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ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN * 

Tóm tắt: Trẻ em là nhóm người yếu thế, dễ bị tổn thương và được cộng đồng xã hội và pháp luật 

bảo vệ. Vì vậy, bảo đảm quyền trẻ em trong quá trình xây dựng luật luôn là chủ đề được quan tâm để 

hướng đến mục tiêu quyền của trẻ em được ghi nhận, bảo vệ, bảo đảm và tôn trọng. Bài viết bàn luận 

một số vấn đề lí luận về quyền trẻ em, bảo đảm quyền trẻ em trong quá trình xây dựng luật ở Việt Nam, 

trên cơ sở đó đánh giá thực trạng bảo đảm quyền trẻ em trong xây dựng luật thời gian qua, chỉ ra một 

số nguyên nhân và kiến nghị bảo đảm quyền trẻ em trong xây dựng luật thời gian tới. 
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THE GUARANTEE OF CHILDREN’S RIGHT IN THE LAW-MAKING PROCESS IN VIETNAM 

Abstract: Children belong to weak and vulnerable group that are protected by everyone in the 

social community and the law. Therefore, ensuring children's rights in the process of law-making is 

always a topic of discussion to aim at the goal that children's rights being recognized, protected, 

guaranteed and respected. The article discusses some theoretical issues on children's rights, ensures 

children's rights in the process of law-making in Vietnam, on that basis, assesses the current situation 

of ensuring children's rights in law-making in recent years. It also points out a number of reasons and 

recommendations to ensure children's rights in the future law-making. 
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1. Quyền trẻ em và bảo đảm quyền trẻ em 

Quyền trẻ em là cách nói ngắn gọn của 

cụm từ “quyền con người của trẻ em”. Do 

đó, để hiểu rõ hơn về  khái niệm quyền trẻ 

em, cần xuất phát từ khái niệm quyền con 

người. Theo Văn phòng Cao ủy Liên hợp 

quốc về quyền con người, quyền con người 

“là những đảm bảo pháp lí toàn cầu có tác 

dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm người 

chống lại những hành động và sự bỏ mặc mà 

những điều này có thể làm tổn hại đến nhân 

phẩm, sự được phép hoặc tự do cơ bản”.
(2)

 

Theo P.H Collin: “Quyền con người là 

những quyền tự do cơ bản của cá nhân 

nam và nữ như quyền tự do ngôn luận, tự 

do hội họp…”.
(3)

 

Tuy có nhiều định nghĩa khác nhau về 

quyền con người nhưng tựu trung lại quyền  

                                           
(2). United Nation, UNHCHR, Frequently asked questions 

on a human rights - based Approach todevelopment 

cooperation, New York and Geneva, 2006. 

(3). Nguyên văn tiếng Anh: “Human rights are rights 

of individual men and women to basic freedoms such 

as freedom of speech, freedom of association…”, xem: 

P.H. Collin, Dictionary of Law, third Edition, Peter 

Collin Publishing Ltd, Great Britain, 2000. 
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