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Lời giới thiệu 
 

 Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được Đảng và Nhà nước quan 

tâm, xem là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an sinh xã hội, vì 

mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài của đất nước. Trong những năm qua, Đảng ta đã ban 

hành nhiều văn bản với những quan điểm, chủ trương, định hướng cụ thể để lãnh đạo đối 
với công tác trẻ em. Ngày 5/11/2012 Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 20/CT-TW về việc 

“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em 

trong tình hình mới”. Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước về công tác 

trẻ em ở Trung ương đã thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của chỉ thị thành 

các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý Nhà 

nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng 

đã kịp thời tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20/CT-TW. Với sự vào cuộc 

của cả hệ thống chính trị, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đã có sự chuyển 

biến tích cực. 

Tuy nhiên hiện nay vấn nạn bạo hành, xâm hại trẻ em có nguy cơ ngày càng tăng 

theo chiều hướng diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận và để lại nhiều hậu quả 

nghiêm trọng cho xã hội. Trung bình mỗi năm, cả nước phát hiện khoảng 2.000 trẻ em bị 

bạo lực, xâm hại. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan chức năng đã điều tra, xử lý 

720 vụ với 790 trẻ bị xâm hại, trong đó xâm hại tình dục là 573 vụ (bằng 79,5%). Xâm hại 

tình dục trẻ em không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, vô đạo đức mà còn gây ra nỗi đau 

về mặt thể chất cùng những tổn thương nghiêm trọng, lâu dài về cả thể xác và tinh thần 

cho nạn nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự trong lành và phát triển bền vững của xã 

hội.  

Để bảo đảm cho trẻ em có một môi trường sinh sống, học tập và vui chơi thực sự an 
toàn và lành mạnh đòi hỏi sự quan tâm kịp thời của các ngành, các cấp và sự nỗ lực, chung 

tay góp sức của cả cộng đồng.  

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới 

thiệu cùng bạn đọc Thông tin khoa học chuyên đề: “Bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ và trách 

nhiệm không của riêng ai”.  

 Trân trọng giới thiệu! 

              BAN BIÊN SOẠN 
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TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC  

CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ EM 
 

Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được Đảng và Nhà nước 
quan tâm, xem là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an 
sinh xã hội, vì mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài của đất nước. 

Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản với những quan điểm, chủ trương, định 
hướng cụ thể để lãnh đạo đối với công tác trẻ em. Gần đây nhất, Bộ Chính trị ban hành 
Chỉ thị 20/CT-TW ngày 5/11/2012 về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”. Trong đó, yêu cầu 
các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể phải quán 
triệt và thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm về công tác trẻ em. Sau khi Chỉ thị 20/CT-
TW được ban hành, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước về công tác 
trẻ em ở Trung ương đã thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của chỉ thị 
thành các văn bản quy phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý 
Nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Cấp ủy, chính quyền các địa phương 
cũng đã kịp thời tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20/CT-TW. Với sự 
vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đã có 
sự chuyển biến tích cực. 

1. Một số kết quả quan trọng: 
Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động trong lĩnh vực trẻ em đã được thực 

hiện với nội dung và hình thức phong phú. Nội dung tuyên truyền, giáo dục tập trung 
vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các kiến thức 
chuyên đề nâng cao nhận thức, vận động sự ủng hộ và tham gia của toàn xã hội; các tập 
thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Phương thức tuyên truyền, 
giáo dục chủ yếu là trên các phương tiện thông tin đại chúng; các hình thức tư vấn trực 
tiếp và tư vấn cộng đồng; đường dây tư vấn và hỗ trợ trẻ em (ngày 7/12/2017, Tổng đài 
quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã chính thức vận hành); qua các chương trình truyền hình, 
bản tin, phóng sự ngắn về các vấn đề liên quan đến trẻ em. 

Hệ thống pháp luật, chính sách về trẻ em đã được rà soát, sửa đổi và bổ sung theo 
hướng mở rộng chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em 
thuộc gia đình nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, đồng thời bảo đảm phù 
hợp và thực hiện đầy đủ Công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt Nam đã phê 
chuẩn; tập trung phòng ngừa, giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, bị lạm 
dụng sức lao động và một số vấn đề liên quan đến trẻ em gây bức xúc xã hội. Các 
chương trình, đề án chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là cho trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt và nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt đã được các bộ, ngành và nhiều 
địa phương quan tâm chỉ đạo, đầu tư nguồn lực cũng như huy động các nguồn lực 
trong xã hội, góp phần quan trọng để trẻ em được chăm sóc sức khỏe và có cơ hội, điều 
kiện để phát triển cả về thể chất, tinh thần và xã hội. Nhiều chương trình, đề án, dự án 
về trẻ em đã được triển khai cho giai đoạn 2016 - 2020 như: Chương trình hành động 
quốc gia vì trẻ em; chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em; chương trình thúc đẩy quyền 
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tham gia của trẻ em; chương trình phòng, chống bạo lực đối với trẻ em; chương trình 
phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em và các chương trình chăm sóc, giáo dục, bảo 
vệ trẻ em… 

2. Một số vấn đề còn hạn chế 
Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, 

thiếu chủ động, sâu sát, kiểm tra, giám sát, đặc biệt là ở cấp xã, phường. Công tác 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa thường 
xuyên và rộng khắp, thiếu chiều sâu, chủ yếu tập trung vào những dịp cao điểm; chưa 
có tài liệu tuyên truyền về chính sách, pháp luật, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục trẻ em phù hợp cho các đối tượng khác nhau, đặc biệt là đối với gia đình và cộng 
đồng dân cư. 

Một số quy định của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa có 
tính khả thi cao, chưa cụ thể và còn bất cập. Việc ban hành văn bản hướng dẫn dưới 
luật cụ thể về một số nhóm trẻ em còn chậm. Việc triển khai thực hiện các chương 
trình, đề án về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em còn nhiều khó khăn và hạn chế. 

Về chăm sóc sức khỏe trẻ em: Gánh nặng bệnh tật và tử vong trẻ sơ sinh còn cao; 
tính bền vững của chương trình tiêm chủng cho trẻ em chưa được đảm bảo; tỷ lệ suy 
dinh dưỡng trẻ em ở miền núi, vùng sâu, vùng xa còn cao; tỷ lệ trẻ em thừa cân, béo 
phì đang tăng nhanh ở các thành phố lớn; cán bộ y tế chuyên ngành nhi khoa còn thiếu 
và yếu; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế còn thiếu thốn, nhất là tuyến cơ sở… 

Về giáo dục trẻ em: Chương trình học của học sinh còn nặng dạy về kiến thức mà 
thiếu dạy kỹ năng sống; cơ sở vật chất trường lớp, dụng cụ học tập, sân chơi cho học 
sinh còn thiếu, sự phân bổ giáo viên không đồng đều giữa các cấp học cũng như giữa 
các vùng, miền; chất lượng giáo dục mầm non vẫn còn khoảng cách khá xa giữa thành 
thị và nông thôn, miền núi; thiếu sự quan tâm, chăm sóc, tư vấn về sức khỏe tinh thần 
cho học sinh, đặc biệt là ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

Về bảo vệ trẻ em: Hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em còn chậm củng cố; 
đặc biệt ở cấp huyện, xã nên tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực, tai nạn 
thương tích, bị lạm dụng sức lao động có xu hướng tăng thời gian gần đây; cấu trúc hệ 
thống dịch vụ bảo vệ trẻ em thiếu tính đồng bộ, thống nhất, chưa có sự quản lý, giám 
sát chặt chẽ và còn khác biệt giữa các vùng, miền. 

Về bảo đảm vui chơi, giải trí và thực hiện quyền tham gia của trẻ em: Điều kiện 
vật chất như sân chơi, bãi tập, khu vui chơi giải trí, mạng lưới thư viện, các thiết chế 
văn hóa, thể thao hầu như còn thiếu, nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn; việc thực hiện 
quyền vui chơi, giải trí của trẻ em gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý thông tin trên 
mạng chưa hiệu quả; sự tham gia của trẻ em vào các hoạt động xã hội còn hạn chế, 
quyền tham gia của trẻ em còn mang tính hình thức. Cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em 
cấp huyện, xã còn kiêm nhiệm, không ổn định; đội ngũ cộng tác viên thôn, bản chưa 
được quan tâm bố trí, hỗ trợ kinh phí, chưa được đào tạo, tập huấn thường xuyên để 
trang bị, bổ sung kiến thức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cơ sở. Sự 
phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 
về trẻ em ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức và thiếu thường xuyên. Việc lồng 
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ghép các chương trình, đề án về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em hiệu quả chưa 
cao. Công tác thu thập thông tin số liệu còn nhiều bất cập, còn thiếu sự tin cậy và tính 
đồng bộ giữa các bộ, ngành. 

Cùng với những hạn chế, yếu kém trên, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ 
em ở nước ta đang đứng trước nhiều thách thức như: Tác động của tình hình kinh tế - 
xã hội trong nước và quốc tế, sự phân hóa giàu nghèo, tình trạng thất nghiệp, sức ép 
của kinh tế thị trường đến việc làm và thu nhập để bảo đảm đời sống của nhiều gia 
đình, tình trạng nghèo đói vẫn tồn tại, đô thị hóa với tốc độ cao… 

3. Đề xuất, kiến nghị:  
Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tập trung vào một số nội dung sau: 
Một là, nâng cao nhận thức và tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, vai 

trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác 
chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đưa các chỉ tiêu về trẻ em là một tiêu chí trong 
chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm của địa phương. 

Hai là, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo 
và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về trẻ em. 

Ba là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến trẻ em để bảo đảm phù 
hợp với Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Luật Trẻ em. Lồng ghép vấn đề 
nghèo trẻ em trong chính sách tiếp cận giảm nghèo đa chiều. Bổ sung, sửa đổi bộ tiêu 
chí đánh giá xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, lồng ghép với tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh. Lồng ghép thực hiện các chính sách trợ giúp thực hiện 
các quyền trẻ em nói chung, chính sách trợ giúp có điều kiện cho trẻ em theo nhóm xã 
hội, nhóm đối tượng đặc thù. 

Bốn là, tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục về chăm sóc, giáo dục và 
bảo vệ trẻ em, đa dạng các hình thức và tài liệu truyền thông cho các đối tượng khác 
nhau, quan tâm đến đối tượng là gia đình và cộng đồng. Tăng cường giáo dục kiến 
thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, đặc biệt về phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối 
với trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên gia đình, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, 
người trực tiếp làm việc với trẻ em. Nâng cao năng lực truyền thông về bảo vệ, chăm 
sóc trẻ em cho lực lượng truyền thông đại chúng. 

Năm là, tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em bảo đảm hỗ 
trợ, can thiệp trẻ em có nguy cơ cao bị xâm hại. Rà soát, đánh giá hoạt động, quy hoạch 
các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em công lập và ngoài công lập; kiện toàn hoặc 
thành lập các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyên biệt như trung tâm công tác 
xã hội hoặc trung tâm công tác xã hội trẻ em cấp tỉnh hoặc cấp huyện; phát triển các 
mô hình điểm tư vấn bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, điểm tham vấn bảo vệ trẻ em trong 
trường học. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình về thực hiện quyền trẻ em. 

 

                                                                                       TS. Vũ Thị Kim Anh 
                                                                             (tuyengiao.vn - Ngày 20/6/2018) 
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TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM 
 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu 
cầu các cơ quan chức năng trong năm 
2019 tập trung tăng cường phòng, 
chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. 

Tại Thông báo số 117/TB-VPCP, 
Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến 
của các thành viên Ủy ban quốc gia, 
hoàn thiện và thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy 
ban quốc gia ký Báo cáo kết quả công 
tác năm 2018, ban hành Kế hoạch công 
tác năm 2019 của Ủy ban quốc gia trong 
đó cần tập trung một số nội dung chủ 
yếu. Cụ thể, Phó thủ tướng yêu cầu các 
bộ, ngành cần tiếp tục rà soát, xây dựng, 
sửa đổi, bổ sung các chính sách bảo đảm 
quyền trẻ em phù hợp với quy định của 
Luật Trẻ em; tăng cường thực hiện các 
chính sách đã ban hành; phối hợp hiệu 
quả trong xử lý các vụ việc vi phạm 
quyền trẻ em, bảo đảm kịp thời, nghiêm 
minh, hỗ trợ tốt nhất cho trẻ em; phân 
công cơ quan, đơn vị đầu mối chịu trách 
nhiệm tiếp nhận, giải quyết, thông tin khi 
xảy ra vụ việc vi phạm quyền trẻ em. 

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội chủ trì, 
phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Trung ương Đoàn Thanh niên 
Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cơ 
quan, tổ chức liên quan, các địa phương 
tăng cường truyền thông nhằm nâng cao 
nhận thức, kỹ năng của người dân và trẻ 
em về các biện pháp bảo vệ trẻ em, 
phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục 
trẻ em thông qua các phương tiện thông 
tin đại chúng, trực tiếp đến gia đình, 
cộng đồng, trường học và ứng dụng công 

nghệ thông tin, truyền thông trực tuyến. 

Đồng thời, Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Bộ Y tế, 
Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 
hướng dẫn việc thành lập và hoạt động 
nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã 
do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã đứng 
đầu với thành phần gồm người làm công 
tác bảo vệ trẻ em cấp xã, công an xã, 
đoàn thanh niên xã, hội phụ nữ xã, nhân 
viên y tế thôn bản, nhân viên hội chữ 
thập đỏ xã (nếu có); hình thành mạng 
lưới những người tham gia công tác bảo 
vệ trẻ em gồm các thành viên thuộc 
nhóm chuyên trách bảo vệ trẻ em cấp xã 
và các thành viên tự nguyện; chủ trì, 
phối hợp với các bộ, ban, ngành, các 
thành viên Ủy ban quốc gia xây dựng, 
ban hành kế hoạch kiểm tra liên ngành 
của Ủy ban quốc gia tại một số bộ, 
ngành, địa phương về việc triển khai 
thực hiện quyền trẻ em, nhất là phòng, 
chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, 
phòng, chống đuối nước trẻ em và an 
toàn thực phẩm cho trẻ em. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ 
đạo các địa phương rà soát tất cả cơ sở 
giáo dục mầm non, nhất là ở các khu 
công nghiệp, khu chế xuất, yêu cầu có 
biện pháp quản lý, giám sát, công khai 
hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ em, 
phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em. 

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan nghiên cứu, hướng dẫn 
cụ thể về xác định mức độ tổn hại về sức 
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khỏe tâm thần đối với trẻ em bị xâm hại; 
xác định mức độ khuyết tật đối với nhóm 
trẻ em mắc hội chứng rối nhiễu phổ tự kỷ 
làm căn cứ xử lý về tư pháp và xây dựng 
các chính sách hỗ trợ phù hợp. 

Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao 
khẩn trương đẩy mạnh việc tập huấn 
phương pháp nghiệp vụ điều tra, truy tố, 
xét xử thân thiện với trẻ em và người 
chưa thành niên. 

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, 
phối hợp với Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội và các cơ quan liên quan 
xây dựng các công cụ kết nối mạng lưới 
những người tham gia công tác bảo vệ 
trẻ em trong khung khổ Đề án Tri thức 
Việt số hóa. 

Xử lý việc lôi kéo học sinh sử 
dụng ma túy 

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với 
Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn 
trương kiểm soát, phát hiện và xử lý việc 
quảng bá, mua bán, lôi kéo thiếu niên, 
học sinh sử dụng ma túy, các chất hướng 
thần, nhất là qua mạng xã hội; chủ trì, 

phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài 
Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình 
Việt Nam tăng cường tuyên truyền về tác 
hại của các chất ma túy, chất hướng thần, 
nhất là đối với thiếu niên, học sinh. 

Phó thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai 
thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ về công tác bảo vệ trẻ em (văn bản 
số 324/TB-VPVP ngày 29 tháng 8 năm 
2018 và văn bản số 1123/UBQGTE ngày 
21 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban quốc 
gia về trẻ em về tăng cường các biện 
pháp phòng, chống đuối nước trẻ em); ưu 
tiên bố trí nguồn lực để giải quyết các 
vấn đề liên quan đến trẻ em và thực hiện 
quyền trẻ em; thông tin kịp thời, đầy đủ 
cho các đơn vị thông tin truyền thông về 
các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. 

 

TH 
(dangcongsan.vn - Ngày 04/4/2019)

 

 
   

Bộ Công an yêu cầu tăng cường điều tra và xử lý các vụ xâm hại tình dục trẻ em 
 

Ngày 3/4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an 
có văn bản chỉ đạo, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tăng cường hiệu quả 
công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý, giảm tội phạm và vi phạm pháp 
luật liên quan bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. 

Thời gian qua, quán triệt chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an, công an các đơn 
vị, địa phương đã tăng cường biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi 
phạm pháp luật, triển khai thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đạt nhiều kết 
quả tích cực, kiềm chế sự gia tăng của một số loại tội phạm, giải quyết kịp thời, ổn 
định nhiều vấn đề bức xúc nổi lên về trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững an 
ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vì cuộc sống bình yên, 
hạnh phúc của nhân dân. 
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Tuy nhiên, gần đây một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật có dấu hiệu phức 
tạp, trong đó có tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em 
(chiếm hơn 80% tội phạm xâm hại trẻ em và còn tiềm ẩn). 

Qua báo cáo của công an các đơn vị, địa phương, phản ánh của báo chí và theo 
dõi, chỉ đạo của Bộ Công an cho thấy, mặc dù lực lượng công an và các ngành, các cấp 
đã tăng cường phối hợp phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý các hành vi vi phạm pháp 
luật và tội phạm liên quan bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em nhưng hiệu quả còn hạn 
chế, khó khăn, vướng mắc; xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng, phức tạp ở nhiều địa 
phương như bạo lực học đường, hiếp dâm, dâm ô, xâm hại tình dục trẻ em, đặc biệt là 
vụ học sinh 10 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội; vụ hiếp dâm tập thể bạn học lớp 10 ở Quảng 
Trị, vụ bố đẻ hiếp dâm con gái 10 tuổi, 14 tuổi ở Long An, Bắc Giang; vụ nhiều học 
sinh trung học cơ sở đánh bạn ở Hưng Yên, Nghệ An; vụ cô giáo đánh nhiều học sinh 
trung học cơ sở ở Bà Rịa - Vũng Tàu… gây dư luận hoang mang, bức xúc trong xã hội. 

Để tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý, giảm tội 
phạm và vi phạm pháp luật liên quan bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, Bộ Công an yêu 
cầu công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Thứ nhất, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp các ngành 
chức năng thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về 
phòng, chống tội phạm; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, trọng tâm là Kết luận số 
05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 
48-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 
22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 
1/12/2012 của Ban Bí thư (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Luật Trẻ em; Quyết 
định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 phê duyệt Chương trình phòng, chống mua 
bán người giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 
2012 - 2020; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Đề án xây dựng khu dân cư, xã, 
phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh, trật tự” của 
Bộ Công an... 

Thứ hai, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, thực hiện “Hướng dẫn 
công tác phòng ngừa nghiệp vụ; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố 
về xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi” theo Quyết định số 8316/QĐ-BCA-C02 ngày 
26/12/2018 của Bộ Công an; phối hợp lực lượng chức năng, các ngành, các cấp, nhất là 
ngành giáo dục, văn hóa, lao động tổ chức tốt công tác phòng ngừa xã hội, giáo dục, 
quản lý trẻ em, học sinh và thanh thiếu niên, huy động gia đình, nhà trường, xã hội và 
mọi tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, vi phạm pháp 
luật liên quan bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. 

Thứ ba, công an các đơn vị, địa phương tổ chức điều tra cơ bản, nắm tình hình, 
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khảo sát, đánh giá, xác định diện trẻ em thường bị bạo lực, xâm hại; diện đối tượng có 
hành vi xâm hại và bạo lực; xác định các hành vi bạo lực, xâm hại có nguyên nhân từ 
bản thân các em, gia đình, nhà trường, xã hội để tuyên truyền, thông báo cảnh giác 
phòng tránh; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xác minh, điều tra, xử lý các vụ 
án, vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em. Tiếp nhận kịp thời tin báo, tố giác tội phạm, kiến 
nghị khởi tố liên quan bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; khẩn trương xác minh, điều 
tra, truy tìm, bảo vệ nạn nhân. Tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bạo 
lực, xâm hại tình dục trẻ em, phối hợp viện kiểm sát và tòa án các cấp truy tố, xét xử 
nghiêm minh một số vụ án trọng điểm để răn đe, phòng ngừa chung. Tổ chức hội thảo, 
tập huấn nâng cao năng lực cho công an cơ sở về phòng ngừa, phát hiện, điều tra tội 
phạm bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên và 
phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, mua bán người. Phối hợp bộ, ngành 
liên quan tăng cường quản lý, giáo dục trẻ em làm trái pháp luật, xây dựng mô hình 
“Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”, 
“Phòng ngừa, trợ giúp trẻ em, người chưa thành niên bị xâm hại tình dục”; thành lập 
các đoàn liên ngành kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại tình 
dục trẻ em. 

Thứ tư, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp hướng dẫn 
công an các đơn vị, địa phương triển khai Chương trình phối hợp số 11/CTPH ngày 
26/2/2019 giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an, Viện Kiểm 
sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em 
gái giai đoạn 2019 - 2022; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Dự án “Đấu tranh phòng, 
chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, 
chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018 - 2020 theo Quyết định số 
2468/QĐ-BCA-C02 ngày 28/5/2018 của Bộ Công an; phối hợp tiếp nhận và hướng dẫn 
công an các địa phương tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi 
xâm hại trẻ em từ tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (đầu số 111) của Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội. 

