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NĂM 2020, XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG SỐNG AN TOÀN, THÂN THIỆN 

VÀ LÀNH MẠNH ĐỂ THỰC HIỆN TỐT HƠN CÔNG TÁC  

BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM 
 

 Năm 2019, nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách về bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em, Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện 

có hiệu quả Luật Trẻ em, dự án “Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em” thuộc 

Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 

2020 và các chương trình, đề án, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

 Với phương châm hành động “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả”, 

năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Chương trình công 

tác với 16 chỉ tiêu cụ thể, 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm tổ 

chức thực hiện cụ thể cho các đơn vị, địa phương. Với sự nỗ lực phấn đấu của đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, toàn ngành đã đạt được những 

kết quả tích cực, hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề 

ra, là năm thứ 2 liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu. 

 Riêng đối với công tác trẻ em, thực hiện đẩy mạnh công tác bảo vệ và chăm 

sóc trẻ em, năm 2019, nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách về bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em, Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện có hiệu quả 

Luật Trẻ em, dự án “Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em” thuộc Chương trình mục 

tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và các chương trình, 

đề án, dự án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 

số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ 

trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2019 - 2025. Đồng thời, tổ chức chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 12; 

Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc 

thiểu số; phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; phòng, chống đuối nước 

trẻ em”; Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6 với chủ đề “Trẻ em với vấn đề về trẻ 

em”; Diễn đàn vận động chính sách hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao động 

trẻ em năm 2019 với chủ đề “Đừng để trẻ em làm việc trên đồng ruộng, hãy để trẻ 

em nuôi dưỡng ước mơ”; Hội nghị Phát triển trẻ em khu vực châu Á - Thái Bình 

Dương lần thứ 9; Lễ kỷ niệm 30 năm Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. 

Tiếp tục hội nhập khu vực và quốc tế về quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. 

 Chú trọng triển khai các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; 

giảm tai nạn, thương tích ở trẻ em. Tổ chức tập huấn cho cán bộ Trung ương và địa 

phương về thực hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại, có nguy 
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cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Kiện toàn ban bảo vệ 

trẻ em cấp xã; tham gia các đoàn giám sát tối cao của Quốc hội tình hình thực hiện 

chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Triển khai các hoạt động 

phối hợp liên ngành phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em như: Phối hợp với Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh cùng các bộ, ngành liên quan triển khai chiến dịch 

truyền thông và duy trì truyền thông chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực, 

xâm hại tình dục trẻ em với trọng tâm là phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ 

em trong trường học và trong gia đình; hướng dẫn một số điều của Bộ luật Hình sự 

về xâm hại tình dục trẻ em. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em. Tiếp tục theo dõi sát tình hình, nắm thông tin, tiếp nhận thông tin, 

giải quyết và phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến trẻ em. Tiếp tục 

đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục, vận động xã hội thực hiện quyền trẻ 

em; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Triển 

khai hiệu quả hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; nhân rộng 

các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng. Tích cực huy 

động nguồn lực từ cộng đồng, xã hội để trợ giúp cho trẻ em, trong năm Quỹ Bảo trợ 

trẻ em Việt Nam đã vận động được 188,2 tỷ đồng, thực hiện hỗ trợ cho 128.007 

lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí hỗ trợ trên 113 tỷ đồng. Đến 

nay có 70% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp dưới các hình thức; 55% xã, 

phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. 

 Mặc dù đã đạt những kết quả tích cực nhưng trên thực tế đến nay, tình trạng 

bạo lực xâm hại trẻ em vẫn còn cao và ở mức độ nghiêm trọng, gây bức xúc và 

hoang mang trong dư luận, do đó, tới đây, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 

sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và 

lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Thực 

hiện đầy đủ Công ước quốc tế về quyền trẻ em, khuyến nghị của Ủy ban về quyền 

trẻ em của Liên hợp quốc. 

 Cụ thể, về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 đối với công tác trẻ em, Cục 

trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam cho biết, sẽ tập trung đảm bảo triển khai thực 

hiện tốt quyền trẻ em; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường sống 

an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn công tác bảo vệ, 

chăm sóc trẻ em. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, chương trình, đề án về bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em giai đoạn 2016 - 2020. Nghiên cứu, đề xuất Thủ tướng Chính 

phủ, Ủy ban quốc gia về trẻ em chọn năm 2020 là “Năm vì trẻ em” để tập trung 

thực hiện đồng bộ việc đánh giá, tổng kết, xây dựng chiến lược, chương trình, đề án 

về trẻ em; tăng cường các giải pháp tạo lập cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ 
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em và phát triển toàn diện trẻ em; chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em 

dân tộc thiểu số, miền núi để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình 

phát triển, hội nhập của đất nước. 

 Hướng dẫn lồng ghép các chỉ tiêu về trẻ em trong Chiến lược, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội quốc gia, địa phương, ngành đến năm 2025 và 2030 gắn với 

thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em. Chủ động thực hiện các giải 

pháp phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, nhằm tạo môi 

trường sống an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em; xác định rõ trách nhiệm của các 

cấp, các ngành, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra bạo 

lực, bạo hành trẻ em; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bạo hành trẻ em. 

 Thực hiện đầy đủ Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em, khuyến nghị 

của Ủy ban về quyền trẻ em của Liên hợp quốc. Đẩy mạnh công tác xây dựng xã, 

phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, để mọi trẻ em đều được bảo vệ, chăm sóc và 

thực hiện các quyền cơ bản. Tổ chức tốt tháng hành động vì trẻ em và diễn đàn trẻ 

em các cấp. Củng cố và phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em bảo đảm thực 

hiện các quyền trẻ em; hỗ trợ bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ 

em vùng nông thôn nghèo, vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước 

giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ em và trẻ em 

giữa các vùng, miền, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình 

đẳng cho mọi trẻ em. 

 Đẩy mạnh công tác truyền thông - giáo dục pháp luật về quyền trẻ em và bảo 

vệ trẻ em; truyền thông - tư vấn về kỹ năng làm cha, mẹ và kỹ năng sống cho trẻ em 

thông qua các kênh truyền thông đại chúng, mạng xã hội và truyền thông cộng 

đồng. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo 

vệ trẻ em 111 theo hướng đa phương tiện, kết nối vùng và kết nối trực tuyến. Tăng 

cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện luật pháp, chính sách, chương trình về bảo 

vệ, chăm sóc trẻ em. 
 

                                                                   Đăng Doanh 

                                                                    (laodongxahoi.net - Ngày 25/12/2019) 
 

 
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC AN NINH, AN TOÀN 
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PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG  

QUYẾT TÂM TỪ NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 

 

 Trước hàng loạt vụ bạo lực 

học đường liên tục xảy ra thời gian 

gần đây gây bức xúc trong dư luận 

xã hội, ngày 17/4 , Bộ Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc. Gần 20.000 đại biểu tại 

640 điểm cầu trên toàn quốc đã dự 

hội nghị, trong đó có gần 20 ý kiến 

tham gia đề cập và bàn giải pháp 

giải quyết vấn đề này… 

 “Trên nóng, dưới… lạnh” 

 Tại hội nghị, theo Phó Vụ 

trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính 

trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ 

Giáo dục - Đào tạo) Bùi Văn Linh, 

thời gian qua, công tác xây dựng và 

bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện; phòng, chống 

bạo lực học đường luôn được Đảng và 

Nhà nước quan tâm chỉ đạo. 

 Hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật, văn bản chỉ đạo ban hành 

khá đầy đủ: Luật Giáo dục 2005, Luật 

trẻ em 2016 quy định các quyền của 

trẻ em, trong đó có quyền được bảo vệ 

khỏi bạo lực học đường. Chính phủ đã 

ban hành nghị định quy định về môi 

trường giáo dục an toàn, lành mạnh, 

thân thiện, phòng, chống bạo lực học 

đường. Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành 2 quyết định, 1 chỉ thị liên quan 

đến nội dung này. 

 Về phía Bộ Giáo dục - Đào tạo, 

Bộ trưởng đã ban hành theo thẩm 

quyền 25 văn bản, gồm các thông tư, 

quyết định, chỉ thị, các văn bản chỉ 

đạo điều hành và văn bản hành chính 

khác. 

 Với hệ thống văn bản quy 

phạm, chỉ đạo chặt chẽ, đầy đủ, kịp 

thời này, đã tạo hành lang pháp lý để 

các cơ sở giáo dục trong toàn quốc 

bảo đảm tốt an ninh, an toàn trường 

học; bảo đảm môi trường giáo dục an 

toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng 

chống bạo lực học đường… 

 Tuy nhiên, thời gian qua, tình 

trạng bạo lực học đường vẫn diễn biến 

phức tạp ở một số địa phương, cơ sở 

giáo dục; cá biệt có một số vụ việc 

bạo lực học đường nghiêm trọng, làm 

ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần học 

sinh, môi trường giáo dục và gây lo 

lắng, bức xúc trong dư luận xã hội. 

 Nguyên nhân của tình trạng gia 

tăng bạo lực học đường được các đại 

biểu nêu ra, như: Tác động của mặt 

trái của nền kinh tế thị trường và quá 

trình hội nhập; sự bùng nổ công nghệ 

thông tin, mạng xã hội; giáo dục trong 

một số gia đình chưa thực sự lành 

mạnh; sự thay đổi nhanh chóng về tâm 
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sinh lý học sinh. Phó giáo sư Trần 

Thành Nam, Đại học Giáo dục, Đại 

học Quốc gia Hà Nội cho biết, bạo lực 

học đường không chỉ là vấn đề của 

riêng Việt Nam mà của nhiều quốc gia 

trên thế giới. 

 Theo số liệu của UNESCO, tỷ 

lệ trẻ em và vị thành niên là nạn nhân 

của bạo lực học đường hàng năm lên 

đến 246 triệu người trên toàn thế giới. 

Số liệu của Plan International và 

Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về phụ 

nữ (ICRW) khảo sát trên 5 quốc gia là 

Campuchia, Việt Nam, Indonesia, 

Pakistan và Nepal cho thấy cứ 10 học 

sinh thì có 7 em từng trải nghiệm bạo 

lực học đường. Quốc gia có số học 

sinh hứng chịu nạn bạo lực cao nhất là 

Indonesia (84%); thấp nhất là Pakistan 

với 43%. Chỉ tính trong 6 tháng 

(10/2013 - 3/2014), số học sinh bị bạo 

lực (ở mọi hình thức: Tinh thần, thể 

xác...) tại trường học của Indonesia là 

75%. Việt Nam đứng thứ hai với 71%. 

 Ngoài những nguyên nhân trên, 

tại một số địa phương chưa thường 

xuyên chỉ đạo thực hiện các quy định 

về bảo đảm môi trường giáo dục an 

toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, 

chống bạo lực học đường. Công tác 

tuyên truyền, giáo dục liên quan đến 

nội dung này chưa hiệu quả. 

 Thực hiện dân chủ cơ sở trong 

một số trường học còn hạn chế. Một 

số nhà giáo, cán bộ quản lý chưa đáp 

ứng yêu cầu về phẩm chất, năng lực. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 

đôn đốc thực hiện ở cơ quan quản lý 

cấp trên chưa thường xuyên, kịp thời. 

Phối hợp giữa các sở, ban, ngành tại 

các địa phương thiếu chặt chẽ; lương 

giáo viên hợp đồng 1,2 triệu; vẫn còn 

tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”… 

 Cần nêu gương, phòng ngừa 

là chính 

 Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục - Đào tạo Phùng Xuân Nhạ 

tại hội nghị. Để xây dựng môi trường 

giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 

thiện, phòng chống bạo lực học 

đường, quan điểm của Bộ trưởng Nhạ 

là ngành giáo dục cần chủ động, tích 

cực, tập trung vào các giải pháp để 

“phòng” bạo lực học đường là chính. 

 Từ quan điểm này, hội nghị tập 

trung trao đổi, thảo luận, nhằm hướng 

tới mục tiêu nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm, trước hết trong thực thi các văn 

bản quy phạm pháp luật về xây dựng 

môi trường giáo dục lành mạnh, thân 

thiện, an toàn, phòng chống bạo lực 

học đường; thống nhất các biện pháp, 

giải pháp và trách nhiệm triển khai các 

nhiệm vụ này; hướng tới thực hiện căn 

cơ, bài bản, lấy “phòng” làm chính 

bằng các giải pháp “tháo gỡ”, “hóa 

giải” nguyên nhân, dẫn đến bạo lực. 

Vai trò của nhà trường, nhất là thầy cô 
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giáo chủ nhiệm, thầy cô giáo phụ trách 

đoàn, hội, đội, đặc biệt là trách nhiệm 

của ban giám hiệu nhà trường cần phải 

được xiết chặt lại. 

 “Các thầy cô phải trở thành nhà 

giáo dục, không phải “thợ dạy”. Cần 

lấy giáo dục, nêu gương làm chính, 

không nặng về phạt, răn đe”, Bộ 

trưởng nêu quan điểm. Cho biết công 

đoàn giáo dục cũng phải vào cuộc sâu, 

Bộ trưởng Nhạ còn nhấn mạnh vai trò 

vô cùng quan trọng của đội ngũ nhà 

giáo trong đẩy lùi bạo lực học đường. 

Cùng với đó là vai trò các trường sư 

phạm mà theo Bộ trưởng là phải chú 

trọng ngay từ khâu đào tạo giáo viên, 

thầy cô phải có năng khiếu sư phạm, 

yêu nghề mến trẻ; chương trình đào 

tạo cho giáo viên cũng phải thay đổi 

để từng thầy cô phải coi đây là nhiệm 

vụ của mình trong công tác giáo dục. 

 Ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch 

Hội đồng quản trị hệ thống trường 

Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội), người 

có hơn 20 năm kinh nghiệm làm hiệu 

trưởng khẳng định, bạo lực học đường 

có nguyên nhân chủ yếu từ vấn đề tâm 

lý lứa tuổi học sinh nên giải pháp cũng 

phải từ tâm lý. 

 Để giải quyết các vấn đề này, 

ông đã tìm ra giải pháp bằng việc đưa 

giá trị sống vào trường học, mỗi tiết 

một tuần. “Học sinh được giáo dục kỹ 

năng sống, thực hành kỹ năng sống, 

và đây là tiết học các con thích nhất. 

Tiết học này cũng giúp học sinh, thầy 

cô xử lý vấn đề của mình tốt hơn, 

trường học trở nên thân thiện hơn, học 

sinh hạnh phúc hơn” ông nói. 

 Từ bài học thực tiễn đó, ông 

Hòa đề xuất đưa giáo dục giá trị sống 

vào trường học, coi trọng tư vấn tâm 

lý học đường, mỗi thầy cô giáo phải là 

một nhà tư vấn tâm lý cho học trò, 

quan tâm đến cảm xúc, hạnh phúc của 

học sinh thì bạo lực học đường sẽ 

giảm dần. 

Hải Hậu 

(anhp.vn  

Ngày 22/4/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

NỖ LỰC XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG HỌC ĐƯỜNG 
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THỰC SỰ AN TOÀN, THÂN THIỆN 

 

 Để thực sự có một môi trường học đường an toàn, lành mạnh cho các em 

học sinh, rất cần sự chung tay, phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và 

toàn xã hội. 

 Tại buổi tọa đàm “An toàn trường học nhìn từ gia đình, nhà trường và xã 

hội” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức, đại diện Bộ Giáo dục và Đào 

tạo khẳng định đã nỗ lực với trách nhiệm rất cao trong việc xây dựng môi trường sư 

phạm, môi trường giáo dục toàn diện và văn hóa học đường, đảm bảo các điều kiện 

để xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học 

đường. 

 Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Giáo dục Chính trị và Công 

tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - cho biết: Luật Giáo dục đã nêu 

rõ, mục tiêu giáo dục là phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri 

thức, sáng tạo, sức khỏe, thẩm mỹ... 

 Để đảm bảo thực hiện được mục tiêu trên, cần triển khai thành công hiệu quả 

các quyết định tại Luật Giáo dục, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai 

đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên trong 

các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. 

 Thông qua hoạt động dạy và học, tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà 

trường sẽ trang bị tri thức, kỹ năng, thái độ cho học sinh, sinh viên để giúp cho các 

em có trí tuệ, năng lực đầy đủ, hành vi, ý thức trách nhiệm sau khi các em rời ghế 

nhà trường. Đây là cơ sở để xây dựng được nền tảng của thế hệ công dân ưu tú, tích 

cực, có tinh thần trách nhiệm trong việc phát triển đất nước trong tương lai. 

 Trong quá trình đó, cần có trách nhiệm rất cao trong việc xây dựng môi 

trường sư phạm, môi trường giáo dục toàn diện và văn hóa học đường, đảm bảo các 

điều kiện để xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo 

lực học đường. 

 Trong thời gian vừa qua, công tác đảm bảo an toàn trường học được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo rất chú trọng chỉ đạo, triển khai trong toàn quốc và đã đạt những kết 

quả. 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực tham mưu Quốc hội, Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ để ban hành, ban hành theo thẩm quyền rất nhiều văn bản, dần 

hoàn thiện hành lang pháp lý về đảm bảo trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, 

phòng chống bạo lực học đường.  

 Năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì trình Chính phủ ban hành nghị 
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định 80 ngày 17/7/2017 quy định về trường học an toàn, lành mạnh, phòng chống 

bạo lực học đường. 

 Trong Nghị định đã giải thích từ ngữ rất cụ thể thế nào là “xâm hại, bạo lực 

học đường”, trách nhiệm của các bên liên quan. Nghị định phân công rất rõ trách 

nhiệm chủ trì, đầu mối của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và 

Xã hội, Bộ Công an… 

 Đặc biệt có một phần tổ chức thực hiện liên quan đến thẩm quyền của chính 

quyền địa phương các cấp trong việc đảm bảo điều kiện để xây dựng được trường 

học an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường rất cụ thể và 

chi tiết. 

