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THƯ CỦA  
TRƯỞNG ĐẠI DIỆN 

Quý vị thân mến, 
 
Trong năm qua, tôi có dịp gặp và trò chuyện với 
những em nhỏ đã vươn lên từ hoàn cảnh khó 
khăn. Với những hỗ trợ khiêm tốn từ Tầm nhìn 
Thế giới Việt Nam (TNTGVN), các em đang trong 
quá trình nhận biết và phát huy những tiềm năng 
Trời phú để vươn tới một tương lai với nhiều hứa 
hẹn.  
 
Diên là một cô bé như thế. Em và các anh, chị, 
em của mình từng phải chung nhau rất nhiều thứ, 
từ sàn nhà để học bài đến chiếc xe đạp cũ kỹ 
thường bị hỏng giữa đường làm các em muộn giờ 
tới lớp. Gia đình em nghèo lắm, đến việc mua 
một chiếc bàn học hay một chiếc xe đạp mới 
cũng là điều không thể. Đã có những lúc hoàn 
cảnh gia đình khó khăn khiến Diên nghĩ đến việc 
bỏ học. Nhưng những hỗ trợ kịp thời của TNTG 
đã giúp thay đổi suy nghĩ này. Những món quà 
tuy nhỏ bé nhưng thiết thực với nhu cầu của em 
đã cho em thêm động lực đến trường. Được 
tham gia CLB trẻ em, em học cách nhìn ra xung 
quanh để thấy những bạn cũng đang gặp khó 
khăn và tìm cách giúp đỡ các bạn. Bây giờ, Diên 
đã được bầu làm trưởng CLB và đã trở nên rất tự 
tin khi truyền thông về giá trị sống cho các bạn. 
Em học tập rất chăm chỉ để sau này có một công 
việc tốt và trở thành nhà bảo trợ – giống người 
bảo trợ của em – để giúp nhiều em nhỏ có hoàn 
cảnh đạt được ước mơ của mình. 
 
Còn Tú (7 tuổi) mất bố từ năm em mới 10 tháng 
tuổi. Chờ, mẹ của Tú, một tay chăm sóc 4 đứa 
con, trong đó một đứa con lúc đó mới 2 tuổi và 
một đứa con sinh ra đã câm điếc. Bản thân Chờ 
cũng sinh ra trong một gia đình nghèo – nghèo 
đến mức cô chỉ được học hết lớp 2 – nên cô 
không thể dựa vào anh, chị, em ruột của mình 
được. Lo không có đủ tiền nuôi con ăn, mà lại 
không nỡ bỏ lại con để đi làm công nhân nơi 
khác, cô gặp rất nhiều khó khăn trong việc nuôi 
con. Tú vì thế mà bị suy dinh dưỡng nặng. Tuy 
nhiên đến nay, nhờ những kỹ thuật trồng trọt và 
chăn nuôi được TNTGVN tập huấn cùng với vốn 

hỗ trợ ban đầu để mua giống và những kiến thức 
chăm sóc trẻ được học trong CLB dinh dưỡng, Chờ 
đã có thể làm ra thức ăn đủ để nuôi con cả năm. Tú 
bây giờ khỏe mạnh. TNTGVN háo hức chờ đón em 
tham gia vào CLB trẻ em khi em lên lớp 4 để trang 
bị cho em những kỹ năng và giá trị sống giúp em trở 
thành một công dân có ích.  
 
Bước sang giai đoạn chiến lược 5 năm mới (2018-
2022), chúng tôi được thôi thúc tăng cường cam 
kết với trẻ dễ bị tổn thương nhất – giống Diên và Tú 
– để ngày càng có nhiều trẻ em vươn lên khỏi đói 
nghèo và kinh nghiệm được lời hứa của Thiên Chúa 
về một cuộc sống trọn vẹn.  
 
Tôi muốn cám ơn tất cả các Quý vị – những người 
đã ủng hộ và hợp tác với chúng tôi trong thời gian 
qua. Tôi mong rằng với ơn phước của Thiên Chúa, 
chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau xây dựng những 
cộng đồng vững vàng, không còn khó khăn và có 
thể mang lại tương lai đầy hứa hẹn cho mọi trẻ em. 
 
