
11

Làm Việc Với Trẻ Em Gái Có Nguy Cơ Bị Cưỡng Ép Kết Hôn Sớm
Dành Cho Cán Bộ Bảo Vệ Trẻ Em

Höôùng DaãnHöôùng Daãn

 
LỜI GIỚI THIỆU



 
PHẦN I: KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ BẢO VỆ TRẺ EM
1. Kiến thức pháp luật: 
    1.1 Quy định pháp luật về quyền của trẻ em gái
    1.2 Quyền trẻ em và trẻ em gái theo luật pháp Việt Nam
    1.3 Quyền trẻ em trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình 
2. Kiến thức sức khỏe sinh sản: 
    2.1 Vì sao trẻ em gái cần được quan tâm chăm sóc?
    2.2 Hậu quả của việc kết hôn sớm:

PHẦN II: KỸ NĂNG CHO CÁN BỘ BẢO VỆ TRẺ EM
1. Kỹ năng quản lý trường hợp
2. Kỹ năng tham vấn

PHẦN III: QUY TRÌNH THAM VẤN CHO TRẺ EM GÁI CÓ NGUY CƠ BỊ 
CƯỠNG ÉP KẾT HÔN SỚM
1. Đối với trẻ em gái là nạn nhân. 
2. Đối với người cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. 

PHỤ LỤC: THÔNG TIN LIÊN LẠC CẦN THIẾT CHO TRẺ  EM GÁI 

MỤC LỤC 

2

4
5
6

16
10

16
18

20
20
29

36

39
36

39



13

Cẩm nang “Hướng dẫn làm việc với trẻ em gái có nguy cơ bị cưỡng ép kết hôn 
sớm” ra đời trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Cùng nhau làm việc để bảo vệ và 
thúc đẩy thực thi các quyền của trẻ em gái có nguy cơ tại thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp” do Trung tâm Giáo dục Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng Tương Lai 
phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Lãnh thực hiện với sự tài trợ của Quỹ 
Canada dành cho sáng kiến địa phương. 
Đây là tập tài liệu bổ ích dành cho cán bộ bảo vệ trẻ em với mục đích cung cấp những 
thông tin, kiến thức về pháp luật, sức khỏe liên quan đến trẻ em gái  và những kỹ năng 
cần thiết để hỗ trợ cho cán bộ bảo vệ trẻ em thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần 
bảo vệ và giúp đỡ trẻ em gái có nguy cơ bị cưỡng ép kết hôn sớm hội nhập xã hội, có một 
cuộc sống lành mạnh và trở thành những công dân hữu ích cho xã hội. 
Dự án xin chân thành cảm ơn các tổ chức, đơn vị đối tác, các chuyên gia đã cung cấp 
thông tin và đóng góp ý kiến quý báu dành cho cẩm nang. Chúng tôi mong muốn nhận 
được sự đóng góp để hoàn thiện tài liệu cho lần tái bản sau.
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1. Kiến Thức Pháp Luật

PHẦN I
KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ BẢO VỆ TRẺ EM

                             
                             NHỮNG ĐIỀU CẦN GHI NHỚ
Theo luật pháp quốc tế, trẻ em nói chung và trẻ em gái nói riêng có quyền con người như 
tất cả mọi người. Tại Việt Nam, trẻ em có quyền con người và quyền công dân theo quy 
định của pháp luật. Cán bộ làm việc vì/với trẻ em cần nắm được những kiến thức cơ bản 
về quyền trẻ em bao gồm cả quyền con người và quyền công dân. Điều này rất quan 
trọng, vì khi pháp luật chưa quy định đầy đủ hoặc có quy định khác với quyền trẻ em 
theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn thì áp dụng theo các điều ước quốc 
tế đó. Dựa vào đó, cán bộ làm việc vì/với trẻ em sẽ nỗ lực để giúp trẻ em thực hiện quyền 
của mình theo các chuẩn mực quốc tế.
Dựa trên một số quy định cơ bản của luật pháp quốc tế và Việt Nam về quyền trẻ em, 
dưới đây là 10 lời khuyên nên làm và không nên làm dành cho cán bộ làm việc vì/với trẻ 
em.
Những điều cán bộ làm việc vì/với trẻ em NÊN làm
1. Thực hiện công việc luôn vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
2. Đối xử với mọi trẻ em như nhau bằng sự tôn trọng.
3. Xin phép bố mẹ/người giám hộ và được sự đồng ý của bố mẹ/người giám hộ và trẻ em 
trước khi làm việc với trẻ em.
4. Tôn trọng sự tham gia và quyền quyết định của trẻ em.
5. Giữ bí mật đối với những thông tin, hình ảnh có được trong quá trình làm việc với trẻ 
em và gia đình. Một số thông tin, hình ảnh có thể bố mẹ/người giám hộ và trẻ em đã có 
văn bản cho phép sử dụng thì cũng cần xem xét vì lợi ích tốt nhất của trẻ em trước khi 
công bố.

