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Thông cáo báo chí 
 
 
 

Sáng kiến An toàn Trực tuyến đầu tư thêm 15 triệu USD nhằm thúc đẩy  
nỗ lực chấm dứt tình trạng bóc lột tình dục và xâm hại trẻ em trực tuyến. 

 
 

New York, ngày 5 tháng 5 năm 2022 – Hôm nay, sáng kiến An toàn Trực tuyến của Quỹ Chấm dứt Bạo 
lực (End Violence) đã công bố khoản đầu tư mới trị giá 15 triệu USD hỗ trợ nỗ lực toàn cầu và khu vực 
trong việc giải quyết vấn đề bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em trực tuyến. Khoản đầu tư mới nhất này 
sẽ giúp 18 tổ chức xây dựng các hệ thống cấp quốc gia mạnh mẽ hơn và tận dụng các giải pháp công 
nghệ để biến Internet thành một không gian an toàn cho trẻ em. 
 
Giám đốc An toàn Trực tuyến, bà Marija Manojlovic cho biết, “Trẻ em trên toàn cầu đang khám phá thế 
giới mới qua mạng nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nguy cơ bị bóc lột và xâm hại tình dục trực 
tuyến ngày càng gia tăng. Chỉ trong một năm qua, đã có hơn 29 triệu báo cáo bóc lột và xâm hại tình 
dục trẻ em trực tuyến. Bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em trên mạng là hình thức bạo lực trẻ em đang 
gia tăng nhanh nhất. Sáng kiến An toàn Trực tuyến hiện dẫn đầu những nỗ lực toàn cầu hướng tới giải 
quyết vấn đề này. Vòng đầu tư mới nhất này sẽ hỗ trợ củng cố các mảng quan trọng của hệ sinh thái 
toàn cầu, đảm bảo mọi trẻ em đều an toàn trên mạng”. 
 
Các dự án mới được lựa chọn sau quá trình đầy cạnh tranh, thông qua các đơn đăng ký được gửi đến 
theo Lời kêu gọi nộp đề xuất năm 2021 ở cấp khu vực và toàn cầu. Những sáng kiến mới này được phát 
triển dựa trên dữ liệu, bằng chứng và thực hành tốt từ các vòng đầu tư trước đó của sáng kiến An toàn 
Trực tuyến, tập trung đảm bảo tác động nhờ tận dụng các giải pháp công nghệ, nâng cao năng lực và 
tăng cường hệ thống quốc gia để có thể ứng phó hiệu quả trước vấn nạn bóc lột và xâm hại tình dục 
trẻ em trực tuyến. 
 
Ở cấp khu vực, các dự án được lựa chọn sẽ triển khai trên khắp các quốc gia ở Đông và Nam Phi, Đông 
Nam Á và phát huy nỗ lực tạo ra thay đổi ở cấp cơ sở. Các sáng kiến sẽ hỗ trợ củng cố hệ thống quốc 
gia, đồng thời gắn nỗ lực chấm dứt nạn bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em trực tuyến với các kế hoạch, 
chương trình quốc gia khác với trọng tâm là chấm dứt bạo lực trẻ em để đảm bảo cải thiện sự hợp tác. 
 
Những cá nhân, tổ chức được chọn đề xuất trong đợt kêu gọi toàn cầu sẽ thúc đẩy các giải pháp công 
nghệ mới, đột phá nhằm ngăn chặn - và chấm dứt - tình trạng bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em trực 
tuyến thông qua cung cấp các công cụ nguồn mở mới cho cơ quan thực thi pháp luật, những nhà vận 
động, trẻ em và các bậc phụ huynh. Bộ công cụ công nghệ này sử dụng trí tuệ nhân tạo, máy học, thực 
tế tăng cường, thực tế ảo và hơn thế nữa. 
 
“Chỉ với một cú nhấp chuột, mạng Internet mở ra trước mắt chúng ta một thế giới rộng lớn với nguồn 
thông tin không giới hạn. Chính vì hấp dẫn như vậy nên Internet đã dần trở thành một phần không thể 
thiếu trong cuộc đời mỗi chúng ta, trong đó bao gồm cả trẻ nhỏ. Thật không còn lạ lẫm để nhận ra trẻ 
em ngày nay rất giỏi công nghệ và sử dụng Internet thành thạo từ khi tuổi còn rất nhỏ. Đặc biệt, trong 
giai đoạn bùng phát của dịch bệnh COVID-19, mạng Internet đã trở thành một yếu tố tất yếu trong đời 
sống của trẻ nhỏ, cũng chính điều này khiến các em phải đối mặt nhiều hơn với các nguy cơ bị bạo lực, 
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xâm hại tình dục trên môi trường mạng. Với nhiều năm nỗ lực không ngừng để chấm dứt mọi hình thức 
bạo lực đối với trẻ em, trong đó bao gồm cả các hình thức xâm hại và bóc lột tình dục qua môi trường 
mạng, World Vision Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục chung tay cùng các đối tác để trang bị cho trẻ em, cha 
mẹ/người chăm sóc trẻ, thầy cô giáo, và cán bộ bảo vệ trẻ em những hiểu biết và bộ công cụ cần thiết, 
để mọi trẻ em được lớn lên trong một thế giới an toàn, tràn đầy tình yêu thương”, Trưởng Đại diện World 
Vision Việt Nam Doseba Sinay chia sẻ. 
 