 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 14 thông tư liên quan để chỉ 

đạo triển khai công tác này. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tham mưu 

Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 1299 ngày 3/10/2018 phê duyệt Đề 

án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học. 

 Mục tiêu của đề án nhằm tăng cường xây dựng văn hóa học đường. Từ đó tạo 

sự tiến bộ, ứng xử văn hóa trong các cơ sở giáo dục, xây dựng được mỗi cơ sở giáo 

dục là một trung tâm văn hóa. Các thành viên trong nhà trường có ứng xử phù hợp, 

văn minh, hướng đến giáo dục toàn diện cho học sinh. 

 Về trách nhiệm, thẩm quyền của mình, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  

đã ban hành Quyết định 5886 về chương trình hành động của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục mầm non, 

phổ thông thường xuyên đến 2021. 

 Một số thông tư rất quan trọng giúp cho việc giải quyết triệt để bạo lực học 

đường, thứ nhất là Thông tư 31/2017 quy định về công tác tư vấn tâm lý trong 

trường phổ thông. 

 Theo đó, tất cả các trường phổ thông đều có trách nhiệm thành lập tổ tư vấn 

tâm lý, một đồng chí trong ban giám hiệu là tổ trưởng, các thành viên là cán bộ có 

năng lực. 

 Hơn nữa, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm 

này được Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng theo chương trình 

quy định của bộ và được các trường đại học có khoa tâm lý giáo dục, khoa Giáo dục 

tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Với Thông tư 33 triển khai công tác xã hội trong trường học, chúng ta sẽ rà 

soát, tổng hợp, theo dõi, có chương trình hỗ trợ riêng cho nhóm học sinh yếu thế ở 

trong các trường học. 

 Với hai thông tư này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nắm bắt được toàn bộ tâm 

tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của học sinh. Từ đó, các thầy cô tư vấn tâm 
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lý và cán bộ nhà trường, gia đình hỗ trợ cho các con giải quyết tốt được vấn đề này.  

                Vân Anh  

                      (giaoducthoidai.vn - Ngày 12/4/2019) 

 

   
 

BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG NGÀY CÀNG GIA TĂNG 

VÀ NGHIÊM TRỌNG 

 

 Thời gian gần đây, số các vụ 

bạo lực học đường diễn ra ngày 

càng nhiều và mức độ nghiêm trọng 

ngày càng gia tăng. Làm thế nào để 

phòng tránh bạo lực học đường là 

câu hỏi nhức nhối không chỉ của 

những người làm công tác quản lý 

trẻ em và trường học mà là nỗi lo 

canh cánh trong lòng của biết bao 

phụ huynh và học sinh. 

 Những con số đáng báo động 

  Theo báo cáo của liên bộ Giáo 

dục - Đào tạo và Công an, từ năm 

2011 đến năm 2018, có đến hơn 

18.000 vụ vi phạm pháp luật, bạo lực 

học đường với đối tượng liên quan là 

cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; 

hơn 11.000 vụ đánh nhau gây thương 

tích, hơn 200 vụ xâm hại tình dục, 900 

vụ uy hiếp tinh thần. Đáng nói, trong 

số này, gần 10.000 vụ diễn ra trong 

trường học.  

  Theo một thống kê khác của Bộ 

Công an, trong hai năm 2017 - 2018, 

toàn quốc xảy ra 3.139 vụ bạo lực, 

xâm hại trẻ em với 3.221 trẻ em bị bạo 

lực, xâm hại, riêng 3 tháng đầu năm 

2019 đã xử lý 310 vụ bạo lực, xâm hại 

trẻ em với 325 trẻ em bị bạo lực, xâm 

hại. Đây là những trường hợp bị phát 

hiện, xử lý theo quy định của Bộ luật 

Hình sự, còn nhiều trường hợp không 

tố cáo hoặc chưa được phát hiện mà 

chúng ta không biết.  

  Bạo lực học đường không chỉ là 

chuyện học sinh đánh nhau trong và 

ngoài trường học mà thầy cô giáo có 

hành vi bạo lực đối với học sinh, trẻ 

em cũng ngày càng nhiều gây bức xúc 

dư luận xã hội. Có thể kể tới một số 

vụ điển hình như vụ trẻ em tại Trường 

Mầm non Mầm Xanh (thành phố Hồ 

Chí Minh) và cơ sở Mẹ Mười (thành 

phố Đà Nẵng) bị bạo lực; trẻ em tại 

Trường Mầm non Hoa Bách Hợp (tỉnh 

Long An) bị bảo mẫu nhồi nhét thức 

ăn, liên tục đánh vào đầu; học sinh 

một trường tiểu học tại  tỉnh Quảng 

Bình bị cô giáo chủ nhiệm bạo lực dẫn 

đến “chấn động sọ não” phải nhập 

viện điều trị; cô giáo tại một trường 

trung học cơ sở của thành phố Bà Rịa, 
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tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đánh 22 em 

học sinh lớp 8; một nữ sinh lớp 9 tại 

Trường Trung học cơ sở Phù Ủng 

(huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) bị 

nhóm 5 em nữ sinh khác lột quần áo, 

đánh đấm liên tiếp vào vùng mặt phải 

nhập viện để điều trị; một nữ sinh tại 

Trường Trung học phổ thông Tử Đà, 

tỉnh Phú Thọ bị 4 bạn cùng lớp đánh 

hội đồng dẫn đến chấn thương tâm lý, 

không thể nói chuyện được; cô giáo 

coi thi ở Trường Tiểu học Quán Toan 

(thành phố Hải Phòng) đánh liên tiếp 

vào đầu nhiều em học sinh trong giờ 

kiểm tra khiến một em phải nhập 

viện…  

  Bạo lực học đường không chỉ là 

nỗi khiếp sợ của các em học sinh, mà 

còn là nỗi lo canh cánh các bậc cha 

mẹ và những người chăm sóc trẻ. Tuy 

nhiên, bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên nếu 

biết rằng bạo lực học đường đôi khi 

đến từ chính gia đình. 

 Nguyên nhân gây ra bạo lực 

học đường 

 Bạo lực học đường diễn ra 

trong trường học hoặc phía ngoài cổng 

trường, nhưng nguyên nhân sâu xa lại 

bắt nguồn từ chính gia đình và do ảnh 

hưởng của môi trường sống xung 

quanh trẻ. Những đứa trẻ thích gây 

bạo lực thường là những đứa trẻ đã 

từng phải chịu bạo lực từ chính cha 

mẹ, người thân của mình hoặc từ 

những đứa trẻ khác. Vì đã từng bị bạo 

hành, nên một số trẻ sẵn sàng trút giận 

lên kẻ yếu hơn mình khi có cơ hội. 

  Chưa có điều tra nào về gia 

đình của những giáo viên, bảo mẫu đã 

từng gây ra bạo lực đối với trẻ em và 

học sinh, nhưng rất có thể, những 

người này cũng từng sống trong 

những gia đình có hành vi bạo lực nên 

họ cho rằng giáo dục bằng các biện 

pháp bạo lực là điều được chấp nhận. 

  Giáo dục trường học tại Việt 

Nam nặng về kiến thức và thành tích, 

chưa chú trọng việc giáo dục nhân 

cách và kỹ năng sống cho trẻ em, trẻ 

dễ bị bạn bè lôi kéo vào các nhóm bạo 

lực. Mặt khác, cuộc sống thực dụng 

chạy theo đồng tiền khiến một bộ 

phận giáo viên không còn tâm huyết 

với nghề, không thực sự yêu trẻ, sẵn 

sàng bạo lực nếu trẻ không nghe lời. 

  Tuy nhiên, bạo lực học đường 

gia tăng không chỉ do sự thiếu hiểu 

biết của một bộ phận cha mẹ, giáo 

viên và học sinh mà còn do ảnh hưởng 

của các loại văn hóa phẩm không lành 

mạnh. Việc trẻ em thường xuyên 

xem/chơi các bộ phim/game đánh 

đấm, giết chóc, chơi các trò chơi bạo 

lực như gươm, súng đạn nhựa..., hoặc 

tận mắt chứng kiến các vụ bạo lực 

cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc 

hành xử và lối sống của trẻ. 

  Sự phát triển của mạng xã hội 
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với nhiều hội nhóm bạo lực, các clip 

đánh nhau được phát tán nhan nhản 

trên mạng với những lời bình luận 

khiếm nhã, khiêu khích, đầy bạo lực 

cũng góp phần đẩy trẻ em đến gần với 

bạo lực trường học hơn. 

  Trong khi đó, việc thực thi 

pháp luật về bảo vệ trẻ em của một bộ 

phận cán bộ có thẩm quyền chưa 

nghiêm, hành vi bạo lực trẻ em ở một 

số nơi bị bỏ qua hoặc chậm xử lý. Hầu 

hết các vụ bạo lực học đường được 

phát hiện là do phụ huynh học sinh 

phát giác hoặc do các nhà báo nhập 

vai điều tra. Rất ít trường học/cơ sở 

giáo dục tự giác thông báo cho các cơ 

quan chức năng và cấp có thẩm quyền 

về các vụ bạo lực trẻ em xảy ra trong 

trường mình, thậm chí các thầy cô còn 

tìm cách bao che cho nhau, giấu 

nhẹm, hoặc tự dàn xếp để xử lý vụ 

việc. 

 Cần làm gì để ngăn chặn bạo 

lực học đường? 

  Để phòng ngừa và ngăn chặn 

bạo lực học đường, chúng ta cần thay 

đổi nhận thức của chính cha mẹ, giáo 

viên và các em học sinh. Trẻ cần được 

sống trong một gia đình không có bạo 

lực về thân thể cũng như tinh thần. Để 

thay đổi nhận thức của mọi người, cần 

tăng cường giáo dục pháp luật về 

quyền trẻ em và trách nhiệm bảo vệ 

trẻ em của những người chăm sóc trẻ, 

tăng cường giáo dục đạo đức, bổn 

phận của trẻ em theo quy định của 

Luật Trẻ em. Cung cấp cho học sinh 

kiến thức và kỹ năng phòng chống bạo 

lực học đường, khuyến khích các em 

lên tiếng, cung cấp thông tin, tố giác 

các hành vi bạo lực học đường. 

  Các trường học cũng cần giáo 

dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng 

chống bạo lực và xâm hại trẻ em 

thường xuyên hơn cho chính các giáo 

viên thông qua các buổi sinh hoạt, 

thảo luận, tọa đàm, tập huấn... Cần áp 

dụng phương pháp kỷ luật tích cực 

thay cho các biện pháp giáo dục trừng 

phạt. 

  Cần tăng cường công tác tư vấn 

tâm lý, công tác xã hội trong trường 

học bằng cách nhân rộng mô hình 

phòng tư vấn tâm lý/phòng công tác 

xã hội trong trường học; mở rộng mô 

hình kết nối giữa trường học với các 

cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, 

các khoa và chuyên gia tâm lý của các 

trường đại học và các tổ chức phi 

chính phủ trên địa bàn nhằm phòng 

ngừa, phát hiện sớm, hỗ trợ, can thiệp, 

chuyển tuyến dịch vụ kịp thời các 

trường hợp có nguy cơ hoặc bị bạo 

lực, xâm hại tình dục trong trường 

học. 

 Các cơ sở giáo dục mầm non 

(đặc biệt là các cơ sở mầm non ngoài 

công lập, các  nhóm trẻ ở khu công 
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nghiệp, khu đô thị mới) cần được quản 

lý và kiểm tra chặt chẽ hơn để đảm 

bảo an toàn cho trẻ em. 

 

Thanh Huyền 

(giadinhvatreem.vn  Ngày 11/6/2019) 

 

 

   
 

NGĂN CHẶN TỪ GỐC TÌNH TRẠNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG 

 

 Vụ việc năm nữ sinh đánh một bạn nữ cùng lớp xảy ra ở Hưng Yên chưa 

kịp lắng xuống thì mới đây, lại tiếp tục xảy ra việc một nhóm học sinh hành 

hung bạn bên bãi biển tại Nghệ An. Nếu không được kịp thời ngăn chặn, tình 

trạng bạo lực học đường nhiều nguy cơ sẽ trở thành một vấn nạn của xã hội, vì 

số vụ việc ngày càng gia tăng, mức độ ngày càng nghiêm trọng… 

 Lột đồ, hành hung bạn ngay giữa lớp học, rồi ngang nhiên quay phim như là 

để ghi dấu một “chiến tích” là sự việc mới xảy ra ngày 22/3/2019 ở Trường Trung 

học cơ sở Phù Ủng (Hưng Yên). Sự việc sau khi bị đưa lên mạng xã hội đã gây xôn 

xao dư luận. Khó ai có thể tưởng tượng về lối hành xử thô bạo, phi nhân tính ấy lại 

diễn ra ngay trong nhà trường, và do các nữ sinh 15 tuổi thực hiện. Và rất lo ngại là 

vụ việc kể trên chỉ là một trong nhiều vụ bạo lực học đường bị phát hiện thời gian 

qua. Vì chỉ riêng tháng 3/2019, đã có hàng loạt vụ việc nghiêm trọng tương tự đã bị 

phát hiện. Có thể kể đến như: Ngày 29/3, một giáo viên của Trường Trung học cơ 

sở Long Toàn (Bà Rịa - Vũng Tàu) dùng thước đánh vào chân 22 học sinh; ngày 

31/3, do mâu thuẫn cá nhân, một nhóm nữ sinh ở Trường Trung học cơ sở Diễn 

Hùng (Nghệ An) bắt một nữ sinh lớp 7 phải quỳ để nhóm học sinh này chửi bới, sỉ 

vả, thay nhau tát vào mặt và quay phim… Trước đó còn các vụ việc khác như: Ở 

thành phố Hồ Chí Minh, một nữ sinh bị 14 bạn đánh đập, bắt quỳ gối; ở Quảng 

Bình, có giáo viên bắt học sinh tát bạn 231 lần; ở Hà Nội, nữ sinh sư phạm gọi bảy 

người tới đánh bạn tại quán trà sữa... 

 Theo kết quả khảo sát năm 2014 của Viện Tâm lý học (Viện Hàn lâm Khoa 

học xã hội Việt Nam) thực hiện với hơn 1.100 học sinh trung học phổ thông tại một 

số trường khu vực phía Bắc và miền Trung cho thấy: 24,6% số học sinh từng là nạn 

nhân của bạo lực học đường; 7,2% số học sinh là thủ phạm của bạo lực, 43,8% vừa 

là thủ phạm vừa là nạn nhân của bạo lực học đường. Thống kê gần đây của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo cho thấy trung bình trong một năm học, trên cả nước xảy ra gần 

1.600 vụ học sinh đánh nhau ở trong hoặc ngoài trường học (khoảng năm vụ/ngày); 

hơn 5.200 học sinh có một vụ đánh nhau; hơn 11.000 học sinh có một học sinh bị 
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buộc thôi học vì đánh nhau; chín trường thì có một trường có học sinh đánh nhau. 

Trong giai đoạn 2010 - 2018, có 7.735 học sinh, sinh viên vì đánh nhau bị xử lý kỷ 

luật; so với 10 năm trước, số vụ bạo hành tại trường học tăng gấp 13 lần. Song đây 

mới chỉ là con số về các vụ bạo lực học đường đã bị phát hiện, trên thực tế, vì nhiều 

lý do, không ít vụ việc tương tự đã bị che giấu như một góc tối đáng xấu hổ trong 

môi trường sư phạm. 

 Trước thực trạng trên, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, nếu không sớm ngăn 

chặn, bạo lực học đường với các biểu hiện khác nhau như hành hạ, ngược đãi thể 

chất, tinh thần; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; quấy rối, xâm hại tình 

dục,... sẽ là nguy cơ phá hỏng môi trường giáo dục. Nhìn trên bình diện rộng, có thể 

thấy bạo lực học đường đang có chiều hướng ngày càng tăng về số lượng, nghiêm 

trọng về mức độ; không chỉ xảy ra trong sinh viên, học sinh trung học phổ thông mà 

còn xảy ra ở cả cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; đồng thời việc giáo viên có 

mặt trong các vụ bạo hành, quấy rối cũng có chiều hướng gia tăng. Trước đây, phần 

lớn vụ việc xô xát của học sinh chỉ là hành vi “bắt nạt” giữa các cá nhân thì giờ đây, 

hành vi hành hạ, đánh đập bạn học được thực hiện có chiều hướng trở thành hoạt 

động có tổ chức, có sử dụng hung khí, cho nên mức độ nguy hiểm cao hơn. Chưa kể 

nhiều nhóm học sinh còn sử dụng mạng xã hội như công cụ để “triệt hạ đối thủ”. 

Hậu quả của bạo lực học đường làm môi trường học đường ở một số nơi mất an 

toàn, suy giảm niềm tin của xã hội với thầy giáo, cô giáo, gây lo ngại về sự phát 

triển lành mạnh của trẻ, đem đến các nguy cơ khó lường với nạn nhân của bạo lực 

học đường. Đã có học sinh tìm cách tự tử khi bị bạn tung đoạn phim nói xấu lên 

mạng, hoặc một số học sinh sang chấn tinh thần trầm trọng sau khi giáo viên, hoặc 

bạn học hành hung ngay tại trường học. 

 Nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo lực học đường, các cơ quan chức năng, ngành 

Giáo dục - Đào tạo và các tổ chức xã hội đã nhanh chóng vào cuộc, kịp thời xử lý 

sai phạm. Tháng 7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2017/NĐ-CP 

(Nghị định 80) Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, 

phòng, chống bạo lực học đường. Về các biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường, 

Điều 6 của Nghị định quy định: “a. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của 

người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người 

học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường; về trách 

nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực học đường; ngăn ngừa và can 

thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường phù hợp với khả năng của bản 

thân; b. Giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại người học; 

phòng, chống bạo lực học đường; bạo lực trẻ em trên môi trường mạng cho người 

học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục và gia đình người học; 
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giáo dục, tư vấn kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho người học; c. Công khai kế hoạch 

phòng, chống bạo lực học đường và các kênh tiếp nhận thông tin, tố giác về bạo lực 

học đường; d. Tổ chức kiểm tra, giám sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến 

bạo lực học đường; đ. Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực 

đối với người học”. Về biện pháp hỗ trợ người học có nguy cơ bị bạo lực học 

đường, Nghị định yêu cầu: “a. Phát hiện kịp thời người học có hành vi gây gổ, có 

nguy cơ gây bạo lực học đường, người học có nguy cơ bị bạo lực học đường; b. 

Đánh giá mức độ nguy cơ, hình thức bạo lực có thể xảy ra để có biện pháp ngăn 

chặn, hỗ trợ cụ thể; c. Thực hiện tham vấn, tư vấn cho người học có nguy cơ bị bạo 

lực và gây ra bạo lực nhằm ngăn chặn, loại bỏ nguy cơ xảy ra bạo lực”. Về phần 

mình, năm 2017, Bộ Giáo dục - Đào tạo đã có Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT 

(Quyết định 5886) với nội dung liên quan. 

 Tuy nhiên, dù Nghị định 80 của Chính phủ, Quyết định 5886 của Bộ Giáo 

dục - Đào tạo đã có từ năm 2017, và dư luận đã cảnh báo nhiều lần nhưng đáng tiếc 

là tình trạng bạo lực học đường vẫn chưa có dấu hiệu chững lại, mà càng ngày càng 

diễn biến phức tạp. Có thể thấy, nếu phòng, chống bạo lực học đường  là phát hiện 

sai phạm rồi xử lý thì rốt cuộc chỉ giải quyết phần ngọn. Chưa kể với nhiều vụ việc, 

biện pháp xử phạt chỉ dừng ở mức nhắc nhở, khiển trách trong phạm vi nhà trường, 

thông báo đến phụ huynh, thậm chí còn được bao che, bỏ qua vì cho rằng do tâm 

sinh lý lứa tuổi, nhà trường đã nhắc nhở. Cách giải quyết “giơ cao đánh khẽ”, “nước 

đến chân mới nhảy”, hoặc cố tình che giấu, vì sợ ảnh hưởng đến thành tích chung, 

danh tiếng của giáo viên, nhà trường sẽ khó có tác dụng răn đe, phòng ngừa lâu dài. 

Vì thế, việc phòng, chống bạo lực học đường   vẫn là câu hỏi còn để ngỏ với nhiều 

nhà trường. Mới đây, tại một hội thảo về phòng, chống bạo lực học đường, do Bộ 

Giáo dục - Đào tạo tổ chức, một thực tế đáng buồn đã được chỉ ra: Sau gần hai năm 

triển khai Nghị định 80 và Quyết định 5886, nhiều cơ sở giáo dục mới chỉ thực hiện 

ở mức tuyên truyền, phổ biến chiếu lệ, hình thức, cho nên không hiệu quả. Dẫn đến 

tình trạng năm học 2017 -2018, trong khi báo cáo của sở giáo dục - đào tạo các tỉnh, 

thành phố gửi Bộ Giáo dục - Đào tạo thống kê được vài trăm vụ bạo lực học đường, 

thì thống kê của ngành Công an lại cho biết có tới hơn 2.000 vụ liên quan bạo lực 

học đường. Trong đó, hơn 53% số vụ đã xảy ra ngay tại trường học. Tại nhiều 

trường, dù có phòng tư vấn tâm lý học sinh nhưng cả năm hầu như không có học 

sinh đến xin tư vấn. Chưa kể, nếu thật sự chú trọng phòng, chống bạo lực học 

đường, mỗi giáo viên - bên cạnh trách nhiệm nêu gương, làm tròn chức trách, 

nhiệm vụ chuyên môn, còn cần là người tư vấn tâm lý cho học sinh. Hằng ngày trên 

bục giảng và tiếp xúc với học sinh, nếu quan tâm, thầy giáo, cô giáo sẽ sớm phát 
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hiện bất ổn trong tâm lý học sinh để chủ động vào cuộc, kịp thời có biện pháp điều 

chỉnh, tác động phù hợp. Sự bất cập khi triển khai Nghị định 80 và Quyết định 5886 

khiến ngay cả Bộ Giáo dục - Đào tạo cũng không khỏi băn khoăn, lo ngại, đặt vấn 

đề phải xem xét việc quán triệt các quy định về phòng, chống bạo lực học đường 

đến từng cơ sở giáo dục, cũng như hiệu quả kiểm tra, giám sát của cơ quan chức 

năng tại địa phương. Trên thực tế, mọi chủ trương, chính sách dù tốt và đầy đủ, chi 

tiết đến đâu cũng chỉ thật sự phát huy tác dụng nếu được triển khai một cách 

nghiêm túc, đồng bộ, bám sát thực tiễn. Nếu cách làm của người thực hiện chỉ là 

mang tính đối phó, hình thức thì không những không ngăn chặn được bạo lực học 

đường, mà còn phần nào vô hiệu hóa chủ trương, chính sách, tạo ra môi trường 

dung dưỡng cái xấu, cái ác. Như sự việc ở Trường Trung học cơ sở Phù Ủng, dù đã 

phát hiện mối bất hòa và xung đột giữa học sinh trước đó, nhưng thái độ bao che, 

xuê xoa của giáo viên (như yêu cầu xóa đoạn phim, giảng hòa hai bên, đề nghị 

không được tiết lộ) đã không chủ động ngăn chặn được bạo lực. Thay vào đó, nhóm 

học sinh sai phạm được thể lấn tới, hậu quả là trận đòn tập thể tàn bạo khiến bạn 

cùng lớp phải nhập viện. Bên cạnh đó, bệnh thành tích cũng là một trở ngại lớn ở 

không ít trường học làm cho một số giáo viên vì danh hiệu, vì tấm bằng thi đua mà 

có hành vi ứng xử không đúng mực, thậm chí dung túng cho bạo lực học đường 

lộng hành. 

 Xác định giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, hằng năm Nhà nước ta 

dành tới 20% ngân sách cho giáo dục - đào tạo để xây dựng hệ thống nhà trường 

thành môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, nơi các thế hệ tương lai của đất 

nước vừa tiếp thu tri thức hữu ích, vừa học cách sống, cách làm người. Về nguyên 

tắc thì sự phát triển của trẻ em là sự phối hợp hài hòa giữa nhà trường, gia đình và 

xã hội, trong đó nhà trường luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là yếu tố cơ bản để 

tạo dựng nên nền tảng mỗi học sinh sẽ là công dân tốt của xã hội. Vì vậy, đã đến lúc 

cần coi bạo lực học đường là một vấn nạn cần phải ngăn chặn ngay từ mầm mống, 

phải triệt tiêu ngay từ trong nhà trường, trong quan hệ giữa học sinh, với sự phối 

hợp đồng bộ của các gia đình và cả xã hội. Bởi nếu không ngăn chặn bạo lực học 

đường từ hôm nay, thì rất dễ nguy cơ chúng ta sẽ phải trả giá trong tương lai. 

 

                     Thảo Anh 

                                 (baobinhdinh.vn - Ngày 09/4/2019) 
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XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG AN TOÀN CHO TRẺ 
 

 Tình trạng bạo lực học đường 

đã và đang diễn ra nóng bỏng trên 

khắp thế giới ở tất cả các lớp học, 

cấp học khác nhau. Bạo lực học 

đường không chỉ xảy ra ở học sinh 

nam mà cả ở học sinh nữ; không chỉ 

giữa học sinh với học sinh mà còn 

giữa học sinh với giáo viên, thậm chí 

xuất phát từ chính giáo viên với học 

sinh. 

 Trung bình mỗi ngày có 5 vụ 

bạo lực học đường 

 Theo thống kê của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, năm 2015 có 1.600 vụ 

việc học sinh đánh nhau trong và 

ngoài trường học; cứ trên 5.200 học 

sinh thì có 1 vụ đánh nhau, và cứ 

11.000 học sinh thì có một em buộc 

phải thôi học vì ẩu đả và cứ 9 trường 

thì có 1 trường có học sinh đánh nhau.  

Trên thế giới, theo thống kê của 

UNICEF năm 2018, một nửa số học 

sinh từ 13 - 15 tuổi (khoảng 150 triệu 

em) cho biết đã từng bị bạo lực bởi 

các bạn đồng trang lứa ngay trong nhà 

trường và ở các khu vực xung quanh 

trường học.  

 Theo các chuyên gia tâm lý 

giáo dục, nếu không được can thiệp 

kịp thời, bạo lực học đường sẽ  ảnh 

hưởng đến việc học tập và tương lai 

của học sinh, gây ảnh hưởng về thể 

xác và tinh thần, tâm lý lo lắng, căng 

thẳng, sợ hãi đeo bám. Thực tế, vì bạo 

lực học đường, nhiều em sợ hãi không 

dám đến trường hoặc phải chịu hình 

thức kỷ luật đuổi học do có hành vi 

bạo lực học đường với bạn. Đặc biệt, 

những đứa trẻ có hành vi bạo lực, lạm 

dụng quyền hành từ nhỏ, khi lớn lên 

có thể mắc phải hành vi tội ác nhiều 

hơn những đứa trẻ khác.  

 Để ngăn chặn tình trạng bạo lực 

học đường, cần phải có nhận thức 

đúng đắn về vấn đề bạo lực học 

đường, một quyết tâm cao độ của toàn 

ngành giáo dục, của các cấp liên 

ngành, các lực lượng liên quan, gia 

đình, nhà trường, giáo viên và học 

sinh. Chính vì vậy, dự án thí điểm 

“Phòng ngừa bạo lực học đường - xây 

dựng môi trường an toàn cho trẻ” do 

Good Neighbors International (GNI) 

thực hiện sẽ tập trung vào học sinh tại 

thành phố Hà Nội, nhằm xây dựng 

môi trường giáo dục an toàn, không 

bạo lực thông qua nâng cao hiểu biết 

và năng lực của giáo viên, phụ huynh 

và chính bản thân học sinh.  

 Phát huy vai trò của học sinh 

 Với thông điệp Be Friend 

(“Tình bạn - Xóa bỏ bạo lực, tích cực 

yêu thương”), Dự án “Phòng ngừa bạo 

lực học đường - Xây dựng môi trường 

an toàn cho trẻ” (khởi động ngày 1/3 

tại Hà Nội) sẽ phát huy vai trò của học 

sinh, qua đó nâng cao năng lực cho 

chính trẻ nhằm giúp trẻ biết cách ứng 

phó với bạo lực học đường và chính 

các em sẽ đóng vai trò nòng cốt, thể 
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hiện quyết tâm mạnh mẽ xây dựng 

nên những ngôi trường an toàn - nơi 

kết nối tình bạn và đẩy lùi mọi hành vi 

bạo lực.  

 Ông An Yong Sic - Trưởng đại 

diện GNI Việt Nam cho biết, GNI 

thành lập chi nhánh tại Việt Nam năm 

2005. Sau 14 năm thực hiện các dự án 

bảo trợ trẻ em, sinh kế, nước sạch vệ 

sinh môi trường, xây dựng trường 

học… GNI hỗ trợ thường xuyên 

11.000 trẻ em và hơn 100.000 người 

dân trong cộng đồng được hưởng lợi. 

Qua các chương trình giáo dục về 

quyền do GNI đang thực hiện sẽ giúp 

trẻ nhận thức được các nhóm quyền cơ 

bản, từ đó trẻ biết cách bảo vệ bản 

thân khỏi các hình thức xâm hại, bạo 

lực. Đặc biệt, trẻ không chỉ biết tôn 

trọng quyền lợi của chính mình mà 

còn tôn trọng quyền lợi của người 

khác.  

 Ông An Yong Sic nhấn mạnh, 

trường học phải là nơi an toàn để học 

sinh học tập và trưởng thành. Do đó, 

các hoạt động dự án tập trung vào các 

hoạt động như cuộc thi “Nhà viết kịch 

tài năng” và “Chuỗi chương trình kịch 

tương tác” thực tế tại nhà trường. Bên 

cạnh đó, chiến dịch “Xóa bỏ bạo lực, 

tích cực yêu thương” thuộc dự án bao 

gồm hoạt động “Hòm thư yêu 

thương”, “Cuộc thi thiết kế sản phẩm 

truyền thông” nhằm mang những 

thông điệp tích cực, bước đầu thay thế 

và loại bỏ các hành vi tiêu cực, bạo 

lực trong môi trường học đường. Các 

chương trình tập huấn nâng cao năng 

lực cho nhóm giáo viên nòng cốt tại 

trường học giúp xây dựng các chuyên 

đề sinh hoạt liên quan, chủ động trong 

định hướng nhận thức, hành vi, thái độ 

cho học sinh, cán bộ trong nhà trường.  

 Hãy làm cho mỗi đứa trẻ 

được hạnh phúc 

 Tại Lễ khởi động Dự án bà 

Phạm Quỳnh Dương, Phó Hiệu trưởng 

Trường Vinschool chia sẻ: Năm 2015 

chị đọc được cuốn tự chuyện của 

người mẹ Pháp với cô con gái 13 tuổi 

có tựa đề “Mãi mãi tuổi 13”. Tại 

trường, cô bé bị bạn bè đánh đập, chà 

đạp, lăng mạ, xúc phạm nhưng không 

dám nói, bản thân cũng không biết 

cách để giải quyết vấn đề. Sau đó cô 

bị trầm cảm trầm trọng và kết thúc 

cuộc sống bằng cách tự tử. Sau cái 

chết của con gái, bố mẹ cô mới phát 

hiện ra rất nhiều vấn đề kinh hoàng ở 

thế giới học đường. Câu chuyện gây 

nhiều ám ảnh không chỉ với nền giáo 

dục nước Pháp mà còn với những 

người làm giáo dục.  

 “Nỗi đau thể xác có thể chữa 

lành, nhưng nỗi đau tinh thần thì ám 

ảnh vô cùng. Nhu cầu tối thiểu của trẻ 

là được đảm bảo sự an toàn. Chính vì 

đó chúng tôi rất vui khi được tham gia 

dự án và sẽ triển khai chương trình 

này trong hơn 4.000 học sinh tại 

trường”, bà Dương nói và hy vọng dự 

án sẽ được triển khai tới nhiều trường, 

nhiều vùng khác nhau.  

 Quyền lợi của mỗi đứa trẻ là 
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phải được đến trường, phải được giáo 

dục. Hạnh phúc lớn nhất của mỗi đứa 

trẻ là được an toàn và được yêu 

thương. Hãy làm cho mỗi đứa trẻ 

được hạnh phúc cũng là thông điệp mà 

đại sứ dự án - Nghệ sỹ ưu tú Xuân 

Bắc muốn chia sẻ. Là người cha có hai 

con đang theo học tại các trường, anh 

Xuân Bắc cũng đôi khi được nghe con 

kể với vẻ mặt rất tự hào: “Hôm nay 

con cho thằng A “một trận” (bị bạn 

trêu và đuổi theo dọa lại bạn)”. Theo 

anh Xuân Bắc, trò đùa của trẻ em lại 

là chuyện nghiêm trọng của người lớn 

nếu chúng ta không kịp thời can thiệp. 

Chính vì vậy, nghệ sỹ Xuân Bắc là đại 

sứ dự án và ca sỹ Hari Won - đại sứ 

quảng bá của tổ chức GNI mong 

muốn lan tỏa thông điệp “Đừng im 

lặng trước mỗi hành vi bạo lực trẻ 

em”.  

 “Một lời hỏi thăm, động viên 

của thầy cô, người lớn, một hành động 

nhỏ cũng có thể giúp và thay đổi được 

tương lai của trẻ em” ca sỹ Hari Won 

chia sẻ về chính câu chuyện từng bị 

bạo lực học đường của mình.  

  

Thảo Vân 

(giadinhvatreem.vn  

Ngày 01/3/2019) 

 

 

 

 
 
 

BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM 

LÀ TRÁCH NHIỆM KHÔNG CỦA RIÊNG AI 

 

 
VẤN NẠN BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG  

NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ 

 

 Tại Việt Nam, số liệu được Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đưa ra gần đây 

nhất, trong một năm học, toàn quốc 

xảy ra gần 1.600 vụ việc học sinh 

đánh nhau ở trong và ngoài trường 

học (khoảng 5 vụ/ngày). Cũng theo 

thống kê của Bộ Giáo dục - Đào tạo, 

cứ khoảng trên 5.200 học sinh thì có 

một vụ đánh nhau; cứ hơn 11.000 học 

sinh thì có một em bị buộc thôi học vì 

đánh nhau; cứ 9 trường thì có một 

trường có học sinh đánh nhau. Đáng 

lo ngại hơn, theo thống kê của Bộ 

Công an mỗi tháng có hơn 1.000 

thanh thiếu niên phạm tội. Trước kia: 

Tội phạm giết người trong độ tuổi từ 
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30 đến dưới 45 chiếm số lượng cao 

nhất. Bây giờ giảm còn 34% so với 

41% của độ tuổi 18 đến dưới 30 (độ 

tuổi từ 14 đến dưới 18 chiếm đến 

17%). 

 Hằng ngày, trên các phương 

tiện truyền thông, mạng xã hội, không 

hiếm để chúng ta thấy các clip đánh 

nhau. Các thông tin bạo lực học đường  

trong đó có nhiều nhóm học sinh nữ 

đánh nhau gây rúng động dư luận. 

