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THUYẾT MINH 

 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QUỐC GIA  
 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI 

1 Tên đề tài: 

Nghiên cứu luận cứ, đề xuất mô hình phối 

hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em 

1a.   Mã số của đề tài:  

KHGD/16-20.ĐT.038 

2 Loại đề tài: 

Thuộc Chương trình “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng 

yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam, Mã số: 

KHGD/16-20 

Độc lập 

Khác 

3 Thời gian thực hiện: 24 tháng 

(Từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020) 

 4 Cấp quản lý 

Quốc gia  

5 Kinh phí thực hiện: 

Tổng kinh phí: 3.550 (triệu đồng), trong đó: 

- Từ ngân sách nhà nước: 3.550 (triệu đồng)  

- Từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước: Không 

6 Đề nghị phương thức khoán chi: 

 Khoán đến sản phẩm cuối cùng                

 Khoán từng phần, trong đó: 

- Kinh phí khoán: 3.308 triệu đồng 

- Kinh phí không khoán:  242 triệu đồng 

7 Chủ nhiệm đề tài:  

Họ và tên: Trần Minh Hưởng 

Ngày, tháng, năm sinh: 07/09/1969                       

Giới tính: Nam  

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Giảng viên chính;  

Chức vụ: Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân 

Điện thoại Tổ chức: 024.3836.2809             Mobile: 0978.421.968 

Fax: 024.3836.2801                    E-mail: 

Tên tổ chức đang công tác: Học viện Cảnh sát nhân dân 

Địa chỉ tổ chức: Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
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8 Thư ký khoa học:  

Họ và tên: Phạm Minh Chiêu 

Ngày, tháng, năm sinh: 02/08/1963                      Giới tính: Nam  

Học hàm, học vị/ Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ 

Chức danh khoa học: Giảng viên chính 

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Cảnh sát hình sự 

Điện thoại Tổ chức: 024.3836.2809             Mobile:  0903.297.582 

Fax: 024.3836.2801                    E-mail: chieucshs@gmail.com  

Tên tổ chức đang công tác: Học viện Cảnh sát nhân dân 

Địa chỉ tổ chức: Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

9 Tổ chức chủ trì đề tài:  

Tên tổ chức chủ trì đề tài: Học viện Cảnh sát nhân dân 

Điện thoại: 024.3836.2809       Fax: 024.3836.2801 

Website: http://www.hvcsnd.edu.vn 

Địa chỉ: Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Xuân Yêm 

Số tài khoản: 3713.0.9052709.00000 

Tại Kho bạc nhà nước quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

Tên cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Công An 

10 Các tổ chức phối hợp chính thực hiện đề tài 

Tổ chức 1: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên  

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024.3869.5144              

Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Bùi Văn Linh 

Tổ chức 2: Vụ Giáo dục Mầm non 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024.3868.4665                            

Địa chỉ:  35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Bá Minh 

Tổ chức 3: Vụ Giáo dục Tiểu học 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024.3868.1079 

Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Đức Hữu 

Tổ chức 4: Vụ Giáo dục Trung học 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024.3869.7285 

Địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội 
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Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Vũ Đình Chuẩn 

Tổ chức 5: Cục Trẻ em  

Cơ quan chủ quản: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 

Điện thoại: (84- 024) 37.475.629                  Fax: (84- 024) 37.478.719 

Địa chỉ: Số 35 Trần Phú,  Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức:Đặng Hoa Nam 

Tổ chức 6: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh 

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 028.3835.2020                               Fax: 028.3839.8946 

Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Q5, TP. Hồ Chí Minh 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Thị Minh Hồng      

Tổ chức 7: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  

Cơ quan chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Điện thoại: 024.3754.7823 

Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Nguyễn Văn Minh 

Tổ chức 8: Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội 

Cơ quan chủ quản: Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam 

Điện thoại: 024.3782.0058                            Fax: 024.3782.0059 

Địa chỉ: Phòng 1804, Tòa nhà The Garden, đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức: Khuất Thu Hồng 

11  Cán bộ thực hiện đề tài
 

TT 
Họ và tên, 

học hàm học vị 
Chức danh thực 

hiện đề tài 
Tổ chức công tác 

1 GS.TS. Trần Minh Hưởng Chủ nhiệm đề tài Học viện Cảnh sát nhân dân 

2 TS. Phạm Minh Chiêu 
Thư ký khoa học; 

Thành viên chính  
Học viện Cảnh sát nhân dân 

3 TS. Phạm Ngọc Cường Thành viên chính Học viện Cảnh sát nhân dân 

4 PGS.TS. Nguyễn Đức Sơn 
Thành viên chính Trường Đại học Sư phạm  

Hà Nội 

5 TS. Nguyễn Hữu Toàn Thành viên chính Học viện Cảnh sát nhân dân 

6 TS. Khuất Thu Hồng 
Thành viên chính Viện Nghiên cứu Phát triển 

Xã hội 

7 TS. Đỗ Thị Thu Trang Thành viên chính Học viện Cảnh sát nhân dân 

8 CN. Lê Duy Hùng 
Thành viên chính Trường Đại học Sư phạm 

TP.Hồ Chí Minh 

9 ThS. Lâm Tiến Dũng Thành viên chính Học viện Cảnh sát nhân dân 

10 CN. Nguyễn Hương Ngọc Quỳnh Thành viên chính 
Viện Nghiên cứu Phát triển 

Xã hội 
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II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 
 

12 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 xâm hại tình dục 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 thực trạng công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 

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

trẻ em. 

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

dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và mối quan hệ phối hợp liên ngành trong 

giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 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 dục 

trẻ em. 

Các mục tiêu cụ thể được xác định như sau: 

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

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

Mục tiêu cụ thể: 

Mục tiêu cụ thể 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 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 ở Việt Nam. 

Mục tiêu cụ thể 1.2. Xác định lý luận về mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. 

Mục tiêu 2: Đánh giá được thực trạng công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình 

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

chống xâm hại tình dục trẻ em 

Mục tiêu cụ thể: 

Mục tiêu cụ thể 2.1: Đánh giá thực trạng công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em. 

Mục tiêu cụ thể 2.2: Đánh giá thực trạng mối quan hệ phối hợp liên ngành trong giáo 

dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. 

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

dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và mối quan hệ phối hợp liên ngành trong 

giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em để đề xuất các khuyến nghị cho Việt 

Nam 

Mục tiêu cụ thể: 

Mục tiêu cụ thể 3.1: Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về công 



 5

tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và mối quan hệ phối hợp liên 

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

Mục tiêu cụ thể 3.2: Đề xuất các khuyến nghị cho Việt Nam từ kinh nghiệm của một 

số nước trên thế giới về công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục và mối quan 

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

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 dục 

ở trẻ em.    

Mục tiêu cụ thể: 

Mục tiêu cụ thể 4.1: Đề xuất được mô hình phối hợp liên ngành trong công tác giáo 

dục phòng, chống xâm hại tình dục ở trẻ em. 

Trong mô hình chỉ rõ được sự tham gia của các thành phần với tên gọi cụ thể, nhiệm 

vụ, các yêu cầu, các bước hay quy trình phối hợp và công cụ, các phương tiện phối hợp 

và các điều kiện khác trong cơ chế phối hợp và các lưu ý khi phối hợp.  

Mục tiêu cụ thể 4.2: Đề xuất 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 dục ở trẻ em v 

Mục tiêu cụ thể 4.3: Xây dựng bộ tài liệu về giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 

trẻ em cho các đối tượng: Giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên nhà trường, 

gia đình, cộng đồng và cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở và 

học sinh trung học phổ thông, đặc biệt là đối với trẻ em gái.  

Mục tiêu cụ thể 4.4: Thử nghiệm thí điểm mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam thông qua hoạt động giáo dục kỹ 

năng sống ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và địa bàn dân cư. 

Mục tiêu cụ thể 4.5: Đề xuất mô hình; kiến nghị các giải pháp về chính sách và cơ chế 

thực hiện mô hình để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm xâm hại tình 

dục trẻ em Việt Nam.   

13 Tình trạng đề tài:         

  Mới         Kế tiếp hướng nghiên cứu của chính nhóm tác giả 

                                Kế tiếp nghiên cứu của người khác 

14 Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung 

nghiên cứu của đề tài: 

14.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài 

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

giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và mối quan hệ phối hợp trong giáo 

dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em mới chỉ dừng lại ở các nghiên cứu riêng lẻ, 

tập trung vào công tác phòng ngừa, xử lý tội phạm xâm hại tình dục 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. 

14.1.1. Nghiên cứu trong nước 
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Nhìn chung, các nghiên cứu trong nước về vấn đề này cũng khá phong phú 

nhưng vẫn còn nhỏ lẻ. Có thể chia các nghiên cứu trong nước thành các nhóm sau đây. 

Nhóm thứ nhất: Những nghiên cứu về thực trạng xâm hại tình dục trẻ em trên 

bình diện chung 

 Trong những năm gần đây, vấn đề xâm hại tình dục trẻ em thu hút sự chú ý của 

xã hội. Có rất nhiều công trình nghiên cứu đã đi sâu vào làm rõ thực trạng xâm hại tình 

dục trẻ em. Tác phẩm đầu tiên cần phải nhắc đến là cuốn “Tội phạm và vấn 

đề chống tội phạm (Lứa tuổi vị thành niên)” của nhóm tác giả Lê Văn Cương & cộng 

sự (1999). Ở cuốn sách này, các tác giả cho biết một thực tế là ở trường tiểu học, 

THCS, việc học sinh nam và học sinh nữ trêu ghẹo, cặp đôi nhau, tưởng như là chuyện 

trẻ con, nhưng đó chính là quấy rối tình dục, rồi đi đến xâm hại tình dục chỉ trong gang 

tấc. Nhóm tác giả đã nêu hiện tượng một số học sinh vào quán karaoke, hẹn nhau “làm 

thử”. Để rồi không ít vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra và hiện tượng này không ngừng tăng 

lên trong những năm gần đây. Nạn nhân của các vụ hãm hiếp trẻ em hầu hết là các em 

gái trong độ 10 - 13 tuổi, có trường hợp nạn nhân là bé gái 4 - 5 tuổi. Nhóm tác giả đã 

đưa ra minh chứng vào năm 1994 ở TP.Hồ Chí Minh có 55 vụ hãm hiếp trẻ em trên 

tổng số 107 vụ xâm hại tình dục, trong đó có 43 vụ nạn nhân dưới 13 tuổi. Phân tích 

các vụ án cho thấy, “kẻ phạm tội hiếp dâm trẻ em thuộc đủ các tầng lớp xã hội, với 

những nhóm tuổi khác nhau, hầu hết chưa xây dựng gia đình (66%), mù chữ hoặc học 

vấn thấp (70%)”. Một điều đáng chú ý là trong số 107 vụ nêu trên có 82 vụ do thanh 

niên ở tuổi 18-30 gây ra, 10 vụ có thủ phạm ở tuổi vị thành niên. Đối với các em gái là 

nạn nhân, sự đau đớn về thể chất và tinh thần sẽ còn ám ảnh các em lâu dài trong cuộc 

sống. Vì các tác giả tiếp cận dưới góc độ điều tra viên và tội phạm học nên chưa có cái 

nhìn tổng thể về tâm lý, giáo dục và xã hội học, nên cần tiếp tục có những nghiên cứu 

đa ngành hơn. Hơn thế nữa, ngôn từ phân tích trong tư liệu cũng chưa phù hợp và đảm 

bảo tính chuyên môn cho những yêu cầu liên ngành nhất là ngành giáo dục. 

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” ), tác 

giả 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 xâm hại tình dục 

trẻ. Bên cạnh đó, tác giả cũng cho thấy nhận thức của trẻ đường phố về vấn nạn xâm 

hại tình dục, phản ứng của các em trước thực trạng này và hành vi tìm kiếm sự trợ giúp 

của trẻ đối với những nguy cơ bị xâm hại tình dục. Ngoài ra, tác giả khảo sát một số 

yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ đường phố trước nguy cơ và hành vi xâm hại 

tình dục, quá trình tiếp nhận thông tin ngoài xã hội và hiệu quả của các chương trình 

hành động phòng chống xâm hại tình dục trẻ em đã và đang triển khai hiện nay. 

Việc trẻ có nguy cơ bị xâm hại tình dục hay không cũng phụ thuộc vào gia đình. 

Một nghiên cứu do nhóm tác giả Phạm Xuân Thông - Võ Văn Thắng (2011) tiến hành 

khảo sát 688 học sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang trong hai tháng 10 và 11 năm 
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2010, cho thấy lạm dụng tình dục trong gia đình thường không xảy ra ở những gia đình 

có văn hóa, có nề nếp gia phong, nghĩa là nơi mà các thành viên trong gia đình biết tôn 

trọng lẫn nhau. Trong các gia đình đó, người lớn biết tôn trọng và bảo vệ các quyền trẻ 

em.  

Nhóm thứ hai: Những nghiên cứu về công tác phòng chống xâm hại tình dục ở 

trẻ em và giáo dục phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em 

 Liên quan gần gũi đến giáo dục phòng chống bị xâm hại cho trẻ em là lĩnh vực 

giáo dục về giới tính. 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... và một số tác giả khác). 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 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). Các phương pháp được xem là hiệu quả trong việc giáo dục giới tính cho học 

sinh THCS là đóng vai, thuyết trình, thảo luận nhóm, trò chơi, động não (Nguyễn Thị 

Phương Nhung, 2009). Những kết quả nghiên cứu này là những gợi ý cho giáo viên, 

các cấp quản lý ở các trường phổ thông từ cấp THCS trở lên thiết kế và tổ chức các 

chương trình giáo dục giới tính cho học sinh trường học. Tuy nhiên, các nghiên cứu 

này vẫn tập trung vào lứa tuổi THCS, THPT hoặc sinh viên đại học, rất hiếm các 

nghiên cứu về giáo dục giới tính cho trẻ ở độ tuổi tiểu học,  mầm non nên vấn đề giáo 

dục phòng chống xâm hại tình dục vẫn chưa đảm bảo tính chuyên sâu và toàn diện. 

 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). Các kỹ năng thường được tổ chức giáo dục cho trẻ 

bao gồm kỹ năng tự nhận thức, xác định giá trị, kiểm soát cảm xúc, ứng phó với căng 

thẳng, tìm kiếm sự hỗ trợ, thể hiện sự tự tin, giao tiếp, lắng nghe tích cực, thể hiện sự 

cảm thông, thương lượng, giải quyết mâu thuẫn, hợp tác, tư duy phê phán, tư duy sáng 

tạo, ra quyết định, giải quyết vấn đề, kiên định, đảm nhận trách nhiệm, đặt mục tiêu, 

quản lý thời gian và tìm kiếm và xử lý thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2010; 

UNESCO, 2006a; 2006b). Như vậy, kỹ năng bảo vệ bản thân, phòng tránh bị xâm hại 

chưa có mặt trong các chương trình này.  

