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PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

 

1. Quá trình hình thành đề tài 

Trẻ em chính là tương lai của đất nước, vì vậy các em cần được lớn lên và trưởng 

thành trong môi trường xã hội an toàn và được pháp luật bảo vệ. Pháp luật Việt Nam 

nghiêm cấm tất cả các hình thức bạo hành đối với trẻ em bao gồm xâm hại thể chất, 

tinh thần và tình dục, sao nhãng và bóc lột vì mục đích thương mại. Luật Trẻ em năm 

2016 quy định về quyền bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực 

hiện quyền trẻ em; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân 

trong việc thực hiện quyền trẻ em (Điều 2). Luật cũng quy định rõ “Xâm hại tình dục 

trẻ em là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia 

vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm 

ô với trẻ em và sử dụng trẻ em vào mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức) 

(Điều 4). Đồng thời, Luật Trẻ em cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm như tước 

đoạt quyền sống của trẻ em (Khoản 1, Điều 6); Bỏ rơi, bỏ mặc, mua bán, bắt cóc, đánh 

tráo, chiếm đoạt trẻ em (Khoản 2, Điều 6); Xâm hại tình dục, bạo lực, làm dụng, bóc 

lột trẻ em (Khoản 3, Điều 6). 

Trong những năm qua, ngành giáo dục nói riêng, nhiều cơ quan ban ngành nói 

chung đã cố gắng đưa công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em vào trong quá 

trình dạy học, thông qua các hoạt động giáo dục giới tính và giáo dục kỹ năng sống 

bằng những đề án khác nhau. Thế nhưng có một thực tế đó là, công tác phối hợp liên 

ngành trong giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em chưa được thực hiện, dẫn đến chưa 

huy động được sức mạnh của các ngành, các cấp và của cả hệ thống chính trị vào công 

tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em. Hiệu quả của mối quan hệ phối hợp trong 

giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em còn hạn chế. Chưa kịp thời phát hiện, điều tra 

các vụ việc XHTD trẻ em. Công tác xử lý có nơi, có lúc chưa được nghiêm minh, triệt 

để dẫn đến tình trạng XHTD trẻ em còn tồn tại, phát triển. Điều quan trọng nữa là 

chưa có tài liệu, hướng dẫn, chỉ đạo một cách cụ thể trong việc phối hợp liên ngành 

trong giáo dục phòng chống XHTD ở trẻ em. Do đó, ở các cấp cơ sở rất lúng túng 

trong triển khai thực hiện công việc này. 

Trước tình trạng này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm và có những chỉ đạo 

quyết liệt nhằm bảo vệ trẻ em. Gần đây nhất là Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ 

em. Chỉ thị này nêu rõ: thời gian vừa qua, các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, nhất là 

XHTD trẻ em có chiều hướng diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư 

luận xã hội, vì thế cần xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em và tăng cường 
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giáo dục kỹ năng phòng tránh. Giáo dục không chỉ cần thiết cho trẻ mà còn cho phụ 

huynh và giáo viên vì bài học về phòng tránh bị xâm hại nên được nhắc lại thường 

xuyên. Sự tham gia đồng thuận của nhiều lực lượng xã hội mới có thể giúp công tác 

phòng chống nạn xâm hại trẻ em được cải thiện (UNICEF, 2010).  

Về phương diện lý luận, các nghiên cứu từ trước 2018 của ngành Công an chủ 

yếu tập trung vào các đề tài nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm 

XHTD trẻ em, điều tra khám phá các vụ án XHTD trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ 

của lực lượng Công an. Trong khi đó, ngành Giáo dục và các ngành khác cũng chưa có 

những cách thức tiếp cận liên ngành để tạo ra sức mạnh đồng bộ cũng như hành lang 

pháp lý vững chắc cho việc triển khai công tác này. Những khảo sát ban đầu cho thấy 

chưa có đề tài nào nghiên cứu về công tác giáo dục, mối quan hệ phối hợp liên ngành 

trong giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em ở Việt Nam. Từ năm 2019 trở lại đây, các 

bộ, ban, ngành, địa phương nhận thức được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, 

giáo dục phòng, chống XHTD nên tích cực phối hợp với nhà trường tăng cường hoạt 

động nâng cao nhận thức, kỹ năng của trẻ em mầm non, HS phổ thông phòng, chống 

XHTD trẻ em. Nhiều thực tiễn triển khai ở bộ, ngành và địa phương chứng tỏ mối 

quan tâm sâu sắc tới môi trường sống, học tập an toàn của trẻ em, cung cấp nhiều kinh 

nghiệm quý giá. Tuy vậy, cách thức phối hợp thường chỉ diễn ra ở phạm vi từng cơ 

quan, ban ngành với nhà trường. Vì thế, việc thực hiện nhiệm vụ này sẽ mang lại ý 

nghĩa to lớn không chỉ là cơ sở lý luận để đề xuất mô hình phối hợp liên ngành góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em, mà còn góp 

phần thực hiện thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục và đào tạo. Xuất phát từ yêu cầu về lý luận và thực tiễn nói trên, nhiệm vụ 

nghiên cứu “Nghiên cứu luận cứ, đề xuất mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục 

phòng, chống XHTD trẻ em” cần phải được thực hiện. 

2. Mục tiêu của đề tài 

Mục tiêu 1: Xây dựng được cơ sở khoa học của việc phối hợp liên ngành trong 

công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em thuộc độ tuổi mầm non và phổ thông ở 

trong và ngoài trường học (sau đây gọi tắt là trẻ em). 

Mục tiêu 2: Đánh giá được nhu cầu và thực trạng phối hợp liên ngành trong giáo 

dục phòng, chống XHTD trẻ em. 

Mục tiêu 3: Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về công tác 

giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em và mối quan hệ phối hợp liên ngành trong giáo 

dục phòng, chống XHTD trẻ em để đề xuất các khuyến nghị cho Việt Nam. 

Mục tiêu 4: Đề xuất được mô hình và các giải pháp về chính sách, cơ chế để thực 

hiện mô hình phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình 
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dục trẻ em trong phạm vi trường học. Cụ thể là thực hiện quá trình truyền đạt kiến 

thức và hướng dẫn thực hành các kỹ năng nhận diện và ứng phó với những hành vi có 

nguy cơ XHTD, hình thành cho đối tượng giáo dục (trẻ em) ý thức tự giác bảo vệ bản 

thân, gia đình, xã hội trước hành vi XHTD, góp phần thúc đẩy quá trình đấu tranh 

phòng, chống XHTD trẻ em tại địa phương và khu vực thông qua hoạt động giáo dục 

trong phạm vi nhà trường. 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu lí luận việc phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục phòng, 

chống XHTD trẻ em; 

- Nghiên cứu luận cứ trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, 

của các ngành, tổ chức xã hội về việc phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục 

phòng, chống XHTD trẻ em; 

- Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về việc phối hợp liên ngành trong công tác 

giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em; 

- Tiến hành khảo sát trường hợp về thực trạng việc phối hợp liên ngành trong 

công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em; 

- Nghiên cứu đề xuất luận cứ xây dựng mô hình phối hợp liên ngành trong giáo 

dục phòng, chống XHTD trẻ em; 

- Nghiên cứu đề xuất mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống 

XHTD trẻ em; 

- Xây dựng tài liệu về việc phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục phòng, 

chống XHTD trẻ em; 

- Đề xuất được các giải pháp về chính sách, cơ chế để thực hiện mô hình phối 

hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại  tình dục trẻ em. 

4. Nội dung nghiên cứu 

Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận về phối hợp liên ngành trong giáo dục 

phòng, chống XHTD trẻ em; 

Nội dung 2: Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về công tác giáo 

dục trẻ phòng, chống XHTD trẻ em và mối quan hệ phối hợp liên ngành trong giáo dục 

phòng, chống XHTD trẻ em để đề xuất các khuyến nghị cho Việt Nam; 

Nội dung 3: Nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ 

em và thực trạng mối quan hệ phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống 

XHTD trẻ em; 

Nội dung 4: Xây dựng mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống 

XHTD trẻ em (trẻ mầm non và HS phổ thông) 

Nội dung 5: Đề xuất các giải pháp về chính sách, cơ chế để thực hiện mô hình 

phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em 
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5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi đối tượng: Trẻ em trong nghiên cứu này được hiểu là lứa tuổi trẻ mầm 

non, HS từ THPT trở xuống, tức là đối tượng dưới 16 tuổi theo quy định của pháp luật 

(Điều 1, Luật Trẻ em 2016). Tuy nhiên, đề tài cũng tiếp cận báo cáo kết quả nghiên 

cứu “Điều chỉnh tuổi pháp lý của trẻ em Việt Nam từ dưới 16 tuổi lên dưới 18 tuổi” do 

Viện Nghiên cứu lập pháp thực hiện trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực đại 

biểu dân cử trong việc thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam” giai đoạn 2017-

2021 do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) tài trợ nhằm vận dụng 

các nghiên cứu quốc tế về trẻ em và tương thích với quan niệm trẻ em trong công ước 

của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em (CRC) và các điều ước, thỏa thuận quốc tế khác 

liên quan đến trẻ em mà Việt Nam đã ký kết như Công ước số 138 về tuổi lao động tối 

thiểu và Công ước số 182 về xóa bỏ những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất… 

Về phạm vi thời gian: đề tài xem xét vấn nạn XHTD trẻ em từ năm 2016 đến 

2021, từ khi Luật Trẻ em năm 2016 có hiệu lực. 

6. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

6.1. Cách tiếp cận 

- Tiếp cận hệ thống - cấu trúc: 

Vận dụng quan điểm hệ thống cấu trúc để xây dựng cơ sở lý luận như XHTD trẻ 

em, phối hợp liên ngành, mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống 

XHTD, các điều đảm bảo mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống 

XHTD trẻ em...  

Nghiên cứu đề tài (xây dựng tiêu chí dự báo, bình luận số liệu đánh giá mô hình 

phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống XHTD trẻ em) được tiến hành trên 

cấu trúc đã được xác lập một cách hệ thống. Các luận cứ, mô hình phối hợp liên ngành 

được xây dựng cụ thể trong từng tiêu chí khác nhau nhưng vẫn được xem xét trong 

một hệ thống các chỉ số có liên kết chặt chẽ với nhau theo một trình tự nhất định 

nhưng không nghiêm ngặt đến mức cố định. 

Mối quan hệ giữa luận cứ và mô hình phối hợp liên ngành được nhìn nhận theo 

một cấu trúc đó là mối quan hệ chặt chẽ, kéo theo hay nảy sinh. Đảm bảo vấn đề 

phòng, chống xâm hại trẻ em được phân tích, đánh giá một cách toàn diện, dựa trên 

nhiều mặt; xác định mối liên hệ hữu cơ giữa các ngành trong việc phối hợp để thực 

hiện việc giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em.  

- Tiếp cận liên ngành:  

Vấn đề XHTD trẻ em và giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em cần được xem xét, 

phân tích dưới góc độ của các ngành khác nhau, mỗi ngành có vai trò khác nhau đối 

với công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em. Những xét trong một chỉnh thể thì 

nó có mối quan hệ tác động qua lại và hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy, việc giáo dục phòng, 
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chống XHTD trẻ em cần có sự phối của các ngành như: Quản lý nhà nước, Giáo dục 

học, Xã hội học, Tâm lý học, Y tế. 

Nghiên cứu liên ngành được ứng dụng để có thể khảo sát và xác định các luận cứ 

phù hợp trên bình diện liên ngành. Hơn nữa, các luận cứ này cũng có thể đảm bảo tính 

hiệu quả cho công tác xác lập mô hình phối hợp liên ngành giáo dục phòng, chống 

XHTD trẻ em. Từ đó, các đề xuất và kiến nghị cũng đảm bảo tính nhất quán và có sức  

thuyết phục.  

6.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu:   

+ Khái quát hóa, hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản, trên cơ sở đó xây 

dựng các bảng điều tra, xác lập các cơ sở đề xuất các giải pháp. 

+ Đọc các tài liệu, tham khảo một số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề 

tài, tìm ra những cơ sở nghiên cứu liên quan đến vấn đề XHTD trẻ em mối quan hệ 

phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em. 

- Phương pháp chuyên gia: Gặp gỡ, trao đổi với các nhà khoa học, cán bộ của các 

cơ quan hữu quan, giáo viên để trao đổi, xin ý kiến về các vấn đề liên quan đến nội 

dung đề tài. 

- Phương pháp hội thảo - tọa đàm khoa học: Tổ chức các buổi hội thảo khoa học, 

tọa đàm khoa học với sự tham gia của đại biểu ở các cơ quan hữu quan, các tổ chức, cá 

nhân nhằm lĩnh hội ý kiến từ các chuyên gia về vấn đề nghiên cứu. 

- Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: Tiến hành lập phiếu và lấy ý kiến các đối 

tượng nghiên cứu là cán bộ, giáo viên, HS, phụ huynh HS về các nội dung có liên quan 

đến đề tài nghiên cứu.  

- Phương pháp phỏng vấn: Tiến hành phỏng vấn sâu đối với cán bộ các ban 

ngành liên quan để thu thập luận cứ, làm cơ sở đề xuât mô hình phối hợp liên ngành 

trong giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em. Tập trung nhiều nhất vào khách thể trọng 

điểm: nhà Quản lý giáo dục, Quản lý xã hội, Y tế, Lao động - Thương binh xã hội. Các 

chuyên gia đầu ngành, cán bộ quản lý và cán bộ chuyên trách có nhiều kinh nghiệm 

trong giáo dục phòng chống XHTD trẻ em được chọn tham gia phỏng vấn. Quy trình 

sẽ tiến hành phỏng vấn sâu 96 khách thể dựa theo bảng phỏng vấn đã soạn sẵn với các 

tiêu chí cụ thể. Phỏng vấn sẽ được thu âm, ghi nhận bằng hình ảnh và có chữ ký xác 

nhận của khách thể tham gia phỏng vấn và người phỏng vấn. 

- Ngoài ra, phương pháp xử lý dữ liệu cũng được sử dụng trong nghiên cứu đề tài 

này để đảm bảo các yêu cầu định lượng trong nghiên cứu. 

6.3. Kỹ thuật sử dụng 

- Khai thác các nguồn tư liệu sẵn có trong nước cũng như quốc tế về quan hệ 

phối hợp trong giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em; 
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- Khảo sát thực tế để thu thập thông tin, tài liệu về vấn đề nghiên cứu.  

6.4. Phương pháp xử lý dữ liệu 

Các phương pháp thống kê, phân tích dữ liệu cùng các công cụ thống kê mạnh, 

hiện đại sẽ được vận dụng nhằm mục đích xây dựng luận cứ làm cơ sở cho việc đề xuất 

mô hình phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục phòng, chống XHTD cho trẻ em. 

Ngoài ra, các điều kiện đảm bảo cho việc xây dựng mô hình cũng được phân tích 

theo các giả định nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa các điều kiện này và số trẻ, số HS. 

Sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 20.0 để xử lý thống kê dữ liệu khảo sát nhu 

cầu và thực trạng phối hợp liên ngành trogn giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em 

trong nhà trường.  

7. Sản phẩm đăng ký của đề tài 

- Báo cáo cơ sở khoa học về phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống 

XHTD ở trẻ em (độ tuổi trẻ em mầm non và HS phổ thông); 

- Báo cáo đánh giá thực trạng công tác giáo dục trẻ em mầm non và HS phổ 

thông trong việc phòng, chống XHTD ở trẻ em; 

- Báo cáo tổng kết kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về công tác giáo 

dục trẻ mầm non, HS phổ thông trong việc phòng, chống XHTD và các khuyến nghị 

cho Việt Nam; 

- Mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em (các 

đặc trưng cơ bản của mô hình, các cơ chế, chính sách, điều kiện cụ thể để triển khai 

thực hiện mô hình phù hợp với các vùng, miền và địa phương; phù hợp với các nhóm 

tuổi, cấp học; 

- Dự thảo bộ tài liệu giáo dục phòng chống XHTD trẻ em (mầm non - phổ thông) 

dành cho các nhóm đối tượng: cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trường học; 

người làm công tác tư vấn tâm lý học đường; cán bộ và các lực lượng hỗ trợ sức khỏe 

cộng đồng; lực lượng Công an; cha, mẹ, giáo viên mầm mon); HS tiểu học, trung học 

cơ sở và trung học phổ thông.   

8. Sản phẩm xuất bản của đề tài 

- 02 bài báo khoa học trong nước 

- 02 bài báo khoa học quốc tế 

- 02 bài báo mang tính truyền thông trên các báo phổ thông 

9. Sản phẩm đào tạo 

Đào tạo 01 Thạc sĩ 

10. Đóng góp của đề tài 

Một là, tác động đến xã hội và tác động đối với ngành, lĩnh vực khoa học, đề tài 

có các đóng góp như sau: 
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- Bổ sung lý luận về giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em; phối hợp liên ngành 

trong giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em; 

- Đánh giá đúng thực trạng mối quan hệ phối hợp trong giáo dục phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em để đề xuất nhiệm vụ các ngành cũng như nhiệm vụ liên ngành; 

- Xây dựng mô hình phối hợp liên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo 

dục phòng, chống XHTD trẻ em ở Việt Nam dựa trên sự tác động thay đổi nhận thức, 

kỹ năng, phương pháp hành động của các cấp, các ngành có liên quan trong việc 

phòng chống loại tội phạm này; 

- Hỗ trợ tích cực cho việc xây dựng, phát triển và thực hiện nội dung, chương trình 

và phương pháp giáo dục để lồng ghép có hiệu quả về nội dung giáo dục phòng, chống 

XHTD trẻ em đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới; 

- Là cơ sở để đề xuất chính sách về phòng, chống XHTD trẻ em; giáo dục phòng, 

chống XHTD trẻ em cũng như là nguồn tài liệu tham khảo cho các cơ quan, tổ chức và 

các nghiên cứu liên quan nhằm bảo vệ và phát triển trẻ em Việt Nam và trẻ em nói chung. 

- Thúc đẩy các công bố và định hướng truyền thông phù hợp, tránh những dư luận 

lệch hướng về trách nhiệm của các ngành về công tác giáo dục và bảo vệ, phát triển trẻ 

em; góp phần công bố quốc tế về nghiên cứu liên ngành, nghiên cứu chuyên sâu. 

Hai là, nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia 

thực hiện đề tài, đào tạo trên đại học: 

- Đề tài giúp nâng cao năng lực nghiên cứu của các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng 

dạy của Học viện Cảnh sát nhân dân và các tổ chức tham gia phối hợp; 

- Đề tài cũng góp phần đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học, nâng cao khả năng 

nghiên cứu trọng điểm.  
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PHẦN 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Chương 1 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI 

TÌNH DỤC TRẺ EM VÀ CÔNG TÁC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG 

GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM 

 

1.1. Những nghiên cứu về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em  

Những nghiên cứu về LDTD trẻ em trên thế giới đã được nghiên cứu từ lâu, các 

bài báo được trích dẫn cho thấy các số liệu rõ nét từ báo cáo trong các năm từ năm 1977 

với sự ra đời của tạp chí Lạm dụng & Bỏ bê Trẻ em (Child Abuse & Neglect). Ở 

Sydney (Oxtraylia), trong năm 1988 - 1990, 103 trẻ em đã từng bị XHTD trình bày các 

vấn đề của bản thân cho các đơn vị bảo vệ trẻ em (CPU) tại hai bệnh viện trẻ em.  

Trong nghiên cứu “Nhận thức, hành vi của trẻ em đường phố đối với những nguy 

cơ và hành vi xâm hại tình dục trẻ em (Qua khảo sát tại Huế và Hà Nội)”, Lê Thị Linh 

Chi (2007) cho rằng nhóm đối tượng dễ bị tấn công nhất với những hình thức xâm hại 

phổ biến, xu hướng khác biệt về giới trong nguy cơ XHTD trẻ.  

Trong nghiên cứu của tác giả Allan John Kemboi về “Mối quan hệ giữa lạm 

dụng trẻ em và kết quả học tập ở năm trường Tiểu học được chọn ở Khu Suguta của 

Quận Samburu” (Relationship between child abuse and academic performance in five 

selected Primary School in Suguta Zone of Samburu County, 2013) đã chỉ ra các hình 

thức lạm dụng trẻ em, nguyên nhân, nhận thức của cộng đồng đối với lạm dụng trẻ em 

và ảnh hưởng của lạm dụng trẻ em đối với quá trình học tập của HS lứa tuổi tiểu học ở 

vùng Lorroki, vùng nông thôn nghèo khó của châu Phi.  

Mukami T. Mutua và Ong’ang’a H.M. Ouko trong nghiên cứu “Lạm dụng trẻ em 

ảnh hưởng đến trường tiểu học, Thành tích học tập của HS trong môi trường nghệ thuật 

ở Kenya” (Child abuse influence on Lower Primary SchoolPupil’s Academic 

achievement in arural setting in Kenya), đã chỉ ra rằng lạm dụng trẻ em là một hành 

động gây ra thương tích nghiêm trọng đến thân thể và tra tấn về mặt tinh thần tình cảm 

vào trẻ em, là cố ý hoặc vô ý và có thể gây nguy hiểm cho thân thể, sức khoẻ, tình cảm, 

đạo đức và quá trình giáo dục cho trẻ... 