Vietnamnet.vn đưa tin vụ việc nữ sinh 

ở Hưng Yên bị 05 học sinh nữ khác 

lột đồ, đánh hội đồng, quay clip và 

tung lên mạng vào ngày 22/3/2019. 

Gần đây hơn, ngày 22/10, nữ sinh ở 

thành phố Hồ Chí Minh bị nhóm nữ 

sinh đánh vào mặt, dùng mũ bảo hiểm 

đập vào đầu, và bị kéo lê trên đường 

và bị quay clip phát tán trên mạng xã 

hội. Trong các vụ việc đau lòng trên, 

điểm chung là các nạn nhân không 

dám chia sẻ với người thân, thầy cô 

hay bạn bè. Các vụ việc chỉ được phát 

hiện khi các clip được phát tán rộng 

rãi trên mạng xã hội. Bạo lực học 

đường để lại những hậu quả vô cùng 

nghiêm trọng về sức khỏe, tâm sinh lý 

của những nạn nhân của các vụ bạo 

lực học đường. 

 Các bậc phụ huynh có con em 

đang ở độ tuổi đến trường không khỏi 

lo lắng về “vấn nạn” bạo lực học 

đường. Đặc biệt, đối với những phụ 

huynh của trẻ ở độ tuổi thành niên, từ 

12 đến 17 tuổi, độ tuổi đang có những 

thay đổi khác biệt về tâm, sinh lý. 

 Nguyên nhân của bạo lực học 

đường 

 Theo Thạc sỹ Vũ Thị Lan Anh 

nêu trên Baobinhphuoc.com thì có 3 

nguyên nhân dẫn đến các em có hành 

vi bạo lực học đường. Đầu tiên là yếu 

tố gia đình. Từ khi sinh ra đến lúc 

trưởng thành, văn hóa gia đình, cách 

cư xử của người lớn tác động rất nhiều 

đến hành vi ứng xử của các em. Cha 

mẹ quá khắt khe, kỳ vọng hoặc dạy dỗ 

bằng các biện pháp kỷ luật sẽ gây nên 

áp lực tâm lý cho các em. Khi tư 

tưởng bị gò bó không giải tỏa được, 

các em sẽ đem sự ức chế đó bùng nổ ở 

mối quan hệ khác. Ngược lại, nếu cha 

mẹ chiều chuộng con quá mức, cho đi 

mà không đòi hỏi nhận lại cũng làm 

cho con có tâm lý háo thắng, thích gì 

được nấy và dễ dàng tụ tập, bị lôi kéo 

bởi hành vi xấu. 

 Ngoài gia đình, nhà trường 

cũng tác động không nhỏ tới việc hình 

thành nhân cách của các em. Dù có 

đầy đủ các tổ chức như đoàn thanh 

niên, hội liên hiệp thanh niên... nhưng 

những tổ chức này ở các trường vẫn bị 

xem nhẹ, hoạt động  còn mang tính 

hình thức. Hoạt động mang tính giáo 

dục đạo đức như thiện nguyện, giúp 

đỡ bạn bè hay sân chơi văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao để khẳng định 

bản thân các em chưa có nhiều lựa 

chọn. Phần lớn nhà trường chỉ chú 

trọng đến hoạt động học tập, dạy chữ. 

Ngoài ra, cùng với sự phát triển, môi 

trường xã hội hiện nay thực sự là một 
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“ma trận” với học sinh. Những kênh 

thông tin tốt không được các bạn chia 

sẻ nhiều, trong khi hình ảnh, video 

clip về bạo lực, tệ nạn xã hội lại lan 

truyền với tốc độ chóng mặt. Từ 

những điều ấy, tôi nghĩ rằng các em 

dễ dàng cư xử bạo lực với bạn bè nếu 

chúng ta không có phương pháp dạy 

dỗ phù hợp. 

 Theo chia sẻ của ông Travis 

Stewart - Phó tổng giám đốc của 

Egroup (đơn vị chủ quản của Apax 

English) tại báo Tiền phong thì có 

nhiều nguyên nhân dẫn tới bạo lực học 

đường. Nguyên nhân chính vẫn là sự 

bỏ bê. Những bạn nhỏ phải chịu sự 

thờ ơ từ người xung quanh thường có 

hành vi tiêu cực nhằm tìm kiếm sự 

chú ý; hoặc gây tổn hại cho người 

khác vì chính họ cũng không biết cách 

kiểm soát nỗi đau của mình. Ví dụ 

một bạn nhỏ có hoàn cảnh gia đình 

thiếu ổn định, hoặc không được gia 

đình ủng hộ, sẽ cảm thấy mệt mỏi, 

tuyệt vọng và coi việc sử dụng bạo lực 

như biện pháp để xử lý các vấn đề cá 

nhân. Nguyên nhân cũng không chỉ 

giới hạn ở gia đình. Những khó khăn ở 

trường học khi giáo viên không kịp 

thời nhận biết, và thay vì thấu hiểu, 

đồng cảm, lại bị cư xử quá nghiêm 

khắc, sẽ dẫn đến sự ức chế và hành vi 

gây gổ với bạn bè của học sinh. Ngoài 

ra ông có nhắc đến việc cho trẻ sử 

dụng thiết bị điện tử như điện thoại 

thông minh, ipad. Hiện tại các bậc phụ 

huynh chưa hiểu rõ về tác hại khủng 

khiếp của các thiết bị này. Ông có thể 

chia sẻ thêm về những tác động này, 

đặc biệt là sự ảnh hưởng lên bạo lực 

học đường cũng như kinh nghiệm 

hướng dẫn trẻ sử dụng các thiết bị 

công nghệ ấy? 

 Giải pháp hạn chế bạo lực 

học đường 

 Theo Thạc sỹ Vũ Thị Lan Anh 

nêu trên Baobinhphuoc.com, căn cứ từ 

3 nguyên nhân đã nêu để đưa ra giải 

pháp. Trong đó, quan trọng nhất cha 

mẹ nên quan tâm sâu sắc hơn, tùy độ 

tuổi của con mà hãy làm bạn để nghe 

và hiểu trẻ hơn nữa. Việc thường 

xuyên trò chuyện sẽ giúp cha mẹ nhận 

ra sự thay đổi của con, kịp thời chấn 

chỉnh, uốn nắn cũng như giúp con xử 

lý tình huống phát sinh trong cuộc 

sống. Quan điểm “Thương cho roi cho 

vọt” đã không còn phù hợp với giai 

đoạn hiện nay. Thay vào đó cha mẹ 

hãy lắng nghe và chia sẻ với trẻ bằng 

tình thương yêu. 

 Tiếp theo, ở môi trường trường 

học, nhà trường cần tạo thêm nhiều 

sân chơi, tạo nhiều cơ hội giao lưu 

lớp, khối, nhóm, giới tính... để các em 

có cơ hội yêu thương và chia sẻ. 

Ngoài ra, thông qua các cuộc thi, trẻ 

có cơ hội để khẳng định niềm đam mê, 

ưu điểm của bản thân. Đặc biệt, bà 

Anh cho rằng nhà trường cần tổ chức 

nhiều cuộc thi tìm hiểu về bạo lực học 

đường để các em có cái nhìn đúng đắn 

và tự răn mình. Đồng thời, cần thành 

lập một trung tâm hỗ trợ tâm lý, 



 

  
    

Phòng chống bạo lực học đường - Sự chung tay của toàn xã hội 
 

  

Thông tin khoa học chuyên đề số 04/2020 
 

21 

chuyên gia tâm lý học đường, qua đó 

hướng dẫn các em khả năng điều tiết, 

kiểm soát cảm xúc để xử lý khéo léo 

các tình huống, tránh những sự việc 

đáng tiếc xảy ra như vừa qua. Trong 

quá trình đô thị hóa như hiện nay, theo 

bà Anh,  Nhà nước cần có thêm chính 

sách xây dựng thêm sân chơi thể dục 

thể thao, văn hóa văn nghệ... để các 

em có cơ hội thể hiện mình và giải 

phóng năng lượng dư thừa trong 

người. 

 Còn theo Trần Trí Dũng ở 

Baochinhphu.vn, Chính phủ và các cơ 

quan quản lý Nhà nước cần thắt chặt 

kiểm soát những thông tin, nội dung 

đăng tải trên Internet, những phim ảnh 

và trò chơi lưu hành ngoài thị trường, 

những hội nhóm được thành lập với 

mục đích lôi kéo giới trẻ. Chính quyền 

địa phương cần chủ động làm trong 

sạch môi trường xã hội xung quanh 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn cũng 

như phát huy vai trò của các ban 

ngành, tổ chức, đoàn thể tại chỗ trong 

phối hợp với nhà trường và gia đình 

quản lý và giáo dục học sinh cá biệt, 

học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. 

 Lứa tuổi học sinh là lứa tuổi 

nhạy cảm về tâm lý, không ổn định về 

nhận thức nên giải pháp tâm lý sẽ 

chiếm vai trò quan trọng. Trong các 

biện pháp giáo dục, cần tránh giáo 

điều khô cứng mà phải tế nhị, linh 

hoạt thích hợp. Theo đó, phụ huynh 

cần quan tâm nhiều hơn tới con cái, 

hiểu con; ở lớp học, giáo viên cần sâu 

sát với học sinh và tạo điều kiện để 

học sinh chia sẻ với mình nhiều hơn, 

từ đó xây dựng môi trường lớp học 

luôn cởi mở, thân thiện và gần gũi 

giữa các học trò. 

 Đặc biệt, trong xử lý các vụ 

việc bạo lực học đường cần có cái 

nhìn bao dung với sai phạm trong lứa 

tuổi học trò để có phương án xử lý 

thích hợp, mang tính răn đe và phòng 

ngừa chung, nhưng cũng luôn tạo cơ 

hội để các em vi phạm hiểu và sửa 

đổi. Cùng với đó, cần xử lý, nhắc nhở 

những hành vi và biểu hiện cổ súy bạo 

lực học đường như quay video clip rồi 

đưa lên mạng... 

 Rõ ràng, bạo lực học đường có 

nhiều nguyên nhân như đã phân tích 

nên rất cần sự chung tay phối hợp của 

nhà trường, gia đình và xã hội với 

nhiều giải pháp thì mới có thể ngăn 

chặn, đẩy lùi vấn nạn này một cách 

hiệu quả./. 

 

Việt Anh 

(donghanhviet.vn  

 Ngày 17/11/2019) 

 

 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH 

PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG 
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 Chiều ngày 17/5, tại Hà Nội, 

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh 

niên, Thiếu niên và Nhi đồng phối 

hợp với Viện Nghiên cứu lập pháp 

tổ chức Hội nghị “Thực trạng và 

giải pháp hoàn thiện chính sách, 

pháp luật về phòng, chống bạo lực 

học đường”. Phó Chủ nhiệm Ủy ban 

Triệu Thế Hùng và Phó Viện 

Nghiên cứu lập pháp Hoàng Văn Tú 

đồng chủ trì hội thảo. 

 Tham dự hội nghị có: Các 

thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, 

Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; 

đại diện Viện Nghiên cứu lập pháp; 

đại diện một số ủy ban của Quốc hội; 

đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 

đông đảo các chuyên gia, nhà khoa 

học trong lĩnh vực phòng, chống bạo 

lực học đường. 

 Thời gian qua, tình trạng vi 

phạm pháp luật, bạo lực học đường 

vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa 

phương, cơ sở giáo dục; cá biệt có một 

số vụ việc bạo lực học đường nghiêm 

trọng, làm ảnh hưởng đến thể chất, 

tinh thần học sinh, làm ảnh hướng xấu 

đến môi trường giáo dục và gây lo 

lắng, bức xúc trong dư luận xã hội. 

 Theo báo cáo của Liên hợp 

quốc, mỗi năm trên thế giới có khoảng 

6 triệu em trai và 4 triệu em gái trực 

tiếp liên quan đến bạo lực học đường 

và con số này đang ngày một tăng cao 

ở tất cả những lớp học và cấp học 

khác nhau. Đáng nói, những sự vụ bạo 

lực học đường xảy ra không chỉ ở các 

học sinh nam mà thực tế lại có nhiều 

vụ học sinh nữ đánh nhau hội đồng 

gây hậu quả rất nghiêm trọng. Nguyên 

nhân dẫn đến đánh nhau rất đơn giản 

như “nhìn đểu”, xinh hơn bạn, người 

mới đến, học giỏi, không giúp đỡ bạn 

làm bài… Cách xử lý thì bằng đủ vật 

dụng từ giày dép, guốc, cặp sách, ghế 

ngồi, dây lưng,…điều lo ngại hơn cả 

là sự thờ ơ của các em, khi chỉ xúm 

xùm vào quay phim và chụp ảnh bạn 

tung lên mạng. 

 Theo số liệu của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, chỉ trong một năm học, 

toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ học 

sinh đánh nhau trong và ngoài trường 

học. Cũng theo một số thống kê, 

khoảng 5.200 học sinh thì có một vụ 

đánh nhau và 11.000 học sinh thì có 

một em bị thôi học vì đánh nhau. 

 Còn theo báo cáo của Tổng cục 

Cảnh sát phòng chống tội phạm, từ 

năm 2013 đến năm 2015, đã xử lý hơn 

25.000 vụ phạm pháp hình sự với 

42.000 đối tượng. Trong đó có hơn 

75% là thanh niên và học sinh, sinh 

viên. 

 Theo số liệu tổng hợp của Cục 

Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, trong 

năm 2016 và 2017 có 28 tỉnh, thành 

phố có từ 30 đến 110 trẻ em bị xâm 

hại, trong đó bị xâm hại bởi người 

thân trong gia đình (bố đẻ, bố dượng, 

anh, em họ…) là 21,3%. Cũng theo 

đại diện của cơ quan này thông tin 
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thêm, riêng thống kê của ngành công 

an, trong quý I/2019 đã có 310 vụ bạo 

lực học đường, chủ yếu là học sinh ở 

lứa tuổi trung học cơ sở và trung học 

phổ thông. 

 Xâm hại tình dục trẻ em với các 

tội danh dâm ô, hiếp dâm trẻ em  vẫn 

tiếp tục xảy ra ở nhiều địa phương. 

Năm 2018, các tòa án đã thụ lý 1.307 

vụ với 1.383 bị cáo; đã xét xử sơ thẩm 

1.140 vụ với 1.203 bị cáo, đạt tỷ lệ 

87,2%. Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên 

phạt tù chung thân và tử hình đối với 

09 bị cáo; xử phạt tù từ trên 15 năm 

đến 20 năm đối với 64 bị cáo; tù từ 

trên 7 năm đến 15 năm đối với 199 bị 

cáo. Nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em 

gây bức xúc trong dư luận. 

 Những số liệu này cho thấy, 

tình trạng bạo lực học đường đang là 

vấn đề nhức nhối tại mọi cấp học, lớp 

học với mức độ gia tăng ngày càng 

cao và hậu quả ngày càng lớn. Đặc 

biệt tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ 

em gia tăng nghiêm trọng. Gây bức 

xúc trong dư luận xã hội nhất là các 

trường hợp bạo hành, xâm hại trẻ em 

trong gia đình và nhà trường. 

 Thảo luận tại hội nghị, các đại 

biểu cho rằng, nguyên nhân dẫn đến 

tình trạng bạo lực học đường là do tác 

động của mặt trái của nền kinh tế thị 

trường và quá trình hội nhập, dẫn đến 

trong xã hội xuất hiện những tư tưởng, 

lối sống thiếu lành mạnh, lệch chuẩn, 

lười lao động, thích hưởng thụ; sự 

bùng bổ công nghệ thông tin, mạng xã 

hội phát triển nhanh mang đến nhiều 

lợi ích nhưng cũng đi kèm với những 

mặt trái như sống ảo, tội phạm công 

nghệ cao, mối quan hệ lỏng lẻo giữa 

các cá nhân...; tồn tại rất nhiều nội 

dung xấu độc, xuyên tạc, bịa đặt, tin 

giả... Bên cạnh đó, giáo dục trong một 

số gia đình chưa thực sự lành mạnh, 

phần lớn các em học sinh liên quan 

đến các vụ bạo lực học đường thường 

bị ảnh hưởng bởi yếu tố gia đình, như: 

Khó khăn về kinh tế, bố mẹ ly thân, ly 

hôn, mồ côi, đi làm ăn xa; phương 

pháp giáo dục con không đúng, quá 

nuông chiều hoặc ngược đãi đã ảnh 

hưởng, tác động tiêu cực đến quá trình 

hình thành nhân cách của học sinh, 

làm cho các em có những suy nghĩ, 

hành vi tiêu cực, lệch chuẩn dễ vi 

phạm pháp luật. Tình trạng bạo hành 

gia đình cũng vẫn còn diễn ra trong 1 

số gia đình. Nhiều bậc cha mẹ còn 

“khoán trắng” việc quản lý, giáo dục 

con em cho nhà trường, thiếu sự phối 

hợp với nhà trường trong việc quan 

tâm, theo dõi, chăm sóc và giáo dục 

học sinh. 

 Ngoài ra, sự thay đổi nhanh 

chóng về tâm sinh lý của các em học 

sinh dẫn đến dễ bị tác động bởi các 

yếu tố ngoại cảnh; các em hiếu động 

và luôn muốn khẳng định mình; một 

số em chưa được trang bị đầy đủ kỹ 

năng sống cơ bản để thích nghi với 

đời sống kinh tế - xã hội có nhiều thay 

đổi dẫn đến hành vi bột phát, thiếu 

kiểm soát, thiếu chuẩn mực, ý thức 
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chưa tốt; các em chưa lường hết được 

những ảnh hưởng xấu, hậu quả của 

những hành vi mình gây ra cho người 

khác, bản thân và xã hội. 

