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Việc ra đời một bộ luật, một chính sách, một quy định tiến bộ chỉ thực sự đem lại hiệu quả khi việc 
thực thi được làm tốt. Thực hiện luật không chỉ cần bộ máy nhà nước, mà còn cần sự giác ngộ của 
người dân. Một trong những cây cầu nối giữa các văn bản, các quy định hành chính khiến cho nó 
thực sự hữu ích với người hưởng lợi, chính là hệ thống cán bộ xã hội. 

Hệ thống những người trực tiếp làm việc với các cá nhân, cộng đồng này sẽ chỉ thực sự phát huy 
hiệu quả khi có trong tay các công cụ, kỹ năng chuyên nghiệp, bài bản và tấm lòng vì người yếu thế.

Từ khi Luật Phòng chống bạo lực gia đình ra đời, đã có nhiều văn bản hướng dẫn được soạn thảo, 
thông qua. Tuy nhiên, việc cung cấp các kỹ năng, kiến thức cụ thể cho cán bộ xã hội cấp cộng đồng 
thì vẫn còn rất thiếu.

Biên soạn cuốn tài liệu này, ngoài việc cung cấp các kiến thức cơ bản một cách giản dị nhất, chúng 
tôi cũng mong muốn đem những kinh nghiệm trong công tác phòng chống bạo lực gia đình nhiều 
năm qua để chia sẻ với các cán bộ Công tác xã hội tại xã phường. Chúng tôi hi vọng nó sẽ hữu ích 
cho công việc đầy gian nan vất vả và thử thách của những người phải trực tiếp hỗ trợ cho các cá 
nhân trong các vụ việc bạo lực gia đình.

Nội dung và đối tượng của bạo lực gia đình khá rộng nên tài liệu này chỉ đề cập tới tình trạng và 
can thiệp bạo lực gia đình xảy ra giữa người bạo lực là nam giới (chồng) với nạn nhân bạo lực gia 
đình là phụ nữ trong gia đình.

Cuốn tài liệu này được biên soạn lần đầu, chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót. Sự bổ sung góp 
ý của các bạn sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn!
Nhóm tác giả/Ban biên tập

LỜI MỞ ĐẦU
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I. GIỚI, BÌNH  ĐẳNG GIỚI

1. Phân biệt giới, giới tính

Khái niệm giới:

Giới nói đến quan hệ giữa nam và nữ trong xã hội xuất phát từ những vai trò mà họ nắm giữ. 

Những vai trò này được thiết lập về mặt xã hội mà không do thể chất quyết định. Chúng có thể 
thay đổi theo thời gian1 .

Khái niệm giới tính:

Giới tính nói đến đặc tính sinh học của nam giới và nữ giới2.

1 Định nghĩa về giới (Điều 5, Luật Bình đẳng giới)
2 Định nghĩa về giới tính (Điều 5, Luật Bình đẳng giới)

HIểU BIếT CHUNG Về 
BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

(12 TIếT)

BÀI 
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Hộp 1.1: Phân biệt Giới và Giới tính 

Giới Giới tính (Giống)

 Các khác biệt về mặt xã hội giữa nam và nữ. 
 Có thể thay đổi

 Các khác biệt về mặt sinh học giữa nam và nữ. 
 Không thể thay đổi

  Là sản phẩm của xã hội, văn hoá, truyền 
thống. Hình thành do dạy và học

 Người ta sinh ra đã có.
 Bẩm sinh

  Khác nhau tuỳ theo vùng, địa phương, thời 
điểm lịch sử

  Phổ thông: Mang tính đồng nhất trên toàn 
thế giới

Giới tính phản ảnh sự khác biệt về mặt sinh học giữa phụ nữ và nam giới từ khi sinh ra. Chúng ta 
thường không thể thay đổi được giới tính.

Vai trò giới không có từ lúc sinh ra và  có thể thay đổi. Nó được hình thành qua sự giáo dục của gia 
đình, nhà trường sự ảnh hưởng của xã hội, bạn bè và môi trường xung quanh. Ví dụ, việc nuôi dạy 
con cái, nội trợ, làm việc nhà thường được coi là vai trò của phụ nữ, tuy nhiên, đó là vai trò của giới 
nữ chú không phải của giới tính nữ vì cả nam và nữ đều làm được việc này. 

Chính xã hội đã gán cho những vai trò này. Vai trò có thể được lĩnh hội thông qua quan sát và chỉ 
dẫn. Xã hội khiến người ta phải tuân thủ thông qua các hình mẫu, hình phạt hoặc thuyết phục. 
Người nào không tuân thủ có thể bị phạt, bị xa lánh hoặc tẩy chay theo một cách nào đó. Quan 
điểm truyền thống về vai trò của nam và nữ đã hình thành từ xa xưa và sẽ tiếp tục tồn tại. 

Những giá trị liên quan đến giới sẽ thay đổi theo thời gian, với sự tuyên truyền tích cực và thay đổi 
về nhận thức. Giới, cũng giống như giai cấp, chủng tộc và tôn giáo, là một tiêu chí để nhìn nhận, 
đánh giá con người.

Hộp 1 : Ví dụ về giới và giới tính

Giới Giới tính (Giống)

Phụ nữ thiên về chăm sóc con cái và nội trợ 
trong gia đình

Phụ nữ thì mang thai và sinh con

Nam giới thiên về lý trí, phụ nữ thiên về  tình 
cảm

Nam giới có dương vật, tinh hoàn; phụ nữ có 
buồng trứng, tử cung

Nam giới thường được xem là trụ cột kinh tế 
của gia đình

Nam giới có thể xuất tinh, phụ nữ có thể có 
kinh nguyệt khi dậy thì

2.  Khuôn mẫu giới và bất bình đẳng

Khi chúng ta yêu cầu hoặc mong muốn một người hành xử theo một cách nào đó vì người ấy là 
nam hay nữ thì đây được gọi là “khuôn mẫu giới”. Khuôn mẫu giới là quan điểm về những tính 
cách, đặc tính và hoạt động được coi là phù hợp đối với nam và nữ. Cũng như một số nước Á Đông, 
Việt Nam là 1 xã hội mà quan điểm Nho giáo có ảnh hưởng mạnh mẽ trong các tầng lớp xã hội. Tư 

 CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
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tưởng coi trọng nam giới, hạ thấp vai trò, vị trí của phụ nữ đã tồn tại hàng ngàn năm trong trong 
xã hội Việt Nam, do vậy, các quan niệm về tính cách, đặc tính của phụ nữ và nam giới đã được hình 
thành khá rõ trong nhận thức, ứng xử của người Việt. Một số quan điểm phổ biến của xã hội Việt 
Nam về phụ nữ và nam giới được thể hiện ở hộp thông tin dưới:

Hộp 2: quan niệm truyền thống về phụ nữ và nam giới

Phụ nữ Nam giới

Phụ nữ phải có tứ đức:

•	 Công	–	chăm	chỉ,	đảm	đang	

•	 Dung	–	ngoại	hình	ưa	nhìn

•	 Ngôn	–	nói	năng,	lời	lẽ	đúng	mực

•	 Hạnh	–	có	phẩm	chất,	đạo	đức	tốt

Nam giới được xác định là:

•	 Trụ	cột	gia	đình

•	 	Là	 người	 trên,	 có	 tiếng	 nói	 và	 quyền	 lực	
trong gia đình và xã hội

•	 	Có	nhiệm	vụ	và	vai	trò	dạy	dỗ	các	thành	viên	
trong gia đình, kể cả vợ

Tính cách thụ động, nhường nhịn, giữ gìn nề 
nếp gia phong...

Tính mạnh mẽ, quyết đoán, nóng tính...

3.  Bất bình đẳng giới và các biểu hiện của Bất bình đẳng giới

Bất bình đẳng giới là sự đối xử khác biệt với nam và nữ dựa trên cơ sở giới tính làm dẫn đến:

- Cơ hội khác nhau

- Sự tham gia khác nhau

- Tiếp cận và kiểm soát các nguồn khác nhau 

- Thụ hưởng khác nhau

Những sự khác nhau này thể hiện trên cả các lĩnh vực giáo dục, lao động-việc làm, chính trị, chăm 
sóc sức khỏe và công việc gia đình.

Cụ thể là:

-  Phân công lao động: Phụ nữ phải làm việc nhiều thời gian hơn nam giới, một số công việc của họ 
không được trả công nên họ thường bị coi là không đóng góp nhiều cho xã hội.

-  Cơ hội tiếp cận nguồn lực: Phụ nữ hạn chế hơn nam giới trong việc tiếp cận tới giáo dục – đào 
tạo, dạy nghề. 

-  Vị trí của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội thường thấp hơn nam giới. Phụ nữ không có tiếng 
nói trong việc ra những quyết định của gia đình.

- Hưởng thụ thành quả lao động: Cùng một công việc nhưng nữ được trả lương thấp hơn.
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Hộp 3: một vài số liệu đáng lưu ý trên thế giới và tại Việt Nam

Trên thế giới, phụ nữ:

Làm 70% khối lượng công việc của thế giới

Kiếm được dưới 30% giá trị thu nhập của 
thế giới

70% công việc của phụ nữ không được trả 
công

Sở hữu dưới 1% giá trị tài sản thế giới

Chiếm khoảng 70% người nghèo trên thế 
giới 

Chiếm 70% số người mù chữ trên thế giới 

Chiếm khoảng 1% số ghế trong quốc hội 

ở Việt Nam, phụ nữ:

Đại diện cho 75% lực lượng lao động nông nghiệp 
ở nông thôn

Làm việc 14 giờ mỗi ngày, cả trong gia đình và 
ngoài xã hội

Được trả công ít hơn 20-40% so với nam giới3 

Phụ nữ nông thôn đơn thân có thu nhập thấp 
nhất (30.000đ/ tháng)

40% phụ nữ đơn thân nông thôn sống trong cảnh 
đói nghèo 

4. Bình đẳng giới và ý nghĩa của việc thực hiện bình đẳng giới

Bình đẳng giới là việc nam - nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội để phát 
huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về 
thành quả của sự phát triển đó (Điều 5 – Luật Bình đẳng giới 2006). 

Như vậy, Giới chỉ những đặc điểm, kỳ vọng, chuẩn mực xã hội, hành vi, văn hóa gắn với phụ nữ hay 
nam giới. Bình đẳng giới có nghĩa là những yếu tố này xác định mối quan hệ giữa phụ nữ và nam 
giới như thế nào, cũng như những sự khác biệt về quyền lực tạo ra giữa phụ nữ và nam giới.

-  Bình đẳng giới không có nghĩa phụ nữ và nam giới có số lượng bằng nhau trong mọi loại công 
việc, mà là phụ nữ, nam giới có khả năng và sở thích làm việc gì thì được tạo điều kiện và có cơ 
hội  để họ làm việc đó. 

-  Cũng không nên hiểu bình đẳng giới là đối xử giống nhau đối với phụ nữ và nam giới, mà phải 
công nhận và tôn trọng những điểm khác biệt giữa họ (do ảnh hưởng của giới tính)  để có cách 
đối xử thích hợp với mỗi giới.

ý nghĩa của việc thúc đẩy bình đẳng giới:

Thứ nhất, bình đẳng giới bản thân nó đã có sẵn ý nghĩa, vì việc được sống cuộc đời mỗi người theo 
lựa chọn của bản thân mà không phải chịu những sự tước đoạt vô lý chính là một quyền con người 
cơ bản và giữa mọi người phải có sự bình đẳng, cho dù là nam hay nữ. Thứ hai, bình đẳng giới có ý 
nghĩa đối với sự phát triển, vì bình đẳng giới càng cao thì càng tăng hiệu quả kinh tế và đạt được 
những mục tiêu phát triển quan trọng khác nhiều hơn. Bình đẳng giới có vai trò quan trọng đối với 
phát triển và là “sự lựa chọn khôn ngoan” về kinh tế học4  bởi những yếu tố sau:

3   Công cụ Giới của Liên hợp quốc

4   Báo cáo Phát triển thế giới 2012
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-  Xóa bỏ những rào cản để các bên, trong đó đặc biệt là phụ nữ được tiếp cận bình đẳng về học 
hành, cơ hội kinh tế và đầu vào sản xuất. Điều này sẽ tạo ra bước tiến lớn về năng suất, đặc biệt 
trong bối cảnh một thế giới ngày càng cạnh tranh cao hơn và toàn cầu hóa. 

