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01 

Dẫn chương 

trình 

           Kính chào quý vị và các bạn! Năm 2017 – một năm đã xảy ra hàng loạt vụ bạo hành 

trẻ em tại các cơ sở trông giữ trẻ ngoài công lập. Những hình ảnh, clip được công bố trên 

báo chí lẫn mạng xã hội khiến bất cứ ai trong chúng ta cũng cảm thấy rùng mình, đau xót. 

Những người mang danh là cô giáo, bảo mẫu, được phụ huynh tin cậy này sẵn sàng “thượng 

cẳng chân, hạ cẳng tay” với các em nhỏ mặc cho các em khóc lóc van xin. Và khi xem hình 

ảnh đậm tính bạo lực, chắc chắn nhiều người trong chúng ta không khỏi bàng hoàng và đặt 

câu hỏi, điều gì đang xảy ra thế này? Vì sao, trong nhiều năm qua đã xảy ra hàng loạt vụ 

bạo hành trẻ em tại các cơ sở trông giữ trẻ, mầm non tư thục? 30 phút chương trình phát 

thanh “Vì trẻ em Việt Nam” hôm nay, chúng ta cùng đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi 

này với sự tham gia bình luận, phân tích của Ông Nguyễn Trọng An, (Nguyên phó Cục 

trưởng Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH). 

 Khách mời Xin chào BTV Minh Hằng, xin chào thính giả Đài TNVN 

02 Dẫn chương 

trình 

Vâng, trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình hôm nay. 

  
Quảng bá chương trình 

“Bạo hành trẻ mầm non, vì đâu nên nỗi?” 

30 phút chương trình phát thanh Vì trẻ em, tần số fm 96.5 

03 Dẫn chương 

trình 
 Thưa quý vị, thưa ông Nguyễn Trọng An! Nếu tôi nhớ không nhầm, năm 2017 không dưới 

10 vụ bạo hành trẻ em bị phát hiện, phanh phui. Trong đó, phần lớn xảy ra tại các cơ sở 

mầm non tư thục. Trong đó mới nhất là vụ giáo viên, bảo mẫu trường mầm non Mầm Xanh 

bạo hành trẻ xảy ra vào cuối năm 2017 để lại nỗi ám ảnh cho tất cả những ai đã xem những 

hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Là một chuyên gia làm công tác bảo vệ trẻ em, 

chắc hẳn ông cũng cảm thấy rất sốc? 
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 Khách mời 
Vâng, đúng là tôi thực sự cảm thấy choáng váng, không thể tưởng tượng được tại sao lại 

như vậy, đây giống cảnh tra tấn tù nhân hơn là một lớp dạy trẻ mầm non, cảm giác rất là 

phẫn nộ khi mà các cô có những hành động tàn bạo. Rất là đau thương đau xót khi nhìn 

các khuôn mặt ngây thơ của các cháu bé khi bị dáng những đòn tới tấp vào đầu vào mặt 

các em. 

 

04 

 

Dẫn chương 

trình 

       Vâng, tôi cũng có chung cảm xúc giống như ông. Nhưng điều khiến chúng ta đau lòng 

hơn bởi những người mang danh bảo mẫu, giáo viên này sẵn sàng đánh đập và dùng bất cứ 

một vật dụng gì đó, kể cả dao để hăm họa, đánh đập các em. Ở đây, tôi tin là không chỉ tổn 

thương về thể xác mà tinh thần các em cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông có nghĩ như 

vậy không?  

 
Khách mời 

   Đúng như vậy. Các em bé này không chỉ đau đớn tổn thương về cơ thể, xây xát tự máu, 

sưng tấy. Đau đớn rồi cũng chữa khỏi nhưng bị tổn thương về tinh thần mới là nguy hại. 

Tổn thương về tâm lý nhẹ thì lo lắng sợ hãi giật mình, khóc đêm, nặng thì bỏ ăn chậm 

lớn đái dầm, nặng hơn nữa là rối nhiễu về tâm thần, trầm cảm mà chúng ta không thể 

đong đếm hết…. 

 

05 

Dẫn chương 

trình 

        Hậu quả để lại cho các em không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. Có thể nói, Vụ bạo 

hành trẻ em xảy ra tại trường mầm non Mầm Xanh, TPHCM chắc chắn gây sốc cho tất cả 

chúng ta. Nhưng nhìn lại những năm qua, chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều vụ bạo 

hành trẻ em mà phần lớn trong số đó xảy ra tại các cơ sở trông giữ trẻ, mầm non tư thục. 

Xin mời ông Nguyễn Trọng An cùng quý vị, các bạn nghe phần tổng hợp của phóng viên 

chương trình: 

 
 

 

 

BOX THÔNG TIN 

(Nền nhạc, đổi giọng) 

-Tháng 2 năm nay, một giáo viên tại nhóm trẻ không có giấy phép hoạt động ở quận Bình 

Thạnh, TP HCM đã dốc ngược dọa ném trẻ 22 tháng tuổi qua cửa sổ 
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 -Cũng trong tháng 2 năm nay, hai giáo viên trường mầm non Sen Vàng, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội bị tố đã đánh đập, ngược đãi trẻ nhỏ 

-Đến tháng 3, một bảo mẫu tại nhóm trẻ tư nhân không phép ở quận Gò Vấp, TP HCM 

đánh đập trẻ dã man trong lúc cho ăn cháo. 