 Cùng với đó, một số địa 

phương chưa thường xuyên chỉ đạo 

thực hiện các quy định về  bảo đảm 

môi trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo 

lực học đường. Công tác chỉ đạo triển 

khai còn chậm, chưa theo kịp với nhu 

cầu thực tế. Nhiều địa phương, nhà 

trường chú trọng nhiều hơn đến chất 

lượng dạy và học văn hóa, chưa thật 

sự quan tâm đến công tác bảo đảm 

môi trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo 

lực học đường dẫn đến công tác tham 

mưu chưa hiệu quả, thực hiện chưa 

tốt. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

kiến thức pháp luật cho học sinh; hoạt 

động giáo dục ngoài giờ chính khóa, 

trải nghiệm sáng tạo, hoạt động của 

Đoàn, Hội, Đội chưa hiệu quả để tạo 

ra môi trường an toàn, phòng, chống 

bạo lực học đường. Việc thực hiện dân 

chủ cơ sở trong một số trường học còn 

hạn chế, người đứng đầu chưa phát 

huy dân chủ, năng lực một số cán bộ 

quản lý hạn chế; một số nhà giáo còn 

thiếu mẫu mực trong ứng xử, hạn chế 

về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, lúng 

túng trong xử lý tình huống sư phạm. 

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, 

kỹ năng sống, giá trị sống chưa thực 

sự được quan tâm và hiệu quả chưa 

cao. Sự phối hợp giáo dục nhà trường, 

gia đình, xã hội chưa thường xuyên, 

chặt chẽ, đồng bộ trong việc quản lý, 

giáo dục học sinh. Nhất là đối với các 

học sinh có hoàn cảnh éo le, khó khăn, 

có vướng mắc mâu thuẫn chưa được 

hỗ trợ, xử lý kịp thời. Công tác thanh 

tra, kiểm tra, giám sát đôn đốc thực 

hiện ở cơ quan quản lý cấp trên đối 

với các hoạt động/cơ sở giáo dục chưa 

thường xuyên, kịp thời. Công tác phối 

hợp giữa các sở, ban, ngành tại các địa 

phương thiếu chặt chẽ; Vẫn còn tình 

trạng “trên nóng, dưới lạnh” như ở 

Trung ương và cấp tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương khẩn trương 

chỉ đạo triển khai những vấn đề nóng, 

bức xúc của dư luận xã hội, tuy nhiên 

ở cơ sở vẫn còn tình trạng thờ ơ, bàng 

quan, không quan tâm triển khai thực 

hiện... 

 Các đại biểu nhận định, Việt 

Nam với quy mô lớn trên 22 triệu học 

sinh, sinh viên và 1,2 triệu nhà giáo - 

tổng cộng chiếm gần 1/4 dân số cả 

nước, việc bảo đảm an ninh, trật tự, an 

toàn không phải là công việc dễ dàng 

và không chỉ riêng một ngành nào có 

thể làm được. 

 Theo các đại biểu, để hạn chế 

được bạo lực học đường nhà trường 

phải tạo được môi trường giáo dục 

thân thiện, để học sinh tin tưởng, chia 

sẻ khó khăn, vướng mắc; phụ huynh 

phải nắm bắt được các tâm tư, nguyện 

vọng, thay đổi của con em để chia sẻ, 

hỗ trợ kịp thời và phối hợp cùng nhà 

trường, đồng thuận với cách giáo dục 
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của giáo viên để xử lý các vấn đề.  

 Do đó, trong thời gian tới, 

chúng ta cần tăng cường công tác 

tuyên truyền phòng ngừa xã hội; đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong phổ biến, giáo dục pháp luật, 

nhất là sử dụng mạng xã hội facebook, 

fanpage... đối thoại, giải đáp vướng 

mắc pháp luật trực tuyến. Bên cạnh 

đó, cần thực hiện tốt các chương trình 

quốc gia về bảo vệ trẻ em như: Chiến 

lược quốc gia phòng, chống tội phạm 

giai đoạn 2016 - 2025, định hướng 

đến năm 2030; Dự án “Đấu tranh 

phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em 

và người chưa thành niên vi phạm 

pháp luật và phòng, chống bạo lực gia 

đình, mua bán người” giai đoạn 2018 - 

2020; Đề án “Chuyển hóa địa bàn 

trọng điểm, phức tạp về trật tự, an 

toàn xã hội đến năm 2020”; Chương 

trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 

2016 - 2020; Chương trình phòng, 

chống mua bán người giai đoạn 2016 - 

2020; Chương trình mục tiêu bảo đảm 

trật tự, an toàn giao thông, phòng 

cháy, chữa cháy, phòng, chống tội 

phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 

2020... 

 Đồng thời, cần quan tâm thiết 

lập cơ chế linh hoạt trong xử lý tin báo 

và giải quyết vụ việc liên quan đến trẻ 

em trên cơ sở phát huy các mô hình 

quần chúng tham gia bảo vệ an ninh 

Tổ quốc tại địa bàn cơ sở đã khẳng 

định hiệu quả; đẩy mạnh hiệu quả 

phối hợp giữa các bộ, ngành, đoàn thể 

trong phòng ngừa các hành vi xâm hại 

trẻ em và tội phạm chưa thành niên 

theo Chỉ thị số 18 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về phòng, chống và 

xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm 

hại tình dục đối với trẻ em, phát huy 

trách nhiệm của các ngành và phát 

huy thế mạnh của các đoàn thể trong 

công tác phòng ngừa tội phạm, nhất là 

việc quản lý hội viên, đoàn viên, con 

em trong gia đình không phạm tội, 

không mắc các tệ nạn xã hội; tham gia 

quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên, 

cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng 

dân cư. 

 Cùng với đó, các cơ quan, tổ 

chức cần làm hết trách nhiệm theo 

những gì pháp luật quy định, tăng 

cường kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện các quy định pháp luật tại cơ sở, 

đặc biệt là tại các trường. Đồng thời, 

các cơ quan quản lý nhà nước cần rà 

soát nhằm phát hiện những điểm bất 

cập để chỉnh sửa cho phù hợp với thực 

tiễn. 

 Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó 

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo 

dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi 

đồng Triệu Thế Hùng cảm ơn các ý 

kiến thảo luận tâm huyết của các đại 

biểu, chuyên gia tại hội nghị; tin rằng 

đây sẽ là những cơ sở hữu ích để Ủy 

ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, 

Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội 

và Viện Nghiên cứu lập pháp tiếp tục 

nghiên cứu, hoàn thiện Đề tài khoa 

học về phòng, chống bạo lực học 
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đường từ lý luận đến thực tiễn. Phó 

Chủ nhiệm Ủy ban Triệu Thế Hùng 

cho biết, trong thời gian tới Ban Chủ 

nhiệm đề tài sẽ tiếp tục tổ chức các 

hội nghị tham vấn ý kiến chuyên gia, 

các nhà khoa học về các nội dung liên 

quan đến lĩnh vực này, trong đó có 

vấn đề về việc thực thi chính sách, 

pháp luật về phòng, chống bạo lực học 

đường. Để từ đó nhìn rõ những 

nguyên nhân và đưa ra những biện 

pháp tháo gỡ./. 

 

Thu Phương 

(quochoi.vn - Ngày 17/5/2019)

 

   
 

CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG 
 

 Chiều 9/4, Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục và Đào tạo có buổi làm việc 

nhằm đề xuất một số giải pháp ưu tiên phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, 

đặc biệt là bạo lực học đường. 

 Buổi làm việc dưới sự chủ trì của Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội 

đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Nguyễn Thị Nghĩa ngoài việc tìm ra giải pháp lâu dài để đảm bảo môi trường giáo 

dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; các đại biểu tập trung thảo luận đề xuất các giải 

pháp cấp bách trước mắt nhằm ưu tiên ngăn chặn, phòng chống tình trạng bạo lực 

học đường. 

 Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhiều nhiệm vụ, 

giải pháp cho hai đơn vị Trung ương Đoàn cũng như Bộ Giáo dục và Đào tạo trong 

việc chung tay cùng các cơ quan, cấp, bộ ngành chung tay đẩy lùi bạo lực học 

đường. Bên cạnh các giải pháp truyền thống, tăng cường giáo dục pháp luật, đạo 

đức lối sống, ứng xử văn hóa, hai đơn vị đề ra nhiều giải pháp tận dụng sức mạnh 

mạng xã hội, công nghệ để tuyên truyền. Xây dựng các công cụ tuyên truyền về 

phòng, chống xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em, phòng chống bạo lực học đường 

trên mạng xã hội và gửi về tuyên truyền tại các nhà trường; triển khai xây dựng nội 

dung truyền thông về các tình huống ứng xử văn hóa, đạo đức, lối sống thông qua 

các clip, tình huống đăng tải trên Cổng Tri thức Việt (trithuc Việt: 

http://trithucvn.net); đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một 

câu chuyện đẹp” trong khối trung học cơ sở và trung học phổ thông… 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh 

và Xã hội và Bộ Công an thống nhất quy trình phối hợp trong việc phát hiện, xác 

minh, hỗ trợ và xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường học. Hiện 

nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 5812/BGD&ĐT-GDCTHSSV ngày 
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21/12/2018 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường. 

 Trong đó, các giải pháp cấp bách cần thực hiện ngay là: Thành lập câu lạc bộ 

tư vấn, hỗ trợ trẻ em cấp Trung ương, cấp tỉnh; đồng loạt tổ chức sinh hoạt chuyên 

đề dưới cờ với chủ đề: “Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường”; 

chỉ đạo hệ thống các tổ chức Đoàn, Đội trong trường học, giáo viên nắm bắt tình 

hình, tiếp thu, chuyển tiếp kịp thời tâm tư, nguyện vọng học sinh, sinh viên đến lãnh 

đạo trường và các cấp để giải quyết. Ông Bùi Văn Linh - Phó Vụ trưởng phụ trách 

Vụ Giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn 

mạnh cần thành lập tổ công tác liên ngành phòng, chống bạo lực học đường với sự 

tham gia của các bộ, ngành liên quan và có cơ chế chia sẻ thông tin thường xuyên, 

kịp thời 24/7; đồng thời, tập huấn cho tất cả cán bộ Đoàn, Đội, giáo viên chủ nhiệm 

kỹ năng bảo vệ trẻ em. 

 Phát biểu tại buổi làm việc, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương 

Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương bày tỏ quyết tâm hai đơn vị trong thời 

gian sớm nhất sẽ xây dựng một chiến dịch lớn, với kế hoạch dài hơi, xác lập nội 

dung kế hoạch hoạt động cụ thể trong phòng chống bạo lực học đường một cách 

hiệu quả. Đặc biệt, anh Lương cũng đề nghị phía Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm đưa 

chương trình sinh hoạt chuyên đề dưới cờ với chủ đề: “Xây dựng tình bạn đẹp - nói 

không với bạo lực học đường” trong các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, với sự 

tham gia của Đội. 

 Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa cho rằng, cần có 

chiến dịch truyền thông; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm nâng cao nhận thức của các 

em học sinh cũng như phụ huynh về tác động của bạo lực học đường; tăng cường 

chuyên đề giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ 

cho các em học sinh. 

 Theo Thứ trưởng Nghĩa, để phòng chống bạo lực học đường phải xây dựng 

môi trường học tập an toàn, lành mạnh, thân thiện, quan hệ ứng xử giữa các chủ thể 

trong môi trường giáo dục dựa trên tinh thần tôn trọng, nhân ái, chân thực. Thứ 

trưởng Nghĩa cho biết, tháng 4 này Bộ Giáo dục  sẽ ban hành quy định về quy tắc 

ứng xử trong cơ sở giáo dục; yêu cầu các sở giáo dục thực hiện quy tắc ứng xử này 

và tất cả các trường xây dựng phòng chống bạo lực học đường. 

 

                                                                      Lưu Trinh 

                                                                          (tienphong.vn - Ngày 09/4/2019) 

 

BÀN GIẢI PHÁP NGĂN CHẶN BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG 
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 Ngày 17/4, tại điểm cầu đặt 

tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Phùng Xuân Nhạ chủ trì hội nghị 

trực tuyến toàn quốc với 63 điểm 

cầu của các tỉnh, thành phố và hơn 

600 điểm cầu của các quận, huyện, 

thị xã về công tác bảo đảm an ninh, 

an toàn trường học và phòng, chống 

bạo lực học đường. 

 Hội nghị được tổ chức nhằm 

quán triệt tới các sở giáo dục và đào 

tạo, các cơ sở giáo dục về các quy 

định liên quan đến công tác xây dựng 

trường học an toàn, đồng thời huy 

động sự chung tay của cả nhà trường, 

gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất 

trong hành động đối với việc ngăn 

ngừa bạo lực học đường, xây dựng 

môi trường học đường an toàn. 

 Gần 20.000 đại biểu là đại diện 

lãnh đạo các bộ, ngành; ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố; các tổ chức 

đoàn thể, cán bộ quản lý và đại diện 

giáo viên các trường học tham gia hội 

nghị. 

 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Phùng Xuân Nhạ nhận định, thời 

gian qua, mặc dù ngành Giáo dục đã 

triển khai nhiều giải pháp, song vấn đề 

bạo lực học đường vẫn có xu hướng 

tăng và diễn biến phức tạp. Có nhiều 

nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, 

trong đó có nguyên nhân do đặc điểm 

lứa tuổi, những ảnh hưởng tiêu cực 

của mạng xã hội, tác động đa chiều từ 

môi trường gia đình, xã hội… 

 Thực tế này đòi hỏi ngành Giáo 

dục cần tiếp tục tăng cường các giải 

pháp đồng bộ để chấn chỉnh. Thực tế 

cho thấy, để xảy ra tình trạng bạo lực 

học đường có trách nhiệm từ nhiều 

phía. Việc phòng, chống bạo lực học 

đường là trách nhiệm không chỉ của 

các bộ, ngành, địa phương, ban giám 

hiệu nhà trường… mà còn là trách 

nhiệm của từng thầy giáo, cô giáo, 

từng người lao động và học sinh, sinh 

viên, của phụ huynh và toàn xã hội. 

 Tuy nhiên, theo Bộ trưởng 

Phùng Xuân Nhạ, ngành Giáo dục cần 

chủ động, tiên phong để thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng trường học an 

toàn, trong đó chú trọng vào các giải 

pháp để phòng ngừa, ngăn chặn bạo 

lực học đường là chính, quan tâm hóa 

giải các nguyên nhân dẫn đến bạo lực. 

Để ngăn ngừa các vụ việc tái phát, các 

địa phương, nhà trường cần kiên quyết 

xử lý, trước hết là không cho đứng lớp 

đối với giáo viên có sai phạm về đạo 

đức nhà giáo và nghiêm khắc đưa ra 

khỏi ngành Giáo dục những người có 

sai phạm nghiêm trọng, không đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

 Tại hội nghị, ý kiến của đại 

diện các bộ, ngành, địa phương đã 

cùng thảo luận, làm rõ hơn thực trạng 

về bạo lực học đường hiện nay, phân 

tích các nguyên nhân và đề xuất giải 

pháp nhằm xây dựng trường học an 

toàn. 

 Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần 

Thành Nam, Chủ nhiệm khoa Các 
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khoa học giáo dục, Trường Đại học 

Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã 

chia sẻ một số mô hình phòng, chống 

bạo lực học đường ở các nước trên thế 

giới, trong đó có việc tác động đến 

môi trường học đường; huấn luyện 

giáo viên ứng xử không bạo lực đối 

với học sinh; tăng cường các phương 

tiện giám sát học sinh trong và ngoài 

giờ học; kết nối và thu hút cộng đồng, 

phụ huynh tham gia vào việc phòng, 

chống bạo lực học đường. 

 Ý kiến của đại diện các bộ, 

ngành và các sở giáo dục và đào tạo 

tập trung đề xuất các giải pháp nhằm 

ngăn ngừa bạo lực học đường, như: 

Tăng cường tuyên truyền nâng cao 

trách nhiệm của gia đình, nhà trường 

và cộng đồng trong việc phòng, chống 

bạo lực học đường; nêu cao vai trò của 

giáo viên chủ nhiệm, trách nhiệm của 

hiệu trưởng nhà trường đối với việc 

phát hiện, hóa giải các nguyên nhân có 

nguy cơ dẫn đến bạo lực; điều chỉnh, 

bổ sung quy định về đánh giá học sinh 

cho phù hợp, trong đó quy định rõ về 

các hình thức khen thưởng và xử lý kỷ 

luật; xây dựng phòng tư vấn tâm lý 

trong trường học; quan tâm thành lập 

và có chính sách đối với đội ngũ giáo 

viên làm công tác tư vấn tâm lý tại 

trường học nhằm kịp thời hỗ trợ học 

sinh khi cần thiết… 

 Ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ 

trưởng Vụ Giáo dục chính trị và học 

sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo thông tin, năm 2019, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo sẽ tập trung thực hiện 6 

giải pháp cơ bản nhằm hạn chế tình 

trạng bạo lực học đường, trong đó có 

việc chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng 

cường tích hợp nội dung giáo dục đạo 

đức cho học sinh vào chương trình, 

hoạt động giáo dục; nâng cao trách 

nhiệm về đạo đức nhà giáo; tăng 

cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ 

các quy định về chuyên môn, nghiệp 

vụ của đội ngũ nhà giáo… 

 Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo cũng sẽ xây dựng và ban hành quy 

trình xử lý truyền thông nhằm hỗ trợ 

cho các cơ sở giáo dục khi có sự cố; 

thành lập đường dây nóng nhằm kịp 

thời ghi nhận, xử lý các ca bạo lực học 

đường... 
 