Thứ năm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì hướng dẫn 
công an các địa phương thực hiện Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 
liên quan đến các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và Thông tư liên tịch số 
06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH ngày 21/12/2018 về phối 
hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự về thủ tục tố tụng đối với 
người dưới 18 tuổi; tổ chức tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố 
và điều tra, đề nghị truy tố các tội danh liên quan đến bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em 
bảo đảm kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; bổ sung vào chương 
trình đào tạo, tập huấn cho thủ trưởng, phó thủ trưởng, điều tra viên, cán bộ điều tra về 
kỹ năng tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và xác minh, điều 
tra vụ án bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ 
sung hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 
góp phần xử lý nghiêm minh hành vi bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. 
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Thứ sáu, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 
phối hợp các ngành liên quan tăng cường nắm tình hình, quản lý các trang mạng xã hội 
có nội dung tuyên truyền, kích động, cổ súy bạo lực, dâm ô, đồi trụy, trái đạo đức, 
thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật; chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn 
hành vi lợi dụng không gian mạng xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân; thu thập, phân tích dữ liệu, chứng cứ phục vụ điều tra, xử lý các hành vi vi phạm 
pháp luật liên quan bạo lực, xâm hại trẻ em. 

Thứ bảy, Cục Truyền thông Công an nhân dân phối hợp các cơ quan báo chí tăng 
cường phát hiện các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; đẩy mạnh tuyên truyền 
trên các phương tiện thông tin đại chúng về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; về 
các hoạt động tập huấn, hội thảo, tọa đàm bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và phòng, 
chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, hưởng ứng “Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực 
với phụ nữ và trẻ em gái”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”… 

Thứ tám, Văn phòng Bộ Công an chủ trì, tham mưu chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, 
đôn đốc công an các đơn vị, địa phương thực hiện. 

  

                                                                        (nhandan.com.vn - Ngày 04/4/2019) 
 

 
 

ĐẶC ĐIỂM - NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA  
XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 

 

Hiện nay, tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em diễn ra phức tạp, tính 
chất mức độ ngày càng nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc 
trong dư luận và để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. 

Khái niệm “trẻ em” được nêu trong nhiều văn bản pháp lý khác nhau. Theo Luật 
Trẻ em được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 
05/4/2016, “trẻ em” được quy định là người dưới 16 tuổi. Còn Ủy ban Bảo vệ và chăm 
sóc trẻ em Việt Nam thì đưa ra khái niệm: “Trẻ em là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi 
trừ trường hợp pháp luật áp dụng với trẻ em đó quy định tuổi thành niên sớm hơn”. 
Mặc dù có nhiều cách định nghĩa khác nhau nhưng có thể hiểu, trẻ em là người đang 
trong độ tuổi phát triển, chưa hoàn thiện về mặt sinh lý và tâm lý, dễ bị tổn thương do 
các tác động tiêu cực từ môi trường xã hội. 

Luật Trẻ em năm 2016 quy định rõ cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình và 
các cá nhân có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em được 
sống an toàn, lành mạnh; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ 
em… Mặc dù vậy, hiện nay, tình trạng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em diễn biến hết 
sức phức tạp với nhiều thủ đoạn mới. Xâm hại tình dục trẻ em là việc dùng vũ lực, đe 
dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến 
tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ em 
vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức. 
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Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, mặc dù chỉ là phần nhỏ so 
với thực tế nhưng mỗi năm trung bình có 1.600 - 1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát 
hiện, trong số 1.000 vụ xâm hại tình dục, số vụ mà trẻ em là nạn nhân chiếm đến 65%, 
đa số nạn nhân là nữ ở độ tuổi 12 - 15 (chiếm 57,46%), tuy nhiên số trẻ em dưới 6 tuổi 
bị xâm hại là vấn đề rất đáng báo động, chiếm tới 13,2%. Số liệu thống kê năm 2016 
của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - Bộ Công an (nay là Tổng cục Cảnh sát) 
cho thấy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội trên toàn quốc đã phát 
hiện khoảng hơn 1.373 vụ xâm hại tình dục trẻ em, với hơn 1.352 đối tượng; trong đó 
đã khởi tố hàng trăm vụ án hiếp dâm trẻ em (chiếm 30,1%), với 438 bị can (chiếm 
32,3%); 465 vụ án giao cấu với trẻ em (chiếm 33,8%), với 461 bị can (chiếm 34,1%). 
Theo thống kê của Tòa án nhân dân tối cao, trong 5 năm (từ năm 2013 - 2017), tòa án 
các cấp đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 9.305 vụ với 10.656 bị cáo. Trong đó, đưa ra xét 
xử theo thủ tục sơ thẩm 8.674 vụ (chiếm 93,2%), với 9.873 bị cáo (chiếm 92,65%). 

Một số đặc điểm của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em 
Thứ nhất, tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng theo từng 

năm. Kết quả khảo sát cho thấy, số lượng các vụ án liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em 
trong thời gian qua đều có xu hướng tăng. Xu hướng gia tăng của tình hình tội phạm xâm 
hại tình dục trẻ em cho thấy diễn biến ngày càng phức tạp và hết sức khó lường của loại 
tội phạm này, đồng thời cũng xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã 
hội trong việc chung tay phòng ngừa và đấu tranh một cách hiệu quả nhất.   

Thứ hai, các tội xâm hại tình dục trẻ em xảy ra phổ biến gồm: Hiếp dâm trẻ em 
(Điều 112), Cưỡng dâm trẻ em (Điều 114), Giao cấu với trẻ em (Điều 115) và Dâm ô 
đối với trẻ em (Điều 116). Cá biệt, một số địa phương có đường biên giới giáp ranh với 
một số quốc gia láng giềng, Tội phạm mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em 
(Điều 120) nhằm mục đích bóc lột tình dục cũng có chiều hướng gia tăng. 

Thứ ba, tỷ lệ tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ở các địa phương có điều kiện 
phát triển du lịch cao hơn ở các địa phương ít có điều kiện phát triển du lịch, nhất là 
đối với các tội: Tội mua dâm người chưa thành niên, Tội dâm ô với trẻ em và Tội mua 
bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em nhằm mục đích bóc lột tình dục. Trong số tội 
phạm là người du lịch, có một số lượng người phạm tội là người nước ngoài đến Việt 
Nam để tham quan, du lịch, dạy tiếng Anh. 

Thứ tư, nạn nhân của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em chủ yếu thuộc nhóm đối 
tượng ít có khả năng tự bảo vệ. Nạn nhân của các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em là 
những trẻ em thuộc tất cả các lứa tuổi khác nhau, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, 
thiếu sự quan tâm chăm sóc, bảo vệ của người lớn. Nhiều nạn nhân trong các vụ án 
xâm hại tình dục trẻ em chỉ mới 3, 4 tuổi, hoàn toàn không có khả năng nhận biết về 
những hành vi đồi bại mà các em đang phải hứng chịu do chính người thân của mình 
gây ra. 

Nhiều trường hợp trẻ em bị xâm hại tình dục do cha, mẹ, anh, chị lo làm ăn, 
không chú ý chăm sóc, quản lý. Bố hoặc mẹ hoặc cả hai lựa chọn và chấp nhận phương 
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pháp quản lý, giáo dục không đúng: Như thỏa mãn và đáp ứng các yêu cầu vật chất cho 
con không chính đáng, không phù hợp với lứa tuổi hoặc điều kiện kinh tế của gia đình. 
Sự nuông chiều thái quá, không tập lao động, xem nhẹ hoặc bỏ qua các lỗi lầm, nghĩa 
vụ của con cái tạo ra thói quen, tâm lý đòi hỏi, hưởng thụ sống ích kỷ, ỷ lại. 

Thứ năm, đối tượng thực hiện tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đa phần còn rất 
trẻ và chúng thường có mối quan hệ quen biết, thậm chí có quan hệ thân thích với nạn 
nhân như cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ, cậu hiếp dâm cháu ruột… 

Thứ sáu, hậu quả do các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em gây ra hết sức nặng nề 
và nghiêm trọng. Không chỉ bị xâm hại về tình dục, gây đau đớn, thương tật về thể xác, 
tính mạng bị đe dọa, mà tinh thần các em cũng bị tổn hại nặng nề, gây hoang mang, bất 
bình trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh và trật tự xã hội 
tại địa phương. Theo khảo sát của Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, có đến 60% trẻ em sau 
khi bị xâm hại tình dục đều trở nên không bình thường, luôn mặc cảm, lo sợ, nghi ngờ, 
xa lánh tất cả mọi người, kể cả người thân trong thời gian dài. Ngoài ra, các em sau khi 
bị xâm hại phải còn gánh chịu nguy cơ hết sức nguy hiểm đó là lây lan các bệnh truyền 
nhiễm, trong đó có HIV/AIDS. 

Một số nguyên nhân chủ yếu của tình trạng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em 
Thứ nhất, do các bậc cha mẹ, gia đình, người chăm sóc trẻ thiếu hiểu biết về đặc 

điểm tâm sinh lý trẻ em, thiếu nhận thức về nguy cơ, thiếu sự quan tâm chia sẻ vấn đề 
giới tính với trẻ em. Từ đó, dẫn tới các em thiếu hiểu biết về đặc điểm tâm sinh lý lứa 
tuổi, về kiến thức, kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục. 

Thứ hai, do sự phân hóa giầu nghèo với những chênh lệch về điều kiện sống 
trong thời kỳ chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, 
những rạn vỡ trong gia đình và sự xói mòn những giá trị truyền thống đã dẫn tới con số 
trẻ em bị bỏ rơi, bị sao nhãng, bị lạm dụng và bóc lột ngày càng tăng. Trẻ em bị xâm 
hại thường xảy ra nhiều ở phường có nhiều dân nhập cư, phòng cho thuê, khu vực có 
đông người lao động nghèo và địa bàn vắng, hay gần đây là gia tăng đối với vùng nông 
thôn, bên cạnh thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Số vụ xâm hại trẻ em được báo cáo đến 
cơ quan chức năng điều tra thường được phát hiện chậm dẫn đến thu thập chứng cứ 
khó khăn, đối tượng không nhận tội hoặc bỏ trốn. 

Thứ ba, công tác truyền thông, giáo dục, vận động xã hội chưa bao phủ được hết 
các địa bàn, đối tượng; số người thực hiện được nghiệp vụ truyền thông, tư vấn còn 
hạn chế nên chất lượng truyền thông trực tiếp chưa cao; các sản phẩm truyền thông sản 
xuất với số lượng ít, chưa đến tay các gia đình... dẫn đến nhận thức, trách nhiệm, năng 
lực bảo vệ chăm sóc trẻ em của các cấp chính quyền, đặc biệt kỹ năng về bảo vệ trẻ 
em, thực hành quyền trẻ em của cha mẹ, người chăm sóc trẻ còn thiếu hụt. Việc tuyên 
truyền nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ chưa được rộng rãi, thường xuyên. 

Thứ tư, đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tuy có nhiệt tình 
nhưng chế độ tiền lương của Nhà nước trả cho họ hiện tại vẫn chưa hợp lý. Việc giải 
quyết đối với cán bộ không chuyên trách ở mức tương đương bậc 1 hệ trung cấp và 
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không tăng lương theo niên hạn, đây là rào cản rất lớn cho công tác bảo vệ chăm sóc 
trẻ em. Nhiều cán bộ đã bỏ ngành ra làm kinh tế riêng vì đồng lương đã không đủ nuôi 
sống gia đình họ. Điều này làm cho lực lượng cán bộ không ổn định, yếu chuyên môn 
nghiệp vụ. Nhiều vụ việc xâm hại trẻ em xảy ra đã không xử lý được do thiếu kinh 
nghiệm giải quyết. 

Thứ năm, do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường; sự du nhập của lối sống 
thực dụng, sa đọa từ các nước phương Tây; quá coi trọng giá trị đồng tiền, tác động của 
phim ảnh bạo lực khiêu dâm, tình trạng ly hôn, ly thân... cũng dẫn đến các sang chấn 
tâm lý, hành vi lệch chuẩn ở trẻ em và người lớn. Trẻ có nguy cơ cao bị bỏ rơi, đi lang 
thang kiếm sống, vi phạm pháp luật và bị bạo lực, xâm hại. Các dịch vụ xã hội, đặc biệt 
là dịch vụ bảo vệ trẻ em chưa đáp ứng kịp sự thay đổi của xã hội... 

Bên cạnh đó, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế; khả 
năng nhận thức, phòng vệ và tự vệ của nạn nhân còn non nớt; công tác phát hiện, tố 
giác tội phạm hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, thậm chí có cả thái độ bất hợp tác từ 
phía nạn nhân và gia đình nạn nhân; một số tội danh chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe 
tội phạm, nhiều khi không tương xứng với hành vi bạo lực cần xử lý cũng là một 
nguyên nhân gây nên tình trạng này. 

Một số biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em 
Một là, Chính phủ và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cần nghiên cứu và bổ 

sung những văn bản có liên quan về bảo vệ trẻ em cho phù hợp với tình hình thực tế 
hiện nay. Các địa phương cần thực hiện tốt Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, 
xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em theo Quyết định số 267 ngày 
22/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Chương trình đã đưa ra 05 dự án để thực hiện 
trợ giúp 10 diện trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Chú trọng thúc đẩy việc phát triển hệ 
thống bảo vệ trẻ em bao gồm cả việc đề xuất hoàn thiện chính sách, luật pháp; các loại 
hình dịch vụ và mạng lưới tổ chức, cán bộ. 

Hai là, đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về 
xâm hại tình dục trẻ em và hậu quả của nó. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật này 
phải có kế hoạch, chương trình ngắn hạn, dài hạn cụ thể, trong đó chú trọng đến việc 
lồng ghép nội dung truyền thông vào trong sinh hoạt của thôn, ấp, tổ dân phố; trong 
sinh hoạt ngoại khóa của các cấp học và sinh hoạt chuyên đề của các tổ chức, đoàn thể 
các cấp... cần đẩy mạnh việc thực hiện phong trào xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống 
văn minh trong cộng đồng dân cư… 

Chú trọng hình thức tư vấn, tham vấn và vận động trực tiếp đối với gia đình và 
cộng đồng dân cư về kỹ năng bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại. Tập trung hoạt động 
truyền thông - giáo dục vào những phường, xã trọng điểm, có điều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn và những nhóm đối tượng còn hạn chế trong thực hiện trách nhiệm của mình 
đối với trẻ em. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát việc bảo vệ, chăm sóc 
trẻ em tại cơ sở, qua đó góp phần giảm tối đa tình trạng trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại 
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tình dục. Có thể nói thực trạng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đã và đang diễn biến 
hết sức phức tạp và gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung 
của thế hệ trẻ - Những người làm chủ đất nước sau này. Chính vì vậy, phòng ngừa, đấu 
tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em là một yêu cầu bức thiết hiện nay, 
từ nghiên cứu, khảo sát thực tiễn trên, xin đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần 
phòng ngừa, đấu tranh, làm giảm tình trạng tội phạm xâm hại tình dục đối với trẻ em. 

 Ba  là, các cơ quan chức năng cần khảo sát và thống kê số lượng trẻ em, nhất là 
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt để có biện pháp hỗ trợ vật chất, ổn định tâm lý, học văn 
hóa và học nghề cho trẻ và trên cơ sở đó thực hiện tốt Chương trình bảo vệ trẻ em góp 
phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 267/QĐ-TTg và Quyết định số 84/QĐ - TTg 
của Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan, tổ chức đoàn thể xã hội có trách nhiệm trong 
việc bảo vệ và giáo dục trẻ em cần làm tốt công tác phòng ngừa. Vì điều đó sẽ làm 
giảm thiểu được rất nhiều nguy cơ xảy ra các hành vi xâm hại trẻ em, nếu như chúng ta 
có được đội ngũ cộng tác viên trẻ em đủ mạnh bởi họ là người trực tiếp nắm bắt thông 
tin tại địa phương. 

Ngoài ra các địa phương cần phải tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả 
Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ quyết định 
ban hành quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. Trong đó, tập trung thực 
hiện chỉ tiêu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 về phấn đấu đến mức thấp nhất việc phát sinh số trẻ 
em thuộc nhóm này. Tập trung kinh phí thực hiện Quyết định 37/2010/QĐ-TTg tại 
những địa bàn khó khăn nhằm xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em. 

Bốn là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cha mẹ và người thân nhằm xây dựng 
thiết chế gia đình bền vững. Để tránh những sự việc đau lòng do tội phạm xâm hại tình 
dục gây nên, cha mẹ cần thường xuyên để mắt, quan tâm, chia sẻ với con em mình để 
nhận thấy những thay đổi tâm, sinh lý cần thiết. Bên cạnh đó, khả năng nhận thức và tự 
bảo vệ của trẻ em còn nhiều hạn chế nên các em chính là đối tượng có nguy cơ bị lạm 
dụng, xâm hại tình dục cao nhất. Vì vậy, cha mẹ cũng cần phải trang bị cho con cái biết 
cách thức phòng vệ trước những đối tượng có ý định thực hiện hành vi đồi bại. Cố 
gắng chia sẻ với con về giới tính, tình dục tuổi mới lớn. Vì trẻ em hiện nay dậy thì sớm 
và yêu sớm. Tránh bạo lực khi con có sai phạm, phải nâng đỡ, tôn trọng ý kiến của con, 
phải biết kiềm chế khi gặp phản ứng trước những căng thẳng khó kiểm soát của con. 
Cha mẹ luôn cố lắng nghe con nói, hiểu ngôn ngữ của con theo nhóm tuổi, trẻ em càng 
nhỏ càng khó giải thích nỗi đau. Không chủ quan giao con còn nhỏ cho người khác. 

 Năm là, chủ động xác minh, nắm tình hình, diễn biến hoạt động của tội phạm 
xâm hại tình dục trẻ em, có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn và quản lý chặt chẽ số 
lượng thanh thiếu niên chậm tiến, có tiền án, tiền sự, các băng nhóm trên địa bàn là 
những đối tượng có nguy cơ phạm tội xâm hại tình dục. 

Đối với các nhà trường cần tổ chức nói chuyện chuyên đề về sức khỏe sinh sản 
cho học sinh thường xuyên. Thầy cô cần quan tâm những học sinh có biểu hiện bất an, 
không tập trung, cần lắng nghe và quan tâm đến học sinh yếu kém, ít chơi đùa cùng 
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bạn. Thầy cô cần sẵn sàng nói chuyện, trao đổi riêng về tình bạn, tình yêu với học 
sinh… Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm xâm hại tình dục 
trẻ em kết hợp với công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu 
niên, học sinh và vận động nhân dân tố giác kịp thời các hành vi xâm hại tình dục trẻ 
em. Đối với người phạm tội cần xử lý nghiêm minh, kịp thời đúng pháp luật, kiên 
quyết đấu tranh không để lọt tội phạm. Tổ chức tốt các phiên tòa lưu động đối với các 
vụ án xâm hại tình dục trẻ em nhưng phải đảm bảo thuần phong mỹ tục. 

Sáu là, Bộ Công an cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ đẩy 
mạnh thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, trong đó có đề án về đấu 
tranh phòng chống tội phạm liên quan đến xâm hại phụ nữ, trẻ em (đề án IV); đồng 
thời phối hợp với Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 
liên tịch số 01 về phối hợp quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và 
tệ nạn xã hội; với Mặt trận Tổ quốc các cấp đẩy mạnh thực hiện đề án tuyên truyền, 
vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, cảm hóa giáo dục người phạm tội 
tại gia đình và cộng đồng dân cư; với Trung ương Đoàn thanh niên về đẩy mạnh tuyên 
truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng… 

Lực lượng công an cơ sở cần tổ chức rà soát, phân loại số trẻ em lang thang có 
nguy cơ cao bị xâm hại tình dục để phối hợp với các lực lượng bảo vệ, chăm sóc trẻ em 
và hội phụ nữ để đưa trẻ em về đoàn tụ với gia đình và phân công các đơn vị, cá nhân 
có trách nhiệm giúp đỡ, tư vấn pháp lý, tâm lý, vận động các tổ chức xã hội, các doanh 
nghiệp, những người hảo tâm… hỗ trợ vật chất và tinh thần đối với các gia đình có trẻ 
em gái bị xâm phạm tình dục thuộc hộ nghèo, cận nghèo. 

 

                                                                                           Đỗ Văn Thanh  
                                                                             Tạp chí Cảnh sát Nhân dân - T32 
                                                                                   (csnd.vn - Ngày 28/4/2018) 

 

 
 

BẢO VỆ TRẺ EM - NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG! 
 

Trẻ em bị xâm hại trong thời gian gần đây trở thành một trong những điểm 
nóng của dư luận xã hội. Nhiều vụ án gây nên sự xúc động đối với nạn nhân, sự 
phẫn nộ đối với kẻ thủ ác… Làm gì để bảo vệ sự an toàn cho trẻ em là câu hỏi bức 
thiết hiện nay. 

Theo đánh giá của Bộ Công an, gần đây một số loại tội phạm và vi phạm pháp 
luật có dấu hiệu phức tạp, trong đó có tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là 
xâm hại tình dục trẻ em (chiếm hơn 80% tội phạm xâm hại trẻ em và còn tiềm ẩn). Mặc 
dù lực lượng công an và các ngành, các cấp đã tăng cường phối hợp phòng ngừa, phát 
hiện, điều tra, xử lý nhưng hiệu quả còn hạn chế. 