-Tháng 5/2016, tại cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao,Quận Hà Đông, Hà Nội, một cô giáo 

mới về trường được 5 tháng đã bị đình chỉ ngay sau khi gia đình của một bé gái 16 tháng 

tuổi tố cáo việc con bị cô giáo tát bầm má 

- Vào tháng 6 năm 2016, tại cơ sở mầm non Tuổi hoa ở khu đô thị Tứ Hiệp, huyện Thanh 

Trì, Hà Nội, người dân đã phát giác một người trông trẻ có hành vi bạo hành tàn nhẫn với 

bé trai chưa đầy 3 tuổi chỉ vì lúc ăn cháu làm vương vãi cháo. 

 

06 
Dẫn chương 

trình 

         Vâng, những tiếng khóc xé lòng của các em dường như đã ám ảnh tất cả mọi người. 

Nào là Sen Vàng, Ánh Sao, Tuổi hoa, Mầm xanh… những cái tên đầy tình yêu thương con 

trẻ nhưng ít ai nghĩ rằng đó lại là những nơi đày đọa trẻ em. Thưa ông Nguyễn Trọng An, 

theo góc nhìn của ông, vì sao phần lớn các vụ bạo hành trẻ em lại xảy ra tại các điểm trông 

giữ trẻ, trường mầm non tư thục, nhỏ lẻ? 

 
 

Khách mời 

    Tôi nghĩ rằng,nguyên nhân chính ở đây là do người quản lý giáo dục, quản lý hành 

chính tại địa phương đó chưa tuân thủ các qui định về chất lượng cấp phép cho các cơ 

sở này. Chất lượng đầu vào của giáo viên như thế nào, chất lượng bảo mẫu như thế nào, 

chất lượng về cơ sở vật chất và đặc biệt là thiếu sự kiểm tra giám sát thường xuyên  của 

cơ quan quản lý hành chính. Ví dụ như phường đó thanh tra phường, ông chủ tịch 

phường, rồi vấn đề quản lý giáo dục các cơ sở giáo dục trong địa bàn mình  phải có kiểm 

tra giám sát không chỉ về chuyên môn  mà còn về các vấn đề khác để đảm bảo trẻ được 

phát triển toàn diện. 

07 
Dẫn chương Đúng là ở đây dường như đang tồn tại lỗ hổng rất lớn về công tác quản lý. Nhưng chúng ta 

http://vtv.vn/bao-hanh.html
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trình sẽ bàn luận câu chuyện này ở phần sau chương trình. Ở đây, dư luận đặc biệt quan tâm tới 

cách hành xử của các giáo viên, bảo mẫu trông giữ trẻ. Ông cho rằng, đạo đức xuống cấp 

hayáp lực công việc, áp lực trông giữ trẻ tại các cơ sở tư thục là quá lớn dẫn đến những 

hành vi bạo lực? 

 
 

Khách mời 

     Thực ra vấn đề đạo đức xuống cấp rồi vấn đề áp lực công việc tác động lên các hành 

vi bạo lực bạo hành này nó chỉ là một trong các nguyên nhân chung của các hành vi bạo 

lực nói chung. Tuy nhiên ta phải nhìn nguyên nhân cội rễ của nó đó chính là quản lý 

nhà nước yếu kém ,và quản lý giáo dục yếu kém, đặc biệt là vấn đề giáo đục dạo đức, 

giáo dục văn hóa và cách ứng xử trong từng gia đình vì giáo dục gia đình là quan trọng 

nhất. Tiếp đến là giáo dục nhà trường chạy theo thành tích và chương trình thì chắp vá 

của hệ thống nhà trường. Cuối cùng là sự hỗn độn trong giáo dục xã hội cho nên các 

hành vi tàn bạo của các cô giáo ở đây rất đáng lên án, đặc biệt là những cô giáo mầm 

non bảo mẫu dạy dỗ các em . Rất nhiều các cô giáo các bảo mẫu đã ra tòa rồi vì hành vi 

bạo lực. Nhưng mà nghiên cứu sâu thì thấy đa số các cô giáo này, bảo mẫu này họ xuất 

thân từ những gia đình  thiếu giáo dục và khiếm khuyết trong gia đình… 

 

08 

Dẫn chương 

trình  

      Vâng, thưa ông Nguyễn Trọng An cùng quý vị và các bạn!Sau hàng loạt các vụ bạo 

hành trẻ em thì bản thân các bậc phụ huynh cảm thấy hoang mang và lo lắng, thậm chí là 

ám ảnh và mất niềm tin vào các cơ sở trông giữ trẻ, mầm non tư thục. Phóng sự sau đây của 

chúng tôi ghi lại những chia sẻ, những lo lắng của họ. Mời khách mời cùng quý vị và các 

bạn lắng nghe!  