Trân trọng, 
 
Trần Thu Huyền 
Trưởng đại diện 
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Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở các vùng miền núi vẫn còn rất cao. Theo Báo cáo giám sát dinh dưỡng quốc gia năm 2016 của 
Viện dinh dưỡng, vùng Tây Bắc và Tây Nguyên - nơi phần đông dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số - có tỷ lệ trẻ dưới 5 
tuổi mắc suy dinh dưỡng lần lượt là 30,1% và 34% (thấp còi), 19,3% và 21,4% (nhẹ cân), 8% và 7,2% (gầy còm).  

|  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

-  

trẻ dễ bị tổn thương nhất đã hưởng lợi từ các can thiệp về dinh dưỡng (trong đó, 3.838 trẻ bị dinh dưỡng nặng, 333 trẻ 
mắc bệnh hiểm nghèo, 100 trẻ nhiễm HIV và 2.593 trẻ khuyết tật). 
 

  

người chăm sóc trẻ (cha, mẹ, ông, bà) đã học và thực hành 12 đề tài về sức khoẻ và dinh dưỡng tại các CLB dinh dưỡng 
để chăm sóc tốt hơn cho 131.091 trẻ dưới 5 tuổi.  

 
 

CLB dinh dưỡng có lồng ghép can thiệp sinh kế nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm bổ dưỡng cho trẻ.  

 

thôn áp dụng mô hình phục hồi dinh dưỡng cho 1.352 trẻ bị suy dinh dưỡng, trong đó, 418 trẻ đã thoát suy dinh dưỡng. 
 

 

thôn áp dụng mô hình nước sạch và vệ sinh môi trường (WASH), kết quả có 8.461 nhà tiêu hợp vệ sinh được xây sửa tại 
các hộ gia đình. 

 
 

 

  

CLB đã lồng ghép hợp phần nông nghiệp (vườn dinh dưỡng, canh tác lúa cải tiến).  

 

CLB đã lồng ghép với nhóm tiết kiệm và hợp phần chăn nuôi. 

 
 

 
 

 

 

 

Ngày trước, khi con tôi bị ỉa chảy, tôi chỉ biết cho con ăn cháo với 
muối và không cho uống nước. Bây giờ, tôi đã biết là phải cho con 
ăn uống đủ chất và uống ORS để bù nước và chất điện giải.” - thành 
viên CLB dinh dưỡng tại huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng 



 

 

 
Trước đây, chúng tôi nghĩ nấu cháo với thịt đã là rất bổ 
dưỡng rồi, đến khi tham gia CLB dinh dưỡng chúng tôi 
mới biết là cần phải bổ sung thêm nhiều nguyên liệu 
khác như tôm, cua, rau, dầu ăn, trứng và phải cho con 
ăn ít nhất ba bữa một ngày. Các con của chúng tôi đều 
trở nên khoẻ mạnh hơn.” - thành viên CLB dinh dưỡng 
tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị 

 

 

 

 

 

 

 
Cuối năm 2017, các thành viên của 31 CLB dinh dưỡng 
đã họp chuyển giao với Ban quản lý dự án xã cùng lãnh 
đạo các trạm y tế xã và trạm y tế huyện để bàn về việc 
lồng ghép các CLB dinh dưỡng vào hệ thống y tế của 
Nhà nước nhằm tăng tính bền vững của chương trình. 

 

VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 
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Quyết định 1008 về Tăng cường tiếng Việt cho 
trẻ mầm non, tiểu học vùng dân tộc thiểu số 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 
2/6/2016. Theo đó, mô hình bà mẹ trợ giảng đã 
được đưa vào hệ thống giáo dục tại 42 tỉnh. Tại 
tỉnh Điện Biên, Sở Giáo dục & Đào tạo huyện đã 
phê duyệt ngân sách phân bổ cho việc triển khai 
mô hình này. 
 

Bộ Giáo dục & Đào tạo đã cùng TNTGVN xây 
dựng bộ tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn 
giảng viên nguồn cho các giáo viên và bà mẹ trợ 
giảng. 

VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

 



 

 

- -

 

 

Báo cáo “Việt Nam 2035” do Ngân hàng thế giới thực hiện năm 2016 nhấn mạnh rằng giáo dục yếu kém là một trong 
những nguyên nhân gốc rễ gây ra sự bất bình đẳng về cơ hội cho trẻ em dân tộc thiểu số. Báo cáo đề xuất triển khai chương 
trình giáo dục mầm non chất lượng cao và mô hình bà mẹ trợ giảng để hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số tiếp thu tốt hơn bài 
giảng bằng tiếng Việt.  

|  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

  

trẻ hưởng lợi từ các can thiệp về giáo dục (trong đó có 2.550 trẻ khuyết tật và 76.767 trẻ có hoàn cảnh khó khăn).  
 