-  Nâng cao vị thế tuyệt đối và tương đối của người phụ nữ sẽ có lợi cho việc đạt được nhiều mục 
tiêu phát triển khác, trong đó có những mục tiêu về trẻ em. 

-  Việc tạo sân chơi bình đẳng, trong đó cả nam giới và phụ nữ đều có cơ hội như nhau về hoạt 
động xã hội, chính trị, ra quyết định, xây dựng chính sách, sẽ dần dần đem lại những thể chế và 
lựa chọn chính sách mang tính đại diện, bao quát cao hơn và từ đó dẫn tới con đường phát triển 
tốt đẹp hơn. 

II. HIểU BIếT CƠ BảN Về BẠO LỰC GIA ĐÌNH

1. Khái niệm cơ bản về BLGĐ

Bạo lực gia đình (BLGĐ) là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây 
tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với các thành viên khác trong đình (theo Điều 1, Luật 
Phòng, chống bạo lực gia đình 2007). 

Ở Việt Nam, một số hành vi bạo lực gia đình thường thấy là hành vi bạo lực của người chồng đối 
với người vợ, của bố dượng/ dì ghẻ với con riêng của vợ/ chồng, của cha mẹ đối với con cái, của 
mẹ chồng đối với nàng dâu hoặc của con cái đối với cha mẹ… Những người sống chung với nhau 
như vợ chồng, những cặp đã li hôn, li thân có hành vi bạo lực cũng là đối tượng nằm trong khung 
xử lí của Luật này.

Đặc trưng của một hành vi BLGĐ gồm 4 yếu tố sau: 

BLGĐ giữa những người 
có mối quan hệ gia đình, 
những người yêu nhau, vợ 
chồng đã ly hôn 

Sự mất cân bằng về 
quyền lực giữa người 
người bị bạo lực và 
người gây ra bạo lực. 

Là hành vi có mục đích 
nhằm khống chế, kiểm 
soát, bắt nạn nhân phải 
tuân thủ 

NBBL chịu đựng tổn 
thương về nhiều khía 
cạnh thể chất, tinh 
thần và xã hội 

BẠO LỰC GIA ĐÌNH
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2. Các dạng bạo lực gia đình

Phân loại bạo lực gia đình

Bạo lực về thể chất:

Bạo lực gia đình về thể chất có thể bao gồm những hành vi sau:

1. Sử dụng hung khí, vũ lực thể chất đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình;

2.   Không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu kịp 
thời, không chăm sóc nạn nhân trong thời gian điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, 
trừ trường hợp nạn nhân từ chối.

3.  Bắt thành viên gia đình: nhịn ăn, nhịn uống, bắt chịu rét, mặc rách, không cho hoặc hạn chế vệ 
sinh cá nhân, giam hãm ở nơi có môi trường độc hại, nguy hiểm;

4.  Bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, phụ nữ có thai, phụ nữ 
nuôi con nhỏ;

5. Thường xuyên dọa nạt thành viên gia đình bằng các hình ảnh, con vật, đồ vật mà người đó sợ;

6.  Nuôi các con vật, trồng các loại cây gây hại cho sức khỏe của thành viên gia đình tại nơi ở của thành 
viên đó;

7. Thường xuyên đe dọa bằng bạo lực để buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ;

8.  Buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ vào ban đêm hoặc lúc trời mưa, bão, 
gió rét;

9.   Thực hiện các hành vi nhằm tạo ra tình trạng khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày để buộc thành 
viên gia đình ra khỏi chỗ ở.
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Bạo lực về tinh thần:

Bạo lực gia đình về tinh thần có thể bao gồm những hành vi sau:

1. Lăng mạ, chửi bới, chì chiết.

2.  Tiết lộ hoặc phát tán tư liệu thuộc bí mật đời tư, phát tán tờ rơi hoặc sử dụng các phương tiện 
thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm;

3.  Phổ biến, phát tán bài viết, hình ảnh, âm thanh về vụ bạo lực gia đình nhằm xúc phạm danh dự, 
nhân phẩm của nạn nhân;

4. Cưỡng ép lột bỏ quần áo trước mặt người khác hoặc nơi công cộng.

5.  Không cho đọc sách, báo, nghe, xem chương trình phát thanh, truyền hình hoặc tiếp cận với 
thông tin đại chúng hàng ngày;

6.  Không cho thực hiện quyền làm việc; thường xuyên đòi hỏi đáp ứng yêu cầu vượt quá khả năng 
của họ; 

7.  Đe dọa tự gây thương tích hoặc tự gây thương tích cho mình để đòi hỏi thành viên gia đình đáp 
ứng yêu cầu của mình;

8.  Thường xuyên theo dõi vì lý do ghen tuông gây tổn hại đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của 
thành viên đó;

9.  Cấm ra khỏi nhà, ngăn cản gặp gỡ người thân, bạn bè hoặc có các mối quan hệ xã hội hợp pháp, 
lành mạnh nhằm mục đích cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý.

10. Không cho tham gia các hoạt động xã hội hợp pháp, lành mạnh;

11. Buộc thành viên gia đình phải chứng kiến cảnh bạo lực đối với người, con vật.

12.  Ngăn cản quyền thăm nom, chăm sóc giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con, trừ trường hợp 
cha mẹ bị hạn chế quyền chăm nom con theo quyết định của Tòa án; giữa vợ và chồng; giữa anh, 
chị, em với nhau.

13.  Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng sau khi ly hôn; từ chối hoặc trốn 
tránh nghĩa vụ nuôi dưỡng giữa anh, chị, em với nhau, giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu 
theo quy định của pháp luật; 

14.  Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, chăm sóc con sau khi ly hôn theo quy định của 
pháp luật.

15.  Cưỡng ép hoặc cản trở người khác kết hôn, ly hôn, tảo hôn bằng cách hành hạ, ngược đãi, uy 
hiếp tinh thần hoặc bằng thủ đoạn khác.

16. Có hành vi khác gây áp lực thường xuyên về tâm lý.
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Bạo lực gia đình về tình dục có thể bao gồm những hành vi sau:

 1. Buộc thành viên gia đình phải chứng kiến cảnh sinh hoạt tình dục;

 2.  Buộc vợ hoặc chồng của người có hành vi bạo lực sống chung một nhà hoặc ngủ chung phòng 
với người tình của người có hành vi bạo lực;

 3.  Cưỡng ép thành viên gia đình thực hiện các hành động khiêu dâm, sử dụng các loại thuốc 
kích dục;

 4.  Có hành vi kích động tình dục hoặc lạm dụng thân thể đối với các thành viên gia đình mà 
thành viên đó không phải là vợ, chồng;

 5.  Có hành vi bạo lực trong sinh hoạt tình dục của vợ chồng mà người vợ hoặc chồng không muốn.

 6. Ép buộc thành viên gia đình phải xem, nghe, đọc những văn hóa phẩm đồi trụy, kinh dị.

 Bạo lực về tình dục: 

Bạo lực về kinh tế:

Bạo lực gia đình về kinh tế có thể bao gồm những hành vi sau:

 1. Không cho thành viên gia đình sử dụng tài sản chung vào mục đích chính đáng;

 2.  Kiểm soát chặt chẽ nguồn tài chính của thành viên gia đình hoặc nguồn tài chính chung của 
gia đình nhằm tạo cho thành viên gia đình sự phụ thuộc về tài chính;

 3. Buộc thành viên gia đình đóng góp tài chính vượt quá khả năng của họ;

 4. Đập phá tài sản riêng của mình nhằm gây áp lực về tâm lý đối với thành viên gia đình;

 5. Có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên gia đình hoặc tài sản chung gia đình.

 6. Chiếm đoạt tài sản riêng của thành viên gia đình;

 7. Chiếm đoạt tài sản chung của gia đình để sử dụng vào mục đích cá nhân;

 8.  Ép buộc thành viên gia đình lao động quá sức hoặc làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, 
tiếp xúc với chất độc hại hoặc làm những công việc khác trái với quy định của pháp luật về 
lao động;

 9. Ép buộc thành viên gia đình đi ăn xin hoặc lang thang kiếm sống.
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3. Nguyên nhân – hậu quả của bạo lực gia đình.

3.1 Nguyên nhân của bạo lực gia đình:

-  Nguyên nhân gốc rễ của bạo lực gia đình là bất bình đẳng giới. Sự bất bình đẳng về quyền lực 
giữa nam và nữ cùng các khuôn mẫu giới, định kiến giới đã làm bạo lực xảy ra và tiếp tục duy trì. 
Bên cạnh đó, tư tưởng trọng nam khinh nữ khiến cho một bộ phận nam giới tự cho phép mình 
được bạo lực với phụ nữ, còn người phụ nữ thì chấp nhận và cam chịu hành vi bạo lực của chồng.

-  Giáo dục: Trẻ em chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính gia đình mình về những quan niệm, hành vi 
bạo lực của người cha và sự cam chịu của người mẹ.

- Việc thực thi luật pháp liên quan đến vấn đề bạo lực gia đình chưa hiệu quả.

-	 	Dư	luận	xã	hội,	cộng	đồng	chưa	có	nhận	thức	đầy	đủ	và	ở	mức	độ	nào	đó	còn	chấp	nhận	bạo	lực	
đối với phụ nữ.

Bạo lực gia đình có thể xuất phát từ các yếu tố sau:

yếu tố nhận thức, quan điểm, văn hoá

- Sự kỳ vọng về vai trò và trách nhiệm của phụ nữ và nam giới trong các mối quan hệ

- Niềm tin rằng nam giới thường nổi trội hơn so với nữ giới

- Quyền sở hữu của nam giới thường cao hơn so với nữ giới

- Quan điểm gia đình là mỗi cá thể riêng tư và do nam giới kiểm soát

- Việc chấp nhận bạo lực như là một cách thức để giải quyết xung đột

yếu tố kinh tế

- Nữ giới thường  phụ thuộc vào nam giới về lĩnh vực kinh tế

- Sự tiếp cận hạn chế của phụ nữ đối với vấn đề tiền mặt và tín dụng

- Sự hạn chế trong tiếp cận việc làm đối với các công việc chính thức và không chính thức

- Sự hạn chế của phụ nữ trong việc tiếp cận với giáo dục và đào tạo

yếu tố luật pháp

-  Vị trí pháp lý của phụ nữ và nam giới tuy có được quy định bình đẳng, song trong thực tiễn vị trí 
của phụ nữ vẫn thường bị xem là thấp hơn so với nam giới 

-  Luật pháp liên quan đến bạo lực gia đình đã được cụ thể hóa nhưng công tác giám sát thực thi 
luật vào cuộc sống chưa được coi trọng. Chính vì vậy, bạo lực gia đình chưa được quan tâm và giải 
quyết theo pháp luật.
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- Sự hiểu biết về pháp luật của cộng đồng còn hạn chế.

yếu tố chính trị

-  Số nam giới nhiều hơn số nữ giới tham gia vào các lĩnh vực quyền lực, chính trị, các phương tiện 
truyền thông và một số nghề nghiệp liên quan đến y học và pháp lý còn ít.

-  Bạo lực gia đình vẫn chưa được xem xét một cách nghiêm túc và đúng với bản chất của nó ở 
nhiều cấp, ngành khác nhau.

- Quan điểm gia đình là một cá thể riên vfg tư vượt ngoài tầm kiểm soát của nhà nước.

một số ngộ nhận/ngụy biện và thực tế về Bạo lực gia đình:

Ngộ nhận 1: Bạo lực trong gia đình rất ít khi xảy ra. 

Thực tế:  Trên thế giới, Tại Hoa kỳ cứ 9 giây có 1 phụ nữ bị bạo lực. Ít nhất 1/5 số phụ nữ trên thế giới 
đã từng một lần trong đời bị đánh đập hoặc cưỡng hiếp. Ở Việt Nam, nghiên cứu quốc gia về vấn 
đề bạo lực đối với phụ nữ năm 2010 đã cho thấy hơn nửa phụ nữ (58%) từng bị ít nhất một trong 
ba loại bạo lực trong cuộc đời. Tỷ lệ này trong 12 tháng trước thời gian nghiên cứu là 27%. Có sự 
liên hệ chặt chẽ giữa ba loại bạo lực và đánh giá sự đan xen chỉ ra rằng phụ nữ thường luôn vừa bị 
bạo lực tình dục hoặc thể xác, vừa bị bạo lực tinh thần.

