 6.00 tối 

khi mọi người còn ở nhà chưa đi 

làm hoặc đã về để có thể nghe 

được thông tin.



- Tổ chức Tọa đàm về chủ đề 

“Gia đình không có trẻ em bỏ học 

và vi phạm pháp luật”

- Tổ chức Hội thi “Kiến thức cha 

mẹ, sức khỏe con” hoặc “Kiến 

thức cha mẹ, sáng tạo của con”



Biên soạn và phát hành tài liệu truyền thông 

 Bộ tài liệu nguồn tập huấn giảng viên (gồm phần Nuôi trẻ
và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, phần Dạy trẻ em)

 Tờ gấp “Những điều bà mẹ mang thai và nuôi trẻ dưới 3 
tuổi cần biết”, 

 Tờ gấp “Cha mẹ có con vị thành niên cần biết” cho các bà
mẹ, ông bố có con tuổi vị thành niên; 

 Sổ tay hỏi - đáp Sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên cho
tuyên truyền viên, bà mẹ, ông bố và trẻ tuổi vị thành niên; 

 Cẩm nang kiến thức kỹ năng về đảm bảo môi trường an 
toàn và phát triển toàn diện của trẻ cho các bà mẹ, ông bố, 

 Sách mỏng về 12 chủ đề dạy con trong sinh hoạt câu lạc bộ
(phối hợp với VVOB biên soạn).



2. Phong trào thi đua Xây dựng 

“Trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực”

Hội LHPN Việt Nam: chủ trì 

phối hợp với các bộ ngành 

trong chỉ đạo, phối hợp với các 

cơ quan, ban, ngành thực hiện 

đảm bảo “3 đủ” (đủ ăn, đủ mặc, 

đủ sách vở) ở địa phương, đảm 

bảo học sinh an toàn khi đi học 

và học tập tại nhà, ngăn chặn 

tình trạng chơi game có nội 

dung bạo lực hoặc không lành 

mạnh tại nhà và ngoài xã hội.



Mô hình 

truyền thông, 

CLB, tổ nhóm đa dạng

Tiếp sức cho

em đến trƣờng

Chi hội không

có con bỏ học

Tiết kiệm để mua

sách vở và đóng

học phí cho con

Quản lý, giáo dục

con em trong gia

đình không phạm

tội và mắc TNXH

PN giúp con 

học tích cực

Tổ PN khuyến

học
Cha mẹ có con 

VTN

Em gái VTN



CÂU LẠC BỘ 

GIÁO DỤC VÀ 

ĐỜI SÔNG

MÔ HÌNH NHÓM 

CHA MẸ, 

NHÓM TRẺ CHƠI 

DƢỚI 3 TUỔI



Đảm bảo “3 đủ” và vận động học sinh bỏ học trở lại trƣờng

Vận động, 

giúp đỡ 6.610 

em học sinh

bỏ học trở lại

trƣờng

Vận động, cảm

hóa, giúp đỡ

hòa nhập

cộng đồng

cho 21.736 

VTN

Quyên góp

123.412.245.088 

đồng giúp 823.223 

trẻ em có HCKK 

đến trƣờng

Tặng 3.561.781 cuốn SGK, vở viết, 

764.310 bộ quần, áo, 

764.310 xe đạp

và nhiều đồ dùng học tập cho

293.372 em.



Cuộc vận động

“Xây dựng Gia đình 

5 không 3 sạch” 

5 không:

1. Không đói nghèo

2. Không có người thân VPPL 

và mắc TNXH

3. Không có bạo lực gia đình

4. Không sinh con thứ ba trở

lên

5. Không có trẻ suy dinh dưỡng

và bỏ học

3 sạch:

Sạch nhà 

Sạch ngõ

Sạch bếp



• Các tỉnh, thành Hội đã tiến hành xây dựng mô hình điểm;  

tiến hành khảo sát tình hình thực tế địa phương (tình trạng đói 

nghèo, vấn đề BLGĐ, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, trẻ em SDD 

và bỏ học); rà soát, đánh giá các mô hình CLB hiện có để có sự 

thống nhất chỉ đạo và tập trung nguồn lực. Đến nay, các 

tỉnh/thành đã chỉ đạo, thành lập hơn 11 nghìn CLB Gia đình 5 

không 3 sạch.

• Năm 2013 là Năm Gia đình Việt Nam: chỉ đạo xây dựng mô 

hình dịch vụ GĐ, mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, phòng 

chống BLGĐ, tổ chức thí điểm các nhóm trẻ gia đình dựa vào 

cộng đồng; tiến hành khảo sát thực trạng trẻ em khuyết tật, trẻ 

em mồ côi, lang thang, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em 

nhiễm chất độc da cam…; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt 

động đề xuất, tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện các 

chính sách hỗ trợ xây dựng gia đình. 



Bài học kinh nghiệm

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức, 

kỹ năng vận động xã hội, cộng đồng cùng chung tay 

góp sức chăm sóc giáo dục toàn diện trẻ nhỏ.



Bài học kinh nghiệm

2. Tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng, 

chính quyền đối với công tác vận động, hỗ trợ cha mẹ 

nuôi, dạy con tốt và giúp trẻ có điều kiện học tập tốt hơn, 

có kỹ năng sống.

Phối hợp hiệu quả với chính quyền và các ban ngành tại 

địa phương để cải thiện từng bước điều kiện sống trong 

mỗi gia đình và cộng đồng.



Bài học kinh nghiệm

3. Tổ chức rà soát, khảo sát ban đầu về thực trạng tình

hình, nhu cầu, mong muốn nuôi, dạy con của địa phương, 

trên cơ sở đó xác định vấn đề ưu tiên và đối tượng tác

động; có kế hoạch cụ thể hàng năm để có các hoạt động

phù hợp với thực tế địa phương.

4. Duy trì, nhân rộng những mô hình tốt, hiệu quả. 

Thường xuyên sơ, tổng kết, phát hiện, nhân rộng những

mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương, khen

thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

5. Tích cực vận động, khai thác thêm nguồn kinh phí hỗ

trợ cho hoạt động.



Bài học kinh nghiệm

6. Có mối liên hệ chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

để phối hợp tổ chức các hoạt động; tổ chức các hoạt 

động xã hội tại cộng đồng, giáo dục kỹ năng sống cho 

trẻ vị thành niên, tổ chức các hoạt động Về nguồn…

7. Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về 

vai trò của cha mẹ trong chăm sóc, giáo dục trẻ vị 

thành niên trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

trên báo đài, đĩa CD…



Xin trân trọng cảm ơn!