1.2. Những nghiên cứu về giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

Khảo sát cho thấy khá nhiều đề tài nghiên cứu, luận văn, luận án về nhận thức, 

thái độ của giáo viên, phụ huynh về giáo dục giới tính cho học sinh và thực trạng giáo 

dục giới tính cho học sinh (Huỳnh Văn Sơn, 1999; Võ Thị Tường Vy, 1999; Nguyễn 

Văn Phương, 2003; Nguyễn Thị Phương Nhung, 2009; Nguyễn Xuân Huệ, 2012;...). 

Kết quả các nghiên cứu này cho thấy, học sinh cuối THCS có ý thức tương đối đầy đủ 

về mục đích của giáo dục giới tính và cho rằng đây là hoạt động giáo dục cần thiết cho 

học sinh lứa tuổi này. Học sinh cũng quan tâm đến nhiều nội dung giáo dục giới tính 
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như khái niệm về giới tính, các đặc điểm phân biệt nam nữ, biến đổi cơ thể ở tuổi dậy 

thì, tình dục an toàn, các mối quan hệ lành mạnh, các biện pháp phòng tránh thai, tình 

yêu, bình đẳng giới (Nguyễn Xuân Huệ, 2012). 

Một lĩnh vực nghiên cứu khác có liên quan đến giáo dục phòng chống bị xâm hại 

cho trẻ là giáo dục kỹ năng sống (Nguyễn Thị Thu Hằng, 2013). Các nghiên cứu bài 

bản về lĩnh vực này cũng được thực hiện và công bố, kèm theo là các tài liệu hướng 

dẫn cho giáo viên để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

2010; UNESCO, 2006a; 2006b). 

Theo báo cáo năm 2017, một số tài liệu hướng dẫn phòng tránh bị xâm hại cho 

trẻ (gồm tài liệu giấy và các video) tại Việt Nam được biên dịch lại bởi chuyên gia các 

tổ chức phi chính phủ hoặc phi lợi nhuận (Sinart King & Lynne Benson, 2006; Sở 

Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long & Room to read, 2017; Tổ chức cứu trợ trẻ em Thuỵ 

Điển, 2014). Chính các tổ chức này cũng là lực lượng đầu tiên phát hành những tài liệu 

miễn phí để tuyên truyền, giáo dục và huấn luyện cho giáo viên, học sinh và trẻ về 

công tác phòng tránh bị xâm hại trẻ em.  

Ngoài ra phải kể đến Bộ tài liệu Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em - Tài liệu 

dành cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em - Dành 

cho cán bộ cộng đồng. Dự án Tuổi thơ - Chương trình phòng ngừa do AusAID tài trợ 

và Tổ chức Tầm nhìn thế giới thực hiện. 

Có thể đề cập đến Bộ sách trang bị kỹ năng thiết yếu cho học sinh gồm 3 quyển: 

Kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ mầm non, Kỹ năng phòng chống bạo lực học 

đường, Kỹ năng phòng tránh xâm hại cho học sinh tiểu học (2017) do tác giả Huỳnh 

Văn Sơn (chủ biên). 

Tại các quốc gia như Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, Thụy Điển đều có những chương 

trình hướng dẫn học sinh phòng tránh bị xâm hại từ khi trẻ 3 tuổi, và đặc biệt với độ tuổi 

5-8 tuổi thì chương trình giáo dục trong nhà trường sẽ có tích hợp nội dung này hoặc thậm 

chí có hẳn một môn học riêng về giới tính và các mối quan hệ (Sex and Relationship 

Education) như ở Anh chẳng hạn (Austrian Aids & World Vision, 2014a; b; Goldman, 

2013; Sinart King & Lynne Benson, 2006; Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển, 2014).  

Trong công trình nghiên cứu về giao tiếp giữa mẹ và con về phòng ngừa XHTD 

trẻ em (Mother-child communication about sexual abuse prevention), tác giả Walsh, 

K., Brandon và L., & Chirio, L. (2012), cho biết có 212 bà mẹ Australia đã hoàn thành 

một cuộc khảo sát trực tuyến về vai trò của giao tiếp giữa mẹ và con về phòng, chống 

LDTD trẻ em. 

Alyssa A. Rheingold, Kristyn Zajac và Meghan Patton (2012) đã tiến hành 

nghiên cứu về tính khả thi và sự chấp nhận chương trình phòng ngừa XHTD trẻ em 

dành cho các chuyên gia chăm sóc trẻ em: So sánh giữa đào tạo trực tiếp và trực tuyến 

(Feasibility and acceptability of a child sexual abuse prevention program for childcare 

professionals: comparison of a web-based and inperson training). 
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Hans Zollner. SJ., Katharian A Fuchs và Jorg M. Fegert (2014) trong công trình 

nghiên cứu Phòng ngừa XHTD: Cập nhật thông tin đóng vai trò cực kỳ quan trọng 

(Prevention of sexual abuse: improved information is crucial) đã chỉ rõ LDTD có thể 

dẫn đến hậu quả lâu dài, thậm chí kéo dài suốt đời và là một vấn đề nghiêm trọng đối 

với cá nhân, gia đình và xã hội. 

Năm 2021, trong một công bố về “Phòng ngừa và ứng phó với LDTD trẻ em: Nỗ 

lực của tổ chức” tại Hoa Kỳ, nhóm tác giả Luciana C.Assini-Meytin, Keith L.Kaufman, 

BenMathews, Donald A.Palmer, Maggie Ingram, Elizabeth J.Letourneau cho biết 

XHTD trẻ em vẫn là một mối đe dọa liên tục đối với phúc lợi của những trẻ em có thể 

trở thành nạn nhân, đến quyền tự do của những cá nhân có thể tham gia vào hành vi lạm 

dụng, cũng như danh tiếng và sinh kế của các tổ chức có thể xảy ra lạm dụng… 

1.3. Những nghiên cứu về luật pháp, chính sách phòng, chống xâm hại tình dục 

trẻ em và phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

XHTD trẻ em là vấn đề được quan tâm đặc biệt bởi các quốc gia và cộng đồng 

quốc tế. Hậu quả của việc bị XHTD luôn để lại chấn thương lâu dài về thân thể và về 

tình cảm, tâm lý cho trẻ. Tác giả Trần Thị Cẩm Nhung (2012) với nghiên cứu “Một số 

cách tiếp cận nghiên cứu xâm hại tình dục trẻ em qua các nghiên cứu nước ngoài” đã 

khái quát một số cách tiếp cận trong nghiên cứu XHTD trẻ em ở một số nước trên thế 

giới, từ đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong việc phòng chống XHTD ở Việt 

Nam. Đây là kinh nghiệm có thể áp dụng để triển khai vấn đề vốn dĩ nhiều người vẫn 

còn cho rằng tế nhị tại nước ta hiện nay. 

Các nghiên cứu về phòng ngừa, điều tra tội phạm XHTD trẻ em tập trung vào các 

luận án tiến sĩ luật trong ngành Công an thực hiện như: 

- Luận án tiến sĩ chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm “Điều tra 

vụ án xâm hại tình dục trẻ em” (2016), Hà Minh Tân đã trình bày tổng quan tình hình 

nghiên cứu và lý luận về điều tra vụ án XHTD trẻ em. Đồng thời, tác giả của chỉ ra 

tình hình, đặc điểm hình sự, dự báo và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác điều tra vụ án XHTD trẻ em ở Việt Nam. 

- Luận án tiến sĩ chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm “Hoạt động 

của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng ngừa tội phạm XHTD trẻ em ở các tỉnh, 

thành phố khu vực Tây Nam Bộ” (2018), Nguyễn Ngọc Trai đã nêu rõ tổng quan tình 

hình nghiên cứu và lý luận về hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong phòng 

ngừa tội phạm XHTD trẻ em ở các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ. Đồng thời, 

tác giả cũng chỉ ra tình hình, đặc điểm hình sự, dự báo và đề xuất các giải pháp nâng 

cao hiệu quả hoạt động trên. 

- Đỗ Lan Phương trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn phòng ngừa XHTD trẻ em của 

Australia đã đưa ra một số kiến nghị đối với công tác phòng ngừa XHTD trẻ em ở Việt Nam.  
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Trong báo cáo Bảo vệ trẻ em trong thời đại kỹ thuật số: Phản hồi quốc gia về tình 

trạng XHTD trẻ em trực tuyến ở các quốc gia khu vực ASEAN (National responses to 

online child sexual abuse and exploitation ASEAN Member States) (2016), UNICEF 

đã chỉ ra thực trạng XHTD trẻ em và kết quả ngăn chặn thực trạng này ở các quốc gia 

khu vực ASEAN. Báo cáo chỉ rõ để phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả đòi hỏi phải có sự 

phối hợp của các cơ quan lập pháp, tư pháp và hành pháp ở mỗi nước. 

Công bố của D. Russell, D. Higgins, A. Posso về chủ đề “Ngăn chặn LDTD trẻ 

em: Đánh giá có hệ thống các biện pháp can thiệp và hiệu quả của chúng ở các nước 

đang phát triển” (Preventing child sexual abuse: A systematic review of interventions 

and their efficacy in developing countries) trên tạp chí Lạm dụng & Bỏ bê Trẻ em 

(Child Abuse & Neglect) năm 2020 đã xem xét một cách có hệ thống nghiên cứu về 

bản chất của các biện pháp can thiệp XHTD trẻ em ở các nước đang phát triển, các bối 

cảnh và dân số được đưa vào để xác định các loại sáng kiến phòng, chống LDTD trẻ 

em đang được thực hiện ở các nước đang phát triển và hiệu quả của chúng.  

1.4. Tiểu kết chương 1 

Như vậy, có thể thấy giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em đã được nhiều quốc gia 

nghiên cứu với các cấp độ khác nhau trong đó có nhấn mạnh đến việc nhận diện hành vi 

XHTD; trường học là nơi giáo dục phòng, chống XHTD tốt nhất; tổ chức các hình thức 

giáo dục trực tiếp và trực tuyến, tổ chức các lớp bồi dưỡng cho HS, cộng đồng, cho giáo 

viên; giáo dục phòng, chống XHTD cho trẻ kết hợp giữa gia đình - nhà trường và chính 

quyền địa phương. Như vậy có thể thấy, trên thế giới việc giáo dục phòng, chống XHTD 

trẻ em đã có sự phối hợp liên ngành. Trong đó đặc biệt là mô hình giáo dục phòng, 

chống XHTD trẻ em ở Australia được tổ chức theo mô hình ba cấp độ: Phòng ngừa cấp 

độ 1 (Phòng ngừa ban đầu), phòng ngừa cấp độ 2 (Can thiệp sớm), phòng ngừa cấp độ 3 

(Thực hiện thông qua chức năng của các cơ quan công quyền, hệ thống cung cấp dịch 

vụ y tế, dịch vụ cộng đồng, hệ thống giáo dục thuộc ngân sách nhà nước cũng như do 

các tổ chức dân sự xã hội thực hiện nhằm xử lý các hậu quả sau khi hành vi XHTD trẻ 

em đã xảy ra). Như vậy thông qua mô hình này, việc giáo dục phòng, chống XHTD trẻ 

em có sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan công an, tòa án, y tế, dịch 

vụ cộng đồng, giáo dục và các tổ chức xã hội khác... Đây chính là mô hình phù hợp để 

Việt Nam có thể học tập và ứng dụng vào thực tế. 

Qua khảo sát, các nghiên cứu ở trong và ngoài nước có liên quan đến công tác 

giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em và mối quan hệ phối hợp trong giáo dục phòng, 

chống XHTD trẻ em mới chỉ dừng lại ở các nghiên cứu riêng lẻ, tập trung vào công tác 

phòng ngừa, xử lý tội phạm XHTD trẻ em, kết hợp với các hoạt động giáo dục khác. 

Trên cơ sở đánh giá chung, có thể nhận thấy giữa nghiên cứu trong nước và ngoài 

nước về vấn đề này có những sự khác biệt nhất định. 
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Chương 2 

LUẬN CỨ VỀ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG GIÁO DỤC PHÒNG, 

CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM 

 

2.1. Cơ sở lý luận về phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm 

hại tình dục trẻ em 

2.1.1. Một số thuật ngữ, khái niệm công cụ 

2.1.1.1. Thuật ngữ “lạm dụng tình dục” 

Thuật ngữ LDTD, thường đề cập những ý cơ bản: 

- LDTD là quá trình trong đó kẻ thực hiện hành vi LDTD là một người trưởng 

thành hoặc vị thành niên. 

- LDTD trong đó đối tượng bị LDTD thường là trẻ em, vị thành niên còn lệ thuộc 

gia đình, chưa phát triển đầy đủ cả về tâm lý, thể chất và nhận thức. 

- LDTD là quá trình trong đó một người lợi dụng vị thế, sức mạnh của mình, 

hoặc dùng tiền bạc, vật chất, hoặc lợi dụng sự ngây thơ, sự cả tin và sự tôn trọng của 

trẻ để dụ dỗ hay cưỡng ép trẻ tham gia vào hoạt động tình dục. 

- Đa số các tác giả đồng ý QRTD, XHTD, loạn luân, hiếp dâm, cưỡng bức, giao 

cấu với trẻ em, dâm ô với trẻ em, mại dâm trẻ em... đều là những hình thức khác nhau 

của LDTD.  

Trong phạm vi đề tài này, LDTD được xem xét cụ thể dưới những hành vi như 

hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, sờ vào bộ phận/ bắt trẻ sờ vào bộ phận sinh dục người 

khác... và để lại hậu quả nặng nề cho trẻ. 

2.1.1.2. Thuật ngữ “xâm hại tình dục trẻ em” 

Trên cơ sở tham khảo, phân tích, tổng hợp những quan điểm khác nhau về 

XHTD, trong phạm vi đề tài này, chúng tôi đồng quan điểm với định nghĩa XHTD của 

Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc: XHTD trẻ em là mọi hành vi lôi kéo trẻ vào các hoạt 

động liên quan đến tình dục, mà trẻ không đủ khả năng (hoặc không hiểu), hoặc không 

đủ tâm thế để đưa ra quyết định đối với các hành vi này, hoặc các hành vi đó vi phạm 

đến luật pháp hay các giá trị văn hoá của cộng đồng sở tại.   

2.1.1.3. Thuật ngữ về phòng, chống xâm hại tình dục 

Từ các quan niệm khác nhau, chúng tôi tiếp cận thuật ngữ phòng, chống XHTD từ 

góc nhìn một nhiệm vụ tổng thể để hướng đến con người mà cụ thể là trẻ em. Phòng, 

chống XHTD là thực hiện đồng bộ, có sự phối hợp liên ngành của các lực lượng giáo dục 

và xã hội cũng như của mỗi người một cách có hiệu quả các hành động liên quan đến 

hoạt động phòng, chống XHTD trên cơ sở n m vững phương thức thực hiện và sự vận 

dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm đ  có về XHTD và phòng, chống XHTD để thực 

hiện hành động ph  hợp với những điều kiện nh t định  
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2.1.1.4. Các thuật ngữ về giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

Dựa trên các quan điểm khác nhau về giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em, có 

thể quan niệm: giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em là quá trình truyền đạt kiến thức 

và hướng dẫn thực hành các kỹ năng nhận diện và ứng phó với những hành vi có nguy 

cơ XHTD, hình thành cho đối tượng giáo dục (trẻ em và những người liên quan) ý 

thức tự giác bảo vệ bản thân, gia đình, xã hội trước hành vi XHTD, góp phần thúc đẩy 

quá trình đấu tranh phòng, chống XHTD trẻ em tại địa phương và khu vực đạt hiệu 

quả tốt. 

2.1.2. Cơ sở lý luận về giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và phối 

hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

2.1 2 1  Lý luận về xâm hại tình dục trẻ em 

- Hành vi xâm hại tình dục trẻ em 

- Hậu quả của vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em 

- Một số biểu hiện của trẻ bị xâm hại tình dục  

2.1 2 2  Lý luận về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

Nội dung phòng, chống XHTD nhằm mục tiêu hướng đến kết quả con người mà 

cụ thể là trẻ em có thể phòng tránh XHTD. Như vậy, nội dung phòng, chống XHTD 

gồm nhận diện XHTD và các dấu hiệu cảnh báo nguy cơ XHTD và thể hiện thái độ 

trong các hành vi ứng xử tương ứng. 

2.1 2 3  Giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

- Bản chất của giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em: là nhằm đạt được kết quả 

giáo dục ở chủ thể hoạt động giáo dục. Khi trẻ em tiếp cận công tác giáo dục phòng, 

chống XHTD, trẻ em sẽ đạt được kết quả cụ thể về mặt nhận thức như là sự hiểu một 

vấn đề nào đó, tiếp thu được những kiến thức về điều nào đó, hiểu biết những quy luật, 

những hiện tượng, quá trình nào đó.  

Về mặt thái độ, xúc cảm: khi trẻ em hiểu rõ tầm quan trọng của việc phòng tránh 

XHTD, có thái độ tích cực, nghiêm túc sẽ tiến nhanh đến việc thực hiện các hành vi để 

tự bảo vệ bản thân tránh bị XHTD. Đồng thời, việc nhận thức đúng đắn về XHTD sẽ 

làm cho HS mạnh dạn đối mặt, chủ động và bình tĩnh nhận diện và ứng xử với các dấu 

hiệu cảnh báo nguy cơ bị XHTD để giữ an toàn cho bản thân.  

Về mặt hành vi: từ việc có kiến thức, hiểu biết về các vấn đề liên quan đến 

XHTD, các em HS tổng hợp những thông tin, dữ kiện có được cùng các dấu hiệu cảnh 

báo nguy cơ XHTD để có những thái độ thể hiện trong hành vi ứng xử phù hợp nhằm 

đảm bảo an toàn cho bản thân. Hình thành được kỹ năng phòng tránh XHTD như: 

nhận diện vấn đề XHTD và các biểu hiện hành vi XHTD, nhận diện các dấu hiệu cảnh 

báo nguy cơ bị XHTD, lựa chọn, biểu lộ thái độ và hành vi phù hợp trong các tình 

huống khác nhau.   
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- Yêu cầu của giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

Một là, giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em là một nhiệm vụ khó và nhạy cảm 

trong xã hội có nền văn hóa đạo đức phương Đông như Việt Nam. Do vậy, cần có cách 

tiếp cận mềm dẻo phù hợp với tâm lý, nhận thức của học sinh và các đối tượng có liên 

quan trong mô hình phối hợp liên ngành  

Hai là, giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em không thể thực hiện theo phương 

pháp khô cứng, đơn điệu, bắt HS chép hoặc chỉ tóm tắt nội dung rồi ép buộc HS học 

thuộc.  

Ba là, các nội dung giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em cần phải sử dụng những 

nguồn dữ liệu chính thống, số liệu chính xác do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

ban hành.  

- Một số lưu ý khi triển khai giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em 

Một là, triển khai công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em, theo định 

hướng giáo dục phát triển năng lực, HS cần đảm bảo thực hiện các bước cơ bản nhằm 

có thể phòng, tránh XHTD.  

Hai là, triển khai giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em cần quan tâm đến mục tiêu 

làm giảm tỉ lệ trẻ em bị XHTD và người có dấu hiệu hay nguy cơ trở thành người XHTD.  

Ba là, triển khai giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em cần lưu tâm đến thay đổi 

môi trường sống xung quanh trẻ có nguy cơ bị xâm hại để hình thành môi trường sống 

an toàn, lành mạnh.  

Bốn là, giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em phải lưu ý đến vấn đề thuần phong 

mỹ tục và các vấn đề đạo đức, văn hóa của người Việt Nam.  

2.1 2 4  Công tác phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục dục phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em 

- Giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Việc 

phòng, chống xâm hại trẻ em, đặc biệt là XHTD là vấn đề cấp thiết, cần sự tham gia 

vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội.  

- Phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể trong công tác giáo dục phòng, chống 

XHTD trẻ em như trách nhiệm giáo dục cộng đồng 

2.2. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về công tác 

giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và phối hợp liên ngành trong giáo 

dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

2.2.1. Kinh nghiệm một số nước Âu - Mĩ 

Tại các quốc gia như Mỹ, Anh, Úc, New Zealand, Thụy Điển và Pháp đều có 

những chương trình hướng dẫn HS phòng tránh bị xâm hại từ khi trẻ 3 tuổi, và đặc biệt 

với độ tuổi 5 - 8 tuổi thì chương trình giáo dục trong nhà trường sẽ có tích hợp nội 

dung này hoặc thậm chí có hẳn một môn học riêng về Giới tính và các mối quan hệ 
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(Sex and Relationship Education) như ở Anh chẳng hạn (Austrian Aids & World 

Vision, 2014a; b; Goldman, 2013; Sinart King & Lynne Benson, 2006; Tổ chức cứu 

trợ trẻ em Thụy Điển, 2014). Các nghiên cứu chuyên sâu đã khẳng định rằng trường 

học đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giáo dục về giới tính, an toàn cho trẻ vì 

trong nhiều nền văn hóa, ở nhiều quốc gia thì cha mẹ rất ngần ngại trong việc giáo dục 

các nội dung này cho trẻ hoặc bản thân họ cũng không đủ hiểu biết, không đủ kĩ năng 

để truyền đạt cho con (Goldman, 2013). Việc UNESCO (2009) biên soạn một chương 

trình hoàn chỉnh về giáo dục giới tính, an toàn tình dục cho trẻ với sự cố vấn của các 

chuyên gia và tham khảo kinh nghiệm thực tiễn của trên 30 quốc gia là một thành tựu 

rất đáng ghi nhận trong công tác giáo dục phòng chống bị XHTD cho trẻ. Đây là kinh 

nghiệm cần được khai thác và ứng dụng trong bối cảnh của nhiều quốc gia đang phát 

triển hiện nay. 