Vấn đề mà dư luận xã hội đang hoang mang, bức xúc chính là số lượng những vụ 
bạo lực học đường, hiếp dâm, dâm ô, xâm hại tình dục trẻ em, ngày càng gia tăng ở 
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không ít địa phương. 

Qua những vụ việc được phát hiện và báo chí phản ánh, có thể thấy về mức độ 
nghiêm trọng, nhẹ nhất là những trẻ bị sang chấn tinh thần, nặng hơn là những trẻ bị 
thương tật, bị sát hại... 

Về địa điểm tội phạm diễn ra, đó có thể là ngoài đường, nơi vắng vẻ, nơi công 
cộng, công viên, thang máy, nhưng nhiều vụ xảy ra ngay trong gia đình và ngay trong 
trường học. 

Về mối quan hệ giữa người xâm hại và nạn nhân cũng rất đa dạng, đó có thể là 
hai người xa lạ, bất ngờ gặp nhau rồi xảy ra việc xâm hại; nhưng chiếm đa số các vụ 
xâm hại trẻ em là kẻ thủ ác và nạn nhân có quan hệ quen biết, đó có thể là hàng xóm, là 
thầy với trò, chủ và người làm thuê, là thân nhân, họ hàng, thậm chí cha ruột, ông ruột 
với con cháu. 

Thực trạng đó cho thấy một sự thật đau lòng là trẻ em hiện nay được bảo vệ chưa 
tốt, nhiều nguy cơ rình rập cuộc sống hồn nhiên của trẻ em. Theo Công ước về quyền 
trẻ em thì quyền trẻ em rất rộng lớn, có thể chia thành bốn nhóm: Quyền sống còn, 
quyền được bảo vệ, quyền được phát triển và quyền được tham gia. Trong pháp luật 
Việt Nam, quyền được bảo vệ bao gồm các quyền trong lĩnh vực dân sự, hành chính, 
hình sự, lao động; bảo vệ khỏi bị xâm hại tình dục, tệ nạn ma túy, trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn. 

Có thể nói về mặt văn bản pháp luật và các thiết chế bảo vệ trẻ em chúng ta đã có 
đủ, nhưng thực tế cho thấy tội phạm xâm hại trẻ em chưa được ngăn chặn hiệu quả, 
điều đó buộc mỗi gia đình, mỗi nhà trường, mỗi cơ quan, tổ chức và các cấp chính 
quyền phải đặt vấn đề này thành một mối quan tâm thường xuyên, liên tục với những 
phương thức, biện pháp phù hợp hơn. 

Một trong những điều căn cốt nhất cần phải thay đổi, đó là nhận thức. Nhận thức 
đúng đắn thì mới có hành vi đúng đắn. Đó là nguy cơ có thể đe dọa sự an toàn của trẻ 
có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào, môi trường nào, quan hệ nào nên trẻ cần được 
quan tâm, bảo vệ mọi nơi, mọi lúc. Chỉ một vài phút lơ là, chủ quan là sự xâm hại đã 
có thể xảy ra. 

Mặc dù qua báo chí, truyền thông, thực trạng xâm hại trẻ em đã được phản ánh 
đậm nét, nhưng nhiều phụ huynh, nhiều thầy cô giáo, nhiều thiết chế bảo vệ chăm sóc trẻ 
em vẫn chủ quan... Điều đáng nói hơn nhiều phụ huynh hoàn toàn không được trang bị 
kỹ năng chăm sóc, bảo vệ, giám sát con một cách phù hợp. Thực trạng đó phải thay đổi. 

Một vấn đề khác là hướng dẫn trẻ kỹ năng tự bảo vệ. Kỹ năng này ở nhiều nước 
phát triển, trẻ em được hướng dẫn từ tuổi mẫu giáo, còn ở nước ta, do quan niệm có 
tính truyền thống nên ít nhắc đến những nguy cơ xâm hại nên trẻ bị hạn chế về kỹ năng 
tự bảo vệ. 

Với thực tế phức tạp hiện nay, dư luận mong rằng các cơ quan bảo vệ pháp luật 
dành sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ trẻ em, bảo đảm rằng mọi hành vi xâm hại 
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trẻ em đều phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, nghiêm minh, nhằm trả lại công 
bằng cho nạn nhân và tăng tính răn đe đối với tội phạm. 

Bên cạnh những biện pháp truyền thống, nếu dành sự quan tâm đặc biệt đến ba 
nội dung trên, chúng ta có thể hy vọng tình trạng xâm hại trẻ em được ngăn chặn hiệu 
quả hơn. 

  

                                                                                             Thái Vũ 
                                                                         (dangcongsan.vn - Ngày 23/4/2019)   

 
 
 
 
 
 

 

CHUNG TAY HÀNH ĐỘNG ĐỂ BẢO VỆ TRẺ EM KHỎI BẠO HÀNH, XÂM HẠI  
 

Thời gian qua, các 
phương tiện truyền 
thông đại chúng đã đề 
cập nhiều đến vấn nạn 
bạo hành, xâm hại trẻ 
em. Các cơ quan chức 
năng cũng đã vào cuộc 
quyết liệt và mạnh mẽ. 
Về lâu dài vẫn phải có sự 
chung tay vào cuộc của 
toàn xã hội để tạo ra môi 
trường thực sự an toàn 
cho trẻ em. 

Ngày càng diễn 
biến phức tạp 

Bạo lực, xâm hại trẻ 
em là một vấn nạn trên 
toàn cầu. Trên thế giới, 
ước tính có 120 triệu trẻ 
em gái và 73 triệu trẻ em 
trai là nạn nhân bị bạo lực 
tình dục, gần một tỷ trẻ em 
thường xuyên phải chịu 
hình phạt thể chất... Có 
nghiên cứu chỉ ra rằng khu 

vực châu Á - Thái Bình 
Dương là nơi có tỷ lệ bạo 
lực, xâm hại trẻ em cao 
trên thế giới. Ở Việt Nam, 
tình trạng xâm hại trẻ em 
cũng có nguy cơ ngày càng 
tăng theo chiều hướng diễn 
biến phức tạp, gây bức xúc 
trong dư luận xã hội.  

Theo báo cáo điều 
tra đánh giá các mục tiêu 
trẻ em và phụ nữ Việt 
Nam (báo cáo MICS) năm 
2014 do Tổng cục Thống 
kê thực hiện, hơn 68% trẻ 
em dưới 15 tuổi đã phải 
chịu ít nhất một hình thức 
xử phạt về thể chất hoặc 
tâm lý, 3% phụ nữ đã bị 
xâm hại tình dục trước 
năm 15 tuổi. Còn theo số 
liệu của Bộ Công an, mỗi 
năm có khoảng 1.300 vụ 
xâm hại tình dục trẻ em 
được tố cáo. Nhiều chuyên 

gia cho rằng con số này 
trên thực tế phải cao hơn 
bởi nhiều nạn nhân chọn 
cách im lặng vì sợ, hoặc 
ngại tố cáo.  

Trẻ em bị xâm hại 
gặp phải nhiều vấn đề gây 
ảnh hưởng tới sự phát 
triển, thậm chí hủy hoại 
cuộc sống của các em 
trong tương lai. Các em có 
nguy cơ cao bị trầm cảm, 
mắc phải các vấn đề về 
sức khỏe tâm thần, có thể 
dẫn đến tự tử. Bên cạnh 
đó, gia đình và xã hội 
cũng bị ảnh hưởng...  

Trẻ em dễ phải đối 
mặt với các hình thức xâm 
hại khác nhau, ở nhiều lứa 
tuổi và hoàn cảnh khác 
nhau. Đáng lo ngại hơn cả 
là việc trẻ có thể bị xâm 
hại ngay trong chính gia 
đình. Nguyên nhân được 

BẢO VỆ TRẺ EM LÀ NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM 

KHÔNG CỦA RIÊNG AI 
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cho là do nhận thức của 
gia đình, cộng đồng về vấn 
đề bảo vệ trẻ em còn hạn 
chế, chưa được coi trọng; 
pháp luật còn nhiều 
khoảng trống và chưa đủ 
sức răn đe hay do bất bình 
đẳng giới... Nhận thức của 
các gia đình, cộng đồng về 
bảo vệ trẻ em hiện nay 
chưa đầy đủ và có phần bị 
xem nhẹ. Nhiều bậc cha 
mẹ coi việc đánh con là 
“bình thường”, là quyền 
của cha mẹ để dạy con. Sự 
dồn nén tâm lý của người 
lớn, ảnh hưởng từ các chất 
kích thích như rượu, thuốc 
hoặc những khó khăn về 
kinh tế... đều dẫn đến bạo 
hành, xâm hại trẻ em. Bất 
bình đẳng giới tính cũng là 
nguyên nhân sâu xa dẫn tới 
bạo lực, xâm hại trẻ em.  

Gia đình là môi 
trường nuôi dưỡng, giáo 
dục quan trọng với trẻ em 
bởi khi còn nhỏ trẻ em 
thường hay quan sát và bắt 
chước người lớn. Trẻ học 
cách đối xử với người 
khác bằng cách bắt chước 
hành vi của cha mẹ, người 
thân trong gia đình và 
hàng xóm. Khi người 
xung quanh giải quyết vấn 
đề một cách ôn hòa thì trẻ 
sẽ học được cách giải 
quyết vấn đề theo hướng 
tích cực. Ngược lại, khi trẻ 
thấy những người xung 

quanh giải quyết vấn đề 
bằng bạo lực thì trẻ cũng 
sẽ học cách xử lý tình 
huống giống như vậy. 
Nhận thức được tầm quan 
trọng của gia đình trong 
việc bảo vệ trẻ khỏi vấn 
nạn xâm hại, các cơ quan 
chức năng đã thực hiện 
Tháng hành động vì trẻ 
em từ nhiều năm nay. Qua 
mỗi năm tổ chức, nhiều 
thông điệp đã được gửi tới 
cộng đồng, đặc biệt là các 
bậc phụ huynh nhấn mạnh 
việc tạo môi trường tràn 
ngập tình yêu thương cho 
con trẻ như: Roi vọt 
không làm trẻ nên người, 
yêu thương mạnh hơn lời 
quát mắng, cùng nhau xây 
dựng môi trường an toàn 
để trẻ em không bị bạo 
lực, xâm hại... 

Tăng cường các 
chính sách bảo vệ trẻ  

Nhiều chuyên gia 
cho rằng, hầu hết các hành 
vi xâm hại trẻ em đều diễn 
ra trong một thời gian dài 
và đi liền với việc dọa nạt, 
dụ dỗ trẻ em, làm cho trẻ 
không dám tố cáo. 

Từ ngày 1/6/2017, 
Luật Trẻ em sẽ chính thức 
có hiệu lực. Thứ trưởng 
Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội Đào Hồng 
Lan cho biết: Luật Trẻ em 
2016 có nhiều điểm mới 
so với Luật Bảo vệ, chăm 

sóc và giáo dục trẻ em 
trước đây. Trong đó, Luật 
Trẻ em hiện nay tiếp cận 
trên cơ sở quyền trẻ em, 
kể cả trẻ em nói chung và 
trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt thay vì chỉ tiếp cận 
trên cơ sở các chính sách 
hỗ trợ cho trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt như trước. 
Luật Trẻ em cũng tiếp cận 
trên cơ sở, góc độ liên 
quan tới Công ước quốc tế 
về Quyền trẻ em mà Việt 
Nam đã cam kết tham gia. 
Việc bảo vệ, chăm sóc trẻ 
em không chỉ áp dụng cho 
trẻ em ở Việt Nam mà trẻ 
em nước ngoài sống trên 
lãnh thổ Việt Nam cũng 
được bảo vệ. Bên cạnh đó, 
quyền và nghĩa vụ của trẻ 
em cũng được quy định rõ 
trên cơ sở tiếp cận Hiến 
pháp năm 2013 về quy 
định quyền con người, 
quyền trẻ em.  

Thứ trưởng Đào 
Hồng Lan cũng cho biết 
thêm: Luật cũng quy định 
rất rõ các quy trình bảo vệ 
trẻ em theo 3 cấp độ 
(phòng ngừa, hỗ trợ, can 
thiệp), từ khi phát hiện các 
vấn đề, tố cáo hành vi xâm 
hại trẻ em tới các quy 
trình hỗ trợ can thiệp; 
trách nhiệm của các bộ, 
ban ngành, đơn vị liên 
quan tới trẻ em... Những 
quy định này là công cụ 
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hữu hiệu giúp giảm thiểu 
tình trạng xâm hại trẻ em. 
Với những quy định rõ 
ràng, các đơn vị chức 
năng sẽ nắm được công 
việc cụ thể, tránh tình 
trạng đùn đẩy trách nhiệm, 
tạo tính tự giác trong việc 
phòng ngừa, hỗ trợ, can 
thiệp khi có sự việc xâm 
hại trẻ em xảy ra.  

Luật Trẻ em có quy 
định thêm các quyền mới 
nhằm góp phần bảo vệ trẻ 
em khỏi hành vi xâm hại 
như: Quyền bí mật đời 
sống riêng tư, quyền được 
bảo vệ trong tố tụng và xử 
lý vi phạm hành chính, 
quyền được bảo vệ để 
không bị xâm hại tình dục, 
bóc lột sức lao động, bị 
bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc, bị 
bắt cóc và mua bán, bảo 
vệ trên môi trường mạng... 
Ngoài ra, luật cũng quy 
định các hành vi bị cấm, 
trong đó có việc công bố, 
tiết lộ thông tin về đời 
sống riêng tư, bí mật cá 
nhân của trẻ em, lợi dụng 
việc chăm sóc để xâm hại 
trẻ em, không cung cấp, 
che giấu, hoặc ngăn cản 
việc cung cấp thông tin về 
việc trẻ bị xâm hại... 

Riêng với quyền bí 
mật đời sống riêng tư, 
Luật Trẻ em quy định cấm 
việc công bố, tiết lộ thông 

tin về đời sống riêng tư, bí 
mật cá nhân của trẻ em 
(tên, tuổi, ngày tháng năm 
sinh, trường học, địa 
chỉ...) khi chưa có sự đồng 
ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi 
trở lên và cha, mẹ hoặc 
người chăm sóc trẻ và 
không vì lợi ích tốt nhất 
của trẻ.  

Cục trưởng Cục Trẻ 
em Đặng Hoa Nam 
khuyến cáo các bậc cha 
mẹ nên cân nhắc khi phổ 
biến rộng rãi và chi tiết tin 
liên quan đến bí mật đời 
sống riêng tư của con em 
lên mạng xã hội. Bởi lẽ 
những thông tin này rất dễ 
bị kẻ xấu lợi dụng, gây tổn 
hại đến trẻ, có thể gây hậu 
quả lâu dài. Thêm vào đó, 
những thông tin xấu khi 
đã bị tung lên mạng rất 
khó để thu lại, gây ảnh 
hưởng cho trẻ trong suốt 
cuộc đời. Ông Đặng Hoa 
Nam cũng cho rằng: Luật 
trẻ em là cơ sở pháp lý 
quan trọng để thực hiện 
các biện pháp phòng ngừa, 
xử lý các vụ việc bạo lực, 
xâm hại trẻ em. Cục 
trưởng Cục trẻ em Đặng 
Hoa Nam cũng đề nghị 
các cơ quan tư pháp khi 
xét xử những người có 
hành vi xâm hại trẻ em thì 
phải có tình tiết tăng nặng, 
đặc biệt với hành vi xâm 

hại trẻ khuyết tật, trẻ em 
tuổi càng nhỏ thì cần phải 
xử lý nghiêm hơn. 

Trẻ em có quyền 
được sống trong môi 
trường không bạo lực, 
xâm hại và bóc lột. Để 
làm được điều đó, ngoài 
củng cố hệ thống bảo vệ 
trẻ em, các cấp các ngành 
cần đầu tư nhiều hơn vào 
công tác phòng ngừa, 
ngăn chặn chứ không chỉ 
xử lý sau khi điều xấu đã 
xảy ra. Đội ngũ cán bộ 
bảo vệ trẻ em ở các cấp 
cần được nâng cao năng 
lực, xây dựng các dịch vụ 
bảo vệ trẻ em chuyên biệt 
như tư vấn tâm lý, bảo vệ 
trẻ em trong tố tụng... 
Quan trọng hơn cả là các 
bậc cha mẹ, những người 
chứng kiến hoặc nghi ngờ 
có hành vi xâm hại trẻ em 
cần mạnh dạn tố cáo và 
hướng dẫn các em tố cáo 
tới các cơ quan chức năng 
hoặc qua tổng đài quốc gia 
về bảo vệ trẻ em 1800 
1567 để tổng đài tiếp 
nhận, kết hợp với các cơ 
quan chức năng kịp thời 
xử lý, hỗ trợ các em. 

 

Minh Huệ 
(dantocmiennui.vn)
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BẢO VỆ TRẺ EM LÀ NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM KHÔNG CỦA RIÊNG AI 
 

Đó là khẳng định của ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội) khi trao đổi với phóng viên báo điện tử Đảng Cộng 
sản Việt Nam về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp 
trong thời gian qua. 

Phóng viên (PV): Có thể nói, xâm hại trẻ em không phải bây giờ mới xuất hiện ở 
Việt Nam, nhưng gần đây vấn đề này lại thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Vậy 
ông có thể lý giải nguyên nhân của thực tế này? 

Ông Đặng Hoa Nam: Theo tôi, lý do khiến tình trạng xâm hại trẻ em được dư 
luận đặc biệt quan tâm thời gian qua vì nó đang ngày càng có những diễn biến hết sức 
phức tạp. Theo thống kê của các cơ quan điều tra, mặc dù số vụ xâm hại trẻ em không 
tăng ở những vụ việc chính thức nhưng rất nhiều trong đó đã vi phạm nghiêm trọng các 
chuẩn mực đạo đức xã hội. Đây chính là điều khiến dư luận không thể chấp nhận được. 
Một lý do nữa là các cơ quan báo chí đã kịp thời phát hiện và đưa ra công luận những 
vụ việc bấy lâu nay chúng ta còn chưa biết đến. Thậm chí, truyền thông còn gây ra áp 
lực khiến các cơ quan pháp luật phải nhanh chóng giải quyết các vụ việc một cách 
nghiêm minh. 

Tuy nhiên, báo chí cần nghiên cứu đầy đủ hơn về Luật Trẻ em cũng như những 
quy định liên quan. Thực tế cho thấy, một số tờ báo, kênh truyền thông đã vi phạm 
quyền của trẻ em khi tác nghiệp, đặc biệt là quyền bảo vệ bí mật đời sống riêng tư của 
trẻ. Báo chí đấu tranh và bảo vệ trẻ em là một điều đúng đắn, song đừng vì lý do này 
mà chúng ta quên đi những quyền lợi khác của trẻ đã được pháp luật quy định. 

PV: Dư luận bức xúc là vậy nhưng dường như hệ thống pháp luật của chúng ta 
còn chưa “thích ứng” kịp với diễn biến phức tạp của nạn xâm hại trẻ em? 

Ông Đặng Hoa Nam: Theo tôi, một trong những lý do khiến các vụ xâm hại trẻ 
em nói chung và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng chậm được xử lý đến từ sự thiếu 
chặt chẽ của pháp luật. Qua nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng những quy định về mặt 
pháp y chưa đáp ứng được yêu cầu để thu thập chứng cứ, bằng chứng khi xác minh các 
vụ việc xâm hại tình dục trẻ em. Bên cạnh đó, các cơ quan có trách nhiệm, chức năng 
thực hiện giám định pháp y là quá ít, đăc biệt các cơ sở có trách nhiệm giám định pháp 
y về mặt tâm thần. Ở đây tôi phải lưu ý rằng, không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em, ít 
hoặc không để lại tổn thương về mặt thể chất nhưng để lại những tổn thương rất lớn về 
tinh thần và tâm lý của trẻ. 

Ngoài ra, thủ tục giám định hiện nay còn phụ thuộc quá nhiều vào các cơ quan có 
thẩm quyền. Đó là chưa kể những ràng buộc về thời gian theo quy định tại Luật Giám 
định tư pháp hiện hành. Đây là một bất cập trong quá trình thực thi pháp luật, bởi lẽ thủ 
phạm có thể lợi dụng lỗ hổng này để xóa dấu vết, chạy tội, thậm chí mua chuộc gia 
đình nạn nhân để không dính vào vòng lao lý. 

PV: Trong một số vụ xâm hại trẻ em, dư luận cho rằng có hiện tượng đùn đẩy 
trách nhiệm, thậm chí là thờ ơ của các cơ quan chức năng. Vậy chúng ta phải làm gì để 
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tình trạng này không tái diễn? 

Ông Đặng Hoa Nam: Hiện nay, Luật Trẻ em đã quy định cụ thể trách nhiệm của 
các cơ quan, tổ chức, thậm chí các cá nhân trong việc bảo vệ trẻ em, cũng như xử lý 
các vụ việc liên quan đến xâm hại và bạo lực trẻ em. Cụ thể, luật quy định chủ tịch ủy 
ban nhân dân cấp xã, huyện, tỉnh là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra 
xâm hại trẻ em trên địa bàn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đang xây dựng hệ thống thông 
tin lưu trữ để quy định trách nhiệm của các bên khi xảy ra một vụ xâm hại trẻ em. Ví 
dụ, nếu xã yêu cầu mà cấp huyện không hỗ trợ thì cấp huyện chịu trách nhiệm; nếu yêu 
cầu tỉnh hỗ trợ mà tỉnh không hỗ trợ thì tỉnh phải chịu trách nhiệm; tỉnh này yêu cầu 
tỉnh khác hỗ trợ mà tỉnh đó không thực hiện thì tỉnh đó chịu trách nhiệm… Những quy 
định này đều được thống nhất trong quy chế phối hợp giữa các đơn vị, tổ chức và được 
thể hiện trong Luật Trẻ em cũng như Nghị định 56 của Chính phủ. 