Những điều cán bộ làm việc vì/với trẻ em KHÔNG NÊN làm
1. Phân biệt đối xử, kỳ thị, bất bình đẳng đối với trẻ em.
2. Chỉ trích, kết tội, đổ lỗi cho trẻ em, nhất là đối với trẻ em bị xâm hại thể chất, tinh 
thần, tình dục…
3. Sử dụng các chuẩn mực, văn hóa cá nhân thay cho các chuẩn mực, quy định luật pháp 
về quyền trẻ em.
4. Làm việc với trẻ em thiếu sự giám sát của bố mẹ/người giám hộ hoặc người thứ ba.
5. Xâm phạm các quyền của trẻ em.
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Với các nguyên tắc bảo vệ quyền tự do, bình đẳng và phẩm giá, quyền trẻ em nói chung 
và quyền của trẻ em gái nói riêng thuộc về quyền con người, được quy định trong các văn 
kiện quốc tế cơ bản: Tuyên ngôn toàn cầu về quyền con người (UDHR - 1948); Công ước 
về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR - 1966), Công ước về các quyền kinh tế, xã hội 
và văn hóa (ICESCR - 1966), Công ước quốc tế quyền trẻ em (CRC - 1989) mà Việt Nam 
là nước thứ 2 trên thế giới và là nước đầu tiên tại châu Á phê chuẩn công ước này. Riêng 
đối với phụ nữ và trẻ em gái, còn có Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với 
phụ nữ (CEDAW - 1979).
Việt Nam là thành viên của ICCPR, ICESR, CEDAW và CRC nói trên. Theo quy định 
của luật pháp quốc tế, các quốc gia thành viên sau khi đã phê chuẩn công ước phải có 
trách nhiệm điều chỉnh luật pháp quốc gia phù hợp với công ước có liên quan.
Theo CRC, trẻ em có 28 quyền và có thể phân các quyền này thành 4 nhóm như sau: (1) 
nhóm quyền sống còn; (2) nhóm quyền phát triển; (3) nhóm quyền bảo vệ; (4) và nhóm 
quyền tham gia. Dù không định nghĩa thành nguyên tắc cụ thể nhưng có thể thấy trong 
CRC có 3 nguyên tắc xuyên suốt gồm: 
- Trẻ em là người dưới 18 tuổi. Nguyên tắc này thể hiện tại Điều 1 của CRC: “Trong 
phạm vi công ước này, trẻ em có nghĩa là mọi người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp pháp 
luật áp dụng cho trẻ em đó quy định tuổi thành niên sớm hơn.”
- Vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Nguyên tắc này yêu cầu trong mọi hoạt động và quyết 
định liên quan đến trẻ em thì lợi ích của trẻ em phải được xem xét trước tiên.
- Mọi trẻ em đều bình đẳng về quyền. Theo đó, mọi trẻ em đều có quyền như nhau, 
mà không có bất cứ sự phân biệt đối xử nào - bất kể trẻ em, bố mẹ hay người giám hộ 
pháp lý của trẻ em đó thuộc chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính kiến, 
nguồn gốc quốc gia, dân tộc hay xã hội, tài sản, khuyết tật, xuất thân gia đình và những 
mối tương quan khác.
Công ước CEDAW định nghĩa: “thuật ngữ "phân biệt đối xử với phụ nữ" có nghĩa là bất 
kỳ sự phân biệt, loại trừ hay hạn chế nào dựa trên cơ sở giới tính làm ảnh hưởng hoặc 
nhằm mục đích làm tổn hại hoặc vô hiệu hoá việc phụ nữ được công nhận, thụ hưởng, 
hay thực hiện các quyền con người và những tự do cơ bản trong lĩnh vực chính trị, kinh 
tế, xã hội, văn hoá, dân sự và các lĩnh vực khác trên cơ sở bình đẳng nam nữ bất kể tình 
trạng hôn nhân của họ như thế nào.” (Điều 1 - CEDAW)
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Ghi nhớ:
- Trẻ em là người dưới 18 tuổi
- Quyền của trẻ em gái là quyền trẻ em và là quyền con người
- Mọi trẻ em đều bình đẳng về quyền, trẻ em trai cũng như trẻ em gái
- Khi làm việc hay quyết định liên quan tới trẻ em, phải vì lợi ích tốt nhất 
của trẻ em

Phần này giới thiệu một số quy định của Hiến pháp 2013 và các bộ luật, luật có quy định 
liên quan đến quyền trẻ em và trẻ em gái nói riêng. Hiện nay, quyền trẻ em tại Việt Nam 
đang được quy định cụ thể tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và trong hơn 20 
văn bản luật khác nhau. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đang được sửa đổi theo 
hướng ban hành một luật mới có tên là Luật trẻ em. Do vậy, cẩm nang này cần cập 
nhật các quy định mới về quyền trẻ em sau khi Luật trẻ em được quốc hội 
thông qua.

ĐỊNH NGHĨA TRẺ EM

- Theo định nghĩa tại Điều 1 của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trẻ em “là 
công dân Việt Nam dưới mười sáu tuổi”.
- Hiến pháp 2013 quy định về trẻ em tại khoản 1 Điều 37: “Trẻ em được Nhà nước, gia 
đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. 
Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và các 
hành vi khác vi phạm quyền trẻ em.” 

QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA TRẺ EM GÁI VỚI TRẺ EM TRAI

- Cũng như luật pháp quốc tế, quyền trẻ em gái ở Việt Nam không phân biệt với trẻ em 
trai. Do các định kiến xã hội đối với nữ giới nói chung và trẻ em gái nói riêng nên luật 
pháp có các cơ chế bảo vệ, bảo đảm để nam và nữ có quyền và cơ hội bình đẳng. Hiến 
pháp quy định bình đẳng giới ở Điều 26:
“1. Công dân nam, nữ có quyền bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo đảm 
quyền, cơ hội bình đẳng giới.
2. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy 
vai trò của mình trong xã hội.

QUYỀN TRẺ EM VÀ TRẺ EM GÁI THEO LUẬT PHÁP VIỆT NAM1.2
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3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới.”
- Điều 4 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em quy định về không phân biệt đối xử 
với trẻ em: 
“Trẻ em, không phân biệt gái, trai, con trong giá thú, con ngoài giá thú, con đẻ, con 
nuôi, con riêng, con chung; không phân biệt dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, 
địa vị xã hội, chính kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ, đều được bảo vệ, chăm sóc và 
giáo dục, được hưởng các quyền theo quy định của pháp luật.”
- Khoản 3 Điều 5 Luật bình đẳng giới định nghĩa về bình đẳng giới: 
“3. Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và 
cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và 
thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.”
Chương II Luật bình đẳng giới quy định về bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời 
sống xã hội và gia đình từ Điều 11 đến Điều 18. Liên quan trực tiếp đến trẻ em, cần 
chú ý các điều khoản sau đây:
- “Điều 14. Bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 
1. Nam, nữ bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng. 
2. Nam, nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo. 
3. Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách về giáo dục, đào 
tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.” 
- “Điều 15. Bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 
1. Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận, ứng dụng khoa học và công nghệ. 
2. Nam, nữ bình đẳng trong việc tiếp cận các khoá đào tạo về khoa học và công nghệ, 
phổ biến kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ và phát minh, sáng chế.”
- “Điều 16. Bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao 
1. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia các hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục, thể 
thao.
2. Nam, nữ bình đẳng trong hưởng thụ văn hoá, tiếp cận và sử dụng các nguồn thông 
tin.”