 
-   

giáo viên mầm non được tập huấn về phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số và phương pháp lấy trẻ làm 
trung tâm.  
 

  

giáo viên tiểu học được tập huấn về phương pháp dạy tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số và phương pháp học tập tích 
cực. 
 

 

trẻ được hưởng lợi từ các chương trình dạy nghề và các hỗ trợ giáo dục (kỹ năng sống và dụng cụ học tập).  
 

 

CLB đọc sách thôn bản sinh hoạt hàng tuần, tạo cơ hội đọc sách cho 4.462 trẻ em.  
 

-  

thư viện thân thiện được mở tại 67 trường tiểu học, cho trẻ không gian đọc sách tốt.  
 

 

trẻ trong độ tuổi 11 tại các địa bàn dự án của tổ chức có khả năng đọc hiểu, tăng 3,4% so với kết quả năm 2016. 

 
 

 

 

 
 

 

“Các bà mẹ tham gia trợ giảng đã hợp tác với giáo viên 
rất hiệu quả. Họ hiểu về các phong tục và ngôn ngữ 
dân tộc, do đó dễ tiếp cận hơn với trẻ. Trẻ nhờ thế bớt 
nhát và thích đến trường hơn.” - lãnh đạo Sở Giáo dục 
& Đào tạo huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên 
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-

-  

ban cha mẹ - giáo viên giữ vai trò quản lý và hướng dẫn 
các CLB đọc sách và các thư viện thân thiện dành cho trẻ. 
 

 

bà mẹ người dân tộc làm trợ giảng trong các lớp mầm 
non, hỗ trợ 1.357 trẻ dân tộc thiểu số hiểu và nói tiếng 
Việt tốt hơn. 
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68,4% trẻ em Việt Nam trong độ tuổi từ 1 đến 14 bị bạo lực tâm lý hoặc thân thể do thành viên trong gia đình gây ra 
(2014). Tỷ lệ tảo hôn bình quân của 53 dân tộc thiểu số trên cả nước là 26,6%, ở một số nhóm tỷ lệ này có thể lên đến 
50-70% (2015). Trung bình hằng năm, khoảng 370.000 trẻ em bị thương tích do ngã và tai nạn giao thông, 6.600 trẻ 
tử vong, trong đó 3.500 ca (53%) tử vong do đuối nước.  

|  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 

trẻ hưởng lợi từ chương trình bảo vệ trẻ em (trong đó có 3.591 trẻ mồ côi, 2.550 trẻ khuyết tật, 273 trẻ lao động nặng 
nhọc, 568 trẻ đường phố và 91 trẻ vị thành niên). 
 

  

trẻ được tập huấn về quyền trẻ em, sự tham gia của trẻ và các chủ đề về bảo vệ trẻ em (như mua bán trẻ em, lạm dụng 
tình dục, tảo hôn, bạo lực học đường, kỹ năng sống và giá trị sống) thông qua 311 CLB trẻ em.  

 
-  

sáng kiến về bảo vệ trẻ em được chính trẻ em lên kế hoạch và thực hiện. 
 

 

  

người chăm sóc trẻ và thành viên Ban bảo vệ trẻ em được tập huấn về các giá trị sống, quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, sự 
tham gia của trẻ, kỹ năng làm cha mẹ tích cực và kỷ luật tích cực. 
 

  

Ban bảo vệ trẻ em cấp xã được tập huấn về luật và chính sách mới cùng các chuyên đề thiết thực để nâng cao chất 
lượng của công tác bảo vệ trẻ em và xử lý các vụ việc liên quan đến trẻ. Các chuyên đề bao gồm quản lý ca, thăm hộ, 
quyền trẻ em, và phòng ngừa lạm dụng tình dục trẻ em, tảo hôn, mua bán trẻ em và tai nạn thương tích. 
 

 

hộ gia đình tham gia thực hiện sáng kiến Nhà an toàn. 
 