        Trong những năm gần đây, khi mối quan tâm đến cả giáo dục kỹ năng sống và 

phòng chống bị xâm hại tình dục trẻ em đều tăng lên thì hai lĩnh vực này được tích hợp 
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để giảng dạy cho học sinh. Trong số các kỹ năng sống được giảng dạy và rèn luyện cho 

học sinh thì kỹ năng bảo vệ an toàn cho bản thân bao gồm cả phòng tránh bị xâm hại 

tình dục cũng được nhiều trường đưa vào chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ 

lên lớp, đặc biệt ở cấp tiểu học. Tuy vậy, nghiên cứu về khuynh hướng dạy tích hợp và 

hiệu quả của mô hình này chưa được khảo cứu đầy đủ nên vẫn chưa tạo ra sự tác động 

đồng bộ. Các tài liệu về tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong các môn học của nhóm 

tác giả Lưu Thu Thủy và cộng  nhausự cũng chưa đề cập một cách thỏa đáng cho nội 

dung này [Lưu Thu Thủy và các tác giả, Tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong các môn 

học..., Tài liệu bồi dưỡng giáo viên, 2012, Hà Nội]. Điều này có thể xuất phát từ mục 

tiêu khác nhau,  nhưng rõ ràng là việc phối hợp liên ngành là một thách thức quá lớn 

nên chưa thể tạo ra sự phối hợp đồng bộ từ các ngành. 

 Việc biên soạn tài liệu hướng dẫn phòng tránh bị xâm hại cho trẻ thì phần lớn 

tài liệu giấy lẫn các video tại Việt Nam hiện tại đều bắt nguồn từ nước ngoài, 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.  

           Các nhà nghiên cứu, thực hành giáo dục Việt Nam cũng trên cơ sở tham khảo 

các tài liệu này để biên soạn lại các cẩm nang hướng dẫn phụ huynh nhưng chỉ mới tập 

trung vào vấn đề xâm hại tình dục trẻ em (Phạm Thị Thúy, 2013). Tác giả cũng có các 

bài viết đăng tải trên các trang báo phổ thông nhằm đề cập đến vấn đề phòng chống 

xâm hại tình dục từ gia đình và nhà trường. Nổi bật, tác giả đề cập đến trách nhiệm của 

cha mẹ trong việc dạy con trẻ về vấn đề giới tính và bảo vệ bản thân. 

         Cũng có thể đề cập đến “Cẩm nang Giáo dục giới tính giúp trẻ tránh bị xâm hại 

– “Luật bàn tay” và “Nguyên tắc đồ lót” (2016) của tác giả Nguyễn Lan Hải đã cô 

đọng kiến thức về giới tính bằng công thức dễ nhớ nhất: “Luật bàn tay” và “Nguyên 

tắc đồ lót” dành cho mọi trẻ em. Tác giả đề ra bốn tiêu chuẩn của hành vi tình dục có 

đạo đức mang tên 3D (được, đúng, đẹp) giúp các bạn trẻ có được cái nhìn trong sáng 

về hành vi tình dục.  

          Ngay sau đó, tác phẩm “Cẩm nang phòng tránh xâm hại cho con – cha mẹ cần 

biết trước khi quá muộn!” (2017) của tác giả Phạm Thị Thúy đã cho thấy bảo vệ trẻ vị 

thành niên trước vấn nạn xâm hại tình dục trở thành nhức nhối, đòi hỏi cấp thiết khi mà 

trong thời gian gần đây xảy ra các vụ trẻ bị bắt cóc, xâm hại tình dục học sinh lứa tuổi 

tiểu học. Từ những câu chuyện, tình huống đã diễn ra trong cuộc sống, những chia sẻ, 

ý tưởng của chính các em học sinh tiểu học, tác giả nêu lên những dấu hiệu cho thấy 

trẻ đã bị xâm hại tình dục và nguyên nhân trẻ thường giấu kín vấn đề này. Trên cơ sở 

đó tác giả đưa ra một số giải pháp về phòng tránh xâm hại tình dục và tư vấn tâm lý đối 

với những trẻ bị xâm hại tình dục. Cẩm nang tiếp theo phải kể đến là “Những bảo bối 
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của Hiệp sĩ Tani - Trẻ em bảo vệ trẻ em!” (2017) do nhóm tác giả Trần Lê Thảo Nhi - 

Đào Trung Uyên biên soạn và TS. Phạm Thị Thúy làm cố vấn. Đây là cẩm nang phòng 

chống xâm hại, do Trần Lê Thảo Nhi, một bé gái sinh năm 2007, học sinh lớp 4 tại 

thành phố Hồ Chí Minh sưu tầm, chia sẻ lại từ những việc có thật, những tình huống đã 

trải qua, những kinh nghiệm từ bạn bè xung quanh, được viết lại với ngôn từ trong 

sáng, dễ đọc dễ hiểu của lứa tuổi học sinh tiểu học, thông qua các mẩu chuyện, bài thơ 

ngắn gọn dễ nhớ và thực hành, phù hợp lứa tuổi học sinh tiểu học.  

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. Tài liệu cho thấy có 4 loại xâm hại trẻ em là: 

xao nhãng, xâm hại thể chất, xâm hại tinh thần và xâm hại tình dục, trong đó xâm hại 

tình dục để lại hậu quả nặng nề nhất đối với sự phát triển của trẻ. Tài liệu đưa ra định 

nghĩa về xâm hại tình dục. Đồng thời, tài liệu đưa ra những biện pháp nhằm bảo vệ trẻ 

trước xâm hại tình dục, trước những thủ đoạn phổ biến của đối tượng xâm hại tình dục 

trẻ em. 

          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). Bộ ba cuốn sách được xuất bản với mục tiêu bảo vệ trẻ em trước 

tình trạng bạo lực học đường và xâm hại tình dục, cũng như trang bị cho trẻ những 

kiến thức, kỹ năng tự vệ an toàn, phòng tránh nguy cơ trở thành nạn nhân của những 

vấn nạn trên. Trong đó, hai cuốn Kỹ năng phòng tránh xâm hại cho trẻ mầm non và Kỹ 

năng phòng tránh xâm hại cho học sinh tiểu học tập hợp những câu chuyện kể ngắn 

gọn, những tình huống trẻ em và học sinh gặp phải trong đời sống, cùng những chỉ 

dẫn, gợi ý ngắn gọn giúp trẻ dễ dàng thực hiện. Đây là bộ tài liệu mang tính giáo dục 

có thể nói thích hợp với việc phổ biến vấn đề phòng chống xâm hại tình dục cho học 

sinh theo các nguyên tắc giáo dục cơ bản, thích hợp. Đây là cẩm nang cũng có thể sử 

dụng cho các nghiên cứu liên ngành nếu muốn triển khai công tác giáo dục phòng 

chống xâm hại tình dục ở trẻ em Việt Nam. 

Nhóm thứ ba: Những nghiên cứu về Luật và phối hợp liên ngành nhằm giáo 

dục phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em 

 Cho đến nay, khái niệm “xâm hại trẻ em” đã được định nghĩa một cách đầy đủ 

trong Luật trẻ em Việt Nam. Trong Luật trẻ em 2016, bạo lực trẻ em là hành vi hành 

hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân 

phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của 

trẻ em. Cũng theo Luật trẻ em, xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình 

cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm 

hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác; và xâm 
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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. 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 lý 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 xâm hại tình dục 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 [Bộ Luật hình sự, 

2015].  

 Xâm hại tình dục trẻ em là vấn đề được quan tâm đặc biệt bởi các n quốc gia và 

cộng đồng quốc tế. Hậu quả của việc bị xâm hại tình dục 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 xâm hại tình dục 

trẻ em ở một số nước trên thế giới, từ đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong việc 

phòng chống xâm hại tình dục 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. 

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 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng 

hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật giáo dục số 44/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một 

số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 25/11/2009. 

         - 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. 

        - 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 10/2012/QH13 của của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam. 
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Trong những năm gần đây, qua những vụ việc xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình 

dục trẻ em được phát hiện và xử lý, nhà trường và gia đình bắt đầu quan tâm nhiều hơn 

đến công tác giáo dục phòng ngừa. Điều này cũng kéo theo sự quan tâm của của giới 

nghiên cứu trong lĩnh vực luật, tâm lý học và giáo dục học. Tuy nhiên, phần lớn các 

nghiên cứu này đều là luận văn, luận án của các học viên cao học hoặc nghiên cứu sinh 

mà hiếm có các công trình nghiên cứu khoa học các cấp, trên cơ sở đó đề xuất mô hình 

giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, chẳng hạn các nghiên cứu phân tích về 

các điều luật liên quan đến tội xâm hại tình dục nói chung hoặc tội xâm hại tình dục trẻ 

em (Trịnh Văn Toàn, 2015; Dương Văn Thịnh, 2016). Trong đó, đáng ghi nhận là các 

nghiên cứu có dùng số liệu thống kê thực chứng, từ đó đề xuất các biện pháp để giảm 

loại tội phạm này. Tuy nhiên, các biện pháp đều chủ yếu hướng đến việc xử lý nghiêm 

minh tội phạm, tức khi việc trẻ bị xâm hại đã diễn ra, không phải chú ý vào việc phòng 

ngừa và giáo dục. Đặc biệt, công tác phòng, chống và giáo dục phòng chống chưa được 

tiếp cận từ góc độ giáo dục trong khi đây mới là vấn đề cần thực sự quan tâm xét dưới 

góc độ con người, giáo dục.  

Các nghiên cứu về phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm hại tình dục trẻ em tập 

trung vào các đề tài luận án tiến sĩ luật do các nghiên cứu sinh 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), tác giả Hà Minh Tân đã trình bày tổng quan 

tình hình nghiên cứu và lý luận về điều tra vụ án xâm hại tình dục 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 xâm hại tình dục 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 xâm hại tình dục trẻ em ở 

các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ” (2018), tác giả 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 xâm hại tình dục 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. 

- Tác giả Đỗ Lan Phương trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn phòng ngừa xâm hại 

tình dục trẻ em của Australia đã đưa ra một số kiến nghị đối với công tác phòng ngừa 

xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam. Tác giả nhấn mạnh việc cần khẩn trương tiến 

hành rà soát và giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em và 

phòng, chống xâm hại trẻ em để từ đó có cơ sở xác định những nguyên nhân và diễn 

biến tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Đồng thời, cần ban hành văn bản quy định về 

tiêu chuẩn đạo đức và điều kiện lý lịch tư pháp đối với người làm việc trong các lĩnh 

vực chăm sóc và thường xuyên tiếp xúc với trẻ em; trên cơ sở đó, cần thiết lập hệ 

thống thường xuyên giám sát công tác bảo vệ trẻ em và cấp thẻ hoặc giấy chứng nhận 
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cho người đủ điều kiện mới được làm những công việc liên quan tới chăm sóc và giáo 

dục trẻ em; cần bổ sung nội dung giáo dục giới tính vào chương trình giảng dạy tại các 

trường học và cung cấp kỹ năng phòng vệ trước các hành vi xâm hại cho trẻ em từ 4 - 

5 tuổi trở lên. Ngoài ra, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật liên quan tới 

phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục cho cha mẹ, thành viên gia đình và người 

giám hộ của trẻ em. Tác giả còn chỉ ra sự cần thiết của việc tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em và phòng, chống các tội xâm hại trẻ 

em qua nhiều kênh thông tin đại chúng nhằm góp phần giáo dục cộng đồng, đảm bảo 

phòng ngừa chung và phòng ngừa riêng. Đặc biệt, cần nghiên cứu để ban hành quy 

định về sự tham gia của bác sĩ tâm lý, chuyên gia trị liệu và nhân viên công tác xã hội 

trong quá trình giải quyết vụ việc xâm hại tình dục trẻ em nhằm hỗ trợ hiệu quả cho 

công tác điều tra, truy tố, xét xử và quan trọng hơn cả là cung cấp điều trị, khắc phục 

kịp thời và hạn chế hậu quả lâu dài tới sức khỏe của nạn nhân trẻ em.  

Thực tế trên cho thấy việc giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em có vai 

trò hết sức quan trong. Tuy nhiên, những nghiên cứu về giáo dục phòng, chống xâm 

hại tình dục trẻ em mới chỉ dừng lại ở việc: nghiên cứu vấn đề xâm hại tình dục trẻ em 

nói chung, những quy định của pháp luật về hành vi xâm hại tình dục trẻ em, các tài 

liệu hướng dẫn phòng tránh xâm hại tình dục cho trẻ. Những minh chứng cho thấy 

công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục cho trẻ em phần lớn còn mang tính tự 

phát, chưa có sự phối hợp rõ ràng giữa các ngành mà chủ yếu được thực hiện riêng 

từng Bộ, điều đó sẽ dẫn đến việc không phát huy được nội lực của mỗi ngành và liên 

ngành cho công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Giáo dục phòng 

chống xâm hại tình dục trẻ em là trách nhiệm của nhiều bộ,  ngành, nhưng thực tế 

chúng ta chưa làm rõ nhiệm vụ hay trách nhiệm của từng bộ,  ngành để phối hợp liên 

ngành, chưa có mối liên hệ thỏa đáng trong qua trình hành động, chưa tạo ra sức mạnh 

đồng bộ.  

Trên bình diện chung nhất, các văn bản pháp của Nhà nước mới chỉ dừng lại ở 

việc quy định tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, chưa có những quy định trong công 

tác giáo dục phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, chưa tạo ra hành lang pháp lý phù 

hợp, điều đó làm cho công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em chưa trở 

thành chính sách của quốc gia. Quan trọng hơn, cần nhấn mạnh rằng những tài liệu làm 

cơ sở cho việc đề xuất mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm 

hại trẻ em là chưa có hay chưa được xem xét một cách hệ thống. Do đó, đề tài nghiên 

cứu này có thể khắc phục khoảng trống trong nghiên cứu về lĩnh vực giáo dục phòng, 

chống xâm hại tình dục ở trẻ em, đồng thời hỗ trợ cho thực tiễn hoạt động phối hợp 

liên ngành trong giáo dục xâm hại tình dục trẻ em đạt đến một hiệu quả mới.   v 

14.1.2. Nghiên cứu ở  ngoài nước 

Các nghiên cứu nước ngoài về vấn đề này không được công bố một cách rộng 

rãi ở các quốc gia khác nhau nhưng đánh giá chung cho thấy, các nghiên cứu về tội 
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phạm xâm hại tình dục và phòng chống xâm hại tình dục cũng như công tác giáo dục 

phòng chống xâm hại tình dục theo mô hình liên ngành, thậm chí liên quốc gia rất 

được quan tâm. Đặc biệt, các tổ chức quốc tế rất xem trọng cũng như đầu tư cho các 

nghiên cứu này nhằm bảo vệ trẻ em, phát huy tính nhân văn trong cuộc sống cho xã hội 

ngày càng phát triển. Có thể nhóm các nghiên cứu  ngoài nước dựa trên khả năng thu 

thập, tìm hiểu của nhóm nghiên cứu thành các hướng sau đây. 