Ngộ nhận 2: Bạo lực chỉ là đánh đập đơn thuần.

Thực tế: Nhiều nạn nhân của các vụ việc bạo lực chia sẻ rằng bạo hành tinh thần gây đau đớn hơn 
cả bạo lực thể xác. Hầu hết bạo lực thể xác luôn đi đôi với bạo lực tinh thần.

Ngộ nhận 3: Bạo lực trong gia đình là vấn đề riêng tư của các cặp vợ chồng.

Thực tế: Ở Việt Nam, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em là vi phạm đạo đức xã hội và pháp luật. Bạo 
lực gia đình ảnh hưởng tới cộng đồng, xã hội về y tế, an ninh trật tự, …

Ngộ nhận 4: Vợ là sở hữu của chồng và anh ta có thể làm bất cứ điều gì đối với vợ.

Thực tế: Luật hôn nhân và gia đình từ 1960 ở Việt Nam đã bảo vệ bình đẳng giữa nam và nữ. Hiến 
pháp 2013, Luật Bình đẳng giới 2006, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và nhiều văn bản pháp 
quy khác đều nghiêm cấm hành vi xâm hại thể chất, tinh thần đối với mọi người nói chung và trẻ 
em, phụ nữ nói riêng.

Ngộ nhận 5: Bạo lực trong gia đình thường do rượu gây ra. 

Thực tế: Rất nhiều nam giới đã ngược đãi vợ khi họ không say rượu. Rượu có thể làm tăng bạo 
lực nhưng đó chỉ là sự bào chữa của nam giới để trốn tránh trách nhiệm về hành vi bạo lực mà 
họ gây ra. 

Ngộ nhận 6: Phụ nữ bị bạo lực là do lỗi của họ. 

Thực tế: Không có ai đáng bị đánh hay bị ngược đãi. Người vợ có thể có lỗi nhưng không thể vì thế 
mà bị đánh đập hay bị ngược đãi. 
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Ngộ nhận 7: Bạo lực trong gia đình chỉ là chuyện của vợ và chồng. 

Thực tế: Con cái có thể bị ảnh hưởng về tinh thần hoặc thể chất từ quan hệ bạo lực của bố mẹ.

Như chúng ta đã thấy, có rất nhiều quan niệm sai lầm về BLGĐ và những quan niệm này có xu 
hướng củng cố các khuôn mẫu. Để giải thích nguyên nhân của BLGĐ, các quan niệm sai lầm thường  
đổ lỗi cho nạn nhân hoặc một vài nhân tố khác như là rượu, nóng giận hoặc thiếu giáo dục. Kết quả 
là những quan niệm sai lầm này làm khuất đi trách nhiệm của thủ phạm về hành vi của mình. Điều 
quan trọng là phải nhận ra rằng BLGĐ là một hành vi cố ý nhằm mang lại quyền lực và sự kiểm soát 
đối với người khác. Người chồng bạo lực sử dụng hoặc đe dọa sử dụng bạo lực - những hành vi này 
được củng cố bằng các phương thức điều khiển và ép buộc khác - để đảm bảo rằng vợ anh ta và 
xử sự theo cách anh ta muốn.

3.2 Hậu quả bạo lực gia đình

BLGĐ	để	 lại	nhiều	hậu	quả	tiêu	cực	cho	cá	nhân,	gia	đình	và	cả	xã	hội.	Dưới	đây	 là	một	số	ảnh	
hưởng thường có:

Đối với người bị bạo lực (nạn nhân BLGĐ)

Về sức khoẻ thể chất:

- Sức khoẻ bị huỷ hoại

- Bị gây thương tích đau đớn

- Có thể bị tàn tật  suốt đời

- Có thể dẫn đến tử vong

Về sức khoẻ tinh thần:

- Luôn bị ám ảnh bởi bạo lực

- Chán nản, buồn rầu, lo lắng, sợ hãi, mất tự tin, hoang mang, trầm cảm.

- Cảm thấy cuộc sống nặng nề, căng thẳng và tuyệt vọng.

Về sức khoẻ tình dục

- Mang thai ngoài ý muốn

- Lây các bênh lây nhiễm qua đường tình dục, HIV

- Các bệnh phụ khoa

- Các biến chứng sản khoa

- Sợ, né tránh hoặc có thái độ, hành vi sai lệch về tình dục.



19

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Đối với người gây bạo lực:

- Thường cũng bị ảnh hưởng tiêu cực về sức khỏe tinh thần

- Giá trị bản thân bị vợ, con và người khác coi thường

- Không tập trung được vào công việc, làm ăn kinh tế và phát triển cá nhân

- Có thể bị trừng phạt bởi pháp luật. Trường hợp nặng, có thể bị đi tù.

Đối với các thành viên khác của gia đình 

- Tốn nhiều tiền vào việc chữa trị và phục hồi sức khoẻ cho người phụ nữ

- Phá hỏng mối quan hệ giữa vợ và chồng, cha và con

- Giảm khả năng lao động của phụ nữ

- Giảm thời gian lao động do phải nghỉ việc

- Giảm thu nhập của gia đình

- Không có khả năng làm tròn bổn phận của cha mẹ

-  Con cái bị ảnh hưởng xấu về tinh thần khi chứng kiến hành vi bạo lực của cha với mẹ. Nhiều trẻ 
em có thể bị ám ảnh hoặc bắt chước hành vi bạo lực của cha mẹ, người lớn trong gia đình. 

Đối với xã hội 

- Sự đóng góp của cả người bạo lực và người bị bạo lực đối với xã hội bị giảm đi.

-  Nếu người gây bạo lực không được xử lý thích đáng điều đó càng làm tang nguy cơ hành vi bạo 
lực nghiêm trọng hơn.

- Giảm mức sống của phụ nữ và trẻ em.

- Ảnh hưởng đối với kế hoạch hóa gia đình. 

-  Ảnh hưởng đối với công tác phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục ví dụ HIV/
AIDS,	lậu,	giang	mai…

4. Chu kỳ bạo lực và làm thế nào để phá vỡ chu kỳ bạo lực

Bạo lực gia đình thường có tính chu kì, nó có xu hướng lặp đi, lặp lại với mức độ ngày càng gia tăng. 
Hiểu được chu kì bạo lực, sẽ giúp người hỗ trợ biết người bị bạo lực đang ở giai đoạn nào, và người 
bị bạo lực đã sẵn sàng để phá vỡ chu kì này hay chưa, để từ đó có những can thiệp kịp thời.

Chu kì bạo lực cho thấy người bị bạo lực không có lỗi trong việc xảy ra bạo lực; người gây bạo lực 
mới chính là người phải chịu trách nhiệm cho hành vi của họ.
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Nhận diện các giai đoạn trong chu kì bạo lực:

-  Bạo lực có thể xuất hiện một cách ngắt quãng theo từng sự kiện hoặc có thể được duy trì liên tục 
trong một khoảng thời gian.

-  Sau khi bạo lực diễn ra, sẽ có một khoảng thời gian êm đẹp, người gây ra bạo lực có thể sẽ xin lỗi, 
tặng quà, tạo ra sự cố gắng đặc biệt để tăng không khí yêu thương và bình yên trong gia đình. 
Còn người phụ nữ nhìn thấy những hành động của chồng và không ngừng hi vọng chồng mình 
sẽ thay đổi.

-  Sau khoảng thời gian êm đẹp, sự căng thẳng bắt đầu dần hình thành trở lại. Người phụ nữ và 
những thành viên trong gia đình cảm thấy băn khoăn, lo lắng rằng bạo lực đang quay trở lại. 
Trong suốt thời gian này, người phụ nữ thường cố gắng làm người đàn ông nguôi ngoai, họ cố 
gắng duy trì sự bình thường trong gia đình.

-  Trạng thái căng thẳng bị phá vỡ bằng việc người gây bạo lực (thường là đàn ông) bắt đầu tạo cớ, 
gây sự xung đột và lại tiếp tục gây ra những hành động bạo lực tiếp theo.

-  Chu kì này thường lặp đi lặp lại. Trong những mối quan hệ bạo lực lâu dài, quãng thời gian trong 
chu kì bạo lực có thể ngắn hơn, chính vì vậy có những cặp trải qua toàn bộ chu kì trong vòng 1 
ngày. Người bị bạo lực chỉ có thể thoát khỏi bạo lực bằng cách nhận diện và phá vỡ chu kì nói trên.

Việc cung cấp kiến thức về chu kỳ bạo lực cho phụ nữ sẽ có tác dụng giúp họ hiểu được quy luật 
hành vi bạo lực của NGBL từ đó có ứng phó phù hợp.

Vòng tròn 
bạo lực

Căng thẳng trở nên không 
kiểm soát được. Nạn nhân 
có thể kích động để vụ 
việc xảy ra cho qua đi

Nạn nhân có thể cố gắng 
khỏa lấp  tổn thương hoặc 
tìm sự giúp đỡ

Người bạo hành bùng phát 
những cáu giận nhỏ

Có thể mắng chửi, đánh 
đập nhẹ như tát và 
những hành vi bạo lực 
khác bắt đầu

Nạn nhân cảm thấy căng 
thẳng và sợ hãi giống như 
bước lên vỏ trứng

Cảm thấy vô vọng, phục 
tùng và chấp nhận có lỗi

Người gây bạo hành 
có hành vi yêu thương 
như quà tặng, hoa và 
làm cho nạn nhân vui

Hối hận ăn năn, xin 
lỗi và hứa thay đổi

Nạn nhân tin tưởng, 
hy vọng về sự thay 
đổi, muốn tin vào lời 
hứa của người gây 
bạo hành

Bạo lực nghiêm trọng xảy ra

GIAI ĐOẠN BẠO LỰC NGHIÊM TRỌNG
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 III. THỰC TrẠNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TrêN THế GIỚI VÀ TẠI VIỆT NAm

Trên thế giới:

-  Trong các điều tra dân số từ 48 nước trên thế giới, 10-69% phụ nữ cho biết họ đã trải qua một số 
bạo lực thân thể bởi một người bạn tình của họ trong đời.

-  Trong bốn phụ nữ thì có một phụ nữ bị bạo lực tình dục bởi bạn tình của họ trong đời (Heise. 
L.,Ellberg, M.& Gottemoeller, M.,1999)

-  Bạo lực gia đình đối với phụ nữ là nguyên nhân thứ 10 trong các nguyên nhân hàng đầu gây ra 
cái chết cho phụ nữ từ độ tuổi 15 đến 44 trong năm 1998 (WHO). 

Tại Việt Nam:

-  Khảo sát tại 8 tỉnh ở 8 vùng trên cả nước, do Uỷ ban Các vấn đề xã hội phối hợp với một số viện 
nghiên cứu tiến hành trong 6 tháng đầu năm 2006, cho thấy: Hàng năm, 2,3% gia đình có hành 
vi bạo lực về thể chất (đánh đập), 25% gia đình có hành vi bạo lực tinh thần, 30% cặp vợ chồng 
có hiện tượng ép buộc quan hệ tình dục. 

-  Theo số liệu của Bộ Công an, cứ 2 – 3 ngày thì có 1 người chết liên quan đến bạo lực gia đình. Bộ Y 
tế cho biết, năm 2005, ở đồng bằng sông Cửu Long có 1011 người tự tử, Tây Nguyên có 715 người 
tự tử vì bạo lực gia đình(5).

-  Theo số liệu từ “Kết quả nghiên cứu Quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ tại Việt Nam” năm 
2010 cho thấy khi kết hợp ba loại bạo lực chính là thể chất, tình dục và tinh thần do chồng gây 
ra thì đã có hơn nửa phụ nữ (58%) trả lời từng bị ít nhất một trong ba loại bạo lực này trong cuộc 
đời. Tỷ lệ này trong 12 tháng trước thời gian khảo sát là 27%. Có sự liên hệ chặt chẽ giữa ba loại 
bạo lực và đánh giá sự đan xen giữa các loại bạo lực đã chỉ ra rằng luôn có một phụ nữ vừa bị bạo 
lực tình dục hoặc thể xác, vừa bị lạm dụng tinh thần.