2.2.2. Kinh nghiệm một số nước châu Á 

Cũng như nhiều quốc gia có thu nhập trung bình, kiến thức về XHTD trẻ em còn 

khá hạn chế ở Indonesia. Chính phủ quốc gia đã tuyên bố cam kết bảo vệ trẻ em khỏi 

các hình thức XHTD tồi tệ nhất để đảm bảo cho sự phát triển an toàn của trẻ em. Thế 

nhưng, sự nhạy cảm của vấn đề XHTD trẻ em cùng với sự phức tạp của văn hóa và 

pháp luật ở quốc gia này cũng làm xuất hiện những thách thức đáng kể. Wismayanti, 

O’Leary, Tilbury & Tjoe (2019) xem xét kiến thức hiện tại về XHTD trẻ em ở 

Indonesia, trong bối cảnh luật pháp và chính sách hiện hành có ảnh hưởng đến việc 

can thiệp và phòng, chống XHTD trẻ em thế nào. Một đánh giá có hệ thống về nghiên 

cứu này được thực hiện theo phương cách sau: nghiên cứu về văn hóa và văn học bằng 

tiếng Anh (19 bài) và tiếng Bahasa Indonesia (11 bài), nghiên cứu về luật Indonesia 

liên quan đến XHTD trẻ em (4 tài liệu) và chính sách có liên quan đến vấn đề này (5 

tài liệu). Kết quả đánh giá trên cho thấy kiến thức về XHTD trẻ em ở Indonesia vẫn 

còn hạn chế và vấn đề giáo dục phòng, chống XHTD vẫn còn nhiều thách thức. Những 

điều cấm kỵ khi thảo luận về vấn đề tình dục được xác định là yếu tố cản trở việc thực 

hiện các báo cáo XHTD trẻ em. Nghèo đói cũng dẫn đến việc gia tăng trẻ em có nguy 

cơ bị XHTD. Thực tế việc ít có sự chú ý đến XHTD trẻ em xảy ra ngay trong bối cảnh 

gia đình mà con người dễ có sự tập trung khi nó xảy ra bên ngoài gia đình cũng là vấn 

đề làm cho nguy cơ bị XHTD tăng cao. 

2.2.3. Các khuyến nghị cho Việt Nam về giáo dục phòng, chống và phối hợp 

liên ngành trong giáo dục, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em 

2.2.3.1. Khuyến nghị về công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

trong nhà trường 

Một là, nhất thiết phải có sự phối hợp triển khai giữa các trụ cột giáo dục (gia 

đình - nhà trường - xã hội) vì trẻ em nhận sự tác động tổng hợp là chủ thể tiếp thu các 
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tác động nhiều phía, mà đơn vị dẫn đầu là các cơ sở giáo dục vì đây là nơi giữ vai trò 

chủ đạo trong việc trang bị cho HS những kiến thức và kỹ năng nền tảng liên quan đến 

phòng, chống XHTD trẻ em. 

Hai là, trong phạm vi các cơ sở giáo dục, phải tập trung vào công tác phòng 

ngừa, xử lý tội phạm XHTD trẻ em, kết hợp với các hoạt động giáo dục khác. Cần 

nhận thức rõ, phòng hơn chữa cả với các vấn đề có liên quan đến công tác giáo dục nói 

chung và giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em nói riêng. 

Ba là, để thực hiện giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em, cần có những chuẩn bị 

bài bản không chỉ về nội dung mà cần nhất là phương pháp hay hình thức tổ chức 

trong đó tài liệu giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em là rất quan trọng cũng như 

người thực hiện giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em phải khéo léo, tinh tế… 

Bốn là, giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em cần phải tác động đến nhận thức và 

thái độ của chủ thể: trẻ em - HS nhưng quan trọng nhất là giáo dục phòng, chống 

XHTD trẻ em phải có sự đồng thuận của xã hội, nhất là gia đình của các em với sự cởi 

mở và trách nhiệm. 

Năm là, nhất thiết phải triển khai các nghiên cứu phối hợp các lực lượng giáo dục 

cũng như xây dựng môi trường giáo dục an toàn, bình đẳng, lành mạnh và tích cực để trẻ 

em, HS có đủ mọi điều kiện phát triển một cách hạnh phúc, nói không với bạo lực, XHTD. 

2.2.3.2. Khuyến nghị về công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

tại cộng đồng 

Một là, phải quán triệt giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em là trách nhiệm của 

toàn dân và toàn xã hội bởi chúng ta cần thương yêu, bảo vệ con trẻ thông qua những 

hành động cụ thể và trách nhiệm nhất với giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em.  

Hai là, việc sáng tạo, thiết kế các chiến dịch tuyên truyền, cũng như truyền thông 

về vấn đề XHTD, những quyển cẩm nang hướng dẫn trẻ em, cha mẹ cách thức rèn 

luyện kỹ năng phòng, chống XHTD, cũng như chia sẻ quan điểm, kiến thức và cách 

ứng phó với vấn đề này là điều cấp thiết cần thực hiện để thúc đẩy cả cộng đồng cùng 

chung tay đẩy lùi vấn nạn XHTD trẻ em.  

Ba là, cần phải có sự phối hợp giữa các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng, 

chống XHTD trẻ em bao gồm: nhân viên y tế cộng đồng, nhân viên công tác xã hội, 

công an địa phương, luật sư, y bác sĩ, chiến sĩ tình nguyện, các tổ chức phi chính phủ, 

các tổ chức cộng đồng,… trong việc thiết lập mạng lưới bảo vệ và chăm sóc trẻ em có 

nguy cơ hoặc bị XHTD để góp phần giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em đạt hiệu quả 

mong đợi. 

Bốn là, vấn đề sử dụng một mô hình phòng, chống XHTD trẻ em dùng chung cho 

một khu vực, hoặc cả một quốc gia là hết sức cần thiết để triển khai công tác phòng 

ngừa hay giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em tại cộng đồng một cách đồng bộ và có 
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hiệu quả. Muốn có mô hình giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em hiệu quả, cần quan 

tâm đến trách nhiệm, chức năng của từng ngành trên quan điểm tổng thể, toàn diện. 

Năm là, để triển khai giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em tại cộng đồng một 

cách khả thi, sự đầu tư của các Bộ ngành nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an… là rất quan trọng bởi cộng 

đồng theo nghĩa rộng cần sự đồng thuận cao và phối kết hợp giữa các bên có liên quan. 

Muốn vậy, sự kết nối và quan điểm trách nhiệm chung, cũng chịu trách nhiệm nhưng 

có chú ý đến hành động cụ thể là điều rất quan trọng, cần đảm bảo. 

2.2.3.3 Khuyến nghị về sự phối hợp liên ngành của toàn xã hội đối với công tác 

giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

Một là, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và hành lang pháp lý liên quan đến 

việc xử lý các vấn nạn XHTD trẻ em.  

Hai là, thành lập các mạng lưới, tổ chức hỗ trợ trẻ bị có nguy cơ bị xâm hại hoặc 

đã bị XHTD để cung cấp sự hỗ trợ kịp thời, khẩn cấp và hiệu quả góp phần thể hiện và 

nâng cao hiệu quả sự phối hợp liên ngành của toàn xã hội đối với công tác giáo dục 

phòng, chống XHTD trẻ em.  

Ba là, cần phải tạo ra một nhận thức xã hội, ý thức tập thể rộng lớn và mạnh mẽ 

về vấn đề quyền trẻ em, vấn nạn XHTD trẻ em đi kèm với các văn bản pháp luật, làm 

rõ các vấn đề về hậu quả những tổn thương tâm lý lâu dài, thiệt thòi của trẻ em, hệ lụy 

khác nảy sinh… để toàn xã hội cùng chung tay thực hiện, mọi lúc mọi nơi thì sự phối 

hợp liên ngành của toàn xã hội đối với công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em 

hiệu quả.  

Bốn là, để sự phối hợp liên ngành đối với công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ 

em, cần chú ý mô hình phối hợp theo khung chức năng hay nhiệm cụ cụ thể của Bộ ngành.  

Năm là, các điều kiện quan trọng để sự phối hợp liên ngành của toàn xã hội đối 

với công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em đó là phải hướng đến trẻ em. 

2.3. Thực trạng giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và phối hợp liên 

ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam hiện nay 

2.3.1. Thực trạng giáo dục trẻ mầm non, học sinh phổ thông trong phòng, 

chống xâm hại tình dục trẻ em 

2.3.1.1. Thực trạng giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho trẻ mầm 

non tại các cơ sở giáo dục  

Thực trạng được tìm hiểu qua khảo sát 700 phụ huynh, 2.100 HS và trẻ mầm 

non. Nhiều phụ huynh chia sẻ về nỗi lo lắng trước tình hình tội phạm XHTD trẻ em 

ở nước ta thời gian gần đây. Họ quan ngại rằng rất nhiều vụ việc đã để lại hậu quả 

rất nghiêm trọng thì mới được phát hiện; các nạn nhân có khi còn quá bé nhỏ; lý do 

tại sao khi bị xâm hại, các em không dám nói với người lớn: 49,4% cho rằng vấn 
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nạn này rất phức tạp, 45,2 cho là phức tạp và 5,3% xác định bình thường. Dữ liệu đã 

phản ánh tâm trạng thực sự lo lắng của các bậc phụ huynh trước vấn đề này. 

Về lứa tuổi dễ bị XHTD trẻ em. Theo nhận định của các bậc phụ huynh, lứa tuổi 

dễ bị XHTD trẻ em nhất là tuổi mầm non, có tới 40,7% phụ huynh đồng tình với ý 

kiến này, trong khi tỷ lệ tương ứng ở nhóm HS Tiểu học là 23,5%; ở nhóm HS THCS 

là 21,4%; ở nhóm HS THPT là 14,4%.  

Về mức độ triển khai giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em tại các nhà trường đối với 

trẻ mầm non (nhiều lựa chọn hình thức), mỗi nhà trường có cách thức khác nhau để triển 

khai các hoạt động giáo dục. Trong đó, phổ biến nhất là triển khai đến từng lớp (63,5%). 

Đây là hình thức được các cán bộ cho là hiệu quả nhất với HS mầm non, bởi sự gắn kết của 

các đối tượng với giáo viên và lớp học của họ. Hình thức triển khai toàn trường được 35,3% 

cán bộ tiến hành và hình thức triển khai đến các nhóm, cá nhân là 25,7%.  

Người thường xuyên triển khai các hoạt động giáo dục phòng, chống XHTD trẻ 

em cho trẻ mầm non ở trường là giáo viên trực tiếp đứng lớp (32,1%); giáo viên giáo 

dục kỹ năng sống (31,8%). Đây là những người gần gũi nhất với các em, chăm lo đến 

từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy cho các em những kỹ năng đầu đời. Ban Giám hiệu, giáo 

viên tư vấn học đường ít tham gia vào hoạt động này hơn, lần lượt là 14,1% và 13,9%. 

Tỷ lệ lựa chọn nhân viên nhà trường rất thấp, chỉ 2,0%. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

sự tương thích của các kết quả nghiên cứu, thể hiện ở nếu như hình thức giáo dục 

phòng, chống XHTD trẻ em phổ biến nhất là triển khai đến từng lớp, thì người thường 

xuyên triển khai các hoạt động này ở các nhà trường chính là giáo viên trực tiếp đứng 

lớp và giáo viên giáo dục kỹ năng sống.  

Trẻ mầm non có trạng thái tâm lý khá tốt, sẵn sàng tiếp nhận thông tin khi được 

các giáo viên hướng dẫn về phòng, chống XHTD trẻ em. Tỷ lệ trả lời sẵn sàng lên tới 

68,7% trong khi tỷ lệ trả lời chưa sẵn sàng chỉ là 7,8%. Dữ liệu cho thấy có sự nhất 

quán trong câu trả lời của các cán bộ về thái độ cũng như mức độ sẵn sàng tiếp thu của 

trẻ. Cụ thể, 67,3% cán bộ cho biết trẻ có thái độ tự tin khi được học các kiến thức về 

phòng, chống XHTD trẻ em thì tỷ lệ cán bộ đánh giá trẻ sẵn sàng học tập về vấn đề 

này tương ứng là 68,7%. Một số phụ huynh cho biết khi trở về nhà, trẻ rất vui vẻ kể lại 

các trải nghiệm về vấn đề phòng, chống XHTD trẻ em mà trẻ được học ở lớp học: 

“Cháu về nhà kể chuyện líu lo, lại còn dạy lại mình nữa cơ. Vừa mừng vừa buồn cười” 

(Trích phỏng vấn nữ phụ huynh HS, 37 tuổi). 

Về những khó khăn chính của công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em đối 

với trẻ mầm non ở phạm vi nhà trường. Một là, khó khăn lớn nhất khi triển khai các 

hoạt động giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em đối với trẻ mầm non là khả năng nhận 

thức của trẻ có hạn, trẻ còn quá nhỏ nên cần sử dụng các phương pháp phù hợp với lứa 

tuổi của trẻ thì mới có hiệu quả tích cực. Liên quan đến vấn đề này, có tới 56,5% đánh 
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giá đây là một khó khăn và việc lựa chọn các hoạt động giáo dục cụ thể trong nội dung 

này cũng làm khó cho giáo viên thực hiện (43,7%). Thực tế, nhiều cán bộ cho biết các 

thầy cô có hiểu biết rất rõ về vấn đề này, song lựa chọn cách thức, ngôn ngữ, để làm 

cho trẻ hiểu thì thật sự là một trở ngại lớn. 

Hai là, nhóm các khó khăn nhận được sự đồng thuận cao của các cán bộ tham gia 

trả lời là chưa có mô hình phối hợp giữa các ngành trong việc công tác giáo dục 

phòng, chống XHTD trẻ em (58,2%) và có sự chồng chéo về trách nhiệm trong thực 

hiện hoạt động này (57,8%).  

Ba là, những khó khăn về tài liệu, học cụ và cơ sở vật chất cũng được các cán bộ 

chia sẻ đang tạo ra những áp lực lớn về kết quả, chất lượng của công tác giáo dục 

phòng, chống XHTD trẻ em cho trẻ mầm non.  

Bốn là, các khó khăn khác được đề cập đến ở mức độ thấp hơn, như phụ huynh 

chưa ủng hộ triển khai hoạt động này (21,8%). Nhiều phụ huynh cho rằng trẻ mầm non 

còn quá nhỏ, chưa có hiểu biết về vấn đề này và các bậc phụ huynh có thể bao bọc con 

mình trong môi trường an toàn, lành mạnh nên việc triển khai không thực sự cần thiết. 

Khó khăn không có đủ thời gian cũng nhận được 25,7% ý kiến đồng thuận, nhiều cán 

bộ cho rằng hoạt động trong trường mầm non hầu như không bị áp lực bởi vấn đề thời 

gian, do HS mầm non chưa phải học các môn văn hóa bắt buộc nên hoạt động giáo dục 

phòng, chống XHTD trẻ em có thể diễn ra thuận lợi, vì vậy, thời gian chưa phải là rào 

cản lớn. Khó khăn do Ban giám hiệu chưa nhất quán trong thực hiện nội dung này 

nhận được 12,1% ý kiến đồng tình.  

Về kết quả của hoạt động giáo dục phòng, chống XHTD cho trẻ mầm non tại các 

nhà trường.  

Một là, có 2 nội dung có tỷ lệ lựa chọn tốt cao nhất trong 3 mức lựa chọn, gồm 

mục tiêu giáo dục (54,2% đánh giá tốt, 39,4% đánh giá trung bình và 6,4% đánh giá 

kém); nội dung giáo dục (49,2% đánh giá tốt, 39,6% đánh giá trung bình và 11,2% 

đánh giá kém).  

Hai là, có 4 nội dung có tỷ lệ lựa chọn trung bình cao hơn hẳn so với 2 lựa chọn 

còn lại, gồm phương pháp giáo dục (33,2% đánh giá tốt, 56,4% đánh giá trung bình và 

10,4% đánh giá kém); hình thức tổ chức giáo dục (28,7% đánh giá tốt; 59,1% đánh giá 

trung bình và 12,2% đánh giá kém); kết quả của hoạt động giáo dục (29,6% đánh giá 

tốt, 61,1% đánh giá trung bình và 9,3% đánh giá kém) và tài liệu giáo dục (31,2% 

đánh giá tốt; 43,1% đánh giá trung bình và 25,7% đánh giá kém).  

Ba là, tỷ lệ cán bộ có đánh giá kém luôn thấp nhất trong cả 6 nội dung, dao động 

từ 6,4% (mục tiêu giáo dục) đến 12,2% (hình thức tổ chức giáo dục). Cá biệt, ở nội 

dung tài liệu giáo dục, có tới 25,7% cán bộ có đánh giá kém, tỷ lệ đánh giá trung bình 

ở nội dung này cũng rất cao, với 43,7%.  



20 
 

2.3.1.2. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 

cho học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục  

Về mức độ lo l ng trước tình trạng XHTD trẻ em hiện nay, có tới 60,5% HS các 

cấp từ Tiểu học đến THPT bày tỏ sự lo ngại, tỷ lệ cán bộ đánh giá về mức độ phức 

tạp của tình trạng XHTD trẻ em lên tới 81,6%.  

Về mức độ triển khai các hoạt động giáo dục phòng, chống XHTD đối với HS 

phổ thông tại các nhà trường.  

 Một cách chung nhất, biểu đồ cho thấy phương án thỉnh thoảng có tỷ lệ lựa 

chọn cao nhất ở cả 3 cấp học, tuy nhiên, tỷ lệ này ở mức dưới 50,0% ở nhóm HS Tiểu 

học (49,4%), trong khi ở nhóm HS THCS và THPT, tỷ lệ cao hơn rất nhiều, với 68,1% 

ở nhóm HS THCS và 72,0% ở nhóm HS THPT.  

 Tỷ lệ lựa chọn phương án trả lời triển khai đến từng lớp ở 3 cấp học khá ngang bằng 

nhau, với 12,0% ở nhóm HS Tiểu học, 9,4% ở nhóm THCS và 9,6% ở nhóm HS THPT.  

 Như vậy, vẫn còn một bộ phận HS không biết đến hoạt động này ở các nhà trường, 

đặc biệt là ở cấp học Tiểu học, cho thấy sự chưa bao quát hết hoạt động này trong giáo 

dục tại trường học. Bên cạnh đó, có sự khác biệt khá rõ nét về ý kiến của HS các cấp, với 

mức độ triển khai trên phạm vi toàn trường được đông đảo HS THCS và THPT lựa chọn, 

trong khi ở nhóm HS Tiểu học lại là triển khai đến từng nhóm, cá nhân. 

Những cán bộ, giáo viên tham gia thực hiện giáo dục phòng, chống XHTD trẻ 

em ở các nhà trường phổ thông có sự phân công khác nhau giữa các cấp, bậc học. 

Một là, ở nhóm HS Tiểu học, người được HS tin tưởng nhất để thực hiện hoạt 

động giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em ở trường là giáo viên chủ nhiệm, với 

43,3%. Điều này có phần dễ lý giải, bởi ở HS Tiểu học, giáo viên chủ nhiệm chính là 

người gần gũi nhất, có mức độ tương tác với các em nhiều nhất nên cũng dễ hiểu tình 

cảm, tâm trạng của các em nhất. Vị trí thứ hai là giáo viên giáo dục kỹ năng sống, với 

23,8%. Vị trí thứ ba là Ban Giám hiệu, với 15,7%. Một số lực lượng ít nhận được sự 

lựa chọn của HS gồm nhân viên nhà trường (3,1%), tư vấn học đường (9,5%). Có 

4,6% HS Tiểu học không trả lời câu hỏi này.  

Hai là, ở nhóm HS THCS, người được các em lựa chọn nhiều nhất là giáo viên 

giáo dục kỹ năng sống, với 35,8%. Tỷ lệ lựa chọn tư vấn học đường và giáo viên chủ 

nhiệm là khá ngang bằng nhau, lần lượt là 21,0% và 19,8%. Những người khác như 

Ban Giám hiệu, nhân viên nhà trường ít nhận được sự lựa chọn hơn, với 12,2% và 

7,3%. Tỷ lệ không trả lời là 4,0%. 

Ba là, ở nhóm HS THPT, có 37,4% các em lựa chọn tư vấn học đường, tỷ lệ lựa 

chọn giáo viên chủ nhiệm và giáo viên giáo dục kỹ năng sống khá ngang nhau, với lần 

lượt 24,0% và 22,8%. Tỷ lệ rất thấp, chỉ 6,7% HS lựa chọn Ban Giám hiệu và 3,6% 

chọn nhân viên nhà trường. 