Hướng thứ nhất: Những nghiên cứu về thực trạng xâm hại tình dục trẻ em trên 

bình diện chung 

Từ năm 1999, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thực hiện một báo cáo tham vấn 

về phòng ngừa lạm dụng tình dục trẻ em và đưa ra định nghĩa xâm hại tình dục trẻ em,  

được khá nhiều tài liệu và các nghiên cứu khác tham khảo, trích dẫn lại,  đó là:”xâm 

hại tình dục trẻ em là việc lôi kéo trẻ em tham gia vào hoạt động tình dục mà trẻ em đó 

không hiểu một cách đầy đủ, không có khả năng quyết định ưng thuận một cách có 

hiểu biết, hoặc hành động diễn ra giữa một trẻ em với một người trưởng thành hoặc 

với một trẻ em khác mà do độ tuổi và mức độ phát triển, người này có mối quan hệ 

trách nhiệm, tin tưởng hoặc quyền hành với trẻ, và hành động gây ra nhằm thỏa mãn 

như cầu của người đó”(WHO, 1999).  

Cũng theo các tài liệu của các tổ chức quốc tế thì xâm hại tình dục có thể thể 

hiện dưới nhiều dạng và nhiều mức độ khác nhau, chẳng hạn: Xâm hại trẻ bằng cách 

đụng chạm (làm tình sử dụng miệng, hôn hít hoặc ôm trẻ theo kiểu tình dục, giao hợp 

hoặc làm tình qua đường hậu môn,sờ mó vào bộ phận sinh dục của trẻ hoặc bắt trẻ sờ 

mó vào bộ phận sinh dục của người lớn hoặc của một đứa trẻ lớn hơn, ép trẻ thực hiện 

hành vi mại dâm); Xâm hại trẻ bằng cách không đụng chạm (dùng lời nói hoặc tranh 

ảnh khiêu dâm để làm cho trẻ sốc, làm cho trẻ hưng phấn tình dục hoặc làm cho trẻ 

quen với tình dục, cho trẻ nghe hoặc nhìn những người khác làm tình, bắt trẻ đứng 

ngồi theo tư thế gợi dục để chụp ảnh, cho trẻ xem sách báo khiêu dâm (tham khảo 

trang www.parentsprotect.co.uk),...  

Tác giả Mukami T. Mutua, Ong’ang’a H.M. Ouko (2017) trong công trình 

nghiên cứu (viết nghĩa tiếng Việt vào đây), (Child abuse influence on Lower Primary 

SchoolPupil’s Academic achievement in arural setting inKenya), 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. Nghiên cứu này 

báo động tình trạng trẻ em ở các trường tiểu học bị lạm dụng, nhóm nghiên cứu quan 

tâm đến việc điều tra lạm dụng trẻ em và những ảnh hưởng của nó đối với thành tích 

học tập của học sinh tiểu học ở Nyandarua, vùng nông thôn của Kenya. Bảng hỏi là 

công cụ chính được sử dụng để thu thập dữ liệu. Kết quả phân tích dữ liệu thu thập 

được cho thấy, lạm dụng trẻ em về thể chất và tình dục có ảnh hưởng đến thành tích 

học tập của học sinh. Từ đó các khuyến nghị đã được đưa ra về yêu cầu quản lý trường 
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lớp, giáo viên, đề ra các giải pháp thích hợp có sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường 

và chính quyền địa phương. 

Trong nghiên cứucủa tác giả Allan John Kemboi ((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 học sinh lứa tuổi tiểu học ở vùng Lorroki, vùng nông thôn nghèo 

khó của châu Phi. Nghiên cứu được tiến hành thông qua khảo sát số liệu với các đối 

tượng bao gồm học sinh, giáo viên từ 5 trường tiểu học, phụ huynh và chính quyền địa 

phương. Các kết quả nghiên cứu cho thấy lạm dụng trẻ em ở Loroki đã ảnh hưởng tiêu 

cực đến học tập của học sinh ở trường tiểu học. Việc lạm dụng trẻ em đã dẫn đến sự 

suy giảm hứng thú học tập của học sinh, giảm mức độ biết đọc biết viết của dân số 

trong vùng, và gia tăng số học sinh bỏ học, gia tăng sự chênh lệch về giới trong tiếp 

cận giáo dục đối với học sinh nữ.  

Một nghiên cứu khác của tác giả Mukami T. Mutua, Ong’ang’a H.M. Ouko 

(nêu tên tài liệu vào đây...2017) 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 khỏe, tình cảm, đạo 

đức và quá trình giáo dục cho trẻ. Nghiên cứu này báo động tình trạng trẻ em ở các 

trường tiểu học bị lạm dụng, nhóm nghiên cứu quan tâm đến việc điều tra lạm dụng trẻ 

em và những ảnh hưởng của nó đối với thành tích học tập của học sinh tiểu học ở 

Nyandarua, vùng nông thôn của Kenya. Bảng hỏi là công cụ chính được sử dụng để 

thu thập dữ liệu. Kết quả phân tích dữ liệu thu thập được cho thấy, lạm dụng trẻ em về 

thể chất và tình dục có ảnh hưởng đến thành tích học tập của học sinh. Từ đó các 

khuyến nghị đã được đưa ra về yêu cầu quản lý trường lớp, giáo viên, đề ra các giải 

pháp thích hợp có sự phối hợp giữa gia đình - nhà trường và chính quyền địa phương. 

Hướng thứ hai: Những nghiên cứu về phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em 

và giáo dục phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em 

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). 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 kỹ năng để truyền đạt 

cho con (Goldman, 2013). Việc UNESCO (2009) biên soạn một chương trình hoàn 
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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 xâm hại tình dục cho trẻ em. 

Trong công trình nghiên cứu về Giao tiếp giữa mẹ và con về phòng ngừa xâm 

hại tình dục 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 lạm dụng tình dục trẻ em. Theo đó, có 2/3 (67,5%) số người được hỏi đã 

thảo luận về phòng, chống lạm dụng tình dục trẻ em với con cái, với tỷ lệ khác nhau 

tùy theo độ tuổi (cao nhất cho các bà mẹ có con từ 5-12 tuổi). Số lượng các chủ đề 

được thảo luận với con cái khác nhau tùy theo giới tính của trẻ em (số lượng lớn các 

chủ đề được thảo luận bởi các bà mẹ với cả trẻ nam và trẻ nữ) và độ tuổi (số lượng lớn 

các chủ đề được thảo luận bởi các bà mẹ có con từ 5-12 tuổi). Những phát hiện này 

cung cấp những hiểu biết mới về giao tiếp giữa mẹ và con về phòng, chống lạm dụng 

tình dục trẻ em. 

Tác giả Rheingold, A. A., Zajac, K., & Patton, M. (2012) đã tiến hành nghiên 

cứu về tính khả thi và sự chấp nhận chương trình phòng ngừa xâm hại tình dục 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). Hai tác giả cho rằng 

các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra cho thấy tính hiệu quả của một số chương trình phòng 

ngừa xâm hại tình dục trẻ em dành cho chủ thể phòng ngừa là người lớn. Tuy nhiên, 

các nghiên cứu chưa chỉ ra được tính khả thi của việc thực hiện các chương trình này. 

Nghiên cứu về tính khả thi và sự chấp nhận chương trình phòng ngừa xâm hại tình dục 

trẻ em dành cho các chuyên gia chăm sóc trẻ em được tiến hành ở hai hình thức: Trực 

tuyến và trực tiếp. Kết quả chỉ ra cho thấy hình thức đào tạo trực tuyến được đánh giá 

cao hơn và phù hợp hơn. Đây là một kinh nghiệm cần được khảo sát chuyên sâu nhưng 

song song đó cần được xem xét trong điều kiện áp dụng tại Việt Nam để đảm bảo tính 

thích ứng và tính khả thi. 

Tác giả Hans Zollner. SJ., Katharian A Fuchs và Jorg M Fegert (2014) trong 

công trình nghiên cứu Phòng ngừa xâm hại tình dục: Cập nhật thông tin đóng vai trò 

cực kỳ quan trọng (Prevention of sexual abuse: improved information is crucial) đã chỉ 

rõ lạm dụng tình dục 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. Do đó, các biện pháp 

phòng ngừa ở các mức độ khác nhau được coi là vấn đề sức khỏe cộng đồng. Trẻ vị 

thành niên cũng như người lớn nên tham gia vào công tác phòng, chống để ngăn chặn 

tình trạng lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên một cách bền vững. Trong những thập kỷ 

qua, nhiều chương trình phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em đã được phát triển cho 

nhiều nhóm mục tiêu khác nhau (ví dụ như các lớp bồi dưỡng giáo dục con cái, các 
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chương trình thăm viếng tại nhà, giáo dục cộng đồng, các buổi tập huấn cho giáo viên 

ở các bậc học, chương trình e-Learning của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang 

Đức). Nhiều chương trình trong số này đã chứng minh một phần hiệu quả. Tuy nhiên, 

cho đến nay vẫn chưa có không có sự đồng thuận trong giới khoa học về các tiêu chí 

đánh giá tính hiệu quả của các chương trình trong bối cảnh hiện nay. 

Hướng thứ ba: Những nghiên cứu về chính sách nhằm giáo dục phòng chống 

xâm hại tình dục ở trẻ em 

Trong Tài liệu tổng quan của Ủy ban Hoàng gia (của nước nào/tổ chức nào?) về 

các phản hồi thể chế đối với xâm hại tình dục trẻ em, “Các chương trình phòng ngừa 

lạm dụng tình dục trẻ em dành cho trẻ lứa tuổi học mẫu giáo”(Child sexual abuse 

prevention programs for pre-schoolers: A synthesis of current evidence), tác giả 

Claudia Pitts (2015) đã đưa ra bức tranh tổng quan về khung chương trình quốc gia về 

bảo vệ trẻ em năm 2009 - 2012 tại Australia. Theo đó, phòng ngừa ban đầu và hỗ trợ 

tổng thể cho tất cả các gia đình là chiến lược trọng tâm, nhằm ngăn ngừa việc xâm hại, 

bỏ mặc và sao nhãng trẻ em trước khi xảy ra. Khung chương trình quốc gia đề ra sáu 

mục tiêu hành động, trong đó, có biện pháp phòng ngừa, tập trung can thiệp sớm và 

giải quyết các vụ việc bảo vệ trẻ em theo trình tự, thủ tục được pháp luật quy định. 

Những mục tiêu này nhằm tăng cường phòng, chống tất cả các hình thức xâm hại trẻ 

em, bảo vệ trẻ em khỏi mọi hành vi bạo lực về thể chất hoặc tinh thần, lạm dụng tình 

dục, bị đánh đập hoặc bỏ mặc, bị ngược đãi hoặc bóc lột. 

Việc Chính phủ Australia đề cập vấn đề phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em 

trong một mục tiêu chiến lược quốc gia riêng biệt cho thấy, động lực và hành vi xâm 

hại tình dục trẻ em không giống như các hình thức ngược đãi trẻ em, nên việc ngăn 

ngừa và xử lý hành vi này đòi hỏi thực hiện tổng thể nhiều chiến lược khác nhau, đó là: 

(i) Nâng cao nhận thức về hành vi xâm hại tình dục trẻ em và lạm dụng tình dục trực 

tuyến đối với trẻ em; (ii) Tăng cường các biện pháp phòng ngừa hành vi xâm hại tình 

dục trẻ em; (iii) Củng cố thực thi pháp luật và tăng cường hiệu quả quá trình tư pháp 

xử lý và giải quyết các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em; (iv) Đảm bảo những nạn nhân 

trẻ em bị xâm hại có quyền tiếp cận với điều trị hiệu quả và nhận được các hỗ trợ thích 

hợp.  

Để thực hiện bốn chiến lược nêu trên, hệ thống phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ 

em ở Ôxtrâylia được tổ chức theo 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 (được 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 xâm hại tình dục trẻ 

em đã xảy ra). 

Trong báo cáo Bảo vệ trẻ em trong thời đại kỹ thuật số: Phản hồi quốc gia về 

tình trạng xâm hại tình dục trẻ em trực tuyến ở các quốc gia khu vực ASEAN 
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(National responses to online child sexual abuse and exploitation ASEAN Member 

States) (2016),UNICEF đã chỉ ra thực trạng xâm hại tình dục trẻ em và kết quả ngăn 

chặn thực trạng này ởcác 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. 

Như vậy, có thể thấy giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 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 xâm hại tình dục; trường học là nơi giáo dục phòng, chống xâm hại 

tình dục tốt nhất; tổ chức các hình thức giáo dục trực tiếp và trực tuyến, tổ chức các lớp 

bồi dưỡng cho học sinh, cộng đống, cho giáo viên; giáo dục phòng, chống xâm hại tình 

dục 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 xâm hại tình dục trẻ em đã có sự 

phối hợp liên ngành. Trong đó đặc biệt là mô hình giáo dục phòng, chống xâm hại tình 

dục 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 xâm hại 

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

chống xâm hại tình dục trẻ em có sự tham gia của các ngành: Quản lý nhà nước, 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. 

Các nghiên cứu từ quá khứ đến hiện tại đều hướng đến nội dung: cần phải tổ 

chức việc giáo dục phòng chống xâm hại tình dục trẻ em sao cho hiệu quả. Trong đó, 

vấn đề trọng tâm nhất là làm sao xây dựng được mô hình giáo dục phòng, chống xâm 

hại tình dục cho trẻ có sự phối hợp liên ngành nhằm phát huy sức mạnh và ưu điểm và 

trách nhiệm của từng ngành cho công tác này. Sự phát triển của mỗi quốc gia phụ 

thuộc vào thế hệ trẻ. Chỉ có làm tốt công tác giáo dục trong đó đảm bảo công tác 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em được thực hiện một cách hiệu quả mới tạo tiền 

đề cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Rõ ràng, công tác giáo dục phòng chống 

xâm hại tình dục trẻ em là của liên ngành và đây là trách nhiệm mang tầm quốc gia. 