 
IV. KHUNG PHÁP Lý LIêN qUAN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

1. Pháp luật Việt Nam về phòng chống BLGĐ: 

Tinh thần của Luật Phòng chống BLGĐ

Một số văn bản luật của Việt Nam đã hình thành khung pháp lý để Chính phủ có thể xử lý BLGĐ đối 
với phụ nữ. Quy định trong các văn bản luật hình sự, hành chính và dân sự là cơ sở để bảo vệ nạn 
nhân của BLGĐ và buộc người gây bạo lực chịu trách nhiệm. Ngoài ra, Hiến pháp, Luật Bình đẳng 
Giới, Luật Hôn nhân và Gia đình cũng đề cao bình đẳng giữa nam và nữ.

Tùy vào hình thức bạo lực và mức độ nghiêm trọng của thương tích mà luật pháp hành chính hay 
hình sự sẽ được áp dụng để xử lý các hành vi bạo lực và lạm dụng, trong đó có BLGĐ. Tuy nhiên với 
nhận thức ngày càng rõ là các văn bản luật và thủ tục hiện hành chưa thể xử lý thích đáng tính đặc 

5      Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc Hội, năm 2006 
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thù của BLGĐ, một văn bản luật riêng đã được ban hành năm 2007, đó là Luật phòng, chống BLGĐ. 
Luật này nêu rõ sự cần thiết phòng, chống bạo lực trong gia đình và đưa ra các biện pháp mang 
tính phòng ngừa, hỗ trợ. Luật phòng, chống BLGĐ quy định cụ thể về những hành vi BLGĐ và các 
hình thức phạt hành chính (nêu trong Nghị định 110/2009).

Luật phòng, chống BLGĐ là một văn bản luật tương đối mới của Việt Nam, có hiệu lực từ năm 2008. Một 
số Nghị định đã được ban hành để hướng dẫn thi hành Luật. Luật phòng, chống BLGĐ quy định một số 
nguyên tắc và biện pháp phòng, chống BLGĐ và vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và tổ chức trong 
phòng, chống BLGĐ. Luật này nhấn mạnh vào công tác phòng ngừa. Luật quy định các biện pháp toàn 
diện về thông tin, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, hiểu biết của cộng đồng 
về BLGĐ.

Cán bộ các cơ quan hành pháp cần chú ý tới nguyên tắc được nêu trong Điều 3: Hành vi BLGĐ được 
phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật. Như vậy BLGĐ không còn được 
coi là vấn đề “riêng tư” cần được giải quyết trong phạm vi gia đình nữa. Cán bộ tư pháp rõ ràng phải 
có trách nhiệm xử lý khi BLGĐ xảy ra. Luật phòng, chống BLGĐ khuyến khích quan tâm hơn nữa 
tới bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, còn các văn bản luật hình sự và hành chính tập trung xử phạt người 
gây bạo lực.

Đối tượng điều chỉnh của Luật PCBLGĐ

Bất kỳ ai trong gia đình nếu có hành vi bạo lực gia đình đối với 1 hoặc nhiều thành viên trong gia 
đình đều thuộc đối tượng điều chỉnh của luật này, cụ thể các đối tượng như sau: 

- Bạo lực của người chồng đối với vợ. 

- Bố dượng/gì ghẻ với con riêng của vợ/chồng.

- Cha mẹ với con cái.

- Mẹ chồng với nàng dâu.

- Con cái đối với cha mẹ.

- Những người sống chung với nhau như vợ chồng.

- Những cặp đã ly hôn, ly thân.

Nội dung của Luật PCBLGĐ và các Thông tư, nghị định hướng dẫn thực thi luật được đính kèm 
trong các phụ lục.
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Xử lý 
Hình sự

Hành vi
Bạo lực 
gia đình

Hòa giải
Góp ý, phê bình

trong cộng đồng
dân cư

Xử phạt
hành chính

Giáo dục 
tại xã, 

phường, 
thị trấn

Cơ sở giáo dục,
Trường Giáo
dưỡng

Tái phạm
trong 12 
tháng

Tái phạm
trong 6 tháng

Tái phạm
trong 2 năm

BLGĐ

+ Tái phạm:
- Ngược đãi, hành hạ
- Cưỡng ép, cản trở
hôn nhân
+ BLGĐ          Ô 1

+ Không chấp hành
+ BLGĐ              Ô 2

BLGD

NĐ số 110/2009/NĐ-CP

Ghi chú: Cán bộ, công chức, viên chức người
thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có hành vi 
BLGĐ nếu bị xử lý vi phạm hành chính thì bị
thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ
chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó
để giáo dục

2. Giới thiệu sơ đồ xử lý các hành vi bạo lực gia đình

Tùy theo tính chất các vụ việc bạo lực gia đình, các cơ quan có thẩm quyền có thể tham khảo sơ 
đồ dưới đây

Ghi chú về thủ tục pháp lí

-  Mũi tên mầu đen: xử lý bằng biện pháp của cộng đồng nhằm ngăn chặn hành vi BLGĐ tái diễn 
nhiều lần, xây dựng cơ sở pháp lý đẩy lên xử lí hành chính nếu tái diễn (thuộc thẩm quyền của 
trưởng thôn hoặc lãnh đạo xã/phường).

-  Mũi tên mầu hồng: xử lý hành chính đối với những vi phạp pháp luật ở mức độ không phạm tội 
(thuộc	thẩm	quyền	của	UBND,	công	an	các	cấp).

-  Mũi tên mầu đỏ: xử lý hình sự đối với những vi phạm pháp luật ở mức độ phạm tội (thuộc thẩm 
quyền của công an, viện kiểm sát, tòa án, trại giam)

-  Mũi tên không liền nét màu xanh từ hình sự chuyển về các ô khác: là khi cơ quan tố tụng xem xét 
và cho rằng không đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì phải chuyển về các biện pháp xử lý khác 

-  Mũi tên mầu xanh nõn chuối (cả liền nét và không liền nét): khi đã được tổ hòa giải hòa giải rồi 
mà còn tái phạm và đủ yếu tố để xử phạt hành chính thì xử phạt hành chính, đồng thời có thể 
đưa ra cộng đồng phê bình, góp ý.
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V.  VAI TrÒ CủA NHâN VIêN CÔNG TÁC XÃ HỘI TrONG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH 
VÀ CÁC DịCH Vụ Trợ GIúP NẠN NHâN BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

1. Vai trò của nhân viên Công tác xã hội trong phòng chống BLGĐ

Như chúng ta đã biết, nghề công tác xã hội mới được thừa nhận và đang trong quá trình hình 
thành, hoàn thiện tại Việt Nam. Chính vì vậy, vai trò, nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội chưa 
được quy định trong Luật Phòng chống BLGĐ cũng như các văn bản pháp luật có liên quan. Tuy 
vậy, với những nhiệm vụ cụ thể của nhân viên CTXH được quy định trong các thông tư hướng dẫn 
có liên quan tới phát triển nghề CTXH tại Việt Nam, chúng tôi xác định vai trò của nhân viên CTXH 
cấp xã, phường trong công tác phòng chống BLGĐ như sau:

- Tham gia sàng lọc, phân loại và tiếp nhận đối tượng là nạn nhân của BLGĐ

-  Thực hiện đánh giá tâm lý, tình trạng sức khỏe, nhân thân và các nhu cầu của đối tượng là nạn 
nhân của BLGĐ

-  Đề xuất kế hoạch và trực tiếp thực hiện kế hoạch chăm sóc khẩn cấp cho đối tượng, nhóm đối 
tượng trong địa bàn mình phụ trách

-  Tham gia cung cấp, thực hiện các dịch vụ công tác xã hội trên cơ sở sử dụng các lý thuyết, phương 
pháp, kỹ năng thực hành công tác xã hội như: tham vấn, hòa giải, truyền thông phòng ngừa bạo 
lực gia đình trong địa bàn phụ trách.

-  Kết nối và chuyển gửi đối tượng là nạn nhân BLGĐ tới các dịch vụ trợ giúp tại địa phương và 
tuyến cao hơn

- Tham gia phục hồi, theo dõi và tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân BLGĐ khi họ trở về địa phương

-  Tham gia rà soát, giám sát, đánh giá các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ và phục hồi đối với các 
trường hợp cụ thể và đề xuất kế hoạch chỉnh sửa nếu cần thiết

-  Tham gia thu thập dữ liệu, tổng hợp và báo cáo số liệu, hiệu quả của công việc trong phạm vi 
được giao

- Thực hiện biện hộ luật pháp, chính sách liên quan tới BLGĐ, bảo vệ quyền lợi của nạn nhân BLGĐ.

Để giúp nhân viên CTXH thực hiện nhiệm vụ trong phòng chống BLGĐ, chúng tôi cung cấp một 
số hướng dẫn cụ thể về phương pháp, kỹ năng, về các mẫu biểu sàng lọc, đánh giá nạn nhân BLGĐ 
trong các bài tiếp theo dưới đây.

2. Các dịch vụ trợ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Nhân viên CTXH  thường thực hiện các dịch vụ sau đây để trợ giúp nạn nhân BLGĐ và những người có 
liên quan:

- Tiếp nhận đối tượng là nạn nhân của BLGĐ

- Thực hiện tham vấn, trợ giúp tâm lý
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- Hỗ trợ xử lý khủng hoảng

- Quản lý ca:  đánh giá, xây dựng kế trợ giúp, giám sát theo dõi…)

- Truyền thông phòng ngừa bạo lực gia đình trong địa bàn phụ trách.

-  Kết nối và chuyển gửi đối tượng là nạn nhân BLGĐ tới các dịch vụ trợ giúp tại địa phương và 
tuyến cao hơn,  ví dụ kết nối tham vấn pháp lý, kết nối trị liệu tâm lý,, y tế…

- Cung cấp các dịch vj hỗ trợ người thân của nạn nhân như trẻ em được đi học, 

- Tham gia thu thập dữ liệu, tổng hợp và báo cáo số liệu

- Thực hiện biện hộ luật pháp, chính sách liên quan tới BLGĐ, bảo vệ quyền lợi của nạn nhân BL GĐ

- Tổ chức các hoạt động nhóm để trợ giúp nạn nhân BLGĐ và những người có liên quan.

Ví dụ: một số mô hình/địa chỉ cơ sở hỗ trợ nạn nhân BLGĐ tại Hà Nội

sTT Địa  chỉ Nội dung dịch vụ

1 Ngôi nhà Bình yên - trực thuộc Trung 
tâm	Phụ	nữ	và	Phát	triển	(CWD)

Địa chỉ: số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà 
Nội

Điện thoại văn phòng: 04 37280 936

Điện thoại hỗ trợ khẩn cấp: 

0946 833 380/ 

0946 833 382/

0904 833 384

Nếu bạn phát hiện phụ nữ và trẻ em trên toàn 
quốc đã và đang bị bạo lực gia đình và cần hỗ 
trợ khẩn cấp, hãy liên hệ với Ngôi nhà bình yên 
để được giúp đỡ. Ngôi nhà bình yên cung cấp 
các hỗ trợ miễn phí về:

- Nơi ăn ở an toàn (tối đa 3 tháng)

- Chăm sóc, hỗ trợ y tế

- Tham vấn và hỗ trợ tâm lý, pháp lý

- Đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu

-  Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và 
được hướng dẫn kỹ năng sống

- Trẻ em được đi học

-  Trợ giúp sau khi nạn nhân rời nhà hỗ trợ trong 
vòng 24 tháng

2 Văn phòng hỗ trợ nạn nhân bạo 
lực gia đình - Trực thuộc Trung tâm 
Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học 
về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành 
niên (CSAGA)

Điện thoại văn phòng: 04 3754 0421

Điện thoại tham vấn miễn phí: 04 3 
775 9339

Thời gian làm việc của đường dây 
tham vấn: từ 8 giờ đến 21 giờ tất cả 
các ngày trong tuần

- Hỗ trợ tâm lý

-  Hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt với các 
trường hợp khẩn cấp và nghiêm trọng

-  Kết nối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, 
nhà tạm lánh, trợ giúp pháp lý, việc làm…
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3 Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng 
Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ 
và Vị thành niên (CSAGA)

Địa chỉ: Nhà A9, đường Cốm Vòng, 
Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 3754 0421 (máy lẻ 20)

-  Điều phối các hoạt động hỗ trợ người bị bạo 
lực tại các tỉnh Hà Nam, Bắc Ninh, Hưng Yên 
và Hòa Bình

-  Điều phối Quỹ Hỗ trợ cho người bị bạo lực 
giới cho những trường hợp cần hỗ trợ khẩn 
câp

-  Kết nối với mạng lưới hỗ trợ tại 4 tỉnh nói trên 
để hỗ trợ nạn nhân

4 Tham vấn tình cảm Linh Tâm

Điện thoại tham vấn: 1900 5999 30

Thời gian lam việc 24/24 giờ mỗi ngày

-  Tham vấn tâm lý cho nạn nhân bạo lực gia 
đình và các thành viên trong gia đình

-  Phòng chống khủng hoảng cho nạn nhân 
bạo lực gia đình

-  Kết nối tới các dịch vụ trợ giúp khác có liên 
quan
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qUy TrÌNH Hỗ Trợ 
NGƯờI Bị 

BẠO LỰC GIA ĐÌNH 
(15 TIếT)

I. ĐặC ĐIểm Tâm Lý CủA NGƯờI Bị BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Những nạn nhân BLGĐ, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, thường có những đặc điêm tâm lý sau:

-  Lo sợ, sợ hãi

-  Cảm thấy xấu hổ

-  Cảm thấy giá trị của mình bị thấp đi

-  Tự ti, mặc cảm

-  Có thể có những ác mộng

-	 	Dễ	bị	kích	động	(nhất	là	trẻ	em)

-  Học tập bị sa sút (với trẻ em)

-  Trí nhớ bị ảnh hưởng

-  Giao tiếp bị hạn chế, xa lánh mọi người, v.v.

