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Kết quả bước đầu và bài học kinh nghiệm trong vận động, hỗ trợ cha mẹ  

kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con tốt thông qua  

một số chương trình hoạt động của các cấp Hội LHPN Việt Nam 

 

Nguyễn Thị Tuyết Mai 

UV Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Gia đình - Xã hội 

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

 

Phụ nữ có vai trò đặc biệt trong thực hiện chức năng của gia đình. Để xây 

dựng xã hội lành mạnh chúng ta phải bắt đầu từ xây dựng gia đình và từ người 

phụ nữ. “Phụ nữ vừa là người lao động, người công dân, vừa là người mẹ, 

người thầy đầu tiên của con người”1.  

Với chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động nhằm vận 

động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Trong nhiều năm 

qua, Hội 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. Với vai trò đại diện cho giới, là 

những người mẹ trong gia đình, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho 

các bà mẹ và các thành viên trong gia đình, thông qua hoạt động lồng ghép và 

phối hợp liên ngành, bước đầu đạt được kết quả nhất định, góp phần vào việc 

nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ trong nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, góp 

phần xây dựng một xã hội học tập.  

Trong phạm vi bài tham luận của mình, tôi sẽ trình bày tóm tắt những kết 

quả đạt được bước đầu và bài học kinh nghiệm trong vận động, hỗ trợ cha mẹ 

các kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con tốt thông qua thực hiện một số chương trình 

của Hội LHPN Việt Nam: (1) Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt 

(giai đoạn 2010 - 2015); (2) Phong trào thi đua “Xây dựng Trường học thân 

thiện, học sinh tích cực” và (3) 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) 

Ngày 19/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 704/QĐ - 

TTg về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai 

đoạn 2010 - 2015. Đề án do Hội LHPN Việt Nam chủ trì, các hợp phần của Đề 

án do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh 
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và Xã hội, TW Hội Nông dân, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, TW Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam.  

Mục tiêu của đề ỡng và giáo dục 

con cho 5 tr

. Sau khi Đề án được phê duyệt, TW Hội 

đã xây dựng kế hoạch tổng thể 5 năm và kế hoạch thực hiện Đề án từng năm, 

đồng thời hướng dẫn Hội LHPN các tỉnh/thành, đặc biệt 14 tỉnh/thành điểm chỉ 

đạo và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện Đề án. 

Sau 3 năm thực hiện, đề án được tổ chức rộng khắp với nhiều kết quả và 

các mô hình cụ thể được ghi nhận trong cộng đồng. Với điểm mạnh của Hội 

LHPN đó là có mạng lưới cán bộ chi tổ đến tận cơ sở nên công tác vận động, 

tuyên truyền trong hội viên phụ nữ và cộng đồng được đặc biệt chú trọng để 

nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ. Theo đó, đề án đã được 

triển khai chú trọng các mô hình truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, 

phong phú, trong đó tập trung chủ yếu vào các bà mẹ, ông bố có con dưới 16, trẻ 

vị thành niên và trẻ nhỏ dưới 3 tuổi thông qua:  

 - Sinh hoạt nhóm, tổ phụ nữ: Mỗi xã điểm thành lập 6 nhóm phụ nữ nuôi, 

dạy con tốt, tổ chức sinh hoạt 2 tháng/lần. Mỗi kỳ sinh hoạt là một chủ đề về 

nuôi hoặc dạy con. Mỗi nhóm có từ 20 - 25 phụ nữ có con dưới 16 tuổi tham gia 

sinh hoạt. 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) 

- Sinh hoạt câu lạc bộ “Cha mẹ nuôi, dạy con tốt”: Mỗi xã thành lập 1 câu 

lạc bộ “Bà mẹ nuôi, dạy con tốt”.  Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt hàng quý về chủ 

đề nuôi hoặc dạy con. Thông qua 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. Đến nay đã có 28 câu lạc bộ được thành lập tại 28 xã điểm, thu 

hút các đối tượng phụ nữ và nam giới có con dưới 16 tuổi tham gia. Mỗi kỳ sinh 

hoạt câu lạc bộ có từ 50 - 60 thành viên tham gia.  

