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MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ
LUẬT TRẺ EM, BIỆN PHÁP PHÒNG,
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(Trích một số điều Luật Trẻ em năm 2016,
Bộ luật Hình sự năm 2015)

I. Luật Trẻ em
Trẻ em là người dưới 16 tuổi. (Điều 1,
Luật Trẻ em ngày 05 tháng 4 năm 2016 có
hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2017).
Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trẻ em
không đủ điều kiện thực hiện được quyền
sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm
sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự

hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia
đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập
gia đình, cộng đồng (Quy định tại Điều 10
Chương I, Luật Trẻ em) bao gồm các nhóm
như sau:
- Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ;
- Trẻ em bị bỏ rơi;
- Trẻ em không nơi nương tựa;
- Trẻ em Khuyết tật;
- Trẻ em nhiễm HIV/AIDS;
- Trẻ em vi phạm pháp luật;
- Trẻ em nghiện ma túy;
- Trẻ em phải bỏ học kiếm sống chưa
hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ
sở;
- Trẻ em bị tổn hại nghiêm trọng về thể
chất và tinh thần do bị bạo lực;
- Trẻ em bị bóc lột;
- Trẻ em bị xâm hại tình dục;
- Trẻ em bị mua bán;
- Trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc
bệnh phải điều trị dài ngày thuộc hộ nghèo
hoặc hộ cận nghèo;
- Trẻ em di cư, trẻ em lánh nạn, tị nạn
chưa xác định được cha mẹ hoặc không có
người chăm sóc.
II. Biện pháp phòng, chống xâm hại
trẻ em
2.1. Bảo vệ trẻ em là việc thực hiện các
biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em được
sống an toàn, làmh mạnh; phòng ngừa, ngăn

chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em;
trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. (Quy
định tại Điều 4, Khoản 1, Chương I, Luật
Trẻ em).
2.2. Nhận biết khi trẻ bị xâm hại, bạo
lực
- Trang phục, đồ dùng của trẻ bị rách,
bị mất hay hủy hoại.
- Trên cơ thể có những dấu tích như vết
cào, bầm, sưng tấy...
- Trẻ sợ hãi khi ra đường, sợ tham gia
các sinh hoạt tập thể.
- Trẻ không còn hứng thú trong học tập
hay học hành đột ngột bị giảm sút.
- Trẻ lộ vẻ buồn rầu, lo lắng bất thường
hay khó ngủ, không thích tiếp xúc và luôn
sợ sệt.
III. Các hành vi, vi phạm pháp luật
(Chương XIV Bộ Luật hình sự năm 2015)
Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16
tuổi
Người nào thực hiện một trong các
hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến
15 năm:
- Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc
lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của
nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc
thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với
người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với
ý muốn của họ;
- Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan
hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

Điều 144. Tội cưỡng dâm người từ đủ
13 tuổi đến dưới 16 tuổi
Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến
người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở
trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong
tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao
cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi
quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 05
năm đến 10 năm.
Điều 145. Tội giao cấu hoặc thực hiện
hành vi quan hệ tình dục khác với người từ
đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao
cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục
khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16
tuổi thì bị phạt tù tư 01 năm đến 05 năm.
Điều 146. Tội dâm ô đối với người
dưới 16 tuổi.
Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có
hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi
không nhằm mục đích giao cấu hoặc không
nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình
dục khác, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03
năm.

IV. Những điều cần biết về ngăn
ngừa xâm hại, bạo lực đối với trẻ em
* Gia đình:
- Cha mẹ cần quan tâm đến sinh hoạt
hàng ngày và các mối quan hệ của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cách cư xử với mọi
người.
- Khuyến khích trẻ mạnh dạn chia sẽ
với cha mẹ, người thân khi gặp khó khăn.
- Cùng với nhà trường hỗ trợ trẻ trong
việc giải quyết những mâu thuẫn, xung đột
nếu có.
- Cha mẹ cần trang bị cho mình những
kiến thức về quyền trẻ em và các hình thức
giáo dục kỷ luật tích cực.
* Nhà trường:
- Thiết lập các nội quy liên quan đến
việc phòng ngừa các hành vi bạo lực trong
trường học.
- Tập huấn cho giáo viên các kiến thức
về quyền trẻ em và các biện pháp giáo dục
kỷ luật tích cực.
- Xây dựng trường học thân thiện với
trẻ.
- Tăng cường giáo dục kỹ năng sống
cho học sinh.
- Phối hợp cùng gia đình giải quyết các
mâu thuẫn, khó khăn ảnh hưởng đến trẻ;
phòng chống bạo lực học đường.
* Cộng đồng và Xã hội:

- Tăng cường công tác truyền thông về
quyền trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm
hại đối với trẻ em.
- Tăng cường công tác giữ gìn an ninh
trật tự xã hội.
- Nâng cao ý thức cộng đồng về việc
can thiệp và hỗ trợ các trường hợp trẻ em bị
bạo lực, xâm hại.
- Nâng cao năng lực đội ngũ bảo vệ
chăm sóc trẻ em trong việc phát hiện sớm
và ngăn chặn các hành vi bạo lực trẻ em, hỗ
trợ gia đình và trẻ em là nạn nhân của bạo
hành.
- Thành lập cơ chế giám sát và báo cáo
về các hành vi bạo lực đối với trẻ em trong
gia đình, nhà trường và cộng đồng với sự
tham gia của trẻ em.
Người lớn hãy luôn để mắt đến trẻ.
Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng
được bảo đảm tốt nhất các điều kiện
sống và phát triển, được sống trong môi
trường an toàn và thân thiện.
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