BÀI 2
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Ví dụ, phụ nữ khi bị BLGĐ họ thường: 

-  Lo sợ cho sự an toàn của bản thân, con cái hoặc các thành viên khác trong gia đình. Vì người gây 
bạo lực đe dọa, khống chế nếu họ nói ra câu chuyện sẽ bị bạo lực nặng hơn.

-  Bị ràng buộc trong quan hệ với chồng về tình cảm, kinh tế hoặc còn yêu chồng (không muốn ảnh 
hưởng đến thanh danh của chồng, không muốn tình cảm vợ chồng sứt mẻ...). 

-  Hy vọng vào sự thay đổi của chồng, bao biện cho hành động của chồng, cho rằng cam chịu sống 
với chồng thì sẽ tốt hơn cho các con.

- Xấu hổ, ngượng ngùng khi nói về câu chuyện bạo lực của mình.

- Tin rằng tự mình có thể giải quyết sự việc.

- Cam chịu, tự đổ lỗi cho bản thân và số phận.

- Bị cô lập: quan niệm xã hội vẫn đổ lỗi hoặc không thông cảm với người phụ nữ bị bạo lực.

- Không tin tưởng vào sự can thiệp, trợ giúp của cộng đồng và chính quyền

II. CÁC NGUyêN TắC KHI LÀm VIỆC VỚI NGƯờI Bị BẠO LỰC.

Để đảm bảo tính hiệu quả, trong quá trình hỗ trợ, mạng lưới hỗ trợ cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

1. Tin tưởng

-  Lắng nghe câu chuyện và cảm xúc của người bị bạo lực (NBBL). Người hỗ trợ không được tỏ ra 
nghi ngờ câu chuyện của NBBL hoặc phủ nhận việc bạo lực đang xảy ra. Hãy chia sẻ với NBBL 
những lo lắng về mối đe dọa từ phía người gây bạo lực (NGBL). Hãy cho họ thấy sự tin tưởng vào 
khả năng giải quyết vấn đề của họ và ủng hộ mọi quyết định của họ. Điều này sẽ giúp NBBL tăng 
thêm sức mạnh và sự tự tin để giải quyết vấn đề. 

-  hợp NBBL chưa tự nguyện nói ra hoặc chưa muốn thừa nhận sự thật, cán bộ hỗ trợ cần kiên nhẫn 
tác động. Chỉ khi nào họ hiểu sự giấu giếm là nguy hiểm và sẵn sàng chia sẻ, giãi bày câu chuyện 
của họ, khi ấy thông tin thu được mới thực sự hữu ích.

2. Tôn trọng quyết định và lựa chọn của NBBL

-  Mỗi người đều có toàn quyền quyết định cuộc sống của họ và chúng ta cần tôn trọng quyền này. 
Nhiệm vụ của người hỗ trợ là cung cấp đầy đủ thông tin về các giải pháp và cùng NBBL phân tích 
các giải pháp và vấn đề của họ để từ đó NBBL có thể lựa chọn được giải pháp phù hợp nhất. Cần 
tránh đưa ra yêu cầu NBBL chấm dứt mối quan hệ với NGBL mà chỉ nên cho NBBL biết rằng nếu 
cứ cam chịu và im lặng thì họ sẽ tạo cơ hội cho những NGBL tăng cường các hành vi bạo lực. Hãy 
tôn trọng quyết định của NBBL ngay cả khi bạn không đồng tình với quyết định đó. Người hỗ trợ 
chỉ nên can thiệp khi thấy quyết định đó đe dọa tới tính mạng và cuộc sống của NBBL mà thôi. 

-  Tâm  lý của NBBL cũng luôn lo lắng câu chuyện của họ bị nói ra, nhiều người biết đến sẽ tổn hại 
tới danh dự của cá nhân, gia đình, dòng tộc… Vì vậy, trong quá trình hỗ trợ giải quyết BLGĐ, 

2
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người hỗ trợ không nên đề cao vấn đề bảo toàn danh dự như là mục đích chính, mà cần giúp họ 
hiểu việc giữ danh dự cho gia đình là trách nhiệm của mọi thành viên, trong đó vai trò quan trọng 
thuộc về NGBL

3. Đảm bảo an toàn cho NBBL

-  Trong quá trình hỗ trợ NBBL, người hỗ trợ cần chú ý đến việc đảm bảo an toàn cho họ và con cái 
của họ. Trong những trường hợp căng thẳng và nguy cấp, nếu cần phải tính đến việc rút lui hoặc 
tạm thời đáp ứng yêu cầu của NGBL nhằm đảm bảo sự an toàn và tính mạng cho NBBL và con cái 
của họ.

4. Đảm bảo bí mật thông tin, tránh gây tổn thương cho NBBL

-  Nguyên tắc này có liên quan chặt chẽ đến việc đảm bảo an toàn cho NBBL và con cái của họ. Vì 
nếu NGBL biết được rằng hành vi  bạo lực của anh ta bị tiết lộ ra ngoài, anh ta sẽ trở nên giận 
giữ hơn và sẽ gia tăng bạo lực để trừng phạt NBBL vì đã để cho người khác biết được hành vi 
của anh ta. 

- Những thông tin cần được bảo mật:

 o Các thông tin cá nhân: tên, tuổi, địa chỉ thật của NBBL, giọng nói, ảnh, phim...

 o Thông tin về hệ thống hỗ trợ: việc NBBL đi tìm tham vấn, hỗ trợ.

 o  Các thông tin cá nhân chi tiết khác về: kế hoạch an toàn cho NBBL, mối quan hệ riêng tư, gia 
đình, con cái...

 o Địa chỉ tin cậy, nơi tạm lánh mà NBBL đang tạm thời trú ẩn.

 o Các cuộc gặp gỡ, tham vấn cho người bị bạo lực.

- Một số thông tin có thể tiết lộ với điều kiện:

 o  Được sự chấp nhận một cách tự nguyện, có đầy đủ thông tin cân nhắc trước khi quyết định của 
NBBL và/hoặc người giám hộ. 

 o  Chỉ được tiết lộ thông tin trong phạm vi chấp thuận tiết lộ của NBBL, và/hoặc người giám hộ.

 o  Tiết lộ trong trường hợp khẩn cấp khi thông tin cá nhân đó có liên quan trực tiếp với sự an toàn 
tính mạng của NBBL hoặc 1 người nào khác, theo yêu cầu của cơ quan pháp luật, và an ninh 
quốc gia. 

- Những ai phải tuân thủ nguyên tắc bảo mật thông tin?

 o  Tất cả các thành viên của nhóm hỗ trợ các cấp, bao gồm cả các cán bộ nhân viên của các ban 
ngành, cơ quan đoàn thể tham gia vào công tác can thiệp, tham vấn và hỗ trợ các trường hợp 
bạo lực đều phải tuân thủ các nguyên tắc bảo mật thông tin.

 o  Ngoài ra các phóng viên, nhà báo địa phương và trung ương khi viết bài, đưa tin, hay làm 
phóng sự về các trường hợp bạo lực cũng phải cam kết tuân thủ nguyên tắc bảo mật.

 o  Tuy nhiên, để cho việc tuân thủ quy tắc bảo mật thông tin không làm ảnh hưởng tới hiệu quả 
hỗ trợ NBBL, việc trao đổi thông tin về NBBL trong nhóm hỗ trợ các cấp cần theo nguyên tắc: 
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   Được sự chấp nhận của NBBL.

    Ai hỗ trợ trực tiếp thì mới cần biết thông tin cá nhân chi tiết, ai hỗ trợ gián tiếp, ví dụ như 
tham vấn thông qua nhóm hỗ trợ, thì không cần biết thông tin cá nhân chi tiết.

    Những trường hợp các cán bộ dự án, tham vấn viên, chuyên trách phường, xã... trao đổi về 
các tình huống bị bạo lực để rút kinh nghiệm hỗ trợ không bị coi là làm lộ bí mật thông tin 
vì mục đích trao đổi thông tin này nhằm giúp nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ. Các trao 
đổi thông tin này cũng sẽ tập trung vào quá trình hỗ trợ mà không tiết lộ các thông tin cá 
nhân chi tiết của đối tượng.

    Những thông tin phục vụ cho công tác hỗ trợ nạn nhân như tòa án, công an…được phép 
tiết lộ nhưng phải tuân theo quy định của pháp luật.

5. Không đưa ra những hứa hẹn thiếu cơ sở gây mất niềm tin của NBBL

Việc đưa ra những thông tin về sự quan tâm, giúp đỡ từ nhiều phía nhằm trấn an, tạo niềm tin cho 
NBBL rằng họ không hề đơn độc là cần thiết, tuy nhiên, người hỗ trợ không nên lạm dụng lời hứa. 
Những hứa hẹn không thực hiện được sẽ khiến người trong cuộc thất vọng, mất lòng tin. Thậm chí 
ngay cả những hứa hẹn được thực hiện cũng dễ gây cho NBBL tâm lí trông chờ, phụ thuộc, đánh 
mất khả năng tự quyết.

Ngoài ra, trong quá trình tham gia hỗ trợ NBBL, những người liên quan cũng cần biết tới và tuân 
thủ các nguyên tắc được quy định trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007, cụ thể: Kết hợp 
và thực hiện đồng bộ các biện pháp; Lấy phòng ngừa là chính, chú trọng công tác tuyên truyền, 
giáo dục, tham vấn, hòa giải,…; Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi gây bạo lực; Bảo vệ, 
giúp đỡ kịp thời đối với nạn nhân; Phát huy vai trò của cá nhân, gia đình, cộng đồng và các cơ qua, 
tổ chức liên quan.

III. qUy TrÌNH Hỗ Trợ NGƯờI Bị BẠO LỰC

1. Những người tham gia hỗ trợ người bị bạo lực.

Người phát 
hiện vụ việc –

bất kỳ ai 
 

Người bị 
bạo lực 

Cán bộ phụ nữ 
Các ban ngành 

khác 

Chủ tịch ủy 
ban nhân dân 

Y tế 

Công an, cán 
bộ tư pháp 

Trưởng thôn/ 
NVCTXH 
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3. Các bước hỗ trợ người bị bạo lực gia đình

3.1 Bước 1: Tiếp nhận và thu thập thông tin, đánh giá vấn đề

3.1.1  Tiếp nhận và thu thập thông tin

Nội dung thông tin

Nắm bắt sự việc: Có 2 tình huống xảy ra trong việc nhân viên CTXH nắm bắt được sự việc.

Trường hợp 1: nhân viên CTXH là người phát hiện vụ việc bạo lực gia đình. 

Trường hợp 2: nhân viên CTXH tiếp nhận tin báo từ người dân.

-  Những thông tin cần tìm hiểu. Cần thu thập thông tin về vụ việc toàn diện, hoàn chỉnh về sự việc, 
đây sẽ là cơ sở cho các bước tiếp theo của quy trình hỗ trợ. Đôi khi việc đánh giá mức độ nghiêm 
trọng của hành vi bạo lực dựa trên tỉ lệ tổn thương về thể chất, song nếu chỉ dựa vào những biểu 
hiện tổn thương về thể chất thì chưa đủ để xác định chính xác tính chất và nguyên nhân, động 
cơ dẫn đến bạo lực trong các mối quan hệ thân tình.