- Tuyên truyền trên loa phát thanh xã/ phường: 28 xã/phường điểm đều 

phân công cho Ban văn hóa thông tin của xã/phường chuẩn bị nội dung tuyên 

truyền trên loa. Đến nay, các xã/phường đều 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 vào các thời điểm 
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6.00 sáng, 6.00 tối khi mọi người còn ở nhà chưa đi làm hoặc đã về để có thể 

nghe được thông tin. Thông qua tuyên truyền trên loa phát thanh giúp cho các bà 

mẹ, ông bố có con dưới 16 tuổi và nhân dân cộng đồng nghe được thông tin, 

kiến thức cơ bản về nuôi, dạy con khi họ không có điều kiện tham gia các hoạt 

động cộng đồng. 

- Tổ chức Tọa đàm về chủ đề “Gia đình không có trẻ em bỏ học và vi phạm 

pháp luật” nhằm tạo cơ hội chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về quản lý, giáo dục 

con của các gia đình để con không vi phạm pháp luật và tạo điều kiện học tập 

cho con để con không bỏ học.  Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam Tổ chức 

Giao lưu khách mời về chủ đề “Gia đình với thực trạng trẻ em bỏ học và vi 

phạm pháp luật” (2011), “Gia đình nuôi, dạy con tốt và giáo dục trẻ em gái vị 

thành niên” (2012) nhằm chia sẻ những cách nuôi dạy con tốt, đặc biệt trong 

giáo dục trẻ em gái vị thành niên, đồng thời bổ sung một số kiến thức giáo dục 

giới tính cho các gia đình có con gái ở lứa tuổi vị thành niên, góp phần hạn chế 

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” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vai trò của gia 

đình trong việc nuôi, dạy và giáo dục con cái, đặc biệt là tuyên truyền các kiến 

thức và kỹ năng về nuôi, dạy con tốt cho các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi; 

Giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc nuôi, dạy con của các gia 

đình và cộng đồng dân cư. Thông qua Hội thi nâng cao ý thức và trách nhiệm 

của các bậc cha mẹ, gia đình và cộng đồng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, 

giáo dục trẻ em.  

Qua 3 năm tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng tại 14 

tỉnh/thành điểm đã hướng dẫn, cung cấp kiến thức và kỹ năng về nuôi, dạy con 

tốt cho 1.512.166 bà mẹ, 446.116 ông bố và 259.857 trẻ vị thành niên. 

Bên cạnh những hoạt động truyền thông cộng đồng, Hội LHPN đã biên 

soạn và phát hành nhiều tài liệu truyền thông tới hội viên phụ nữ như: 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 
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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 “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” 

Thực hiện sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, ngày 

24/4/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hôi Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội 

Khuyến học Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp số 205/CTr/BGDĐT - 

HLHPNVN - HKHVN về phối hợp thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng 

trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2009 - 2013. Sau 5 năm, Hội 

LHPN Việt Nam đã tập trung chỉ đạo thực hiện trong các cấp Hội và các tầng 

lớp phụ nữ, đạt được những kết quả nhất định, góp phần cùng các bộ, ngành, 

đoàn thể, địa phương và các tầng lớp nhân dân tham gia vào phong trào thi đua 

“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” hiệu quả, nâng cao chất 

lượng giáo dục nói chung và hướng tới xây dựng xã hội học tập. 

Với vai trò là đơn vị 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, Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng nhiều mô hình hiệu quả 

tại địa phương, giúp cha mẹ nâng cao nhận thức về vai trò của việc học tập đối 

với trẻ, tạo điều kiện cho trẻ được học tập tốt và hỗ trợ cho trẻ khắc phục khó 

khăn trong học tập, đời sống. 

Nhiều mô hình truyền thông đa dạng, phong phú đã được xây dựng như: 

mô hình các Câu lạc bộ, tổ/nhóm “Tiếp sức đến trường”, “Chi hội không có con 

em bỏ học”, tổ “Tiết kiệm để mua sách vở và đóng học phí cho con”, các mô 

hình “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã 

hội”, các câu lạc bộ “Phụ nữ giúp con học tích cực”, “Giúp con học tập”, “Tổ 

phụ nữ khuyến học”, “Khuyến học, khuyến tài”, “Bà mẹ có con vị thành niên”, 

“Em gái vị thành niên”... Các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến 

thức, kỹ năng hướng dẫn, quan tâm, chăm sóc con của các bậc cha mẹ để con có 

thể học tập tốt hơn, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cha mẹ và con trong mọi vấn đề 

của cuộc sống.  