Về khó khăn của công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em ở nhà trường thể 

hiện trong 11 khó khăn được xác định dưới đây.   
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Biểu đồ 5. Đánh giá của cán bộ về các khó khăn của công tác giáo dục phòng, chống 

XHTD trẻ em tại các nhà trường 

 
Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài 
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2.3.2. Thực trạng giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em của các lực 

lượng ở ngoài trường học  

2.3.2.1. Thực trạng giáo dục trẻ em tại các trung tâm giáo dục cộng đồng trong 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

Về mức độ triển khai các hoạt động giáo dục phòng, chống XHTD tại các trung 

tâm giáo dục cộng đồng, 37,9% HS tiểu học cho biết nhà trường thường xuyên triển 

khai hoạt động này, trong khi con số tương ứng ở nhóm HS THCS và THPT lần lượt 

là 19,4% và 11,9%, thấp hơn khá nhiều so với nhóm HS Tiểu học. Tỷ lệ trả lời chưa 

bao giờ là thấp nhất, dao động từ 7,1% ở nhóm HS THPT đến 9% ở nhóm HS THCS 

và 10,1% ở nhóm HS Tiểu học.  

 Công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em ở trung tâm giáo dục 

cộng đồng cũng đã gặp một số khó khăn nhất định, thể hiện trong 9 ý kiến dưới đây. 

 

Biểu đồ 6  Đánh giá của cán bộ về các khó khăn của công tác giáo dục phòng, chống 

XHTD trẻ em ở trung tâm giáo dục cộng đồng 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài 
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khảo sát cho biết họ dành sự quan tâm đến công tác này. Rất nhiều ý kiến thảo luận 

nhóm, phỏng vấn sâu đều có chung chia sẻ họ hết sức quan tâm đến công tác này, do 

đây là hoạt động có liên quan mật thiết đến trẻ em- thế hệ tương lai của đất nước. Điều 

đó cho thấy công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em đã thực sự nhận được sự 

chú ý đặc biệt từ phía các cán bộ tại các địa phương. Có sự nhất quán giữa nhận thức 

và hoạt động của đội ngũ cán bộ thực hiện công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ 

em. Mặc dù vậy, mức độ triển khai các hoạt động giáo dục phòng, chống XHTD tại 

các địa bàn nơi cư trú chưa được thực hiện thường xuyên, được xác nhận bởi 66,6% 

HS tiểu học, 75,3% HS THCS và 81,3% HS THPT.  

Về cách thức triển khai hoạt động giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em tại các 

địa bàn nơi cư trú, phổ biến nhất là hình thức phối hợp cùng các nhà trường phổ thông 

để thực hiện (33,1%), những hình thức khác có tỷ lệ lựa chọn thấp hơn, gồm triển khai 

chung tại xã/phường/thị trấn (21,9%), phối hợp cùng các đoàn thể xã hội để thực hiện 

(17,6%) và triển khai ở cấp thôn/bản/tổ dân phố.  

Công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em ở địa bàn cư trú có khá nhiều khó 

khăn thuộc 11 nội dung như biểu đồ dưới đây, trong đó một ý kiến đáng lưu ý là sự 

quan tâm của những người trong cuộc đối với việc cần thiết về một mô hình/ cơ chế 

phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em. 

Biểu đồ 7. Những khó khăn của công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em  

tại nơi cư trú 

 

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài 
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Đánh giá về kết quả của hoạt động giáo dục phòng, chống XHTD tại các địa bàn 

nơi cư trú: Mặc dù còn có những khó khăn nhất định, song công tác giáo dục phòng, 

chống XHTD trẻ em tại các địa bàn nơi cư trú đã thu được những kết quả đáng khích 

lệ. Các cán bộ có liên quan đã rất quan tâm đến công tác này, đã thường xuyên triển 

khai nhiều hoạt động với các hình thức khá phong phú và đa dạng, như triển khai trên 

quy mô rộng (xã/phường/ thị trấn) hoặc triển khai ở quy mô hẹp hơn (tổ dân phố/thôn/ 

bản), phối hợp cùng với các nhà trường hoặc các đoàn thể xã hội để triển khai. Với 

cách làm phong phú như trên, bước đầu hoạt động giáo dục phòng, chống XHTD trẻ 

em tại địa phương đã thu được những kết quả đáng ghi nhận.  

2.3.3. Thực trạng phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại 

tình dục trẻ em đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông 

2.3.3.1. Nghiên cứu, đánh giá sự phối hợp giữa các ban, ngành, đơn vị, địa 

phương trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em đối với trẻ mầm non 

Để đạt được hiệu quả trong công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em, thực 

tiễn đã chứng minh cần có sự phối hợp giữa các lực lượng có liên quan trong triển khai 

công tác này. Tỷ lệ đồng tình với việc nghiên cứu xây dựng mô hình phối hợp liên 

ngành trong công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em đạt từ xấp xỉ 89% trở lên 

trong các nhóm cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhận thức và đề cao sự phối hợp giữa 

các lực lượng trong công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em cho thấy tất cả các 

cán bộ nói chung đều ý thức được tầm quan trọng của việc phối kết hợp trong các hoạt 

động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục. Mong muốn này 

cũng nhận được sự chia sẻ của nhiều bậc phụ huynh (90,8%) và của HS các cấp học 

(84,3% HS Tiểu học; 64,5% HS THCS; 78,3% HS THPT). 

2.3.3.2. Nghiên cứu, đánh giá sự phối hợp giữa các ban, ngành, đơn vị, địa 

phương trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em đối với HS phổ thông 

Các số liệu khảo sát về 9 vấn đề đối với việc phối hợp liên ngành trong giáo dục 

phòng, chống XHTD cho HS phổ thông làm rõ các nội dung: 

- Mức độ đồng tình của cán bộ, phụ huynh, HS về sự phối hợp giữa các lực lượng 

trong công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em đối với HS phổ thông; 

- Đánh giá của cán bộ, HS về thực trạng phối hợp liên ngành trong công tác giáo 

dục phòng, chống XHTD trẻ em đối với HS phổ thông; 

- Đánh giá của cán bộ, phụ huynh về mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị chức 

năng trong công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em đối với HS phổ thông; 

- Địa điểm triển khai các hoạt động phối hợp giáo dục phòng, chống XHTD trẻ 

em đối với HS phổ thông của các đơn vị chức năng; 

- Vai trò (tác dụng) của việc triển khai các mô hình phối hợp trong công tác giáo 

dục phòng, chống XHTD trẻ em đối với HS phổ thông; 
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- Những khó khăn của công tác phối hợp giữa các đơn vị chức năng 

trong hoạt động giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em đối với HS phổ thông; 

Kết quả nghiên cứu phần nào cho thấy sự chưa hài lòng của phụ huynh HS về sự 

phối hợp giữa các lực lượng có liên quan trong công tác giáo dục phòng, chống XHTD 

trẻ em đối với HS phổ thông. Tuy vậy, đội ngũ cán bộ, phụ huynh và chính các em HS 

đều đề cao vai trò của sự phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục phòng, chống 

XHTD trẻ em đối với HS phổ thông, song công tác phối hợp giữa các đơn vị chức 

năng trong hoạt động giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em đối với HS phổ thông lại 

chưa có những chuyển biến tích cực, do hoạt động phối hợp này đang gặp phải khá 

nhiều khó khăn, thách thức. Họ đồng thời chia sẻ 5 khó khăn để thực hiện tốt công tác 

phối hợp như đã được khảo sát ở bậc mầm non. Từ đó, yêu cầu bức thiết hiện nay là 

cần phải xây dựng mô hình hoạt động, tạo ra sự đồng bộ nhằm đem lại những bước 

tiến mới trong hoạt động giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em đối với HS phổ thông 

các cấp trong thời gian tới. 

2.4. Cơ sở pháp lí, hành chính của việc phối hợp liên ngành trong giáo dục 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

2.4.1. Phương pháp xây dựng mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

2.4.1 1  Phương pháp tiếp cận hệ thống - c u trúc 

Hệ thống được hiểu là chỉnh thể toàn vẹn, có tính thống nhất, có tổ chức. Dưới 

dạng khái quát nhất, có thể hiểu hệ thống là sự kết hợp các yếu tố mà các yếu tố trong 

đó có mối quan hệ với nhau. Trong một số nghiên cứu về hệ thống Claude Levi - 

Strauss - nhà dân tộc học, nhà nhân học và nhà xã hội học nổi tiếng người Pháp đã 

viết: “Hệ thống là tổng thể "quần thể" các yếu tố có sự phụ thuộc lẫn nhau - chúng 

được gắn kết với nhau bằng các kiểu quan hệ như vậy, nếu như tính chất của một trong 

các mối quan hệ đó thay đổi, thì các quan hệ khác cũng thay đổi và cuối cùng toàn bộ 

"quần thể" được thay đổi”.  

Nghiên cứu đề tài (xây dựng tiêu chí dự báo, bình luận số liệu đánh giá mô hình 

phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em) được tiến 

hành trên cấu trúc đã được xác lập một cách hệ thống. Các luận cứ, mô hình phối hợp 

liên ngành được xây dựng cụ thể trong từng tiêu chí khác nhau nhưng vẫn được xem 

xét trong một hệ thống các chỉ số có liên kết chặt chẽ với nhau theo một trình tự nhất 

định nhưng không nghiêm ngặt đến mức cố định. 

Mối quan hệ giữa luận cứ và mô hình phối hợp liên ngành được nhìn nhận theo 

một cấu trúc đó là mối quan hệ chặt chẽ, kéo theo hay nảy sinh. Đảm bảo vấn đề phòng 

chống xâm hại trẻ em được phân tích, đánh giá một cách toàn diện, dựa trên nhiều mặt; 

xác định mối liên hệ hữu cơ giữa các ngành trong việc phối hợp để thực hiện việc giáo 

dục phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.  



26 
 

Phương pháp tiếp cận hệ thống hay phương pháp hệ thống (Systematic 

approach).  

Nội dung của phương pháp tiếp cận hệ thống trong xây dựng mô hình phối hợp 

liên ngành trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em thực chất là 

phải phân biệt được rõ ràng cấp độ hệ thống - cấu trúc và cấp độ tương tác giữa các 

thành tố cấu thành mô hình bao gồm các bên liên quan, cơ chế vận hành, đối tượng 

thực hiện và giám sát. Bằng cách tiếp cận hệ thống này ta mới có thể phân biệt được 

những thay đổi của cấu trúc với những thay đổi trong lòng cấu trúc để có thể xây dựng 

được một mô hình phối hợp liên ngành cho hoạt động giáo dục phòng, chống xâm hại 

tình dục trẻ em. 

2.4 1 2  Phương pháp nghiên cứu liên ngành trong xây dựng mô hình 

Trong nghiên cứu này, phương pháp liên ngành được biểu hiện rõ nhất trong việc 

nghiên cứu sự phối hợp liên ngành giữa ngành giáo dục với và các Bộ/ngành khác như 

công an, y tế,… trong công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Đây là hình 

thức cùng hợp tác làm việc theo các mục tiêu đã được định hướng. Phương pháp này 

nhằm giúp người nghiên cứu hiểu rõ về thực trạng, hệ thống chính sách, hiệu quả thực 

hiện của các hoạt động phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong và ngoài nhà 

trường đối với HS phổ thông. Do đó, đây là một trong những phương pháp tiếp cận để 

xây dựng được Mô hình phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục  phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em trong và ngoài nhà trường đối với HS phổ thông. 

2.4.2. Căn cứ được sử dụng để xây dựng mô hình phối hợp liên ngành trong 

giáo dục  phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em đối với trẻ em 

2.4 2 1  Căn cứ pháp lí của mô hình phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục  

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em đối với trẻ em 

Những quy định đó cụ thể như: Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 5-4-2016 

(có hiệu lực thi hành từ ngày 01-6-2017); Luật Giáo dục, Quyết định số 1555/ QĐ-

TTg ngày 17 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 

hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020, Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc 

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

trong tình hình mới, ngày 5 tháng 11 năm 2012… 

- Quyết định số 2361/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu tổng quát: mọi 

trẻ em đều được bảo vệ để giảm nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chú trọng bảo vệ 

trẻ em để không bị xâm hại; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để 

phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có cơ hội phát triển. 

- Quyết định số 1023/QĐ-TTg ngày 7-6-2016 Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu 

lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 4177/QĐ-BYT ngày 3-8-2016. 
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- Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường giải pháp 

phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, ngày 16/5/2017;  

- Nghị định số 80/2017/NĐ-CP Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, ngày 17/7/2017; Kế hoạch hành 

động quốc gia về chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP 

hướng dẫn thi hành luật trẻ em, trong đó nêu rõ quy trình hỗ trợ can thiệp cho trẻ em 

nguy cơ và nạn nhân. Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê chuyệt 

Chương trình hành động quốc gia vì Trẻ em 2021 - 2030 và Quyết định 1863/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống 

bạo lực xâm hại trẻ em 2020 - 2025, trong đó nêu rõ mục tiêu về thúc đẩy mô hình 

cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trong trường học và thanh kiểm tra việc thực hiện công 

tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa và xử lí kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục, 

tai nạn thương tích trẻ em trong trường học.  

- Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đây là lần đầu tiên Việt Nam ban 

hành một chương trình ở cấp quốc gia riêng về vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường 

mạng. Việc ban hành chương trình cấp quốc gia bảo vệ trẻ em trên mạng là cụ thể hóa 

một bước việc thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội 

về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về 

phòng, chống xâm hại trẻ em và là thông điệp mạnh mẽ, thể hiện sự quyết tâm của 

Chính phủ bảo vệ thế hệ công dân số tương lai.  

 - Thông tư 32/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình giáo dục phổ 

thông mới, trong đó tích hợp nội dung giáo dục phòng chống bạo lực học đường, xâm 

hại trẻ em; giáo dục kĩ năng sống vào chương trình của một số môn học, hoạt động giáo 

dục, ngoại khóa và một số nội dung khác. Một loạt các văn bản do Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành như: Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác xã hội trong 

trường học và Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn 

tâm lí cho HS, Kế hoạch số 588/KH-BGDĐT về phòng, chống bạo lực học đường trong 

các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm 2019, 

Quyết định số 987/QĐ-BGDDT ngày 17/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

Kế hoạch hành động phòng, ngừa hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em 

trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2020 - 2025; Công văn số 424/BGDĐT-GDCTHSSV 

ngày 19/1/2021 hướng dẫn triển khai hệ thống phòng ngừa bạo lực học đường,… Theo 

đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm môi trường giáo 

dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên.  

2.4 2 2  Cơ sở thực tiễn của mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục  phòng, 

chống xâm hại tình dục trẻ em 
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- Tình trạng bạo lực và XHTD trẻ em đối với trẻ mầm non trên thế giới  

Về tình trạng bạo lực tình dục đối với trẻ em: Trên toàn thế giới, khoảng 15 triệu 

trẻ em gái vị thành niên độ tuổi 15-19 từng bị ép quan hệ tình dục hoặc bị ép tham gia 

hành vi tình dục. Chỉ 1% trẻ em gái vị thành niên từng bị bạo lực tình dục nói rằng các 

em đã tìm đến các dịch vụ chuyên nghiệp để được giúp đỡ. Tại 28 quốc gia có dữ liệu, 

trung bình 90% trẻ em gái vị thành niên từng bị ép quan hệ tình dục nói rằng thủ phạm 

của vụ xâm hại đầu tiên là người quen của các em. Dữ liệu từ 6 quốc gia cho thấy thủ 

phạm của bạo lực tình dục với trẻ em trai vị thành niên thường là bạn bè, bạn cùng lớp 

và bạn tình. 

Tình trạng tử vong do bạo lực ở trẻ em: Trên toàn cầu, cứ 7 phút lại có 1 trẻ vị 

thành niên tử vong do bạo lực. Tại Hoa Kỳ, trẻ em da đen không thuộc gốc Hispanic 

độ tuổi 10-19 có nguy cơ bị giết cao gần gấp 19 lần so với trẻ em da trắng không thuộc 

gốc Hispanic cùng độ tuổi. Nếu tỷ lệ giết trẻ vị thành niên da đen không thuộc gốc 

Hispanic này áp dụng trên toàn quốc thì Hoa Kỳ sẽ là một trong 10 quốc gia nguy 

hiểm chết người nhất trên thế giới.  

Về nạn bạo lực học đường: Một nửa số trẻ em độ tuổi đến trường - 732 triệu trẻ - 

sống tại các quốc gia nơi việc trừng phạt thân thể ở trường học chưa bị cấm tuyệt đối. 

Ba phần tư số vụ nổ súng tại trường học được ghi nhận xảy ra trong 25 năm qua là ở 

Hoa Kỳ. Trên thế giới, vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em rất được quan tâm. Nhìn chung, 

các nghiên cứu về giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em theo mô hình liên ngành, thậm 

chí liên quốc gia rất được chú trọng.  

Để chấm dứt bạo lực đối với trẻ em, UNICEF đang kêu gọi các chính phủ khẩn 

trương hành động và hỗ trợ thực hiện Bảy chiến lược nhằm chấm dứt bạo lực với trẻ em 

(INSPIRE) - hướng dẫn chiến lược này đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), UNICEF 

và Nhóm Cộng tác Toàn cầu Chấm dứt Bạo lực đối với Trẻ em thống nhất và thúc đẩy 

- Tình trạng bạo lực và XHTD trẻ em đối với trẻ em tại Việt Nam 

Kỷ luật bạo lực đang diễn ra phổ biến với gần 68,4% trẻ em độ tuổi 1-14 được báo 

cáo là đã từng bị cha mẹ hoặc người chăm sóc bạo lực ở nhà. Khoảng 20% trẻ em 8 tuổi 

cho biết họ bị trừng phạt thân thể ở trường. Khoảng 9,6% trẻ em (tương đương 1,7 triệu 

trẻ) độ tuổi 5-17 được coi là lao động trẻ em, trong đó gần 7,2% làm việc trong điều kiện 

lao động có hại. Tỷ lệ trẻ em gái và nữ thanh niên 15-19 tuổi đã kết hôn tăng từ 5,4% vào 

năm 2006 lên khoảng 11% vào năm 2014. Theo Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh 

- Xã hội, tổng hợp từ số liệu của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an: trong giai đoạn 2011-

2014, có tổng cộng 7.221 trẻ em bị xâm hại, cụ thể là: 1.640 vụ năm 2011, 1.819 vụ năm 

2012, 1.898 vụ năm 2013 và 1.854 vụ năm 2014. 

Cũng theo Cục Trẻ em, trong 02 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, trong đó 2.643 vụ xâm hại 
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tình dục với 2.690 trẻ em bị xâm hại tình dục; 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. Tính tổng 4 năm 6 tháng từ 

2015 đến 6 tháng đầu năm 2019, cả nước có 8.709 trẻ em bị xâm hại, cụ thể là: 1.943 

trẻ em (2015), 1.845 trẻ em (2016), 1.742 trẻ em (2017), 1.779 trẻ em (2018) và 1.400 

trẻ em (nửa đầu 2019). 

Theo báo cáo của Chính phủ, từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2019, cả nước đã 

phát hiện, xử lý về hình sự và xử lý hành chính: 8.442 vụ xâm hại trẻ em với 8.709 trẻ 

em bị xâm hại. Trong đó: Xâm hại tình dục: 6.432 trẻ em, chiếm 73,85% tổng số trẻ 

em bị xâm hại; Bạo lực trẻ em: 857 trẻ em (giết trẻ em: 191 trẻ, cố ý gây thương tích: 

666 trẻ), chiếm 9,84% tổng số trẻ em bị xâm hại; Mua bán, bắt cóc, chiếm đoạt trẻ em: 

106 trẻ em, chiếm 1,22% tổng số trẻ em bị xâm hại... Ngoài số trẻ em bị xâm hại bởi 

các hình thức nêu trên, còn có 790.518 trẻ em lao động không đúng quy định của pháp 

luật về lao động; 156.932 trẻ bị bỏ rơi, bỏ mặc và khoảng 13.489 trẻ em 15 tuổi tảo 

hôn. Mỗi ngày trung bình có 7 trẻ em bị xâm hại, 1 năm có 38 trẻ em bị giết hại, 133 

trẻ em bị thương tích, 1286 trẻ em bị xâm hại và 84 trẻ em mang thai. 

Theo số liệu của Bộ Công an, chỉ tính riêng năm 2020, cơ quan chức năng đã phát 

hiện 1.945 vụ xâm hại trẻ em, trong đó, 1.506 trẻ bị xâm hại về tình dục; 97% số vụ bị 

phát hiện, đối tượng đều có quen biết với nạn nhân, gia đình của nạn nhân. 