PV: Hiện nay, địa phương đóng một vai trò quan trọng trong phòng chống xâm 
hại trẻ em. Vậy theo ông, trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở cần nhìn nhận 
như thế nào? 

Ông Đặng Hoa Nam: Trước hết, tôi phải chia sẻ những áp lực và khó khăn của 
chính quyền địa phương, bởi họ có rất nhiều việc phải làm trong khi nguồn lực có hạn. 
Tuy nhiên chia sẻ không có nghĩa là chúng ta được phép thiếu quan tâm tới trẻ em, 
nhất là trong bối cảnh bảo vệ trẻ em đang là một ưu tiên hàng đầu của chính sách an 
sinh xã hội. Theo tôi, để có một hệ thống chăm sóc và bảo vệ trẻ em từ cơ sở thì ủy ban 
nhân dân các cấp cần huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ can thiệp và bảo vệ cho trẻ 
một cách tốt nhất. Tôi nghĩ rằng khi luật đã quy định thì vấn đề ở đây chỉ là chúng ta 
thực thi như thế nào để đem lại hiệu quả. 

Hiện nay, Cục Trẻ em cũng đã tham mưu cho Bộ Lao động, Thương binh và Xã 
hội phối hợp với Bộ Tài chính triển khai Chương trình mục tiêu về phát triển trợ giúp 
xã hội, trong đó có dự án phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em. Khi chương trình được 
thông qua, một số địa phương khó khăn sẽ được hỗ trợ kinh phí để xây dựng và thí 
điểm các mô hình bảo vệ và can thiệp đối với nhóm trẻ em có nguy cơ bị xâm hại. Điều 
này sẽ giúp chính quyền địa phương có thêm nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ của 
mình trong công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. 

PV: Vậy chúng ta cần những giải pháp gì để bảo vệ trẻ em cũng như giải quyết 
triệt để tình trạng xâm hại trẻ em đang có xu hướng gia tăng thời gian qua? 

Ông Đặng Hoa Nam: Để giải quyết được tình trạng này trước hết, mỗi gia đình 
cần có nhận thức rõ về vấn đề xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục. Trong đó 
các thành viên phải kịp thời lên tiếng khi con em, người thân của mình có những dấu 
hiệu bị xâm hại. Chính vì vậy, Cục Trẻ em sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Tập đoàn Bưu chính viễn thông nghiên cứu thành lập một đường dây nóng (bên 
cạnh các số 113, 114, 115) để tiếp nhận những thông tin của người dân liên quan đến 
xâm hại trẻ em. 

Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật cũng cần tăng cường tính răn đe, bởi một số đối 
tượng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và chừng nào những trường hợp này chưa bị 
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tòa tuyên án, chưa bị khởi tố thì loại tội phạm này vẫn sẽ coi thường dư luận, coi thường 
pháp luật. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, một khi đã dính líu đến các vụ xâm hại trẻ em 
và đặc biệt là xâm hại tình dục thì những đối tượng này rất khó trở lại cuộc sống bình 
thường. Ngược lại ở Việt Nam, những nghi phạm này vẫn có một cuộc sống thoải mái, 
thậm chí người phải rời khỏi nơi sinh sống lại chính là gia đình và nạn nhân của các vụ 
xâm hại. Đây là điều không bình thường và buộc chúng ta phải có sự thay đổi. 

Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh rằng, không ai bảo vệ các em tốt hơn là chính gia 
đình. Vì vậy, để các em có một cuộc sống an bình, trước hết các bậc phụ huynh phải là 
những người am hiểu pháp luật, đặc biệt là Luật Trẻ em. Thứ hai, mỗi gia đình cần 
trang bị cho mình những kỹ năng về chăm sóc và bảo vệ con cái; mỗi ông bố, bà mẹ 
cần chủ động tiếp nhận kiến thức trên sách báo, các hoạt động truyền thông cộng 
đồng… về bảo vệ trẻ em. Cuối cùng, tôi muốn gửi gắm tới toàn xã hội một thông điệp 
rằng, bảo vệ trẻ em là trách nhiệm không của riêng ai, chính vì vậy mỗi chúng ta cần 
chung tay để bảo đảm cho trẻ một môi trường sinh sống, học tập và vui chơi thực sự an 
toàn và lành mạnh. 

 

                                                                                       Kim Sơn (thực hiện) 
                                                                         (dangcongsan.vn - Ngày 01/6/2017) 

 

 
 

XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI BẢO VỆ TRẺ EM TỪ CƠ SỞ 
 

Xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ 
em từ cơ sở là yêu cầu, giải pháp cấp 
bách nhằm ngăn ngừa những nguy cơ 
mất an toàn với trẻ em hiện nay. Theo 
các chuyên gia, mạng lưới này sẽ được 
thiết lập vững chắc nếu có sự phối 
hợp, liên kết chặt chẽ giữa gia đình, 
nhà trường, chính quyền các địa 
phương và cộng đồng xã hội.  

Mạnh dạn tố cáo, tăng nặng hình phạt 
Trung bình mỗi năm, cả nước phát 

hiện khoảng 2.000 trẻ em bị đuối nước và 
khoảng 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại. 
Riêng 6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan 
chức năng đã điều tra, xử lý 720 vụ với 
790 trẻ bị xâm hại, trong đó xâm hại tình 
dục là 573 vụ (bằng 79,5%). Nổi cộm là 
vụ 3 bảo mẫu Trường Mầm non tư thục 
Mầm Xanh trên đường HT 05, phường 

Hiệp Thành, quận 12, Thành phố Hồ Chí 
Minh, hành hạ nhiều trẻ nhỏ theo học tại 
đây; vụ bạo hành trẻ em tại nhóm trẻ độc 
lập Mẹ Mười, phường Chính Gián, quận 
Thanh Khê (Thành phố Đà Nẵng)...  

Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể 
thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, trong 
tổng số hơn 13.000 vụ bạo lực gia đình 
xảy ra năm 2017, có tới 748 vụ liên quan 
đến trẻ em. Từ đầu năm đến nay, tình 
trạng này vẫn chưa được cải thiện... Lý 
giải nguyên nhân, Đại tá Trần Ngọc Hà, 
Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ 
Công an) cho biết, nạn nhân là trẻ em 
nên không thể phân biệt hoặc không đủ 
khả năng tự vệ, chống trả và tội phạm 
thường lợi dụng điểm yếu này để xâm 
hại các em. Địa điểm xảy ra các vụ xâm 
hại thường ở những nơi vắng vẻ, nên ít bị 
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phát hiện, ngăn chặn. Về phía nạn nhân 
và gia đình, vì e ngại thông tin lộ ra sẽ 
ảnh hưởng đến tương lai của trẻ, nên 
nhiều người chủ động giấu kín. Một số 
khác bị đe dọa không dám nói hoặc chấp 
nhận hòa giải. Mặt khác, quy định của 
pháp luật về hành vi xâm hại trẻ em còn 
một số bất cập, hạn chế, khiến các cơ 
quan chức năng không dễ xác minh, điều 
tra, xử lý. 

Trước thực trạng trên, luật sư Trần 
Thị Ngọc Lữ, Đoàn luật sư Thành phố 
Hồ Chí Minh kiến nghị, tăng nặng hình 
phạt đối với các tội xâm hại tình dục trẻ 
em; có quy định rõ về số lần, cách thức 
lấy lời khai người bị hại là trẻ em trong 
Bộ luật Tố tụng hình sự. Luật sư Lê Thị 
Ngân Giang, Chi hội Luật sư vì quyền 
trẻ em (Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt 
Nam) cũng mong muốn các cơ quan 
chức năng tiến hành điều tra thân thiện 
với các vụ án liên quan đến trẻ em. Đặc 
biệt, nạn nhân, người thân và cộng đồng 
cần mạnh dạn lên án, phê phán, tố cáo 
các hành vi xâm hại trẻ em, không để tội 
phạm lọt lưới pháp luật. 

Đầu tư chăm sóc, bảo vệ, giáo 
dục trẻ em 

Cùng với những giải pháp mang 
tính khuyến cáo, răn đe, đại diện các cơ 
quan quản lý Nhà nước về trẻ em khẳng 
định, cách tốt nhất để bảo vệ trẻ là cấp 
thiết xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em 
từ cơ sở. 

Bộ trưởng Lao động - Thương binh 
và Xã hội Đào Ngọc Dung đề nghị các 
ngành, địa phương đưa mục tiêu bảo vệ 
trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội; đồng thời bố trí nguồn lực vật chất, 
con người đủ mạnh làm công tác này. 
Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần phát 

triển dịch vụ bảo vệ trẻ em thuộc ngành 
Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, 
Giáo dục - Đào tạo, Tư pháp và từng 
bước chuyên nghiệp hóa các hoạt động 
liên quan. Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội sẽ hướng dẫn các địa phương xây 
dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em tại cộng 
đồng; phát triển hệ thống thông tin, cơ sở 
dữ liệu về bảo vệ trẻ em… 

Là mắt xích quan trọng trong hoạt 
động chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai 
các hoạt động nhằm xây dựng môi 
trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 
thiện ở các trường học trên phạm vi cả 
nước. Trong năm học 2018 - 2019, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo, đôn 
đốc các cơ sở giáo dục phát triển mô 
hình tư vấn tâm lý cho học sinh phổ 
thông; tăng cường hoạt động trải nghiệm 
cho học sinh; xây dựng đề án “Ứng xử 
văn hóa trong trường học”… “Các hoạt 
động đều được triển khai trên nguyên tắc 
liên thông, phối hợp chặt chẽ giữa gia 
đình, nhà trường và chính quyền địa 
phương” - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa khẳng định.  

Đồng quan điểm, bà Trịnh Thị 
Thủy cho biết, Bộ Văn hóa - Thể thao và 
Du lịch đã phối hợp với các cơ quan 
chức năng khởi động chiến dịch truyền 
thông phòng, chống bạo lực gia đình, 
bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái... 
Bên cạnh đó, những hoạt động mang 
thông điệp “yêu thương và chia sẻ” cũng 
được tổ chức thường xuyên, tạo điều 
kiện cho em trẻ em có môi trường phát 
triển tích cực từ “tế bào” gia đình. 

Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc 
về công tác bảo vệ trẻ em diễn ra mới 
đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
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Phúc lưu ý, việc quan tâm, chăm sóc, 
bảo vệ trẻ em, tạo môi trường cho trẻ em 
sống tốt, phát triển tốt là trách nhiệm của 
cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Thủ 
tướng Chính phủ chỉ đạo chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp xã bố trí ngay cán bộ làm 
công tác bảo vệ trẻ em; nghiên cứu, triển 
khai các mô hình bảo vệ trẻ em hiệu quả. 
Thực tế, địa phương nào dành sự quan 
tâm, đầu tư thích đáng cho hoạt động 
chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em, trẻ em 

ở địa phương đó được bảo đảm an toàn 
và có cơ hội phát triển tốt hơn. 

Với sự nỗ lực, quyết tâm lớn từ 
nhiều ngành, nhiều phía, hy vọng mạng 
lưới bảo vệ trẻ em sớm mở rộng, phát 
triển đến cấp thôn, làng, ấp, bản, có sự 
tham gia của mọi người, mọi nhà. 

 

Hà Hiền 
(hanoimoi.com.vn -  Ngày 18/8/2018)

 
 

PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM - HÀNH ĐỘNG NGÀY HÔM NAY 
 

Bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục không chỉ là trách nhiệm của một cá 
nhân, một gia đình hay một cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội nào, mà đó là trách 
nhiệm chung của các bộ, ngành liên quan, của cả xã hội, trong đó gia đình đóng 
vai trò trọng tâm. 

Luật Trẻ em 2016 đã tạo ra hành lang pháp lý quan trọng cho công tác bảo vệ, 
chăm sóc và giáo dục trẻ em, thúc đẩy việc thực hiện ngày càng tốt hơn những quyền 
cơ bản của trẻ em. Đặc biệt, Luật Trẻ em dành một chương riêng (Chương IV) về bảo 
vệ trẻ em quy định các yêu cầu bảo vệ trẻ em; cấp độ bảo vệ trẻ em và trách nhiệm 
thực hiện; việc thành lập và hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; 
chăm sóc thay thế. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, góp phần từng bước nâng cao 
chất lượng cuộc sống của trẻ em. Bộ luật Hình sự 2015 đã dành 5 điều luật về hành vi 
xâm hại tình dục trẻ em, trong đó có quy định dâm ô với người dưới 16 tuổi.   

Tuy nhiên, các quyền của trẻ em vẫn chưa thực sự được đảm bảo khi mà tình 
trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn biến ngày càng nghiêm trọng về tính chất và chưa 
có xu hướng giảm về số lượng vụ việc. Theo báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ 
Công an), từ năm 2010 đến năm 2013, số vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện đã 
tăng gần gấp đôi từ 867 vụ lên đến 1.544 vụ vào năm 2014. Như vậy, trung bình mỗi 
năm, cả nước có khoảng 1.000 trẻ em bị xâm hại tình dục, hay cứ 8 giờ trôi qua thì lại 
có ít nhất một đứa trẻ bị xâm hại tình dục. Con số này khá tương đồng với số liệu Bộ 
Lao động -  Thương binh và Xã hội công bố tại Hội nghị Quốc gia về tình dục, sức 
khỏe và xã hội năm 2016: Mỗi năm, ở Việt Nam có đến hơn 1.000 trẻ bị xâm hại tình 
dục. Mới nhất là vụ thầy giáo tại Trường tiểu học xã An Thượng A, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội xâm hại 9 học sinh tiểu học đang gây xôn xao dư luận về mức độ 
xâm hại tình dục trẻ em. 

Trên thực tế, số lượng trẻ bị xâm hại tình dục chưa phản ánh đúng sự thật. Không 
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hẳn là do thống kê không chính xác hoặc chưa đầy đủ, lý do còn nằm trong nền văn 
hóa và nhận thức của toàn xã hội về trách nhiệm đối với con trẻ. Theo Tiến sỹ tâm lý 
học Trần Thành Nam (Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) nếu hiểu xâm hại 
tình dục theo đúng chuẩn khái niệm quốc tế xâm hại tình dục là tất cả hành vi dụ dỗ, lôi 
kéo, xúi bẩy trẻ em thực hiện hành vi mang tính chất tình dục không phù hợp với lứa 
tuổi các em thì số vụ xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam sẽ cao hơn rất nhiều. 

Hành vi xâm hại tình dục trẻ em không chỉ gây tổn thương thể chất và những hậu 
quả nhất thời mà còn có thể ảnh hưởng lâu dài đối với trẻ và gia đình trẻ. Nhiều nạn 
nhân và gia đình đã phải vật lộn với việc thay đổi sinh kế do phải chuyển nơi sinh sống 
để tránh bị kỳ thị. Cảm giác ám ảnh, thậm chí với suy nghĩ việc bị xâm hại là do lỗi của 
chính bản thân mình sẽ khiến các em cảm thấy bế tắc và đi đến các quyết định đau 
lòng. Qua phân tích nhiều vụ việc, trẻ bị xâm hại tình dục vì nhiều lý do có thể tiếp tục 
bị xâm hại trong nhiều năm tháng sau tiếp đó. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến xâm hại tình dục trẻ em nhưng một trong những 
lý do mấu chốt là do sự lỏng lẻo và những “khoảng trống” trong hệ thống pháp luật về 
bảo vệ trẻ em, gây bất cập trong việc ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng này. Chế tài 
xử phạt tuy có nhưng “nhiều khi không tương xứng với hành vi bạo lực cần xử lý”. 
Nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em, dù đã có bằng chứng rõ ràng, thậm chí có dấu hiệu 
hình sự, lại được xử lý theo cách “hòa giải”. 

Theo các chuyên gia của Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó Bạo lực Giới tại Việt 
Nam (GBVNet), quy trình tố tụng thiếu chặt chẽ và thiếu nhạy cảm gây thêm tổn 
thương và thiệt thòi cho nạn nhân và gia đình. Nhiều cán bộ trong các cơ quan, tổ chức 
có trách nhiệm giải quyết bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em, thay vì thực hiện 
trách nhiệm của mình lại đổ lỗi cho phụ nữ và trẻ em là thiếu hiểu biết hoặc không 
hành xử đúng mực. Thay vì nghiêm khắc nhận trách nhiệm và củng cố, tăng cường các 
giải pháp bảo vệ và xử lý bạo lực và lạm dụng tình dục lại quy trách nhiệm cho phụ nữ 
và trẻ em phải tự bảo vệ mình. Đó là những rào cản về thể chế khiến cho bạo lực tình 
dục không những không giảm mà còn gia tăng với diễn biến ngày càng phức tạp trong 
thời gian qua. 

 Cùng nhận định này, tại Diễn đàn về phòng ngừa, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em bị xâm 
hại tình dục (do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối với với Hội Bảo vệ quyền 
trẻ em, Mạng Bảo vệ quyền trẻ em tổ chức), các chuyên gia khẳng định chúng ta có thể 
có các quy định luật pháp, ban hành các chương trình tốt, điều đó là quan trọng. Nhưng 
quan trọng hơn là năng lực thực thi luật pháp, là việc thực hiện có hiệu quả chương 
trình, là sự tham gia tích cực của tất cả các đối tác trong xã hội, gia đình, cộng đồng, 
các tổ chức xã hội đối với việc phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp cho trẻ em bị xâm hại 
tình dục. 

Bên cạnh đó, Tiến sỹ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển 
Xã hội cũng cho rằng: “Trong nhận thức của xã hội nói chung, bạo lực và lạm dụng 
tình dục là vấn đề của cá nhân và chủ yếu là của những cá nhân không tuân thủ các 
chuẩn mực giới truyền thống hoặc không được dạy dỗ để tuân thủ các chuẩn mực đó. 
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Cộng đồng, gia đình và bản thân các nạn nhân đôi khi cũng chấp nhận cam chịu và tự 
tìm cách đương đầu với hậu quả bạo lực, lạm dụng và quấy rối tình dục hơn là lên tiếng 
đòi lại công bằng và kết nối với nhau để đấu tranh chống lại những vấn nạn đó. Những 
giá trị cổ hủ, những định kiến và khuôn mẫu giới bất bình đẳng chính là nguyên nhân 
sâu xa của tình trạng này và là những rào cản văn hóa khiến cho bạo lực tình dục với 
phụ nữ và trẻ em gia tăng trong thời gian qua”. 

Trước thực trạng này, bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục không chỉ là trách 
nhiệm của một cá nhân, một gia đình hay một cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội nào, 
mà đó là trách nhiệm chung của các bộ, ngành liên quan, của cả xã hội, trong đó gia 
đình đóng vai trò trọng tâm. Các giải pháp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu xâm hại tình 
dục trẻ em nằm trong tổng thể các hoạt động cần sự phối kết hợp và triển khai đồng bộ. 
Chúng ta cần xây dựng một hệ thống bảo vệ trẻ hoàn chỉnh trên cơ sở tăng cường chính 
sách và thực hiện các biện pháp trợ giúp xã hội đối với các gia đình và trẻ em gặp 
nhiều khó khăn tại cộng đồng nhằm hạn chế trẻ có nguy cơ bỏ học, bỏ nhà đi lang 
thang, dễ trở thành nạn nhân của các hành vi xâm hại trẻ em; xây dựng cơ sở thông tin, 
dữ liệu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, trong đó có các chỉ tiêu, chỉ số giám sát, đánh giá 
công tác bảo vệ trẻ em; tăng cường năng lực và nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ, 
tạo điều kiện cho trẻ em được tiếp cận dễ dàng các dịch vụ bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh 
công tác giám sát thực thi pháp luật tại địa phương, đặc biệt các luật liên quan tới các 
vấn đề của phụ nữ và trẻ em như Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em để 
các vụ việc bạo lực được phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh. 

Cùng với đó, các ngành giáo dục và đào tạo cần sớm đưa nội dung giáo dục giới 
tính phù hợp với từng lứa tuổi vào chương trình học để các em có thể chủ động bảo vệ 
mình và có ứng xử phù hợp trong tình huống xấu nhất; ngành y tế phải có các dịch vụ y 
tế, tâm lý hỗ trợ cho những trẻ em bị xâm hại tình dục; ngành công an phải có trình tự 
thủ tục riêng cho các loại án mà trẻ em bị xâm hại tình dục để các vụ án trên được triển 
khai nhanh, kịp thời nhằm tìm ra thủ phạm, đảm bảo tư pháp thân thiện với trẻ em... 

Trong thực tế, có một số quy tắc phụ huynh nên dạy cho con của mình để có thể 
tránh xa đối tượng nguy hiểm, kể cả những người thân quen vì hầu hết các trường hợp 
trẻ em bị lạm dụng, tội phạm lại xuất phát từ những đối tượng mà trẻ gần gũi như 
người giữ trẻ, người thân, hàng xóm, bạn bè của cha mẹ... Do đó, trước hết cần hỗ trợ 
trẻ những kỹ năng phòng, tránh xâm hại tình dục, cần sớm dạy cho trẻ biết kiến thức cơ 
bản về giới tính, cách nhận diện các tình huống nguy cơ/bất thường và cách xử lý; dạy 
cho trẻ rằng, nếu có ai tìm cách đụng chạm vào những nơi nhạy cảm của trẻ, trẻ phải tỏ 
ra phản đối một cách quyết liệt, bỏ đi ngay và giữ nguyên tắc “không bí mật” với cha 
mẹ, cần phải chia sẻ những việc gì khiến trẻ không thỏai mái, khó chịu với cha mẹ; 
luôn nhắc trẻ, trong mọi trường hợp xấu nhất, an toàn của con là quan trọng, con phải 
biết tìm người giúp đỡ khi gặp nguy hiểm bằng cách nhớ số điện thoại của bố mẹ, 
những người thân tin cậy hoặc số điện thoại của các đường dây nóng. 