Kinh nghiệm này khá cần thiết để Việt Nam có thể sử dụng, đồng thời sẽ là luận cứ để 

đề tài có thể khai thác hệ luận cứ khoa học cho việc đề xuất hay xây dựng mô hình 

phối hợp liên ngành nhằm giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em Việt 

Nam hiện nay cũng như đề xuất các cơ chế triển khai mô hình phối hợp liên ngành này 

trong công tác phòng, chống xâm hại nói chung và phòng chống xâm hại tình dục trẻ 

em nói riêng. 

14.2. Luận giải về sự cần thiết, tính cấp bách, ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài  

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

Theo thống kê toàn cầu năm 2014 [WHO, UNODC & UNDP, 2014] trên 133 

quốc gia với 6,1 tỷ người của Tổ chức y tế thế giới, Văn phòng Tội phạm và Chất kích 

thích của Liên hợp quốc, Chương trình phát triển của Liên hợp quốc, thì 25% những 

người lớn, 20% số phụ nữ tham gia khảo sát đã tiết lộ họ là nạn nhân của nạn xâm hại 

khi còn nhỏ (WHO, UNODC & UNDP, 2014). Hiệp hội quốc gia chống bạo hành trẻ em 

của Anh (NSPCC) đưa ra nhận định: hàng năm có nửa triệu trẻ em bị xâm hại dưới 

nhiều hình thức khác nhau tại Anh (tham khảo thông tin trên website NSPCC). Cũng 

theo NSPCC, trên thế giới thì có 1/ 4 trẻ nữ, 1/ 6 trẻ nam bị xâm hại tình dục ở những 

mức độ khác nhau. Tại Việt Nam, công tác thống kê các vụ xâm hại trẻ em còn nhiều 

thiếu sót. Hầu như không có con số thống kê cập nhật đến thời điểm này dù các báo cáo 

của các tổ chức xã hội đều khẳng định tình trạng xâm hại trẻ em ở Việt Nam là đáng báo 

động. Thống kê từ năm 2007 cho thấy có 800 vụ xâm hại trẻ em (UNICEF, 2010). 

Thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, từ năm 2011 đến 2015 cho biết có 

khoảng 5300 vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện và cứ trung bình 8h thì có một trẻ 

em Việt Nam trở thành nạn nhân của loại tội phạm này.  

Xâm hại tình dục trẻ em là một hành vi đặc biệt nguy hiểm bởi lẽ “Trẻ em” trong 

bất kỳ xã hội nào, cũng là nhóm dễ bị tổn thương nhất và cần được bảo vệ. Các nghiên 

cứu và thống kê cho thấy các nạn nhân bị xâm hại sẽ chịu ảnh hưởng kéo dài suốt cuộc 

đời (WHO, UNODC & UNDP, 2014). Các vụ xâm hại thân thể nghiêm trọng có thể dẫn 

đến khuyết tật, tử vong. Việc trẻ bị xao nhãng trong chăm sóc cũng khiến trẻ không có 

điều kiện để phát triển tốt thể chất lẫn tinh thần (WHO, UNODC & UNDP, 2014). 

Những nạn nhân của bạo lực thân thể, tinh thần khi lớn lên có nguy cơ trở thành tội 

phạm (WHO, UNODC & UNDP, 2014). Riêng về hậu quả của xâm hại tình dục là rất 

sâu sắc, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của trẻ lẫn người thân, gây hoang mang cho 

cộng đồng (Browne, & Finkelhor, 1986). Với trẻ, nếu bị xâm hại nghiêm trọng, trẻ tổn 

thương cơ quan sinh dục, các phần khác của cơ thể, mắc bệnh lây nhiễm qua đường sinh 



 19

dục, có trường hợp tử vong. Sang chấn tâm lý của trẻ bị xâm hại tình dục cũng không 

kém phần nghiêm trọng, trẻ lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn, xấu hổ, trầm cảm, trở nên sống 

khép kín, mất tự tin, và tất cả biểu hiện này có thể kéo dài nhiều năm, có khi trong cả 

cuộc đời (Browne, & Finkelhor, 1986). Với gia đình của trẻ, nỗi đau khó nguôi, cộng 

thêm cả sự xấu hổ, dằn vặt. Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của đất nước cũng như của các 

thành viên trong xã hội. Xuất phát từ thực trạng trên, các tổ chức bảo vệ trẻ em đều 

khẳng định phòng ngừa là công tác quan trọng nhất để hạn chế nạn xâm hại trẻ em (Bộ 

Lao động, Thương Binh và Xã hội, 2017). Nói cách khác, nâng cao nhận thức về nạn 

xâm hại trẻ em, pháp luật liên quan đến tội phạm xâm hại trẻ em cho giáo viên, phụ 

huynh và trẻ là trách nhiệm của giáo dục nhà trường và giáo dục cộng đồng (Bộ Lao 

động, Thương Binh và Xã hội, 2017). 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).  

Trong những năm qua, ngành giáo dục đã cố gắng đưa công tác giáo dục phòng, 

chống xâm hại tình dục 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, trong khi ngành giáo dục đang cố gắng thực hiện những đề án đó thì 

các Bộ khác vẫn cứ xem như đây không phải là công việc của Bộ mình. Công tác phối 

hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 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 xâm hại tình dục trẻ em. Hiệu quả của mối 

quan hệ phối hợp trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em còn hạn chế. 

Chưa kịp thời phát hiện, điều tra các vụ việc xâm hại tình dục trẻ em. Công tác xử lý có 

nơi, có lúc chưa được nghiêm minh, triệt để dẫn đến tình trạng xâm hại tình dục 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 xâm hại tình dục 

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 xâm hại tình dục 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 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).  

Bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ xâm hại tình dục không chỉ là trách nhiệm của một 
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cá nhân, một gia đình hay một cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội nào, mà đó là trách 

nhiệm chung của các bộ, ngành liên quan, của cả xã hội, trong đó gia đình đóng vai trò 

trọng tâm. Các giải pháp nhằm phòng ngừa, giảm thiểu xâm hại tình dục trẻ em nằm 

trong tổng thể các hoạt động cần sự phối kết hợp và triển khai đồng bộ. Cụ thể, ngành 

Giáo dục và Đào tạo cần sớm đưa nội dung giáo dục giới tính phù hợp với từng lứa 

tuổi vào chương trình học để các em có thể chủ động bảo vệ mình và có ứng xử phù 

hợp trong tình huống xấu nhất; ngành Y tế phải có các dịch vụ y tế, tâm lý hỗ trợ cho 

những trẻ em bị xâm hại tình dục; ngành Công an phải có trình tự thủ tục riêng cho các 

loại án mà trẻ em bị xâm hại tình dục để các vụ án trên được triển khai nhanh, kịp thời 

nhằm tìm ra thủ phạm, đảm bảo tư pháp thân thiện với trẻ em; Có như vậy thì công tác 

giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em mới có thể đạt được kết quả cao nhất. 

Về phương diện lý luận, các nghiên cứu của ngành Công an chủ yếu tập trung 

vào các đề tài nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục 

trẻ em, điều tra khám phá các vụ án xâm hại tình dục trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ 

của lực lượng Công an. Trong khi đó, ngành Giáo dục 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 xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam.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 để 

nâng cao hiệu quả công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 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 xâm hại tình dục trẻ em”cần phải được thực hiện. 

15 Liệt kê danh mục các công trình nghiên cứu, tài liệu trong nước và ngoài 

nước có liên quan đến đề tài đã trích dẫn khi đánh giá tổng quan: 

Tài liệu tham khảo tiếng Việt: 

1. Austrian Aids & World Vision (2014a), Phòng ngừa xâm hại tình dục cho trẻ 

em- hướng dẫn thảo luận với cha mẹ và người chăm sóc trẻ, Tầm nhìn thế giới Việt 

Nam.  

2. Austrian Aids & World Vision (2014b), Phòng ngừa xâm hại tình dục cho trẻ 

em- tài liệu cho trẻ, Tầm nhìn thế giới Việt Nam. 

3. Ban chấp hành Trung ương (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 

tế”, Hà Nội, 2013. 

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Giáo dục kĩ năng sống trong các môn học ở 

tiểu học, Tài liệu tập huấn giáo viên. 
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5. Bộ LĐ-TB&XH,Công văn số 645/LĐTBXH-TE ngày 27/2/2017 

6. Bộ Lao động và thương binh, xã hội (2017), Bảo vệ chăm sóc trẻ em: Cần 

chung tay cả cộng đồng, Truy cập tại: 

http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=26233 

7. Lê Văn Cương (1999) “Tội phạm và vấn đề chống tội phạm (Lứa tuổi vị 

thành niên)”, Nhà xuất bản Công an Nhân dân, Hà Nội. 

 8. Lê Thị Linh Chi(2007), 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), 

luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân 

văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. 

9. Nguyễn Xuân Huệ (2012), Khảo sát thực trạng nhận thức về giáo dục giới 

tính của học sinh lớp 9 tại một số trường trung học cơ sở ở quận 11, TP. HCM, Tạp chí 

Khoa học của ĐH Sư phạm TP. HCM, số 39, trang 108-113.  

10. Nguyễn Thị Thu Hằng (2013), Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc 

thiểu số khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam (qua các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa 

học), Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.  

11. Đặng Xuân Khang, Trần Thị Thu Hòa, Nguyễn Đức Thoa, Lê Duy Đông 

(2009), Sổ tay hướng dẫn điều tra tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, NXB Lao động, 

Hà Nội. 

12. Ngô Giang Nam (2013), Giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học 

nông thôn miền núi phía Bắc, Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục, Đại học Thái 

Nguyên. 

13. Nguyễn Thị Phương Nhung (2009), Biện pháp giáo dục sức khỏe sinh sản vị 

thành niên cho học sinh lớp 9 huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định, Luận văn thạc sĩ 

Giáo dục học, Đại học Thái Nguyên.  

14. Đỗ Lan Phương, Phòng ngừa xâm hại tình dục ở Ôxtraylia và bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam, tạp chí Dân chủ và Pháp 

luật.http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/thi-hanh-phap-luat.aspx?ItemID=366. 

15. Hà Minh Tân (2016), Điều tra vụ án xâm hại tình dục trẻ em: Luận án tiến sĩ 

luật học, Chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm, Học viện CSND, 

2016. 

16. Dương Văn Thịnh (2016), Tội giao cấu với trẻ em trong Luật Hình sự Việt 

Nam (trên cơ sở thực tiễn tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên), Luận văn thạc sĩ Luật học, 

ĐH Quốc gia Hà Nội. 

17. Phạm Thị Thúy (2017), Cẩm nang phòng tránh bị xâm hại tình dục cho con 

- Phụ huynh cần biết, NXB Saigonbooks.  

18. Nguyễn Ngọc Trai (2018), Hoạt động của lực lượng Cảnh sát hình sự trong 

phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ở các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam 

Bộ, Luận án tiến sĩ luật học, Chuyên ngành Tội phạm học và điều tra tội phạm, Học 



 22

viện CSND. 
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Hà Nội 

20. Phạm Xuân Thông - Võ Văn Thắng (2011) “Nghiên cứu tình hình bị lạm 

dụng tình dục ở học sinh phổ thông tại thành phố Nha Trang”,Hội nghị Khoa học 
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giáo dục giới tính, Luận văn thạc sĩ Tâm lí học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.  
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Tổ chức cứu trợ trẻ em Anh, Bangkok. 

26. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em và UNICEF (2006), Báo cáo rà soát 
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16 Nội dung nghiên cứu của đề tài: 

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

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 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 ở Việt 

Nam. 

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

dục trẻ em. 

1.3.Quan điểm trong nước về phối hợp trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 

trẻ em. 

 

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

giáo dục trẻ phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và mối quan hệ phối hợp liên 

ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em để đề xuất các 

khuyến nghị cho Việt Nam 

2.1. Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về công tác giáo dục 

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

dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; 

2.1.1 Kinh nghiệm của một số nước Châu Âu: Mỹ, Úc, Pháp,... về công tác giáo 

dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và mối quan hệ phối hợp liên 

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

2.1.2 Kinh nghiệm của một số nước Châu Á:  Nhật Bản, Singapore, Malaysia, 

Thái Lan, Hàn Quốc,... về giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

và mối quan hệ phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại 

tình dục trẻ em. 

2.2. Đề xuất các khuyến nghị cho Việt Nam từ kinh nghiệm của một số nước trên thế 

giới về công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và mối quan hệ phối 

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

2.2.1 Khuyến nghị về công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em tại 

các cơ sở giáo dục. 

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

tại cộng đồng. 

2.2.3    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. 

 

Nội dung 3: Nghiên cứu thực trạng công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình 

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

chống xâm hại tình dục trẻ em 

3.1. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác giáo dục trẻ em mầm non, học sinh phổ 



 25

thông trong phòng, chống xâm hại tình dục. 

3.1.1. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác giáo dục trẻ mầm non trong 

phòng, chống xâm hại tình dục tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài 

công lập.  

3.1.2. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác giáo dục học sinh phổ thông 

trong phòng, chống xâm hại tình dục tại các cơ sở giáo dục công lập và 

ngoài công lập.  

3.2. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác giáo dục trẻ em ngoài trường học trong 

phòng, chống xâm hại tình dục. 

3.2.1. Đánh giá thực trạng công tác giáo dục trẻ em tại các trung tâm giáo dục 

cộng đồng trong phòng, chống xâm hại tình dục.  

3.2.2. Đánh giá thực trạng công tác giáo dục trẻ em tại địa bàn nơi cư trú trong 

phòng, chống xâm hại tình dục.  

3.3. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng mối quan hệ phối hợp trong giáo dục phòng, 

chống xâm hại tình dục trẻ em, trong đó chú trọng đến trẻ mầm non, học sinh phổ 

thông. 

3.3.1. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng mối quan hệ 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.  

3.3.1. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng mối quan hệ phối hợp giữa các ban, 

ngành, đơn vị, địa phương, trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 

trẻ em đối với học sinh phổ thông.  

 

Nội dung 4: Xây dựng mô hình phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục để 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em (trẻ mầm non và học sinh phổ thông) 

4.1. Xác định các luận cứ để xây dựng mô hình phối hợp liên ngành trong công tác 

giáo dục để phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em (trong và ngoài trường học). 

4.1.1. Xác định phương pháp, căn cứ, tiêu chí, điều kiện để xây dựng mô hình 

phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

trong và ngoài trường học đối với trẻ mầm non.  

4.1.2. Xác định phương pháp, căn cứ, tiêu chí, điều kiện để xây dựng mô hình 

phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

trong và ngoài trường học đối với học sinh phổ thông.  