 

ca bảo vệ trẻ em được Ban bảo vệ trẻ em cấp xã hỗ trợ.  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

“Bố mẹ cháu thay đổi rất nhiều từ sau khi tham gia CLB cha mẹ. Bố mẹ cháu dành nhiều thời gian nói chuyện và quan tâm 
đến cháu hơn.” - con gái của một học viên lớp Gia đình hoàn mỹ tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 



TNTGVN đã ký Biên bản ghi nhớ với Cục Trẻ em về việc 
hợp tác triển khai Sáng kiến 5 năm “Chấm dứt bạo lực 
thân thể trẻ em trong gia đình và trường học”. 
 

Mô hình CLB trẻ em và Sáng kiến nhỏ do trẻ khởi 
xướng đã được chính quyền tỉnh Quảng Nam triển khai 
nhân rộng tại các huyện không thuộc dự án của TNTG. 

Kết quả nghiên cứu chung của TNTG, ChildFund, Plan 
và Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường về 
nguyên nhân gốc rễ của tảo hôn ở 4 tỉnh miền núi cùng 
những khuyến nghị để khắc phục đã được chia sẻ tại 
Hội nghị quốc gia về tảo hôn do Ủy ban dân tộc tổ 
chức. 
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VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 
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SINH KẾ 

 
-   

 
 

 

 
Mô hình tổ nhóm tiết kiệm của TNTGVN đã được 
Ngân hàng Chính sách xã hội nhân rộng tại tất cả 
11 xã và thị trấn của huyện Lang Chánh, kể cả địa 
bàn không thuộc dự án của TNTG. 
 
Lãnh đạo và thành viên các nhóm Canh tác lúa 
cải tiến trong Chương trình phát triển vùng Trấn 
Yên đã vận động chính quyền địa phương áp 
dụng mô hình này. Kết quả là, mô hình Canh tác 
lúa cải tiến đã được đưa vào chương trình sản 
xuất lúa trên toàn huyện Trấn Yên. 

VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH 

 
 

-
-

 

“Trong vụ trước, các hộ áp dụng kỹ thuật Canh tác lúa cải 
tiến thu hoạch 240-250kg/sào, còn các hộ khác chỉ thu 
hoạch được 200-210kg/sào.” - bí thư chi đoàn thôn tại 
huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

 



- -
 

 
 

 
 
Dù đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng sâu vùng xa và miền núi Việt Nam vẫn còn cao: Tây 
Bắc (34,52%), Đông Bắc (20,75%), Tây Nguyên (17,14%). Thanh niên nông thôn ít có cơ hội việc làm, nhiều người buộc phải 
di cư đến thành phố để có thu nhập. Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp lên tới 7,29% trong số 1,1 triệu người thất nghiệp năm 
2017 so với tỷ lệ 6,3% năm 2014.  
Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị ảnh hưởng nhất bởi thiên tai. Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách của 
Chính phủ về quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu vẫn còn hạn chế do kinh phí hạn hẹp, thiếu chuyên 
môn kỹ thuật và còn nhiều ưu tiên khác cần được quan tâm. 

|  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

   

trẻ hưởng lợi từ các can thiệp về sinh kế (trong đó có 16.018 trẻ dễ bị tổn thương nhất). 
 

 

hộ có trẻ nhỏ được nhận hỗ trợ về kỹ thuật hoặc đầu vào sản xuất để cải thiện sinh kế và thu nhập. 
 

 

nhóm tiết kiệm mới được thành lập và 6.347 thành viên nhóm tiết kiệm được tập huấn về kỹ năng lập kế hoạch kinh 
doanh và quản lý tài chính cơ bản. 
 

 

thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn được đào tạo nghề và trang bị kỹ năng sống.  

 
-  

 

kế hoạch phòng ngừa rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng được cập nhật ở cấp xã và cấp thôn, giúp người dân chủ động 
chuẩn bị ứng phó với thiên tai nhằm giảm thiểu tối đa tổn thất và mất mát.  
 

 
 

đội phản ứng nhanh được tập huấn về sơ cấp cứu, hệ thống cảnh báo sớm và được diễn tập để ứng phó thiên tai một 
cách hiệu quả hơn.   
 

 
 

trường học áp dụng giáo trình chính khóa và ngoại khóa để nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về giảm nhẹ 
rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.  
 