(hanoimoi.com.vn  

 Ngày 17/4/2019) 

 

 

 

 

 

 
 

 

NGĂN CHẶN BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG  

CHÚ TRỌNG “PHÒNG LÀ CHÍNH” 
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 Phòng chống bạo lực học 

đường cần bằng các hành động giáo 

dục, nêu gương tốt chứ không nên 

nặng về răn đe, xử phạt, đặc biệt 

chú trọng đến các hoạt động “phòng 

ngừa là chính”. 

 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo Phùng Xuân Nhạ lưu ý như vậy tại 

hội nghị trực tuyến về bảo đảm an 

ninh, an toàn trường học và phòng 

chống bạo lực học đường tổ chức sáng 

17/4. 

 Theo Bộ trưởng Phùng Xuân 

Nhạ, thời gian qua đã có rất nhiều văn 

bản quy phạm pháp luật về xây dựng 

môi trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, phòng chống bạo lực học 

đường đã được ban hành. Gần đây 

nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã 

có Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT về việc 

tăng cường giải pháp phòng, chống 

bạo lực học đường trong cơ sở giáo 

dục. Mặc dù vậy, bạo lực học đường 

vẫn có xu hướng gia tăng và diễn biến 

phức tạp. 

 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ 

cho rằng, có nhiều nguyên nhân dẫn 

đến tình trạng bạo lực học đường, 

trong đó bên cạnh đặc điểm do lứa 

tuổi là những tác động mạnh mẽ của 

mạng xã hội, từ môi trường gia đình 

và cộng đồng…Do đó, ngành Giáo 

dục phải tiên phong, chủ động, tích 

cực thực hiện nhiệm vụ này, đặc biệt 

nhấn mạnh đến các hoạt động “phòng 

ngừa là chính”. 

 “Phòng chống bạo lực học 

đường là vấn đề không chỉ liên quan 

đến trách nhiệm của các bộ, ngành, 

địa phương, ban giám hiệu nhà 

trường…, mà còn là của từng thầy cô, 

từng cán bộ, viên chức, người lao 

động, phụ huynh và cả toàn xã hội. 

Xem nhẹ bất cứ một khâu nào trong 

nguyên lý gia đình - nhà trường - xã 

hội thì kết quả công tác phòng chống 

bạo lực học đường sẽ không cao” - Bộ 

trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh. 

 Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ 

cũng lưu ý, tới đây công đoàn ngành 

Giáo dục phải vào cuộc sâu hơn nữa, 

đặc biệt là đội ngũ nhà giáo vì đây là 

yếu tố quyết định thành công trong 

việc đẩy lùi bạo lực học đường. Ngoài 

ra, người đứng đầu ngành Giáo dục 

cũng nhấn mạnh đến vai trò của các 

trường sư phạm, khi cho rằng các 

trường phải chú trọng ngay từ khâu 

đào tạo giáo viên, những người lựa 

chọn ngành phải có năng khiếu sư 

phạm, nhất là phải “yêu nghề, mến 

trẻ”. 

 Đồng thời, trường sư phạm phải 

có trách nhiệm với các cựu sinh viên 

của mình, bởi đây chính là “sản 

phẩm” nhà trường tạo ra. Hơn hết, 

phòng chống bạo lực học đường cần 

lấy giáo dục, nêu gương là chính chứ 

“không nên nặng về răn đe, xử phạt vì 

đó sẽ không phải là giải pháp tốt”. 

 Ở góc độ cơ quan quản lý Nhà 

nước về bảo vệ trẻ em, ông Đặng Hoa 

Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội 
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đồng tình khi cho rằng, cần phải đặc 

biệt chú trọng đến các giải pháp phòng 

ngừa hiệu quả. 

 Về các giải pháp cụ thể, theo 

ông Nam các bộ, ngành, đơn vị có liên 

quan cần phối hợp tăng cường giáo 

dục pháp luật, nhận thức về quyền của 

trẻ em cho thầy cô, cha mẹ. Đồng thời, 

cần giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự 

bảo vệ, lên tiếng cho trẻ em; tăng 

cường kỹ năng phòng ngừa và xử lý 

các sự việc, đặc biệt là sớm triển khai 

phương pháp kỷ luật tích cực “không 

nước mắt” trong hệ thống các trường 

học. 

 Đối với Tổng đài quốc gia về 

bảo vệ trẻ em 111, ông Nam cho rằng, 

cần được các bộ, ngành khác sử dụng 

tích cực hơn nữa, truyền thông phổ 

biến hơn để học sinh, giáo viên và cha 

mẹ được biết. Theo ông Nam, tổng đài 

111 không chỉ là đường dây nóng mà 

còn là nơi tư vấn, hướng dẫn xử lý các 

vụ việc và bảo mật thông tin hiệu quả. 

Sắp tới, hệ thống sẽ bổ sung và cập 

nhật danh bạ điện thoại của bí thư 

đoàn ở các xã, phường, lãnh đạo cấp 

sở, phòng để có thể xử lý các sự việc 

bạo lực học đường ngay khi còn đang 

nguy cơ./. 

 

Mai Đan 

(thoibaotaichinhvietnam.vn  

 Ngày 17/4/2019) 

 

 

   
 

BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG 

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ GIÂI PHÁP MỚI CỦA VIỆT NAM 
 

 Bạo lực học đường không phải chỉ là vấn đề của Việt Nam mà ở nhiều 

nước trên thế giới. Các nước đã có giải pháp gì cho vấn đề này? Việt Nam sẽ 

làm cách nào để cải thiện bạo lực học đường? 

 Trước tình trạng bạo lực học đường có xu hướng gia tăng, Chính phủ đã vào 

cuộc, yêu cầu các bộ, ngành liên quan ngồi lại để có các giải pháp mới thiết thực, cụ 

thể, để giải quyết từ gốc rễ vấn đề. 

 Vấn đề không của riêng Việt Nam 

 Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, bạo lực học 

đường là vấn đề không chỉ xuất hiện ở Việt Nam mà còn ở các nước trên thế giới. 

 Trên thực tế, đây là vấn đề mà rất nhiều quốc gia phải đối mặt, ngay cả ở 

những nước phát triển như Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc… 
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 Tại Nhật Bản, trước tình trạng bạo lực học đường ngày càng nghiêm trọng, 

thậm chí khiến học sinh phải tự tử, năm 2013, nước này ra Luật Phòng chống tình 

trạng bắt nạt. Theo đó, mỗi trường học phải thành lập một chính sách, tổ chức ngăn 

ngừa bắt nạt và phải báo cáo về các vụ bắt nạt học đường. 

 Tại Australia, ngày thứ Sáu thứ ba của tháng Ba hàng năm được quy định là 

“Ngày hành động quốc gia phòng chống bắt nạt và bạo lực học đường”. Đây là dịp 

để các trường phổ thông của Aurtralia gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm xung quanh vấn 

đề phòng chống bạo lực học đường. 

 Tại Phần Lan, nơi được đánh giá là có nền giáo dục tốt nhất thế giới, cũng 

diễn ra tình trạng bắt nạt tại trường học. Các nhà giáo dục Phần Lan đã đưa ra 

chương trình Kiva để phòng chống việc bắt nạt và được áp dụng hiệu quả tại hơn 

90% số trường phổ thông của nước này. Điểm mấu chốt của phương pháp này là 

giúp học sinh nhận thức được sự nguy hiểm của việc bắt nạt, từ đó trở thành người 

bảo vệ nạn nhân và nói không với bắt nạt học đường. Được triển khai từ năm 2007, 

phương pháp này đã giảm tới 40% số vụ bắt nạt học đường tại Phần Lan ngay trong 

năm đầu tiên và sau đó được triển khai ở nhiều quốc gia. 

 Hàn Quốc có các chương trình tư vấn cho các nạn nhân bạo lực học đường, 

huấn luyện cho giáo viên, phụ huynh để họ có thể xử lý các vụ bắt nạt. Các cơ quan 

truyền thông tuyên truyền, tư vấn, đưa ra các giải pháp về vấn đề bạo lực học 

đường. Đài truyền hình EBS của nước này phát động chiến dịch mang tên “Hope in 

class”, kêu gọi học sinh, sinh viên tham gia một bài hát, điệu nhảy về phòng chống 

bạo lực học đường và chia sẻ video khi hoàn thành. Chiến dịch đã thu hút sự tham 

gia của hàng nghìn trường học với hơn 5 triệu học sinh, sinh viên. 

 Tại New Zealand cũng xảy ra tình trạng bạo lực học đường. “Tuy nhiên, bạo 

lực chỉ xảy ra giữa học sinh với học sinh, việc giáo viên đánh học sinh gần như 

không xảy ra”, ông Chris Henderson, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo nghề nghiệp, 

Đại học Waikato, New Zealand, chia sẻ. 

 Đây cũng là điểm khác của vấn đề bạo lực học đường ở Việt Nam so với thế 

giới, khi các nước đa số chỉ phải tập trung vào tình trạng bắt nạt giữa các học sinh ở 

trường học. 

 Những giải pháp mới 

 Tại Việt Nam, trước tình trạng bạo lực học đường gia tăng và trầm trọng hơn, 

Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải cùng vào cuộc giải quyết vấn 

đề này. 

 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, nhiều giải 

pháp nhằm hạn chế bạo lực học đường đã được ngành Giáo dục triển khai tích cực 

thời gian qua, tuy nhiên, vẫn cần nhiều hơn các giải pháp để giải quyết vấn đề này. 
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 Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có một loạt các động thái để tìm giải 

pháp mới như phối hợp với các bộ ngành liên quan, ký kết hợp tác với đối tác quốc 

tế để học hỏi kinh nghiệm… 

 Ngày 4/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức cuộc họp với Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội nhằm đề xuất một số giải pháp trong phòng chống bạo lực 

học đường. 

 Tại cuộc họp, năm nhóm giải pháp chung về các thể chế, chính sách thực 

hiện phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em đã được hai bộ này đưa ra. Thứ nhất là 

cần bổ sung và đưa ra các giải pháp chung phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

Thứ hai là tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành địa phương. Thứ ba là 

trách nhiệm của người lớn ở mô hình nhà trường - gia đình - xã hội trong bảo vệ trẻ 

em. Thứ tư là giải pháp chung đối với việc tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật. 

Thứ năm là giáo dục kỹ năng phòng, chống bạo lực và xâm hại tình dục cho các em. 

 Bên cạnh đó, có giải pháp riêng đối với từng cấp học. Bậc giáo dục mầm non 

cần tăng cường đạo đức nhà giáo, kinh nghiệm xử lý tình huống và các biện pháp 

tâm lý. Đối với trung học cơ sở và trung học phổ thông cần có tư vấn tâm lý học 

đường, nghiên cứu để triển khai hiệu quả các chỉ thị, văn bản… tới từng cơ sở giáo 

dục. 

 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ chủ trì thực hiện chiến dịch truyền 

thông về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, trong đó trọng tâm là phòng, chống 

bạo lực trẻ em trong trường học. 

 Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh giáo dục pháp luật về quyền và bổn phận 

của trẻ em, giáo dục đạo đức; trang bị kiến thức, kỹ năng mềm, kỹ năng tự bảo vệ 

cho học sinh thông qua tổ tư vấn tâm lý, các diễn đàn, tọa đàm; quảng bá về Tổng 

đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 trong trường học. 

 Hai bộ sẽ phối hợp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý các sở 

giáo dục và đào tạo, sở lao động, thương binh và xã hội các tỉnh thành phố trong 

triển khai các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em. Các bộ này 

cũng sẽ phối hợp với Bộ Công an thống nhất quy trình phối hợp trong việc phát 

hiện, xác minh, hỗ trợ và xử lý các vụ việc bạo hành, xâm hại trẻ em trong trường 

học… 

 Ngày 26/3, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Công an 

tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-

BGDĐT hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm 

bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác 

trong ngành Giáo dục. 

 Theo đó, hai bộ sẽ cùng phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp 
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trong ngành Giáo dục, đặc biệt không để xảy ra các vụ việc bạo lực học đường ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự trường học, an toàn của cán bộ, nhà giáo và 

người học. 

 Hợp tác quốc tế để chống bạo lực học đường 

 Cuối tháng Ba vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đài Truyền hình Việt Nam 

và Đài Truyền hình EBS Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ phối hợp truyền thông 

phòng chống bạo lực học đường, giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên 

Việt Nam. 

 Theo đó, Đài Truyền hình giáo dục EBS sẽ cung cấp các chuyên gia, kịch 

bản và các ấn phẩm truyền thông liên quan cho Trung tâm sản xuất các chương 

trình giáo dục, Kênh VTV7 của Đài Truyền hình Việt Nam. Kênh VTV7 tổ chức 

sản xuất, Việt hóa và hoàn thiện các sản phẩm đủ điều kiện để phát sóng. 

 Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào 

tạo) và Đài Truyền hình giáo dục EBS tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn để 

giới thiệu các mô hình, phương pháp phòng chống bạo lực học đường, giáo dục đạo 

đức, lối sống hiệu quả của Hàn Quốc cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, phụ 

trách công tác học sinh, sinh viên trong các cơ quan quản lý giáo dục, trường học 

của Việt Nam. 

 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kỳ vọng sau khi các nội 

dung này được triển khai sẽ mang lại hiệu quả thiết thực. Những kinh nghiệm hay, 

những chương trình truyền thông tốt sẽ được phía Hàn Quốc chuyển giao cho Việt 

Nam, được truyền thông rộng rãi, góp phần tạo chuyển biến trong công tác phòng 

chống bạo lực học đường, giáo dục đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử trong các cơ 

sở giáo dục. 

 Trước đó, vào tháng Một, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ra chỉ thị 

về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường, nhằm giảm 

áp lực cho giáo viên./. 
 

                                                                          (tuyengiao.vn - Ngày 11/4/2019) 
 

 

PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG  

THÔNG QUA NHỮNG KHÓA HỌC HÈ 
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 Cứ cuối năm học, áp lực học 

hành, điểm số lại lên cao, vấn đề 

bạo lực học đường cũng theo đó mà 

gia tăng. Nghỉ hè là quãng thời gian 

ngắn ngủi để trẻ được an toàn trong 

vòng tay của cha mẹ, và đây cũng 

chính là khoảng thời gian lý tưởng 

để nhà trường và phụ huynh cùng 

nâng cao kỹ năng phòng, chống bạo 

lực học đường cho học sinh. 

 Chị Thanh Mai ở Bắc Ninh vô 

cùng ngạc nhiên khi con gái tham gia 

một trại hè khởi nghiệp trong 2 tuần, 

nhưng khi về nhà, điều mà con chị học 

được không chỉ là kỹ năng thêu thùa, 

may vá, nội trợ, nấu nướng, cách quản 

lý chi tiêu và xây dựng ý tưởng kinh 

doanh mà còn là kỹ năng tự bảo vệ 

bản thân, cách phòng tránh và chống 

lại các hành vi bạo lực, xâm hại tình 

dục.  

  Thực tế cho thấy, trong năm 

học, vì lịch học kiến thức dày đặc, 

nhiều trường học chưa thực sự chú 

trọng đến vấn đề trang bị các kỹ năng 

sống cho học sinh. Các hoạt động thảo 

luận, tọa đàm về chủ đề phòng, chống 

bạo lực học đường có được tổ chức 

nhưng tần suất còn ít và nội dung chưa 

sâu sắc, cụ thể. 3 tháng nghỉ hè là 

khoảng thời gian lý tưởng để nhà 

trường phối hợp với tổ chức Đội, 

Đoàn và địa phương truyền thông về 

phòng, chống bạo lực học đường cho 

học sinh thông qua các buổi sinh hoạt 

câu lạc bộ hè. Các trung tâm chuyên 

về đào tạo kỹ năng sống, các trại hè 

cũng tranh thủ lồng ghép các kỹ năng 

sống như phòng chống bạo lực học 

đường, phòng chống xâm hại trẻ em, 

phòng chống tai nạn thương tích… 

vào các buổi học trong chương trình. 

Thông qua các khóa học hè đó, trẻ em 

được cung cấp những kiến thức và kỹ 

năng cơ bản về phòng, chống bạo lực 

học đường như: 

  Nhận biết các dấu hiệu của 

bạo lực học đường 

  Nhiều học sinh bị bạo lực học 

đường mà không hề hay biết, một số 

trẻ nghĩ mình bị bạn bè trêu chọc, bắt 

nạt, thậm chí đánh đập là do lỗi của 

mình, vì mình trông thật buồn cười, vì 

mình không được nhanh nhẹn cho 

lắm... 

  Trên thực tế, tất cả các hành vi 

trêu chọc, tẩy chay, ruồng bỏ, cô lập, 

gây sự, ức hiếp, hăm dọa, đánh đập… 

đều là bạo lực học đường. Nếu trẻ 

nhận biết được mình đang có nguy cơ 

bị bạo lực học đường, trẻ có thể sẽ biết 

cách phòng tránh hoặc đề nghị sự giúp 

đỡ kịp thời của thầy cô, cha mẹ hay 

phòng tư vấn tâm lý trong trường học. 

 Dám lên tiếng trước các hành 

vi bạo lực học đường  

  Rất nhiều vụ bạo lực học đường 

xảy ra, một em học sinh bị cả chục em 

đánh hội đồng mà không có ai can 

ngăn hay giúp đỡ. Trẻ không chỉ cần 

biết phản kháng khi mình bị bạo lực 

học đường mà cũng cần dũng cảm lên 

tiếng trước các hành vi bạo lực học 

đường mình nhìn thấy. Có thể trẻ 
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không đủ can đảm để bênh vực kẻ 

yếu,  nhưng trẻ hoàn toàn có thể báo 

cho giáo viên hay ban giám hiệu nhà 

trường để các thầy cô can thiệp kịp 

thời. Trẻ không nên hùa vào cùng bạn 

để bắt nạt các bạn yếu hơn mình. Trẻ 

cần phân biệt được cách hành vi đúng 

- sai, nhận biết đúng – sai, từ đó trẻ sẽ 

có cách hành xử đúng. 