4.2. Xây dựng, thử nghiệm mô hình phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục để 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em (trong và ngoài trường học, đặc biệt đối với nữ). 

4.2.1. Xây dựng mô hình phối hợp liên ngành giữa gia đình, nhà trường, xã 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 ở lứa tuổi mầm non.  

4.2.2. Xây dựng mô hình phối hợp liên ngành giữa nhà trường, gia đình và xã hội 
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(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 ở lứa tuổi học sinh phổ thông.  

4.2.3. Phân tích, đánh giá kết quả mô hình thử nghiệm; điều chỉnh mô hình phù 

hợp với thực tế khảo sát. 

4.3. Hoàn thiện và đề xuất mô hình phối hợp liên ngành từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, 

thành phố, trung ương trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. 

 

Nội dung 5: Đề xuất 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 dục trẻ 

em 

5.1. Xây dựng bộ tài liệu về giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho các 

đối tượng có liên quan. 

5.1.1. Xây dựng tài liệu về giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho 

giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên nhà trường. 

5.1.2. Xây dựng tài liệu về giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho 

gia đình, cộng đồng. 

5.1.3. Xây dựng tài liệu về giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho trẻ 

mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ 

thông. 

5.2. Đề xuất 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.  

5.2.1. Các giải pháp về chính sách để thực hiện mô hình phối hợp liên ngành 

trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em: chính sách tại các cơ sở 

giáo dục; chính sách tại cơ quan chính quyền; chính sách đối với ngành công an, 

hành pháp...  

5.2.2. Các giải pháp về cơ chế để thực hiện mô hình phối hợp liên ngành trong 

giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em: cơ chế tại các cơ sở giáo dục; cơ 

chế tại cơ quan chính quyền; cơ chế đối với ngành công an, hành pháp... 

17 Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu của đề tài: 

17.1. Sưu tầm/ dịch tài liệu phục vụ nghiên cứu (các tài liệu chính) 

Ngoài các tài liệu đã trình bày trong mục 14, Chủ nhiệm và các thành viên 

nghiên cứu đề tài tiếp tục sưu tầm các tài liệu trong và ngoài nước để phục vụ quá trình 

nghiên cứu, dự kiến khoảng 300 trang, cụ thể: 

- Các văn bản quy định về tội phạm và hành vi phạm tội xâm hại tình dục trẻ 

em, công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; 

- Các báo cáo chuyên ngành về thực trạng xâm hại tình dục trẻ em, công tác 

giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, mối quan hệ phối hợp liên ngành, liên 

Bộ, liên cơ trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; 

- Các đề tài và công trình nghiên cứu; các đề xuất về phòng chống xâm hại tình 
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dục trẻ em, công tác phối hợp liên ngành, liên Bộ, liên cơ trong giáo dục phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em; 

- Các văn bản, tài liệu liên ngành về mô hình phòng chống xâm hại tình dục trẻ 

em, giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, quan hệ phối hợp trong giáo dục 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; 

Các tài liệu trên được thu thập từ các nguồn: 

- Tài liệu của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội; 

- Tài liệu quốc tế, các thư viện quốc tế; 

- Tài liệu giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các cơ quan, tổ chức; 

- Cơ sở dữ liệu điện tử; 

- Các nguồn khác có liên quan.  

17.2. Hội thảo khoa học và tọa đàm (số lượng, chủ đề, mục đích, yêu cầu) 

17.2.1. Hội thảo Quốc gia 

Dự kiến tổ chức 03 hội thảo khoa học: 

* Hội thảo 1: 

- Mục đích: 

+ Báo cáo kết quả của nhóm nghiên cứu về quan hệ phối hợp liên ngành trong giáo dục 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

+ Lấy ý kiến chuyên gia về quan hệ phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam 

+ Thảo luận về quan hệ phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em ở Việt Nam 

- Nội dung:  

+ Nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu 

+ Đại biểu trình bày tham luận 

+ Các đại biểu tham gia thảo luận phát biểu 

+ Tổng kết các vấn đề của hội thảo 

- Yêu cầu: 

+ Cuộc hội thảo được tiến hành khoa học, đạt được mục tiêu đề ra. 

+ Nhóm nghiên cứu hoàn thành và trình bày kết quả nghiên cứu tại hội thảo 

+ Các đại biểu tham dự có đóng góp, chia sẻ ý kiến, quan điểm về nội dung hội thảo  

- Địa điểm tổ chức: Hà nội 

- Qui mô: Dự kiến 80-100 đại biểu, tổ chức trong 01 ngày (02 buổi).  

* Hội thảo 2:  

- Mục đích: 

+ Báo cáo kết quả của nhóm nghiên cứu về giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ 

em 

+ Lấy ý kiến chuyên gia về giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em dưới góc 

độ tiếng nói từ con trẻ 
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+ Thảo luận về giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em dưới góc độ tiếng nói từ 

con trẻ 

- Nội dung:  

+ Nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu 

+ Đại biểu trình bày tham luận 

+ Các đại biểu tham gia thảo luận phát biểu 

+ Tổng kết các vấn đề của hội thảo 

- Yêu cầu: 

+ Cuộc hội thảo được tiến hành khoa học, đạt được mục tiêu đề ra. 

+ Nhóm nghiên cứu hoàn thành và trình bày kết quả nghiên cứu tại hội thảo 

+ Các đại biểu tham dự có đóng góp, chia sẻ ý kiến, quan điểm về nội dung hội thảo  

- Địa điểm tổ chức: TP. Hồ Chí Minh 

- Qui mô: Dự kiến 80-100 đại biểu, tổ chức trong 01 ngày (02 buổi)  

* Hội thảo 3:  

- Mục đích: 

+ Báo cáo kết quả của nhóm nghiên cứu về mô hình phối hợp và các đề xuất, giải pháp 

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

+ Lấy ý kiến chuyên gia về các giải pháp trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em ở Việt Nam 

+ Nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu 

+ Đại biểu trình bày tham luận 

+ Các đại biểu tham gia thảo luận phát biểu 

+ Tổng kết các vấn đề của hội thảo 

- Yêu cầu: 

+ Cuộc hội thảo được tiến hành khoa học, đạt được mục tiêu đề ra. 

+ Nhóm nghiên cứu hoàn thành và trình bày kết quả nghiên cứu tại hội thảo 

+ Các đại biểu tham dự có đóng góp, chia sẻ ý kiến, quan điểm về nội dung hội thảo 

- Địa điểm tổ chức: Hà Nội 

- Qui mô: Dự kiến 100 đại biểu, tổ chức trong 01 ngày (02 buổi)  

 

17.2.2. Tọa đàm 

Các cuộc tọa đàm sẽ được thực hiện như sau: 

- Mục đích: 

+ Thu thập ý kiến, hệ thống hóa thông tin đa chiều; 

+ Báo cáo kết quả khảo sát, nghiên cứu; 

+ Trao đổi ý kiến, thảo luận về chủ đề tọa đàm liên quan đến đề tài nghiên cứu; 

- Yêu cầu: 

+ Đúng đối tượng; 

+ Đúng nội dung, mục đích đã đề ra.   
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- Số lượng: 15 tọa đàm tại 07 địa phương và tổ chức chủ trì nghiên cứu  

- Dự kiến có 20 đại biểu tham dự cho mỗi buổi tọa đàm. 

- Chủ đề dự kiến cho 15 tọa đàm: 

+ Thực trạng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong trường học 

+ Thực trạng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em ở gia đình 

+ Thực trạng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em ở địa bàn dân cư 

+ Thực trạng tham gia phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em ở gia đình của các 

ban ngành, đoàn thể 

+ Kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục ở trẻ em Việt Nam hiện nay 

+ Công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong chương trình 

giáo dục hiện hành 

+ Tiếp cận tội phạm xâm hại tình dục trẻ em của các chiến sĩ công an cơ sở - 

nhận thức và thái độ 

+ Thực trạng phối hợp giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em hiện nay 

- tiếp cận xã hội 

+ Đánh giá các văn bản có liên quan đến hối hợp liên ngành trong công tác giáo 

dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em hiện nay 

+ Đánh giá việc triển khai công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ 

em trong hoạt động giáo dục kỹ năng sống 

+ Hạn chế của công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em hiện nay 

+ Hành lang pháp lý cho sự phối hợp trong công tác phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em  

+ Thể chế hóa công tác phối hợp trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại 

tình dục trẻ em từ các ngành có liên quan 

+ Các yêu cầu về tài liệu tuyên truyền, giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 

trẻ em  

+ Đánh giá tác động tâm lý của việc triển khai hoạt động giáo dục phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em qua một bài dạy kỹ năng sống 

+ Đề xuất mô hình phối hợp trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em từ các ngành có liên quan 

+ Điều kiện để triển khai phối hợp trong công tác giáo dục phòng, chống xâm 

hại tình dục trẻ em ở Việt Nam 

17.3. Khảo sát/ điều tra thực tế trong nước (quy mô, địa bàn, mục đích/yêu cầu, 

nội dung, phương pháp) 

17.3.1. Địa bàn khảo sát 

Để hoàn thành nghiên cứu, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành khảo sát/ điều tra thực 

tế tại cơ quan, địa bàn như sau: 

+ Cơ quan: Bộ Công an (Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em, Sở Lao 



 30

động - Thương binh và Xã hội một số tỉnh, thành phố); Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ 

Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo 

dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Bộ Y tế; Đoàn Thanh niên; Hội Phụ nữ; trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội; trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh; Sở Giáo dục và 

Đào tạo các địa phương khảo sát). 

+ Địa bàn: 07 tỉnh, thành phố, cụ thể: Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Gia Lai, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tiền Giang. 

Tại mỗi cơ quan, địa bàn sẽ chọn từ 3 - 5 đơn vị để tiến hành khảo sát, thu thập 

dữ liệu nghiên cứu.  

17.3.2. Mục đích khảo sát 

Căn cứ vào mục tiêu nghiên cứu, đề tài xác định tiến hành điều tra bằng bảng 

hỏi, phỏng vấn sâu các nhóm khách thể cơ bản dựa trên hệ thống phân cấp quản lý, 

chuyên trách với mục tiêu là xác định thực trạng mối quan hệ liên ngành trong công tác 

giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. 

17.3.3. Phương pháp điều tra, khảo sát 

* Điều tra bằng bảng hỏi: 

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi được tiến hành trên các nhóm khách thể cụ 

thể sau đây: 

- Nhóm 1: Cán bộ Công an (Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội, Công an xã/phường phụ trách về an ninh trật tự) 

Trong các nhóm khách thể thuộc bộ phận Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội, Công an xã/phường phụ trách về an ninh trật tự ở các địa 

phương được lựa chọn khảo sát bằng bảng hỏi được soạn sẵn. Số khách thể dự kiến hỏi 

mỗi nhóm cụ thể khoảng 100 người. 

- Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách về trẻ em (LĐTBXH). Dựa trên danh sách các 

Sở Lao động – Thương binh Xã hội. Từ danh sách này, có 8 đơn vị được mời tham gia 

khảo sát. Số khách thể khảo sát khoảng 10 người. 

- Nhóm 3:Cán bộ quản lý giáo dục cấp Sở, Phòng (Trưởng, Phó; Chuyên viên 

phụ trách có liên quan), bao gồm: Nhóm các cán bộ quản lý cấp Sở, Phòng và các 

Chuyên viên phụ trách ở các địa phương. Từ danh sách này có 8 đơn vị tham gia khảo 

sát. Số khách thể dự kiến là 72. 

- Nhóm 4: Cán bộ Y tế cấp sở (Trưởng, Phó, Chuyên viên phụ trách có liên 

quan). Số khách thể dự kiến là 72. 

- Nhóm 5: Cán bộ Đoàn thanh niên (Bí thư, Phó bí thư, cán bộ có liên quan). Số 

khách thể dự kiến là 72. 

- Nhóm 6: Cán bộ Hội phụ nữ (Chủ tịch, Phó chủ tịch, cán bộ có liên quan). Số 

khách thể dự kiến là 72. 

- Nhóm 7: Cán bộ quản lý giáo dục cấp cơ sở (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng): 

Nhóm khách thể này gồm các cán bộ quản lý giáo dục cấp cơ sở như: Hiệu 
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trưởng, Phó Hiệu trưởng một số trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung 

học phổ thổng. Từ danh sách này có 72 người tham gia khảo sát. 

- Nhóm 8: Giáo viên: Nhóm khách thể này gồm các giáo viên một số trường 

Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thổng. Từ danh sách này có 128 

người tham gia khảo sát. 

- Nhóm 9: Nhân viên nhà trường: Nhóm khách thể này gồm các nhân viên một 

số trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thổng. Từ danh sách 

này có 64 người tham gia khảo sát. 

- Nhóm 10: Học sinh Tiểu học: Bao gồm học sinh các trường tiểu học của 7 tỉnh 

khảo sát. Số khách thể dự kiến tham gia khảo sát là 700 học sinh. 

- Nhóm 11: Học sinh THCS: Bao gồm học sinh các trường THCS của 7 tỉnh 

khảo sát. Số khách thể dự kiến tham gia khảo sát là 700 học sinh 

- Nhóm 12: Học sinh THPT: Bao gồm học sinh các trường THPT của 7 tỉnh 

khảo sát. Số khách thể dự kiến tham gia khảo sát là 700 học sinh 

- Nhóm 13: Phụ huynh: Bao gồm phụ huynh học sinh các trường Mầm non, 

Tiểu học, THCS, THPT của 7 tỉnh khảo sát. Số khách thể dự kiến tham gia khảo sát là 

700 phụ huynh học sinh. 