Một số tỉnh, thành Hội đã khai thác, huy động được các nguồn lực từ các tổ 

chức quốc tế hỗ trợ hoạt động như Hội LHPN các tỉnh Quảng Nam, Quảng 

Ngãi, Nghệ An, Thái Nguyên, Quảng Ninh (thực hiện dự án của Tổ chức Hợp 

tác Phát triển và Hỗ trợ ký thuật vùng Flmăng, Vương quốc Bỉ - VVOB tài trợ) 
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đã xây dựng các câu lạc bộ “Giáo dục và đời sống” nhằm tăng cường sự hỗ trợ 

của gia đình và cộng đồng trong việc giúp con em mình học tích cực; tăng 

cường kỹ năng sống giữa cha mẹ và con cái, cải thiện mối liên hệ giữa cộng 

đồng và nhà trường nhằm hỗ trợ cho quá trình dạy và học tích cực. 

TW Hội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức Plan Việt Nam hỗ trợ các 

tỉnh, thành Hội: Hà Giang, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Quảng Ngãi, Kon Tum và Gia Lai tổ chức các hoạt động nâng cao 

kiến thức, kỹ năng về giáo dục cha mẹ cho cán bộ Hội phụ nữ và tình nguyện 

viên; vận động chính sách về tầm quan trọng của giáo dục cha mẹ thông qua hội 

thảo chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức, ban ngành liên quan tại cấp quốc gia. 

Các tỉnh, thành Hội của dự án đã xây dựng mô hình “Nhóm cha mẹ” và “Nhóm 

trẻ chơi dưới 3 tuổi”, trong đó chú trọng chia sẻ kiến thức, nâng cao kiến thức, 

kỹ năng chăm sóc, giáo dục, nuôi dạy con phát triển. 

Cùng với các mô hình cụ thể tại cơ sở, Hội LHPN các cấp đã tích cực vận 

động các nguồn lực để giúp cho trẻ khó khăn có đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở và 

vận động được nhiều học sinh bỏ học trở lại trường. Điển hình là thực hiện Cuộc 

vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, các mô hình Hũ gạo tình thương”, 

“Nuôi lợn nhựa”, “Phúc học đường”, “Trẻ em gái nghèo vượt khó hiếu học”… 

Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động, giúp đỡ được 36.610 em học sinh bỏ 

học trở lại trường; vận động, cảm hóa, giúp đỡ hòa nhập cộng đồng cho 21.736 

vị thành niên. Hội LHPN các địa phương đã vận động, quyên góp, huy động sự 

giúp đỡ của cộng đồng được 123.412.245.088 đồng giúp 823.223 trẻ em có hoàn 

cảnh khó khăn đến trường, hoặc có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn; trao 

tặng học bổng, sổ tiết kiệm, các phần quà cho 294.317 em học sinh vượt khó học 

giỏi, mỗi suất trị giá trung bình từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Một số 

tỉnh, thành Hội còn nhận đỡ đầu các em học sinh học giỏi vượt khó trong suốt 

quá trình các em học tập. Hội LHPN các cấp đã tích cực vận động hội viên, phụ 

nữ và cộng đồng quyên góp được 3.561.781 cuốn sách giáo khoa, cuốn vở viết, 

tập viết, 764.310 bộ quần, áo, 764.310 xe đạp và đồ dùng học tập (bút viết, 

bảng, cặp sách, góc học tập…) cho 293.372 em. 

3. Cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không 3 sạch”  

Trung ương Hội chỉ đạo các cấp Hội thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng 

gia đình 5 không, 3 sạch” do Ban chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam phát 

động với 8 tiêu chí 5 không, 3 sạch trong phạm vi cả nước, gắn với Chương 



6 

 

trình xây dựng Nông thôn mới. Trong đó có tiêu chí Không có trẻ suy dinh 

dưỡng và trẻ bỏ học.  