 
KTV 

 

PHÓNG SỰ 1 

                          “Bạo lực trẻ mầm non: Nỗi ám ảnh của các phụ huynh” 
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Dẫn chương 

trình 

Không biết khi nghe phóng sự vừa rồi, ông Nguyễn Trọng An cảm nhận như thế nào, nhưng 

riêng tôi thì tôi thấy sự hoang mang lo lắng của các bậc phụ huynh là điều dễ hiểu. Tuy 

nhiên, một câu hỏi mà dư luận đặc biệt quan tâm cũng như chính các bậc phụ huynh trong 



 6 

phóng sự này đặt ra, đó là trách nhiệm của các cơ quan quản lý ở đâu khi để xảy ra hàng 

loạt các vụ bạo hành trẻ em tại các cơ sở trông giữ trẻ, mầm non tư thục? Ông Nguyễn 

Trọng An có suy nghĩ gì? 

 
 

Khách mời 

    Vâng, đúng là bảo vệ trẻ em được giao cho các bộ ngành và theo Luật trẻ em mà gần 

đây nhất là Luật trẻ em năm 2016. Tuy nhiên lại được phân cấp theo trách nhiệm của 

từng cấp từng ngành. Ở đây ta phải nói đến trách nhiệm người đứng đầu của địa 

phương đó như là ông bà chủ tịch phường, ông bà trưởng phòng giáo dục của phường 

đấy quận đấy. Đáng trách nhất là các ông bà đấy được hưởng lương để các ông quản lý 

hành chính quản lý giáo dục, các ông thiếu kiểm tra giám sát trên địa bàn mà mình được 

phân công  và trách nhiệm liên đới của Hội phụ nữ, chi bộ, đảng ủy địa phươn rất là thờ 

ơ. Tại sao năm nào cũng chi bộ trong sạch vững mạnh nhưng tại sao vẫn để xảy ra bạo 

lực bạo hành xâm hại trẻ em trên địa bàn mình. Đấy là sự thờ ơ thiếu trách nhiệm. 
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Dẫn chương 

trình 

   Tôi cũng được biết là, trước khi phanh phui hành vi bạo hành trẻ em, các cơ sở trông giữ 

trẻ và trường mầm non trải qua hàng loạt các cuộc thanh kiểm tra và cơ quan quản lý dường 

như đã không phát hiện ra sai phạm. Ở đây, ông có nghĩ rằng, có sự bảo kê hay buông lỏng 

trong công tác quản lý hay không?   

 Khách mời     Tôi được biết là trường Mầm Xanh phòng giáo dục vừa kiểm tra giám sát trong vòng 

2-3 ngày và kết luận không có vấn đề gì cả. Thì cái câu chuyện tại sao kiểm tra mà nó lại 

có vấn đề mà lại nói không có vấn đề. Thứ hai là báo chí có nói trước khi kiểm tra thì 

nhà trường này đã được báo trước  vậy ai thông báo thì đó vẫn là câu chuyện quản lý 

nhà nước yếu kém. Còn câu chuyện bảo kê thì tùy từng trường hợp sẽ được phanh phui 

nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. 
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Dẫn chương 

trình 

    Vâng, tôi rất đồng ý với ông, những vụ việc xảy ra trong năm 2016-2017  chỉ là phần nổi 

của tảng băng chìm. Đúng như ông nhìn nhận rằng các cơ sở trông giữ trẻ, mầm non tư 

thục, hiện đang chịu sự quản lý của nhiều cơ quan chồng chéo, trong đó, trực tiếp là cấp 

Phường-xã, còn về chuyên môn là Phòng giáo dục và Đào tạo. Vậy theo quan điểm của ông, 

trách nhiệm của các cơ quan này đến đâu và sự phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra 
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đã thực sự chặt chẽ chưa? 

 Khách mời     Qua những sự việc như này xảy ra thì trách nhiên của người đứng đứng đầu rất quan 

trọng. Cho nên sóng song với câu chuyện chúng ta truy tố xử lý cô giáo gây bạo lực, 

người  gây bạo lực thì chúng ta còn phải qui trách nhiệm cho người đứng đầu, ông chủ 

tịch phường, bà trưởng phòng giáo dục phường đó. Còn các ban ngành đoàn thể thì 

trong các qui định văn bản pháp luật có trách nhiệm liên đới. 
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Dẫn chương 

trình 

      Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung hàng trăm nghìn công nhân, nhu cầu 

gửi trẻ là rất lớn trong khi các cơ sở công lập không đáp ứng được và việc tìm đến các cơ 

mầm non tư thục là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, ông nghĩ sao khi nhiều cơ sở trông 

giữ trẻ tư nhân mọc lên mà không đảm bảo các điều kiện, thậm chí là không có giấy phép 

hoạt động? 