- “Điều 17. Bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế
1. Nam, nữ bình đẳng trong tham gia các hoạt động giáo dục, truyền thông về chăm sóc sức 
khỏe, sức khoẻ sinh sản và sử dụng các dịch vụ y tế.
2. Nam, nữ bình đẳng trong lựa chọn, quyết định sử dụng biện pháp tránh thai, biện pháp 
an toàn tình dục, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đường tình 
dục.
3. Phụ nữ nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng xa, là đồng bào dân tộc thiểu số, trừ các đối tượng 
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, khi sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ theo 
quy định của Chính phủ.”
- “Điều 18. Bình đẳng giới trong gia đình
4. Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, 
lao động, vui chơi, giải trí và phát triển. 
5. Các thành viên nam, nữ trong gia đình có trách nhiệm chia sẻ công việc gia đình.”

QUYỀN, BỔN PHẬN, NHỮNG ĐIỀU TRẺ EM KHÔNG ĐƯỢC
LÀM
Theo quy định tại Chương II Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trẻ em có 10 quyền 
cơ bản gồm: 
- “Điều 11. Quyền được khai sinh và có quốc tịch
1. Trẻ em có quyền được khai sinh và có quốc tịch.
2. Trẻ em chưa xác định được cha, mẹ, nếu có yêu cầu thì được cơ quan có thẩm quyền giúp 
đỡ để xác định cha, mẹ theo quy định của pháp luật.”
- “Điều 12. Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
Trẻ em có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng để phát triển thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo 
đức.”
- “Điều 13. Quyền sống chung với cha mẹ
Trẻ em có quyền sống chung với cha mẹ.
Không ai có quyền buộc trẻ em phải cách ly cha mẹ, trừ trường hợp vì lợi ích của trẻ em.”
- “Điều 14. Quyền được tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh 
dự
Trẻ em được gia đình, Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân 
phẩm và danh dự.”
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- “Điều 15. Quyền được chăm sóc sức khoẻ
1. Trẻ em có quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ.
2. Trẻ em dưới sáu tuổi được chăm sóc sức khoẻ ban đầu, được khám bệnh, chữa bệnh 
không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập.”
- “Điều 16. Quyền được học tập
1. Trẻ em có quyền được học tập.
2. Trẻ em học bậc tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập không phải trả học phí.”
- “Điều 17. Quyền vui chơi, giải trí, hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, 
thể thao, du lịch
Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí lành mạnh, được hoạt động văn hoá,nghệ thuật, thể 
dục, thể thao, du lịch phù hợp với lứa tuổi.”
- “Điều 18. Quyền được phát triển năng khiếu 
Trẻ em có quyền được phát triển năng khiếu. Mọi năng khiếu của trẻ em đều được 
khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển.”
- “Điều 19. Quyền có tài sản
Trẻ em có quyền có tài sản, quyền thừa kế theo quy định của pháp luật.”
- “Điều 20. Quyền được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động 
xã hội
1. Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin phù hợp với sự phát triển của trẻ em, được 
bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề mình quan tâm.
2. Trẻ em được tham gia hoạt động xã hội phù hợp với nhu cầu và năng lực của mình.”
*5 Bổn phận của trẻ em
“Điều 21. Bổn phận của trẻ em
Trẻ em có bổn phận sau đây:

1. Yêu quý, kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; kính trọng thầy giáo, cô giáo; lễ 
phép với người lớn, thương yêu em nhỏ, đoàn kết với bạn bè; giúp đỡ người già yếu, người 
khuyết tật, tàn tật, người gặp hoàn cảnh khó khăn theo khả năng của mình;
2. Chăm chỉ học tập, giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, thực hiện trật tự công cộng và 
an toàn giao thông, giữ gìn của công, tôn trọng tài sản của người khác, bảo vệ môi trường;
3. Yêu lao động, giúp đỡ gia đình làm những việc vừa sức mình;
4. Sống khiêm tốn, trung thực và có đạo đức; tôn trọng pháp luật; tuân theo nội quy của 
nhà trường; thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá; tôn trọng, giữ gìn bản sắc 
văn hoá dân tộc;
5. Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa và đoàn kết quốc tế.”
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QUYỀN TRẺ EM TRONG LĨNH VỰC HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH1.3

*4 nhóm việc trẻ em không được làm
“Điều 22. Những việc trẻ em không được làm
Trẻ em không được làm những việc sau đây:

1. Tự ý bỏ học, bỏ nhà sống lang thang;
2. Xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác; gây rối 
trật tự công cộng;
3. Đánh bạc, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích khác có hại cho sức khoẻ;
4. Trao đổi, sử dụng văn hoá phẩm có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy; sử dụng đồ chơi 
hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh.”

Về hôn nhân
Theo các quy định hiện hành, trẻ em không có quyền kết hôn và có quyền được bảo vệ chống 
lại những hành vi cưỡng ép kết hôn hay tổ chức tảo hôn.
Các điều kiện kết hôn được quy định tại Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình. Theo đó, 
nam từ đủ 20 tuổi và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền kết hôn, với điều kiện là hai bên 
cùng tự nguyện và không mất năng lực hành vi dân sự. Bên cạnh đó, việc kết hôn đúng 
pháp luật còn không thuộc 4 nhóm hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại các điểm a, b, 
c, d khoản 2 Điều 5 của Luật hôn nhân và gia đình.
 
*4 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong hôn nhân
1. Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; 
2. Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
3. Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc 
chưa có vợ, có chồng mà chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ; 
4. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa 
những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng 
làm cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con 
riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.
                                                                             Khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình
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Luật hôn nhân và gia đình cũng định nghĩa, tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một hoặc 
cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn (tức là người nam chưa đủ 20 tuổi trở lên, nữ chưa đủ 18 
tuổi trở lên). Cưỡng ép kết hôn được hiểu là uy hiếp tinh thần, hành hạ, ngược đãi, yêu 
sách của cải hoặc hành vi khác để buộc người khác phải kết hôn trái với ý muốn của họ.
Bộ Luật hình sự quy định hình phạt đối với tội cưỡng ép kết hôn. Cụ thể như sau:
“Điều 181. Tội cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, 
cản trở ly hôn tự nguyện
Người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyện của họ, cản trở người khác kết 
hôn hoặc duy trì hôn nhân tự nguyện, tiến bộ hoặc cưỡng ép hoặc cản trở người khác ly hôn 
bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác, 
đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì phạt cảnh cáo, phạt 
cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 03 năm.”
“Điều 183. Tội tổ chức tảo hôn
Người nào tổ chức việc lấy vợ, lấy chồng cho những người chưa đủ tuổi kết hôn, đã bị xử 
phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 
đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.”
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*4 nhóm việc trẻ em không được làm
“Điều 22. Những việc trẻ em không được làm
Trẻ em không được làm những việc sau đây:

1. Tự ý bỏ học, bỏ nhà sống lang thang;
2. Xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác; gây rối 
trật tự công cộng;
3. Đánh bạc, sử dụng rượu, bia, thuốc lá, chất kích thích khác có hại cho sức khoẻ;
4. Trao đổi, sử dụng văn hoá phẩm có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy; sử dụng đồ chơi 
hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh.”