BƯỚC 1
Tiếp nhận và thu thập thông tin

BƯỚC 2
  Ngăn chặn hành vi BLGĐ và hỗ trợ 
khẩn cấp.

BƯỚC 3
Hỗ trợ phục hồi cho người bị bạo lực

BƯỚC 4
Hỗ trợ pháp lý cho người bị bạo lực

2. Các bước hỗ trợ người bị bạo lực

Theo các quy định của luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2007 và các hướng dẫn liên quan, hoạt 
động hỗ trợ người bị bạo lực có thể được chia thành 4 bước chính:
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	 o	 	Diễn	biến	chi	tiết	của	sự	việc:	Loại	bạo	lực	là	gì,	ai	là	người	gây	bạo	lực,	có	sử	dụng	hung	khí	
hay không, có thương tích xảy ra không, đây là lần bạo lực thứ mấy, hành vi bạo lực có chiều 
hướng tăng của tình trạng bạo lực không?

 o  Đã bao giờ trình báo sự việc với những người có trách nhiệm chưa, phản ứng trước đó của cơ 
quan	công	an,	Ủy	ban	nhân	dân	(UBND)	hoặc	Hội	Phụ	nữ	(HPN)	như	thế	nào?

 o  Lịch sử bạo lực trong mối quan hệ vợ chồng, mối quan hệ như thế nào? Bạo lực về thể xác, tình 
dục, tâm lý hay tài chính?

 o  Thông tin về người gây bạo lực: tình trạng việc làm , tình trạng sử dụng rượu/ ma túy, dấu hiệu 
về rối loạn tâm thần, tâm trạng  tâm lý... Các hành vi kiểm soát có thể như: cô lập, cách ly người 
bị bạo lực với các mối quan hệ khác, ghen tuông…

 o  Tình trạng của NBBL: tâm trạng tâm lý, mức độ bị bạo lực, nhu cầu và các mối quan tâm khác, 
công việc, học hành, giao tiếp xã hội…

Kỹ năng thu thập thông tin:

- Việc thu thập thông tin có nhiều cách thức khác nhau: trực tiếp hoặc gián tiếp.

 o  Trực tiếp: Là trường hợp nhân viên CTXH trực tiếp phát hiện sự việc thì chủ động thu thập 
những thông tin trên.

 o  Gián tiếp: trường hợp nhân viên CTXH nhận được tin báo, ngay khi nhận được tin báo thì 
đặt ngay câu hỏi đó với người báo tin. Trong trường hợp người báo tin chỉ nắm được một vài 
thông tin thì cần tìm hiểu đầy đủ các  thông tin nêu ở trên.

-  Hình thức xác minh thông tin: Đến địa bàn, gọi điện, kết hợp với nghiên cứu hồ sơ lưu trữ nếu 
người bị bạo lực đã từng được hỗ trợ…

-  Nguồn xác minh thông tin: Người sống tại địa bàn, hàng xóm của gia đình xảy ra sự việc, người 
thân, người phụ trách địa bàn: tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, hội phụ nữ, công an viên, công 
an khu vực. Tùy trường hợp, có thể tiếp cận trực tiếp NBBL hoặc NGBL – chú ý tới độ nhạy cảm và 
sự an toàn của bản thân cũng như NBBL.

- Đánh giá sự việc để định hướng cách giải quyết.

Nếu xét thấy sự việc không nghiêm trọng, ví dụ không gây thương tích, chưa xảy ra lần nào, không 
sử dụng hung khí, không có thương tích, v.v.  thì liên hệ với người đứng đầu cộng đồng và cùng 
đến để  giải quyết sự việc.

Nếu sự việc nghiêm trọng thì cùng thảo luận với người đứng đầu cộng đồng, liên hệ với công an 
để xuống địa bàn xử lý bước tiếp theo.

Kỹ năng đặt câu hỏi:

Kỹ năng đặt câu hỏi là việc đặt câu hỏi sao cho có thể thu thập, khai thác thông tin một cách đầy đủ, 
chính xác nhất, qua đó nhân viên CTXH hiểu sâu hơn, cặn kẽ và đẩy đủ sự việc, từ đó sẽ có những 
định hướng phù hợp với sự việc. 
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Kỹ năng này nhân viên CTXH sử dụng trong toàn bộ quá trình giải quyết một vụ việc BLGĐ, từ việc 
xác nhận thông tin vụ việc ở ngay bước một cho đến các bước tiếp theo.

Cách sử dụng câu hỏi: 

Để sử dụng được câu hỏi một cách hiệu quả chuyên viên tham vấn phải trả lời được: 

 o Mục đích của câu hỏi là gì?

 o Khi nào thì nên đặt câu hỏi?

 o Hỏi như thế nào sẽ có hiệu quả cao hơn?....

Những gợi ý để đặt câu hỏi:

 o Lựa chọn câu hỏi phù hợp.

 o Cần kết hợp câu hỏi mở và câu hỏi đóng trong hệ thống câu hỏi.

 o Nên sử dụng nhiều câu hỏi mở.

	 o	 Dùng	câu	hỏi	thăm	dò	khi	mình	chưa	hiểu	rõ	vấn	đề.

 o Khi hỏi phải thể hiện mối quan tâm, sự chân thành đối với người được tham vấn.

 o Hỏi lần lượt từng câu một.

 o Thể hiện là mình muốn nghe.

	 o	 Dùng	câu	hỏi	khuyến	khích	người	được	tham	vấn	và	nói	lên	nhu	cầu	của	mình.

	 o	 Dùng	câu	hỏi	khuyến	khích	người	được	tham	vấn	tiếp	tục	chia	sẻ	và	nói	về	vấn	đề	của	họ.

 o Tránh dùng các câu hỏi nghe như chất vấn, thách thức người được tham vấn.

 o Khi cần nêu câu hỏi tế nhị, trước hết phải giải thích vì sao hỏi câu đó.

 o Nếu người được tham vấn chưa hiểu thì hỏi lại bằng cách khác.

Lưu ý:

Để việc đặt câu hỏi hiệu quả, người hỏi phải sử dụng câu hỏi hợp lý, giúp cho phép khai thác được 
nhiều thông tin nhất trong khoảng thời gian nhất định. 

Nếu việc hỏi hỏi dồn dập sẽ tạo cho người được có cảm giác đang bị chất vấn sẽ không thoải mái 
dẫn đến sẽ im lặng hoặc bất hợp tác.
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- Hệ thống câu hỏi được sử dụng trong khi giải quyết một vụ việc BLGĐ: 

Câu hỏi đóng: Là dạng câu hỏi mà người trả lời chỉ có thể đưa ra những câu trả lời đơn giản mà 
người hỏi đã ước tính trước được (có, không, đồng ý, không đồng ý...). Câu hỏi đóng thường có 
dạng hỏi: có...không? đã... chưa...? Ví dụ: 

 o Người chồng đánh hay mắng vợ?

 o Có ai can chưa?

 o Chị đã lập gia đình chưa?

 o Chị đã từng đến phòng khám y tế lần nào chưa?

 o Có ai bị thương không?

Nên hạn chế sử dụng câu hỏi này vì lượng thông tin thu được ít, chỉ nên dùng trong trường hợp 
khẳng định lại các dữ kiện.

Câu hỏi mở: Là loại câu hỏi có thể có nhiều câu trả lời, câu trả lời là do người trả lời đưa ra (chứ 
không phải do người hỏi tính trước). Đa số các câu hỏi mở giúp nhân viên CTXH thu thập được 
nhiều thông tin hơn và thu thập được những thông tin mới vì vậy nó được sử dụng phổ biến nhất 
trong	tham	vấn.	Dạng	câu	hỏi	mở	thường	có	các	từ	để	hỏi:	như	thế	nào,	gì,	ai,	ở	đâu,	bao	giờ,	vì	sao,	
khi nào... Ví dụ: 

 o Vụ việc xảy ra như thế nào?

 o Em mong muốn sự việc được giải quyết như thế nào?

 o Chị có thể giải thích lý do chị không muốn tố cáo chồng?

 o Bao giờ chị định quay trở lại nhà?

Tuy nhiên không nên dùng câu hỏi mở có chữ “Tại sao” vì cho dù đây cũng là dạng câu hỏi mở 
nhưng nó có vẻ như buộc tội và đôi khi nó ám chỉ rằng người được hỏi đã hoặc đang làm điều gì 
đó sai.

Câu hỏi dẫn dắt:	Dùng	để	thảo	luận	xa	hơn,	giúp	người	được	tham	vấn	xem	xét	vấn	đề	một	cách	
tổng thể, khách quan hơn. Ví dụ:

 o Thế còn những người trong gia đình thì sao?

 o Bạn có thể nói thêm về...?
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3.1.2 Xác định vấn đề

Nhận diện và đánh giá mức độ tổn thương của người bị bạo lực. Người phụ nữ bị bạo lực có xu 
hướng dấu giếm chuyện của mình, nhân viên CTXH có thể căn cứ vào một số những dấu hiệu sau 
để nhận diện và đánh giá mức độ tổn thương của người bị BLGĐ:

Về thể chất:

Khi	bị	bạo	lực,	NBBL	thường	bị	tổn	thương	thậm	chí	là	tổn	thương	nghiêm	trọng	về	thể	chất.	Do	
vậy nhân viên CTXH cần nhận diện được những tổn thương thể chất cơ bản, bên ngoài của NBBL 
để đánh giá mức độ tổn thương của họ nghiêm trọng ở mức độ nào. 

- Cơ thể của người bị bạo lực có thể có những tổn thương sau đây:  

 o Bị bầm tím ở mặt, chân tay.

 o Các vết rách nhỏ.

 o Vết chém.

 o Vết cào xước.

 o Vết gãy.

 o Vết bóp cổ.

 o Vết túm tóc.

 o Móng tay bị gãy.

Về tâm lý: 

Tổn thương về tâm lý là một trong những tổn thương dai dẳng và nghiêm trọng đối với NBBL. 
Thường có những dấu hiệu tổn thương như sau. Nhân viênCTXH cần nhận diện được xem họ có 
dấu hiệu nào để có những can thiệp kịp thời.

Trạng thái tâm lý của họ thường có một vài dấu hiệu sau:

- Thường xuyên trong trạng thái tâm lý lo lắng, sợ hãi, căng thẳng hoặc thất vọng.

- Có vẻ không thoải mái hoặc lo lắng khi có mặt chồng hoặc bạn tình.

- Xấu hổ, ngượng ngùng khi nói về câu chuyện bạo lực của mình.

- Nói tránh, nói giảm về sự việc.

- Khủng hoảng tâm lý và có ý định tự tử. 

Một số dấu hiệu cảnh báo người có ý định tự tử:

 o Tìm kiếm các cách thức để có thể chết.
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 o Lo lắng hoặc nổi giận.

 o Cảm thấy cô đơn hoặc bị cô lập.

 o Thể hiện sự tuyệt vọng.

 o Thay đổi cảm xúc liên tục, v.v.

Đánh giá mức độ tổn thương về tâm lý, tình trạng sức khỏe, tình trạng bạo lực và các nhu cầu của 
người bị bạo lực dựa trên bảng hỏi (xem phần phụ lục). Bảng hỏi này giúp:

 o  Nhân viên CTXH xác định được NBBL bị một loại bạo lực hay nhiều loại khác nhau, trong bao 
lâu thời gian, bị tổn thương như thế nào để làm cơ sở hỗ trợ bước tiếp theo.

    Lưu ý: Nhân viên CTXH không để NBBL tự làm bảng hỏi, mà hãy hỏi thông tin của họ tương 
ứng với từng câu, sau đó điền vào bảng đó.

 o  Nhân viên CTXH đối chiếu kết quả, nếu thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng tổn thương 
thì kết nối với các địa chỉ chuyên hỗ trợ, nếu không thì kết hợp với hội phụ nữ để hỗ trợ về tâm 
lý, thể chất, xã hội.

Về xã hội: 

NBBL cũng có thể bị tổn thương ở khía cạnh xã hội như tương tác xã hội, việc làm, thu nhập, mối 
quan hệ với người xung quanh:

- Sự giao tiếp, tương tác với người xung quanh

- Điều kiện kinh tế gia đình, thu nhập

- Vấn đề học vấn

- Những khó khăn pháo lý liên quan tới tài sản

- Những khó khăn trong chăm sóc con cái v.v.