 

                                                                                  Nguyễn Đăng Doanh 
                                                                      (laodongxahoi.net - Ngày 21/5/2018) 
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NGĂN CHẶN TRIỆT ĐỂ HÀNH VI XÂM HẠI TRẺ EM 
 

Tính riêng trong năm 2018, cả nước có 1.547 vụ xâm hại thân thể trẻ em với 
hơn 1.579 trẻ bị xâm hại. Xâm hại tình dục trẻ em là hành vi phạm tội nghiêm 
trọng, cần thiết lên án, trừng trị thích đáng, cũng như đòi hỏi cả xã hội và mọi 
người dân có trách nhiệm ngăn chặn, cảnh giác, đề phòng, dũng cảm lên tiếng bảo 
vệ chính mình và những người chung quanh. 

Theo thống kê, hiện nay, mỗi trẻ em Việt Nam hiện có gần 20 cơ quan, tổ chức 
có trách nhiệm quan tâm giúp đỡ, bảo vệ. Nhưng đáng tiếc, trên thực tế thời gian qua 
vẫn còn không ít vụ xâm hại trẻ em gây phẫn nộ trong dư luận chưa được giải quyết, 
hoặc vì lý do nào đó mà chưa được đem ra ánh sáng. Theo một báo cáo do Economist 
Intelligence Unite (EIU - một doanh nghiệp độc lập chuyên cung cấp những dịch vụ dự 
đoán và cố vấn qua nghiên cứu, phân tích) thực hiện và công bố ngày 16/1/2019, thì 
Việt Nam đứng thứ 37 trong 40 nước về chống xâm hại tình dục trẻ em. Báo cáo mang 
tên Out of the shadows: Shining light on the response to child sexual abuse (tạm dịch: 
Ra khỏi vùng tối: Tìm hiểu về phản ứng đối với xâm hại tình dục trẻ em) nêu rõ, Việt 
Nam có ba điểm yếu trong hoạt động chống xâm hại tình dục trẻ em là: Thu thập dữ 
liệu, chế tài dành cho người phạm tội và sự can thiệp của truyền thông. Hơn 1.500 vụ 
xâm hại trẻ em được phát hiện trong năm 2018 là con số thực sự đáng báo động, nhưng 
nhiều ý kiến cho rằng, đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Đáng quan ngại là 
các tội “hiếp dâm trẻ em”, “giao cấu với trẻ em”, “dâm ô với trẻ em” chiếm tỷ lệ lớn 
nhất trong tổng số vụ xâm hại trẻ em. Các vụ án xâm hại trẻ em xảy ra nhiều nhất tại 
hai thành phố lớn là Hà Nội với 88 vụ (đã khởi tố 47 vụ, trong đó 44 vụ xâm hại tình 
dục); thành phố Hồ Chí Minh: 77 vụ. Các tỉnh thành tiếp theo là: Đắc Lắc: 52 vụ, Tây 
Ninh: 51 vụ, Đồng Nai: 46 vụ... Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đang có nguy cơ 
trở thành một vấn nạn xã hội khi thời gian gần đây số vụ việc bị phát hiện liên tục gia 
tăng, với hành vi gây án ngày càng táo tợn, nghiêm trọng. Chưa kể, đối tượng gây án 
còn có cả những người có học thức, trình độ, vị trí, thậm chí là người thân quen, gây 
phẫn nộ trong dư luận. Gần nhất, tại thành phố Hồ Chí Minh, một bé gái 9 tuổi đang 
chơi trong công viên bị tên Lương Tuấn B. (28 tuổi, ở phường 6, quận 5) dụ dỗ rồi hiếp 
dâm. Cùng ngày, tên này còn thực hiện hành vi dâm ô với một bé gái khác. Đầu tháng 
4/2019, một cựu công chức cư trú tại Đà Nẵng có hành vi dâm ô bé gái ngay trong 
thang máy một chung cư tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó không lâu, 
tháng 12/2018, hiệu trưởng một trường phổ thông dân tộc nội trú ở huyện Thanh Sơn 
(Phú Thọ) đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi dâm ô với nhiều học sinh nam. Tháng 
6/2018, một bé gái 10 tuổi tố giác bị cha ruột lạm dụng tình dục trong một thời gian dài 
đã gây rúng động dư luận. Người đàn ông vô nhân tính này còn là nghi can dâm ô một 
bé gái 8 tuổi và một bé gái 13 tuổi khác. Trước đó, vụ án Nguyễn Khắc Thủy có hành 
vi dâm ô, xâm hại nhiều bé gái tại chung cư Lakeside ở thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - 
Vũng Tàu) khiến nhiều phụ huynh chưa hết bàng hoàng... 

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực ngăn chặn từ các cơ quan chức năng, nhưng tới nay 
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tình trạng xâm hại tình dục trẻ em vẫn đang là một vấn đề nhức nhối trong xã hội. Độ 
tuổi trẻ bị xâm hại cũng ngày càng nhỏ hơn. Nếu trước đây, trẻ bị xâm hại thường từ 13 
tuổi đến 18 tuổi, thì nay xuất hiện rất nhiều vụ việc mà nạn nhân chỉ từ 5 tuổi đến 13 
tuổi. Thậm chí, có trường hợp trẻ còn nhỏ dưới 5 tuổi. Đáng nói, hơn 90% số đối tượng 
xâm hại đều là người quen (bảo mẫu, giáo viên, hàng xóm,...), trong đó có cả người 
thân trong gia đình. Theo Tiến sỹ Trần Thành Nam - Giảng viên Tâm lý học lâm sàng 
trẻ em và vị thành niên, Trường Đại học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, thì 
tội phạm xâm hại tình dục có thể xảy ra với tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi lúc, 
mọi nơi. Nguy hiểm hơn, hành vi phạm tội cũng ngày càng đa dạng với nhiều biểu hiện 
rất khó đoán biết nhằm “lách luật”, thí dụ như: Dẫn dụ nạn nhân, làm quen, tán tỉnh 
qua mạng, tặng quà rồi yêu cầu gặp mặt… Do vậy, theo ông Nam, con số hơn một 
nghìn vụ mỗi năm thực chất chỉ là những vụ việc được báo cáo. Tội phạm xâm hại tình 
dục trẻ em cũng ngày càng manh động, coi thường pháp luật, đối tượng thực hiện hành 
vi phạm tội ở cả những nơi công cộng, dễ bị phát hiện như: Trong công viên, trong 
thang máy các chung cư, thậm chí ngay tại nhà nạn nhân. 

Trên thực tế, đối với hành vi xâm hại tình dục trẻ em phần lớn các nước trên thế 
giới đều có chế tài và biện pháp xử lý rất nghiêm khắc. Tại Ấn Độ mức án dành cho kẻ 
cưỡng hiếp trẻ dưới 16 tuổi có thể lên đến tử hình. Tại Australia (Ô-xtrây-li-a), bên 
cạnh mức án tương tự, một số nước như Ba Lan, Nga, Argentina (Ác-hen-ti-na), New 
Zealand (Niu Di-lân)... quy định “thiến hóa học” bắt buộc đối với tội phạm xâm hại 
tình dục trẻ em, chính phủ nước này còn dành 7,8 triệu đôla Australia (AUD) để xây 
dựng hệ thống lưu trữ công khai tội phạm xâm hại tình dục trẻ em quốc gia. Thông qua 
hệ thống lưu trữ này, người dân có thể tìm tên, tuổi, ngoại hình,... của các tội phạm ấu 
dâm. Ở Mỹ, đã có chín bang áp dụng thiến hóa học đối với tội phạm xâm hại tình dục 
trẻ em gồm: California (Ca-li-pho-ni-a), Florida (Phlo-ri-đa), Georgia (Gê-oóc-gia), 
Iowa (Ai-ô-oa), Lousiana (Lu-di-a-na), Texas (Tếch-dát), Montana (Môn-ta-na), 
Oregon (Ô-rê-gôn), Wisconsin (Uyn-côn-xin)... 

Hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, mọi hành vi xâm hại tình dục trẻ em 
sẽ bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, vẫn còn một số lỗ hổng và thiếu quy định rõ ràng về 
hành vi dâm ô trẻ em, khiêu dâm trẻ em. Điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Bộ luật 
Hình sự 2015) đã có quy định khung hình phạt đối với tội “Dâm ô với người dưới 16 
tuổi” nhưng không đưa ra quy định cụ thể thế nào là hành vi dâm ô. Tương tự, nội 
dung này cũng chưa được làm rõ trong Luật Trẻ em năm 2016, sửa đổi bổ sung năm 
2018. Theo đó, tại khoản 8, Điều 4 quy định: “Xâm hại tình dục trẻ em là việc dùng vũ 
lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên 
quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em và sử 
dụng trẻ em vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức”. Tuy nhiên, đây 
chính là một trong những nguyên nhân khiến nhiều đối tượng phạm tội lợi dụng để 
“lách luật”, vì không phải mọi trường hợp phạm tội đều có những biểu hiện kể trên. 
Thực tế vẫn có một số hình thức xâm hại trẻ em khác không có sự tiếp xúc trực tiếp cơ 
thể giữa kẻ phạm tội và trẻ em, chưa được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015 nên 
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chưa có chế tài xử phạt như: Gạ gẫm, dụ dỗ, tán tỉnh trẻ thông qua mạng In-tơ-nét. 
Đồng thời, các hành vi dâm ô cũng ít để lại bằng chứng gây khó khăn trong công tác 
điều tra. Nhiều chuyên gia cho rằng, cần phải xác định xâm hại tình dục trẻ em là tất cả 
các hành vi dụ dỗ, xúi bẩy, lôi kéo, ép buộc trẻ em thực hiện một số hành vi mang tính 
chất kích dục không phù hợp với lứa tuổi của các em. Bên cạnh lỗ hổng về mặt luật 
pháp, rào cản văn hóa cũng đang là một trong những yếu tố khiến xâm hại tình dục trẻ 
em chưa được nhìn nhận đúng mức. Vẫn còn không ít nạn nhân vì ngại ngùng, xấu hổ 
mà không dám lên tiếng. Vẫn còn có gia đình dù phát hiện sự việc nhưng thay vì đưa ra 
ánh sáng lại đã bỏ qua vì sợ điều tiếng, sợ ảnh hưởng đến tương lai của con mình. 
Thậm chí, có bậc phụ huynh còn quở trách con em mình nặng nề khiến vết thương tâm 
lý càng hằn sâu. Chưa kể, sự kỳ thị ác ý của những người chung quanh đối với trẻ em 
là nạn nhân của các vụ xâm hại tình dục cũng là áp lực không nhỏ, khiến nhiều em, 
nhiều gia đình chọn cách im lặng thay vì lên tiếng... 

Xâm hại tình dục trẻ em không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, vô đạo đức mà 
còn gây ra nỗi đau về mặt thể chất cùng những tổn thương nghiêm trọng, lâu dài về cả 
thể xác và tinh thần cho nạn nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự trong lành và phát 
triển bền vững của xã hội. Do đó, những kẻ xâm hại tình dục trẻ em nhất thiết phải bị 
trừng trị nghiêm khắc. Để làm được điều này, cần sớm hoàn chỉnh, bổ sung các quy 
định, chế tài phù hợp trong các văn bản pháp luật. Trước mắt, cần sớm có những quy 
định cụ thể về hành vi dâm ô để làm cơ sở cho việc truy tố tội danh dâm ô với người 
chưa đủ 16 tuổi. Việc thực thi pháp luật phải nghiêm minh, bảo đảm mọi hành vi xâm 
hại trẻ em nói chung cũng như xâm hại tình dục trẻ em nói riêng đều được phát hiện, 
điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm khắc, có tính răn đe. Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận 
thức của cộng đồng, trong đó đặc biệt quan trọng là nhận thức của chính các em, các 
bậc phụ huynh về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, về nguy cơ xâm hại tình dục để nâng cao 
ý thức cảnh giác, biết nhận diện khi gặp đối tượng khả nghi... Ngoài ra, cần đẩy mạnh 
việc tuyên truyền trong cộng đồng để thay đổi các hành vi ứng xử và chuẩn mực văn 
hóa, trong đó cần coi các biểu hiện (đôi khi ngỡ là để biểu hiện tình cảm) như: Vỗ 
mông hay đặt tay vào bộ phận nhạy cảm của trẻ em cũng là hành vi dâm ô. Bởi, không 
ít người đang cố tình đánh tráo khái niệm giữa hành vi xâm hại tình dục trẻ em với trêu 
ghẹo, đùa vui, bày tỏ sự quý mến để lạm dụng. Hiện nay, “Đừng im lặng!” đã và đang 
là thông điệp chống xâm hại tình dục trẻ em của nhiều tổ chức bảo vệ trẻ em trên thế 
giới, cũng tức là mọi người có lương tri, có trách nhiệm trước vấn nạn này đều cần phải 
lên tiếng. Cần phải nhìn nhận rằng, nếu lỗ hổng pháp luật sẽ có các cơ quan chức năng 
sửa đổi, bổ sung, áp dụng để xử lý trước pháp luật, thì sự nghiêm túc và nghiêm khắc 
về đạo đức, khả năng nâng cao nhận thức của mỗi người về nạn xâm hại tình dục trẻ 
em sẽ là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp bảo vệ được trẻ em một cách thiết thực và 
hiệu quả. 

 

                                                                                          Khánh Minh 
                                                                        (nhandan.com.vn - Ngày 19/4/2019) 
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CẦN CHẾ TÀI ĐỦ MẠNH ĐỂ PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM 
 

Việt Nam là nước có 
nền tảng pháp lý dành cho 
trẻ em từ rất sớm, được 
cộng đồng quốc tế đánh 
giá có cam kết chính trị 
mạnh mẽ và các biện pháp 
tích cực về xây dựng pháp 
luật chính sách nhằm thực 
hiện các cam kết quốc tế 
với vai trò là quốc gia 
thành viên. Công ước 
quốc tế về quyền trẻ em 
mà Việt Nam là nước đầu 
tiên ở châu Á và là nước 
thứ hai trên thế giới tham 
gia ký phê chuẩn là một 
văn kiện được xem là 
quan trọng nhất về quyền 
con người của trẻ em 
trong hệ thống luật pháp 
quốc tế về quyền con 
người. Tại phiên họp đặc 
biệt của Đại hội đồng Liên 
hợp quốc vào tháng 
5/2002 với sự tham gia 
của các nguyên thủ quốc 
gia đã ra tuyên bố Một thế 
giới phù hợp với trẻ em, 
Việt Nam đã đồng thuận 
và cam kết thực hiện 
Tuyên bố này. Hiến pháp 
năm 2013 và Luật Trẻ em 
2016 cũng ghi nhận đầy 
đủ, hài hòa các quyền và 
bổn phận của trẻ. 

Tuy nhiên, trong 
thực tế, quyền của trẻ em 
vẫn chưa được xem là một 
nguyên tắc đảm bảo trong 

quá trình xây dựng chính 
sách pháp luật, chúng ta 
vẫn còn thiếu cơ chế mang 
tính chuẩn mực nhằm hiện 
thực hóa quyền của trẻ em 
trong quá trình thực thi 
chính sách, pháp luật. Đặc 
biệt, đến thời điểm này 
những khoảng trống trong 
hành lang pháp lý cũng 
như hạn chế trong nhận 
thức pháp luật vẫn còn 
quá nhiều tồn tại. Tình 
trạng xâm hại trẻ em ngày 
càng gia tăng và diễn biến 
phức tạp, đặc biệt là hành 
vi dâm ô đối với người 
dưới 16 tuổi gần đây đã 
trở thành vấn nạn. Có 
nhiều nguyên nhân dẫn 
đến loại hình phạm tội này 
song gốc rễ vấn đề nằm ở 
những kẽ hở trong các 
điều khoản pháp luật quy 
định về hành vi này. 

Thống kê của Tòa án 
nhân dân tối cao cho thấy, 
trong nhóm các tội xâm 
phạm tính mạng, sức 
khỏe, nhân phẩm, danh dự 
của con người từ năm 
2009 đến nay, tội hiếp 
dâm trẻ em đứng thứ 3, 
chỉ sau tội cố ý gây 
thương tích và tội giết 
người. Điều đáng nói, số 
lượng các bị cáo bị các 
cấp tòa án đưa ra xét xử 
về các tội xâm hại tình 

dục trẻ em trong những 
năm qua cũng gia tăng 
mạnh mẽ. Song trên thực 
tế, vụ việc được đưa ra xét 
xử vẫn là con số nhỏ. Tại 
Hội nghị trực tuyến về 
công tác trẻ em, Phó thủ 
tướng Vũ Đức Đam cho 
rằng ngoài 2.000 trường 
hợp bạo hành, xâm hại trẻ 
em được phát hiện, được 
can thiệp, được hỗ trợ, 
được đưa vào số liệu 
thống kê, còn bao nhiêu 
trường hợp khác chưa 
được phát hiện? Còn bao 
nhiêu hành vi, cách ứng 
xử với trẻ em mà nhiều 
người thấy là “bình 
thường” nhưng thực chất 
là bạo hành, là xâm hại trẻ 
em, là ảnh hưởng xấu tới 
phát triển của trẻ em? 
Điều đau lòng là không ít 
trẻ em bị chính những 
người thân trong gia đình, 
ở trường lớp, xóm giềng 
ngược đãi, xâm hại và dù 
được can thiệp, hỗ trợ  - 
nhiều trường hợp người 
ngược đãi, xâm hại đã bị 
nghiêm trị - nhưng vẫn để 
lại những di chứng khó 
lành trong tâm hồn. 

Qua thực tiễn công 
tác về bảo vệ trẻ em, việc 
quy định tội dâm ô với trẻ 
em tại Điều 146 Luật Hình 
sự sửa đổi chưa khái quát 
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hết các hành vi xâm hại 
tình dục trẻ em xảy ra 
trong thực tiễn. Đó là 
không quy định rõ hành vi 
“dâm ô” là gì, hành vi 
quan hệ tình dục khác là 
gì? Hiện nay trong Bộ luật 
Hình sự chỉ có những từ 
ngữ cơ bản, chung chung 
về tội danh dâm ô đối với 
trẻ em. Hầu hết các tài liệu 
đào tạo về luật pháp hiện 
nay thì từ “dâm ô” cũng 
chưa được mổ xẻ. Theo 
Thông tư liên tịch 01/1998 
của Tòa án nhân dân tối 
cao - Viện Kiểm sát nhân 
dân tối cao và Bộ Nội vụ 
có hướng dẫn: Dâm ô đối 
với trẻ em là hành vi như 
sờ, bóp... vào những bộ 
phận kích thích tình dục 
của trẻ em hoặc buộc trẻ 
em phải có hành vi như 
sờ, bóp... vào những bộ 
phận kích thích tình dục 
của người đó hoặc của 
người khác, nhưng không 
có việc giao cấu với trẻ 
em. Vì thiếu sự phân hóa 
cụ thể từng hành vi dâm ô 
nên mức hình phạt vì vậy 
cũng sẽ không tương 
xứng. Theo cách hiểu hiện 
nay về dâm ô thì hành vi 
dâm ô được coi là hành vi 
đụng chạm vào những bộ 
phận nhạy cảm của trẻ 
hoặc buộc trẻ đụng chạm 
vào những bộ phận nhạy 
cảm của đối tượng. Như 

vậy dâm ô cũng là một 
loại hành vi quấy rối tình 
dục, mang tính “thể chất”, 
tức tác động trực tiếp vào 
cơ thể của nạn nhân. Hành 
vi này có thể để lại hoặc 
không để lại thương tổn, 
dấu vết vật chất trên cơ 
thể người bị xâm hại như 
tinh dịch, tế bào nam... Về 
mặt cấu thành tội “dâm ô 
đối với người dưới 16 
tuổi” hoàn toàn không cần 
phải có thương tích hoặc 
để lại dấu vết trên thân thể 
hay bộ phận sinh dục của 
nạn nhân. Vì loại hành vi 
này là loại hành vi tiếp 
xúc với thân thể bị hại ở 
bề mặt ngoài mà không 
nhằm giao cấu hoặc gây 
tổn thương với mục đích 
thỏa mãn xu hướng tình 
dục lệch lạc của cá nhân. 
Tức là không cấu thành về 
mặt vật chất nhưng cấu 
thành về mặt hình thức, 
nếu hành vi này cứ lặp đi 
lặp lại mà không bị phát 
hiện thì nó sẽ trở thành nỗi 
sợ hãi đối với trẻ em, gây 
nguy hiểm, ảnh hưởng 
nghiêm trọng tới sự phát 
triển nhân cách của các em. 

Trong khi đó, theo 
định nghĩa (Từ điển Tiếng 
Việt của Trung tâm từ 
điển ngôn ngữ xuất bản 
năm 1992), giao cấu là 
hành vi giao tiếp giữa bộ 

phận sinh dục ngoài của 
giống đực với bộ phận 
sinh dục của giống cái ở 
động vật. Chính vì điều 
này mà ở Việt Nam đối 
tượng xâm hại tình dục trẻ 
em nam chỉ có thể bị xử lý 
ở một tội danh duy nhất là 
tội dâm ô với trẻ em, với 
khung hình phạt tối đa chỉ 
có 12 năm tù. Đây là sự 
bất cập trong Bộ luật Hình 
sự khi bỏ qua hành vi 
quan hệ tình dục đồng 
tính, chưa quan tâm đầy 
đủ người bị hại không chỉ 
trẻ em gái mà còn có cả 
trẻ em nam. 

