
I. MỘT SỐ QUYỀN CỦA TRẺ EM
1. Quyền sống (Điều 12)
Trẻ em có quyền được bảo vệ tính 

mạng, được bảo đảm tốt nhất các điều 
kiện sống và phát triển.

2. Quyền được chăm sóc sức 
khỏe (Điều 14).

Trẻ em có quyền được chăm sóc tốt 
nhất về sức khỏe, được ưu tiên tiếp cận, 
sử dụng dịch vụ phòng bệnh và khám 
bệnh, chữa bệnh.

3. Quyền được giáo dục, học tập 
và phát triển năng khiếu (Điều 16).

1. Trẻ em có quyền được giáo dục, 
học tập để phát triển toàn diện và phát 
huy tốt nhất tiềm năng của bản thân.

2. Trẻ em được bình đẳng về cơ hội 
học tập và giáo dục; được phát triển tài 
năng, năng khiếu, sáng tạo, phát minh.

4. Quyền vui chơi, giải trí (Điều 17).
Trẻ em có quyền vui chơi, giải 

trí; được bình đẳng về cơ hội tham gia 
các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể 
dục, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi.

5. Quyền bí mật đời sống riêng tư 
(Điều 21).

1. Trẻ em có quyền bất khả xâm 
phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá 
nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất 
của trẻ em.

2. Trẻ em được pháp luật bảo vệ 
danh dự, nhân phẩm, uy tín, bí mật thư 

tín, điện thoại, điện tín và các hình thức 
trao đổi thông tin riêng tư khác; được bảo 
vệ và chống lại sự can thiệp trái pháp luật 
đối với thông tin riêng tư.

6. Quyền được sống chung với 
cha, mẹ (Điều 22).

Trẻ em có quyền được sống chung 
với cha, mẹ; được cả cha và mẹ bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục, trừ trường hợp 
cách ly cha, mẹ theo quy định của pháp 
luật hoặc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Khi phải cách ly cha, mẹ, trẻ em 
được trợ giúp để duy trì mối liên hệ và 
tiếp xúc với cha, mẹ, gia đình, trừ trường 
hợp không vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

7. Quyền được bảo vệ để không bị 
xâm hại tình dục (Điều 25).

Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới 
mọi hình thức để không bị xâm hại tình 
dục.

8. Quyền được bảo vệ để không bị 
bóc lột sức lao động (Điều 26).

Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới 
mọi hình thức để không bị bóc lột sức 
lao động; không phải lao động trước tuổi, 
quá thời gian hoặc làm công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định 
của pháp luật; không bị bố trí công việc 
hoặc nơi làm việc có ảnh hưởng xấu đến 
nhân cách và sự phát triển toàn diện của 
trẻ em.

9. Quyền được bày tỏ ý kiến và hội 
họp (Điều 34).
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Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến, 
nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến 
trẻ em; được tự do hội họp theo quy định 
của pháp luật phù hợp với độ tuổi, mức 
độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ 
em; được cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo 
dục, gia đình, cá nhân lắng nghe, tiếp 
thu, phản hồi ý kiến, nguyện vọng chính 
đáng.

II. BỔN PHẬN CỦA TRẺ EM
1. Bổn phận của trẻ em đối với gia 

đình (Điều 37).
1. Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với 

ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, 
chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha 
mẹ và các thành viên trong gia đình, 
dòng họ.

2. Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp 
gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành 
viên trong gia đình những công việc phù 
hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển 
của trẻ em.

2. Bổn phận của trẻ em đối với 
nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và 
cơ sở giáo dục khác (Điều 38).

1. Tôn trọng giáo viên, cán bộ, nhân 
viên của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã 
hội và cơ sở giáo dục khác.

2. Thương yêu, đoàn kết, chia sẻ khó 
khăn, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

3. Rèn luyện đạo đức, ý thức tự học, 
thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện 

theo chương trình, kế hoạch giáo dục 
của nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

4. Giữ gìn, bảo vệ tài sản và chấp 
hành đầy đủ nội quy, quy định của nhà 
trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở 
giáo dục khác.

3. Bổn phận của trẻ em đối với 
cộng đồng, xã hội (Điều 39).

1. Tôn trọng, lễ phép với người lớn 
tuổi; quan tâm, giúp đỡ người già, người 
khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, 
người gặp hoàn cảnh khó khăn phù hợp 
với khả năng, sức khỏe, độ tuổi của mình.

2. Tôn trọng quyền, danh dự, nhân 
phẩm của người khác; chấp hành quy 
định về an toàn giao thông và trật tự, an 
toàn xã hội; bảo vệ, giữ gìn, sử dụng tài 
sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường phù 
hợp với khả năng và độ tuổi của trẻ em.

3. Phát hiện, thông tin, thông báo, tố 
giác hành vi vi phạm pháp luật.

4. Bổn phận của trẻ em đối với quê 
hương, đất nước (Điều 40).

1. Yêu quê hương, đất nước, yêu 
đồng bào, có ý thức xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc; tôn trọng truyền thống lịch sử 
dân tộc; giữ gìn bản sắc dân tộc, phát 
huy phong tục, tập quán, truyền thống 
và văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất 
nước.

2. Tuân thủ và chấp hành pháp luật; 
đoàn kết, hợp tác, giao lưu với bạn bè, trẻ 

em quốc tế phù hợp vớiđộ tuổi và từng 
giai đoạn phát triển của trẻ em.

5. Bổn phận của trẻ em với bản 
thân (Điều 41).

1. Có trách nhiệm với bản thân; 
không hủy hoại thân thể, danh dự, nhân 
phẩm, tài sản của bản thân.

2. Sống trung thực, khiêm tốn; giữ 
gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể.

3. Chăm chỉ học tập, không tự ý bỏ 
học, không rời bỏ gia đình sống lang 
thang.

4. Không đánh bạc; không mua, bán, 
sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây 
nghiện, chất kích thích khác.

5. Không sử dụng, trao đổi sản phẩm 
có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy; 
không sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò 
chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh 
của bản thân./.


