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KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng  

trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid - 19 
 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1132/KH-ĐCT ngày 17/10/2021 và Hướng dẫn số 

62/HD-ĐCT ngày 09/12/2021 của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam về triển khai 

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động 

của dịch Covid- 19, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nam Định xây dựng Kế hoạch 

triển khai thực hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng Chương 

trình “Mẹ đỡ đầu” do TW Hội LHPN Việt Nam triển khai, nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm 

sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi (trước mắt tập trung ưu tiên đối với trẻ mồ côi do 

dịch bệnh Covid - 19), tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi 

trường gia đình, cộng đồng. 

- Hoạt động của Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được thực hiện có hiệu quả thiết 

thực, đảm bảo quyền trẻ em theo quy định của pháp luật. 

- Các cấp Hội làm tốt vai trò kết nối giữa Hội và các em trẻ em mồ côi, đặc 

biệt là mồ côi do Covid-19, đồng thời giám sát việc thực hiện chính sách và tham gia 

vận động, điều phối các nguồn lực hỗ trợ, đảm bảo công bằng và hỗ trợ các con tiếp 

cận và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. 

- Đảm bảo trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đều được đỡ đầu, chăm sóc, hỗ 

trợ, giúp đỡ, tránh trùng lặp, bỏ sót.  

II. CHỈ TIÊU 

1. Đối với địa bàn có trẻ em mồ côi sinh sống 

- Đảm bảo 100% trẻ mồ côi do Covid-19 tại địa bàn đều có “Mẹ đỡ đầu”. 

- Tùy điều kiện của địa phương, các cấp Hội có thể mở rộng đến đối tượng trẻ 

mồ côi do nguyên nhân khác. 

2. Đối với địa bàn không có trẻ em mồ côi sinh sống 

- Đảm bảo 100% cơ sở Hội tham gia hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. 

Phấn đấu Hội LHPN cấp tỉnh và 100% Hội LHPN cấp huyện/thành phố, đơn vị trực 

thuộc tổ chức được hoạt động đỡ đầu phù hợp với tiêu chí của Chương trình. 

- Tùy điều kiện của từng địa phương, các cấp Hội có tể lựa chọn số lượng, đối 

tượng trẻ mồ côi do các nguyên nhân khác thuộc địa bàn và cách làm phù hợp để đỡ đầu. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG, HÌNH THỨC ĐỠ ĐẦU 

1. Nguyên tắc, đối tượng, hình thức nhận đỡ đầu 
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1.1. Nguyên tắc 

- Hoàn toàn tự nguyện. 

- Tôn trọng các quy định của pháp luật về quyền trẻ em. 

- Các hỗ trợ đảm bảo sát hợp với nhu cầu của trẻ; ưu tiên tối đa điều kiện để trẻ 

được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường gia đình, họ hàng, cộng đồng, quê hương. 

- Công khai, minh bạch nguồn hỗ trợ và đối tượng được thụ hưởng. 

- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Hội phụ nữ nơi có tập thể, cá nhân là 

“Mẹ đỡ đầu” với cấp ủy, chính quyền, các trung tâm và tổ chức Hội cơ sở nơi trẻ 

sinh sống. 

1.2. Đối tượng 

- Mẹ đỡ đầu: Là cá nhân, cán bộ, hội viên, phụ nữ hoặc tập thể, đơn vị, tổ 

chức (trong và ngoài nước) nhận chăm sóc, đỡ đầu một hoặc nhiều trẻ. 

- Con: là Trẻ em mồ côi, trong đó ưu tiên lựa chọn: 

+ Trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 (Mồ côi cả cha và mẹ; 

mồ côi cha hoặc mẹ, không nơi nương tựa, hoặc có người nuôi dưỡng thuộc hộ 

nghèo, gia đình khó khăn). 

+ Trẻ mồ côi chưa được nhận đỡ đầu hoặc ít nhận được sự hỗ trợ. 

+ Tùy điều kiện ở địa phương, Hội LHPN các cấp có thể mở rộng đối tượng 

nhận đỡ đầu là trẻ mồ côi do những nguyên nhân khác. 

1.3. Cách thức đỡ đầu 

-  Đỡ đầu trực tiếp: Cá nhân/tổ nhóm phụ nữ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 

trẻ em mồ côi tại gia đình, cộng đồng, trung tâm, bệnh viện...; tùy điều kiện, khả 

năng của các cá nhân/tổ chức có thể lựa chọn hình thức hỗ trợ phù hợp: Chăm sóc 

động viên tinh thần, tình cảm của trẻ, hướng dẫn/kèm cặp trẻ học, hướng dẫn trẻ 

cách làm việc nhà, tự chăm sóc bản thân...Hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết phục 

vụ cuộc sống hàng ngày, sinh hoạt phí, chi phí học tập, thăm hỏi, động viên...phù 

hợp với nhu cầu thực tế của trẻ. 