Chia sẻ về vấn đề 
này, đại biểu Quốc hội 
Phạm Thị Minh Hiền, Ủy 
viên Ủy ban về các vấn đề 
xã hội của Quốc hội cho 
rằng: “Tôi nghĩ đã đến lúc 
cần phải có điều chỉnh, 
sửa đổi, bổ sung các điều 
khoản pháp luật hiện hành 
liên quan đến các tội xâm 
hại tình dục trẻ em, nhất là 
tội dâm ô để tạo sự thống 
nhất trong cách hiểu, cụ 
thể ở từng hành vi, mức 
độ xâm hại trực tiếp, mức 
độ xâm hại gián tiếp 
không thể định lượng 
bằng chứng cứ pháp y. Từ 
đó quy định một cách 
thống nhất yếu tố cấu 
thành tội phạm, chỉ cần có 
bị hại, có nhân chứng trực 
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tiếp, thực nghiệm hiện 
trường, đối chất, nhận 
dạng... thì đã đủ căn cứ và 
cơ sở để khởi tố bị can đối 
với người bị cáo buộc 
thực hiện hành vi dâm ô”. 

Mặt khác, Bộ luật 
Tố tụng Hình sự cũng 
chưa quy định cụ thể thủ 
tục điều tra, truy tố, xét xử 
các vụ án xâm hại trẻ em 
theo một quy trình đặc 
biệt cần phải có. Việc bỏ 
qua lời tường trình của trẻ 
em, việc đòi hỏi một cách 
chắc chắn về mặt chứng 
cứ vật chất mới khởi tố, 
truy tố được người thực 
hiện hành vi “dâm ô” là 
một thiếu sót vô cùng lớn. 

Hơn nữa, một trong 
các nguyên nhân dẫn đến 
hàng loạt vụ xâm hại tình 
dục trẻ em thời gian gần 
đây là do các vụ việc 
trước đó không xử lý kịp 
thời, vướng mắc trong quá 
trình giám định. Bất cập 
hiện đang tồn tại trong 
công tác này ở chỗ các 
quy định pháp lý không rõ 
ràng và còn chồng chéo. 
Điều 22 Luật Giám định 
Tư pháp quy định, khi 
phát hiện hành vi xâm hại 
hoặc dấu hiệu của hành vi 
bị xâm phạm thì người 
nhà, người thân của nạn 
nhân phải tiến hành trình 
báo sự việc tới cơ quan 

công an, và trong thời hạn 
7 ngày cơ quan công an sẽ 
ra quyết định có trưng cầu 
giám định hay không. 

Theo luật sư Lê 
Minh Trường, Giám đốc 
Công ty luật Minh Khuê: 
“Quy định 7 ngày là một 
quy định quá dài. Nếu 
trong thời hạn 7 ngày đó 
mà chúng ta không trưng 
cầu giám định ngay thì rõ 
ràng không thể thu thập 
được các bằng chứng để 
buộc tội. Quy trình 7 ngày 
đề ra quyết định có giám 
định hay không thực hiện 
giám định thực sự bất cập, 
phi lý”. 

Trên thực tế, việc 
giám định xâm hại trẻ em 
vừa phải đảm bảo phục vụ 
cho các yêu cầu về tư 
pháp, vừa phải kết hợp với 
các dịch vụ điều trị tâm lý, 
do đó, cơ quan giám định 
tư pháp cần thực hiện 
nghiệp vụ ngay lập tức để 
thu thập các bằng chứng 
kịp thời và kết luận của 
trung tâm tư pháp sẽ là cơ 
sở để các cơ quan chức 
năng sau đó điều tra, buộc 
tội. Theo ý kiến của các 
chuyên gia, cần sớm có 
một cơ quan chuyên trách 
và thống nhất để kịp thời 
hỗ trợ pháp lý cũng như 
tâm lý cho trẻ em và gia 
đình các em. Để xử lý 

nghiêm tội phạm xâm hại, 
dâm ô trẻ em, việc sửa đổi 
một số nội dung trong các 
văn bản pháp luật là điều 
cần thiết để đủ sức răn đe. 

Cho đến nay, dù đã 
rất nhiều lần thảo luận và 
kiến nghị nhưng chúng ta 
vẫn chưa ban hành được 
bộ quy trình điều tra đặc 
biệt này, trong khi trên thế 
giới, nhiều quốc gia đã áp 
dụng mô hình tư pháp 
thân thiện cho trẻ em từ 
rất lâu. Hơn nữa, ở các 
nước phát triển, luật pháp 
bảo vệ trẻ em được quy 
định rất mạnh mẽ và có 
tính phòng ngừa - điều 
này rất cần thiết trong tình 
hình hiện nay vì pháp luật 
đang tham gia điều chỉnh 
hành vi con người. Đơn cử 
pháp luật Việt Nam không 
quy định chi tiết các hành 
vi dâm ô trẻ em sẽ kéo 
theo rất nhiều hệ lụy về 
sau. Ngoài ra, cần thiết 
phải có những chế tài cụ 
thể và rõ ràng hơn đối với 
các tổ chức, cá nhân khai 
thác quá đà thông tin về 
các vụ việc xâm hại trẻ 
em; đã vượt giới hạn về 
quyền bảo mật thông tin 
của trẻ. 

Dễ dàng nhận thấy, 
khi pháp luật hiện hành 
chưa đủ mạnh để bảo vệ 
trẻ em trước những 
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thương tổn trong cuộc 
sống thì những hiểm nguy 
có thể gây ra cho các em 
vẫn phải được nhìn nhận, 
phát hiện để cụ thể hóa 
thành những điều khoản 
pháp luật. Bên cạnh trách 
nhiệm của gia đình, nhận 

thức của cộng đồng thì với 
vai trò, nhiệm vụ của các 
bộ ngành chức năng cần 
sớm nhìn nhận những lỗ 
hổng trong luật định để có 
một hệ thống chính sách 
pháp luật đủ mạnh, mang 
tính nhân văn nhằm bảo 

vệ tốt nhất cho trẻ em. 
 

Nguyễn Đăng Doanh 
(Tạp chí Lao động và 

 Xã hội số 599 
 từ 16 - 31/5/2019)

 

 
 

VẤN ĐỀ XÂM HẠI TÌNH DỤC Ở TRẺ EM HIỆN NAY  

VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG THAM VẤN TÂM LÝ TẠI TRƯỜNG HỌC 
 

1. Đặt vấn đề: 
Trẻ em bị xâm hại tình dục là một trong những nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt 

được quy định trong Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 và là đối 
tượng cần sự bảo vệ của toàn xã hội. Các em cần có môi trường an toàn để vui chơi, 
học tập ngay tại chính gia đình, trường học của mình. Sự can thiệp của những nhân 
viên tư vấn tâm lý, nhân viên công tác xã hội trường học làm việc tại phòng tham vấn 
học đường nhằm đảm bảo cho các em được sống trong một môi trường an toàn, lành 
mạnh cũng như cải thiện các mối quan hệ của trẻ. Thực tiễn hiện nay, nhóm trẻ bị xâm 
hại tình dục ngày càng diễn biến phức tạp cả về quy mô và cách thức thực hiện. Xâm 
hại tình dục trẻ em đang là vấn nạn trên toàn Việt Nam, hậu quả mà các em phải gánh 
chịu có thể có những tổn thất về sức khỏe thể chất và tinh thần, làm giảm khả năng học 
tập, hòa nhập xã hội và thậm chí có thể hủy hoại các em, ảnh hưởng đến việc trở thành 
con người tốt, trở thành cha mẹ tốt trong tương lai. Trong nhiều năm qua, Nhà nước ta 
đã có nhiều biện pháp để phòng chống, giảm thiểu và nhằm đẩy lùi hiện tượng xâm hại 
tình dục trẻ em. Tuy nhiên công tác bảo vệ trẻ em hiện nay còn gặp phải những rào 
cản, khó khăn như: Khâu phát hiện và báo cáo số vụ xâm hại trẻ em còn chưa kịp thời, 
luật pháp về bảo vệ trẻ em còn nhiều khoảng trống, thiếu cụ thể, mô hình trợ giúp thiếu 
tính chuyên nghiệp. Vì vậy, vấn đề trẻ em bị xâm hại tình dục cần phải huy động sự 
tham gia của toàn xã hội. Trong đó ở giai đoạn hiện nay rất cần thiết đến mô hình trợ 
giúp của phòng tham vấn học đường, bởi những nhân viên tư vấn tâm lý và nhân viên 
công tác xã hội làm việc tại phòng tham vấn học đường sẽ là người thực hiện nhiệm vụ 
phòng, chống và can thiệp trực tiếp đối với những trường hợp trẻ em bị xâm hại tình 
dục tại môi trường học đường. 

 2. Nội dung 
2.1. Khái niệm cơ bản 
Định nghĩa về lạm dụng (xâm hại/ngược đãi) trẻ em của Tổ chức Y tế thế giới: 

“Tất cả các hình thức ngược đãi về tình cảm hoặc thân thể, lạm dụng tình dục, sao 
nhãng hoặc đối xử lơ đãng hoặc khai thác vì mục đích thương mại hoặc khai thác dẫn 



 

  
    

 

“Bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ và trách nhiệm không của riêng ai” 
     

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 6/2019 
  

32

đến tổn hại hoặc có nguy cơ dẫn đến tổn hại tới sức khỏe, sự sống còn, sự phát triển 
hoặc nhân phẩm của trẻ trong bối cảnh có liên quan đến trách nhiệm, sự tin cậy hoặc 
quyền lực”. Xâm hại trẻ em hay ngược đãi trẻ em là tất cả những hình thức đối xử tồi 
tệ về tình cảm hay thể chất, xâm hại tình dục, sao nhãng, đối xử không đúng mức hoặc 
bóc lột vì mục đích thương mại hay các mục đích khác gây ra tổn hại thực tế hay tiềm 
ẩn đối với sự phát triển, sự sống còn, sức khỏe hay nhân phẩm của trẻ khi xét về trách 
nhiệm, lòng tin hay quyền hành. 

 Khái niệm “Xâm hại trẻ em” của Liên hợp quốc: 
“Xâm hại trẻ em hay ngược đãi là tất cả các hình thức đối xử tồi tệ về mặt tình 

cảm hay thể chất, xâm hại tình dục hay các mục đích khác gây ra tổn hại thực tế hay 
tiềm ẩn đối với sự phát triển, sự sống còn, sức khỏe hay nhân phẩm của trẻ khi xét về 
trách nhiệm, lòng tin hay quyền hành. 

Trên khắp thế giới, có bốn hình thức xâm hại được thừa nhận bao gồm: Xâm hại 
thể xác, xâm hại tình dục, xâm hại tâm lý/tình cảm và sao nhãng. Tuy nhiên, ở mỗi 
quốc gia khác nhau, do những đặc trưng về lịch sử, chính trị, văn hóa và xã hội có 
những cách phân chia phù hợp hơn. Tại Việt Nam có các hình thức xâm hại phổ biến: 

Xâm hại (trừng phạt) thân thể 
Xâm hại tâm lý/tình cảm 
Xâm hại tình dục 
Chứng kiến bạo lực gia đình 
Sao nhãng 
Buôn bán trẻ em 
Lao động trẻ em 
Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến khái niệm xâm hại tình dục trẻ 

em và mô hình can thiệp của phòng tham vấn học đường đối với một trong những hình 
thức xâm hại trẻ em có diễn biến phức tạp và phổ biến trong giai đoạn hiện nay tại Việt 
Nam đó là trẻ em bị xâm hại tình dục (xâm hại tình dục trẻ em). 

2.2. Vấn đề xâm hại tình dục trẻ em hiện nay tại Việt Nam 
Ở Việt Nam, số liệu thống kê về bản chất và mức độ xâm hại tình dục trẻ em vẫn 

chưa đầy đủ. Theo số liệu báo cáo của các cơ quan chức năng trong những năm gần 
đây có xu hướng gia tăng. Tình trạng gia tăng số vụ xâm hại tình dục trẻ em trai cũng 
trở thành vấn đề nghiêm trọng nhưng cho đến nay không được đưa vào báo cáo. Theo 
thống kê của Bộ Công an, gần 6.200 vụ xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện trong 
giai đoạn 2011 - 2015 và 645 vụ được phát hiện trong 6 tháng đầu năm 2016 nhưng 
con số thực tế còn lớn hơn rất nhiều. Thực tế chỉ ra rằng khoảng 97% số vụ được phát 
hiện những kẻ xâm hại tình dục có quen biết với nạn nhân. 

Qua nghiên cứu cho thấy, mọi trẻ trong cộng đồng đều có nguy cơ bị xâm hại 
tình dục kể cả những trẻ sống trong gia đình nghèo hay gia đình khá giả. Không những 
trẻ em gái mà trẻ em là nam giới cũng có thể trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục. 
Đáng nói, sau khi bị xâm hại nạn nhân thường không hoặc không dám kể về những gì 
đã diễn ra với chúng. Hầu hết những người xâm hại tình dục là nam giới và hầu hết các 
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trẻ bị xâm hại bởi người quen biết, như họ hàng, bạn của gia đình, hoặc hàng xóm… 
Đôi khi việc xâm hại này diễn ra trong một thời gian dài, thậm chí kéo dài nhiều năm. 
Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng là lợi dụng sự tin tưởng hay sức ảnh hưởng của 
mình hoặc dùng “lòng tốt” (cho quà, bao ăn uống…) nhằm dụ dỗ, đe dọa để thực hiện 
hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ. 

Trẻ em có thể gặp phải nguy cơ bị xâm hại tình dục ở bất cứ đâu, trên sân chơi, ở 
trường học hay thậm chí ở trong chính ngôi nhà của mình. Nạn nhân của các vụ xâm 
hại tình dục trẻ em phần lớn là dưới 16 tuổi. Nhiều em còn chưa đến tuổi đi học, thậm 
chí có em mười mấy tháng tuổi đã trở thành nạn nhân của những kẻ đi xâm hại. Thủ 
phạm xâm hại tình dục trẻ em cũng có nhiều dạng: Có kẻ mới 14 - 15 tuổi nhưng có kẻ 
đã ngoài 60 tuổi. Thậm chí trong gia đình trẻ bị xâm hại tình dục bởi bố đẻ và ông nội 
trong nhiều năm… vụ việc gây chấn động dư luận trong thời gian qua bị phát giác. Kẻ 
xâm hại tình dục cũng có khi chính là thầy giáo của trẻ - người mà hầu như cha mẹ gửi 
gắm hoàn toàn sự tôn kính và tin tưởng tuyệt đối, như sự việc tại một trường tiểu học 
đã được báo chí phát giác. 

Xâm hại tình dục trẻ em không chỉ gây ra cho các em vết sẹo trên thân thể, mà trẻ 
còn phải chịu những vết thương lớn về mặt tinh thần. Hành vi của những kẻ xâm hại có 
thể ảnh hưởng đến suốt cuộc đời đứa trẻ thậm chí làm các em bị rối loạn tâm thấn, rối 
loạn hành vi. Bên cạnh đó do tình dục không an toàn, hậu quả có thể để lại việc mang 
thai ngoài ý muốn, các bệnh lây truyền về tình dục, các rối loạn tình dục khi trưởng 
thành. Theo thống kê của Liên hợp quốc thì tỷ lệ người bị xâm hại tình dục thời thơ ấu 
gặp các trục trặc về tình dục cao hơn nhóm khác 90% biểu hiện ở sự suy giảm ở khả 
năng tình dục, có xu hướng tình dục đồng giới, và có trường hợp trở thành người mại 
dâm chuyên nghiệp hay quan hệ tình dục bừa bãi. 

Xâm hại tình dục trẻ em trong những năm gần đây tại Việt Nam trở thành một 
trong những vấn đề nhức nhối đối với toàn xã hội trong công cuộc bảo vệ trẻ em. Hậu 
quả của vấn đề này hết sức nghiêm trọng cả về thể chất và tinh thần đối với trẻ em - thế 
hệ tương lai của đất nước. Nhà nước và các ban ngành chức năng, truyền thông báo chí 
cũng đã có những hành động, chương trình cụ thể để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng 
này. Tuy nhiên đến nay, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em vẫn có những diễn biến 
phức tạp và nghiêm trọng; công tác bảo vệ trẻ em khỏi tình trạng xâm hại tình dục vẫn 
gặp phải nhiều khó khăn, rào cản.  

2.2. Nguyên nhân làm gia tăng thực trạng trẻ em bị xâm hại tình dục 
Nguyên nhân của hiện trạng xâm hại tình dục trẻ em có thể xuất phát từ chính gia 

đình hoặc cộng đồng xã hội trong việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các em. 

 Thứ nhất, đối với gia đình, trong đó nói đến vai trò của cha mẹ, người chăm sóc 
trẻ em thiếu nhận thức về nguy cơ, thiếu kỹ năng phòng ngừa, kỹ năng giải quyết về 
pháp lý, kỹ năng chăm sóc và phục hồi cho trẻ bị xâm hại tình dục về thể chất và tâm 
lý. Phần lớn các trường hợp gọi đến đường dây tư vấn tâm lý đều chậm hơn rất nhiều 
so với thời điểm trẻ bị xâm hại. Điều đáng chú ý là đa số những vụ xâm hại tình dục trẻ 
em đều xảy ra ở địa bàn nông thôn vùng sâu, vùng xa, cha mẹ của các nạn nhân chủ 
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quan ít để ý đến con em mình. Những kẻ phạm tội thường có quan hệ láng giềng với 
người bị hại. Những nạn nhân còn nhỏ, bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng về thể chất và 
tinh thần. Khi đưa ra xét xử, nạn nhân thường không dám xuất hiện vì sợ nhiều người 
biết, ảnh hưởng tới danh dự bản thân. 

 Thứ hai, đối với bản thân trẻ, sự hạn chế trong nhận thức của trẻ về các hình 
thức xâm hại tình dục, sự tò mò khám phá về giới tính, sự thiếu kỹ năng phòng ngừa và 
tố giác người xâm hại… 

Thứ ba, đối với xã hội, hiện tượng xâm hại trẻ em nói chung và xâm hại tình dục 
nói riêng không phải là điều mới mẻ mà có thể xảy ra ở mọi nơi, mọi lúc và hầu như ai 
trong số người lớn chúng ta, chủ quan hay khách quan đều biết nhưng thờ ơ hoặc 
không quan tâm tới vấn đề này. Hoặc công tác truyền thông về xâm hại tình dục trẻ em, 
đặc biệt là vấn đề giáo dục giới tính cũng như giáo dục các em biết cách tự bảo vệ 
mình còn bị coi nhẹ, chưa chú trọng ngay khi các em đang học mẫu giáo hay tiểu học. 
Các trường mẫu giáo, tiểu học cũng như các bậc phụ huynh chưa chú trọng giáo dục 
con biết cách tự bảo vệ mình. Các nhà trường hiện nay chủ yếu chú trọng việc dạy chữ 
hơn dạy người, do đó trẻ rất yếu kém trong các kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ  
bị xâm hại tình dục của người khác. Về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em mới chỉ tập 
trung vào điều chỉnh một số hình thức xâm hại tình dục trẻ em nghiêm trọng như hiếp 
dâm, cưỡng dâm, buôn bán trẻ em để sử dụng vào mục đích bóc lột tình dục… mà 
chưa chú trọng điều chỉnh những hình thức xâm hại tình dục trẻ em ít nghiêm trọng 
hơn như: Quấy rối tình dục, dâm ô trẻ em… Thêm vào đó về cơ bản, pháp luật mới chỉ 
chú ý phòng ngừa tình trạng xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trong môi trường gia đình 
chưa chú ý đến phòng ngừa tình trạng này xảy ra ở các môi trường khác như ở nhà 
trường, ở nơi chăm sóc thay thế, nơi làm việc và trong môi trường tố tụng. 

2.3. Hoạt động tham vấn học đường góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ 
bị xâm hại tình dục 

Tâm lý học đường trong các trường học Việt Nam có các chức năng chính: Hỗ 
trợ giáo viên, cán bộ quản lý, cha mẹ học sinh trong việc vận dụng kiến thức tâm lý 
học và giáo dục học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, để dự phòng, từ đó 
ngăn chặn sự phát triển không lành mạnh về sức khỏe tinh thần ở học sinh; trực tiếp 
tìm hiểu, can thiệp sớm với những trường hợp mới chớm có dấu hiệu rối nhiễu; là cầu 
nối hỗ trợ cha mẹ học sinh, chuyển học sinh đến những cơ sở trị liệu chuyên biệt hơn 
nếu cần thiết; cung cấp thông tin hướng nghiệp và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. 
Ở Việt Nam, ngoài hoạt động hướng nghiệp do các đơn vị ngoài nhà trường tổ chức 
(các hội, đoàn, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ...), trong trường học, giáo dục 
hướng nghiệp mới chỉ được lên chương trình cho học sinh trung học phổng thông. 
Công việc này được các trường giao cho giáo viên chủ nhiệm thực hiện ngoài giờ lên 
lớp. Về cơ bản, các trường không làm được gì hơn là đưa học sinh đến các trung tâm 
kinh tế tổng hợp để học nghề phổ thông. Nhìn chung, việc tư vấn hướng nghiệp trong 
trường phổ thông chủ yếu xoay quanh việc giới thiệu các trường đại học và khối thi đại 
học cho học sinh.  
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Nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục trước hết phải của mỗi nhà 
trường, chứ không phải độc quyền của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam hay các 
trường đại học sư phạm. Tổng kết mô hình các trường học tiên tiến thực chất có chất 
lượng hiện nay phải đứng vững trên 3 chân kiềng: Xây dựng được đội ngũ nhà giáo, 
cán bộ quản lý tâm huyết, có đủ năng lực sư phạm dám hy sinh, dám cống hiến; vận 
dụng được những tiến bộ khoa học tâm lý giáo dục vào thực tiễn giảng dạy, các hoạt 
động giáo dục của mỗi thầy cô giáo; tổ chức quản lý nhà trường sao cho có hiệu quả và 
vì mục tiêu chất lượng, vì sự phát triển bền vững của mỗi học sinh, của mỗi thầy cô 
giáo trong mỗi nhà trường. 