Theo thống kê từ Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, trong 6 tháng đầu năm 

2021, Tổng đài đã tiếp nhận 171.019 cuộc gọi đến, trong đó có 706 ca phải hỗ trợ, can 

thiệp (tăng 299 ca so với cùng kỳ năm trước). Trong các ca hỗ trợ, can thiệp cho trẻ 

em, có 362 ca bạo lực trẻ em, chiếm 51,27% (cao hơn cùng kỳ năm 2020 là 167 ca, 

tương đương 3,36%); 122 ca xâm hại tình dục trẻ em, chiếm 17,28% (tăng hơn cùng 

kỳ năm trước 13 ca). Trong đó, tỷ lệ trẻ em bị bạo lực trong gia đình tăng 3% so với 

cùng kỳ năm 2020, đây là điều đáng báo động về phương pháp giáo dục của cha 

mẹ/người chăm sóc đối với trẻ em. Đối với các ca bị xâm hại tình dục, có 71 ca hiếp 

dâm trẻ em, chiếm 58,2% (tăng 16 ca so với cùng kỳ 2020), 51 ca dâm ô trẻ em, chiếm 

25,4% (tăng 21 ca so với cùng kỳ năm 2020). Tỷ lệ trẻ em bị xâm hại tình dục bởi bạn 

bè, người quen chiếm 31,1%; bởi người thân trong gia đình vẫn tương đối cao, chiếm 

23,8% (tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020). 

2.4 2 3  Cơ sở lí luận về mô hình phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong và ngoài trường học đối với trẻ em 

- Mô hình 

Mô hình là một loại “cấu trúc” thu gọn, có tính đại diện hoặc là một “quá trình” 

hoạt động tồn tại ở khắp mọi nơi, trong mọi lĩnh vực ngành nghề mà trong đó các thuật 

ngữ như “mô hình hóa” và “mô hình” là một phần của ngôn ngữ hàng ngày, là khái 

niệm bao hàm trong đó cả ý nghĩa về vật ch t và phi vật ch t; phản ánh c u trúc 
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thành tố về vật ch t và các mối quan hệ, tính quy luật bên trong của một đối tượng 

nh t định, giúp cho quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, đối chiếu giữa lí thuyết với thực 

tiễn về đối tượng đó trở nên dễ dàng, thuận lợi hơn  Tuy nhiên, tùy vào từng lĩnh vực 

khoa học khác nhau các thành tố của mô hình và hoạt động vận hành của các mô hình 

cũng khác nhau. 

Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, mô hình được quan niệm là mô hình lí 

thuyết, đó là sự mô tả bằng lời hoặc bằng sơ đồ, có vai trò thay thế vật thật, phản ánh 

cấu trúc, nội dung tổ chức và chức năng cũng như thuộc tính cơ bản khác của đối 

tượng được mô hình hóa. Trên cơ sở mô hình lí thuyết, đề tài tiến hành thử nghiệm 

một số yếu tố của mô hình để từ đó có được những kết luận về tính khả thi, về các điều 

kiện cần thiết cho việc triển khai mô hình trong thực tiễn. 

Một số lưu ý trong quan niệm về mô hình: Một hệ thống A được gọi là mô hình 

của một hệ thống thực B khi đảm bảo 2 đặc điểm sau: (1- đẳng cấu): A phải có tất cả 

các yếu tố cơ bản mà hệ thống thực tiễn B chứa đựng, đồng thời A phải thể hiện được 

các mối liên hệ giữa các yếu tố cơ bản của B; (2- đơn giản): A phải được thể hiện đơn 

giản, dễ hiểu, dễ nghiên cứu. Hai đặc điểm này, xét về phương diện nghiên cứu khoa 

học được gọi là đảm bảo tính trực quan. Mô hình giáo dục thể hiện những tính chất, 

phong cách, đặc trưng cơ bản của nền giáo dục gắn với một giai đoạn phát triển lịch sử 

nhất định của một quốc gia. 

- Mô hình phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ 

em là một thiết kế mang tính mô phỏng nhằm diễn tả đặc điểm cơ bản, cấu trúc và 

cách vận hành của một hệ thống, một quá trình phòng, chống XHTD trẻ em.  

Các thành tố của mô hình phối hợp liên ngành bao gồm: 

- Triết lí giáo dục: là những tư tưởng, quan điểm lớn có ý nghĩa định hướng, chỉ 

đạo, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động giáo dục trong một giai đoạn lịch sử cụ thể, 

phản ánh bản chất, bản sắc của nền giáo dục trong giai đoạn lịch sử đó.  

- Mục tiêu giáo dục (mô hình nhân cách người học): là một hệ thống các chuẩn 

mực của một mô hình nhân cách cần hình thành ở người học trong mỗi thời đại, trong 

từng giai đoạn xác định.  

- Chương trình giáo dục: là sự trình bày hệ thống một kế hoạch tổng thể các hoạt 

động giáo dục trong một thời gian xác định.  

- Môi trường giáo dục: là toàn bộ môi trường vật chất và tinh thần mà trong đó 

con người được giáo dục sống, học tập và sinh hoạt. Môi trường giáo dục có tác động 

quan trọng đến hoạt động giáo dục và sự hình thành nhân cách của người học phù hợp 

với mục đích giáo dục đã định. Môi trường giáo dục có thể được phân chia thành môi 

trường xã hội (gồm môi trường gia đình, môi trường nhà trường, môi trường ngoài nhà 

trường,...) và môi trường tự nhiên.  
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- HS: là đối tượng cần sự giáo dục của cả gia đình và nhà trường, là đối tượng 

trung tâm của mô hình giáo dục; đồng thời theo quan điểm giáo dục hiện đại, HS là 

chủ thể của quá trình tiếp nhận tri thức, hoàn thiện kĩ năng, năng lực và nhân cách để 

tự kiến tạo bản thân. 

- Nhà giáo dục: là người giảng dạy, giáo dục cho HS, lên kế hoạch, tiến hành các 

tiết dạy học, thực hành và phát triển các chương trình giáo dục của nhà trường, đồng 

thời cũng là người đánh giá chất lượng giáo dục. Theo quan điểm giáo dục mới, Nhà 

giáo có vai trò quyết định trọng việc tổ chức, hướng dẫn HS tiếp thu tri thức, rèn luyện 

phẩm chất và năng lực để đạt được mục tiêu giáo dục. 

- Nhà quản lí: là người có vai trò quản lí, lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của cơ 

sở giáo dục; là người tham gia xây dựng, hoạch định và thực thi các chính sách và kế 

hoạch giáo dục ở các cấp độ nhất định; liên kết các bộ phận riêng rẽ, tổ chức các mối 

quan hệ trong nhà trường một cách nhịp nhàng để tạo thành 1 chỉnh thể. 

- Các nhân vật khác tham gia vào quá trình giáo dục: là phụ huynh HS và cộng 

đồng xã hội (chính quyền địa phương, các đoàn thể, tổ chức xã hội,…), lực lượng luôn 

quan tâm và góp phần tham gia vào quá trình giáo dục.  

- Về vai trò của các lực lượng gia đình - nhà trường - xã hội  

Thứ nhất, mối quan hệ mật thiết, thường xuyên giữa Gia đình - Nhà trường - Xã 

hội là yếu tố cần thiết quyết định đến hiệu quả giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em 

cho HS các cấp. 

Thứ hai, để mối quan hệ này thành công, đạt được kết quả như mong muốn cần 

nhiều yếu tố: (i) Có cơ chế, chính sách ràng buộc và các hướng dẫn cụ thể; (ii) Có cách 

thức vận hành mối quan hệ giữa Gia đình, nhà trường, xã hội theo từng bước cụ thể; 

(iii) Có các nguyên tắc chung để chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát mối quan hệ; (iv) Cơ 

chế và những quy định, hướng dẫn vận hành mô hình. 

Ngoài ra, phân tích chuyên sâu về vấn đề mô hình phối hợp để thực hiện giáo dục 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em có thể kể đến một số mô hình phối hợp giữa các 

ban ngành, trường - xã hội, gia đình - tổ chức trong phòng, chống XHTD trẻ em như: 

Mô hình Erin’s Law (gọi tên cho Office of Superintendent of Public Instruction; Mô 

hình phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em của Kaufman và cộng sự (2006) đã mô tả 

về các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ XHTD trẻ em; Mô hình xây dựng môi trường 

sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em do WHO đề xuất năm 2002  

2.4.3. Tính cấp thiết của việc xây dựng mô hình phối hợp liên ngành trong 

giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em  

Trong những năm gần đây, công tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm XHTD 

đối với trẻ em nói chung, ở cấp học phổ thông nói riêng đã và đang thu hút sự quan 

tâm đặc biệt và theo dõi sát sao của đông đảo các tầng lớp nhân dân, phương tiện 
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thông tin đại chúng và tổ chức xã hội dân sự. Một số nghiên cứu về vấn đề này đã 

nhận định: phần lớn các cấp, các ngành, toàn xã hội đã quan tâm và nhận thức về công 

tác trẻ em ngày một nâng cao; các quyền của trẻ em đã được thực hiện tốt hơn; những 

vấn đề phát sinh về trẻ em được quan tâm giải quyết. Tuy nhiên, một số vấn đề về trẻ 

em vẫn còn tồn tại và diễn biến phức tạp như: bạo lực, XHTD, xâm hại trên môi 

trường mạng, tử vong do tai nạn, thương tích, lạm dụng sức lao động trẻ em ở một số 

ngành nghề, lĩnh vực, suy dinh dưỡng trẻ em thể thấp còi, an toàn, vệ sinh trong 

trường học, trẻ em bỏ học, thiếu thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cho trẻ em. 

Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến tình trạng xâm hại trẻ em cần được đưa 

lên hàng đầu đó là cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chuyên môn ở nhiều địa 

phương chưa quan tâm đúng mức và chưa quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

phòng, chống xâm hại trẻ em. Thậm chí có một số nơi còn coi nhẹ công tác này. Theo 

Báo cáo số 69 của Đoàn giám sát Quốc hội, có 49/63 tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố chưa có nghị quyết chuyên đề về chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống 

XHTD trẻ em mà chủ yếu lồng ghép vào các nhiệm vụ chung về kinh tế - xã hội với 

các nội dung chưa đầy đủ, chưa đáp ứng với yêu cầu hoặc là chậm ban hành các nghị 

quyết này. Báo cáo nhấn mạnh đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân bởi một khi 

mà cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn nhận thức chưa đầy đủ thì làm sao nhân 

dân có thể nhận thức đầy đủ để phòng, chống xâm hại trẻ em. Do đó, cần tăng cường 

chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện nhiệm vụ này một cách hiệu quả 

thông qua các mô hình phối hợp liên ngành cụ thể. Bởi lẽ, phòng, chống xâm hại trẻ 

em không chỉ là trách nhiệm một vài ngành, bộ, địa phương mà là trách nhiệm của các 

ngành, các cấp, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Đặc biệt là sự phối hợp, liên kết 

giữa 7 Bộ có liên quan: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Tư 

pháp, Bộ Công an. Trong các biện pháp phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, hoạt 

động giáo dục, tuyên truyền được xem là phương pháp đem lại hiệu quả cao nhất.  

2.4.4. Tiêu chí xây dựng mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, 

chống xâm hại tình dục trẻ em  

2.4.4.1. Về mục đích xây dựng mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

- Để bảo vệ trẻ em, nâng cao sức khỏe trong trường học và cộng đồng, mô hình 

được xây dựng như một cẩm nang, từng bước cho những ai, tổ chức quan tâm đến việc 

sử dụng phương pháp tiếp cận chuẩn mực để giải quyết vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em  

- Mô hình được xây dựng với mong muốn tăng số lượng các bên, các hành vi can 

thiệp tại trường học và cộng đồng với công tác phòng, chống XHTD trẻ em trong những 

năm tới. Mô hình nhằm phát triển và nâng cao sự liên kết và phối hợp các lực lượng 
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trong cộng đồng nhằm huy động sức mạnh tổng thể cả về nhân lực và vật lực để thực 

hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống XHTD trẻ em trong và ngoài nhà trường. 

- Mô hình phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ 

em trong và ngoài nhà trường cho trẻ mầm non sẽ cung cấp cả thông tin lí thuyết và 

thực tiễn để các bên liên quan thực hiện hiệu quả công tác này.  

- Mô hình phối hợp liên ngành góp phần thực hiện được mục tiêu phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em thông qua việc tổ chức các hoạt động cho HS tìm hiểu, khám 

phá môi trường, thực hành các hoạt động nhận thức, bảo vệ bản thân, hình thành thái 

độ, kĩ năng và lối sống trên cơ sở khai thác các điều kiện tự nhiên, điều kiện vật chất, 

văn hóa sẵn có của nhà trường và địa phương. 

2.4.4.2. Nguyên t c xây dựng mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục  

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

- Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn.  

- Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi. 

- Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học. 

- Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và phát triển.  

- Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả.  

- Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống.  

3.1.4.3. Yêu cần cần đạt trong xây dựng mô hình phối hợp liên ngành trong giáo 

dục  phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

Thứ nhất, các yếu tố vật chất (gồm môi trường giáo dục, môi trường xã hội, cơ sở 

vật chất) và yếu tố phi vật chất (năng lực, thái độ và nhận thức của cán bộ quản lý, 

giáo viên, HS) về việc thực hiện các hoạt động của công tác phòng, chống XHTD trẻ 

em trong và ngoài nhà trường. 

Thứ hai, năng lực vận dụng các văn bản pháp lí và đề xuất hệ thống giải pháp để 

nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em trong và ngoài 

nhà trường đối với HS phổ thông của các bên tham gia. 

Thứ ba, năng lực phòng, chống XHTD trẻ em trong và ngoài nhà trường đối với 

trẻ mầm non có thể được phân tích theo nhiều mô hình khác nhau, như mô hình RASH 

về cấu trúc phân lớp năng lực với các biểu hiện hành vi. 

2.4.4.4. Tiêu chí xây dựng mô hình 

- Tiêu chí liên quan đến thực hiện mục tiêu của mô hình bao trùm, chỉ đạo quan 

hệ và kết quả hành động. 

- Tiêu chí liên quan đến công tác chỉ đạo, quản lí, điều hành các hoạt động của mô hình. 

- Tiêu chí về kết quả thực hiện các hoạt động của mô hình. 

2.4.5. Điều kiện cần thiết để xây dựng mô hình 

2.4 5 1  Điều kiện pháp lí để xây dựng mô hình  
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Cơ chế chính sách của Nhà nước trong công tác phòng, chống XHTD trẻ em cho 

HS đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục. Riêng tội xâm hại 

tình dục trẻ em được đề cập từ Bộ luật Hình sự năm 1999 bao gồm: Tội hiếp dâm trẻ 

em (Điều 112); Tội cưỡng dâm trẻ em (Điều 114); Tội giao cấu với trẻ em (Điều 115); 

Tội dâm ô đối với trẻ em (Điều 116). Các điều luật này đã làm rõ khái niệm về “xâm 

hại tình dục trẻ em” và các biểu hiện của hành vi phạm tội này. Điều đó đã cho thấy sự 

quyết tâm của Nhà nước với công tác bảo vệ trẻ em và sự nghiêm minh của pháp luật 

trong việc xử lí loại tội phạm này. Gần đây nhất, năm 2015, loại tội phạm này đã được 

nêu chi tiết hơn về dấu hiệu phạm tội cũng như các mức hình phạt tương ứng với các 

mức độ phạm tội. Trong chương XIV của Bộ luật hình sự 2015, có 07 điều luật (từ 

Điều 141 đến Điều 147), trong đó có 05 điều quy định về tội phạm XHTD trẻ em (so 

với Bộ luật Hình sự 2009, tội phạm về xâm hại tình dục trẻ em đã tăng lên 01 điều). Sự 

cụ thể hóa của các văn bản pháp luật cũng hỗ trợ trong việc giáo dục tuyên truyền cho 

người dân về vấn nạn này.  

Bên cạnh đó, có thể đề cập đến một số tài liệu, văn bản liên quan đến bảo vệ 

quyền trẻ em của quốc tế và Việt Nam như sau: Trẻ em có quyền được bảo vệ theo 

Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em và luật pháp Việt Nam: 

 - Luật Trẻ em, Luật số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016 của Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

- Luật Giáo dục, Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

 - Bộ luật Hình sự, Luật số 100/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

12/2017/QH14.  

- Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật số 52/2014/QH13 ngày 19/6/20914 của Quốc 

hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

- Luật Lao động, Luật số 45/2019/QH14 của của Quốc hội nước Cộng hòa Xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị quyết số 121/2020/QH14 của Quốc hội ngày 19/6/2020 về việc tiếp tục 

tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống 

xâm hại trẻ em. 

- Bộ Chính trị (2012), Chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, ngày 5/11/2012.  

- Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc tăng cường giải pháp 

phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, ngày 16/5/ 2017. 

- Nghị định số 80/2017/NĐ-CP: Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, ngày 17 tháng 7 năm 2017.  
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- Nghị quyết số 1863/QĐ-TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 

2020-2025. 

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật Trẻ em;  

- Nghị định số 130/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em (thay thế cho 

Nghị định số 144/2013NĐ-CP ngày 29/10/2013); 

- Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tệ 

nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình 

(thay thế cho Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013); 

- Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh 

công tác phòng, chống bạo lực gia định; 

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 

giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. 

3 1 5 2  Điều kiện về nhân lực để xây dựng mô hình 

- Các yếu tố bên ngoài nhà trường 

- Những yếu tố bên trong nhà trường 

2.4 5 3  Điều kiện về cơ sở vật ch t để xây dựng mô hình 

 Vật lực: cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu phục vụ và triển khai hoạt động của mô 

hình được tính toán trong kế hoạch hoạt động của từng bên tham gia theo lộ trình phù 

hợp, thích ứng với nội dung cũng như phương thức tổ chức hoạt động phòng chống 

xâm hại tình dụng trẻ em cũng như yêu cầu và năng lực của các chủ thể tham gia cả 

trong và ngoài nhà trường.  

Cơ sở vật chất cho hoạt động phòng, chống XHTD trẻ em trong trường học chính 

là tạo ra môi trường sư phạm có đầy đủ thiết bị nghe nhìn, hệ thống phát thanh của nhà 

trường, có hội trường lớn, phòng học có đủ điều kiện về ánh sáng, âm thanh, đèn chiếu, 

các thiết bị công nghệ thông tin, hệ thống wifi và các thiết bị kỹ thuật hỗ trợ khác. Các 

trường học nâng cấp hệ thống máy tính và mạng Internet phục vụ cho hoạt động giáo 

dục phòng chống XHTD trẻ em cho HS các cấp học phổ thông. 

Xây dựng một môi trường thuận lợi cho việc phối hợp các bên tham gia cũng là 

một yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện mô hình liên ngành trong giáo dục 

phòng, chống XHTD trẻ em. Môi trường thuận lợi đó cũng chính là mối quan hệ tương 

tác bên trong và bên ngoài để tổ chức hoạt động này một cách hiệu quả. Nó thể hiện sự 

quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp, các cấp quản lí giáo dục 

đến hoạt động này. Mối quan hệ bên trong đó là sự gắn kết giữa các bộ phận, giữa các 
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cá nhân trong tổ chức trong và ngoài nhà trường, đó là hệ thống niềm tin, giá trị được 

xây dựng nên trong quá trình các hoạt động giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em cho 

trẻ mầm non và HS. 

Xây dựng hệ thống văn vản chỉ đạo, tài liệu hướng dẫn phù hợp 

Về kinh phí, cần có những cơ chế, chính sách tài chính cụ thể, hợp lí nhằm huy 

động được nhiều nguồn lực tài chính phục vụ cho việc vận hành cũng như thực hiện 

mô hình phòng, chống XHTD trẻ em trong và ngoài nhà trường. Huy động các nguồn 

kinh phí theo hình thức xã hội hóa để tăng cường cho hoạt động có hiệu quả.  

2.5. Tiểu kết chương 2 

1. Về phương diện lý luận, việc phối hợp liên ngành trong phòng, chống XHTD 

trẻ em đang dần trở thành xu thế chung của tất cả các ngành nghề, lĩnh vực cùng chung 

tay đẩy lùi vấn nạn này tại Việt Nam. Thông qua việc tìm hiểu cơ sở lý luận cho thấy, 

mỗi ngành nghề, đối tượng đều có những quan điểm khác nhau về XHTD trẻ em, 

nhưng đều có chung một mục tiêu là đẩy lùi vấn nạn này, mang đến cho trẻ em Việt 

Nam một môi trường sinh sống, học tập thật bình đẳng, an toàn và hạnh phúc. Để công 

tác phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em tại Việt Nam được 

hiệu quả, cần quan tâm đến mục tiêu làm giảm tỉ lệ trẻ em bị XHTD và người có dấu 

hiệu hay nguy cơ trở thành người XHTD. Triển khai giáo dục phòng, chống XHTD trẻ 

em cần lưu tâm đến thay đổi môi trường sống xung quanh trẻ có nguy cơ bị xâm hại để 

hình thành môi trường sống an toàn, lành mạnh. Mục tiêu giáo dục phòng, chống 

XHTD không chỉ cho đối tượng trẻ em và gia đình của trẻ, mà còn phải tuyên truyền 

nâng cao nhận thức của người dân trong khu vực trẻ sinh sống để ai cũng có thể mạnh 

dạn lên tiếng, hỗ trợ, giúp đỡ khi trẻ bị tấn công và có những biện pháp phòng, chống 

phù hợp. Ngoài ra, giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em phải lưu ý đến vấn đề thuần 

phong mỹ tục và các vấn đề đạo đức, văn hóa của người Việt Nam. 