Về hôn nhân
Theo các quy định hiện hành, trẻ em không có quyền kết hôn và có quyền được bảo vệ chống 
lại những hành vi cưỡng ép kết hôn hay tổ chức tảo hôn.
Các điều kiện kết hôn được quy định tại Điều 8 của Luật hôn nhân và gia đình. Theo đó, 
nam từ đủ 20 tuổi và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới có quyền kết hôn, với điều kiện là hai bên 
cùng tự nguyện và không mất năng lực hành vi dân sự. Bên cạnh đó, việc kết hôn đúng 
pháp luật còn không thuộc 4 nhóm hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại các điểm a, b, 
c, d khoản 2 Điều 5 của Luật hôn nhân và gia đình.
 
*4 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong hôn nhân
1. Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo; 
2. Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
3. Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc 
chưa có vợ, có chồng mà chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ; 
4. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa 
những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng 
làm cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con 
riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.
                                                                             Khoản 2 Điều 5 Luật hôn nhân và gia đình

Điều 69. Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ
1. Thương yêu, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển 
mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân 
có ích cho xã hội.
2. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành 
niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất khả năng lao động và 
không có tài sản để tự nuôi mình.
3. Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự cho con chưa thành niên, con 
đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.
4. Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của 
cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên 
mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép 
buộc con làm trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.
Điều 71. Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng
1. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa 
thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao 
động hoặc không có tài sản để nuôi mình. 
Điều 72. Nghĩa vụ và quyền giáo dục con
1. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập.
Cha mẹ tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đình đầm ấm, hòa thuận; 
làm gương tốt cho con về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với nhà trường, cơ quan, tổ chức 
trong việc giáo dục con.
2. Cha mẹ hướng dẫn con chọn nghề; tôn trọng quyền chọn nghề, quyền tham gia hoạt 
động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của con.
3. Cha mẹ có thể đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan giúp đỡ để thực hiện việc giáo dục 
con khi gặp khó khăn không thể tự giải quyết được.
Bên cạnh một số quyền trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con nêu trên, Luật phòng, 
chống bạo lực gia đình cũng bảo vệ các thành viên trong gia đình (trong đó có trẻ em gái 
và trẻ em trai) tránh khỏi các hành vi bạo lực gia đình.

Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ

Quyền của cha mẹ Nghĩa vụ của cha mẹ
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*9 nhóm hành vi bạo lực gia đình bị nghiêm cấm

1. Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khoẻ, tính 
mạng;
2. Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;
3. Cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;
4. Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; 
giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;
5. Cưỡng ép quan hệ tình dục;
6. Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ;
7. Chiếm đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc có hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng 
của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình;
8. Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của 
họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài 
chính;
9. Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở.
                                                          Khoản 1 Điều 2 Luật phòng, chống bạo lực gia đình

MỘT SỐ QUYỀN CỦA TRẺ EM VÀ TRẺ EM GÁI THEO BỘ 
LUẬT DÂN SỰ
Về cơ bản, các quyền dân sự của trẻ em theo Bộ luật dân sự không phân biệt so với 
quyền của tất cả công dân khác. Do đặc điểm là người chưa thành niên nên trong những 
giao dịch dân sự nhất định của trẻ em phải thông qua hay có sự tham gia/đồng ý của 
người đại diện theo pháp luật. Bên cạnh các quyền cơ bản ở trên, phần này giới thiệu 
một số quyền dân sự mà cán bộ xã hội khi làm việc với trẻ em nói chung và trẻ em gái 
nói riêng cần lưu ý.
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Năng lực hành vi dân sự của trẻ em và người chưa thành niên
- Theo quy định của Điều 19 Bộ luật dân sự là “khả năng cá nhân bằng hành vi của mình 
xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.” Trẻ em được xem là người chưa thành niên 
nên chưa có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Vì vậy, Điều 21 Bộ luật dân sự quy định 
cách thức mà trẻ em xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự một cách chặt chẽ. 
- Đối với trẻ em chưa đủ 6 tuổi, các giao dịch dân sự phải do người đại diện theo pháp 
luật của trẻ em (cha mẹ, người giám hộ, người được ủy quyền) xác lập, thực hiện. Như 
vậy, trẻ em chưa đủ 6 tuổi không được tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự. 
Cán bộ xã hội khi làm việc với trẻ em trong độ tuổi này cần phải thông qua người đại diện 
theo pháp luật của trẻ em.
- Đối với trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 15 tuổi, khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự cần 
phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu 
sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi. Với quy định này, cán bộ xã hội khi làm việc 
với trẻ em cần phải có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. Các cuộc phỏng vấn, 
khai thác thông tin, chụp hình ảnh hay đưa trẻ em ra khỏi nơi sinh hoạt, gia đình, hay 
yêu cầu trẻ em trong độ tuổi này thực hiện các giao dịch dân sự khác thì cần có sự đồng 
ý của người đại diện theo pháp luật của trẻ em. Thông thường, cán bộ xã hội chuẩn bị 
sẵn mẫu đồng ý dành cho người đại diện theo pháp luật ký cho trẻ em tham gia vào các 
hoạt động cùng với cán bộ xã hội.
- Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, 
trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân 
sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.
Quyền của cá nhân đối với hình ảnh của mình quy định tại Điều 32 Bộ luật dân sự. 
Việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc sử dụng hình ảnh cá 
nhân vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp 
là các bên có thỏa thuận khác. Do đó, cán bộ xã hội khi làm việc với trẻ em, muốn sử dụng 
hình ảnh của các em và gia đình thì phải được sự đồng ý của trẻ em và người đại diện 
theo pháp luật của trẻ em có liên quan. Tuy nhiên, Bộ luật dân sự cũng cho phép trong 
những trường hợp vì lợi ích quốc gia, dân tộc, cộng đồng hay hình ảnh có được từ các hoạt 
động công cộng thì không cần phải có sự đồng ý của người có hình ảnh và người đại diện 
theo pháp luật của họ. Quy định miễn trừ xin phép này đi kèm với điều kiện là việc sử 
dụng hình ảnh không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình 
ảnh.