 

doanh nghiệp vừa và nhỏ đã tham gia mạng lưới chia sẻ với chính quyền thành phố Hải Phòng để thúc đẩy công tác 
quản lý rủi ro thiên tai. 
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Năm 2017 đã chứng kiến nhiều trận thiên tai lịch sử xảy 
ra trên hầu khắp Việt Nam và gây thiệt hại nghiêm trọng 
cho người dân địa phương. Khoảng 400 người đã thiệt 
mạng hoặc mất tích, 650 người bị thương. Tổng thiệt 
hại do thiên tai ở Việt Nam ước tính vào khoảng 2,6 tỷ 
đô la Mỹ.  

 

“Tôi đã rất thất vọng khi thấy trường học bị tàn phá 
nghiêm trọng bởi Cơn bão số 2. Nhờ hỗ trợ của TNTG, 
các em học sinh giờ đã có thể quay trở lại trường và 
học tập trong điều kiện tốt hơn.” - cô Hải, giáo viên 
tiểu học tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá 

 

CỨU TRỢ KHẨN CẤP 

 

  

người lớn, trẻ em bị mất nhà và tài sản do mưa lớn và lũ lụt ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái được hỗ trợ đồ dùng, 
vật dụng trong gia đình để duy trì sinh hoạt hàng ngày.  
 

 

nạn nhân thiên tai được hỗ trợ vật liệu xây dựng để xây lại nhà tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá.   
 

 

trẻ tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái được hỗ trợ bộ dụng cụ học tập bao gồm vở, bút và xe đạp.  
 

 

phòng học bị tàn phá bởi cơn bão số 2 tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa được xây sửa, tạo cơ hội cho 181 học sinh 
được quay trở lại trường học. 

 
 

 
 

 

-  

Tận dụng Quỹ dự phòng Phòng chống thiên tai & Cứu 
trợ khẩn cấp tại văn phòng quốc gia cùng ngân sách 
Chương trình phát triển vùng, TNTGVN đã viện trợ nhân 
đạo cho các hộ chịu ảnh hưởng của thiên tai, cả trong và 
ngoài địa bàn dự án. 

 
Phòng học mới được xây sửa tại huyện Lang Chánh 
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-  

 

  

 

 

 

 

 

 -

-

 

 

 

Với vai trò điều phối Nhóm quản lý 
thiên tai (DMWG), TNTGVN đã tích cực 
thúc đẩy nỗ lực chung giữa các tổ chức 
nhằm tăng cường hợp tác nhân đạo 
trong nước. Một số đóng góp nổi bật 
bao gồm: 

 Dịch ra tiếng Việt, xuất bản và phổ 
biến cuốn Tiêu chuẩn cốt lõi về chất 
lượng và trách nhiệm giải trình của 
hoạt động nhân đạo (CHS)  

 Điều phối công tác phối hợp đánh giá 
và cứu trợ trong đợt lũ lụt/lũ quét ở 
miền Bắc (tháng 8/2017), bão 
Doksuri (tháng 9/2017) và lũ lụt/lũ 
quét ở miền Bắc và miền Trung 
(tháng 10/2017) 

 Thiết lập các nhóm làm việc theo lĩnh 
vực (an ninh lương thực, nước sạch và 
vệ sinh môi trường, dinh dưỡng, phục 
hồi sớm, bảo vệ trẻ em, nhà ở, giáo 
dục, và cấp phát tiền mặt) 

 

TÀI CHÍNH VI MÔ 

-  
hộ gia đình được vay vốn với lãi suất thấp từ chương trình 

Tài chính vi mô.  
 
 
 

 được giải ngân cho khách hàng của 
chương trình. 
 

 

việc làm được tạo mới. 
 
 
 

 / khách 
hàng Tài chính vi mô đã có thể đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu của con 
cái họ (theo kết quả khảo sát 1.344 khách hàng Tài chính Vi mô trong 
năm 2017). 

 

 

 

 

 

“Chương trình tài chính vi mô cho tôi cơ hội mở rộng hoạt động chăn 
nuôi lợn. Hơn thế, với phương thức trả vốn hàng tháng, tôi có thể thực 
hành tiết kiệm, trả hết nợ, nhờ thế tôi không còn phải lo lắng mỗi khi 
đến cuối kỳ hạn vay nữa.” - anh Trí, một khách hàng đang trong vòng 
vay vốn thứ 3 và đã vay tổng cộng 37 triệu đồng để mở rộng chăn 
nuôi lợn 
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“Chúc mừng các bạn cán bộ dự án của TNTGVN vì đã 
và đang mang lại những thay đổi tích cực trong cuộc 
sống của nhiều trẻ em! Hãy tiếp tục làm thật tốt 
nhé!” […] Được gặp người mà nhiều năm nay vẫn trao 
đổi thư từ với gia đình tôi là một trải nghiệm tuyệt vời. 
Tôi đã yêu thích từng phút giây.” - một gia đình bảo trợ 
người Úc chia sẻ trong chuyến thăm Chương trình phát 
triển vùng Trà Bồng 

 

BẢO TRỢ TRẺ EM 

Tính đến cuối tháng 
9/2017: 
 
 

 / 
trẻ được đăng ký vào chương trình Bảo trợ trẻ em. 
 