2. Trong những năm qua, ngành giáo dục đã có những nỗ lực đưa công tác giáo 

dục phòng, chống XHTD trẻ em vào trong quá trình dạy học, thông qua các hoạt động 

giáo dục giới tính, giáo dục tích hợp và giáo dục kỹ năng sống bằng những đề án khác 

nhau. Thế nhưng có một thực tế đó là, công tác phối hợp liên ngành trong giáo dục 

phòng, chống XHTD trẻ em chưa được thực hiện, dẫn đến chưa huy động được sức 

mạnh của các ngành, các cấp và của cả hệ thống chính trị vào công tác giáo dục phòng, 

chống XHTD trẻ em. Hiệu quả của mối quan hệ phối hợp trong giáo dục phòng, chống 

XHTD trẻ em còn ít nhiều hạn chế. Thực tế cho thấy vẫn chưa kịp thời phát hiện, điều 

tra các vụ việc XHTD trẻ em, việc tuyên truyền và giáo dục từ đó cũng bị ảnh hưởng. 

Công tác xử lý có nơi, có lúc chưa được nghiêm minh, triệt để dẫn đến tình trạng 

XHTD trẻ em còn tồn tại, phát triển vì vậy, sự phối hợp liên ngành của toàn xã hội đối 

với công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em cần được xem xét và cải thiện. Chỉ 
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thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp 

phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em mở đường cho sự tham gia đồng thuận của 

nhiều lực lượng xã hội cải thiện công tác phòng chống nạn xâm hại trẻ em. Sự phối 

hợp liên ngành của toàn xã hội đối với công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em 

là rất cần thiết, đó là trách nhiệm của xã hội nhưng rõ nhất là của từng Bộ ngành, của 

mọi cá nhân, mọi gia đình và mọi cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội. 

Các khảo sát nghiên cứu ý kiến, đánh giá thực trạng của các cơ quan chức năng, 

nhà trường, phụ huynh, các tổ chức xã hội và HS về công tác giáo dục phòng, chống 

XHTD trẻ em và yêu cầu phối hợp liên ngành bổ sung những số liệu đáng tin cậy để 

tiến tới xác định cơ chế, chính sách, giải pháp và phương tiện cho công tác phối hợp 

giữa các tổ chức, cơ quan và lực lượng trong giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em ở 

cả trong và ngoài trường học.   
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Chương 3 

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG 

GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM 

 

3.1. Các lực lượng tham gia giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

3.1.1. Nhận thức của bản thân trẻ em 

Quan điểm từ phía trẻ em, nhất là đối tượng HS có liên quan chặt chẽ đến đặc 

điểm lứa tuổi của các em. Kỹ năng phòng, chống XHTD của mỗi em phụ thuộc vào 

trình độ nhận thức, tình cảm và đặc điểm nhân cách cá nhân.  

3.1.2. Vai trò của các nhà giáo dục 

Nhiệm vụ của các nhà giáo dục có thể tập trung vào các khía cạnh như: (1) 

Nghiên cứu chủ trương chính sách về hoạt động giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em 

để lập kế hoạch giáo dục; (2) Khai thác, tận dụng và huy động các nguồn tài chính, vật 

lực nói chung nhằm đảm bảo phương tiện, cơ sở vật chất cho việc triển khai công tác 

giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em; (3) Tìm hiểu những nguồn tài liệu và mô hình 

tân tiến trên thế giới về giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em để đưa vào triển khai 

trong phạm vi trường học; (4) Chủ động nâng cao năng lực giáo dục phòng, chống 

XHTD trẻ em của bản thân để có thể ứng dụng các biện pháp giáo dục phòng, chống 

XHTD trẻ em phù hợp với đặc điểm địa phương và khu vực. 

3.1.3. Vai trò của phụ huynh (gia đình học sinh) 

Gia đình là yếu tố ảnh hưởng lớn đến sự hình thành và phát triển nhận thức, 

thái độ hướng dẫn trẻ đạt được những hành vi phù hợp. Các bậc cha mẹ thường ít 

khi chấp nhận con mình, đặc biệt là khi còn bé, đã là một cá thể độc lập, tính cách 

định sẵn. Đặc biệt cha mẹ thường muốn con vâng lời nên quên mất những quyền 

của trẻ, không chú ý cho trẻ được biểu lộ thái độ hoặc cảm xúc, không hướng trẻ 

nói lên ý kiến của bản thân. Sự quan tâm, dành thời gian trò chuyện, hướng dẫn 

giúp các em nắm được những kiến thức cơ bản cùng với sự nhắc nhở thường xuyên 

của phụ huynh cũng giúp các em biết nhận ra các tình huống nguy hiểm, phòng 

tránh các hành vi XHTD, từ đó hình thành thói quen tự bảo vệ chính bản thân mình.  

3.1.4. Vai trò của nhà trường 

Ở môi trường học đường, trẻ được cung cấp những kiến thức cơ bản, được hướng 

dẫn trẻ tự bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự giúp đỡ, phòng tránh XHTD trẻ em, tuy 

nhiên, nội dung học tập quá tải, thiếu các giờ thực hành kỹ năng đã ảnh hưởng nhiều 

đến hoạt động này.  

Môi trường học đường luôn được xem là lành mạnh và gương mẫu với HS, tuy 

nhiên thời gian qua đã có rất nhiều vụ XHTD trẻ em diễn ra trong môi trường này, 

thậm chí thủ phạm lại chính là thầy giáo và cán bộ quản lý trong trường. Thực tế này 
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chứng tỏ HS rất cần được trang bị kỹ năng, cần được hướng dẫn và giáo dục để chính 

các em sẽ tự bảo vệ bản thân mình. Sự hỗ trợ tích cực của các thầy cô giáo, tạo môi 

trường học tập thân thiện, nêu cao quyền lợi và tinh thần bảo vệ trẻ em, phát triển tính 

độc lập và thể hiện chính kiến, quan điểm cá nhân có tác dụng lớn giúp HS tự tin, 

mạnh dạn và khéo léo hơn.  

3.1.5. Vai trò của các tổ chức đoàn thể - xã hội 

Các tổ chức Đoàn thể - xã hội có đóng góp quan trọng cho sự thành công của 

công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em. Ở môi trường văn phòng Đoàn - Đội, 

HS luôn là những lực lượng đảm nhiệm nhiệm vụ tuyên truyền và xử lý kịp thời các 

vấn đề về XHTD trẻ em xảy ra trong phạm vi trường học.  

3.1.6. Vai trò của cơ quan y tế và nhân viên y tế 

Các cơ quan y tế và nhân viên y tế được xem là đóng vai trò chủ chốt trong việc 

phòng ngừa các vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ em khi hành động 

XHTD xảy ra, đồng thời là bộ phận có tiếng nói nhất trong truyền thông, tác động 

mạnh đến nhận thức của người dân, đặc biệt là cha mẹ trẻ em. Cơ quan y tế thường là 

nơi tập trung hỗ trợ những trẻ bị XHTD điều trị về thể chất lẫn các vấn đề tâm lý có 

liên quan, là địa điểm tập huấn các chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng 

chống XHTD trẻ em của nhiều tổ chức liên kết. 

3.1.7. Vai trò của lực lượng Công an, tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ 

em 111 

Công an là lực lượng đảm nhận chức năng giải quyết các vấn đề liên quan đến tệ 

nạn XHTD trẻ em xảy ra trong khu vực. Họ có trách nhiệm chính trong việc điều tra 

và bảo vệ nạn nhân thoát khỏi sự uy hiếp, khủng bố, đe dọa của những đối tượng gây 

án. Điều này cho thấy, việc phối hợp trong giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em ở lực 

lượng đã sẵn sàng nhưng nhất thiết cần phải có sự chủ động từ các bên có liên quan 

nhất là nhà trường, gia đình… 

3.1.8. Vai trò của các phương tiện truyền thông và tổ chức cộng đồng khác  

Các phương tiện truyền thông như truyền hình quốc gia, các sách báo, tạp chí… 

có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em, tiêu 

biểu là Truyền hình Vì trẻ em. Là một chương trình mang tính chính luận, luôn theo 

sát chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chăm sóc trẻ em, Truyền hình Vì trẻ em 

cũng  không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình và có một phần thời 

lượng để tư vấn về phương pháp chăm sóc, nuôi dạy trẻ như tư vấn về kỹ năng bảo vệ 

con trước nguy cơ xâm hại tình dục, quy trình can thiệp khi trẻ bị lạm dụng, xâm hại. 

Bên cạnh những thông tin phản ánh công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, chương trình 

luôn quan tâm phản ánh tiếng nói, mong muốn, ý kiến của trẻ em về những vấn đề các 

em quan tâm, trong đó có yêu cầu về môi trường học tập an ninh, an toàn 



40 
 

(http://tongdai111.vn/tin/vai-tro-cua-chuong-trinh-truyen-hinh-vi-tre-em-vtv1). Bên 

cạnh đó, sự tham dự của các phương tiện sách, báo truyền thông truyền tải thông tin đa 

dạng về vấn nạn XHTD trẻ em, hướng dẫn cách thức nhận diện và phòng, chống 

XHTD trẻ em, xác tín vai trò của truyền thông, báo chí trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ 

em và phòng chống xâm hại trẻ em.  

Tuy nhiên, internet và mạng xã hội cũng là một “con dao hai lưỡi” ảnh hưởng 

đến tâm lý của trẻ em và gia đình nếu những thông tin tuyên truyền không đúng sự 

thật, hoặc chứa đựng những vấn đề (hình ảnh, thông tin) nhạy cảm, ảnh hưởng tiêu cực 

đến người khác.  

3.2. Xây dựng mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục  phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em (đặc biệt đối với trẻ em gái) 

3.2.1. Mô hình khung - mô hình lý thuyết (mang tính nguyên tắc - chỉ đạo chung) 

Mô hình là hình ảnh cụ thể về đối tượng nghiên cứu cùng các phần cấu trúc đầy 

đủ và các mối quan hệ của chúng. 

- Mô hình Gia đình - Nhà trường - Xã hội trong giáo dục phòng, chống xâm hại 

tình dục trẻ emlà một mô hình động trong đó thể hiện các thành tố tham gia vào quá 

trình giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em bao gồm: gia đình, nhà trường, xã hội và 

cách thức/cơ chế vận hành mối quan hệ giữa các thành tố đó để đạt mục tiêu giáo dục 

đạo đức. Mô hình gia đình, nhà trường, xã hội ở đây là mô hình động bởi lẽ trong mô 

hình này không chỉ mô tả phần “TĨNH” - là các thành tố mang tính cấu trúc và chức 

năng của hệ thống; mà bản chất của mô hình này là cung cấp phần “ĐỘNG” - tức là 

mô hình hóa hoạt động của hệ thống, làm rõ cơ chế, cách thức vận hành mối quan hệ 

bên trong của hệ thống. 

+ Mối quan hệ/sự liên kết thể hiện trong mô hình phối hợp liên ngành trong công 

tác giáo dục phòng chống XHTD trẻ em 

+ Mối quan hệ: Thể hiện sự liên quan, tính liên kết, phụ thuộc lẫn nhau của 2 hay 

nhiều đối tượng (yếu tố) trong một hệ thống nhất định. 

+ Sự liên kết: Thể hiện tính chất liên minh của các lực lượng tham gia hoạt động. 

Liên kết trong hoạt động giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em HS thể hiện ở: 

+ Sự thống nhất từ nhận thức đến hành động giữa các thành viên tham gia vào 

mối quan hệ trong giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em HS.  

+ Sự ràng buộc, gắn bó chặt chẽ với nhau về mục tiêu, về quyền lợi, quyền hạn, 

trách nhiệm và sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh. 

+ Đòi hỏi tính tự giác, tự nguyện, sự nỗ lực vượt khó với nhận thức sâu sắc mục 

tiêu chung phải đạt được (đôi khi phải tạm gác quyền lợi cá nhân hay lợi ích bộ phận). 

- Cơ chế  vận hành mô hình phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục phòng 

chống XHTD trẻ em: Chỉ trạng thái “động” của một hệ thống theo đó quy định cách 

thức vận hành, quy trình thực hiện hoạt động trong hệ thống đó 

http://tongdai111.vn/tin/vai-tro-cua-chuong-trinh-truyen-hinh-vi-tre-em-vtv1
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+ Cơ chế chính sách: là những biện pháp của Nhà nước hoặc các cấp có thẩm 

quyền trong quản lý nhà nước để tác động tới các thành phần xã hội (thông qua pháp 

luật, các công cụ quản lý hành chính khác, các công cụ kinh tế...) nhằm quy định cách 

thức thực hiện hoạt động đạt tới mục tiêu chung, thống nhất. 

+ Cơ chế điều hành, giám sát: việc chuyển hóa, vận dụng những cơ chế chính 

sách vào bối cảnh của từng ngành, vùng, địa phương, từng lĩnh vực nhằm quy định 

cách thức thực hiện hoạt động đạt tới mục tiêu chung, thống nhất của ngành, vùng, địa 

phương, từng lĩnh vực đó. 

- Các nguyên tắc: là những điều cơ bản rút ra từ thực tiễn khách quan để chỉ đạo 

hành động, hướng dẫn hành vi cho các cá nhân, tổ chức tham gia vào mối quan hệ. 

- Các cách thức vận hành cụ thể: là hình thức/quy trình mà các hoạt động diễn ra 

(tuân theo cơ chế và chịu sự quy định của các nguyên tắc nhất định). 

3.2.2. Mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em 

Xây dựng mô hình phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục  phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em trong nhà trường thực chất là một quy trình để tạo ra bản thiết 

kế mô phỏng về phương thức phối giữa nhà trường, gia đình và x  hội (cơ quan chính 

quyền, công an, tổ dân phố, hội phụ nữ...) trong công tác giáo dục để phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em  

Mô hình phối hợp liên ngành giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội trong giáo dục 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em được nghiên cứu trong đề tài này là một mô 

hình động trong đó thể hiện các thành tố tham gia vào quá trình giáo dục phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em bao gồm các chủ thể chính là gia đình, nhà trường, xã hội (cơ 

quan chính quyền, công an, tổ dân phố, hội phụ nữ...) và cách thức/cơ chế vận hành 

mối quan hệ giữa các thành tố đó để đạt mục tiêu đặt ra.  

3.2.3. Cấu trúc và các thành tố cơ bản của mô hình phối hợp liên ngành trong 

giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em  

3.2.3.1. Các chủ thể tham gia, thực hiện, duy trì, phát triển mô hình 

- Các chủ thể trong nhà trường  

Ban Giám hiệu trường : Hiệu trưởng là người xây dựng, tổ chức bộ máy trường 

học; Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng. Ban Giám hiệu là những 

người trực tiếp điều hành, quản lí, phân công, giám sát tất cả mọi hoạt động dạy và học 

trong nhà trường.  

Giáo viên, ở đây là nhà giáo giảng dạy ở các nhà trường phổ thông (Tiểu học, 

trung học cơ sở, trung học phổ thông).  

Các cán bộ chuyên trách như cán bộ công tác xã hội học đường, cán bộ y tế học 

đường, cán bộ tư vấn tâm lý học đường có vai trò quan trọng trong việc làm cầu nối 
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trung gian để các bên liên quan trong mô hình phối hợp liên ngành thực hiện giáo dục 

phòng, chống XHTD trẻ em.  

Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, bao gồm: Công đoàn trường, Đoàn 

Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đoàn), Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ 

Chí Minh (gọi tắt là Đội). 

HS: Mô hình phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục phòng chống xâm hại 

tình dục định vị HS là trung tâm.  

Trẻ mầm non: Từ 0 - 6 tuổi trẻ có ba giai đoạn phát triển, mỗi giai đoạn có những 

đặc điểm lứa tuổi chi phối thể hiện ở những hoạt động chủ đạo.  

HS phổ thông, bao gồm HS Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.  

- Các chủ thể ngoài nhà trường 

Hội cha mẹ HS, cha mẹ là những người gắn bó lâu dài với HS, luôn là những 

người hiểu sâu sắc về con em mình, chính vì vậy, họ là những người phát hiện ra 

những thay đổi trong hành động, suy nghĩ của trẻ. Hội cha mẹ HS là một hội, ban, tập 

hợp một nhóm thành viên của những bậc cha mẹ có con em đang theo học tại các 

trường học ở Mầm non, Tiểu học, Trung học, phổ thông. Hội cha mẹ HS lập ra với 

mục đích là cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh HS để giải quyết các vấn đề ngoài 

quyền hạn của nhà trường.  

Ủy ban nhân dân các c p là cơ quan hành chính nhà nước của hệ thống hành 

chính Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Hội Liên hiệp Phụ nữ là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, có tư 

cách pháp nhân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp 

phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.  

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  là tổ chức chính trị - xã hội của thanh 

niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn 

luyện., kỹ năng phòng, chống XHTD trẻ em trong phạm vi nhà trường. 

Công an x /phường/thị tr n có nhiệm vụ, quyền hạn của công an xã, phường 

được quy định tại Điều 9 Pháp lệnh Công an xã 2008 và được hướng dẫn chi tiết tại 

Thông tư số 12/2010/TT-BCA, trong đó nêu rõ: nắm tình hình an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội trên địa bàn xã, đề xuất với cấp ủy Đảng, Uỷ ban nhân dân cùng cấp và cơ quan 

Công an cấp trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội và tổ chức thực hiện chủ trương, kế hoạch, biện pháp đó; làm nòng cốt xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, 

chính sách, pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 

cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội trên địa bàn xã theo thẩm quyền; tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã và tổ chức 

thực hiện quy định của pháp luật về quản lí, giáo dục các đối tượng phải chấp hành 
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hình phạt quản chế, cải tạo; chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức và lực lượng khác 

phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội theo quy định của 

pháp luật; bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tính mạng, tài sản của cá nhân, 

cơ quan, tổ chức trên địa bàn xã.  

Vai trò của các tổ chức như Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Công đoàn… 

cũng rất đáng kể khi phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 

nhìn từ các đối tượng ngoài phạm vi nhà trường. Những bài học kinh nghiệm, sự chia sẻ 

và những cam kết bảo trợ cho các em trong nhà trường và ngoài xã hội của các tổ chức 

này góp phần giúp cho trẻ em thấy tự tin hơn, yên tâm hơn khi luôn luôn có cả gia đình, 

nhà trường, xã hội đồng hành giáo dục, chăm sóc và bảo vệ các em. 

3.2.3.2. Nguồn lực  

- Vật lực: Cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu phục vụ nhằm nâng cao hiệu quả của 

công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em. 

- Tài lực: Kinh phí, chi phí phục vụ cho hoạt động phối hợp liên ngành trong giáo 

dục phòng, chống XHTD trẻ em. 

3.2.3.3. Nội dung và phương thức triển khai mô hình  

Các nội dung của mô hình phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục phòng, 

chống XHTD trẻ em được thể hiện như sau: 

Bước thứ nhất: Nhận thức vấn đề XHTD và các dấu hiệu cảnh báo nguy cơ XHTD 

Bước thứ hai: Biểu lộ thái độ trong hành vi ứng xử phù hợp 

3.2.3.4. Cơ chế giám sát, đánh giá kết quả 

- Giám sát thường xuyên, định kì thông qua duyệt kế hoạch, dự giờ dạy tích hợp 

theo kế hoạch... của cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ phụ trách chuyên môn. 

- Giám sát theo các hoạt động (trực tiếp tham gia hoặc hỗ trợ tổ chức hoặc quan 

sát) do cán bộ quản lý giám sát các tổ chức đoàn thể, giáo viên, HS, cha mẹ HS và 

cộng đồng; giáo viên giám sát HS; HS giám sát lẫn nhau, cha mẹ HS giám sát trực tiếp 

hoặc gián tiếp thông qua việc trực tiếp tham giá hoặc đánh giá hiệu quả hoạt động qua 

sự thay đổi trong ý thức, hành vi, thái độ của con em mình. 

- Giám sát gián tiếp qua các biểu hiện/phản ánh của HS khi về nhà, qua sự thay 

đổi ở môi trường trường/lớp: cha mẹ HS, người dân trong cộng đồng, các tổ chức xã 

hội đoàn thể địa phương, lãnh đạo chính quyền. 

Từ cơ sở lí luận và pháp lí ở trên, để sự liên kết trong mối quan hệ này được vận 

hành mang lại hiệu quả, đòi hỏi phải có: Cơ chế (chỉ trạng thái động) của một hệ thống 

theo đó quy định cách thức vận hành, quy trình thực hiện hoạt động trong hệ thống đó, 

bao gồm:  

- Cơ chế chính sách: là những biện pháp của Nhà nước hoặc các cấp có thẩm 

quyền trong quản lí nhà nước để tác động tới các thành phần xã hội (thông qua pháp 
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luật, các công cụ quản lí hành chính khác, các công cụ kinh tế...) nhằm quy định cách 

thức thực hiện hoạt động đạt tới mục tiêu chung, thống nhất.  