3.2 Bước 2: Ngăn chặn hành vi bạo lực và hỗ trợ khẩn cấp.

Đánh giá bước đầu về mức độ nghiêm trọng của nạn nhân làm cơ sở cho công tác hỗ trợ tiếp theo.
Trong bước này nhân viên CTXH có 2 công việc: Ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và hỗ trợ người 
bị bạo lực. Các công việc cụ thể:

3.2.1 Bảo đảm an toàn khẩn cấp cho nạn  nhân.

Nhân viên CTXH có thể thực hiện những hoạt động trợ giúp như gợi ý sau đây trong bước này với 
nạn nhân BLGĐ:

-  Kêu gọi sự phối hợp, hỗ trợ (từ hàng xóm, công an, cán bộ địa phương,…) để cùng ngăn chặn 
hành vi bạo lực nguy hiểm có thể gây thương tích, ảnh hưởng tới tính mạng NBBL; Khẩn trương 
tách NBBL ra khỏi tình huống bị bạo lực, tổn thương.
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-  Băng bó, đưa NBBL đi cấp cứu ngay nếu họ bị thương tích (nếu có thể, còn không cần nhờ người 
có khả năng trợ giúp…). 

-  Đưa ngay NBBL tách khỏi người NGBL và nơi xảy ra bạo lực để họ bình tĩnh. Khi họ thực sự bình 
tĩnh thì mới có thể tiến hành bước thứ 3 – tìm hiểu sự việc, mong muốn hỗ trợ của họ. 

-  Nếu thấy việc họ ở nhà là nguy hiểm thì đề nghị họ tạm thời tránh tiếp xúc với NGBL để đảm bảo 
an toàn cho họ và các con.

 o  Nếu địa phương đã thành lập “địa chỉ tin cậy” theo quy định của luật PCBLGĐ thì nhân viên 
CTXH có thể chuyển gửi, giới thiệu họ đến đó.

 o  Nếu tại địa phương chưa có “địa chỉ tin cậy” thì có thể đưa NBBL tạm lánh tại nhà cán bộ hội 
phụ nữ hoặc người đứng đầu cộng đồng hoặc người có uy tín.

-  Nếu thấy NGBL có khả năng tiếp tục gây hành vi bạo lực thì có thể kết hợp với người đứng đầu 
cộng	đồng	đề	nghị	chủ	tịch	UBND	xã,	phường	ra	quyết	định	cấm	tiếp	xúc.

-  Đề nghị hàng xóm hỗ trợ nếu thấy gia đình tiếp tục có bạo lực: Thông báo cho nhân viên CTXH, 
vào can ngăn, cho NBBL và con cái họ tạm lánh trước khi tổ chức, cơ quan có trách nhiệm xuống.

- Hỗ trợ tâm lý (can thiệp khủng hoảng…)

3.2.2  Xây dựng kế hoạch an toàn cho NBBL và người thân của họ. Nội dung kế hoạch an toàn:

Trong tình huống bạo lực, NBBL và người thân, nhất là con cái của họ thường bị nguy hiểm, dễ bị 
tổn thương về thể chất và tinh thần, do vậy họ cần được bảo vệ khi xảy ra BLGĐ. Một kế hoạch an 
toàn cần được thiết kế cho họ trước khi xảy ra cũng như trong và sau khi xảy ra BLGĐ. Nhân viên 
CTXH cần tham vấn cho người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị BLGĐ, về việc phòng 
ngừa, ngăn chặn và giảm nhẹ hậu quả của BLGĐ. Cụ thể, nhân viên CTXH cần hướng dẫn họ hiểu 
và làm theo những việc như gợi ý dưới đây:

Những việc cần làm khi bạo lực chưa xảy ra: 

Việc thứ nhất:	Nhờ	sự	trợ	giúp	từ	bên	ngoài.	Dặn	hàng	xóm	1	số	dấu	hiệu	cho	biết	họ	đang	bị	bạo	
lực để   hàng xóm sang can thiệp kịp thời. Ví dụ: “Khi nào anh chị nghe thấy em kêu to “Tôi có làm 
gì đâu” thì sang giúp em nhé!”.

Việc thứ 2: Chuẩn bị tạm lánh. 

 o Nghĩ trước những nơi có thể tạm lánh an toàn.

 o  Gửi hàng xóm hoặc một người thân tin cậy các giấy tờ cá nhân quan trọng như: chứng minh 
thư, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu, một số quần áo tư trang và một ít 
tiền. Những đồ dùng này giúp họ có đủ giấy tờ và hành lý mang theo khi họ muốn đi khởi nhà 
và tạm lánh một thời gian.
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Việc thứ 3: Nhận diện bạo lực và tránh đi. 

 o  Cùng họ thảo luận để tìm ra những dấu hiệu về cơ thể, hành động, cảm xúc, trạng thái cho 
thấy bạo lực sắp xảy ra và tìm cách tránh đi chỗ khác.

 o  Ví dụ: “Khi thấy chồng nghiến chặt hàm lại thì tôi biết anh ấy đang lên cơn tức giận và sắp đánh 
tôi. Tôi phải tìm cách ra khỏi nhà hoặc tránh mặt anh ấy ngay lập tức”.

Làm chủ cảm xúc nóng giận.

 o NBBL cần làm chủ cảm xúc nóng giận để không kích động bạo lực xảy ra.

 o  NBBL cần giữ bình tĩnh, tỉnh táo, mạch lạc hơn khi nói chuyện, hành động khi có bạo lực.

Những việc cần làm khi bạo lực xảy ra:

Việc đầu thứ nhất: Tìm chỗ đứng an toàn

 o Đứng gần cửa ra vào hay cửa khác để khi có bạo lực thì có thể chạy trốn, thoát hiểm.

 o Không bao giờ đứng ở góc nhà hay một chỗ nào đó mà không có lối thoát.

 o  Không nên trốn vào những nơi chứa vật dụng có thể gây thương tích, ví dụ không nên trốn 
vào nhà bếp có dao, kéo…

Việc thứ 2: Xử lý tình huống khẩn cấp

 o  Phát tín  hiệu “Cấp cứu” để các con bạn hoặc hàng xóm biết bạn đang bị bạo lực và hỗ trợ bạn 
kịp thời.

 o Tìm cách gọi ngay các số điện thoại hỗ trợ hoặc gọi 113 trong trường hợp bị đánh đập.

Lưu ý với nhân viên CTXH:

Chúng ta chưa thể đưa ra hướng tham vấn giải quyết sự việc ngay trong trường hợp bạo lực khẩn 
cấp này vì cả 2 bên chưa thực sự bình tĩnh, mọi lời đề nghị, yêu cầu, phân tích từ bên ngoài đều 
không có giá trị. Điều cần làm là giúp họ ổn định lại cảm xúc, lúc đó họ mới đủ tỉnh táo để suy 
ngẫm, đánh giá hành vi, sự việc và tiếp nhận những ý kiến, quyết định từ bên ngoài. Nhân viên 
CTXH cũng cần phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, trưởng thôn khi thực hiện can thiệp, hỗ 
trợ khẩn cấp.

Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu của NBBL.

-  Trong trường hợp NBBL không có khả năng duy trì những nhu cầu thiết yếu: đồ ăn, quần áo, đồ 
dùng thiết yếu, chỗ ở, chi phí chữa bệnh khẩn cấp thì nhân viên CTXH phối hợp với người đứng 
đầu	cộng	đồng	đề	nghị	chủ	tịch	UBND	hỗ	trợ	hoặc	huy	động	người	dân,	hội	phụ	nữ	hỗ	trợ	NBBL.
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Hỗ trợ chuyển tuyến trong trường hợp khi:

 o NBBL bị thương tích nặng, mà dịch vụ y tế của địa phương không thể trợ giúp.

 o  NBBL không có nơi cư trú nào khác và địa phương chưa có địa chỉ an toàn hoặc địa chỉ an toàn 
không đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho NBBL. 

3.2.3. Hỗ trợ  khủng hoảng và nguy cơ tự tử cho NBBL

Đánh giá mức độ khủng hoảng và nguy cơ tự tử ở NBBL. NVCTXH đánh giá mức độ khủng hoảng 
và nguy cơ tự tử dựa trên bản các yếu tố nguy cơ sau:

Các nguy cơ  thuộc về cá nhân: 

 o Tuyệt vọng

 o Xu hướng bốc đồng

 o Bệnh kinh niên

 o Thiếu kỹ năng đối phó

 o Kỹ năng giao tiếp kém

 o Cảm thấy tội hoặc xấu hổ

 o Có tiền sử khủng hoảng hoặc đã từng bị bạo lực

 o  Đang phải điều trị các vấn đề về ức khỏe tâm thần như trầm cảm, rối loạn lưỡng cực hoặc tâm 
thần phần liệt.

 o Có sử dụng chất kích thích hoặc thuốc ngủ

Các nguy cơ  thuộc về gia đình:

 o Tiền sử gia đình có người tự tử hoặc các bệnh tâm thần.

 o Đã từng hoặc thường xuyên bị bạo lực.

Các nguy cơ  thuộc về xã hội

 o Ít có quan hệ với hàng xóm.

 o Bị cô lập với mối quan hệ bạn bè, hàng xóm, người thân, đồng nghiệp.

Các nguy cơ  thuộc về môi trường:

 o Không có nhiều cơ hội làm việc, giao tiếp.

	 o	 Dễ	dàng	tiếp	cận	các	phương	tiện	sát	thương.

 o Tại địa phương thiếu dịch vụ hỗ trợ cho những người bị bạo lực.
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Kế hoạch hỗ trợ NBBL nếu thấy họ có những “Yếu tố nguy cơ” trên

Kế hoạch hỗ trợ cá nhân:

 o  Giới thiệu họ đến trung tâm điều trị về các vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc lạm dụng chất 
kích thích.

 o  Tham vấn, giúp họ tăng cường kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, giải quyết mâu 
thuẫn và kỹ năng đương đầu với khủng hoảng.

Kế hoạch hỗ trợ gia đình: 

 o Giúp họ giải quyết các mâu thuẫn gia đình.

 o Trao đổi với gia đình về khủng hoảng và ý định tự tử của NBBL.

 o Phối hợp với gia đình để hỗ trợ NBBL vượt qua khủng hoảng. 

 o  Yêu cầu NBBL và gia đình vứt bỏ các phương tiện có thể gây sát thương cao; Những dụng cụ 
như dao, kéo, liềm, cuốc, xẻng,... nên được để xa chỗ sinh hoạt của vợ chồng hoặc nơi dễ xảy 
ra cãi vã.

Đối với môi trường xã hội:

 o  Thảo luận với hàng xóm bạn bè của NBBL về việc hỗ trợ họ trong việc để tăng cường các 
mối quan hệ.

 o Tham gia các hội, nhóm tại cộng đồng.

3.2.4.  Kỹ năng lắng nghe trong quá trình ngăn chặn và xử lý khẩn cấp. 

Kỹ năng này sử dụng trong nhiều bước của quá trình giải quyết vụ việc. Tuy nhiên trong Bước này 
Kỹ năng lắng nghe được ưu tiên hơn cả. Kỹ năng lắng nghe giúp nhân viên CTXH hiểu sự việc, 
những điều mà NBBL muốn nói. 

Lắng nghe là nắm bắt được nội tâm của họ, hiểu họ trong khung cảnh, quan điểm của họ. Lắng 
nghe cũng là sự tập trung chú ý vào NBBL, không để bị chi phối bởi những gì xảy ra xung quanh và 
trong chính lòng mình và biết cách giữ im lặng khi cần thiết. 

- Mục đích của lắng nghe trong quá trình làm việc với người BBL.

 o Để thu thập thông tin.

 o Để đánh giá chủ đề, mục đích.

 o Để tìm hiểu tâm trạng của NBBL.

 o Để khích lệ người nói. 

 o Thể hiện thái độ tôn trọng đối với NBBL. 
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- Lắng nghe như thế nào để đạt hiệu quả cao?

 o Lắng nghe không chỉ bằng tai, mắt mà bằng cả khả năng nhận thức.

 o Vừa lắng nghe vừa quan sát điệu bộ, cử chỉ, nét mặt của NBBL.

 o Vừa nghe chi tiết vừa theo dõi nội dung tổng thể.

 o Cố gắng hiểu ý nghĩa, tình cảm phía sau lời nói. 

 o Đặt lời nói vào hoàn cảnh của họ.

 o Đưa ra những câu hỏi mở.

 o Tạo ra sự tiếp xúc bằng ánh mắt.

