Lut Tr em nm 2016 gm 7 chng vi 106 iu (tng 46 iu so vi Lut Bo v, chm sóc và giáo dc tr em nm
2004). Chng I. Nhng quy nh chung (t iu 01 n iu 11); Chng II. Quyn và bn phn ca tr em (t iu 12 n iu
41), Chng III. Chm sóc và giáo dc tr em (t iu 42 n iu 46); Chng IV. Bo v tr em (bao gm c ni dung v
bo v tr em có hoàn cnh c bit-t iu 47 n iu 73); Chng V. Tr em tham gia vào các vn v tr em (t iu 74 n
iu 78); Chng VI. Trách nhim ca c quan, t chc, c s giáo dc, gia ình, cá nhân trong vic thc hin quyn và
bn phn ca tr em (t iu 79 n iu 102); Chng VII. iu khon thi hành (t iu 103 n iu 106).

V tên gi, Lut Bo v, chm sóc và giáo dc tr em c i thành Lut Tr em phn ánh y hn ni dung và phm vi
ca Lut.

V khái nim, nguyên tc thc hin quyn tr em và nhng hành vi b nghiêm cm, quy nh "tr em là ngi di 16
tui" ngha là không gii hn tr em là công dân Vit Nam, mà i tng áp dng ca Lut còn bao gm c tr em là
ngi nc ngoài c trú ti vit Nam. Trong Lut Tr em có 11 khái nim c gii thích rõ, trong ó có các khái nim
v phát trin toàn din ca tr em, chm sóc thay th, xâm hi tr em, xâm hi tình dc tr em, giám sát vic thc
hin quyn tr em theo ý kin, nguyn vng ca tr em...

Lut Tr em quy nh 14 nhóm tr em có hoàn cnh c bit, trong ó có b sung các nhóm mi nh: tr em b tn hi
nghiêm trng v th cht và tinh thn do b bo lc; tr em b bóc lt; tr em b mua bán; tr em mc bnh him
nghèo hoc bnh phi iu tr dài ngày thuc h nghèo hoc h cn nghèo; tr em di c, tr em lánh nn, t nn cha
xác nh c cha m hoc không có ngi chm sóc. Lut quy nh "Khi xây dng chính sách, pháp lut tác ng n
tr em, phi xem xét ý kin ca tr em và ca các c quan, t chc có liên quan; bo m lng ghép các mc tiêu,
ch tiêu v tr em trong quy hoch, k hoch phát trin kinh t - xã hi quc gia, ngành và a phng".

Tháng hành ng vì tr em vào tháng 6 hng nm và Qu Bo tr Tr em cng c quy nh trong Lut thúc y
phong trào toàn dân chm sóc, giáo dc và bo v tr em và vn ng ngun lc cho tr em.

Lut Tr em quy nh c th và b sung v các hành vi b nghiêm cm nh tc ot quyn sng ca tr em; cn tr tr em
thc hin quyn và bn phn ca mình; công b, tit l thông tin v i sng riêng t, bí mt cá nhân ca tr em; không
thc hin trách nhim h tr tr em có nguy c hoc ang trong tình trng nguy him,…

Trên c s Hin pháp nm 2013 và Công c ca Liên hp quc v quyn tr em, Lut tr em quy nh 25 nhóm
quyn ca tr em nh quyn sng; quyn bí mt i sng riêng t; quyn c sng chung vi cha, m; quyn c chm sóc
thay th và nhn làm con nuôi; quyn c bo v không b xâm hi tình dc, không b bóc lt sc lao ng, không
b bo lc, b ri, b mc, không b mua, bán, bt cóc, ánh tráo, chim on; quyn c m bo an sinh xã hi; quyn c
tip cn thông tin và tham gia hot ng xã hi; quyn ca tr em không quc tch, tr em lánh nn, t nn… Các bn
phn ca tr em i vi gia ình, nhà trng, cng ng, t nc và chính bn thân các em c quy nh c th trong Lut Tr
em phù hp vi ch nh v ngha v công dân ca Hin pháp nm 2013, Nm iu Bác H dy thiu niên, nhi ng và
phù hp vi yêu cu ào to, bi dng con ngi Vit Nam trong bi cnh mi.