Điều 69. Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ
1. Thương yêu, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển 
mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân 
có ích cho xã hội.
2. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành 
niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất khả năng lao động và 
không có tài sản để tự nuôi mình.
3. Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự cho con chưa thành niên, con 
đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.
4. Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của 
cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên 
mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép 
buộc con làm trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.
Điều 71. Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng
1. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa 
thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao 
động hoặc không có tài sản để nuôi mình. 
Điều 72. Nghĩa vụ và quyền giáo dục con
1. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập.
Cha mẹ tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đình đầm ấm, hòa thuận; 
làm gương tốt cho con về mọi mặt; phối hợp chặt chẽ với nhà trường, cơ quan, tổ chức 
trong việc giáo dục con.
2. Cha mẹ hướng dẫn con chọn nghề; tôn trọng quyền chọn nghề, quyền tham gia hoạt 
động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của con.
3. Cha mẹ có thể đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan giúp đỡ để thực hiện việc giáo dục 
con khi gặp khó khăn không thể tự giải quyết được.
Bên cạnh một số quyền trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con nêu trên, Luật phòng, 
chống bạo lực gia đình cũng bảo vệ các thành viên trong gia đình (trong đó có trẻ em gái 
và trẻ em trai) tránh khỏi các hành vi bạo lực gia đình.
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Quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín quy định tại Điều 34 Bộ luật dân sự là 
một trong những quyền bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Cá nhân có quyền 
yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của 
mình. Đồng thời, có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai, 
bồi thường thiệt hại. Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín được 
đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng 
chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin được cơ quan, tổ chức, cá nhân 
cất giữ thì phải được hủy bỏ. Do đó, để bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của trẻ em, 
trong quá trình làm việc, cán bộ xã hội cần chú ý không cung cấp thông tin mình có được 
cho người khác làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của trẻ em và gia 
đình. 
Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình quy định tại Điều 38 
Bộ luật dân sự cũng là một quyền bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. Quyền 
này có quan hệ mật thiết với quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín nói trên. Theo 
quy định của Bộ luật dân sự, cán bộ xã hội khi thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai 
thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em phải được sự đồng 
ý của trẻ em và người đại diện theo pháp luật. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai 
thông tin liên quan đến bí mật gia đình thì phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ 
trường hợp pháp luật có quy định khác. Như vậy, một trong những lưu ý quan trọng cho 
cán bộ xã hội khi làm việc với trẻ em, nhất là với trẻ em là nạn nhân của các hành vi xâm 
hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thì cần chú ý tôn trọng và bảo vệ quyền bất khả xâm 
phạm này của trẻ em và gia đình. Thông thường, để đảm bảo quá trình cán bộ xã hội thu 
thập, lưu giữ, sử dụng, công khai hình ảnh, thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá 
nhân, bí mật gia đình của trẻ em thì cán bộ xã hội phải có được văn bản đồng ý của trẻ 
em và người đại diện theo pháp luật và thành viên gia đình có liên quan.

Trên đây là một số quyền cơ bản của trẻ em nói chung, trẻ em gái nói riêng mà cán bộ 
bảo vệ trẻ em cần biết. Quyền trẻ em hiện nay đang được quy định ở nhiều văn bản luật 
khác nhau nên trong quá trình làm việc liên quan đến chủ đề nào thì cán bộ bảo vệ trẻ 
em cần tìm kiếm văn bản luật ở chủ đề đó để tự trang bị kiến thức luật pháp cho bản 
thân. Đồng thời, cán bộ bảo vệ trẻ em cũng cần theo dõi để cập nhật những quyền trẻ em 
mới được công nhận ở Luật trẻ em sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua trong thời gian 
tới.
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2. Kiến Thức Sức Khỏe Sinh Sản

Thật sự tất cả chúng ta đều cần quan tâm đến đối tượng đặc biệt này, ngay cả 
những vấn đề khác biệt giữa giới và giới tính, cũng như ảnh hưởng của giới đối 
với sức khỏe con người, đặc biệt là đối với vị thành niên, những người đang có 
một tương lai rộng mở phía trước.
Tuổi  dậy thì là mốc đánh dấu sự trưởng thành về mặt sinh học của cơ thể. Dậy thì là một 
quá trình thường kéo dài khoảng 3-4 năm và được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn tiền 
dậy thì và giai đoạn dậy thì hoàn toàn.
•   Theo Tổng cục dân số  - Bộ Y tế thì tuổi dậy thì của người Việt Nam vào độ tuổi từ 9 
đến 14 tuổi (ở nữ) và 12 đến 15 tuổi (ở nam). Đối với người Việt Nam: trẻ em nữ dậy thì 
hoàn toàn vào khoảng 13-15 tuổi, đánh dấu bằng lần có kinh nguyệt đầu tiên. Trẻ em 
nam dậy thì hoàn toàn vào khoảng 14-16 tuổi, đánh dấu bằng lần xuất tinh không chủ 
định đầu tiên.
•   Ở tuổi dậy thì, dưới tác dụng sinh lý của tuyến hoóc môn, cơ thể trẻ em diễn ra hàng 
loạt những thay đổi về hình dáng, tâm sinh lý, cơ quan sinh dục, phân biệt rõ giới tính 
nam/nữ và bắt đầu có khả năng tình dục, khả năng sinh sản.     
Cơ thể tuổi dậy thì ở nữ có những đặc trưng: lớn nhanh về chiều cao, cân nặng; da dẻ trở 
nên mỡ màng; mụn trứng cá xuất hiện; có đủ răng vĩnh viễn; mọc lông nách; vú phát 
triển; vòng eo thu hẹp lại; hông nở rộng hơn, đùi trở nên thon; tử cung và buồng trứng 
phát triển; mọc lông vùng mu; bộ phận sinh dục ngoài phát triển; hiện tượng rụng trứng 
xảy ra; bắt đầu có kinh nguyệt và dịch âm đạo. 
•  Cơ quan sinh dục phát triển mạnh; hoóc môn sinh dục nữ tăng trưởng; có cảm xúc tình 
dục/nhu cầu hoạt động tình dục và nếu có sinh hoạt tình dục thì các em gái có thể mang 
thai.
Tâm sinh lý tuổi dậy thì ở nữ có đặc điểm: “muốn làm người lớn”; tự lập trong công việc 
và các mối quan hệ; hay mơ mộng, thích làm dáng, thích giao lưu với bạn bè nhất là bạn 
khác giới; bắt đầu có suy nghĩ về tình yêu, về hạnh phúc lứa đôi; có sự xáo trộn tâm lý, 
thay đổi tính khí, hay bực tức, lo lắng; ảnh hưởng của bạn bè cùng trang lứa đóng vai trò 
quan trọng; trí tuệ liên tục phát triển.