- Đỡ đầu gián tiếp: Các tập thể/cá nhân nhận đỡ đầu thông qua gia đình, 

người nuôi dưỡng; hoặc hỗ trợ, tài trợ qua Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu 

thương” trong các cấp Hội. 

Trong đó: 

+ Khuyến khích vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu để đảm bảo sự ổn 

định về môi trường sống, tâm lý của trẻ. 

+ Khuyến khích nhận đỡ đầu các con đến khi trưởng thành hoặc trong một 

thời gian nhất định theo điều kiện/khả năng của tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu hoặc 

nguyện vọng của gia đình. 

+ Mẹ đỡ đầu và cán bộ Hội cơ sở/chi hội trưởng Hội phụ nữ giữ mối liên hệ 

chặt chẽ trong suốt thời gian đỡ đầu. 

2. Nội dung hoạt động cụ thể 
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2.1. Triển khai, truyền thông, vận động hỗ trợ thực hiện Chương trình 

- Hội LHPN các cấp xây dựng kế hoạch/văn bản cụ thể triển khai thực hiện 

Chương trình “Mẹ đỡ đầu”. 

-  Giới thiệu Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ 

côi do tác động của dịch Covid - 19 tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ, các ngành, 

các cấp, các tổ chức cá nhân và toàn xã hội. 

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, biểu dương điển hình 

các cặp Mẹ đỡ đầu và Con; tổ chức biểu dương, tặng quà, học bổng cho các em là trẻ 

mồ côi được nhận đỡ đầu có thành tích học tập tốt hoặc có hoạt động mang lợi ích 

tích cực cho cộng đồng... 

2.2. Các hoạt động nâng cao năng lực, hỗ trợ 

 - Tập huấn, hướng dẫn cán bộ Hội, Mẹ đỡ đầu/người chăm sóc thay thế về: 

kỹ năng chăm sóc trẻ phù hợp với độ tuổi; tư vấn sức khỏe, tâm lý lứa tuổi; hướng 

dẫn kỹ năng sống và an toàn cho trẻ.  

- Hỗ trợ, kết nối tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề sau tốt nghiệp trung học 

cơ sở. 

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn tập huấn, truyền thông chăm sóc, định hướng trẻ. 

- Tổ chức các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, tham quan, học tập. 

- Lồng ghép các hoạt động của Dự án, Đề án, vận động nguồn lực xã hội hóa 

để tổ chức  thực hiện các hoạt động của Chương trình. Tùy điều kiện, có thể hỗ trợ 

thêm tiền mặt hoặc vật chất (Các sản phẩm dinh dưỡng, các nhu yếu phẩm thiết yếu 

phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho trẻ; học phí, đồ dùng, thiết bị học tập...). 

2.3. Giám sát, đánh giá và đề xuất chính sách 

- Giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến trẻ mồ côi ở các địa 

phương theo chức năng của tổ chức Hội, hỗ trợ, hướng dẫn các em và gia đình tiếp 

cận đầy đủ chính sách của Nhà nước; giám sát và hỗ trợ đảm bảo an toàn phòng, 

chống xâm hại trẻ em trong gia đình và cộng đồng. 

- Tổ chức các hoạt động tham vấn, quản lý chặt chẽ, hiệu quả nguồn lực vận 

động hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi. 

- Đình kỳ, đột xuất kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ 

đầu” trong hệ thống Hội, tùy tình hình thực tế có thể bố trí kiểm tra theo chương 

trình, kế hoạch riêng hoặc kiểm tra lồng ghép với hoạt động công tác Hội. 

- Tổ chức sơ/tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình, biểu dương khen 

thưởng, động viên kịp thời. 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

- Từ 01/2022 đến hết tháng 3/2022: Xây dựng kế hoạch, cơ bản hoàn thành tổ 

chức cho các cá nhân, tập thể đăng ký nhận đỡ đầu. 

- Tháng 10/2022: Đánh giá sơ kết, rút kinh nghiệm 1 năm thực hiện. 

- Năm 2026: Sơ kết 5 năm thực hiện và định hướng triển khai các năm tiếp theo. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Hội LHPN tỉnh 

- Ban Gia đình - Xã hội - Kinh tế:  

+ Chủ trì, tham mưu, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Hội LHPN các huyện, thành 

phố và đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo tình 

hình, kết quả thực hiện theo quy định. 