  Hòa đồng với mọi người để 

không bị bạo lực học đường 

  Đối tượng thường hay bị bắt nạt 

ở trường học một là do yếu đuối, hai 

là vì không khiêm tốn, thích chơi trội 

nên bạn bè nhìn ngứa mắt dẫn tới xảy 

ra xô xát, ba là vì bạn quá giỏi hoặc 

quá khác biệt. Để phòng tránh bạo lực 

học đường, trẻ nên sống hòa đồng với 

tất cả bạn bè, thầy cô, tích cực tham 

gia vào các nhóm bạn cùng học, 

không nên thu mình, đơn độc. Tuy 

nhiên, hòa đồng không có nghĩa là dễ 

dãi, trẻ cần biết chọn bạn mà chơi, 

tránh xa các đối tượng thích bạo lực. 

  Luôn chia sẻ với cha mẹ, 

người thân về những khúc mắc của 

mình ở trên lớp 

 Nhiều trẻ bị bạn bè bắt nạt 

nhưng không dám nói với cha mẹ, 

thầy cô vì sợ bị chê cười hoặc sợ tiết 

lộ điều này sẽ bị bạn đánh nhiều hơn. 

Tuy nhiên, trẻ không nên âm thầm 

chịu đựng nỗi đau một mình, trẻ cần 

nói ra để được cha mẹ, thầy cô giúp 

đỡ kịp thời. Nếu trẻ chịu nói ra những 

vướng mắc trong lòng mình, trẻ sẽ 

cảm thấy bớt âu lo, áp lực, tránh nguy 

cơ trầm cảm hoặc có những hành vi 

tiêu cực. 

 Học cách kiềm chế cảm xúc 

  Cô con gái của chị Thanh Mai 

trong câu chuyện kể trên mỗi khi chơi 

đùa cùng bạn, nếu bạn đánh mình một 

cái, bé nhất định phải đánh trả lại một 

cái, vì theo bé như thế mới là công 

bằng. Thậm chí, em gái bé đánh chị 

một cái, bé cũng nhất định không bỏ 

qua. Nhưng sau khi tham gia trại hè, 

suy nghĩ của bé đã có sự thay đổi đáng 

kể. Bé hiểu được rằng công bằng 

không có nghĩa là “ăn miếng, trả 

miếng”. Để hài hòa, trong cuộc sống 

chúng ta cần học cách kiềm chế cảm 

xúc và học cách giải quyết khủng 

hoảng bằng lời nói thay vì bằng nắm 

đấm.  

  Kỹ năng thoát khỏi các tình 

huống bạo lực học đường  

  Mặc dù đã được trang bị các kỹ 

năng nhận biết dấu hiệu bạo lực học 

đường, cách phòng tránh, tuy nhiên, 

con bạn vẫn có thể bị bạo lực học 

đường. Trong trường hợp này, trẻ cần 

khéo léo nghĩ cách thoát thân và bảo 

toàn tính mạng, thậm chí, nếu cần, trẻ 

có thể nhẫn nhịn, lùi một bước để 

tránh bạo lực. Không nên hăng máu 

đối đầu với kẻ mạnh hơn mình, nhưng 

cũng không nên cam chịu để bị bạo 

lực. Trẻ có thể cầu cứu sự giúp đỡ của 

người khác bằng cách “phím” cho các 

bạn khác đi báo thầy cô, nhắn tin hay 

gọi điện cho người thân, hoặc la lớn, 

chạy về chỗ đông người để được giúp 
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đỡ. Nếu hành động bạo lực xảy ra 

ngày càng thường xuyên, trẻ nên đề 

xuất với cha mẹ chuyển lớp, hoặc 

chuyển trường để đảm bảo an toàn.  

 Đánh lại là phương án cuối 

cùng nếu trẻ buộc phải tự vệ 

  Mỗi trẻ em nên học một số 

động tác võ thuật cơ bản để tự vệ và 

trong trường hợp không thể nhún 

nhường, hoặc bị dồn vào đường cùng 

thì ít ra trẻ cũng có thể đánh trả để bảo 

vệ bản thân. Tuy nhiên, sử dụng vũ 

lực chỉ là biện pháp bất đắc dĩ và là 

phương án cuối cùng trong một loạt 

các kỹ năng phòng, chống bạo lực học 

đường. 

  

Phương Anh 

(giadinhvatreem.vn  

 Ngày 26/6/2019) 
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NHỮNG SÁNG KIẾN CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG 
 

 Bạo lực học đường đang là 

vấn nạn của nhiều nền giáo dục trên 

thế giới. Theo thống kê của Quỹ Nhi 

đồng Liên hợp quốc (UNICEF), 

khoảng 50% thanh thiếu niên trên 

thế giới, tức 150 triệu học sinh, 

thường xuyên phải đối mặt với tình 

trạng bạo lực học đường.    

 Ác mộng ở trường học 

 Nhận định về vấn nạn bạo lực 

học đường, Giám đốc điều hành 

UNICEF Henrietta Fore cho biết, giáo 

dục là chìa khóa để xây dựng xã hội 

hòa bình. Tuy nhiên, đối với hàng 

triệu trẻ em trên toàn thế giới, chính 

trường học lại là nơi không an toàn. 

 Mỗi ngày, học sinh đối mặt với 

nhiều mối đe dọa, bao gồm: Đánh 

nhau, bị ép tham gia các băng nhóm, 

bắt nạt - cả trực tiếp và trên mạng, kỷ 

luật bạo lực, quấy rối tình dục và bạo 

lực có vũ khí. Về ngắn hạn, bạo lực 

ảnh hưởng đến việc học tập của các 

em, về lâu dài bạo lực có thể dẫn đến 

trầm cảm, lo âu và thậm chí tự sát. 

 Châu Á là nơi vấn nạn bạo lực 

học đường có xu hướng tăng cao nhất 

thế giới. Đứng đầu danh sách này là 
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Nhật Bản. Theo tờ Yomiuri Shimbun, 

tình trạng bắt nạt tại trường học ở 

Nhật đã tăng cao kỷ lục. Theo khảo 

sát công bố vào cuối năm ngoái của 

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, 

Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, các 

vụ bắt nạt trong trường công và tư ở 

nước này trong năm học kết thúc ngày 

31/3/2018 lên tới 414.378 vụ, tăng 

hơn 91.000 vụ so với năm học trước. 

Trong đó, 474 vụ bị coi là nghiêm 

trọng và 55 vụ bị coi là đe dọa tính 

mạng. Đáng báo động hơn là việc có 

khoảng 10 học sinh đã phải tự tử vì 

thường xuyên trở thành mục tiêu bị 

tấn công trong học đường. 

 Giải pháp được một số trường 

học Nhật Bản áp dụng hiện nay là tổ 

chức khảo sát học sinh định kỳ để phát 

hiện sớm tình trạng bạo lực trong lớp. 

Tại Trường Trung học Miyagino ở 

Sendai, học sinh điền bảng khảo sát 

hàng tháng về hành vi thường nhật của 

mình, trong đó có những câu hỏi như, 

có biết ai bị bắt nạt không. Giáo viên 

sẽ dựa theo câu trả lời để xử lý vụ việc 

một cách phù hợp với các cá nhân có 

liên quan. 

 Từ năm 2019, chính quyền 

thành phố Sendai cũng tăng số tư vấn 

viên trong trường học. Trong tháng 4 

năm nay, thành phố Otsu sử dụng trí 

thông minh nhân tạo (AI) để giúp giáo 

viên phát hiện dấu hiệu các vụ bắt nạt 

nghiêm trọng trong trường học. 

 Thái Lan và Hàn Quốc cũng 

nằm trong nhóm các quốc gia có nạn 

bạo lực trường học nghiêm trọng 

không kém. Thậm chí, để con yên tâm 

đến trường học, một số phụ huynh 

Hàn Quốc còn thuê vệ sĩ bảo vệ con 

với mức giá  450 - 1.790 USD/ngày. 

Họ còn chụp ảnh, ghi hình làm bằng 

chứng để gửi cho trường học và phụ 

huynh. Theo tờ Telegraph, dịch vụ 

bảo vệ khác thường này xuất hiện 

trong bối cảnh các băng nhóm du côn 

học sinh trong trường học xuất hiện 

ngày càng nhiều ở Hàn Quốc. 

 Theo ông  Noh Yoon-ho, luật 

sư chuyên phụ trách các vụ bạo lực 

học đường, Hàn Quốc đã thắt chặt 

biện pháp pháp lý với hành vi bắt nạt 

từ năm 2012. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở 

chỗ người lớn có xu hướng phớt lờ 

vấn đề, họ chỉ nghĩ đơn giản là trẻ con 

đánh nhau. Tình trạng này đã khiến 

nhiều học sinh học hành sa sút, trầm 

cảm và dẫn đến tự tử. Để hạn chế tình 

trạng bạo lực học đường, Chính phủ 

Hàn Quốc đã tăng cường lắp camera 

giám sát và tăng số nhân viên an ninh 

trong trường học. Có khoảng 18.000 

camera trong các trường học quanh 

Seoul. 

 Theo trang tin The Nation, khảo 

sát của Cơ quan Sức khỏe Tâm thần 

cho thấy, khoảng 600.000 trẻ em Thái 

Lan bị tấn công ở trường học. Văn 

phòng Ủy ban Giáo dục Cơ bản 

(OBEC) Thái Lan đã phải lập kế 

hoạch để ngăn chặn tình trạng bắt nạt 

trong trường học để trình Bộ Giáo dục 

xem xét. 
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 Ngoài châu Á, châu Âu cũng 

đang nhức nhối với vấn nạn bạo lực 

học đường. Nghiên cứu gần đây cho 

thấy số trẻ em Tây Ban Nha bị bắt nạt 

ở lớp học là 23%. Trong số đó, trẻ em 

người nước ngoài là đối tượng bị bắt 

nạt thường xuyên nhất, vì các em có 

phần khác biệt so với bạn cùng lứa. 

Áo là quốc gia có nạn bạo lực học 

đường trầm trọng nhất châu Âu, nước 

này thực hiện 14 chương trình phòng 

ngừa bạo lực trong giới trẻ. Tuy nhiên, 

trong năm 2017, mới 131.855 học sinh 

được tiếp cận. Trong khi, có tới 

455.000 học sinh 15 - 19 tuổi ở Áo. 

 Ở Đức, do nhiều vụ liên quan 

tới bắt nạn bạn học xuất phát từ tư 

tưởng bài Do Thái nên nước này đã 

đưa 170 chuyên gia chống bắt nạt tới 

các trường học đối phó với sự gia tăng 

tư tưởng này. Nghiên cứu của Chương 

trình Đánh giá học sinh quốc tế 

(PISA) năm 2017, cho thấy, cứ 6 học 

sinh Đức thì có 1 em bị bắt nạt thường 

xuyên tại trường. Nghiên cứu nhận 

xét, bắt nạt là vấn đề nghiêm trọng ở 

các trường học Đức. 

 Nói không với bạo lực 

 Tại châu Âu, Phần Lan được 

đánh giá là quốc gia đi đầu về việc 

giảm thiểu bạo lực tại trường học nhờ 

sáng kiến giáo dục mang tên KiVa 

giúp học sinh luôn cảm thấy thoải mái, 

an toàn khi đến trường. KiVa viết tắt 

của cụm từ Kiusaamista Vastaan, có 

nghĩa là chống lại bắt nạt ở Phần Lan. 

 Chương trình KiVa được Bộ 

Giáo dục Phần Lan triển khai từ năm 

2007 và ngay trong năm đó, KiVa đã 

giảm được 40% các trường hợp bắt 

nạt trong các trường học. Khoảng 90% 

trường học Phần Lan đang thực hiện 

theo phương pháp này. Mục tiêu của 

KiVa là làm cho học sinh nhận thức 

được sự nguy hiểm của bạo lực học 

đường và giúp đỡ học sinh trở thành 

những người bảo vệ học sinh đang bị 

bắt nạt, cũng như không có hành vi 

bắt nạt người khác. 

 KiVa hoạt động dựa trên việc 

sử dụng hộp thư ảo nơi các trường hợp 

bắt nạt có thể được báo cáo ẩn danh. 

Giáo viên sẽ phụ trách việc quan sát 

các trường hợp yêu cầu được hỗ trợ. 

Sau đó, giáo viên và chuyên gia giáo 

dục sẽ tư vấn tâm lý cho nạn nhân và 

cảm hóa các đối tượng cho đến khi 

vấn đề được giải quyết. Phương pháp 

này đã và đang được thực hiện ở các 

quốc gia khác. 

 Năm 2015, giai đoạn đầu tiên 

thực hiện chương trình chống bắt nạt 

KiVa đã được triển khai tại Argentina, 

Colombia, Tây Ban Nha, Mexico và 

Chile. Sau đó, KiVa lần lượt được áp 

dụng tại Hà Lan, Anh, Đức, Bỉ, Italy, 

Luxembourg, Estonia, Thụy Điển, 

Hungary. Khu vực Trung Đông cũng 

đang triển khai các chương trình 

chống lại nạn bạo lực học đường. 

 Tại Dubai và Sharjah, khoảng 

9.000 học sinh đã tham gia chiến dịch 

nói không với bạo lực học đường. 

Ngoài việc học cách bảo vệ mình, các 

em còn được học một số biện pháp 
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tâm lý để hỗ trợ bạn học khi bị bắt nạt 

tại trường lẫn ở nhà. Sharjah còn mời 

lực lượng cảnh sát đến hướng dẫn học 

sinh cách tự vệ và chống trả khi bị tấn 

công. Chương trình còn nâng cao ý 

thức trách nhiệm bảo vệ môi trường 

giáo dục của mỗi học sinh khi đến lớp 

và thay đổi nhận thức những em học 

sinh cá biệt và có xu hướng bạo lực ở 

trường học. 

 Trong khi đó, dưới sự hướng 

dẫn của cơ quan cảnh sát, khoảng 200 

học sinh tại trường công và trường tư 

thục ở Dubai đã trở thành “Đại sứ an 

toàn” trường học. Các em đảm nhận 

nhiệm vụ quan sát, hỗ trợ bạn học khi 

bị bắt nạt và báo cáo với nhà trường 

nếu phát hiện có vụ tấn công bạn học. 

Giới chuyên gia giáo dục của Dubai 

và Sharjah kỳ vọng rằng, chương trình 

sẽ mang đến cho học sinh hồi ức đẹp 

khi cắp sách đến trường và đảm bảo 

rằng mọi trẻ em đều hạnh phúc và vui 

vẻ dưới ngôi trường đang học tập. 

 Để hỗ trợ thêm cho hoạt động 

chống bạo lực học đường trên toàn 

cầu, UNICEF đã triển khai chương 

trình #End Violence, kêu gọi mọi 

người nâng cao nhận thức về vấn nạn 

này. Toàn bộ số tiền từ chiến dịch 

#End Violence không những để góp 

phần chấm dứt bạo lực đối với thanh 

thiếu niên mà còn giúp những người 

trẻ đang phải đấu tranh với những cơn 

đau thể xác lẫn tinh thần vì bạo lực 

gây nên. 

 

Thanh Hằng 

(sggp.org.vn - Ngày 13/5/2019) 
 

 
 

 

   
 

KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VỀ PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG 
 

 Số liệu của UNESCO (2017) cho thấy, tỉ lệ trẻ em và vị thành niên là nạn 

nhân của bạo lực học đường hàng năm lên đến 246 triệu người trên toàn thế 

giới. Như vậy, bạo lực học đường và bắt nạt đã trở thành một trong những vấn 

đề của toàn cầu. Trước thực trạng bạo lực học đường diễn biến phức tạp, 

nhiều nước đã triển khai các giải pháp, chương trình chiến lược quốc gia về 

vấn đề này. 

 Đơn cử như Hàn Quốc đã ban hành Luật Chống bạo lực và bắt nạt học đường 

vào năm 2004; hay Philippines cũng ban hành đạo luật chống bắt nạt (2016) đề cập 

đến cả bắt nạt truyền thống và bắt nạt trực tuyến; Australia có Khung chuẩn quốc 

http://www.sggp.org.vn/
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gia về trường học an toàn (2004); hay Thụy Điển có Luật Chống phân biệt (2009) 

và Luật Giáo dục sửa đổi (2010) cấm tất cả các hình thức phân biệt và bắt nạt ở 

trường học. Đạo luật số 20,536 về bạo lực học đường trong Luật Giáo dục của Chile 

(2011); Singapore có Đạo luật Phòng chống quấy rối... Ở Mỹ thì không có riêng 

một điều luật về phòng chống bạo lực và bắt nạt nhưng tất cả các nội dung này đều 

được quy định trong các điều luật về nhà trường, luật về môi trường trường học an 

toàn và không có chất gây nghiện; đạo luật về môi trường cộng đồng an toàn, thân 

thiện. 

 Tại Hội nghị trực tuyến Đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng chống 

bạo lực học đường do Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức, Phó giáo sư, tiến sỹ 

Trần Thành Nam, Chủ nhiệm khoa Các Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Giáo 

dục đã điểm lại một số mô hình và cách tiếp cận phòng chống bạo lực học đường 

trên thế giới hiện nay, bao gồm:  

 Mô hình y tế công cộng trong phòng chống bạo lực  

  Theo cách tiếp cận này, có 6 lĩnh vực chính cần thực hiện là: Nâng cao nhận 

thức về phòng ngừa; Phát triển quan hệ đối tác giữa các ngành; Củng cố nhận thức 

về tầm quan trọng của việc thu thập dữ liệu về bạo lực ở trẻ em và thanh thiếu niên, 

mức độ gây tử vong và không gây tử vong, và về các yếu tố nguy cơ và bảo vệ; 

Nâng cao năng lực đánh giá các chương trình phòng ngừa hiện có; Thiết lập khung 

pháp lý, chính sách; Xây dựng năng lực phòng chống bạo lực ở trẻ em và thanh 

thiếu niên. 