Số phiếu khảo sát bằng phương pháp điều tra viết được cụ thể hóa như sau:  

 

TT Nhóm khách thể Số tiêu chí Số lượng Lưu ý 

1 

Cán bộ Công an (Cảnh 

sát hình sự, Cảnh sát 

quản lý hành chính về 

trật tự xã hội, Công an 

phụ trách xã về an ninh 

trật tự) 

Bảng hỏi 25 – 

30 tiêu chí 
430 

Chọn mẫu theo khu 

vực – theo tỉnh 

2 
Cán bộ chuyên trách về 

trẻ em (LĐTBXH) 

Bảng hỏi 25 – 

30 tiêu chí 
250 

Chọn mẫu theo đơn 

vị, cá nhân chuyên 

trách  

3-7 

Cán bộ quản lý giáo dục 

cấp Sở, Phòng; Cán bộ 

quản lý giáo dục cấp cơ 

sở (Hiệu trưởng, Phó 

HT) 

Bảng hỏi 25 – 

30 tiêu chí 

(Có điều 

chỉnh một tỉ 

lệ theo nhóm 

mẫu) 

360 
Chọn mẫu theo khu 

vực – theo tỉnh 

8 Giáo viên 
Bảng hỏi 25 – 

30 tiêu chí 
128 

Chọn mẫu theo khu 

vực – theo tỉnh 

9 Nhân viên nhà trường 
Bảng hỏi 25 – 

30 tiêu chí 
64 

Chọn mẫu theo khu 

vực – theo tỉnh 
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10-

12 

Học sinh Tiểu học, 

Trung học cơ sở, Trung 

học phổ thông 

Bảng hỏi 25 - 

30 tiêu chí 

(Có điều 

chỉnh một tỉ 

lệ theo từng 

nhóm mẫu) 

2.100 
Chọn mẫu theo khu 

vực – theo tỉnh 

13 
Phụ huynh 

 

Bảng hỏi 25 – 

30 tiêu chí 
700 

Chọn mẫu theo khu 

vực – theo tỉnh 

Tổng     3.462 

* Phỏng vấn sâu 

Phương pháp phỏng vấn sâu được tiến hành trên 11 nhóm khách thể tương tự 

bao gồm: 

- Nhóm 1: Cán bộ Công an (Cảnh sát hình sự, Cảnh sát quản lý hành chính về 

trật tự xã hội, Công an phụ trách xã/phường về an ninh trật tự) cấp Tỉnh/Thành phố: Số 

khách thể dự kiến phỏng vấn khoảng 30 người. Kết cấu bảng phỏng vấn: xoay quanh 

11 tiêu điểm gồm: 

+ Thực trạng xâm hại tình dục trẻ em ở địa bàn dân cư từ góc nhìn của cá nhân 

+ Thực trạng tham gia phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em ở gia đình của các 

ban ngành, đoàn thể 

+ Thực trạng phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại 

tình dục trẻ em hiện nay ở địa phương 

+ Đánh giá các văn bản có liên quan đến hối hợp liên ngành trong công tác giáo 

dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em hiện nay 

+ Hạn chế của công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em hiện nay 

+ Nguyên nhân của thực trạng giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

hiện nay 

+ Trách nhiệm giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em là của ai? 

+ Hành lang pháp lý cho sự phối hợp trong công tác phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em  

+ Nội dung phối hợp trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ 

em  

+ Đề xuất mô hình phối hợp trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em  

+ Điều kiện để triển khai phối hợp trong công tác giáo dục phòng, chống xâm 

hại tình dục trẻ. 

Phương pháp phỏng vấn được tiến hành trên 4 nhóm khách thể cụ thể sau đây: 

- Nhóm 2: Cán bộ chuyên trách về trẻ em (Lao động – Thương binh và Xã hội): 

Số khách thể dự kiến khoảng 8 người. Phỏng vấn bằng bảng hỏi phỏng vấn bán cấu 

trúc, với 8 tiêu điểm phỏng vấn, bao gồm: 
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+ Thực trạng xâm hại tình dục trẻ em từ những góc nhìn của cá nhân 

+ Đánh giá thực trạng tham gia phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em ở gia đình 

của các ban ngành, đoàn thể 

+ Đánh giá thực trạng giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong 

nhận thức của cán bộ Đoàn, Hội và các tổ chức xã hội 

+ Thực trạng phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại 

tình dục trẻ em hiện nay  

+ Hạn chế của công tác phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm 

hại tình dục trẻ em hiện nay 

+ Trách nhiệm giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em là của ai? 

+ Những nội dung phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em  

+ Đề xuất mô hình phối hợp trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em từ các ngành có liên quan. 

- Nhóm 3:Cán bộ quản lý giáo dục cấp Sở, Phòng (Trưởng, Phó; Chuyên viên 

phụ trách có liên quan): Số khách thể dự kiến phỏng vấn là 15 người. Kết cấu bảng 

phỏng vấn: xoay quanh 9 tiêu điểm gồm: 

+ Đánh giá thực trạng tham gia phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em ở gia đình 

của các ban ngành, đoàn thể 

+ Đánh giá thực trạng giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong 

nhận thức của cán bộ Đoàn, Hội và các tổ chức xã hội 

+ Đánh giá các văn bản có liên quan đến hối hợp liên ngành trong công tác giáo 

dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em hiện nay 

+ Những hạn chế của công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em hiện nay 

+ Một số nguyên nhân của thực trạng giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 

trẻ em hiện nay 

+ Trách nhiệm giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em là của ai? 

+ Hành lang pháp lý cho sự phối hợp trong công tác phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em  

+ Nội dung phối hợp trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ 

em từ các ngành có liên quan 

+ Khuyến nghị mô hình phối hợp trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại 

tình dục trẻ em từ các ngành có liên quan. 

- Nhóm 4: Cán bộ Y tế cấp sở (Trưởng, Phó; Chuyên viên phụ trách có liên 

quan): Số khách thể dự kiến phỏng vấn là 15 người. Kết cấu bảng phỏng vấn: xoay 

quanh 9 tiêu điểm gồm: 

+ Đánh giá thực trạng tham gia phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em ở gia đình 

của các ban ngành, đoàn thể 

+ Đánh giá thực trạng giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong 



 34

nhận thức của cán bộ Đoàn, Hội và các tổ chức xã hội 

+ Đánh giá các văn bản có liên quan đến hối hợp liên ngành trong công tác giáo 

dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em hiện nay 

+ Những hạn chế của công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em hiện nay 

+ Một số nguyên nhân của thực trạng giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 

trẻ em hiện nay 

+ Trách nhiệm giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em là của ai? 

+ Hành lang pháp lý cho sự phối hợp trong công tác phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em  

+ Nội dung phối hợp trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ 

em từ các ngành có liên quan 

+ Khuyến nghị mô hình phối hợp trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại 

tình dục trẻ em từ các ngành có liên quan. 

- Nhóm 5: Cán bộ Đoàn thanh niên (Bí thư, Phó bí thư, cán bộ có liên quan): Số 

khách thể dự kiến phỏng vấn là 15 người. Kết cấu bảng phỏng vấn: xoay quanh 9 tiêu 

điểm gồm: 

+ Đánh giá thực trạng tham gia phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em ở gia đình 

của các ban ngành, đoàn thể 

+ Đánh giá thực trạng giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong 

nhận thức của cán bộ Đoàn, Hội và các tổ chức xã hội 

+ Đánh giá các văn bản có liên quan đến hối hợp liên ngành trong công tác giáo 

dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em hiện nay 

+ Những hạn chế của công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em hiện nay 

+ Một số nguyên nhân của thực trạng giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 

trẻ em hiện nay 

+ Trách nhiệm giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em là của ai? 

+ Hành lang pháp lý cho sự phối hợp trong công tác phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em  

+ Nội dung phối hợp trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ 

em từ các ngành có liên quan 

+ Khuyến nghị mô hình phối hợp trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại 

tình dục trẻ em từ các ngành có liên quan. 

- Nhóm 6: Cán bộ Hội phụ nữ (Hội trưởng, Hội phó, cán bộ có liên quan): Số 

khách thể dự kiến phỏng vấn là 15 người. Kết cấu bảng phỏng vấn: xoay quanh 9 tiêu 

điểm gồm: 

+ Đánh giá thực trạng tham gia phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em ở gia đình 

của các ban ngành, đoàn thể 

+ Đánh giá thực trạng giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong 

nhận thức của cán bộ Đoàn, Hội và các tổ chức xã hội 
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+ Đánh giá các văn bản có liên quan đến hối hợp liên ngành trong công tác giáo 

dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em hiện nay 

+ Những hạn chế của công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em hiện nay 

+ Một số nguyên nhân của thực trạng giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 

trẻ em hiện nay 

+ Trách nhiệm giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em là của ai? 

+ Hành lang pháp lý cho sự phối hợp trong công tác phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em  

+ Nội dung phối hợp trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ 

em từ các ngành có liên quan 

+ Khuyến nghị mô hình phối hợp trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại 

tình dục trẻ em từ các ngành có liên quan. 

- Nhóm 7:Cán bộ quản lý giáo dục cấp cơ sở (Hiệu trưởng, Hiệu phó): Số khách 

thể dự kiến là 24 người 

Chọn 24 cán bộ quản lý thuộc nhóm khách thể đã nêu để tiến hành phỏng vấn. 

Sử dụng bảng phỏng vấn bán cấu trúc 15 tiêu điểm bao gồm:  

+ Đánh giá chung về công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em theo hiểu 

biết của cá nhân 

+ Thực trạng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong trường học 

+ Thực trạng tham gia phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em ở gia đình của các 

ban ngành, đoàn thể 

+ Thực trạng giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong chương trình 

giáo dục hiện hành 

+ Đánh giá các văn bản có liên quan đến hối hợp liên ngành trong công tác giáo 

dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em hiện nay 

+ Đánh giá việc triển khai công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ 

em trong hoạt động giáo dục kỹ năng sống 

+ Hạn chế của công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em hiện nay 

+ Một số nguyên nhân của thực trạng giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 

trẻ em hiện nay 

+ Hành lang pháp lý cho sự phối hợp trong công tác phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em  

+ Nội dung phối hợp trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ 

em với các ngành có liên quan 

+ Đánh giá tác động tâm lý của việc triển khai hoạt động giáo dục phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em qua một bài dạy kỹ năng sống. 

- Nhóm 8: Trẻ em mầm non: Số khách thể dự kiến là 80 trẻ (tập trung vào trẻ lớp 

Chồi và lớp Lá) 

Các nội dung phỏng vấn bao gồm 
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+ Có từng được dạy về bảo vệ bản thân chưa? 

+ Ai đã dạy cách phòng tránh người lạ làm đau, làm hại 

+ Hãy kể cách thức bố mẹ đã dạy phòng chống người lạ xâm hại 

+ Cô giáo có dạy kỹ năng bảo vệ bản thân và phòng chống xâm hại 

+ Ấn tượng nhất về cách thức nào để phòng chống xâm hại 

- Nhóm 9: Học sinh Tiểu học:  Số khách thể dự kiến là 80 học sinh 

+ Có được dạy về kỹ năng phòng chống xâm hại chưa? Còn nhớ những gì? 

+ Nội dung giáo dục phòng chống xâm hại theo em bao gồm những gì? 

+ Hình thức triển khai giáo dục phòng chống xâm hại ở trường em đã học bao 

gồm những gì? Còn ở địa bàn dân cư thì sao? 

+ Mong muốn gì ai sẽ trang bị kỹ năng phòng chống xâm hại ở lứa tuổi của em? 

+ Em có đề xuất gì trang bị kỹ năng phòng chống xâm hại ở lứa tuổi của em ở 

trường mầm non? 

+ Em có đề xuất gì trang bị kỹ năng phòng chống xâm hại ở lứa tuổi của em ở 

nhà? 

+ Em có đề xuất gì trang bị kỹ năng phòng chống xâm hại ở lứa tuổi của em ở 

nơi em sống? 

- Nhóm10: Học sinh THCS: Số khách thể dự kiến là 80 học sinh 

+ Có được dạy về kỹ năng phòng chống xâm hại chưa? Còn nhớ những gì? 

+ Nội dung giáo dục phòng chống xâm hại theo em bao gồm những gì ở lứa tuổi 

THCS? 

+ Hình thức triển khai giáo dục phòng chống xâm hại ở trường em đã học bao 

gồm những gì?  

+ Còn ở địa bàn dân cư thì hình thức triển khai giáo dục phòng chống xâm hại 

tình dục bao gồm những gì? 

+ Phương pháp triển khai giáo dục phòng chống xâm hại tình dục mà em đã 

được học hay tập huấn là gì? 

+ Theo em, hiện nay hiệu quả giáo dục phòng chống xâm hại tình dục ở lứa tuổi 

của em như thế nào? 

+ Mong muốn gì cho việc trang bị kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục ở lứa 

tuổi của em? 

+ Em có kiến nghị gì cho việc trang bị kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục ở 

lứa tuổi của em? 

- Nhóm 11: Học sinh THPT: Số khách thể dự kiến là 80 học sinh 

+ Có được dạy về kỹ năng phòng chống xâm hại chưa? Còn nhớ những gì? 

+ Nội dung giáo dục phòng chống xâm hại tình dục theo em bao gồm những gì 

là cần tuổi các em? 

+ Hình thức triển khai giáo dục phòng chống xâm hại ở trường cà địa bàn dân 

cư theo em có phù hợp với lứa tuổi em không? 
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+ Phương pháp triển khai giáo dục phòng chống xâm hại tình dục mà em đã 

được học hay tập huấn là gì? 

+ Mong muốn gì cho việc trang bị kỹ năng phòng chống xâm hại tình dụcở lứa 

tuổi của em? 

+ Em đánh giá thế nào về hiệu quả giáo dục phòng chống xâm hại tình dục ở lứa 

tuổi của em hiện nay? 

+ Em có đề xuất gì gì cho việc trang bị kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục ở 

lứa tuổi của em? 

Có thể mô tả chi tiết dự kiến khách thể chọn mẫu phỏng vấn ở bảng thống kê cụ 

thể như sau: 

TT Nhóm khách thể Mẫu phỏng 

vấn 

Số lượng Lưu ý 

1 

Cán bộ Công an (Cảnh sát 

hình sự, Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội, Công an phụ trách xã 

về an ninh trật tự) cấp 

Tỉnh - Thành phố 

Mẫu 11 tiêu 

điểm 
29 

Chọn mẫu theo 

danh sách đề xuất 

để phỏng vấn 

2 

Cán bộ chuyên trách về trẻ 

em (Lao động, Thương 

binh và Xã hội) 

Mẫu 8 tiêu 

điểm 
18 

Chọn mẫu theo 

danh sách đề xuất 

để phỏng vấn 

3-

6 

Cán bộ quản lý giáo dục 

cấp Sở, Phòng (Trưởng, 

Phó; Chuyên viên phụ 

trách có liên quan) 

Mẫu 9 tiêu 

điểm 
60 

Chọn mẫu theo khu 

vực – theo tỉnh 

7 

Cán bộ quản lý giáo dục 

cấp cơ sở (Hiệu trưởng, 

Hiệu phó) 

Mẫu 9 tiêu 

điểm 
34 

Chọn mẫu theo 

danh sách đề xuất 

để phỏng vấn 

8 Trẻ em mầm non 
Mẫu 5 tiêu 

điểm 
80 

Chọn mẫu theo khu 

vực – theo tỉnh 

9 Học sinh tiểu học 
Mẫu 7 tiêu 

điểm 
80 

Chọn mẫu theo khu 

vực – theo tỉnh 

10 Học sinh THCS 
Mẫu 7 tiêu 

điểm 
80 

Chọn mẫu theo khu 

vực – theo tỉnh 

11 Học sinh THPT 
Mẫu 7 tiêu 

điểm 
80 

Chọn mẫu theo khu 

vực – theo tỉnh 

Tổng       461 
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17.4. Khảo sát nước ngoài (Quy mô, mục đích/ yêu cầu, đối tác, nội dung) 

Nhóm nghiên cứu dự kiến tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại Nhật Bản. Hoạt 

động này là cần thiết, sẽ góp phần đưa ra mô hình sát với thực tiễn hơn, phù hợp xu thế 

chung của các nước tiên tiên có nền văn hóa có nét tương đồng với Việt Nam. 