 

 / nhà bảo trợ duy trì hỗ trợ  tài 
chính hàng tháng cho cộng đồng của trẻ bảo trợ.  
 

 

lá thư, bưu thiếp và món quà 
đã được trao đổi giữa nhà bảo trợ và trẻ bảo trợ.  

 

 

chuyến thăm trẻ của nhà bảo trợ đã được tổ chức. 

 

 

 

Bảo trợ trẻ em là một cách để thể hiện tình cảm và sự 
quan tâm đến trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua 
chương trình Bảo trợ trẻ em, các nhà bảo trợ không chỉ 
giúp được trẻ mà còn có thể giúp cả cộng đồng của trẻ 
vững vàng vươn lên từ đói nghèo. 

 

 

 

 



 

HÀNG VIỆN TRỢ 

Chà (áo khoác đỏ) và bạn đang đi bộ tới trường 
 
 

 

 
 

-  

 
 

 
 

 
 
Chà (11 tuổi) là học sinh lớp 5 tại huyện Điện Biên 
Đông, tỉnh Điện Biên. Nhà cách trường 15km, cha mẹ 
lại không có xe máy để đưa đón nên mỗi tuần, Chà đều 
phải đi bộ 15km trên đường đèo khó đi để tới trường và 
chỉ quay về nhà vào cuối tuần.  

Khi nhận được món quà là một chiếc áo khoác từ Tập 
đoàn YoungOne, Chà nghẹn ngào kể lại: “Chúng cháu 
phải đi bộ rất xa. Phải đến 5 giờ chiều khi trời bắt đầu 
nhiều sương và nổi gió to chúng cháu mới lên được tới 
đỉnh núi cao nhất (khoảng 2/3 quãng đường về nhà). 
Cháu và các bạn phải nép vào nhau cho đỡ lạnh. Vài 
người bạn của cháu đã nghỉ học rồi vì các bạn ấy không 
chịu được đường xa và giá lạnh.” 

Chà muốn sau này trở thành kỹ sư xây dựng để xây 
được những con đường và lưới điện cho người dân 
trong thôn.  

 

 
 

Gói quà tặng trị giá gần 350,000 đô la Mỹ của các nhà tài 
trợ doanh nghiệp và nhà bảo trợ đã được chuyển tới 12.186 
người lớn và 42.380 trẻ em (trong đó có trẻ dễ bị tổn 
thương nhất). 
 
 

 

áo khoác và chăn ấm 
do Tập đoàn YoungOne (Hàn Quốc) tài trợ đã được trao 
cho 32.185 trẻ em và 9.961 người lớn tại 7 huyện thuộc các 
tỉnh Tuyên Quang, Điện Biên và Thanh Hoá.  

 
 

-

 / chiếc đèn 
năng lượng mặt trời do Tập đoàn Panasonic (Nhật) tài trợ 
đã được trao tặng cho các nhóm cộng đồng tại 4 huyện 
thuộc 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, giúp 6.608 trẻ 
em và 2.225 người lớn được hưởng lợi. 

 
 

 

đôi giày do Công ty Tempe (Tây Ban Nha) tài 
trợ đã được trao tặng cho 3.187 trẻ em tại 4 huyện thuộc 
tỉnh Điện Biên. 

 
 

chiếc ba lô do TNTG 
Mỹ quyên góp đã được trao tặng cho 400 trẻ em ở huyện 
Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để khuyến khích tinh thần học tập 
của các em.  