- Cơ chế điều hành, giám sát: Việc chuyển hóa, vận dụng những cơ chế chính 

sách vào bối cảnh của từng ngành, vùng, địa phương, từng lĩnh vực nhằm quy định 

cách thức thực hiện hoạt động đạt tới mục tiêu chung, thống nhất của ngành, vùng, địa 

phương, từng lĩnh vực đó. 

3.2.4. Mục tiêu và đối tượng của mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

3.2.4.1. Mục tiêu của mô hình  

Tạo được cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả nhằm huy động sức mạnh tổng thể 

cả về nhân lực và vật lực để tiến hành công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em 

cho HS; giúp trẻ em hiểu đúng về XHTD trẻ em từ đó trang bị cho mình những cách 

phòng tránh cũng như các biện pháp để xử lí các tình huống gặp phải. 

3 2 4 2  Đối tượng của mô hình 

- Phối hợp xây dựng nội dung giáo dục giới tính; phòng ngừa XHTD và hình 

thành kĩ năng tự bảo vệ cho trẻ em mầm non và HS 

- Phối hợp trong các hoạt động tuyên truyền cho HS phòng, chống XHTD trẻ em 

- Phối hợp tố giác các tội phạm XHTD trẻ em  

- Phối hợp xây dựng môi trường học tập lành mạnh, an toàn cho trẻ mầm non, 

HS phổ thông 

3.2.5. Vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong mô hình phối hợp liên ngành 

trong giáo dục  phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em  

3.2.5.1. Vai trò, trách nhiệm của các chủ thể trong nhà trường trong giáo dục 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

- Ban giám hiệu nhà trường:  

- Phụ trách các đoàn thể, các tổ trưởng chuyên môn:  

- Tổ trưởng chuyên môn:  

- Giáo viên trong đó có giáo viên chủ nhiệm:  

- Trẻ mầm non và HS:  

3.2.5.2. Vai trò, trách nhiệm của các chủ thể ngoài nhà trường trong giáo dục 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

3.2.6. Nguyên tắc vận hành, cơ chế thực hiện của mô hình phối hợp liên 

ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

3.2.6.1. Về yêu cầu vận hành mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, 

chống xâm hại tình dục 

- Bước đầu tiên là kết nối mọi người.  

- Bước thứ hai là phối hợp:  
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- Bước thứ ba là liên quan đến hội nhập toàn diện:  

3.2.6.2. Về cơ chế thực hiện 

Từ góc độ quản lý. 

Từ góc độ chính sách. 

Từ góc độ nội dung. 

Từ góc độ hình thức thực hiện. 

Từ góc độ giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. 

3.2.6.3. Về điều kiện thực hiện 

Cần có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, các chuyên gia tâm lý – giáo 

dục học, các chuyên gia công tác xã hội trường học, sự nhất trí, đồng thuận giữa các 

lực lượng tham gia vào công tác giáo dục phòng, chống XHTD cho HS. Cần sự chỉ 

đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và sự phối hợp của các bộ 

ngành chủ chốt khác, những quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em phải được thi 

hành đồng bộ và hiệu quả, với sự vào cuộc đồng thời của các cơ quan: Công an, Kiểm 

sát, Tòa án, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

các tổ chức, ban, ngành khác. 

Cần đảm bảo nguồn kinh phí (sử dụng một phần nguồn vốn Ngân sách nhà 

nước) cho để phát triển đội ngũ cộng tác viên xã hội không chuyên, cho công tác 

thi đua, khen thưởng và các công tác tập huấn nâng cao năng lực nhận thức và kĩ 

năng phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em cho các bên 

liên quan. 

Hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ trẻ em, trong phòng, chống XHTD trẻ em 

thật nghiêm minh và đủ tính răn đe. Xây dựng cơ chế chính sách nhằm khuyến khích 

sự tham gia của các lực lượng cộng đồng phù hợp với đặc điểm, khả năng của từng lực 

lượng cộng đồng để phát huy ưu điểm của từng thành viên trong lực lượng đó. Cần 

sớm xem xét việc sửa đổi nâng quy định về tuổi trẻ em trong Luật Trẻ em 2016 để 

khắc phục những khoảng trống và thiếu đồng nhất về áp dụng chế tài, biện pháp xử lý 

hình sự, dân sự, hành chính cũng như các biện pháp bảo vệ đối với độ tuổi từ 16 đến 

dưới 18. 

Tăng cường đào tạo nhằm thiết lập một đội ngũ cán bộ tư vấn và tâm lý học 

đường, phát triển đội ngũ nhân viên công tác xã hội trường học. Tổ chức các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ cho cán bộ quản lý, giáo viên trực tiếp thực hiện công 

tác tư vấn tâm lý trong nhà trường theo đúng quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo. 

Xây dựng và hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em đối với nhà trường như: Nâng cao năng lực nhận thức của cán 

bộ, giáo viên về XHTD trẻ em, Nâng cao năng lực triển khai các hoạt động giáo dục 

phòng chống XHTD, Nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục phòng, 
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XHTD… Cần đến những hướng dẫn và duy định rõ ràng về trách nhiệm của tất cả các 

cơ quan liên quan, nâng cao liên kết với các cơ quan nhằm đảm bảo tiếp cận toàn diện 

trong trợ giúp sức khỏe và tâm lý xã hội của trẻ em. 

3.2.7. Cơ chế hoạt động, nhiệm vụ của các chủ thể trực tiếp tham gia mô hình 

phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

3.2.7.1. Đối với c p ban hành chính sách (Bộ Giáo dục, Bộ Y tế, Bộ LĐTBXH, 

Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Quốc hội) 

- Vấn đề, nguyên nhân 

+ Chưa có 1 qui trình cụ thể và chính thức do Bộ ban hành về phòng ngừa và ứng 

phó với XHTDTE trong trường học. 

+ Chưa có 1 qui trình cụ thể và chính thức do Bộ ban hành về nhận diện, sàng 

lọc, điều trị, thu thập bằng chứng đối với bệnh nhân/nạn nhân của XHTDTE trong các 

cơ sở y tế. 

+ Hiện tại, mới có khoảng 13 tỉnh/ thành ban hành quyết định về phối hợp thực 

hiện quy trình hỗ trợ, can thiệp trẻ em bị bạo lực, xâm hại. 

+ Chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về cách thức thu thập chứng cứ giữa cơ 

quan công an với các cơ quan/tổ chức có liên quan trong phòng ngừa, ứng phó, tiếp 

nhận và xử lý các vụ án XHTDTE. 

+ Chưa có cơ chế điều phối trong ban hành văn bản qui phạm pháp luật liên ngành 

giữa: Giáo dục- Y tế- công an- tư pháp trong lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó XHTDTE.  

+ Hiện tại, Quốc hội có Nghị quyết 121/2020 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, 

hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Tuy 

nhiên, bên cạnh việc ban hành văn bản này, thì cần nâng cao tần suất và hiệu quả của 

việc theo dõi, giám sát việc thực thi. 

- Giải pháp 

+ Cần có các thông tin/dữ liệu trên cơ sở bằng chứng  về vấn đề XHTDTE từ cấp 

trường, để trên cơ sở đó, thiết kế và ban hành qui trình rõ ràng và dễ hiểu, áp dụng cho 

các trường học ở các bậc học. 

+ Cần ban hành văn bản pháp lý, qui định về qui trình nhận diện, sàng lọc, điều trị, 

thu thập bằng chứng đối với bệnh nhân/nạn nhân của XHTDTE trong các cơ sở y tế. Thực 

hiện việc theo dõi và đánh giá việc thực hiện qui trình, để có thể điều chỉnh nếu cần. 

+ Cần tiếp tục thúc đẩy các địa phương/tỉnh/thành ban hành Quyết định về vấn đề 

này. Tuy nhiên, cần hỗ trợ kỹ thuật và tài chính phù hợp để các địa phương không chỉ 

dừng lại ở việc ban hành văn bản mà còn phải thực hiện việc theo dõi, giám sát và qui 

trách nhiệm cụ thể cho các bên. 

+ Ban hành văn bản có tính pháp lý về hướng dẫn cụ thể về cách thức thu thập 

chứng cứ và nộp chứng cứ cho Công an, theo đúng thẩm quyền của các bên liên quan 

(theo nghị quyết 121/2020 của Quốc hội).  
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+ Thực hiện rà soát lại các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực liên quan để có 

thể giúp loại bỏ những qui định pháp lý có tính chồng chéo, hoặc không còn phù hợp, để 

yêu cầu các có quan có sự phối hợp trong khâu xây dựng và ban hành các luật định, văn bản 

quy phạm pháp luật có liên quan đến vấn đề phòng ngừa và ứng phó với XHTDTE. 

+ Tăng cường số lượng và chất lượng các hoạt động theo dõi, giám sát việc thực thi 

của phía các cơ quan chính phủ để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật 

3 2 7 2  Đối với lực lượng Công an 

- Vấn đề, nguyên nhân 

+ Lực lượng mỏng, địa bàn phụ trách thường rộng, thiếu kênh liên hệ với đầu 

mối cụ thể/rõ ràng của người phụ trách công tác bảo vệ trẻ em ở các cụm dân cư; 

+ Có thể chưa có kỹ năng làm việc có nhạy cảm giới với trẻ em; Có thể thiếu 

kênh hỗ trợ từ các chuyên gia về trẻ em/chuyên gia về giới/chuyên gia về ứng phó với 

bạo lực giới/xâm hại tình dục trẻ em; Có thể thiếu kỹ năng phối hợp với các bên liên 

quan trong phòng ngừa và ứng phó với XHTDTE 

+ Chưa có được sự tham mưu cụ thể; chưa có các bằng chứng về bài học kinh 

nghiệm từ các mô hình tương tự ở các quốc gia/địa phương khác có bối cảnh tương tự, 

nên chưa đủ cơ sở để đưa ra các quyết định về hình thành mô hình phòng ngừa, ứng 

phó  với XHTDTE 

+ Thông thường, sự phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an chỉ dựa theo 

vụ việc, sự kiện. Chưa có một kế hoạch cụ thể, rõ ràng, được xây dựng và phối hợp với 

sự thảo luận và thống nhất giữa hai bên. Cho nên, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục 

PCXHTDTE mới chỉ dừng lại ở mức tùy theo sự kiện, không đảm bảo việc nâng cao 

nhận thức và cảnh báo có tính thường xuyên, nhắc đi, nhắc lại. Bên cạnh đó, chưa có 

qui trình phối hợp cụ thể giữa cơ quan công an với nhà trường trong ứng phó với các 

ca XHTDTE xảy ra trong trường học. 

+ Thiếu cơ chế phối hợp, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và các nguyên tắc chuyên môn  

giữa hai lĩnh vực (điều tra và y tế) trong vẫn đề tiếp nhận, thu thập bằng chứng, chuyển gửi 

các ca nạn nhân XDTDTE tại cơ sở y tế với cơ quan an ninh điều tra tại địa phương. 

+ Thiếu cơ chế phối hợp rõ ràng và cụ thể giữa bên cơ quan công an với các cán bộ 

đầu mối cụ thể trong vấn đề phòng ngừa với XHTD trẻ em. Chưa có các hoạt động có 

tính thường kỳ về chia sẻ các kinh nghiệm/kỹ năng phòng ngừa, mà mới chỉ có các hoạt 

động mang tính ứng phó (xử lý khi có sự việc xảy ra) 

- Giải pháp 

+ Thiết lập 1 kênh phối hợp rõ ràng về phòng ngừa và ứng phó với XHTDTE. 

Trong danh sách này, cần ghi cụ thể tên người + giới tính + tuổi + kỹ năng/năng lực 

liên quan đã được tập huấn + số tel + địa chỉ liên hệ + nhiệm vụ được giao + địa bàn 

phụ trách. Danh sách kênh liên hệ này, cần chia sẻ với cán bộ điều tra và những người 

có thẩm quyền của UBND phường/xã/địa phương để nắm được và phối hợp khi cần; 
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+ Thông qua kênh làm việc với các cơ quan/đơn vị/tổ chức NGO tại địa bàn, để 

lên danh sách các chuyên gia/cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng ngừa, 

ứng phó với XHTDTE, để có KH phối hợp trong việc tổ chức các hoạt động tập huấn, 

NCNL trong vấn đề liên quan; 

+ Chia sẻ các bài học rút ra từ các mô hình tương tự, để cung cấp thông tin, giúp 

cán bộ quản lý có thêm bằng chứng để đưa ra các quyết định liên quan phù hợp và 

nhanh hơn; 

+ Phối hợp với cơ sở y tế xây dựng các bước thuộc qui trình phối hợp trong 

chuyển gửi  nạn nhân của XHTDTE. Trong đó, cần thống nhất về cách thức thu thập, 

lưu giữ và cung cấp bằng chứng bước đầu đối với các ca XHTDTE; 

+ Phối hợp với UBND xã phường sở tại xây dựng các bước thuộc qui trình phối 

hợp trong phòng ngừa và ứng phó, chuyển gửi  nạn nhân của XHTDTE tại cộng đồng. 

Trong đó, cần thống nhất về cách thức thu thập, lưu giữ và cung cấp bằng chứng bước 

đầu đối với các ca XHTDTE 

3.2.7 3  Đối với cơ sở Y tế 

- Vấn đề, nguyên nhân 

+ Chưa có qui trình chuẩn tại các cơ sở khám chữa bệnh về tiếp nhận và xử lý 

các ca XHTD trẻ em, mà hiện tại mới có thông tư của Bộ Y tế về tiếp nhận và xử lý 

các ca bệnh nhân bị bạo lực gia đình 

+ Nhân lực mỏng, quá tải bệnh nhân; thiếu kỹ năng làm việc với trẻ em và người 

chăm sóc trẻ; chưa có qui trình hướng dẫn cụ thể, nên lúng túng khi tiếp nhận và 

hướng dẫn bệnh nhân và người đi cùng trẻ 

+ Năng lực của bác sĩ, y tá, nhân viên y tế về tiếp nhận, chăm sóc và báo cáo các 

ca XHTD trẻ em còn hạn chế (kỹ năng làm việc với trẻ em, kỹ năng lấy bằng 

chứng/mẫu vật chứng; kỹ năng phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan; kỹ 

năng tư vấn tâm lý cho người chăm sóc trẻ...) 

+ Thủ tục hành chính rườm rà; thiếu cơ chế tài chính cụ thể cho qui trình tiếp 

nhận, chăm sóc và xử lý các ca XHTD trẻ em tại bệnh viện. 

- Giải pháp 

+ Hỗ trợ các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trong việc kết nối với các lực 

lượng và nguồn lực sẵn có tại địa phương để xây dựng, thiết lập và vận hành qui trình 

tiếp nhận, điều trị và báo cáo/chuyển gửi các ca XHTD trẻ em tới các cơ quan/đơn vị 

chức năng (công an, chuyên gia tâm lý, cán bộ bảo vệ trẻ em..vv..) 

+ Phối hợp với các tổ chức NGO/các tổ chức phát triển hoạt động hợp pháp tại 

địa phương, huy động nguồn lực sẵn có để thực hiện việc tập huấn, nâng cao kỹ năng 

cho các cán bộ nhân viên y tế và các bên có liên quan. 

+ Tổ chức các buổi thảo luận, tham quan/học hỏi/chia sẻ kinh nghiệm từ các dự 

án/chương trình của các tổ chức NGO/tổ chức phát triển hoạt động hợp pháp tại Việt 
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Nam, trong lĩnh vực liên quan (đặc biệt là các dự án đã và đang thí điểm hoặc triển 

khai các mô hình tương tự) để có thể học hỏi và áp dụng cho đơn vị/tổ chức của mình 

3 2 7 4  Đối với nhà trường 

- Vấn đề, nguyên nhân 

+ Năng lực và kỹ năng của cán bộ quản lý GD, giáo viên, nhân viên nhà trường 

về phòng chống XHTDTE còn hạn chế. Định kiến và khuôn mẫu giới cứng nhắc còn 

tồn tại trong quan điểm và cách nghĩ của một số CBGV; Tư tưởng sợ trách nhiệm, chủ 

quan hoặc coi nhẹ vấn đề quấy rối tình dục, xâm hại TD trong trường học còn tồn tại 

khá phổ biến 

+ Chưa có cơ chế phân công, giao trách nhiệm và phối hợp  rõ ràng giữa các cá 

nhân liên quan trong nhà trường trong việc phòng, chống và ứng phó với XHTD trẻ 

em. Định kiến và khuôn mẫu giới cứng nhắc còn tồn tại trong quan điểm và cách nghĩ 

của một số CBGV; Tư tưởng sợ trách nhiệm, chủ quan hoặc coi nhẹ vấn đề quấy rối 

tình dục, xâm hại TD trong trường học còn tồn tại khá phổ biến 

+ Chưa có qui trình và hướng dẫn cụ thể trong việc ứng phó với các ca XHTDTE 

xảy ra trong trường, cũng như tiếp cận với các nguồn lực hỗ trợ sẵn có tại địa phương 

Định kiến và khuôn mẫu giới cứng nhắc còn tồn tại trong quan điểm và cách nghĩ của 

một số CBGV; Tư tưởng sợ trách nhiệm, chủ quan hoặc coi nhẹ vấn đề quấy rối tình 

dục, xâm hại TD trong trường học còn tồn tại khá phổ biến 

+ Tài liệu về giáo dục phòng, chống XHTDTE cho các cấp học MN và phổ 

thông thì nhiều, nhưng lại chưa có một giáo trình thống nhất và phù hợp cho từng độ 

tuổi được phổ biến trong các nhà trường để sử dụng. Định kiến và khuôn mẫu giới 

cứng nhắc còn tồn tại trong quan điểm và cách nghĩ của một số CBGV; Tư tưởng sợ 

trách nhiệm, chủ quan hoặc coi nhẹ vấn đề quấy rối tình dục, xâm hại TD trong trường 

học còn tồn tại khá phổ biến 

+ Một số phụ huynh học sinh còn chưa đồng thuận cho nhà trường dạy về giới 

tính và tình dục cho con của họ. Định kiến và khuôn mẫu giới cứng nhắc còn tồn tại 

trong quan điểm và cách nghĩ của một số CBGV; Tư tưởng sợ trách nhiệm, chủ quan 

hoặc coi nhẹ vấn đề quấy rối tình dục, xâm hại TD trong trường học còn tồn tại khá 

phổ biến 

+ Cách thức tổ chức các hoạt động về giới tính, tình dục toàn diện cho học sinh 

còn qua loa và không chuyên nghiệp (cả về lượng và chất) 

- Giải pháp 

+ Lựa chọn giáo viên phù hợp để tham gia các lớp tập huấn về chủ đề liên quan 

và về trường tập huấn/chia sẻ lại các thông tin/kiến thức cho các CBGV khác. Hoặc 

nếu nhà trường có thể huy động được nguồn lực xã hội hóa, có thể mời chuyên gia về 

để thực hiện việc nâng cao năng lực cho CBGV tại trường. 
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+ Tổ chức cuộc thảo luận trong nội bộ nhà trường để phân công trách nhiệm cụ 

thể cho từng người; Nếu thấy có khó khăn trong việc xác định nhiệm vụ/trách nhiệm 

thì có thể tham vấn với các chuyên gia về giới, ví dụ tổ chức CSAGA 

(https://csaga.org.vn/); hoặc Childfund tại Việt Nam (https://childfund.org.vn/) 

+ Tổ chức cuộc tham vấn với các cán bộ, giáo viên đã được giao nhiệm vụ cũng 

như đại diện của các tổ chuyên môm + học sinh (cả nam và nữ từ lớp 3 đến lớp 5) + 

đại diện phụ huynh học sinh để lấy ý kiến về dự thảo qui trình phòng ngừa và ứng phó 

XHTD trong trường. Nếu nhà trường không thấy tự tin để tự tổ chức cuộc tham vấn 

này, có thể mời chuyên gia đến để hỗ trợ  (có thể phối hợp với Sở LĐTBXH tại địa 

phương - phòng về bình đẳng giới/công tác trẻ em; hoặc cán bộ có nhiều kinh nghiệm 

của phòng đoàn đội của tỉnh đoàn) để hỗ trợ cuộc thảo luận này. 

+ Hiện tại, với sự hỗ trợ của UN tại việt nam, Bộ Giáo dục (Viện KHGDVN) đã 

hoàn thành bộ tài liệu giáo dục giới tính và tình dục toàn diện cho bậc học từ mầm non 

đến THPT. 

+ Thông qua các buổi họp giữa GV chủ nhiệm với Phụ huynh, cần chia sẻ các 

thông tin về vấn đề này cho PH, thay đổi nhận thức của phụ huynh. Bên cạnh đó, có 

thể mời các phụ huynh đã cho con học các nội dung này, trực tiếp chia sẻ với các PH 

khác, nhằm tăng tính tác động. 

+ Cần chú trọng hơn tới các hoạt động truyền thông về giáo dục giới tính, tình 

dục, phòng chống XHTD TE, theo cách phù hợp với bối cảnh địa phương. Cần có các 

cuộc họp/thảo luận giữa gia đình, nhà trường, các đơn vị, tổ chức đoàn thể địa phương 

về KH phối hợp, thực hiện các hoạt động giáo dục, truyền thông về chủ đề này tại địa 

phương. KH giai đoạn 5 năm và hàng năm, trong đó thể hiện rõ ràng và cụ thể các hoạt 

động, cách thức triển khai, ai chủ trì, ai phối hợp? nguồn lực ở đâu? 