* Lý do chọn địa điểm khảo sát nước ngoài 

- Đây là quốc gia mà công tác giáo dục phòng chống xâm hại tình dục trẻ em phát triển 

rất mạnh và có những thành tựu trên thế giới trong nhiều năm qua. Việc khảo sát trực 

tiếp mô hình công tác này đảm bảo yêu cầu quan sát, phỏng vấn trực tiếp, chụp ảnh, 

ghi nhật ký triển khai mô hình. 

- Các tổ chức xã hội ở Nhật rất sự quan tâm đến công tác giáo dục phòng chống xâm 

hại tình dục trẻ em và có những động thái hỗ trợ, giúp đỡ công tác này qua các chương 

trình hành động cụ thể, với các dự án xã hội. 

- Các chuyên gia trong đề tài nghiên cứu, các thành viên của nhóm đề tài có kinh 

nghiệm làm việc với các tổ chức đã nêu ở Nhật, có khả năng giao tiếp trực tiếp, tiếp 

cận nguồn tài liệu và công tác nghiên cứu thực tiễn về nội dung nghiên cứu. 

* Mục đích: 

+ Tìm hiểu kinh nghiệm thực tế mối quan hệ phối hợp liên ngành trong giáo dục 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em ở Nhật; 

+ Tham khảo để rút ra kinh nghiệm cho việc đề xuất các giải pháp, kiến nghị 

nghiên cứu liên quan đến đề tài. 

* Yêu cầu: 

+ Lựa chọn đối tác phù hợp với mục đích đề ra; 

+ Đảm bảo tuân thủ quy định tham quan, học tập kinh nghiệm quốc tế. 

* Đối tác: 

+ 01 cơ quan Cảnh sát; 

+ 01 cơ quan Quản lý giáo dục cấp Quận - tương đương; 

+ 01 trường mầm non; 

+ 01 trường tiểu học; 

+ 01 trường trung học cơ sở; 

+ 01 trường trung học phổ thông; 

+ 01 tổ chức xã hội, trẻ em. 

* Nội dung: 

+ Thu thập, nghiên cứu tài liệu về công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em tại Nhật Bản; 

+ Hệ thống hóa các văn bản, các quy chế và các tư liệu minh chứng cho sự phối 

hợp giữa các lực lượng trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em của Nhật 

Bản. 

+ Khảo sát thực tế công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và 

phối hợp trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em tại các trường 
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mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tại Nhật Bản. 

+ Phỏng vấn các cá nhân có liên quan về công tác phối hợp giáo dục phòng, 

chống xâm hại tình dục trẻ em. 

Nội dung chuyến khảo sát nước ngoài sẽ được lên kế hoạch riêng theo quy định 

và được duyệt bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. 

* Quy mô: 

+ Thành phần đoàn khảo sát gồm 5 thành viên nghiên cứu của đề tài;  

+ Thời gian: 6 ngày 5 đêm 

 

18 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng: 

18.1. 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 xâm hại 

tình dục trẻ em, phối hợp liên ngành, mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục 

phòng, chống xâm hại tình dục, các điều đảm bảo mô hình phối hợp liên ngành trong 

giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 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 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.  

- Tiếp cận liên ngành:  

Vấn đề xâm hại tình dục trẻ em và giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 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 xâm hại tình dục 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 chống xâm hại tình dục 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 xâm 

hại tình dục trẻ em. Từ đó, các đề xuất và kiến nghị cũng đảm bảo tính nhất quán và có 

sức  thuyết phục.  
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18.2. 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 đến vấn đề xâm hại tình dục trẻ em mối quan hệ phối 

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

* 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 nghiên cứu; v 

* 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 của các đối tượng nghiên cứu là cán bộ, giáo 

viên, học sinh, phụ huynh học sinh về các nội dung có liên quan đến đề tài nghiên cứu.  

* Phương pháp thực nghiệm  

Sử dụng phương pháp thực nghiệm để khẳng định tính khả thi của mô hình phối 

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

* 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 xâm 

hại tình dục trẻ em, trong đó 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 xâm hại tình dục 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. 

18.3. 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 xâm hại tình dục trẻ em; 

- Khảo sát thực tế để thu thập thông tin, tài liệu về vấn đề nghiên cứu.  

18.4. 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 
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xuất mô hình phối hợp liên ngành trong công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình 

dục 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 học 

sinh. 

Sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 20.0 để xử lý thống kê như: tính tần số, tỷ lệ 

phần trăm, trị số trung bình, độ lệch chuẩn, kiểm nghiệm T - Test, kiểm nghiệm Chi - 

quare, kiểm nghiệm ANOVA, tương quan, các phân tích hồi quy, hồi quy đa biến, 

phân tích Mô hình cấu trúc tuyến tuyến tính (SEM), phân tích đánh giá mô hình tối ưu 

Bayesian để khai thác dữ liệu, thống kê và kiểm nghiệm thống kê.  

19 Phương án phối hợp với các tổ chức nghiên cứu trong nước: 

19.1. Học viện Cảnh sát nhân dân  - Tổ chức chủ trì nghiên cứu đề tài 

- Học viện Cảnh sát nhân dân sẽ chịu trách nhiệm chính trong xây dựng kế hoạch, 

lộ trình nghiên cứu đề tài và kiểm tra, giám sát việc tuân thủ kế hoạch, lộ trình đó. Bên 

cạnh đó,Học viện Cảnh sát nhân dân thực hiện vai trò điều hành tổng thể quá trình thực 

hiện đề tài, chủ trì các hội thảo, tọa đàm và chủ trì tổ chức điều tra nghiên cứu khảo 

sát. 

- Học viện Cảnh sát nhân dân là đơn vị chịu trách nhiệm chính đối với các nội 

dung nghiên cứu của đề tài, bao gồm: 

- Xây dựng cơ sở lý luận nghiên cứu về xâm hại tình dục trẻ em trên thế giới và ở 

Việt Nam 

- Xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn về giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 

cho trẻ em, ảnh hưởng của xâm hại tình dục đối với sự phát triển tâm lý của trẻ em  

- Đánh giá thực trạng  phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại 

tình dục trẻ em 

- Tìm hiểu nguyên nhân xảy ra vấn đề xâm hại tình dục trẻ em  

- Xác định mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại 

tình dục trẻ em ở Việt Nam 

- Đề xuất mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em ở Việt Nam  

- Chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các đơn vị liên quan. 

19.2. Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên - Tổ chức phối hợp 

nghiên cứu đề tài 

Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối 

hợp với  Học viện Cảnh sát nhân dân để xây dựng nội dung, phương pháp và lựa chọn 

các đơn vị, trường có liên quan để khảo sát, hội thảo về vấn đề nghiên cứu; Sử dụng 

kết quả nghiên cứu của đề tài theo quy định. 

19.3. Vụ Giáo dục Mầm non - Tổ chức phối hợp nghiên cứu đề tài 

Vụ Giáo dục Mầm non phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân trong việc tổ chức 
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hội thảo, tọa đàm, viết các nội dung chuyên đề được phân công. 

Ngoài ra, Vụ Giáo dục Mầm non sẽ phối hợp với nhóm nghiên cứu đề tài để tổ chức 

hội thảo và tham gia khảo sát trong nước. Vụ sẽ phối hợp với nhóm nghiên cứu để thử 

nghiệm mô hình được đề xuất. 

19.4. Vụ Giáo dục Tiểu học - Tổ chức phối hợp nghiên cứu đề tài 

Vụ Giáo dục Tiểu học là đơn vị phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân trong việc 

nghiên cứu đề tài và đảm nhận việc thu thập số liệu, hoàn thiện khung bình luận và 

đánh giá. Vụ sẽ tham gia viết các bài tham luận, biên tập các bài tham luận và tổ chức 

tọa đàm khoa học. 

Vụ phối hợp với nhóm nghiên cứu xây dựng các giải pháp có liên quan. Vụ sẽ phối 

hợp với nhóm nghiên cứu thử nghiệm mô hình được đề xuất.  

19.5. Vụ Giáo dục Trung học - Tổ chức phối hợp nghiên cứu đề tài 

Vụ Giáo dục Trung học là đơn vị phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân trong việc 

nghiên cứu đề tài, khảo sát thực trạng và đề xuất các giải pháp thực hiện. Thành viên 

trong nhóm nghiên cứu thuộc Vụ sẽ tham gia viết các bài tham luận, biên tập các bài 

tham luận khoa học theo chủ đề. 

Vụ sẽ phối hợp với nhóm nghiên cứu đề tài xây dựng các giải pháp có liên quan. Ngoài 

ra, phối hợp trong việc thực nghiệm mô hình được đề xuất. 

19.6. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Nội dung phối hợp nghiên cứu đề tài:  

- Tiến hành hỗ trợ tiền trạm nghiên cứu. 

- Phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân trong việc nghiên cứu và đảm nhận 

thu thập số liệu, hoàn thiện khung bình luận, phân tích và xây dựng mô hình. 

- Thành viên trong nhóm nghiên cứu thuộc các trường sẽ tham gia viết các bài 

tham luận, biên tập các bài tham luận và tổ chức tọa đàm khoa học, hội thảo khoa học 

theo mục tiêu và nội dung định hướng. 

- Đánh giá các giải pháp được đề xuất theo các luận cứ, luận chứng khoa học. 

19.7. Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 

Nội dung phối hợp nghiên cứu đề tài:  

- Tiến hành hỗ trợ tiền trạm nghiên cứu. 

- Phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân trong việc nghiên cứu và đảm nhận 

thu thập số liệu, hoàn thiện khung bình luận, phân tích và xây dựng mô hình. 

- Thành viên trong nhóm nghiên cứu thuộc các trường sẽ tham gia viết các bài 

tham luận, biên tập các bài tham luận và tổ chức tọa đàm khoa học, hội thảo khoa học 

theo mục tiêu và nội dung định hướng. 

- Đánh giá các giải pháp được đề xuất theo các luận cứ, luận chứng khoa học. 

- Triển khai thực nghiệm theo cơ sở thực nghiệm được giao 

- Xây dựng các tài liệu theo gói sản phẩm đào tạo có liên quan. 

19.8. Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Tổ chức phối hợp nghiên 
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cứu đề tài 

Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là đơn vị phối hợp với Học 

viện Cảnh sát nhân dân trong việc nghiên cứu đề tài trong việc kiểm định kết quả mô 

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

Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ tham gia viết các bài tham luận, 

biên tập các bài tham luận khoa học theo chủ đề. 

Đại diện Cục Trẻ emphối hợp với nhóm nghiên cứu đề tài để đề xuất mô hình.  

19.9. Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt 

Nam 

        Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt 

Nam là đơn vị phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân trong việc nghiên cứu đề tài, 

khảo sát thực tế, xây dựng các văn bản pháp luật phù hợp nhằm đưa mô hình được đề 

xuất vào thực tiễn. 

 

20 Phương án hợp tác quốc tế:  

Đơn vị chủ trì sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế như UNICEF, UNESCO, 

UNODC… để nghiên cứu đề tài và triển khai kết quả nghiên cứu; 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu dự định tham quan mô hình phối hợp liên ngành 

trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em của Nhật để học hỏi kinh nghiệm. 

 

21 Phương án thuê chuyên gia  

1. Thuê chuyên gia trong nước 

 

 

Số 

TT 

Họ và tên, học 

hàm, học vị 

Thuộc tổ chức Lĩnh vực 

chuyên môn 

Nội dung thực 

hiện và giải trình 

lý do cần thuê 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

quy đổi 

(tháng) 

1 

 

 

PGS.TS. Nguyễn 

Thị Tứ 

 

Trường Đại 

học Sư phạm 

TP. HCM 

 

Tâm lý học 

 

Tư vấn về 

chuyên môn; 

Tư vấn, hiệu 

định các tài liệu 

đề xuất; 

Tư vấn các công 

cụ đo lường, 

đánh giá. 

 

1,5 

2 ThS. Đinh Đoàn Chuyên gia  Tư vấn, hiệu  
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độc lập Tâm lý học định các tài liệu 

đề xuất; 

Tư vấn các công 

cụ đo lường, 

đánh giá; 

Góp ý cho các tư 

liệu nghiên cứu 

và tư liệu thử 

nghiệm. 

1 

 2. Thuê chuyên gia nước ngoài: không  

22 Tiến độ thực hiện: 

 
Các nội dung, công việc 

 chủ yếu cần được thực hiện;  
các mốc đánh giá chủ yếu 

 Kết quả 
phải đạt     

Thời 
gian  

(bắt đầu, 
 kết thúc) 

Cá nhân,  
tổ chức  

thực hiện 

Dự 
kiến  
kinh 
phí

 

1 Nội dung 1: Nghiên cứu cơ sở 

lý luận về phối hợp liên ngành 

trong giáo dục phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em 

Báo cáo 

khoa học cơ 

sở lý luận 

về mô hình 

phối hợp 

liên ngành 

trong giáo 

dục phòng, 

chống xâm 

hại tình dục 

trẻ em 

Tháng 

1/2019 – 

3/2019 

GS.TS Trần 

Minh 

Hưởng;ThS. 

Lâm Tiến 

Dũng, TS. 

Phạm Minh 

Chiêu, 

PGS.TS. Lê 

Đức Sơn, 

NCS. Lê 

Duy Hùng, 

TS. Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

Có 

giải 

trình 

chi 

tiết 

kèm 

theo 

Tổng quan tình hình nghiên 

cứu 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 ở Việt Nam; 

Cơ sở lý luận về phối hợp liên 

ngành trong giáo dục phòng, 

chống xâm hại tình dục trẻ em; 

Quan điểm trong nước về phối 

hợp trong giáo dục phòng, 

chống xâm hại tình dục trẻ em 

2 Nội dung 2: Nghiên cứu kinh 

nghiệm của một số nước trên 

thế giới về công tác giáo dục 

trẻ phòng, chống xâm hại 

tình dục trẻ em và mối quan 

hệ phối hợp liên ngành trong 

giáo dục phòng, chống xâm 

hại tình dục trẻ em để đề 

Báo cáo 

khoa học 

kinh nghiệm 

của một số 

nước trên 

thế giới về 

công tác 

giáo dục 

Tháng 3-

5/2019 

GS.TS Trần 

Minh 

Hưởng;ThS. 