 

VÌ SAO TRẺ EM GÁI CẦN ĐƯỢC QUAN TÂM CHĂM SÓC?2.1

HẬU QUẢ CỦA VIỆC KẾT HÔN SỚM:2.1

- Hậu quả về thân thể
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1. Tổn thương và viêm nhiễm cơ quan sinh dục
Cơ quan sinh dục của nữ giới ở tuổi dậy thì chưa hoàn thiện. Âm hộ và âm đạo rất yếu, 
tổ chức bề mặt âm đạo mỏng yếu, quan hệ tình dục sớm, không có kiến thức có thể khiến 
màng trinh rách nghiêm trọng và tổn thương âm đạo, ra nhiều máu, chức năng tự phòng 
ngừa của âm đạo bị giảm. Không những thế, nó còn mang theo một số vi sinh vật gây 
bệnh hoặc bụi bẩn vào trong âm đạo, dễ gây viêm nhiễm niệu đạo, âm hộ và âm đạo. Nếu 
không có kiến thức hoặc chủ quan, bệnh có thể lây lan diện rộng gây nên hậu quả về sau.
2. Mang thai ngoài ý muốn và hệ quả khác
Nữ giới khi quan hệ tình dục không có dự phòng dễ dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. 
Đối với thiếu nữ, do tuổi đời còn quá nhỏ, việc nạo thai là điều khó tránh khỏi. Nạo thai 
không chỉ bất lợi cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến tinh thần, nó còn dẫn tới hàng loạt 
hệ lụy khác như: viêm nhiễm, xuất huyết, thủng tử cung, dễ sảy thai quen dạ sau này, 
thậm chí nguy cơ vô sinh khi trưởng thành là rất cao.
3. Quan hệ tình dục sớm dễ gây vô sinh 
Li Bing, bác sĩ phụ khoa tại bệnh viện nhân dân Quảng Châu, cho rằng hoạt động tình 
dục ở lứa tuổi vị thành niên sẽ làm gia tăng tình trạng vô sinh ở những phụ nữ trẻ Trung 
Quốc. Theo một nghiên cứu mới đây, hơn 1/3 trường hợp vô sinh tại Quảng Châu có liên 
quan tới nạo phá thai. Những cô gái dưới 18 tuổi chiếm hơn 7% tổng số phụ nữ nạo thai 
ở Quảng Châu.
4. Ảnh hưởng công việc và học tập
Bạn gái đã có hành vi tình dục sẽ có ít nhiều ảnh hưởng đến tinh thần học tập, thái độ 
với bạn bè, người thân trong gia đình. Sự tập trung vào học tập lúc này sẽ không cao.
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, việc quan hệ tình dục sớm ảnh hưởng đến sự phát triển của 
não bộ và sự tăng trưởng của cơ quan sinh dục.
- Hậu quả về tâm lý: ở độ tuổi này, các em gái chưa có sự chuẩn bị gì để mang thai, làm 
mẹ. Trên thực tế tuổi 16 đến 19 vẫn thuộc nhóm vị thành niên lớn.  Theo khuyến cáo của 
Tổ chức Y tế thế giới, độ tuổi thích hợp để có thai lần đầu là 20 đến ngoài 22, lần thứ hai 
là 25 đến 27 tuổi.
Khi kết hôn sớm, đặc biệt là có con sớm, có nhiều trường hợp kết hôn sớm là do đã mang 
thai. Vì vậy các trẻ em gái sẽ bị căng thẳng vì các câu hỏi sau:
Mình sẽ có con và nuôi dạy chúng như thế nào?
Làm thế nào để quản lý nguồn tài chính gia đình? 
Chuyện tình dục có hòa hợp không?
Phân chia công việc nhà như thế nào?
Làm gì để có thể giữ mối giao thiệp rộng như thời độc thân?
Có phiền toái nào từ người bạn đời không?
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5. Ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe tâm lý
Các bác sĩ tâm thần đã chỉ ra rằng quan hệ tình dục quá sớm khiến các bạn gái vô cùng 
lo lắng, căng thẳng. Nỗi sợ mang thai, sợ bị phát hiện có thể dẫn đến khủng khoảng tinh 
thần, cảm giác tội lỗi, mặc cảm, hối hận… Nghiêm trọng hơn nếu các bạn gái gặp phải các 
bạn trai “dày dặn kinh nghiệm” hoặc bạo lực sẽ khiến các em trở nên sợ sệt nam giới và 
quan hệ tình dục về sau.
- Hậu quả về xã hội
“Việc kết hôn sớm có thể làm bùng nổ dân số, làm tăng nguy cơ tai biến sản khoa. Kết 
hôn từ 18 tuổi nhưng chưa nên có con ngay mà phải ngoài 20 tuổi, để có thời gian trải 
nghiệm kinh nghiệm làm mẹ an toàn” là lời khuyên của các chuyên gia trong bối cảnh 
ảnh hưởng toàn xã hội.
Kết hôn, còn gọi là “lập gia đình”, nếu không đủ sức để xây dựng 1 gia đình tốt thì đã góp 
phần làm cho xã hội không tốt theo.
Tóm lại: 
Có nhiều lý do thuyết phục để không bắt đầu cuộc sống gia đình khi còn quá 
trẻ, mặc dù một số người cho rằng sinh con sớm sẽ tốt hơn.
1. Sự ổn định của tình cảm
Một trong những lý do chính không nên bắt đầu một gia đình khi bạn còn quá trẻ là bạn 
có thể thiếu sự ổn định cần thiết về tình cảm.
Hầu hết chúng ta phải trải qua một vài mối tình trước khi gặp được đối tác phù hợp để 
tiến tới hôn nhân. Bên cạnh đó, bản thân chúng ta thường chưa đủ sự trưởng thành và 
chín chắn để làm cha, làm mẹ.
2. Tài chính
Con trẻ có thể không cần nhiều quần áo, đồ chơi và vật dụng nhưng không thể phủ nhận 
rằng chi phí cho một gia đình rất tốn kém.
Bạn có thể phải chi trả cho người trông trẻ hoặc chi tiêu mọi việc nhờ đồng lương ít ỏi của 
chồng khi bạn nghỉ sinh em bé. Vậy nên, tốt nhất bạn cần đảm bảo nguồn lực tài chính 
ổn định trước khi kết hôn.
3. Không vội vàng
Một số người nói rằng không bao giờ có “thời điểm thích hợp để lập gia đình và nếu muốn 
chờ, bạn sẽ phải đợi một thời gian dài.”
Tuy nhiên, lý do đối với hầu hết mọi người khi chờ đợi hôn nhân là để không quyết định 
vội vàng. Bạn có thể chờ đợi cho đến khi hai mươi hoặc ba mươi tuổi nếu không có vấn 
đề gì với việc mang thai và sinh con.
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4. Sự nghiệp
Sự nghiệp ổn định là yếu tố rất quan trọng vì 2 lý do chính. Thứ nhất, nó sẽ cho phép bạn 
tạo lập tài chính ổn định để chăm sóc, nuôi dưỡng con cái. Thứ hai, nó sẽ là nguồn sinh 
sống, dự phòng của bạn trong tương lai.
Vậy nên, việc kết hôn trước khi ổn định sự nghiệp sẽ khiến bạn gặp nhiều khó khăn hơn 
trong công việc và cơ hội phát triển.
5. Tận hưởng bản thân
Có rất nhiều thời gian để tận hưởng chính mình trước khi bắt đầu một cuộc sống gia 
đình. Việc sinh con khi còn quá trẻ có thể làm bạn cảm thấy khó chịu khi phải ở nhà 
trong khi bạn bè đồng trang lứa được tự do làm những gì họ muốn.
Cuộc sống sẽ linh hoạt hơn nhiều khi bạn chưa vướng bận con cái, vì vậy, hãy làm những 
việc như đi du lịch hay tận hưởng các thú vui, sở thích bất cứ khi nào bạn có thể.
6. Tìm đúng người
Nếu vội vàng “chui đầu vào rọ”, bạn có thể khó nhận thấy rằng đối tác của bạn không 
phải là người thích hợp để làm bố cho những đứa con của bạn.
Chính vì lẽ đó, việc chọn được một người tốt biết chia sẻ càng nhiều trách nhiệm nuôi dạy 
con cái với bạn là điều vô cùng cần thiết.
7. Lo lắng về khả năng sinh sản
Hiện nay, khoa học có nhiều biện pháp để hỗ trợ bạn trong vấn đề liên quan tới khả năng 
sinh sản. Điều này có thể thuyết phục một số phụ nữ yên tâm kết hôn khi họ thực sự sẵn 
sàng.
Tất nhiên, bạn không nên trì hoãn quá lâu để rồi phải vất vả chạy chữa nếu gặp trục trặc 
về chuyện con cái nhưng cũng không nên vội vàng “đèo bồng” chỉ bởi những câu chuyện 
khiến bạn hoang mang.
8. Áp lực
Xã hội ngày nay đã cởi mở hơn rất nhiều đối với vấn đề kết hôn. Tuy nhiên, việc kết hôn 
sớm không chỉ tạo áp lực cho chính bạn mà còn cho cả xã hội nếu bạn còn thiếu khả năng, 
sự chín chắn để duy trì một gia đình khi còn ít tuổi.
Tuy nhiên, cũng có trường hợp kết hôn và sinh con sớm do mong muốn của gia đình vì 
những lý do đặc biệt. Thế nhưng, lời khuyên cho bạn là chỉ lập gia đình và có em bé nếu 
đó là quyết định phù hợp với bạn.