 

 

 

 



 

CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT 
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-

-

- -

-

 

-  

  

 

 

 

Lễ khởi động sáng kiến “Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học” 
Hưởng ứng Sáng kiến toàn cầu 5 Năm về chấm dứt bạo lực trẻ em được khởi xướng bởi TNTG Quốc tế, TNTGVN hợp tác 
cùng đối tác lâu năm là Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ Khởi động Sáng kiến về "Chấm dứt bạo lực thân 
thể trẻ em trong gia đình và trường học" vào tháng 11/2017 nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi từng thành viên trong 
cộng đồng góp sức xây dựng một môi trường sống lành mạnh, an toàn, đảm bảo an sinh cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em dễ 
bị tổn thương nhất. Tại sự kiện, TNTGVN đã ký kết Bản Thỏa thuận hợp tác 5 năm với Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội để đánh dấu bước khởi đầu và khích lệ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thông tấn báo chí và cá nhân tham 
gia vào Sáng kiến nói riêng và nỗ lực chấm dứt bạo lực trẻ em nói chung. Ca sĩ Hà Anh Tuấn tham gia vào Sáng kiến với vai 
trò Đại sứ thiện chí. 

 

-   

 

 

Chương trình Tài chính vi mô của TNTGVN được vinh danh  

Vào tháng 12/2016, chương trình Tài chính vi mô của TNTGVN được Quỹ Citi/ Ngân hàng Citi công nhận là một trong ba tổ 
chức Tài chính vi mô có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế gia đình thông qua các khoản 
vay nhỏ và hỗ trợ kỹ thuật. Hai khách hàng Tài chính vi mô của TNTGVN – Phùng Thị Thủy và Trương Thị Hồng – nằm trong 
danh sách khách hàng cá nhân được vinh danh tại sự kiện, trong đó chị Phùng Thị Thủy được vinh danh là “Khách hàng Tài 
chính vi mô xuất sắc của năm” – danh hiệu cao nhất dành cho cá nhân. Từ những khoản vay khiêm tốn và nhờ chăm chỉ lao 
động, hai khách hàng này không những đã cải thiện được điều kiện kinh tế của bản thân mà còn đã và đang góp phần tạo ra 
sinh kế cho cộng đồng.  
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-

-  

 

Giải thưởng của Chủ tịch TNTG Quốc tế dành cho TNTGVN  

TNTGVN vinh dự nhận giải thưởng của Chủ tịch TNTG Quốc tế dành cho những tiến bộ liên tục trong kết quả khảo sát 
Tiếng nói nhân viên – thành quả của nỗ lực nâng cao năng lực lãnh đạo, tính nhạy bén của tổ chức và hiệu quả hoạt động. 
Tiếng nói nhân viên là khảo sát được thực hiện hàng năm trên toàn bộ mạng lưới các văn phòng TNTG, tạo cơ hội cho 
nhân viên chia sẻ ý kiến trên các phương diện an sinh của nhân viên và an sinh của tổ chức, qua đó cùng nhau tìm ra cách 
thức để mọi nhân viên có thể chung tay nâng cao an sinh của nhân viên và tổ chức.  

 

- -

 

 

 

 -

-  

 

Họp tham vấn Chiến lược 

Tháng 7/2017, cuộc họp tham vấn đối tác về Chiến lược 5 năm của TNTGVN giai đoạn 2018-2022 đã được tổ chức với sự 
tham gia của đại diện Liên Hiệp Quốc, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các cơ quan trung ương và địa 
phương, doanh nghiệp và cộng đồng. Trẻ em và đối tác địa phương đã chia sẻ về những đóng góp của TNTGVN góp phần 
mang lại những thay đổi ý nghĩa tại địa phương họ. Các đại biểu tại cuộc họp thể hiện sự đánh giá cao đối với chất lượng 
chương trình của TNTG và bày tỏ mong muốn hợp tác với TNTGVN trên ba lĩnh vực bảo vệ trẻ em, dinh dưỡng và sinh kế. 
Chiến lược 5 năm của TNTGVN phản ánh rõ mối liên hệ chặt chẽ với chiến lược toàn cầu đầu tiên của TNTG Quốc tế. 

 

 

 

Ngày tìm cầu ý Chúa của Ban lãnh đạo TNTGVN 

Tháng 2/2017, Ban lãnh đạo TNTGVN đã biệt riêng một ngày để lắng nghe thánh âm của Thiên Chúa, tiếng lòng của những 
người đang sống trong nghèo khổ và bất công và sự phản hồi của đối tác. Qua hoạt động này Ban lãnh đạo đã tìm kiếm sự 
khải thị và sự dẫn dắt của Thiên Chúa  để lãnh đạo tổ chức theo thánh ý của Ngài.   