Hình thức phát triển giáo dục theo lối đồng loạt, theo cách áp đặt hoặc chạy theo 
phong trào, thành tích ảo không còn thích hợp với mô hình trường thế kỷ 21. Phòng 
tham vấn tâm lý học đường ở mỗi trường học là lực lượng quan trọng trực tiếp giải 
quyết những vấn đề vướng mắc tâm lý của học sinh một cách chuyên nghiệp và khoa 
học. Trong nền kinh tế thị trường, xã hội có nhiều biến động tác động đến mỗi cá nhân, 
mỗi gia đình, tạo ra nhiều áp lực lên thế hệ trẻ. Đặc biệt tỷ lệ các gia đình ly tán ngày 
một cao, tình trạng giáo dục gia đình đang bị khủng hoảng dẫn đến trẻ bị tự kỷ, bị suy 
nhược về tinh thần, mất niềm tin, dễ sa đà vào các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật… 
Nếu nhà trường không có một lực lượng tháo gỡ kịp thời, những học sinh là nạn nhân 
không chỉ thuyên giảm, chắc chắn còn lây lan, nâng tỷ lệ trẻ khó giáo dục trong mỗi 
nhà trường ngày một tăng. Không có bộ phận tâm lý học đường phối hợp các lực lượng 
giáo dục một cách chuyên nghiệp, khoa học, chúng ta không thể tiến hành phòng chống 
có hiệu quả trong học sinh. 

Thứ nữa, văn phòng tham vấn tâm lý học đường còn có một nhiệm vụ hướng 
nghiệp cho học sinh, nhất là với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo 
dục Việt Nam đang chuyển hướng sang rèn phẩm chất năng lực và định hướng nghề 
nghiệp cho học sinh mà không có lực lượng chuyên trách để làm thì định hướng đó 
không khả thi. 

Trong khi đó, tại trường học, ở tất cả các cấp học từ mầm non đến phổ thông, 
những vấn đề tâm lý ở học sinh ngày càng gia tăng: Bạo lực học đường, tự tử, trấn lột, 
cướp của, giết người..., đặc biệt là tình trạng học sinh trầm cảm, tăng động giảm chú ý, 
sa sút, khó khăn về nhận thức và học tập. Thế nhưng gần như 100% trường phổ thông 
hiện nay không cung cấp dịch vụ tâm lý học đường tại chỗ. Có thể nói, toàn bộ hệ 
thống giáo dục Việt Nam hiện nay đang phát triển lệch, chỉ lo dạy chữ, dạy kiến thức. 
Các nhà trường đều có phần xa rời khoa học phát triển con người, không mấy trường 
học vận dụng khoa học tâm lý giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Do 
đó, việc các trường phổ thông không mấy chú ý tới tâm lý học đường dường như là 
điều tất yếu. 

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, từ những vấn nạn học đường đang xảy ra ngày 
càng nhiều ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển nhân cách của thế hệ mầm non tương 
lai của đất nước thì một việc làm rất cần thiết và quan trọng đó là thúc đẩy và phát triển 
hoạt động tham vấn tâm lý tại trường học đi vào chuyên nghiệp. Tại đây sẽ có một lực 
lượng các nhân viên tâm lý, công tác xã hội được đào tạo có chuyên môn, phẩm chất, 
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kỹ năng trợ giúp kịp thời các ca xâm hại tình dục trẻ em xảy ra tại trường học đó để 
góp phần ngăn chặn các nguy cơ cũng như đưa những sự việc đó ra ánh sáng, kẻ xâm 
hại phải bị trừng trị thích đáng. 

3. Kết luận 
Hiện nay, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung và trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt nói riêng ngày càng được quan tâm, biểu hiện là việc hình thành 
ngày càng nhiều chương trình, tổ chức, cơ quan bảo vệ trẻ em. Luật Bảo vệ, chăm sóc 
và giáo dục trẻ em  cũng ngày càng hoàn thiện hơn. Tuy nhiên vấn nạn xâm hại trẻ em 
vẫn còn xảy ra phổ biến, có nguy cơ ngày càng tăng cao ở nước ta, đặc biệt hình thức 
tồn tại của nó thì ngày càng phong phú và khó lường hơn. Tình hình đó đã ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến sự phát triển tâm lý, thể chất và sự duy trì các chức năng tâm lý, xã 
hội của trẻ. Nhà nước, gia đình và xã hội cần có biện pháp phối hợp tích cực để ngăn 
chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em xảy ra. 

Sự quan tâm phòng chống xâm hại tình dục trẻ em không chỉ là nhiệm vụ của các 
cơ quan chức năng mà thuộc về mọi gia đình, nhà trường và toàn xã hội nói chung 
trong đó có vai trò của nhân viên tư vấn tâm lý, nhân viên công tác xã hội làm việc 
trong các phòng tham vấn học đường. Các hoạt động tham vấn tâm lý góp phần đáng 
kể trong việc bảo vệ trẻ em khỏi những nguy cơ bị xâm hại, tạo ra môi trường học tập, 
vui chơi lành mạnh tốt nhất cho sự phát triển toàn diện nhân cách ở trẻ. Các tham vấn 
tâm lý học đường cần đa dạng từ hoạt động đào tạo đến nghiên cứu, ứng dụng và xâu 
chuỗi lại thành một hoạt động chung nhất về mục tiêu, chương trình. Các nhà quản lý 
cần làm tốt công tác tuyên truyền cho học sinh, phụ huynh và những người làm công 
tác giáo dục nhận thức được tính cấp thiết công tác hỗ trợ tâm lý học đường, mà công 
tác tham vấn học đường là hoạt động cần thiết trong bất cứ một nhà trường phổ thông 
nào tạo nên chất lượng cuộc sống học sinh và đảm bảo giáo dục toàn diện cho học sinh. 

 

                                                                              ThS. Vũ Thị Thanh Nga 
                                                                      Giảng viên khoa Tâm lý - Giáo dục 
                                                                   (Bài dự thi viết về bình đẳng giới 2018) 

                                                                                               (hnmu.edu.vn) 
 

 
  

CHUNG TAY BẢO VỆ TRẺ EM 
 

Chỉ trong thời gian vài tháng gần đây, đã xảy ra liên tiếp những sự cố giáo 
dục trong một số trường học, khiến xã hội giật mình, cảm thấy bất an, cũng như 
gây nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ trong dư luận. Cần làm gì để ngăn chặn tình 
trạng bạo hành với trẻ em trong gia đình và trường học? 

Vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em  
Chưa hết dư âm vụ cô giáo ở Long An trừng phạt học trò bằng cách bắt mấy chục 

học trò quỳ gối rồi chính cô lại bị phụ huynh bắt quỳ gối, dư luận lại sửng sốt chuyện 
cô giáo Hương ở Trường Tiểu học An Đông (Hải Phòng) phạt trò bằng hình thức bắt 
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uống nước giặt giẻ lau bảng. Rồi lại xảy ra thêm một vụ bảo mẫu một nhà trẻ ở Quảng 
Bình bạo hành, trói chân, nhét giẻ vào miệng trẻ. Hình thức bạo hành trở nên tinh vi 
khi mà cô giáo ở một trường phổ thông trung học huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 
Minh suốt bốn tháng liền lên lớp chỉ ghi bảng mà không “mở miệng” vì sợ trò ghi âm 
phát tán trên mạng… Nói về những vụ việc này, nhà giáo Nguyễn Thu Hà, nguyên 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phải thốt lên: “Không thể 
chấp nhận được hành động này của một người gọi là cô giáo. Các trường sư phạm cũng 
phải xem xét lại cách đào tạo của mình”. 

Có thể nói, từ những câu chuyện đáng lên án trên phản ánh thực tế, quyền trẻ em 
đang bị vi phạm rất nghiêm trọng. Các em bị bạo hành cả thể chất và tinh thần ngay 
chính ở nơi mà ngành giáo dục đang hàng ngày, hàng giờ trưng ra biển hiệu “Trường 
học thân thiện, Giáo viên tích cực, Học sinh chăm ngoan”. Bà Ninh Thị Hồng, Phó 
Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam phân tích, việc cô giáo phạt trẻ súc miệng 
bằng nước giặt khăn lau bảng đã vi phạm Điều 6 quy định về các hành vi bị nghiêm 
cấm trong Luật Trẻ em 2016, chưa kể các quy định liên quan của ngành giáo dục về 
việc xử lý vi phạm với học sinh. Đây cũng là một hình thức bạo lực tinh thần trẻ em. 
Hành vi này với bất kể ai đều không được cho phép. 

Việc trừng phạt thân thể và tinh thần trẻ em như các dẫn chứng trên không chỉ vi 
phạm nghiêm trọng Luật Trẻ em mà còn phản giáo dục, mang lại những tác hại đến sự 
phát triển và hình thành nhân cách của trẻ.  

Để luật đi vào cuộc sống 
Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn Công ước quốc tế Quyền trẻ em từ năm 1990 

và Luật Trẻ em 2016 đã có hiệu lực từ ngày 1/6/2017. Tuy nhiên, tình trạng bạo hành 
trẻ em cả về thể chất và tinh thần đang ở mức độ báo động. Phải chăng Luật Trẻ em 
chưa đi vào cuộc sống? 

Chuyên gia Phí Mai Chi (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho rằng: “Giá 
trị phổ quát về quyền con người trong xã hội hiện tại dù rất cần thiết nhưng vẫn chưa 
được dạy đầy đủ trong nhà trường. Tiếp nữa nhiều quy tắc ứng xử văn hóa trong gia 
đình, dòng họ làng xã bị đứt gãy khiến đứa trẻ không có khuôn mẫu thống nhất để học 
hỏi, đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng bạo lực hiện nay 
trong trường học và gia đình sẽ không giảm. Trong bối cảnh này giáo dục gia đình là 
quan trọng”. 

Không ai có thể chấp nhận lối hành xử phi đạo đức của những thầy, cô giáo đối 
với học trò của mình khi các em mắc lỗi là sử dụng hình thức trừng phạt thể chất và 
tinh thần của các em. Như ý kiến của ông Đỗ Đức Ngọ, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ 
Quyền trẻ em Việt Nam chia sẻ: “Qua theo dõi và lắng nghe các vụ xâm hại trẻ em và 
bạo hành trẻ em vừa qua, chúng tôi thấy hết sức đau lòng và bức xúc. Tình trạng bạo 
hành trẻ em không chấm dứt, đặt ra cho ngành giáo dục, các cơ quan, đoàn thể, địa 
phương và gia đình cần phải có giải pháp để ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em. Ngành 
giáo dục cần có tiêu chí đạo đức nhà giáo, quy chế trường học thật nghiêm túc, phải có 
giải pháp bảo đảm môi trường giáo dục thật sự trong lành, an toàn để các cháu được 
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chăm sóc, được bảo vệ, được phát triển toàn diện”. 

Đề cập giải pháp cần thiết để có tác động kịp thời trong việc ngăn ngừa tình trạng 
bạo lực đối với trẻ em, Tiến sỹ Trần Thị Thanh Thanh (nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Ủy ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em) đã nhấn mạnh vai trò của công tác truyền thông. Bà 
Thanh Thanh cho rằng: “Luật Trẻ em rất chặt chẽ về mặt pháp lý và rất cụ thể. Tuy 
nhiên phải làm sao để luật đi vào cuộc sống. Trước mắt theo tôi phải chú trọng công 
tác truyền thông. Truyền thông phải rất nghệ thuật, dễ hiểu và đến được đối tượng mà 
lâu nay người ta rất ít cơ hội tiếp cận truyền thông. Thí dụ như những người lao động, 
những người nhập cư, khu lao động, hoặc các khu vực có các gia đình lâu nay có vấn 
đề tệ nạn xã hội, họ cần phải biết được luật pháp liên quan đến trẻ em. Truyền thông 
cũng nên hướng dẫn chi tiết, điều khoản nào liên quan đến vụ việc cụ thể, nếu làm sai 
thì sẽ bị xử phạt như thế nào. Như cách truyền thông của các chi hội luật sư hiện nay đã 
làm, thông qua các phiên tòa giả định, họ giúp cho cả cha mẹ và các em học sinh hiểu 
về luật pháp để phòng chống các hành vi bạo hành”. 

Vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, đã đến lúc cả cộng đồng xã hội phải chung tâm, 
chung trí, chung sức bảo vệ trẻ em. Luật pháp phải được thượng tôn, dù là ai, ở môi 
trường nào cũng đều phải biết dành cho con trẻ tình yêu thương và trách nhiệm. Vì các 
em chính là tương lai của đất nước chúng ta. 

Phó giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Oanh (Phó chủ nhiệm Khoa Thông tin đối 
ngoại - Học viện Báo chí và Tuyên truyền): 

“Rất cần thúc đẩy tính trách nhiệm của các cấp chính quyền trong việc tiếp thu 
và xử lý các vấn đề liên quan đến trẻ em. Vai trò chỉ đạo và đôn đốc của các cấp ủy về 
công tác trẻ em, chú trọng nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Thúc đẩy toàn xã hội 
giám sát các hoạt động vì quyền trẻ em. Trong đó, lợi ích tốt nhất cho trẻ em cần phải 
được tôn trọng hàng đầu. Sớm đưa các điều Luật Trẻ em vào cuộc sống. Quan tâm hơn 
nữa đến trẻ em trong bối cảnh xã hội phát triển, công nghệ và mạng xã hội ít nhiều 
đang có những tác động xấu đến các em”. 

 

                                                                                   Nguyễn Thị Lan Minh 
                                                               Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam                                 

(nhandan.com.vn - Ngày 14/4/2018) 
 

 
 

BẢO VỆ TRẺ EM TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG 
 CẦN SỰ VÀO CUỘC CỦA NHIỀU PHÍA 

 

Trẻ em cần được sống, học tập 
trong môi trường an toàn, lành mạnh 

cả trong đời sống cũng như trên mạng 
xã hội. Trước tình trạng trẻ em sử 
dụng Internet tăng nhanh tại Việt 

Nam, việc bảo vệ trẻ em trên môi 
trường mạng là vấn đề không thể 

không quan tâm, giải quyết. Trách 
nhiệm này cần có sự vào cuộc của 
nhiều ngành, nhiều phía. 
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Tiềm ẩn nhiều rủi ro 
Nguyễn Hữu Đạt (10 tuổi), trú tại 

ngõ 378, phố Thụy Khuê, học sinh 
Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám (Tây 
Hồ) cho biết, dịp hè này, cháu truy cập 
Internet khoảng 5 giờ/ngày. Bố mẹ cháu 
có nhắc nhở sử dụng Internet nhiều là 
không tốt, nhưng ở nhà buồn, cháu vào 
mạng để giải trí. Ở nhà không có mạng, 
Trần Tuấn Anh (14 tuổi), trú tại phố Ngô 
Quyền (Hà Đông) cùng nhóm bạn thường 
đến các cửa hàng kinh doanh dịch vụ 
Internet chơi điện tử khoảng 15 giờ/tuần. 
Nhiều trẻ em khác từ 7 đến 15 tuổi được 
hỏi đều khẳng định, các cháu sử dụng 
Internet tối thiểu khoảng 1 giờ/ngày. Dịp 
nghỉ hè, thời gian trẻ em sống với thế giới 
ảo tăng lên, ít thì 1 - 2 giờ mỗi ngày, 
nhiều thì 5 - 7 giờ/ngày, thậm chí một số 
trường hợp sử dụng Internet nhiều hơn 
thời gian sinh hoạt, nghỉ ngơi. 

Thống kê từ các cơ quan chức năng 
cho thấy, hiện nay, nước ta có khoảng 60 
triệu người sử dụng Internet, trong đó có 
58 triệu người sử dụng mạng xã hội. Tỷ 
lệ trẻ em dùng Internet chiếm khoảng 
30% tổng số người dùng Internet, mạng 
xã hội tại Việt Nam. Đây là kênh thông 
tin khá hữu dụng với tất cả mọi người, là 
cầu nối để giới trẻ kết nối bạn bè, mở 
mang tri thức. Phần lớn trẻ em sử dụng 
Internet ở nước ta do tự tìm hiểu hoặc tìm 
hiểu từ bạn bè (chiếm 85%); rất hiếm 
trường hợp được nhà trường, thầy, cô 
giáo hay bố, mẹ hướng dẫn. “Điều đó rất 
nguy hiểm, bởi thông tin trên mạng đa 
dạng, phức tạp, trẻ em chưa đủ kiến thức, 
kỹ năng để làm chủ, dễ dẫn đến nhận 
thức sai lệch”, ông Đặng Hoa Nam, Cục 
trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội) nhận định. 

Nghiên cứu về sức khỏe tâm thần 
của trẻ em và thanh, thiếu niên Việt Nam, 
UNICEF cảnh báo, sử dụng Internet quá 
nhiều khi thiếu sự kiểm soát, định hướng 
là một trong những nguyên nhân làm gia 
tăng tỷ lệ người trẻ gặp các vấn đề về sức 
khỏe tâm thần. Những người gặp các vấn 
đề về sức khỏe tâm thần dễ phát sinh suy 
nghĩ tiêu cực, rối loạn cảm xúc, khó làm 
chủ hành vi, thậm chí sẽ tìm đến cái chết. 
Trên thực tế đã có một số trẻ em “nghiện” 
mạng xã hội, bị trầm cảm phải vào bệnh 
viện điều trị hoặc tự tìm đến cái chết; có 
không ít trẻ em học hành sa sút, chậm 
phát triển trí tuệ, thể chất do “nghiện” 
game online, smartphone, ipad… Đáng lo 
hơn, trẻ em tham gia mạng xã hội đối mặt 
với nguy cơ bị lừa, đe dọa, xâm hại, bị 
mua bán, lộ bí mật đời sống riêng tư… 

Suy nghĩ trước khi chia sẻ 
Theo quy định của pháp luật hiện 

hành, trẻ em có quyền được tiếp cận 
thông tin và các cơ quan, tổ chức liên 
quan có trách nhiệm tuyên truyền, giáo 
dục, bảo vệ trẻ em khi tham gia môi 
trường mạng dưới mọi hình thức. Bố mẹ, 
giáo viên và người chăm sóc trẻ có trách 
nhiệm giáo dục kiến thức, hướng dẫn kỹ 
năng để trẻ em biết tự bảo vệ mình trên 
môi trường mạng… Như vậy, trẻ em có 
quyền được tham gia và quyền được bảo 
vệ trên môi trường mạng, vấn đề là các 
cơ quan chức năng, gia đình và xã hội cần 
làm những gì, làm như thế nào để trẻ em 
sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả. 

Ông Đặng Hoa Nam cho rằng, 
ngoài việc chấp hành nghiêm quy định 
của pháp luật, các bên liên quan cần chủ 
động giáo dục, trang bị cho trẻ em kiến 
thức, kỹ năng tự bảo đảm an toàn trên 
môi trường mạng. Đồng quan điểm, ông 
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Nguyễn Hoài Nam, Cục An toàn thông 
tin, Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn 
mạnh, phụ huynh phải là người biết rõ 
những hoạt động của trẻ em trên môi 
trường mạng, từ đó đề ra giải pháp hỗ trợ 
trẻ em sử dụng mạng xã hội an toàn, phù 
hợp với đặc tính của từng đứa trẻ, hoàn 
cảnh gia đình.  

Hiện nay, Facebook Việt Nam đang 
phối hợp Viện Nghiên cứu quản lý phát 
triển bền vững thực hiện chương trình 
giáo dục an toàn trên mạng - Think 
Before You Share (suy nghĩ trước khi 
chia sẻ). Bà Nguyễn Phương Linh, Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu quản lý phát 
triển bền vững cho biết, Think Before 
You Share được thực hiện tại 15 tỉnh, 
thành phố với mục tiêu đào tạo khoảng 
30.000 thanh, thiếu niên từ 13 đến 25 
tuổi, 1.500 giáo viên... trở thành những 
“công dân số” tiêu biểu, có khả năng định 
hướng, hướng dẫn giới trẻ sử dụng 
Facebook an toàn, hiệu quả. Ngoài ra, 
chương trình sẽ cung cấp tài liệu, video 
trực tuyến hướng dẫn cách sử dụng 
Facebook cho khoảng 250.000 thanh, 
thiếu niên Việt Nam. 

Trao đổi về những hình ảnh thường 
thấy trên Facebook như “khoe” bảng 
điểm, giấy khen, đưa ảnh, video về các 

hoạt động của trẻ em… bà Clair Deevy, 
Giám đốc Cộng đồng khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương của Facebook khẳng 
định, đó là việc không nên làm. Hành 
động này vi phạm quyền được bí mật 
thông tin của trẻ em, đồng thời có thể tạo 
ra những phiền toái, áp lực không mong 
muốn cho trẻ em và gia đình. “Xây dựng 
môi trường an toàn trên mạng xã hội là 
mục tiêu, trách nhiệm của tất cả mọi 
người. Để làm được điều này, người sử 
dụng cần cân nhắc, suy nghĩ kỹ trước khi 
đăng tải, chia sẻ hình ảnh, thông tin, bình 
luận, kết bạn hay làm bất cứ việc gì trên 
Facebook cũng như các mạng xã hội 
khác”, bà Clair Deevy nhắc nhở. 