World Vision và UNICEF Việt Nam là những tổ chức được Sáng kiến an toàn trực tuyến lựa chọn thực 
hiện các hoạt động nhằm chấm dứt xâm hại và bóc lột tình dục trên mạng tại Việt Nam. 
 
Bà Manojlovic chia sẻ, “Sáng kiến An toàn trực tuyến hân hoan chào đón các đơn vị mới nhận tài trợ đến 
với danh mục đầu tư của chúng tôi. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, những đơn vị mới nhận tài trợ sẽ trở thành 
một phần trong mạng lưới toàn cầu của chúng tôi và đóng góp vào văn hóa trao đổi kiến thức, học hỏi 
và hợp tác trên toàn mạng lưới”. 

Đọc thêm về những đơn vị nhận tài trợ mới tại đây 

 
 
 

Hình 1: Trong khuôn khổ Dự án “Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục qua môi trường mạng”, 
do Quỹ Chấm dứt Bạo lực tài trợ, World Vision Việt Nam đã đồng hành và trang bị cho trẻ em, cha mẹ và thầy cô giáo kiến 
thức và bộ công cụ nâng cao để bảo vệ trẻ em hiệu quả hơn trước mọi nguy cơ bị xâm hại tình dục qua môi trường mạng.  
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### 
 
Về Hợp tác toàn cầu và quỹ An toàn Trực tuyến về Chấm dứt Bạo lực trẻ em: 
 
Năm 2016, Tổng thư ký Liên hợp quốc đã khởi động chương trình Đối tác toàn cầu về Chấm dứt bạo lực 
trẻ em và Quỹ liên kết với một mục tiêu: xúc tác và hỗ trợ hành động nhằm chấm dứt mọi hình thức bạo 
lực trẻ em vào năm 2030. Chương trình quy tụ hơn 360 đối tác từ mọi châu lục, tất cả đều mang đến 
những góc nhìn, kiến thức chuyên môn, mạng lưới và giải pháp đa dạng cho nỗ lực toàn cầu bảo vệ trẻ 
em và thanh thiếu niên. Quỹ Chấm dứt Bạo lực là phương tiện mà Chương trình hợp tác sử dụng để tạo 
ra sự thay đổi từ cấp cơ sở. 

Sáng kiến An toàn Trực tuyến của Quỹ Chấm dứt Bạo lực hợp tác chặt chẽ với các đối tác và đơn vị nhận 
tài trợ của chúng tôi, hiện đang dẫn đầu nỗ lực toàn cầu nhằm biến Internet trở thành một môi trường 
an toàn cho trẻ em. An toàn Trực tuyến là một trong những quỹ phi chính phủ lớn nhất dành riêng cho 
sứ mệnh chấm dứt nạn bóc lột và xâm hại tình dục trẻ em trực tuyến. Kể từ khi khởi động vào năm 2016, 
danh mục đầu tư An toàn Trực tuyến đã phát triển và đầu tư lên đến 68 triệu USD cho 80 dự án nhằm 
chấm dứt và ngăn chặn vấn đề bóc lột, xâm hại tình dục trẻ em trực tuyến tại hơn 75 quốc gia. Đọc 
thêm: https://www.end-violence.org/safe-online 

Sáng kiến An toàn Trực tuyến và Liên minh công nghệ đã phát động Quỹ Nghiên cứu an toàn trực tuyến 
của Liên minh công nghệ năm 2022 với mục đích mở mang kiến thức về bóc lột và xâm hại tình dục trẻ 
em trực tuyến, đồng thời gia tăng những hiểu biết có khả năng thúc đẩy hành động nhằm ngăn chặn 
tình trạng này. Thư mời bày tỏ quan tâm đang thu hút nhiều sự chú ý và dự kiến sẽ tiếp nhận các ý tưởng 
đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2022. 

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ Tahseen Alam, Chuyên gia Truyền thông, sáng kiến An 
toàn Trực tuyến, Hợp tác toàn cầu về Chấm dứt bạo lực tại tahseen.alam@end-violence.org 

 
Về World Vision Việt Nam: 
 
World Vision là tổ chức cứu trợ và nhân đạo Cơ đốc với sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống cho 
cộng đồng, đặc biệt là trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa. World Vision phục vụ tất cả mọi người, không 
phân biệt tôn giáo, chủng tộc, dân tộc hay giới. World Vision bắt đầu có mặt ở Việt Nam từ năm 1988. 
Từ đó đến nay, World Vision đã phối hợp với Chính phủ, người dân Việt Nam, cùng các tổ chức phi chính 
phủ quốc tế khác trong việc thực hiện các chương trình cứu trợ, phát triển và vận động chính sách ở các 
cộng đồng còn đang gặp nhiều khó khăn. Các chương trình phát triển dài hạn của World Vision đang 
được triển khai tại 37 huyện thuộc 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. 
 
 
Liên hệ Báo chí: 
 
Ms. Ngô Thu Trà | Cán bộ cấp cao về Truyền thông & Quan hệ Báo chí | World Vision Việt Nam 
Email: ngo_thu_tra@wvi.org | Tel.: (+84) 911.420.880 
 