  

Khách mời 

     Đúng là những người công nhân ở các khu chế xuất lương rất thấp cho nên khi có 

con thì đa số phải vào các trường mầm non tư thục hay là những điểm trông giữ trẻ giá 

rẻ ( vì luật của chúng ta chỉ cho phép các bà mẹ được nghỉ 6 tháng thì mẹ phải gửi con đi 

trẻ) thì đó chính là lỗ hổng và cái lỗ hổng này thì phải có các nhà trẻ, nhóm trẻ và trường 

tư thục trông nhóm trẻ này thì cái điều kiện của những trường này, nhóm trẻ này là 

quan trọng hơn nhóm trẻ lớn rất nhiều. Từ cơ sở vật chất , thứ hai là sự an toàn như vại 

nước, các vật sắc nhọn, điện nước, thứ 3 là kỹ năng của các cô trông trẻ này nó khác hẳn 

các cô mẫu giáo vì cô trông trẻ  cần nhiều cô hơn. Thứ hai là các cháu có thể bị sặc, bị 

hóc, bị nghẹn rồi bị các tai nạn rất là bất ngờ nếu các cô giáo này không có các kỹ năng 

kể cả các kỹ năng sơ cấp cứu nếu không có cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. cho 

nên yêu cầu của nhà trẻ, nhóm trẻ tư thục rất quan trọng. Tuân thủ các qui định của 

ngành giáo dục đề ra, nếu chúng ta không có sự giám sát, đặc biệt quan tâm đến nhóm 

trẻ dưới 36 tháng tuổi  thì cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ có vấn đề bạo hành mà còn vấn 

đề tai nạn thương tích hay các bệnh tật khác rất có thể xảy ra. 
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13 Dẫn chương 

trình 

     Tôi thấy tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, thậm chí tại các khu đô thị mới, nhiều 

phụ huynh thực sự rơi vào mê hồn trận các cơ sở trông giữ trẻ và họ không biết đâu là cơ sở 

mà họ có thể tin tưởng gửi gắm con em mình. Ngay cả những người làm công tác trẻ em mà 

nhiều khi các cơ sở trông giữ trẻ đấy  họ cũng có sự che đậy nhất định mà chúng ta cũng 

không thể nào phát hiện được, đến khi sự việc xảy ra rồi thì chúng ta mới thực sự bàng 

hoàng. Để hiểu hơn thực tế này, xin mời ông An cũng như các qúy vị tiếp tục nghe phóng 

sự do phóng viên chúng tôi đã thực hiện.  

 KTV  PHÓNG SỰ 2 

“Gian nan tìm nơi gửi trẻ” 

                                                           (NHẠC CẮT) 

 

14 

Dẫn chương 

trình 
        Đúng là với những công nhân, lao động làm việc tại các khu công nghiệp, những lao 

động có thu nhập thấp, họ đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn, thậm chí là một ma trận 

các cơ sở trông giữ trẻ tư thục. Ông Nguyễn Trọng An có chia sẻ gì với những khó khăn của 

các bậc phụ huynh? 

 Khách mời       Tôi thấy thiếu các cơ sở giáo dục mầm non  ở các khu chế xuất khu công nghiệp là 

một vấn đề rất nghiêm trọng, mà qua phóng sự ta lại thấy cái tư tưởng suy nghĩ trẻ em 

nhỏ không cần phải quan tâm lắm, không cần phải đầu tư nhiều, còn mầm non người ta 

mới quản lý mới kiểm tra nhiều, trẻ nhỏ thì cần gì vì thức ăn thì gia đình đem đến rồi thì 

các thứ... , sai lầm hoàn toàn. Sai lầm từ các cơ quan quản lý nhà nước, từ chính sách 

giáo dục của nhà nước đã bỏ ngỏ  đó là nguyên nhân tiềm ẩn gây nên bạo lực, bạo hành  

rồi các tai nạn thương tích có thể dẫn đến tử vong trẻ em ở nhóm trẻ nhỏ này. 

15 Dẫn chương       Trong phóng sự thì bà phó chủ tịch Thị trấn Quang Minh cũng thừa nhận rằng cung 

không đáp ứng nổi cầu, số lượng trẻ mầm non nay đã quá tải rồi. Vậy thì ông có nghĩ rằng 
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trình để phòng chống bạo hành trẻ em chúng ta cần phải giải quyết câu chuyện quá tải ở các cơ sở 

mầm non trông giữ trẻ hay không? Nếu mà câu chuyện này vẫn tiếp tục diễn ra thì tình cảnh 

các bậc cha mẹ phải nhắm mắt gửi con ở các cơ sở  không đảm bảo điều kiện đó là điều 

đương nhiên. 

  

Khách mời 

     Đúng là như vậy. Hàng năm khoảng 1 triệu, 1,1 triệu trẻ em ra đời mới là chuyện 

chúng ta đã có qui hoạch  rất cụ thể rõ rằng. Nhưng tại sao ngành giáo dục trong những 

năm gần đây lại để xảy ra như thế này, đó là vấn đề quản lý nhà nước yếu kém của 

ngành giáo dục. Vấn dề thứ hai là khi tập trung đông các cặp đôi trẻ nam nữ công nhân 

ở đó thì phải có những gia đình thì phải có nhu cầu trông giữ trẻ, thì qui hoạch của nhà 

nước để đâu mà để đến mức độ bà Phó chủ tịch phải thú nhận rằng là sinh sôi nảy nở  

thiếu hụt và quản lý kém. Rõ ràng đây là sự yếu kém từ trên xuống dưới , cần phải có qui 

hoạch lại và chính sách giáo dục lại  để tập trung ưu tiên những vùng có nhu cầu cao để 

đảm bảo trẻ được chăm sóc một cách đầy đủ để phát triển toàn diện… 

 

16 

Dẫn chương 

trình 

   Vâng, xin hỏi thêm ông, không ít các cơ sở mầm non, các điểm trông giữ trẻ tư thục hiện 

nay, giáo viên không đạt chuẩn hoặc chưa qua đào tạo. Ông cho rằng, việc cấp phép cũng 

như giám sát các cơ sở trông giữ trẻ trong thời gian tới cần phải kiểm soát chặt chẽ chất 

lượng giáo viên, bảo mẫu ra sao thưa ông?. 