+ Hướng dẫn, phối hợp các cấp Hội khảo sát, nắm nhu cầu/xác minh hoàn 

cảnh thực tế và tổng hợp danh sách trẻ em mồ côi trên địa bàn (bao gồm: họ tên, 

tuổi, địa chỉ, hoàn cảnh cụ thể, nhu cầu hỗ trợ...) gửi Ban Gia đình - Xã hội Trung 

ương Hội LHPN Việt Nam. 

+ Cung cấp thông tin địa chỉ của trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa tới 

các cơ sở Hội và công khai danh sách “Mẹ đỡ đầu”. 

+ Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhận đỡ 

đầu trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa.  

+ Kết nối với các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng đăng ký tình nguyện chăm 

sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện, chăm sóc trẻ mồ côi tại các trung tâm chăm sóc, nuôi 

dưỡng trẻ em mồ côi; hỗ trợ gia đình chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi 

nương tựa tại nhà. 

+ Phối hợp với các ngành chức năng, xây dựng mô hình điểm “Mẹ đỡ đầu” tại 

địa bàn huyện Ý Yên.   

- Ban Tuyên giáo - Chính sách luật pháp 

+ Tuyên truyền rộng rãi về hoạt động của Chương trình “Mẹ đỡ đầu”trên các 

phương tiện truyền thông của Hội và của địa phương. 

+ Truyền thông về kết quả thực hiện Chương trình, kết quả vận động, hỗ trợ 

nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em; định kỳ cập nhật công khai danh sách, thông tin địa 

chỉ của trẻ mồ côi, nhất là trẻ mồ côi do đại dịch Covid - 19 và danh sách “Mẹ đỡ 

đầu” trên kênh thông tin của Hội. 

+ Chủ trì tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách liên quan đến trẻ em mồ côi. 

+ Phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình “Mẹ đỡ 

đầu”, nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa. 

- Ban xây dựng tổ chức Hội và Văn phòng: Phối hợp vận động các tổ chức, 

cá nhân tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, trẻ em 

không nơi nương tựa. Phối hợp với Ban Gia đình xã hội- Kinh tế báo cáo hoạt động 

của Chương trình. 

2. Hội LHPN các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình“Mẹ đỡ đầu”  phù 

hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. 

- Khảo sát, nắm nhu cầu, xác minh hoàn cảnh thực tế và tổng hợp danh sách 

trẻ em mồ côi trên địa bàn (họ tên, tuổi, địa chỉ, hoàn cảnh cụ thể, nhu cầu hỗ trợ...) 

gửi Ban Gia đình xã hội - Kinh tế- Hội LHPN tỉnh.  
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- Cung cấp thông tin địa chỉ của trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa tới 

các cơ sở Hội và công khai danh sách “Mẹ đỡ đầu”. 

- Vận động các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình “Mẹ đỡ đầu”, nhận đỡ 

đầu trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa. 

- Kết nối với các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng đăng ký tình nguyện chăm 

sóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện, chăm sóc trẻ mồ côi tại các trung tâm chăm sóc, nuôi 

dưỡng trẻ em mồ côi; hỗ trợ gia đình chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ em không nơi 

nương tựa tại nhà. 

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hàng tháng, 6 

tháng, 01 năm gắn với Báo cáo kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ 

theo quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban Thường vụ Hội LHPN 

tỉnh. 

3. Các Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh 

- Tham gia hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” bằng hình thức phù hợp với 

điều kiện, khả năng của tổ chức, cá nhân (Trực tiếp nhận đỡ đầu hoặc ủng hộ nguồn 

lực chăm sóc trẻ tùy khả năng, điều kiện). 

- Cập nhật thông tin đánh giá việc tham gia thực hiện và đề xuất sáng kiến 

đảm bảo tham gia thực hiện Chương trình thực chất và hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, 

nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid - 19, đề nghị Hội LHPN các 

huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc cùng các Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN 

tỉnh, Nữ công Liên đoàn lao động tỉnh tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện 

Chương trình đảm bảo hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban GĐXH-TW Hội LHPN Việt Nam; 

- Sở LĐTB&XH, Hội chữ thập đỏ tỉnh; 

- TTr và các ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh; 

- Hội LHPN các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các UV BCH Hội LHPN tỉnh; 

- Lưu: VT- Ban GĐXHKT.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
 

 Nguyễn Thị Minh Hà 
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