Như vậy, muốn bảo vệ trẻ em trên 
môi trường mạng, trước hết, người lớn phải 
chấp hành nghiêm các quy định của pháp 
luật, từ bỏ thói quen hễ thấy thích là chia sẻ 
tưởng chừng vô hại, nhưng thực tế có thể 
gây ra những tác hại khôn lường; đồng thời 
hướng dẫn cho trẻ em biết cách sử dụng 
mạng xã hội an toàn. Ngoài ra, các quy 
định của pháp luật về vấn đề này cần được 
triển khai sâu rộng, quyết liệt hơn. 

 

Hà Hiến 
(hanoimoi.com.vn 
Ngày 17/6/2018)

 
 

 
 
 
 
 

BÁO ĐỘNG TÌNH TRẠNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM 
 

Vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh ta thời gian qua có chiều 
hướng gia tăng và có diễn biến phức tạp, tính chất, mức độ nghiêm trọng. 

Qua điều tra của lực lượng Công an Sơn La, các đối tượng xâm hại tình dục trẻ 

SƠN LA  

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO VỆ TRẺ EM 
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em hầu hết là người dân tộc thiểu số, trình độ văn hóa và hiểu biết pháp luật hạn chế. 
Trong quý I, lực lượng công an đã điều tra làm rõ 8/8 vụ, bắt giữ 8 đối tượng; khởi tố 7 
vụ, 7 bị can về tội hiếp dâm trẻ em, trong đó: Thành phố 1 vụ, Mai Sơn 1 vụ, Thuận 
Châu 2 vụ, Phù Yên 1 vụ, Vân Hồ 1 vụ, Sông Mã 2 vụ. 

Qua điều tra của lực lượng công an, cho thấy: Các vụ xâm hại tình dục trẻ em, 
giữa đối tượng và nạn nhân thường có mối quan hệ thân quen, được các đối tượng dụ 
dỗ, cho tiền, quà... mà độ tuổi trẻ em chưa phát triển về thể chất và tư duy nên dễ nghe 
theo lời của đối tượng, bị đưa đến chỗ vắng để thực hiện hành vi xâm hại mà các em 
không biết kháng cự cũng như phản ánh với người thân. Nhiều cháu bị dọa nạt nên 
không dám nói với ai, bị xâm hại nhiều lần, gây ảnh hưởng đến tâm lý, sự phát triển 
toàn diện của trẻ. 

Điều đáng nói, qua điều tra các cháu bị xâm hại hầu hết đều còn rất nhỏ, có cháu 
mới 4 tuổi, cháu lớn nhất mới 15 tuổi, chưa đủ nhận thức, phân biệt được người tốt, kẻ 
xấu. Đau buồn hơn, có đối tượng phạm tội lại chính là người thân của các em, khiến dư 
luận vô cùng bức xúc. Hầu hết các vụ án đều xảy ra ở vùng sâu, vùng xa, trình độ văn 
hóa, hiểu biết của người dân còn hạn chế; các em thường thiếu sự quản lý, giám sát của 
người thân. Nhiều em vì bố, mẹ mải mê với công việc để con ở nhà một mình, hoặc gửi 
nhờ hàng xóm trông hộ; nhiều em đi làm, đi học một mình qua đoạn đường vắng... bị 
các đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục. 

Thực trạng trên, đã gây bức xúc trong dư luận xã hội và lo ngại về giá trị đạo 
đức, tính người ở một số ít người trong xã hội hiện nay. Nhiều gia đình cũng giật mình 
về cách quan tâm, dậy dỗ, chăm sóc con và không ít người đã đặt câu hỏi làm thế nào 
để bảo vệ trẻ em, phòng ngừa và loại bỏ loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em? Đại tá 
Chu Huy Dân, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), cho biết: Đấu tranh 
phòng, chống các loại tội phạm liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em là trách nhiệm 
chung của toàn xã hội. Trên thực tế, qua điều tra, chúng tôi thấy nguyên nhân và điều 
kiện phạm tội chủ yếu do trình độ văn hóa, thiếu hiểu biết pháp luật của người dân. 
Mặc dù theo quy định của pháp luật, hình phạt đối với kẻ xâm hại tình dục trẻ em rất 
nặng, từ 20 năm tù đến chung thân, tử hình tùy mức độ phạm tội. Nhưng hầu hết các 
đối tượng khi được hỏi vẫn chưa biết hành vi phạm tội nghiêm trọng của mình... 

Đấu tranh với nạn xâm hại tình dục trẻ em đúng là trách nhiệm chung của toàn xã 
hội. Mà trước hết, trách nhiệm từ phía gia đình, những người làm cha, mẹ phải thường 
xuyên quan tâm, chăm sóc con cái, nhận diện những thay đổi về tâm, sinh lý và sự phát 
triển của trẻ. Cần thiết dậy cho con cách phòng vệ trước những đối tượng có ý định 
thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với mình. Về phía nhà trường, cần tăng cường 
các buổi học giáo dục giới tính, giáo dục cho học sinh ý thức tự bảo vệ mình trước 
những nguy cơ bị xâm hại tình dục. Đồng thời, phát động tố giác những hành vi xâm 
hại tình dục trẻ em trong nhà trường và ngoài xã hội. Đối với các cơ quan bảo vệ pháp 
luật trong quá trình điều tra, giải quyết các vụ án liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em, 
cần có sự thống kê, đánh giá phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội; đề xuất áp 
dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Về phía đoàn thể xã hội, nhất là ở cấp xã, 
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bản cần thường xuyên quan tâm, tích cực tuyên truyền, áp dụng các biện pháp hữu 
hiệu. Có như vậy, nạn xâm hại tình dục trẻ em mới được giải quyết. 

Mong rằng, thời gian tới, các đơn vị chức năng (công an tỉnh) chủ động tham 
mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể, nhà trường, 
cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Thường xuyên thông báo phương thức, thủ đoạn, 
nguyên nhân, điều kiện và hậu quả tác hại của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đến 
nhà trường, tổ, bản, tiểu khu để quần chúng nhân dân, đặc biệt là các trẻ em nữ, các bậc 
cha mẹ nâng cao tinh thần cảnh giác, biết cách phòng tránh và tích cực tham gia tố giác 
tội phạm. Tăng cường kiểm tra các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hóa để kịp thời phát 
hiện, xử lý nghiêm những hành vi, tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy, phát tán những 
hình ảnh mang tính khiêu dâm... là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ xâm 
hại tình dục trẻ em. Nâng cao trách nhiệm của cộng đồng xã hội, dân cư, trách nhiệm 
quản lý của các bậc cha, mẹ... Cùng với đó, kịp thời đưa ra xét xử nghiêm minh trước 
pháp luật các đối tượng xâm hại tình dục để răn đe giáo dục, phòng ngừa hiệu quả loại 
tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. 

 

                                                                                             Minh Thu 
                                                                         (baosonla.org.vn - Ngày 24/5/2017) 
 

 
 

THIẾU KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM Ở VÙNG CAO 
 

Xâm hại tình dục trẻ em ở vùng 
cao Sơn La có chiều hướng gia tăng 
với diễn biến phức tạp và tính chất 
nghiêm trọng. Trẻ em là đối tượng cần 
được bảo vệ đặc biệt, nhưng do phong 
tục tập quán, sự chủ quan của người 
lớn đã dẫn tới nhiều đứa trẻ bị xâm 
hại. Điều đáng lưu ý, nhiều thanh niên 
vùng cao vướng vào tình yêu sớm rồi 
phạm tội “hiếp dâm trẻ em” nhưng lại 
không hề hay biết. 

Yêu sớm dẫn đến phạm tội 

Mùa A Dè, sinh năm 1996, sinh ra 
và lớn lên ở bản Háng Trở 1, xã Mường 
Báng, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 
Do nhà đông anh em (7 anh em) nên Dè 
học hết lớp 9 thì ở nhà làm nương. 
Tháng 3/2016, Dè đi làm thuê tại Công 

ty Xây dựng G6 - Khu công nghiệp 
VISIP huyện Từ Sơn (Bắc Ninh).  

Cũng trong lúc làm việc ở đây, Dè 
được Sồng A Chọng (xã Mười Sai, 
huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) giới thiệu 
quen biết cô bé 12 tuổi Cứ Thị D (cùng 
bản với Chọng). “Vừa gặp đã yêu” khiến 
Dè thường gọi điện tán tỉnh D. 

Từ những cuộc điện thoại của 
chàng trai hơn mình 10 tuổi đã khiến cô 
bé dần nảy sinh tình cảm yêu đương. 
Nhớ nhung khiến Dè bỏ cả công việc ở 
Bắc Ninh về Sơn La tìm người yêu. Dè 
về nhà D ở, ăn cơm cùng gia đình D. 
Cơm nước xong, đôi trai gái đi chơi 
trong bản.  

Trên đường đi, Dè hỏi “đã yêu 
được chưa?”, cô bé trả lời “yêu được 
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rồi”. Dè lại hỏi tiếp “Anh cho em tình 
yêu thì em có nhận không?”. Cô bé 
không ngập ngừng mà trả lời luôn 
“Được, chỉ sợ anh không cho thôi”. “Thế 
tí vào nhà cùng nhau ngủ nhé”- sau lời rủ 
rê của người yêu, cô bé đồng ý… 

Làm chuyện “người lớn” xong, Dè 
vẫn tiếp tục ở lại nhà D. Những ngày sau 
đó, Dè đi làm nương cùng gia đình D. 
Trong lúc làm nương, mẹ của D hỏi Dè 
có thích con gái của bà không, nếu thích 
thì lấy nó về làm vợ. Dè vui sướng đồng 
ý ngay.  

Những ngày sau đó, Dè vẫn ở nhà 
D và quan hệ tình dục với cô bé. Do 
loáng thoáng nghe được tin tức nên sau 
bữa cơm tối, D nói với Dè là lên nương 
ngủ, nếu ngủ lại nhà thì sẽ có người đến 
bắt. Dè nói “Không sợ đâu, mình không 
làm gì sai, mình cứ ngủ ở đây”. Sau đó, 
anh ta tiếp tục trấn an người yêu “Đừng 
sợ, ngày mai, ngày kia mình đi về nhà 
anh rồi”.  

Cho tới tận lúc này, Dè vẫn nghĩ 
rằng, do yêu nhau nên việc quan hệ tình 
dục với cô bé 12 tuổi là bình thường. Chỉ 
tới khi Công an xã Mường Sai đến kiểm 
tra hành chính, phát hiện Mùa A Dè là 
người ở địa phương khác nhưng không 
đăng ký tạm trú và có quan hệ tình dục 
với trẻ em nên đã lập biên bản, báo cáo 
Công an huyện. Nghe được giải thích thì 
Dè mới rõ ràng hiểu mình đã phạm tội 
“Hiếp dâm trẻ em”.  

Theo cán bộ điều tra của Phòng 
Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh 
Sơn La thì đây là một vụ án mà hành vi 
phạm tội của đối tương một phần do ảnh 
hưởng bởi phong tục tập quán của đồng 
bào dân tộc Mông và sự thiếu hiểu biết 
về pháp luật của đối tượng và bị hại. 

Cần năng cao hiểu biết và kỹ 
năng phòng tránh 

Qua điều tra của Công an tỉnh Sơn 
La thì đối tượng xâm hại tình dục trẻ em 
trên địa bàn chủ yếu là người dân tộc 
thiểu số, ở vùng sâu, vùng xa, trình độ 
hiểu biết về pháp luật còn hạn chế. Có 
những vụ án có tính chất nghiêm trọng, 
đối tượng chủ yếu là người thân quen với 
nạn nhân, thường cho quà, dụ dỗ nạn 
nhân đến chỗ vắng vẻ để thực hiện hành 
vi phạm tội. Nạn nhân chủ yếu ở lứa tuổi 
từ 4 đến 12, lứa tuổi mà các em chưa 
nhận thức được nguy hiểm và cũng chưa 
có kỹ năng để phòng tránh. Vì bị đối 
tượng đe dọa, nhiều em sợ hãi về nhà 
không dám nói với ai.  

Vụ án đau lòng xảy ra mới đây ở xã 
Nà Mường, huyện Mộc Châu là một ví 
dụ. Đinh Văn Cảnh, 15 tuổi, trên đường 
đi cho trâu ăn để tiếp tục cày ruộng buổi 
chiều thì nhìn thấy cháu Đinh Thị Linh C 
(hơn 3 tuổi) đi tiểu tiện ở sau nhà liền nảy 
sinh ý định tà ác. Sau khi hái hai quả xoài 
trên cây, Cảnh cho cháu C một quả và 
bảo cháu đi lấy muối để chấm ăn. Lợi 
dụng cháu C còn nhỏ, không tự bảo vệ 
được bản thân nên Cảnh dụ cháu vào 
trong gian bếp, đe dọa dùng vũ lực để 
thực hiện hành vi giao cấu với cháu. 

Những tổn thương về thể chất và 
tinh thần với những bé gái bị xâm hại tình 
dục là không gì có thể bù đắp được. 
Nhưng nguy cơ bị xâm hại vẫn luôn rình 
rập trẻ nhỏ bất kể ở đâu và trong tình 
huống nào. 6 tháng đầu năm 2017, số vụ 
xâm hại tình dục trẻ em ở Sơn La gia tăng 
so với cùng kỳ năm 2016. Điều này đã gây 
lo lắng không chỉ cho các bậc cha mẹ, nhà 
trường, mà còn cho cả cộng đồng.  

Theo Thượng tá Tòng Văn Siêng, 
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Phó trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh 
Sơn La thì công tác đấu tranh chống tội 
phạm xâm hại tình dục trẻ em không chỉ 
riêng của lực lượng công an mà còn là 
trách nhiệm của toàn xã hội. Các ngành 
chức năng của tỉnh Sơn La cần phải vào 
cuộc để nâng cao công tác phòng ngừa, 
đề cao công tác tuyên truyền, nâng cao 
công tác quản lý giáo dục của gia đình và 
nhà trường.  

Cha mẹ là người gần gũi với con 
cái nhất, cần quan tâm hướng dẫn và dạy 
các bé gái kỹ năng nhận biết khi gặp 
nguy hiểm, đặc biệt là cảnh giác với các 
thủ đoạn dụ dỗ, đe dọa của đối tượng 
xâm hại để phòng tránh.  

Làm thế nào để khi các em nhận 
biết mình đang bị đối tượng có ý đồ xâm 
hại dụ dỗ, lôi kéo biết cách thoát thân 
cũng là cả một kỹ năng mà cần có các 

chuyên gia mở các lớp tuyên truyền, 
hướng dẫn để phụ huynh và học sinh 
được trang bị kiến thức. Đối với người 
dân vùng cao Sơn La thì để làm được 
điều này quả là khó, phải dựa vào sự tích 
cực của chính quyền xã, thôn bản trong 
công tác tuyên truyền, vận động. 

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ 
em là biện pháp tối ưu nhất hiện nay. Và 
để làm được điều đó, Phòng PC45 đã 
tham mưu, hướng dẫn cho công an các 
địa phương phối hợp với chính quyền, 
đoàn thể cơ sở mở các lớp tuyên truyền 
phổ biến pháp luật sâu rộng trong nhân 
dân, trong nhà trường để giảm bớt nguy 
cơ, phòng tránh hậu quả đáng tiếc. 

 

Trần Hằng - Nguyễn Hương 
(cand.com.vn - Ngày 09/9/2017) 

 

 
 

XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM VÀ NHỮNG HỆ LỤY 
 

Trong 3 năm, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã phê 
chuẩn 06 quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 06 đối tượng về hành 
vi xâm hại tình dục trẻ em. Các đối tượng đã phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật, nhưng đằng sau đó là những hậu quả để lại cho nạn nhân, gia đình và xã hội. 

Tháng 10/2015, Hoàng Văn Q (sinh năm 1991), trú tại xã Chiềng Đông, huyện 
Yên Châu, tỉnh Sơn La trong một lần đi chơi cùng đám bạn đã quen biết Vi Thị S (sinh 
năm 1999). Mặc dù Q đã có gia đình, nhưng với bản tính trăng hoa, Q đã dùng lời lẽ 
ngon ngọt để dụ dỗ S với lời hứa sẽ cưới S làm vợ.  

Mù quáng tin lời Q, Vi Thị S khi ấy mới 15 tuổi đã đồng ý quan hệ tình dục với 
Q. Đến khi S phát hiện mình có thai, cũng là thời điểm biết được Q đã có vợ con. Gia 
đình S đã làm đơn tố cáo Q về hành vi giao cấu với trẻ em. Đối tượng Hoàng Văn Q đã 
chịu mức hình phạt 4 năm tù về hành vi giao cấu với trẻ em. Nạn nhân Vì Thị S vì 
ngây thơ, tin lời dụ dỗ ngon ngọt mà phải làm mẹ đơn thân khi đang ở lứa tuổi đẹp nhất 
của cuộc đời.  

Không giống câu chuyện của Vi Thị S, Vi Thị Đ (Sinh năm 2000) bị đối tượng 
Vi Văn T (sinh năm 1992) trú tại xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, chính 
là người anh rể của mình xâm hại tình dục nhiều lần. Quá trình sinh sống do ở chung 



 

  
    

 

“Bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ và trách nhiệm không của riêng ai” 
     

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 6/2019 
  

45

trong một nhà với Đ, nên T đã tán tỉnh Đ, khiến Đ mủi lòng. Suy nghĩ nông cạn về tình 
yêu, giới tính dẫn đến việc T lợi dụng xâm hại tình dục, chỉ đến khi bị gia đình Đ làm 
đơn tố cáo đến cơ quan công an, T mới chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. Bản án 4 
năm tù dành cho Vi Văn T hoàn toàn xứng đáng. Hậu quả để lại cho S: Hàng xóm bạn 
bè dị nghị… từ đứa trẻ vô lo vô nghĩ giờ đây em lại bị những lời lẽ cay nghiệt của mọi 
người vô tình làm cho tuổi xuân của mình không vô tư, trong sáng. 

Cũng giống như Đ, Lò Thị X (sinh năm 2004), vì tình cảm trẻ con, bồng bột của 
tuổi mới lớn mà chấp nhận quan hệ tình dục nhiều lần với bạn trai là Lò Văn T (sinh 
năm 1995), trú tại xã Yên Sơn, huyện Yên Châu để rồi sau khi phát hiện mình có thai, 
Lò Văn T một mực từ chối không nhận trách nhiệm về mình. 

Từ các vụ việc trên cho thấy, các bậc cha mẹ cần quan tâm đến con cái của mình 
hơn trong độ tuổi trưởng thành, cần giáo dục một cách toàn diện đầy đủ về giáo dục 
giới tính, sức khỏe của các em nhỏ, đặc biệt là các em gái.  

Đối với các bị can, là người đã thành niên, mặc dù biết nạn nhân chưa đủ 16 tuổi, 
biết hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng đã lợi dụng sự non nớt về mặt 
nhận thức của nạn nhân, cố ý giao cấu nhiều lần dẫn đến nạn nhân có thai. Việc giao 
cấu là đồng tình, không có sự kháng cự, tuy nhiên hành vi của các đối tượng nêu trên 
xâm phạm đến sự phát triển bình thường về mặt tình dục đối với người chưa đủ 16 
tuổi, xâm phạm đến quyền được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, sức khỏe và sự phát triển 
bình thường của trẻ em. 

Hành vi giao cấu với trẻ em gây bất bình trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng 
xấu trong dư luận, khiến cho các bậc cha mẹ lo lắng về sự phát triển tâm sinh lý của 
con trẻ đang trong độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, hành vi trên cần xem xét trừng trị 
một cách thích đáng để lấy đó làm bài học cảnh tỉnh cho những đối tượng vì dục vọng 
cá nhân mà coi thường pháp luật, thực hiện hành vi trái luân thường đạo lý. 

Theo Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì các đối tượng thực hiện hành vi 
giao cấu với trẻ em có thể phải chịu mức hình phạt cao nhất đến 15 năm tù.  

 Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015 quy định: “Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi 
quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi  

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình 
dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy 
định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 
10 năm: 

a) Phạm tội 02 lần trở lên; 

b) Đối với 02 người trở lên; 

c) Có tính chất loạn luân; 

d) Làm nạn nhân có thai; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 
thương cơ thể từ 31% đến 60%; 
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e) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa 
bệnh. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 
15 năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 
thương cơ thể 61% trở lên; 

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội… 
 

  (kiemsat.vn - Ngày 13/11/2018) 
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Hồ Thị Kim Dung 
 Cử nhân Văn hóa, Phó giám đốc Thư viện tỉnh Sơn La 
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SỬA BẢN IN 

Dương Thị Thúy Hồng 
 
 

  
IN VÀ CHẾ BẢN 300 CUỐN, KHỔ 21x30 CM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN SƠN LA - SỐ 23, TỔ 12, PHƯỜNG QUYẾT THẮNG, THÀNH PHỐ SƠN LA, 
TỈNH SƠN LA. GIẤY PHÉP XUẤT BẢN 02/GP-XBBT NGÀY 04/01/2019 CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SƠN LA CẤP.  IN XONG VÀ 
NỘP LƯU CHIỂU THÁNG 06 NĂM 2019. XUẤT BẢN 1 THÁNG/1 KỲ. 

 
 


