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Tóm tắt Sáng kiến 
Giáo dục tích cực cần được thực hành trong 
gia đình và trường học nhằm xây dựng nền 
tảng vững chắc cho sự phát triển tích cực của 
trẻ. 
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Trẻ em cần lớn lên trong tình yêu thương, 
không bạo lực.  

Là một phần trong Sáng kiến toàn cầu 5 năm của Tổ 
chức Tầm nhìn thế giới quốc tế về chấm dứt bạo lực trẻ 
em, Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam hướng đến mục tiêu 
chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và 
trường học. Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam hợp tác với 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai Lễ khởi 
động, là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác 5 
năm giữa hai bên. Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam sẽ 
tăng cường quan hệ hợp tác với nhiều đối tác khác 
trong 5 năm tới. Sáng kiến sẽ được lồng ghép vào 
Chương trình bảo vệ trẻ em của Tầm nhìn thế giới tại 
Việt Nam trên 32 huyện thuộc 14 tỉnh, thành phố.  

Khuyến nghị 

Thông điệp về chấm dứt bạo lực thân thể trẻ 
em cần được truyền thông thường xuyên trên 
các kênh truyền thông quốc gia nhằm thay đổi 
những nhận thức, quan niệm và hành vi có hại 
đối với trẻ em.  
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Tăng cường thực thi hiệu quả luật pháp và 
chính sách liên quan (Luật trẻ em, Luật giáo 
dục, Luật phòng, chống bạo lực gia đình). 
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Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em  
trong gia đình và trường học 

CẦN BẠN - CẦN TÔI  
CẦN CẢ THẾ GIỚI 



Theo Công ước quốc tế về Quyền trẻ em: 
Bạo lực thân thể trẻ em là bất cứ hình thức bạo lực 
nào được sử dụng nhằm gây ra cảm giác đau hay khó 
chịu, cho dù là nhẹ. Bạo lực thân thể phần lớn liên 
quan đến đánh trẻ em bằng tay hoặc bằng roi, gậy, 
thắt lưng, giày, muỗng bằng gỗ, v.v. Bạo lực thân thể 
cũng có thể bao gồm đá, lắc, cào, véo, làm bỏng, đốt 
hoặc bắt nuốt.  

Bạo lực thân thể là gì? 

Đòn roi KHÔNG phải 
là YÊU THƯƠNG. 

Tại sao cần CHẤM DỨT  
bạo lực thân thể? 
Bạo lực thân thể hạn chế trẻ phát triển hết khả năng 
của mình. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ em 
thường xuyên chịu trừng phạt thân thể thường ít có 
cơ hội học lên cao hơn so với trẻ không trải qua sự 
trừng phạt này. Số ngày bỏ học của những trẻ em này 
thường cao gấp hai lần so với bạn bè. Bạo lực thân 
thể cũng liên quan đến kết quả học tập kém và cũng 
là lý do các em không thích đến trường.  
 
Bên cạnh đó, bạo lực trong gia đình sẽ định hình và 
quyết định tính cách và mạng lưới bạn bè của trẻ.  
Trẻ em gây bạo lực trong trường học thường là 
những trẻ đã từng bị cha mẹ, người chăm sóc trẻ em 
hay anh chị em ruột bạo lực thân thể. Những trẻ em 
này thường dễ nóng giận, hung hăng và sử dụng bạo 
lực để giải quyết mâu thuẫn.  
 
Trong khi đó, kiến thức của cán bộ công tác xã hội, 
cha mẹ và người chăm sóc trẻ em về bạo lực và xâm 
hại trẻ em còn hạn chế.  

Đâu là nguyên nhân  
dẫn đến bạo lực thân thể? 
Nhận thức của cha mẹ còn hạn chế 
Vẫn còn phụ huynh được hỏi đồng ý rằng “đôi khi 
giáo viên cũng phải đánh, mắng, quát học sinh để duy 
trì kỷ luật”. Quan niệm này góp phần làm gia tăng 
bạo lực trong trường học.  

Cha mẹ và giáo viên thiếu phương pháp 
và thực hành giáo dục tích cực 
Trẻ em được tham vấn trong địa bàn dự án của Tầm 
nhìn thế giới tại Việt Nam cũng coi bạo lực thân thể 
trẻ em trong gia đình và trường học là mối quan ngại 
hàng đầu. Nguyên nhân bạo lực thân thể các em chia 
sẻ bao gồm bố mẹ thiếu kỹ năng làm cha mẹ và giáo 
dục tích cực, bất bình đẳng giới, các mối quan hệ bị 
đổ vỡ và bạo lực gia đình.  

Nhận thức, quan niệm và tập quán 
Yếu tố văn hóa được sử dụng để bao biện và duy trì 
bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình. Những yếu tố 
khác như cờ bạc và sử dụng chất uống có cồn cũng 
góp phần gây ra bạo lực thân thể trẻ em trong gia 
đình.  

Việc thực thi chính sách chưa mạnh 
Nhiều trường hợp bạo lực trẻ em được chấp nhận, 
bỏ qua hoặc hòa giải mà không xử lý, vì vậy giảm hiệu 
quả của các biện pháp ngăn ngừa và giải quyết vấn đề 
bạo lực trẻ em. 
Hệ thống bảo vệ trẻ em đã được thiết lập, tuy nhiên 
các dịch vụ hỗ trợ về y tế, nhà tạm lánh, tư vấn trị 
liệu tâm lý, trợ giúp pháp lý, giáo dục, dạy nghề cho 
trẻ bị bạo lực tại các địa phương vẫn còn gặp nhiều 
thách thức. 

Theo Luật trẻ em năm 2016: 
Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh 
đập; xâm hại thân thể, sức khỏe trẻ em. 