 Khách mời      Tôi nghĩ là ngành giáo dục cũng đã có qui định và tôi cũng đã đọc các văn bản. Qui 

định từ trong Luật cho đến các nghị định cho đến các thông tư về chất lượng của giáo 

viên  như thế nào, rồi chất lượng của cơ sở vật chất để nuôi trông giữ trẻ ra làm sao, rồi 

chất lượng của thực phẩm cho trẻ trong nhà trường thế nào đều có qui định rõ. Vậy 

trước hết chúng ta phải làm đúng qui định đó, thứ hai là khi cấp phép thì phải xem xét 

hết các điều kiện mà đảm bảo các tiêu chuẩn được qui định trong văn bản  thì chắc chắn 

chúng ta sẽ giảm thiểu được vấn đề này … 
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17 Dẫn chương 

trình 

    Vâng, như vậy là từ qui định có và thực thi thế nào đó mới là vấn đề quan trọng. Thưa 

ông Nguyễn Trọng An, sau hàng loạt các vụ bạo hành trẻ em như vụ ở trường MN Mầm 

Xanh, hay là một số vụ trước đấy thì có nhiều ý kiến cho rằng nên bắt buộc tất cả các cơ sở 

trông giữ trẻ phải lắp các camera giám sát. Vậy theo ông giải pháp này nó có thực sự khả thi 

không thưa ông? 

  

 

Khách mời 

       Tôi đã làm công tác trẻ em cả một cuộc đời, tôi đã đi tham quan rất nhiều nơi nhiều 

nước trên thế giới  thì thấy vấn đề chăm sóc trẻ em có phải các nước dùng camera giám 

sát đâu. Quan điểm của tôi là việc lắp camera là gây tốn kém, đóng tiền thì lại gây khó 

khăn cho người dân nghèo. Đây chỉ là giải pháp tình thế, mà giải pháp căn cơ là 3 trụ 

chính: Trụ thứ nhất là con người, tăng cường giáo dục đạo đức, tình người tình yêu 

thương của giáo viên, bảo mẫu. Trụ thứ hai là giải pháp quản lý hành chính, qui trình 

cấp phép hoạt động mở trường mở lớp một cách nghiêm túc đúng qui định và chặt chẽ. 

Trụ cuối cùng đó là giải pháp về chính sách và pháp luật. Chúng ta phải sớm bổ sung 

sửa đổi Luật giáo dục cho phù hợp hơn, đặc biệt là quan tâm đến trẻ dưới 36 tháng tuổi, 

chúng ta không bỏ ngỏ như hiện nay. Đặc biệt ưu tiên các khu công nghiệp, khu chế 

xuất  kể cả chất lượng và số lượng. Nếu ai vi phạm thì phải có răn đe, kỷ luật tới nơi tới 

chốn. Đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu phải công bằng trước pháp luật thì 

mới chắc chắn rằng chúng ta mới giảm thiểu được bạo lực, bạo hành trẻ em. 

 

18 

Dẫn chương 

trình 

      Có thể nói, đó là những giải pháp rất thiết thực của một chuyên gia tâm huyết vì trẻ em 

như ông rất đáng để chúng ta suy ngẫm. Vậy thì dưới góc nhìn của cơ quan quản lý, họ có 

quan điểm ra sao? Chúng ta cùng nghe ý kiến của ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục trẻ 

em - Bộ Lao động thương binh và Xã hội. 

 KTV BĂNG (2 phút) 

(ông Đặng Hoa Nam-Cục trưởng Cục trẻ em) 
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       Đây không phải là lần đầu việc bạo lực trẻ em xảy ra trong các cơ sở giáo dục mầm 

non, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Vụ việc ở quận 12 TPHCM  

rất đáng buồn  bởi lẽ nhiều giáo viên lại bạo hành trẻ em cùng một lúc thì nó gây một 

hình ảnh rất phản cảm trong đời sống xã hội. Quan điểm của chúng tôi là trước hết phải 

bảo vệ tốt các em đã. Phải phối hợp với các cơ quan pháp luật, cơ quan điều tra để mà tiến 

hành các biện pháp điều tra thu thập chứng cứ để làm sao xử lý nghiêm  những hành vi 

của những người bạo hành trẻ em trước pháp luật. Chúng tôi cho rằng trong xẫ hội 

những người mà trực tiếp làm việc với trẻ em  thì cần phải được đào tạo kỹ lưỡng hơn 

nữa, đề ra những tiêu chuẩn  nghiêm ngặt hơn và đặc biệt là đảm bảo sự  kiểm soát của 

tất cả các bên, của các cơ quan quản lý, của cha mẹ các em, của chính những người 

quản lý các cơ sở này đối với việc chăm sóc trẻ em trong các cơ sở nàytừng ngày từng giờ 

để hạn chếvà phòng ngừa những hành vi bạo lực xâm hại trẻ em. 