  Tiếp cận mô hình sinh thái xã hội 

  Theo quan điểm của lý thuyết sinh thái - xã hội, để phòng ngừa can thiệp bạo 

lực học đường có hiệu quả thì cần hiểu hành vi bạo lực của học sinh qua việc xem 

xét tất cả các bối cảnh môi trường tác động đến các em (như những yếu tố nguy cơ 

từ gia đình, trường học, cộng đồng cũng như những đặc điểm văn hóa cổ súy bạo 

lực trong xã hội). Các chương trình phòng chống bạo lực học đường  hiệu quả cần 

phải tác động vào tất cả các hệ thống trên, quản lý các yếu tố nguy cơ và cải thiện 

hoạt động chức năng của toàn hệ thống.  

 Mô hình phòng chống bạo lực dựa vào trường học 

  Trường học được xem là địa bàn hạt nhân để triển khai các chính sách phòng 

chống bạo lực học đường. Cách tiếp cận phòng ngừa và can thiệp toàn diện bạo lực 

học đường dựa vào trường học cũng đã được xây dựng và chứng minh là một mô 

hình hiệu quả. 

  Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, một mô hình phòng chống bạo 

lực dựa vào trường học có hiệu quả khi tích hợp được các thành tố sau: 

  Xem xét khung pháp lý, điều chỉnh chính sách có liên quan; Định kỳ thu thập 

dữ liệu về bạo lực và theo dõi sự thay đổi theo thời gian; Triển khai các chương 
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trình phòng ngừa bạo lực phù hợp với lứa tuổi; Phản ứng nhanh với bạo lực khi nó 

xảy ra; Thực hiện các chính sách và đào tạo giáo viên phù hợp; Xem xét và điều 

chỉnh môi trường an toàn cho học sinh; Kết nối, thu hút phụ huynh tham gia vào 

hoạt động phòng chống bạo lực; Kết nối, thu hút cộng động tham gia vào hoạt động 

phòng chống bạo lực; Định kỳ đánh giá hoạt động phòng chống bạo lực học đường. 

  Còn theo quan điểm của Lane, Kalberg và Menzies (2009) thì một mô hình 

phòng chống bạo lực hiệu quả phải là một mô hình toàn diện tích hợp 3 tầng. Tầng 

thứ nhất với mục tiêu phòng ngừa khả năng gây hại tập trung triển khai trong toàn 

trường cho tất cả học sinh, giáo viên và nhân viên. 

  Tầng thứ 2 đảo ngược khả năng gây hại tập trung vào hệ thống một nhóm 

học sinh có nguy cơ bạo lực ở mức thấp (ví dụ như hệ thống hòa giải) và tầng thứ 3 

giảm thiểu khả năng gây hại tập trung vào những học sinh có nguy cơ bạo lực cao 

(bao gồm cả chương trình theo dõi, cam kết hành vi và chuyển tuyến chăm chữa về 

sức khỏe tâm thần...). 

  Yêu cầu của mô hình phòng chống bạo lực học đường hiệu quả gồm các yêu 

cầu: Khả năng lãnh đạo mạnh mẽ; môi trường học đường an toàn và hòa nhập; phát 

triển kiến thức, thái độ và kỹ năng; mối quan hệ hợp tác hiệu quả; thực hiện các cơ 

chế báo cáo và cung cấp hỗ trợ/dịch vụ phù hợp dựa trên đánh giá định kỳ. 

  Các trường cần tuyên truyền phổ biến rộng rãi chính sách quốc gia/ngành và 

chính sách/nội quy/quy tắc ứng xử của nhà trường; cam kết tạo ra môi trường học 

tập an toàn, toàn diện và có tính hỗ trợ cho tất cả học sinh; đào tạo và hỗ trợ giáo 

viên và nhân viên nhà trường về kỷ luật tích cực; cung cấp các chương trình giảng 

dạy và tài liệu học tập có liên quan đến phòng chống bạo lực học đường; phối hợp 

với các bên liên quan (cộng đồng, tổ chức xã hội) và đặc biệt có sự tham gia tích 

cực của chính học sinh; tiếp cận một cách an toàn, tự tin, thân thiện với các cơ chế 

báo cáo và các dịch vụ hỗ trợ dành cho trẻ em; tiến hành nghiên cứu, theo dõi và 

đánh giá. Can thiệp bạo lực học đường tập trung vào việc thay đổi văn hóa của các 

trường học, nhất quán thể hiện lập trường mạnh mẽ chống lại bạo lực và hỗ trợ giáo 

viên sử dụng các cách kỷ luật tích cực và quản lý lớp học tích cực. 

  Từ kinh nghiệm thế giới, Tiến sỹ. Trần Thành Nam cho rằng, cần đưa ra một 

quy trình hành động phòng chống bạo lực học đường áp dụng một cách nhất quán 

và liên tục, kết hợp phòng ngừa và can thiệp, phối hợp các chương trình xã hội, nhà 

trường, nhóm nhỏ và cá nhân. 

  Ông cũng cho rằng, cần nhận ra và xử lý tốt những yếu tố làm suy giảm hiệu 

quả của chương trình phòng chống bạo lực học đường như: Chương trình chung 

không phân biệt đối tượng lứa tuổi, lý do sử dụng bạo lực; Không đánh giá và có kế 

hoạch hỗ trợ cho tất cả học sinh tham dự hoặc chứng kiến hành động bạo lực; 

Không có hoạt động sàng lọc phân loại và chương trình can thiệp tập trung cho 
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những trẻ đã và đang sử dụng bạo lực (5% số này gây ra đến 30 -40% các vụ việc); 

Có tài liệu, văn bản hướng dẫn nhưng không áp dụng hay thực hiện; Chỉ dạy vài giờ 

cho có, cho qua về giáo dục pháp luật, ý thức về phòng chống bạo lực học đường 

cho giáo viên, học sinh hay ban giám hiệu nhà trường… 
 

         Trí Đức 

            (giadinhvatreem.vn - Ngày 07/5/2019)
  

   
 

CÁC NƯỚC LÀM GÌ ĐỂ NGĂN CHẶN NẠN BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG 

 

 Trường học lẽ ra phải là nơi an 

toàn, nhưng từ lâu nó đã trở thành một 

môi trường tràn ngập bạo lực, xảy ra ở 

bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, kể cả 

Việt Nam. 

Bạo lực học đường đang là một 

vấn nạn nhức nhối ám ảnh giới chức 

giáo dục toàn cầu. 

Theo tờ Yomiuri Shimbun, khi 

đánh giá mức độ nghiêm trọng của 

bạo lực học đường tại các quốc gia, 

Nhật Bản là nước đứng đầu về bạo lực 

học đường, tiếp đến là Thái Lan. Cả 

hai đều là các quốc gia châu Á. 

Nhật Bản dùng AI, khảo sát 

để phát hiện vấn đề 

Tại trường học Nhật Bản, các 

vụ bắt nạt tại trường học đã tăng lên 

con số cao kỷ lục. 

Theo khảo sát mới công bố của 

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, 

Khoa học và Công nghệ Nhật Bản 

ngày 25/10/2018, các vụ bắt nạt trong 

trường công và tư ở nước này trong 

năm học kết thúc ngày 31/3/2018 lên 

tới 414.378, tăng hơn 91.000 vụ so với 

năm học trước.  Trong đó, 474 vụ 

bị coi là nghiêm trọng và 55 vụ bị coi 

là đe dọa tính mạng. Ít nhất có 10 học 

sinh đã tự tử vì bị bắt nạt, bạo lực ở 

trường học. 

Bà Mieko Nakabayashi, Giáo 

sư khoa Nghiên cứu xã hội tại Đại học 

Waseda, phân tích: “Nhật Bản luôn có 

vấn đề với tình trạng bắt nạt trong 

trường học, nhưng tôi thấy dường như 

ngày càng có nhiều trẻ em tự tử do bị 

bắt nạt. Tôi cho rằng điều đó làm cho 

vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn với 

trường học, với giới chức giáo dục và 

chính phủ. Bắt nạt phổ biến ở nhiều 

nước nhưng tôi cảm thấy ở Nhật có sự 

khác biệt. Trong trường học ở đây, 

một học sinh khác biệt sẽ trở thành 

mục tiêu… Nếu bạn là người có tài 

trong lớp, nếu bạn là một cô gái quá 

xinh đẹp hoặc nếu bạn chơi giỏi một 

nhạc cụ, hoặc chỉ cần bạn hành động 

khác lạ, bạn sẽ là mục tiêu”. 

Thái độ này quá phổ biến trong 

xã hội Nhật Bản tới mức có câu nói 

tổng kết rằng bất kỳ ai nổi bật trong 
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đám đông đều sẽ bị búa đập như một 

cái đinh. 

Theo tờ Yomiuri Shimbun, giới 

chức giáo dục Nhật Bản đã nỗ lực tìm 

cách phát hiện sớm tình trạng bắt nạt, 

bạo lực. Tại trường trung học 

Miyagino ở Sendai, học sinh phải điền 

bảng khảo sát hàng tháng về hành vi 

thường nhật của mình, trong đó có 

những câu hỏi như có biết ai bị bắt nạt 

không. 

Giáo viên sẽ dựa theo câu trả 

lời của từng học sinh để xử lý vụ việc 

một cách phù hợp với các cá nhân có 

liên quan. 

Chính quyền thành phố Sendai 

cũng tăng số tư vấn viên trong trường 

học từ năm học 2019. Ở Sendai, số 

lượng học sinh trong mỗi lớp 1 - 2 và 

lớp đầu cấp 2 chỉ tối đa là 35 em. Mục 

đích là để có thể theo dõi thay đổi 

hành vi của học sinh. 

Chính quyền thành phố Niigata 

còn thực hiện khảo sát bắt buộc dưới 

dạng bảng hỏi ít nhất 3 lần mỗi năm 

tại toàn bộ trường học để phát hiện 

các vụ bắt nạt, bạo lực học đường. Khi 

phát hiện một vụ việc, chính quyền 

thành phố yêu cầu các trường học họp 

nội bộ để giải quyết. 

Theo Giáo sư Chieko Saku-rai 

chuyên ngành sư phạm học tại Đại 

học Kwansei Gakuin, tại trường học 

hiện nay, giáo viên quá bận đến mức 

không có đủ thời gian cho học sinh. 

Do đó, cần tạo môi trường mà trẻ có 

thể dễ dàng hỏi ý kiến thầy cô và tạo 

một hệ thống mà cả trường chung tay 

đối phó với nạn bắt nạt, bạo lực. 

Từ tháng 4, thành phố Otsu sẽ 

là thành phố đầu tiên dùng trí thông 

minh nhân tạo (AI) để giúp giáo viên 

phát hiện dấu hiệu các vụ bắt nạt 

nghiêm trọng trong trường học. AI sẽ 

được sử dụng để phân tích 9.000 vụ 

bắt nạt trong 6 năm qua nhằm cung 

cấp dữ liệu về dấu hiệu bắt nạt để giúp 

giáo viên phát hiện hiện tượng trong 

lớp học. 

Thái Lan nhức nhối đại dịch 

bạo lực học đường 

Ai xem video cũng cảm thấy 

đau lòng. Một nhóm nữ sinh bao vây 

một bạn học ngồi trên sàn, giật bím 

tóc cô bé cho tới khi nạn nhân khóc 

thét lên, rồi liên tiếp đấm và đá nạn 

nhân. Vụ bạo lực học đường trên xảy 

ra ở trường Ban Dong, tỉnh Phayao, 

Thái Lan năm 2018 đã khiến cả nước 

rúng động, kích hoạt một làn sóng 

phẫn nộ trên mạng xã hội. Dư luận 

càng bức xúc hơn khi biết cô bé bị tự 

kỷ và vụ tấn công đã khiến cô bé tổn 

thương nặng nề. 

Mạng Nationalmultimedia của 

Thái Lan đưa tin, sau vụ việc, Thứ 

trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan 

Tawatchai Thaikyo cho rằng các học 

sinh bắt nạt bạn trong clip buộc phải 

trải qua quá trình “điều chỉnh hành 

vi”. 

Ông nói: “Trường học đó cần 

liên lạc với một trung tâm giám sát trẻ 

vị thành niên để nhờ giúp đỡ”. Ông 
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cho rằng vụ việc không được kết thúc 

chỉ bằng lời xin lỗi từ những học sinh 

đã hành hung bạn hoặc chỉ bằng mức 

phạt nhẹ là đình chỉ học tạm thời. 

Hiệu trưởng trường đã bị triệu 

tập tới một cuộc họp với Phó tỉnh 

trưởng Phayao sau vụ việc. Trường 

Ban Dong đã họp với phụ huynh các 

học sinh có liên quan và họ nhất trí 

bồi thường cho cha mẹ nạn nhân để 

khép lại vụ việc. Trường cũng cảnh 

cáo các học sinh liên quan và quản 

thúc các em này theo quy định của Bộ 

Giáo dục. Nếu tái phạm, các em sẽ bị 

hạ hạnh kiểm và bị đuổi khỏi lớp. 

Theo một số người, học sinh 

hành hạ bạn học nói trên cần bị phạt 

làm lao động công ích hoặc phải làm 

việc với trẻ tự kỷ để họ nhận thức 

được hành vi của mình làm hại nạn 

nhân ra sao và làm thế nào để khắc 

phục tổn hại. 

Dữ liệu gần đây nhất từ một 

khảo sát quy mô lớn ở Thái Lan do Tổ 

chức Y tế Thế giới thực hiện cho thấy 

33,2% học sinh bị bắt nạt trong vòng 

12 tháng trước cuộc khảo sát. 

Theo trang Nationalmultimedia, 

khảo sát của Cơ quan Sức khỏe Tâm 

thần cho thấy khoảng 600.000 trẻ em 

Thái Lan bị bạo lực ở trường học, 

khiến đất nước này đứng thứ hai thế 

giới sau Nhật Bản về vấn đề bạo lực 

học đường. 

Sau khi có khảo sát đáng giật 

mình trên, Văn phòng Ủy ban Giáo 

dục Cơ bản (OBEC) Thái Lan đã phải 

chuẩn bị một kế hoạch để ngăn chặn 

tình trạng bắt nạt trong trường học để 

trình Bộ Giáo dục xem xét. 

Cha mẹ Hàn Quốc thuê “ông 

chú” xăm trổ bảo vệ con 

Hàn Quốc là một quốc gia châu 

Á khác mà nạn bạo lực trường học 

nghiêm trọng không kém. Nghiêm 

trọng tới mức các phụ huynh buộc 

phải thuê đàn ông cơ bắp, xăm trổ để 

đóng giả làm các “ông chú” bảo vệ 

con họ khỏi bạn bè bạo lực. 

Với giá 450 USD tới 1.790 

USD/ngày, các “ông chú” này sẽ hộ 

tống học sinh tới trường và về nhà, 

đồng thời cảnh báo những kẻ bắt nạt 

tránh xa. Họ thậm chí còn chụp ảnh, 

ghi hình làm bằng chứng để gửi cho 

trường học. 

Dịch vụ bảo vệ khác thường 

này xuất hiện trong bối cảnh các băng 

nhóm du côn học sinh trong trường 

học xuất hiện này càng nhiều ở Hàn 

Quốc. Tình trạng này không được 

kiểm soát chặt chẽ và khiến một số 

học sinh cùng quẫn tới mức tự tử. 

 Theo ông Noh Yoon-ho, luật 

sư chuyên phụ trách các vụ bạo lực 

học đường, cho biết Hàn Quốc đã thắt 

chặt biện pháp pháp lý với hành vi bắt 

nạt từ năm 2012. 

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ 

người lớn có xu hướng phớt lờ vấn đề, 

họ chỉ nghĩ đơn giản là trẻ con đánh 

lộn. 

Theo khảo sát năm 2013 của Bộ 

Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, cứ 
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10 học sinh trường tiểu học và trung 

học Hàn Quốc thì có gần 1 em bị bạn 

bè sử dụng bạo lực. Vấn đề này lần 

đầu tiên khiến dư luận rúng động là 

năm 2011 khi một học sinh 12 tuổi 

nhảy lầu tự tử, để lại lá thư tuyệt mệnh 

nói rằng bị bắt nạt ở trường. 

Theo khảo sát hàng năm của 

Văn phòng Giáo dục Thủ đô Seoul 

công bố tháng 11/2018, số học sinh ở 

Seoul cho biết bị bắt nạt ở trường đã 

tăng 25,4%. Nguyên nhân được cho là 

cạnh tranh khốc liệt trong môi trường 

giáo dục và sự thờ ơ, bưng bít để giữ 

thể diện của các trường học. 

Sau những vụ học sinh tự tử vì 

bị bắt nạt, Chính phủ Hàn Quốc 

thường tăng cường lắp camera giám 

sát và tăng số nhân viên an ninh trong 

trường học. Có khoảng 18.000 camera 

trong trường học quanh Seoul. 

Tiến sĩ Bae Joo-mi, chuyên gia 

Viện Tư vấn Thanh niên Hàn Quốc 

phát biểu với kênh CNN: “Tại trường, 

học sinh không coi bạn cùng lớp là 

bạn bè mà là đối thủ cạnh tranh và cho 

rằng chúng cần phải đánh người 

khác”. 

Theo các chuyên gia, cần làm 

nhiều hơn là chỉ tăng cường theo dõi 

bạo lực học đường bằng camera. Điều 

học sinh cần là môi trường lành mạnh 

hơn để học kỹ năng xã hội và biết 

cách giải quyết vấn đề không dùng 

bạo lực. 

 

(vietnamnet.vn  

 Ngày 04/4/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 