Lâm Tiến 

Dũng, TS. 

Phạm Minh 

Chiêu, 

PGS.TS. Lê 
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xuất các khuyến nghị cho 

Việt Nam 

phòng, 

chống xâm 

hại tình dục 

trẻ em và 

mối quan hệ 

phối hợp 

liên ngành 

trong giáo 

dục phòng, 

chống xâm 

hại tình dục 

trẻ em 

Đức Sơn, 

NCS. Lê 

Duy Hùng, 

TS. Nguyễn 

Thị Thu 

Trang 

 Nghiên cứu kinh nghiệm của 

một số nước trên thế giới về 

công tác giáo dục phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em và mối 

quan hệ phối hợp liên ngành 

trong giáo dục phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em; 

 

 

 Đề xuất các khuyến nghị cho 

Việt Nam từ kinh nghiệm của 

một số nước trên thế giới về 

công tác giáo dục phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em và mối 

quan hệ phối hợp liên ngành 

trong giáo dục phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em 

 

3 Nội dung 3: Nghiên cứu thực 

trạng công tác giáo dục 

phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em và thực trạng mối 

quan hệ phối hợp trong giáo 

dục phòng, chống xâm hại 

tình dục trẻ em 

Đánh giá 

thực trạng 

công tác 

giáo dục 

phòng, 

chống xâm 

hại tình dục 

trẻ em và 

thực trạng 

mối quan hệ 

phối hợp 

trong giáo 

dục phòng, 

chống xâm 

hại tình dục 

trẻ em 

5/2019 – 

9/2019 

GS.TS. 

Trần Minh 

Hưởng;TS 

Khuất Thu 

Hồng, TS. 

Nguyễn Thị 

Thu Trang, 

ThS. Lâm 

Tiến Dũng, 

Nguyễn 

Hương Ngọc 

Quỳnh, TS. 

Phạm Minh  

Có 

giải 

trình 

chi 

tiết 

kèm 

theo 

 Nghiên cứu, đánh giá thực 

trạng công tác giáo dục trẻ em 

mầm non, học sinh phổ thông 

trong phòng, chống xâm hại 

tình dục 

Nghiên cứu, đánh giá thực 

trạng công tác giáo dục trẻ em 

ngoài trường học trong phòng, 

chống xâm hại tình dục. 

Nghiên cứu, đánh giá thực 

trạng mối quan hệ phối hợp 

trong giáo dục trẻ mầm non, 

học sinh phổ thông trong 

phòng, chống xâm hại tình dục. 
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4 Nội dung 4: Xây dựng mô 

hình phối hợp liên ngành 

trong công tác giáo dục để 

phòng, chống xâm hại đặc 

biệt là xâm hại tình dục trẻ em 

(trẻ mầm non và học sinh phổ 

thông) 

 

Xây dựng 

mô hình 

phối hợp 

liên ngành 

trong giáo 

dục phòng 

chống xâm 

hại tình dục 

trẻ em 

8/2019 – 

12/2019 

GS.TS. 

Trần Minh 

Hưởng;PGS

.TS. Lê Đức 

Sơn, TS. 

Phạm Minh 

Chiêu, TS. 

Nguyễn Thị 

Thu Trang, 

TS Khuất 

Thu Hồng 

Có 

giải 

trình 

chi 

tiết 

kèm 

theo 

 Xác định các luận cứ để xây 

dựng mô hình phối hợp liên 

ngành trong công tác giáo dục 

để phòng, chống xâm hại đặc 

biệt là xâm hại tình dục trẻ em 

Xây dựng mô hình phối hợp 

liên ngành trong công tác giáo 

dục để phòng, chống xâm hại 

đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ 

em  

Thử nghiệm mô hình phối 

hợp liên ngành trong giáo dục 

phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em ở Việt Nam  

 

Thử nghiệm 

mô hình 

phối hợp 

liên ngành 

trong giáo 

dục phòng, 

chống xâm 

hại tình dục 

trẻ em ở 

Việt Nam. 

Hoàn thành 

báo cáo đề 

xuất và 

nghiệm thu 

 

 

 

 

11/2019 

– 

04/2020 

GS. TS 

Trần Minh 

Hưởng; Lê 

Duy Hùng, 

Nguyễn 

Ngọc 

Hương 

Quỳnh, 

PGS.TS. Lê 

Đức Sơn, 

TS. Phạm 

Minh Chiêu  

Có 

giải 

trình 

chi 

tiết 

kèm 

theo 

Thử nghiệm thí điểm mô hình 

phối hợp liên ngành trong giáo 

dục phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em ở Việt Nam thông 

qua hoạt động giáo dục kỹ 

năng sống ở cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông 

và địa bàn dân cư 

Đề xuất các giải pháp về chính 

sách, cơ chế để thực hiện mô 

hình phối hợp liên ngành trong 

công tác giáo dục để phòng, 

chống xâm hại đặc biệt là xâm 

hại tình dục ở trẻ em 

Đề xuất hoàn thiện mô hình 

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

dục trẻ em ở Việt Nam 

5 Nội dung 5: Đề xuất 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 dục trẻ em 

 04/2020-

10/2020 

GS. TS 

Trần Minh 

Hưởng; 

PGS.TS. Lê 

Đức Sơn, 

TS. Phạm 

Minh Chiêu, 

TS. Nguyễn 

Thị Thu 

Trang, TS 

Khuất Thu 

Hồng 

 

 

 Xây dựng bộ tài liệu về giáo 

dục phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em cho các đối tượng: 

giáo viên, cán bộ quản lý giáo 

dục, nhân viên nhà trường, gia 

đình, cộng đồng và cho trẻ 

mầm non, học sinh tiểu học, 

học sinh trung học cơ sở và học 

sinh trung học phổ thông 

  

 Đề xuất các giải pháp về chính 

sách và cơ chế thực hiện mô 

hình để nâng cao hiệu quả công 

tác phòng, chống tội phạm xâm 

hại tình dục trẻ em Việt Nam 

(độ tuổi trẻ mầm non và học 

sinh phổ thông) 

  

 

      

III. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI 

 

23 Sản phẩm chính của Đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt  

23.1. Dạng I: Báo cáo khoa học (báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả nghiên 

cứu, báo cáo kiến nghị); kết quả dự báo; mô hình; quy trình; phương pháp nghiên cứu 

mới; sơ đồ, bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khác. 

 

TT Tên sản phẩm Yêu cầu khoa học cần đạt  
Ghi 
chú 

1 Báo cáo cơ sở khoa học về 

phối hợp liên ngành trong 

công tác giáo dục để phòng, 

chống xâm hại  tình dục ở trẻ 

Các luận cứ phải đảm bảo tính khoa học 

và có giá trị thực tế, định hướng cho 

việc đề xuất mô hình phối hợp liên 

ngành trong giáo dục phòng, chống xâm 
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em (độ tuổi mầm non và học 

sinh phổ thông) 

hại tình dục trẻ em ở Việt Nam 

2 Báo cáo đánh giá thực trạng 

công tác giáo dục trẻ mầm 

non và học sinh phổ thông 

trong việc phòng, chống xâm 

hại tình dục ở trẻ em 

Báo cáo phân tích, đánh giá thực trạng 

và rút ra các nguyên nhân phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam 

 

3 Báo cáo tổng kết kinh nghiệm 

của một số nước trên thế giới 

về công tác giáo dục trẻ mầm 

non, học sinh phổ thông trong 

việc phòng, chống xâm hại 

tình dục và các khuyến nghị 

cho Việt Nam. 

Phân tích, đánh giá kinh nghiệm của 

các nước về công tác giáo dục trẻ mầm 

non và học sinh phổ thông trong giáo 

dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ 

em ở Việt Nam; khuyến nghị cho Việt 

Nam về công tác này cụ thể, khả thi 

 

4 Mô hình phối hợp liên ngành 

trong công tác giáo dục để 

phòng, chống xâm hại tình 

dục trẻ em ở độ tuổi mầm non 

và học sinh phổ thông (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 

(trẻ mầm non, học sinh tiểu 

học, trung học cơ sở, trung 

học phổ thông) 

Mô hình phối hợp liên ngành trong 

công tác giáo dục để phòng, chống xâm 

hại tình dục trẻ em ở độ tuổi mầm non 

và học sinh phổ thông cụ thể, rõ ràng và 

có tính định hướng áp dụng, triển khai 

 

 

5 Dự thảo bộ tài liệu giáo dục 

phòng chống xâm hại tình dục 

trẻ em (mầm non - phổ thông) 

dành cho các nhóm đối tượng: 

- Giáo viên 

- Cán bộ quản lý giáo dục 

- Nhân viên nhà trường 

- Gia đình 

- Cộng đồng 

- Trẻ mầm non 

- Học sinh tiểu học 

Các tài liệu giáo dục phòng chống xâm 

hại tình dục trẻ em (mầm non - phổ 

thông) dành cho các nhóm đối tượng cụ 

thể, rõ ràng, khoa học và mang tính phù 

hợp; 

Tài liệu chỉ dừng ở dạng tài liệu thử 

nghiệm phục vụ cho thực nghiệm , cần 

biên tập, vẽ hình và dàn trang, chế bản 

theo đúng quy cách mới có thể triển 

khai 
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- Học sinh THCS 

- Học sinh THPT 

6 Báo cáo đánh giá thí điểm mô 

hình, đề xuất và hoàn thiện 

mô hình; Đề xuất các giải 

pháp chính sách và cơ chế 

thực hiện mô hình để nâng 

cao hiệu quả công tác phòng, 

chống tội phạm xâm hại tình 

dục trẻ em (độ tuổi trẻ mầm 

non và học sinh phổ thông) 

Báo cáo đánh giá thí điểm mô hình hiệu 

quả, khoa học, khách quan với các minh 

chứng cụ thể 

Đề xuất và hoàn thiện mô hình phối hợp 

liên ngành trong công tác giáo dục để 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em 

khoa học và khả thi 

Các đề xuất chính sách và cơ chế phối 

hợp liên ngành trong giáo dục phòng, 

chống xâm hại tình dục trẻ em với các 

nội dung cụ thể, đúng quy mô, đúng cấp 

 

23.2. Dạng  II: Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác 

TT 
Tên sản phẩm 

 
Yêu cầu khoa 
học cần đạt 

Dự kiến nơi công bố 
(Tạp chí, Nhà xuất 

bản) 

Ghi 
chú 

1 01 bài báo khoa học trong 

nước 

 

Công bố kết 

quả nghiên cứu 

đề tài 

Các Tạp chí chuyên 

ngành được tính điểm 

theo danh mục của 

Hội đồng chức danh 

Giáo sư Nhà nước 

 

2 01 bài báo khoa học quốc tế  Công bố kết 

quả nghiên cứu 

đề tài 

Tạp chí quốc tế nằm 

trong danh mục chuẩn 

ISI/SCOPUS 

 

3 02 bài báo mang tính truyền 

thông trên các báo phổ thông 

Truyền thông 

kết quả nghiên 

cứu đề tài 

Báo Giáo dục Thời 

đại; Báo Công An 

Nhân dân 

 

4 Đào tạo 01 Thạc sĩ 

 

Luận văn có 

nội dung phù 

hợp với nghiên 

cứu của đề tài 

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội hoặc 

trường Đại học Sư 

phạm Tp. Hồ Chí 

Minh. 

 

24 Lợi ích của đề tài và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu:  
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24.1. Lợi ích của đề tài:  

a) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật 

hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, lĩnh 

vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công trình 

công bố ở trong và ngoài nước) 

Bổ sung lý luận về công tác giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; phối 

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

Kết quả nghiên cứu đề tài hỗ trợ tích cực cho việc xây dựng, phát triển và thực 

hiện nội dung, chương trình giáo dục, phương pháp giáo dục để lồng ghép có hiệu quả về 

nội dung giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em đáp ứng yêu cầu của chương 

trình giáo dục phổ thông mới 

Kết quả nghiên cứu của đề tài còn là cơ sở để đề xuất chính sách về phòng, chống 

xâm hại tình dục trẻ em; giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục 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. 

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu của đề tài còn góp phần 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. 

b) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề 

tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo) 

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. 

24.2. Phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu: 

Báo cáo kết quả đề tài, luận cứ, mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục 

phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, bảng hướng dẫn thực hiện mô hình, sách chuyên 

khảo, cẩm nang, tài liệu tập huấn sẽ được chuyển giao đến các cơ quan, tổ chức để triển 

khai kết quả nghiên cứu: 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo: Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên; 

Vụ Giáo dục Mầm non; Vụ Giáo dục Tiểu học; Vụ Giáo dục Trung học; Chương trình 

KHGD Quốc gia. 
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- Bộ Công An: Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 

xã hội; 

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Cục Trẻ em; 

Quá trình chuyển giao bao gồm tài liệu, quy trình thực hiện có liên quan để đảm 

bảo tính hiệu quả của đề tài trên thực tế.  

Ngoài ra, đơn vị chủ trì nghiên cứu có thể chuyển giao qua các hình thức: Tư vấn, 

tập huấn và các hoạt động khác có liên quan khi có yêu cầu. 

25 Phương án trang bị thiết bị máy móc để thực hiện và xử lý tài sản được hình 

thành thông qua việc triển khai thực hiện đề tài 

(theo quy định tại thông tư liên tịch của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính số 

16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 1/9/2015 hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản được 

hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân 

sách nhà nước) 

25.1. Phương án trang bị tài sản (xây dựng phương án, đánh giá và so sánh để lựa chọn 

phương án hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả nhất, hạn chế tối đa mua mới; thống kê danh mục 

tài sản cho các nội dung c, d) 

a. Bố trí trong số thiết bị máy móc hiện có của tổ chức chủ trì đề tài(nếu chưa đủ thì xây 

dựng phương án hoặc b, hoặc c, hoặc d, hoặc cả b,c,d)  

b. Điều chuyển thiết bị máy móc 

c. Thuê thiết bị máy móc 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật Thời gian thuê 

1    

d. Mua sắm mới thiết bị máy móc 

STT Danh mục tài sản Tính năng, thông số kỹ thuật 

1   

25.2. Phương án xử lý tài sản là kết quả của quá trình triển khai thực hiện đề tài 

(hình thức xử lý và đối tượng thụ hưởng) 

 