19 Dẫn chương 

trình 

     Thưa ông Nguyễn Trọng An, ông có quan điểm thế nào với những chia sẻ vừa rồi của 

Cục trưởng Cục trẻ em Đặng Hoa Nam? 

  

Khách mời 

Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh Đặng Hoa Nam. Đúng là câu chuyện tiêu 

chí, tiêu chuẩn của người giáo viên dạy mầm non này cần phải tuân thủ chặt chẽ và đặt 

nghiêm khắc hơn nữa. Thứ hai là công tác quản lý giám sát tại địa bàn địa phương đó 

như thế nào để đảm bảo rằng có sự vào cuộc của các cơ quan quản lý của các ban ngành 

chức năng cũng như chất lượng đầu vào của các thầy cô giáo được tuyển chọn thì chắc 

chắn nó sẽ giảm thiểu được vấn đề bạo lực trẻ em hiện nay tại các cơ sở mầm non. 

 

20 

 

Dẫn chương 

trình 

Vâng, xin cảm ơn ông!  

       Thưa quý vị và các bạn! Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, nhất là tại các cơ sở 

mầm non, đã đến lúc chúng ta không thể mãi bàng hoàng xót xa mà cần có những giải pháp 

bền vững mà ở đó như ông Nguyễn Trọng An và ông Đặng Hoa Nam vừa mới trao đổi với 
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chúng tôi ngày hôm nay thì cần phải giải quyết bài toán quá tải hệ thống nhà trẻ, mầm non, 

nâng cao chất lượng giáo viên, nhất là về đạo đức, tư cách. Và quan trọng hơn cả là cần có 

một cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ để đảm bảo trẻ em được sống, nuôi dạy trong một 

môi trường an toàn. 

        Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình “Vì trẻ em” hôm nay. Một lần nữa 

cảm ơn ông Nguyễn Trọng An tham gia chương trình, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý 

vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. 
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Phóng sự 1:  

Bạo lực trẻ mầm non: Nỗi ám ảnh của các phụ huynh 

 

Âm thanh: Tiếng bạo hành trẻ em  

 Những âm thanh này thực sự là nỗi ám ảnh không chỉ với những người mẹ đang có con theo học tại các 

trường mầm non mà còn là nỗi đau của bất cứ ai suốt thời gian vừa qua. Những âm thanh, hình ảnh đậm tính bạo 

lực mà những giáo viên, bảo mẫu trường mầm non Mầm Xanh, thành phố Hồ Chí Minh gây ra cho chính học sinh 

của mình khiến nhiều người như chị Phạm Thu Hà, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội không thể tin vào mắt mình:   

Băng:Cháu nó bé nó đã biết gì mà bạo lực như thế. Đã vào cái nghề này thì phải biết yêu thương cháu. Phải 

vừa dạy vừa dỗ nó chứ không thể đánh nó như thế được. Dạy nó như thế thì chỉ là bạo hành bạo lực chứ dạy dỗ gì 

mà ngay giữa thành phố chứ có phải là vùng sâu vùng xa đâu…. 

 Nỗi đau như càng thắt lại khi những đứa trẻ càng khóc lóc, đau đớn, van xin, cầu cứu thì những bảo mẫu 

càng lạnh lùng quát mắng, thậm chí thẳng tay đánh đập các em bằng bất cứ đồ vật nào:  

Băng:Dùng bạo lực với trẻ thì quả là một điều ác cho nên nhắc nhở các cô làm sao mà dạy các cháu, dỗ các 

cháu là chính. Mà ko dỗ được thì làm sao dạy được…. 

Âm thanh, tiếng bạo hành trẻ 

Một điểm chung của những vụ bạo hành trẻ mầm non trong thời gian vừa qua là đều xảy ra ở các trường, các 

nhóm trẻ ngoài công lập. Và phụ huynh các em chỉ có thể phát hiện hành vi của giáo viên qua camera giám sát 

hoặc sự tố giác của những người xung quanh:  

Băng:Có một tình trạng là theo dõi qua máy quay thì có tình trạng các cô có lôi ra ngoài, ra góc khuất, 

hành lang thì phụ huynh mình cũng chẳng biết đến đâu. Về nhà con có nói cô giáo đánh mắng thì mình cũng nghĩ 

trẻ nói này nói nọ thôi chứ mình cũng không … 

 Theo dõi những thông tin bạo hành trẻ mầm non xảy ra liên tiếp trong thời gian vừa qua, bà Nguyễn Thị 

Tâm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội lỗi của giáo viên chỉ là một phần còn quan trọng hơn đó là việc quản lý, 

cấp phép, giám sát những cơ sở mầm non ngoài công lập dường như đang bị buông lỏng: 
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Băng: Trẻ mầm non ở trường tư mà bị hành hạ như thế có lẽ cũng là do cái cách quản lý của chính quyền, 

đào tạo cô nuôi dạy trẻ nó cũng tự phát hay sao nữa đâm ra mới để xảy ra tình trạng như thế này… 

TS tâm lý Nguyễn Tùng Lâmcho rằng, sự lỏng lẻo trong phối hợp trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát, việc xử 

phạt những sai phạm chưa nghiêm minh… khiến cho việc quản lí các nhóm, lớp mầm non tư thục ngày càng bộc lộ 

nhiều lỗ hổng: 

Băng:Công tác quản lý của chúng ta đã nghiêm chưa, để xảy ra quá nhiều trường hợp như thế không 

được… đấy chưa kể là cái trường đó không có phép mà mình vẫn để tồn tại tất cả cái khâu quản lý của chúng ta là 

đang có vấn đề.  