V vic bo m thc hin chm sóc và giáo dc tr em, Lut Tr em quy nh tng quát v chính sách ca nhà nc bo

m v chm sóc, nuôi dng tr em, chm sóc sc khe, giáo dc, bo m iu kin vui chi, gii trí, hot ng vn hóa,
ngh thut, th thao, du lch và thông tin, truyn thông cho tr em. ây là cn c quan trng xây dng, thc hin
các chính sách v quyn tr em trong thc t.

V bo v tr em, Lut Tr em quy nh c th các ni dung v các cp bo v tr em (phòng nga, h tr, can thip) và
trách nhim thc hin; c s cung cp dch v bo v tr em; chm sóc thay th; các bin pháp bo v tr em trong
quá trình t tng, x lý vi phm hành chính, phc hi và tái hòa nhp cng ng. Các bin pháp phòng nga, h tr,
can thip c quy nh c th, cùng vi trách nhim thc hin ca các c quan, t chc, gia ình, cá nhân trong vic bo
v tr em. Lut quy nh các loi hình c s cung cp dch v bo v tr em c ba cp , không ch dng li vic can thip
i vi tr em có hoàn cnh c bit. Ti iu 53 ca Lut Tr em quy nh c th trách nhim ca ngi làm công tác bo v tr
em cp xã. Quy nh v chm sóc thay th nhm m bo tr em c sng trong môi trng gia ình và c chm sóc
thay th khi b mt môi trng gia ình hoc không th sng cùng cha , m vì s an toàn và li ích tt nht ca tr
em. Ti mc 4, Chng IV ca Lut Tr em quy nh các bin pháp bo v tr em trong quá trình t tng, x lý vi phm
hành chính, phc hi và tái hòa nhp cng ng. Ni dung này c xây dng trên c s h thng hóa các nguyên tc
áp dng i vi ngi cha thành niên trong quá trình t tng và x lý vi phm hành chính c quy nh ti các vn bn
pháp lut hin hành, ng thi b sung các nguyên tc c quy nh ti Công c ca Liên hp quc v quyn tr em và
các iu c quc t v t pháp i vi tr em mà Vit Nam là thành viên.

V s tham gia ca tr em vào các vn v tr em, Chng V là ni dung mi ca Lut th ch hóa quy nh ti khon 1,
iu 37 Hin pháp nm 2013 "tr em c tham gia vào các vn v tr em". Chng này quy nh ni dung, phm vi,
hình thc tr em tham gia vào các vn v tr em và bin pháp bo m trong gia ình, nhà trng, c s giáo dc
khác và trong cng ng. c ch giám sát vic thc hin quyn tr em theo ý kin, nguyn vng ca tr em c kh thi
và hiu qu, Lut Tr em quy nh rõ nhim v ca t chc i din ting nói, nguyn vng ca tr em là Trung ng oàn
TNCS H Chí Minh.

V trách nhim ca c quan, t chc, c s giáo dc, gia ình, cá nhân trong vic thc hin quyn và bn phn ca tr
em, Lut Tr em quy nh trách nhim ca các c quan, t chc, gia ình, cá nhân và c s giáo dc trong vic bo
m thc hin quyn tr em, bao gm Quc hi, Hi ng nhân dân các cp, Chính ph, Tòa án nhân dân, Vin Kim
sát nhân dân, các B, c quan ngang B, c quan thuc Chính ph, y ban nhân dân các cp, Mt trn T quc
Vit Nam, các t chc xã hi, t chc kinh t và c bit quy nh trách nhim ca gia ình, cá nhân và c s giáo dc.

Công tác tr em liên quan n trách nhim ca nhiu c quan, t chc, a phng, do ó Lut Tr em quy nh v T chc
phi hp liên ngành v tr em giúp Chính ph, Th tng Chính ph nghiên cu, ch o, phi hp, ôn c, iu hòa các
hot ng nhm m bo tính hiu qu trong quá trình thc hin quyn tr em gia các c quan Trung ng, các t chc,
các a phng.
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