+ Cần thiết kế các hoạt động huy động nguồn lực, trong đó, giao trách nhiệm cụ 

thể cho đơn vị, các nhân thực hiện việc này. Theo đó, cần xác định rõ các nguồn lực ài 

chính nào đã có sẵn, nguồn lực nào cần huy động thêm? Huy động từ nguồn nào? cần 

xác định các chủ thể có khả năng đóng góp ngân sách, ví dụ: người có tiếng nói được 

tôn trọng tại cộng đồng, lãnh đạo các doanh nghiệp, các tổ chức NGO hoạt động hợp 

pháp tại địa bàn. 

3 2 7 5  Đối với các tổ chức trong cộng đồng: Gia đình, tổ dân phố, hội phụ nữ, 

đoàn TN, công an cơ sở, tổ chức xã hội/phi chính phủ hợp pháp tại cộng đồng 

- Vấn đề/Nguyên nhân 

+ Nhận thức của người dân/cha/mẹ/người bảo hộ/người chăm sóc trẻ về vấn đề 

phòng chống XHTDTE còn hạn chế 

+ Tài liệu phổ biến thông tin còn hạn chế/chưa phù hợp/kênh truyền thông chưa 

hiệu quả. 

https://childfund.org.vn/
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+ Các chuẩn mực xã hội cứng nhắc, định kiến giới còn tồn tại, làm hạn chế sự 

lên tiếng của người dân. 

+ Năng lực, kỹ năng của các cá nhân, tổ chức đoàn thể ở cộng đồng còn hạn chế 

+ Không có nguồn lực tài chính/cơ sở vật chất rõ ràng dành cho vấn đề phòng 

chống và ứng phó với XHTD TE. 

- Giải pháp 

+ Đoàn TN/hội phụ nữ/ hoặc bộ phận bảo vệ trẻ em ở phường làm đầu mối phối 

hợp với các chuyên gia/hoặc các trường học trên địa bàn để thực hiện các đợt tập huấn, 

nâng cao nhận thức và thực hiện các hoạt động tuyên truyền thông qua các kênh truyền 

thông phù hợp (loa công cộng, fanpage của xã/phường/cụm dân cư/group zalo, tờ rơi, 

các buổi họp tổ dân phố 

+ Cấp xã/phường cần phối hợp với các tổ chức đoàn thể và công an sở tại đưa ra 

cơ chế phối hợp rõ ràng, vẽ dưới dạng sơ đồ, ghi ngắn gọn và rõ ràng các bước của qui 

trình, trách nhiệm cụ thể của từng người/đơn vị, kèm theo tên người/chức danh và số 

điện thoại/địa chỉ liên hệ 

+ Cần chú ý tới sự đa dạng trong nhóm dân cư, độ tuổi, dân tộc, trình độ….để 

thiết kế các tài liệu truyền thông, cách thức truyền thông sao cho phù hợp và hiệu quả 

nhất. Đặc biệt, cần phổ biến qui trình về phòng chống, ứng phó với XHTD trẻ em (đã 

được sơ đồ hóa) như đề cập ở giải pháp 2, để phổ biến rộng rãi cho cộng đồng, gia 

đình (lưu ý sử dụng các nền tảng online, để dễ tiếp cận và tiết kiệm chi phí (như đề cập 

ở đề xuất số 1) 

+ Các nội dung truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực cần được thực hiện bởi 

những người có kinh nghiệm, kiến thức đúng, để có thể thay đổi nhanh nhất cách nghĩ, 

quan điểm của người dân, nhằm phá bỏ các chuẩn mực xã hội  cứng nhắc, là rào cản 

khiến người dân sợ và e ngại lên tiếng đối với vấn đề XHTD trẻ em 

+ Mỗi 1 đơn vị cộng đồng, gia đình…. cần chọn ra từ 1-2 người có tiếng nói 

trọng lượng, được những người khác tín nhiệm, tin tưởng để tham gia vào các buổi tập 

huấn, các sự kiện truyền thông cộng đồng, hoặc hiện diện hình ảnh trên các tài liệu 

truyền thông, với các phát biểu có tính khẳng định, cam kết mạnh mẽ...nhằm tăng tính 

tin tưởng của cộng đồng 

+ UBND phường cần công khai khoản kinh phí dành cho công tác trẻ em, trong 

đó bao gồm các hoạt động phòng chống, ứng phó với XHTD trẻ em. Huy động sự 

tham gia, đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn có quan tâm 

và ủng hộ vấn đề này 

3.3. Tiểu kết chương 3 

Tình trạng XHTD trẻ em thời gian qua đã có những diễn biến đáng lo ngại, với 

sự gia tăng đáng kể về số lượng các vụ việc, gây bức xúc trong dư luận xã hội và gây 
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ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Do đó, việc tìm ra các biện 

pháp nhằm phòng, chống XHTD trẻ em được đặt ra một cách hết sức cấp thiết, trong 

đó, công tác giáo dục, tuyên truyền được xem là cốt lõi để đem lại hiệu quả như mong 

muốn. Để hoạt động tuyên truyền, giáo dục diễn ra thuận lợi, có chất lượng, việc phối 

hợp liên ngành là vô cùng quan trọng, và trong thực tế sự phối hợp này đã được tiến 

hành ở nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, công tác này đã được triển khai, song 

còn đang gặp phải những khó khăn, hạn chế. Việc thiết lập mô hình phối hợp liên 

ngành trong giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em được xem là cách thức để tháo gỡ 

những khó khăn, hạn chế này. 

Trọng tâm của mô hình phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục  phòng, 

chống XHTD trẻ em đòi hỏi cách tiếp cận liên ngành và có hệ thống dựa trên những 

nguyên tắc nhất định để có thể nhìn nhận thấu đáo về vấn đề này, nhờ đó có thể hiểu 

đúng và xây dựng được những cách can thiệp, những giải pháp có hiệu quả. Việc xây 

dựng mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em đối với 

trẻ mầm non và HS phổ thông dựa trên căn cứ lý luận và căn cứ thực tiễn xác đáng, 

dựa trên sự tổng hợp rất nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và 

ngoài nước cũng như kinh nghiệm của các nước trên thế giới về vấn đề này. Theo đó, 

mô hình tập trung vào các vấn đề sau: 

- Phương pháp tiếp cận để xây dựng mô hình: Phương pháp liên ngành và 

phương pháp hệ thống nhằm phân biệt được rõ ràng cấp độ hệ thống - cấu trúc và cấp 

độ tương tác giữa các thành tố cấu thành mô hình bao gồm các bên liên quan, cơ chế 

vận hành, đối tượng thực hiện và giám sát. 

- Những căn cứ có tính pháp lí và tính thực tiễn để xây dựng mô hình đảm bảo cả 

về cấu trúc cũng như hình thức thể hiện, trong đó làm rõ vai trò của các chủ thể tham 

gia (như gia đình, các bộ/ ngành/ địa phương có liên quan, nhà trường) cũng như cơ 

chế phối hợp, phương pháp phối hợp, mức độ phối hợp, hình thức, biện pháp phối hợp. 

- Các nguyên tắc xây dựng mô hình như: đảm bảo tính thực tiễn, tính khả thi, tính 

khoa học, tính kế thừa, phát triển, tính hiệu quả… Các tiêu chí xây dựng mô hình liên 

quan đến mục tiêu, công tác chỉ đạo điều hành hoạt động, kết quả thực hiện… và các 

điều kiện về nhân lực, về cơ sở vật chất bao gồm vật lực, tài lực để có thể vận hành 

hiệu quả mô hình. 

Các mô hình đã đề cập rõ các hoạt động, trách nhiệm của mỗi đơn vị chức năng 

và nguyên tắc phối hợp giữa các đơn vị có liên quan. Thông qua mô hình, các chủ thể 

tham gia và thực hiện mô hình nhận thức đúng hơn về phòng, chống XHTD trẻ em nói 

chung và phòng, chống xâm hại tình dục HS phổ thông trong và ngoài nhà trường nói 

riêng, dần thay đổi thái độ, hành vi của mình đối với hoạt động phòng, chống XHTD 

trẻ em. 
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Chương 4 

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ 

THỰC HIỆN MÔ HÌNH PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH TRONG GIÁO DỤC 

PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM 
 

4.1. Các giải pháp về chính sách và cơ chế thực hiện mô hình phối hợp liên 

ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

4.1.1. Các giải pháp về chính sách thực hiện mô hình phối hợp liên ngành 

trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

4.1.1.1. Chính sách tại cơ quan chính quyền 

Trong công tác phòng, chống XHTD trẻ em, các giải pháp chung về chính sách 

được đề xuất như sau:  

- Giải pháp sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.  

- Giải pháp quy định nhiệm vụ, quyền hạn cho cán bộ chuyên trách làm công tác 

bảo vệ trẻ em các cấp. 

- Giải pháp tăng cường giám sát việc thực hiện quy trình thống nhất liên ngành 

về can thiệp các trường hợp trẻ em bị bạo lực và xâm hại.  

- Giải pháp về quy định công tác phối hợp liên ngành trên toàn quốc về phòng, 

chống XHTD trẻ em. 

- Giải pháp về mạng lưới và điều phối, hợp tác trong phòng, chống XHTD trẻ em. 

Mạng lưới và điều phối, hợp tác để phòng, chống XHTD trẻ em ở cấp quốc gia;  

Mạng lưới và điều phối, hợp tác để phòng, chống XHTD trẻ em ở cấp tỉnh; 

Mạng lưới và điều phối, hợp tác để phòng, chống XHTD trẻ em ở cấp huyện; 

Mạng lưới và điều phối, hợp tác để phòng, chống XHTD trẻ em ở cấp địa phương. 

- Giải pháp về ngân sách cho công tác giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em. 

- Giải pháp về tăng cường số lượng và chất lượng nguồn nhân lực. 

- Giải pháp nâng cao nhận thức về nhu cầu phòng, chống XHTD trẻ em. 

4.1.1.2. Chính sách tại cơ sở giáo dục 

- Trang bị cho trẻ những kỹ năng cần thiết để phòng ngừa XHTD trẻ em. 

- Giảm áp lực học tập. 

- Giải pháp tài liệu hướng dẫn giáo dục gia đình phòng, chống XHTD trẻ em. 

- Giải pháp về chương trình bảo vệ trẻ em tại các cơ sở giáo dục. 

- Giải pháp về công tác tư vấn tâm lý trường học. 

- Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực làm công tác xã hội, tư vấn tâm lý học đường. 

4.1 1 3  Chính sách đối với ngành công an, hành pháp, tư pháp 

4.1.2. Các giải pháp về cơ chế thực hiện mô hình phối hợp liên ngành trong 

giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

4.1.2.1. Giải pháp về cơ chế thực hiện mô hình phối hợp liên ngành trong giáo 

dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em đối với nhà trường 
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- Nâng cao năng lực nhận thức của cán bộ, giáo viên về XHTD trẻ em. 

- Nâng cao năng lực triển khai các hoạt động giáo dục phòng chống XHTD. 

- Nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục phòng, XHTD. 

4.1.2.2. Giải pháp về cơ chế thực hiện mô hình phối hợp liên ngành trong giáo 

dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em đối với các cơ quan chính quyền 

- Xây dựng cơ chế, chính sách. 

- Đổi mới phương thức phối hợp các lực lượng cộng đồng giáo dục phòng, chống 

XHTD trong nhà trường cho HS. 

- Đa dạng hóa các hình thức phối hợp lực lượng cộng đồng trong giáo dục phòng, 

chống XHTD cho HS. 

- Đổi mới việc kiểm tra, đánh giá việc phối hợp trong giáo dục phòng, chống 

XHTD cho HS. 

- Thực hiện chính động viên, khen thưởng đối với những lực lượng, cá nhân có 

thành tích tốt trong giáo dục phòng chống XHTD trẻ em. 

4.1.2.3. Giải pháp về cơ chế thực hiện mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em đối với ngành công an, các cơ quan hành pháp 

- Cơ chế để thực hiện mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống 

XHTD trẻ em. 

- Định hướng hoàn thiện cơ chế phối hợp trong công tác giáo dục phòng, chống 

XHTD trẻ em. 

4.2. Tiểu kết chương 4 

Việc đề xuất các giải pháp thực hiện các cơ chế, chính sách đối với công tác phối 

hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em được xây dựng dựa trên 

những cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng nhà 

trường mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trong quá trình phối hợp liên ngành, 

rất cần có một hành lang pháp lý đủ vững để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi đầy 

đủ trách nhiệm tham gia, vai trò và nhiệm vụ của mình góp phần phòng ngừa có hiệu 

quả vấn nạn XHTD hiện nay. Tùy thuộc vào từng môi trường giáo dục: Nhà trường - 

Gia đình - Xã hội mà từng tổ chức, cá nhân có vai trò chủ đạo khác nhau. Mặc dù vậy, 

vai trò của gia đình là đặc biệt quan trọng đối với hoạt động giáo dục phòng, chống 

XHTD trẻ em. Ở góc độ liên ngành, lực lượng công an và y tế có vai trò quan trọng 

nhất, có tiếng nói nhất để huy động, thuyết phục các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng 

chung tay phối hợp công tác. 

Để các giải pháp về cơ chế chính sách đạt hiệu quả trong quá trình thúc đẩy các 

bên tham gia phối hợp liên ngành, việc xây dựng các tài liệu hướng dẫn cho từng 

nhóm cán bộ, nhân viên, giáo viên, phụ huynh và HS là thiết thực. Mỗi bản tài liệu có 

những nội dung đặc thù, phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau qua đó trước hết 

nâng cao nhận thức về XHTD trẻ em và đồng thời nâng cao nhận thức về yêu cầu, điều 

kiện và cách thức phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống XHTD trẻ em. 
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PHẦN 3: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 

3.1. Kiến nghị chung về chính sách của Quốc hội và Chính phủ với công tác 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em  

Thứ nh t, Quốc Hội cần rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực phòng, chống 

XHTD trẻ em. 

Thứ hai, Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ cần xây dựng và hoàn thiện 

hướng dẫn quy định nhiệm vụ, quyền hạn cho cán bộ chuyên trách làm công tác bảo 

vệ trẻ em các cấp. 

Thứ ba, Chính phủ, cũng như các Bộ, ngành có liên quan cần giám sát việc thực 

hiện quy trình thống nhất liên ngành về can thiệp các trường hợp trẻ em bị bạo lực và 

xâm hại từ khâu tiếp nhận thông tin, xác định nhu cầu can thiệp đến khâu kiểm tra 

đánh giá, giám sát; quy định rõ chức năng nhiệm vụ của các thành phần tham gia. 

Thứ tư, các Bộ, ngành có liên quan cần ban hành quy định công tác phối hợp liên 

ngành từ trung ương đến địa phương, cải thiện về lượng và chất của các dịch vụ, tổ 

chức phối hợp liên ngành trên toàn quốc về phòng, chống XHTD trẻ em. 

Thứ năm, các Bộ, ngành có liên quan cần xây dựng mạng lưới và điều phối, hợp 

tác để phòng, chống XHTD trẻ em ở các cấp khác nhau. 

Thứ sáu, các Bộ, ngành có liên quan cần bố trí sử dụng đúng, đủ ngân sách địa 

phương, ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về 

trẻ em đã được ban hành. 

Thứ bảy, các Bộ, ngành có liên quan cần tăng cường số lượng và chất lượng 

nguồn nhân lực. Một nhu cầu cấp bách là cần tăng cường đào tạo để phát triển đội ngũ 

cán bộ y tế, từ điều dưỡng đến bác sỹ, cũng như các đào tạo chuyên khoa lĩnh vực 

chăm sóc tâm thần và chuyên gia tâm lý có thể xử lý tốt những vấn đề của trẻ. Cần có 

những chương trình đào tạo được thiết kế riêng cho từng lĩnh vực nhằm đáp ứng các 

nhu cầu của trẻ. 

Thứ tám, các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương cần nâng cao nhận thức 

về nhu cầu phòng, chống XHTD trẻ em đối với mọi thành viên trong xã hội đặc biệt là 

đối với chính bản thân gia đình và các em. 

3.2. Kiến nghị về chính sách tại các cơ sở giáo dục 

Thứ nh t, hướng trọng tâm vào công tác phòng ngừa thông qua việc trang bị cho 

trẻ những kỹ năng cần thiết để ứng phó với những khó khăn tâm lý và tình cảm trong 

mối quan hệ cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người xung quanh; 

Thứ hai, giảm áp lực học tập thông qua việc đánh giá lại khối lượng kiến thức kỳ 

vọng trẻ tiếp nhận; 



56 
 

Thứ ba, biên soạn và phát hành tài liệu hướng dẫn giáo dục gia đình nhằm góp 

phần nâng cao hiệu quả phối hợp giáo dục nhà trường - gia đình - xã hội, trang bị cho 

phụ huynh những kĩ năng để họ có thể giúp làm dịu các vấn đề con em họ gặp phải ở 

trường và ở nhà; 

Thứ tư, xây dựng chương trình bảo vệ trẻ em tại các cơ sở giáo dục 

Thứ năm, đầu tư phát triển tư vấn tâm lý ở tất cả các trường học 

Thứ sáu, phát triển chương trình giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực làm công 

tác xã hội, tư vấn tâm lý 

3.3. Kiến nghị và đề xuất đối với các ngành công an và các cơ quan xây 

dựng, thực thi pháp luật 

Thứ nh t, kiến nghị sửa đổi Luật trẻ em để quy định rằng “trẻ em” là người dưới 

18 tuổi. 

Thứ hai, kiến nghị bổ sung quy định tội mại dâm trẻ em riêng biệt trong Bộ luật 

Hình sự.  

Thứ ba, nghiên cứu bổ sung một số nội dung trong Bộ luật Hình sự năm 2015 có 

liên quan đê smột số tội danh liên quan đến vấn đề XHTD trẻ em. Chẳng hạn, hành vi 

gây cảm tình với nạn nhân (Grooming conduct) hiện nay chưa được tội phạm hóa 

trong Bộ luật Hình sự năm 2015. Hành vi này xảy ra khi kẻ phạm tội XHTD trẻ em - 

có hành vi săn đón để bắt đầu và phát triển mối quan hệ với trẻ em, sử dụng quan hệ 

đó để xây dựng lòng tin nhằm mục đích cuối cùng là tiến tới việc XHTD trẻ em đó. 

Trong Luật Hình sự Việt Nam, hành vi gây cảm tình nhằm thực hiện hành vi phạm tội 

khá tương đồng với hành vi chuẩn bị thực hiện tội phạm (Điều 14 Bộ luật Hình sự năm 

2015), tuy nhiên, các hành vi liên quan đến chuẩn bị thực hiện tội phạm XHTD trẻ em 

lại không phải chịu trách nhiệm hình sự chính điều này tạo ra khoảng trống pháp lý và 

không đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa đối với người chuẩn bị thực hiện hành vi 

XHTD trẻ em. 

Thứ tư, kiến nghị áp dụng hình phạt hình sự đối với tội khiêu dâm trẻ em bao 

gồm cấm sản xuất, sao chép, phân phối, phổ biến, bán, nhập khẩu, xuất khẩu, sở hữu 

truy cập hoặc tải xuống tài liệu khiêu dâm mô tả trẻ vị thanh niên, tham gia vào các 

hoạt động tình dục thực hoặc mô phỏng hoặc bất kì đại diện nào của các bộ phận tình 

dục của trẻ vị thành niên với mục đích chủ yếu là tình dục.  

Thứ năm, bổ sung quy định của Bộ luật Hình sự liên quan đến việc bóc lột tình dục 

trẻ em thông qua các phương tiện thông tin, truyền thông, đặc biệt là hành vi “gạ gẫm trẻ 

em vì mục đích tình dục” hay “mồi chài” thông qua mạng internet là tội phạm.  

Thứ sáu, kiến nghị Bộ Luật Hình sự bổ sung một điều khoản mới quy định chế 

tài dành cho một người ở vào vị trí đáng tin cậy, hoặc có quyền lực hoặc quyền hạn 

đối với trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi tham gia vào quan hệ tình dục hoặc bất kỳ hành 

vi tình dục nào đối với trẻ vị thành niên đó. 



57 
 

Thứ bảy, ngành Công an phải có trình tự thủ tục riêng cho các loại án mà trẻ em 

bị XHTD để các vụ án trên được triển khai nhanh, kịp thời nhằm tìm ra thủ phạm, đảm 

bảo tư pháp thân thiện với trẻ em.  

3.4. Kiến nghị, đề xuất đối với ngành tư pháp 

Thứ nh t, xây dựng kế hoạch tổng thể về tư pháp cho người chưa thành niên.  

Thứ hai, tăng cường điều phối về tư pháp cho người chưa thành niên và phối hợp 

liên ngành.  

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về tư pháp người chưa thành niên 

Thứ tư, nâng cao năng lực và từng bước chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ trong 

lĩnh vực tư pháp người chưa thành niên 

Thứ năm, tăng cường sự tham gia của nhân viên công tác xã hội trong hệ thống 

tư pháp người chưa thành niên. 

Thứ sáu, tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức về tư pháp người chưa 

thành niên. 

 

 

 

 