TS Nguyễn Tùng Lâm cũng nhấn mạnh nếu giáo viên mầm non đó được học về tâm lý giáo dục, cô sẽ biết 

dỗ các cháu khóc bằng một phản xạ tâm lý khác như chơi trò chơi. Trong bối cảnh trường công không đáp ứng 

được nhu cầu thì việc mở trường mầm non, mở các nhóm trẻ tư thục cần được khuyến khích. Tuy nhiên, khuyến 

khích không đồng nghĩa với dễ dãi, nhất là không được phép dễ dãi với chất lượng giáo viên: 

Băng:Mở trường mầm non anh dí cái bằng văn hóa ra là mở trường cái này người ta vừa không nắm được 

luật vừa không nắm được những nguyên tắc sư phạm thì sao họ làm đúng được. Ít nhất buộc họ phải thuê hiệu 

trưởng những người đã được đào tạo chứ không để tình trạng thế nào họ có cũng chấp nhận….  

TĐ gõ máy tính… 

Chỉ cần một cú nhấp chuột trên google, không khó để bắt gặp những mẩu tin rao bán, nhượng quyền hay hùn 

vốn để mở lớp mầm non tư thục, đại loại như: “không có thời gian quản lý nên cần chuyển nhượng trường mầm 

non tư thục với giá ưu đãi”… “Cần người chung vốn để mở trường mầm non tư thục”… những lời quảng cáo sặc 

mùi thương mại này không hề đề cập đến yêu cầu trình độ, bằng cấp người sẽ tiếp quản. Mục đích kinh doanh, 

kiếm lời dường như đã phủ lấp lên trách nhiệm, tình thương của những người dạy trẻ./.  
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Phóng sự 2:  

Gian nan tìm nơi gửi trẻ 

 

Tiếng động hiện trường… 

Có mặt từ sáng sớm tại KCN Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, trong vai người tìm gửi trẻ, 

chúng tôi không khó để nhận được sự chỉ dẫn nhiệt tình của người dân nơi đây. Theo chỉ dẫn, chúng tôi đã ghé vào 

nhà cô Tú (Tổ 1), cô hiện đang trông 8 em nhỏ với độ tuổi từ 1 đến 2. Gian nhà 2 tầng nằm ngay trong ngõ nhỏ, 

tầng 1 với chừng 50 mét vuông là nơi vừa vui chơi vừa ăn uống, ngủ nghỉ cùng vệ sinh cá nhân cho các trẻ tại đây. 

Căn phòng chỉ có 1 giá inox để chung đồ chơi, cốc uống nước, và một tủ đựng đồ ăn cho trẻ... Một tay bế cháu, 

một tay xúc cháo cho đứa bên cạnh, thỉnh thoảng cô Tú lại nhoài người ra xa kiểm tra cháu bé đang ngồi bô đi vệ 

sinh bên cạnh. Tất bật là vậy nhưng cô không quên vồn vã trả lời khi được chúng tôi hỏi chuyện: 

- Băng: “- Cô ơi Cô trông được mấy năm rồi? 

- Được 2 năm 

- Cháu muốn gửi con thì bao tiền một tháng? 

- tiền thì 1,1 triệu. ai cũng bảo rẻ nhưng mà lấy thế thôi. 

- Cô có nhận thêm trẻ nữa không? 

- Thêm trẻ thì đợt này cô không muốn nhận vì đợt này kiểm tra mà mình không đăng ký.  

- Như vậy là mình không có giấy phép? 

-  Trên họ cũng biết hết rồi mà  

- Sau một loạt vụ bạo hành trẻ mầm non thì cô có gặp khó khăn gì không, thanh tra có nhiều hơn không? 

- Họ nói thế nhưng họ đã đi đâu 

- Ở đây một năm họ có thường đi kiểm tra không? 

- thi thoảng họ cũng khiểm tra 

- Họ thường kiểm tra ntnn? 
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- Kiểm tra cơ sở vật chất thế thôi”. 

Cách nhà cô Tú không xa là nhà cô Nguyên (Tổ 8, Thôn Đồng). Trong khi phần lớn các trường mầm non 

công lập chỉ trông trẻ từ thứ hai đến thứ sáu và phải đón về trước 5 giờ mỗi ngày, nhóm trẻ tư thục tại nhà cô 

Nguyên lại sẵn sàng trông trẻ tới 8 giờ tối và cả ngày thứ bảy, chủ nhật. Đây chính là lợi thế mà nhiều phụ huynh 

dù không mặn mà với nhóm trẻ tư thục vẫn lựa chọn để gửi con em mình bởi gửi con tại đây không lo mỗi khi 

công nhân tăng ca. Năm nay 62 tuổi, một mình bận bịu với đám trẻ nhỏ, cô Nguyên đã xem đây như một nghề của 

của mình, cô kể: 

Băng: “Cô trông con của công nhân chục năm nay rồi. Trông ở đây chả theo giá nào, có người thì 1.8 

người thì 2 triệu. ăn thì bố mẹ đem chứ không ăn dinh dưỡng của cô. Chả phải giấy phép. Đây cũng là nghề của 

cô. Cô thêm cũng được khá đấy”. 