Cụ thể, gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng là gia đình trong đó trẻ em 

trong độ tuổi (đặc biệt là từ 0-6 tuổi) được chăm sóc đầy đủ, đảm bảo sự phát 

triển toàn diện về thể chất và trí tuệ, không bị tình trạng thiếu các chất dinh 

dưỡng và tình trạng cân nặng và chiều cao thấp hơn so với chuẩn cân nặng và 

chiều cao theo lứa tuổi; gia đình không có trẻ bỏ học là gia đình mà cha mẹ, 

người lớn luôn quan tâm, tạo điều kiện đến việc học tập của trẻ em, đưa trẻ em 

đến trường học theo đúng độ tuổi và không để trẻ em bỏ học giữa chừng. 

Các nộ ết thực, gắn liền với lợi 

ích của từng gia đình và trẻ em, nhất là trong việc giáo dục nâng cao ý thức của 

cộng đồng, đặc biệt là cha mẹ trong giáo dục, giúp con học tập.  

Trong chỉ đạo thực hiện, các tỉnh, thành Hội đã tiến hành xây dựng mô 

hình điểm; tập trung hướng dẫn cơ sở tiến hành rà soát/khảo sát tình hình thực tế 

của địa phương về những vấn đề có liên quan đến nội dung, tiêu chí của Cuộc 

vận động như tình trạng đói nghèo, vấn đề bạo lực gia đình, tỷ lệ sinh con thứ 3 

trở lên, trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học; rà soát, đánh giá các mô hình câu lạc 

bộ hiện có để có sự thống nhất chỉ đạo và tập trung nguồn lực. Các cấp Hội cơ 

sở đã báo cáo cấp uỷ, phối hợp với chính quyền triển khai kế hoạch tổ chức thực 

hiện Cuộc vận động trên địa bàn. Truyền thông kiến thức, tổ chức các hoạt động 

phù hợp để tuyên truyền vận động các gia đình hội viên phụ nữ đăng ký thực 

hiện. Đến nay, các tỉnh/thành đã chỉ đạo, thành lập hơn 11 nghìn câu lạc bộ “gia 

đình 5 không 3 sạch". 

Các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung của 

Cuộc vận động trong các kỳ sinh hoạt chi/tổ phụ nữ, sinh hoạt các Câu lạc bộ; 

trên loa đài truyền thanh tại xã/phường/thôn/bản. Duy trì và phát huy hiệu quả 

các mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, Câu lạc bộ Dân số, câu lạc bộ vệ 

sinh mội trường, câu lạc bộ phụ nữ với kiến thức Pháp luật, câu lạc bộ phòng 

chống bạo lực gia đình, câu lạc bộ “gia đình 5 không 3 sạch”… tạo sự chuyển 

biến về nhận thức, chuyển đổi hành vi trong thực hiện Cuộc vận động. 

Năm 2013, Hội LHPN Việt Nam đã chủ động đề xuất và được Thủ tướng 

Chính phủ chọn là năm Gia đình Việt Nam. Hưởng ứng năm gia đình Việt Nam 

TW Hội LHPN Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết Kế 

hoạch liên tịch số 759/KH-BVHTTDL-HLHPNVN ngày 12/3/2013 thực hiện 

Năm Gia đình Việt Nam, trong đó có chỉ đạo xây dựng mô hình dịch vụ gia 
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đình, mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, phòng chống bạo lực gia đình, mô 

hình gia đình với bảo vệ môi trường và thực hiện an toàn giao thông tại các địa 

phương; tổ chức ra mắt/khánh thành 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…; đồng 

thời 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. Những hoạt động này 

có ý nghĩa nhất định đối với sự phát triển toàn diện của trẻ trong mỗi gia đình - 

những chủ nhân tương lai của đất nước. 

Trong quá trình chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, Hội LHPN Việt 

Nam rút ra các bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt công tác vận động, hỗ 

trợ cha mẹ nuôi dạy con tốt hướng tới một xã hội học tập như sau: 

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. 

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 tốt (gồm cả đối tượng trẻ trong nhà trường và ngoài 

trường học), thể hiện qua sự đầu tư về nhân lực, nguồn lực. 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 để giúp trẻ có môi trường học tập tốt 

nhất. 

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. 

6. Có mối liên hệ chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo để phối hợp tổ 

chức các hoạt động hỗ trợ tốt nhất cho trẻ vị thành niên hướng tới xây dựng một 

xã hội học tập: 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… 
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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… 

 

 