Giúp đỡ cho trẻ em gái bị nguy cơ, cụ thể là nguy cơ kết hôn sớm, đó là quản lý 
toàn bộ tiến trình của em bé đó, tức là quản lý trường hợp. Vậy kỹ năng cần 
thiết nhất là kỹ năng quản lý trường hợp

Quản lý trường hợp (QLTH) là gì?
Là một tiến trình hợp tác giữa các nhà chuyên môn với các hoạt động đánh giá nhu cầu 
thân chủ, xác định, kết nối và điều phối các nguồn lực và dịch vụ nhằm giúp thân chủ 
giải quyết vấn đề và đáp ứng nhu cầu một cách hiệu quả
TÔI CẦN LÀM GÌ TRONG QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP BÉ GÁI?
- Hãy Xây dựng sự tin tưởng của bé gái và gia đình bé
- Hãy Lắng nghe để giúp đỡ, đánh giá và nhận định về hoàn cảnh và tình trạng của 
thân chủ. 
- Hãy Khám phá những sở thích và cung cấp thông tin về những giải pháp thay thế cho 
thân chủ.
- Hãy Hướng dẫn để họ chủ động tham gia và tự nhận ra những khiếm khuyết của 
mình cũng như những hành động cần thiết để phục hồi.
VAI TRÒ GÌ NỮA CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP?
Tôi sẽ lên tiếng (biện hộ) giúp thân chủ của tôi về điều gì khi mà họ không thể tự lên 
tiếng cho bản thân mình hoặc khi họ nói mà không được ai nghe?
Tôi sẽ cần chuyên gia nào trong những lãnh vực mà thân chủ cần giúp đỡ?
Tôi cần giới thiệu thân chủ tôi với những ai để người ấy giúp thân chủ tôi tốt hơn? 
Tình trạng về  sức khỏe tâm trí, tâm sinh lý lứa tuổi, tiểu sử bệnh lý của thân chủ tôi là 
như thế nào? Cái gì có thể  hỗ trợ cho thân chủ tôi? Cái gì đang ngăn cản sự tiến bộ của 
thân chủ tôi?
Trước khi đến với trẻ, tôi cần chuẩn bị những gì? Mục tiêu tôi cần đạt được sau buổi làm 
việc là gì? Tôi nên nói gì và nên có thái độ, ánh mắt, cử chỉ ra sao? Tôi có thể giải quyết 
vấn đề gì cho trẻ và gia đình trẻ? Và giải quyết ra sao? Cần thêm ai nữa?
Tôi sẽ ghi chép và lưu trữ hồ sơ như thế nào?
Tôi sẽ theo dõi trường hợp này đến bao giờ? 