Dù đang tham gia sinh hoạt trong Ban chấp hành hội người cao tuổi của thôn, nhưng theo phong trào bà Gái 

ở Thôn Đồng cho biết tới đây bà sẽ xin nghỉ để trông trẻ tại nhà. Theo bà, trông trẻ vừa vui vừa có thu nhập thì tội 

gì không làm. 

Băng:“- bà ơi bà muốn trông trẻ thật đấy à, bà đang đi làm cơ mà  

- Ừ 

- Bà trông trẻ vất vả thế thì bà trông làm gì? 

- cười...để tiêu thêm, thu nhập thêm 

- Nếu trông thì bà lấy tháng bao nhiêu 

- 1. 8 còn nếu 8h mới về thì phải 2 triệu  

- Nhưng nếu bà trông trẻ con thì bà có nấu cho các cháu ăn không? 

- Các cháu cứ mua bột rồi về bà cho ăn chứ bà làm sao biết chúng nó ăn gì” 

Bây giờ dịch vụ trông trẻ ở khu công nghiệp Thị trấn Quang Minh mọc lên như “nấm sau mưa” nên tìm một 

chỗ gửi con không phải là khó. Tuy nhiên gọi là nuôi dạy trẻ, nhưng thực chất những nhóm lớp mầm non và nhóm 

trẻ gia đình chỉ trông giữ là chính. không phép, không trình độ sư phạm, không phòng cháy chữa cháy, không đảm 

bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...đó là những cái không thường thấy ở nhiều cơ sở trông giữ trẻ quanh các khu công 

nghiệp hiện nay. Bất an, lo lắng nhưng tình cảnh ngặt nghèo của công nhân người ngoại tỉnh khiến họ đành tặc lưỡi 

trao convào đây. Đây cũng là tâm trạng của anh Phan Văn Hòa, công nhân Công ty cổ phần SoWa Việt Nam: 
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Băng:“Mình giờ hành chính không trông được mình phải gửi thêm. Mình gửi ở các cô như thế thì nhiều lúc 

cũng sợ, nhưng không có chỗ nào gửi thì mình vẫn phải gửi thôi”. 

Từ khi có khu công nghiệp thì dịch vụ trông giữ trẻ thuê ở thị trấn Quang Minh nhộn nhịp hơn hẳn. Bất kể 

các bà, các cô, các mẹ thời gian rảnh rỗi đều có thể nhận trông trẻ để thêm nguồn thu nhập. Mỗi người có thể trông 

từ 1 đến 3- 4, thậm chí hàng chục trẻ tại nhà như bà Tú, bà Nguyên, bà Gái. Bởi tại KCN Quang Minh- Hà Nội, các 

trường mầm non chịu áp lực lớn từ nhu cầu gửi trẻ của chính cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại đây. Từ năm 

2014-2015, huyện Mê Linh đã đầu tư xây dựng trường mầm non công lập của xã Kim Chung và một trường mầm 

non tư thục nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các bậc phụ huynh (đa phần là con em công nhân).Các 

nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư nhân trên địa bàn đang phần nào giúp giải quyết tình trạng quá tải ở các trường mầm non 

công lập. Tuy nhiên, các nhóm, lớp dạng này mới chỉ đáp ứng yêu cầu trông, giữ trẻ còn chất lượng ra sao lại là 

điều đáng bàn. Bà Trương Thị Vân Anh, PCT Thị trấn Quang Minh, Mê Linh, HN thừa nhận: 

Băng:“Trên địa bàn thị trấn có hơn 100 KCN đang hoạt động, số lượng con em công nhân đông thì nhu cầu 

gửi vào trường công không đáp ứng nổi vì vậy phải gửi ở trường tư thục và ở các nhóm trẻ thì trong các hoạt động 

thường ngày của nhóm trẻ thì chúng tôi không thể kiểm tra thường xuyên được, hay là kiểm tra về an toàn thực 

phẩm cũng khó. Thứ hai là chúng tôi là cơ quan đi kiểm tra thì UB thị trấn cũng không có chuyên môn về giáo dục 

nên cũng khó. Để các nhóm lớp hoạt động thì cũng tiềm ẩn nhiều cái phức tạp lắm nên quản lý chúng tôi cũng rất 

là lo”.  

Với tốc độ gia tăng của các KCN, với thị trường trông trẻ nhộn nhịp ăn theo. Trong khi chính quyền loay 

hoay nghĩ cách quản lý, nhà trẻ thiếu thốn thì ngoài kia, bao nhiêu đứa trẻ sẽ là nạn nhân tiếp theo của những vụ 

bạo hành đang rình rập các em?. 

 

 

 