ĐỐI TÁC 
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Chính phủ 
TNTGVN đã hợp tác với Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội thúc đẩy công tác bảo vệ trẻ em và tăng cường 
sự tham gia của trẻ thông qua các hoạt động:  

 tổ chức Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 5 với sự 
tham gia của 200 trẻ em lứa tuổi 9-16 đến từ 29 tỉnh, 
thành phố để nói lên suy nghĩ và đề xuất khuyến nghị 
với lãnh đạo Nhà nước nhằm giải quyết vấn đề bạo 
lực trẻ em, 

 xây dựng Công cụ Giám sát & Đánh giá Chương trình 
Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em giai đoạn 2016-
2020, 

 khởi động sáng kiến 5 năm về chấm dứt bạo lực thân 
thể trẻ em trong gia đình và trường học. 

 
TNTGVN tham gia đóng góp cho Chương trình hành 
động quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2016-2020 
nhằm hỗ trợ Viện dinh dưỡng quốc gia nhân rộng các 
mô hình kỹ thuật giải quyết hiệu quả tình trạng suy dinh 
dưỡng thấp còi. 
 

TNTGVN phối hợp cùng UBND và các phòng ban 
chuyên môn ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã triển khai 
các chương trình vùng tại 14 tỉnh, thành phố. Thỏa thuận 
về việc tiếp tục triển khai các Chương trình phát triển 
vùng trong giai đoạn 2017-2022 đã được ký kết với 
UBND của 11 tỉnh, thành phố. Các thỏa thuận còn lại 
tiếp tục có hiệu lực, ít nhất tới hết năm 2018. 
 

Các nhóm công tác 
TNTGVN là thành viên tích cực trong các Nhóm công 
tác về quyền trẻ em, dinh dưỡng và y tế, giảm thiểu rủi 
ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.  

  
 

 

 

-

 

 

-  

 -

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

NHÂN VIÊN 
Năm 2017 có 415 nhân viên tham gia triển khai các 
chương trình, dự án của TNTGVN, trong đó hơn 99% số 
nhân viên là người Việt.   

-  
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NHÀ TÀI TRỢ 

TNTGVN đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác của tất cả 
các nhà bảo trợ, các doanh nghiệp, tổ chức và Chính 
phủ đã giúp TNTGVN triển khai các chương trình hỗ trợ 
cộng đồng tại Việt Nam.  

 

 

 

/ Nam 

 

/ Nữ 

 

 

 

 
Trên 5 năm công tác  

-  
1-5 năm công tác  

 
Dưới 1 năm công tác  

 

 

 

| DỰ ÁN ĐẶC BIỆT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| HÀNG VIỆN TRỢ 
 

Và 56.000 nhà tài trợ cá nhân cùng các doanh nghiệp, 
trường học và Hội thánh đã có những đóng góp quý giá 
thông qua các văn phòng TNTG tại 14 quốc gia trong 
khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Tây Âu và Mỹ.   
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BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

-  

Năm tài chính: 1/10/2016-30/9/2017 

 
Ngân sách theo văn phòng tài trợ  

| Australia   

| Áo   

| Pháp   

| Đức   

| Hồng Kông   

| Nhật   

| Hàn Quốc   

| Malaysia   

| New Zealand   

| Singapore   

| Tây Ban Nha   

| Thụy Sĩ   

| Đài Loan   

| Mỹ   

| Việt Nam   

 
TỔNG NGÂN SÁCH 

  

 
Ngân sách theo nguồn tài trợ  

| Chính phủ   

| Tổ chức đa phương   

| Bảo trợ trẻ em   

| Tư nhân   

| Hàng viện trợ   

 
TỔNG NGÂN SÁCH 

  

 
Chi phí hoạt động theo lĩnh vực 

| Dinh dưỡng   

| Giáo dục   

| Bảo vệ trẻ em   

| Sinh kế   

| Cứu trợ khẩn cấp   

| 
Phương pháp tiếp cận chương trình 
phát triển 

  

 
TỔNG NGÂN SÁCH 

  

Báo cáo tổng kết  | 23 



 

 

 

Vì một cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa cho mọi trẻ em, 
Và những tấm lòng thiện chí biến mong ước đó thành hiện thực. 

T (84-24) 3943 9920    |    w ww.wvi.org/vietnam    |    f www.facebook.com/worldvisioninvietnam 