PHẦN II
KỸ NĂNG CHO CÁN BỘ BẢO VỆ TRẺ EM
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KỸ NĂNG QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP:1



TÔI SẼ VẬN DỤNG NHỮNG PHẨM CHẤT NÀO?
- Tính tình dễ chịu: đặc biệt quan tâm đến người khác và cố gắng cư xử lịch thiệp, tốt 
bụng với họ, dễ tha thứ, hợp tác và hữu ích cho mọi người, khiêm tốn, tin tưởng người 
khác, độ lượng, có bản chất tốt, từ tâm, nhân hậu.
- Hiểu biết: ham học hỏi và cập nhật kiến thức, ý thức sự khác biệt về văn hóa, sáng tạo 
trong việc tìm kiếm các dịch vụ phù hợp cho từng thân chủ.
- Tận tâm: tận tụy và chăm chỉ, suy nghĩ cân nhắc và thận trọng trong mọi sự, có óc tổ 
chức, dáng tin cậy, có kỷ luật, có trách nhiệm.
- Hướng ngoại: biết giao tiếp xã hội, thích giao thiệp, biết tự tin khẳng định mình, chủ 
động.
- Nhạy cảm: phản ứng linh hoạt tùy theo từng giai đoạn thăng trầm của cuộc đời mình 
và của người khác.

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN CHO VIỆC QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP
Dưới đây là một số chỉ dẫn hữu ích cho việc thực hành quản lý trường hợp:
- Lên kế hoạch từ trước: phải có kế hoạch trước khi có khủng hoảng xảy ra. Cần xây 
dựng kế hoạch ngăn ngừa khủng hoảng dựa trên những gì đã biết về thân chủ trong 
những lần đánh giá và dựa trên những gì ta có thể đoán trước có khả năng xảy ra trong 
hoàn cảnh của thân chủ nếu như vấn đề không được giải quyết. Làm giảm bớt những 
hoàn cảnh tạo ra khủng hoảng.
- Có trách nhiệm với thân chủ và cộng đồng. Thực hiện những gì đã hứa một cách 
mau mắn và ghi chép lưu trữ cẩn thận những gì đã làm.
- Có cái nhìn lạc quan về thân chủ. Tin vào sự cải thiện và mức độ tự lập nào đó của 
thân chủ. Củng cố những thành quả và đừng bao giờ bỏ qua những cơ hội phản hồi tích 
cực. Xây dựng những tình huống trong đó thân chủ có thể thành công hơn là những tình 
huống phức tạp và nan giải.
- Thúc đẩy thân chủ tham gia trong tiến trình lập kế hoạch. Để cho thân chủ quyết 
định giải quyết những vấn đề ưu tiên. Đón nhận những ý kiến và phản hồi của thân chủ 
về kế hoạch hỗ trợ và các dịch vụ.
- Đi đến nơi ở của thân chủ. Đừng đóng cửa ở mãi trong văn phòng, hãy đi ra ngoài 
và xem những nơi thân chủ có tương quan với người khác, đồng thời dạy cho thân chủ 
những kỹ năng mới mà họ cần.
- Thúc đẩy sự độc lập. Bày tỏ sự hãnh diện về tính tự lập của thân chủ dù họ mới tự 
lập chỉ một chút. Thường xuyên làm gương, khuyến khích, huấn luyện tính tự lập và kỹ 
năng duy trì nó.
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- Xây dựng một lượng nguồn lực, tài nguyên dồi dào, phong phú và biết cách tìm kiếm 
những nguồn chất lượng cho thân chủ. Biết rõ những cơ quan, tổ chức chính quy trong 
cộng đồng và sứ mạng của họ. Tìm kiếm và xây dựng mạng lưới hỗ trợ tốt từ quần chúng 
nhân dân. Không ngừng khám phá những tài nguyên mới để thêm vào danh sách nguồn 
lực của ta.

TÔI CẦN LÀM GÌ ĐỂ XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ VÀ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU CỦA 
THÂN CHỦ TÔI?
1. Xây dựng mối quan hệ:
- Phải gặp gỡ thân chủ, là cơ hội cho người quản lý trường hợp và thân chủ làm quen với 
nhau, xác định nhu cầu và bản chất mối tương quan giữa đôi bên.
- Chuẩn bị kỹ lưỡng, xác định mục đích cuộc gặp, cách thức, kết quả mong đợi.
- Chờ và đón thân chủ chứ không để thân chủ tìm mình.
- Tiếp cận từ từ, không hấp tấp vội vàng, có thể thông qua những mối quan hệ thân thiết 
và có ảnh hưởng tích cực với thân chủ để tiếp cận và xây dựng mối quan hệ.
- Giúp thân chủ cảm thấy thoải mái và được chấp nhận.
- Không tỏ thái độ xét hỏi hay phán xét thân chủ vì những gì họ đang trải qua mà cần 
chấp nhận những vấn đề mà họ đang gặp phải như là một điều bình thường.
- Cho thân chủ biết đôi nét về bản thân người quản lý trường hợp và cơ quan mình làm 
việc cùng với các dịch vụ của nó.
- Đề cập đến vấn đề bảo mật thông tin.
- Không nhất thiết là phải đi sâu vào vấn đề của thân chủ mà có thể đơn giản là nói về 
những câu chuyện thông thường trong đời sống, sở thích, những bận tâm của thân chủ.
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