- Những điều nên tránh khi lắng nghe

 o Không cãi lại, cắt ngang hay tranh luận.

 o  Không nên vội vàng đưa ra những nhận xét, những lời khuyên và kết luận khi NBBL không 
yêu cầu.

 o  Không nên để cho cảm xúc của NBBL tác động quá mạnh đến tình cảm của chính bản thân 
người tham vấn. 

 o  Không nên chỉ nghe chọn lọc những gì mình lưu tâm mà nên lắng nghe toàn bộ các thông tin 
mà người được tham vấn đề cập.

 o Không nên để quan điểm riêng của mình tác động đến việc hiểu vấn đề mà NBBL nói.

 o tham vấn Nghe để tranh luận thay vì nghe để tiếp nhận thông tin, thấu hiểu.

 o Nghe để gây ảnh hưởng, hoặc tạo sức ép.

3.3  Bước 3:  Xây dựng và thực hiện kế hoạch hỗ trợ phục hồi cho NBBL

Trên cơ sở kết quả đánh giá ở trên, NVCTXH phối hợp với các chuyên gia, các cán bộ chức năng  tiến 
hành xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ phục hồi sau khi bị bạo lực.

3.3.1 Hỗ trợ tâm lý cho NBBL.

Tham vấn cho NBBL: Là quá trình giao tiếp, trao đổi giữa nhà tham vấn và người bị BLGĐ nhằm mục 
đích giúp NBBL nâng cao nhận thức về BLGĐ, biết cách bảo vệ sự an toàn cho bản thân và con cái, 
lựa chọn được giải pháp cho vấn đề của họ và tự tin khi hành động theo những quyết định của họ. 

Khi tham vấn cho NBBL, nhân viên CTXH cần hết sức quan tâm đến sự an toàn của NBBLvà con 
cái họ.  



43

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Sự khác nhau giữa khuyên bảo và Tham vấn

Chủ yếu là trao đổi thông tin 1 chiều

•	 Đưa	ra	ý	kiến

•	 Đưa	ra	nhận	xét

•	 Đưa	ra	kế	hoạch	nên	làm	theo

Trao đổi thông tin qua lại 2 chiều

Là một mối quan hệ hỗ trợ và khuyến 
khích để giúp khách hàng:

•	 Khám	phá	vấn	đề	của	mình

•	 Hiểu	sâu	vấn	đề	của	mình

•	 	Quyết	 định	 và	 đưa	 ra	 cách	 giải	
quyết với vấn đề của mình

Khuyên bảo Tham vấn

Mục đích tham vấn cho NBBL gia đình nhằm: 

-  Cung cấp thông tin, giúp người được tham vấn nhận biết được họ đang là NBBL gia đình và xác 
định các nguy cơ do BLGĐ gây ra.

- Phát huy lòng tự tôn, tăng quyền của NBBL.

- Tạo hy vọng vào tương lai, tin tưởng vào bản thân và sự hỗ trợ của người khác.

- Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ NBBL.

- Có khả năng đương đầu tốt hơn với khó khăn.

Tham vấn không phải là đưa ra lời khuyên.

Tại sao tham vấn không phải là đưa ra lời khuyên?

-  Khuyên bảo thường mang nghĩa là nói với người khác cái gì nên làm hay cái gì cần làm, và khuyên 
bảo thì sẽ không còn chỗ cho tham vấn. NVCTXH giúp NBBL nhìn ra các khả năng có thể xảy ra 
trong tình huống của họ nhưng không ép buộc, khẳng định rằng NBBL nên làm gì.  

-  Khi khuyên NBBL nên làm gì tức là NVCTXH đang nhìn nhận và giải quyết vấn đề theo quan điểm 
của tham vấnchủ quan của mình. Cuộc sống vốn đa dạng và phức tạp không thể lấy kinh nghiệm 
giải quyết của cá nhân này áp đặt cho cá nhân khác. Chỉ có NBBL mới hiểu họ mong muốn gì và 
làm gì là tốt nhất cho mình. 

-  Ngay cả khi khuyên đúng thì lời khuyên đó cũng có thể gây nên sự lệ thuộc của NBBL về sau đối 
với NVCTXH. Họ không được phát triển các kỹ năng để giải quyết vấn đề. NVCTXH giúp NBBL 
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nhận ra rằng NVCTXH đóng góp một vai trò quan trọng trong việc tìm ra câu trả lời,nhưng chính 
NBBL có trách nhiệm tìm ra cách giải quyết nào phù hợp với họ.

Vì vậy : Nhà tham vấn (NVCTXH) là chuyên gia về quá trình còn khách hàng là chuyên gia của 
cuộc đời họ (NBBL)

Khuyên bảo có thể phù hợp trong những tình huống bị khủng hoảng khi một ai đó bị shock bởi 
một sự kiện nào đó, suy nghĩ và tình cảm của họ không thể kiểm soát được. Tuy nhiên khi một 
người nào đó bị stress họ là người dễ bị tổn thương. Đối với những trường hợp này, NVCTXH cần 
thận trọng khi đưa ra lời khuyên. Và khi đã đưa ra lời khuyên thì NBBL vẫn là người lựa chọn giải 
pháp cho mình.

Nguyên tắc tham vấn:

-  Bí mật, kín đáo. Bí mật, kín đáo nhằm đảm bảo lòng tin của người được tham vấn, từ đó họ có thể 
nói chuyện cởi mở về hoàn cảnh của họ. Ngoài ra còn để đảm bảo sự an toàn cho họ.

-  Chấp nhận, tôn trọng người được tham vấn. Trong mọi trường hợp không được gây tổn thương 
hoặc đẩy người được tham vấn đến sự căng thẳng, đối kháng. Khi người được tham vấn tìm đến 
nhà tham vấn là họ đã bộc lộ sự tin tưởng và cần được giúp đỡ, vì vậy họ phải được tôn trọng.

-  Cần tôn trọng quyền tự quyết của người được tham vấn. Tin tưởng vào khả năng giải quyết của 
người được tham vấn. Người được tham vấn sẽ biết được điều gì là tốt nhất đối với họ, vì thế 
những quyết định họ đưa ra sẽ là tốt nhất với lợi ích của họ. Nhiệm vụ của người tham vấn là giúp 
đỡ, khuyến khích người được tham vấn giải quyết những vấn đề của họ. Khi người được tham vấn 
đã lựa chọn phương án giải quyết vấn đề, nhân viên tham vấn cần phải tôn trọng sự lựa chọn đó, 
cho dù sự lựa chọn của họ không phù hợp với cách giải quyết của nhân viên tham vấn.

-  Khuyến khích sự tham gia của người được tham vấn trong suốt quá trình tham vấn. Cần làm cho 
người được tham vấn thấy được giá trị của mình, mạnh mẽ hơn, tăng tăng lòng tự tôn.

- Linh hoạt để thích nghi với từng tình huống tham vấn. 

-  Tham vấn tâm lý cho NBBL cần đáp ứng đủ 2 yêu cầu:

 +  Nhân viên tham vấn đã được đào tạo về kỹ năng tham vấn.

 +   Kết quả đánh giá mức độ tổn thương tâm lý của NBBL nằm trong khả năng hỗ trợ của nhân 
viên tham vấn.

-   Lên lịch gặp họ thường xuyên để tham vấn, hỗ trợ các kỹ năng, theo dõi sự chuyển biến của họ 
cũng như người gây bạo lực. Luôn nhắc nhở họ về kế hoạch an toàn.

3.3.2  Hỗ trợ về thể chất:

-  Hỗ trợ về thể chất trong trường hợp người bị bạo lực bị thương. NVCTXH kết nối, chuyển gửi 
NBBL tới các cơ sở y tế để được chăm sóc, chữa trị những vế thương về thể chất.

- Những việc chính mà NBBL cần được hỗ trợ về thể chất:
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 o Chăm sóc y tế cho NBBL tại cơ sở y tế

 o Thực hiện các chế độ bảo hiểm và chăm sóc tốt nhất có thể cho NBBL

 o Chăm sóc sau khi ra viện

 o Hỗ trợ phục hồi trong trường hợp cần thiết.

3.3.3  Hỗ trợ giải quyết các vấn đề xã hội:

-  Nếu NBBL phải đi điều trị, nhân viên CTXH cần xem xét các chế độ bảo hiểm, chính sách dành cho 
NBBL, ví dụ việc miễn tiền viện phí cho NBBL theo thông tư 16/TTBYT  năm 2009 của Bộ y tế. Hỗ 
trợ họ làm các thủ tục tại địa phương để được hưởng các chế độ khác nếu có.

-   Tăng cường các mối quan hệ xã hội: Giúp họ tham gia câu lạc bộ, nhóm tự lực, tham gia các hoạt 
động truyền thông về PCBLGĐ nếu địa phương có các hoạt động đó.

-  Kết hợp với HPN, người đứng đầu cộng đồng hỗ trợ học nghề, việc làm, vay vốn nếu NBBL có nhu 
cầu hoặc họ không có thu nhập, khó khăn kinh tế hoặc sống phụ thuộc kinh tế  của chồng.

-  Trong trường hợp họ phải đi tạm lánh, thường xuyên liên lạc để nắm được tình hình của họ, kịp 
thời hỗ trợ. Sau khi họ về địa phương, nếu họ không có nơi tạm trú, cần trao đổi với chính quyền 
địa phương để tìm cách hỗ trợ. 

-  Câu chuyện BLGĐ của NBBL cần được giữ kín, tránh trường hợp câu chuyện của họ trở thành đề 
tài bàn luận của địa phương gây ảnh hưởng xấu tới tâm lý của họ.

-  Trong trường hợp họ ly hôn thì phải được đảm bảo chỗ ở, quyền nuôi con theo nguyện vọng 
của họ.

 
3.3.4  Kỹ năng tiếp cận người bị bạo lực

Bên cạnh kỹ năng tham vấn, để thực hiện được bước này NVCTXH cần phải có kỹ năng tiếp cận 
NBBL. 

Những rào cản từ người hỗ trợ khi tiếp xúc với NBBL.

- Họ cho rằng đó không phải là việc, trách nhiệm của mình.

- Lo ngại NBBL không thừa nhận, lảng tránh hành vi bạo lực mà họ gây ra.

- Không biết nói gì với NGBL và giúp gì để họ hiểu và thay đổi.

- Lo ngại cho sự an toàn của chính mình.

Khi tiếp cận với NBBLGĐ, bạn có thể gặp những phản ứng của họ như sau:

- Né tránh không chịu gặp.

- Gặp nhưng từ chối nói chuyện liên quan đến gia đình. 
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- Tỏ ra khó chịu. 

- Nói không đúng sự thật hoặc chỉ nói một phần sự thật. 

- Bao biện cho hành động của chồng. 

- Tự đổ lỗi cho mình. 

- Giảm nhẹ tình trạng bạo lực của mình.

Cách tiếp cận: 

-  Tiếp cận trực tiếp. Người hỗ trợ sẽ đến tận nhà NBBL, nhưng phải lựa khi NGBL không có nhà. 
Trong quá trình trò chuyện đảm bảo không gian yên tĩnh, an toàn để NBBL có thể dễ dàng chia sẻ 
câu chuyện. 

-  Tiếp cận gián tiếp. Đối với trường hợp NBBL ít giao tiếp, NBBL quá khiếp sợ NGBL, hay họ chưa có 
niềm tin với người hỗ trợ hoặc người hỗ trợ không quen biết với NGBL thì có thể sử dụng cách 
tiếp cận này.

-  Cần tìm hiểu NBBL có mối quan hệ thân thiết với ai (hàng xóm, bạn thân…), những ai có khả 
năng ảnh hưởng tích cực đến họ (họ hàng, trưởng họ, trưởng thôn…), hay họ  đang sinh hoạt 
trong tổ chức, đoàn thể nào.

-  Từ đó, tiếp cận với người đó, tìm hiểu câu chuyện của NBBL, nhờ họ giúp đỡ, trao đổi với họ 
nguyên tắc khi hỗ trợ, cùng thảo luận với họ về phương án tiếp cận, hỗ trợ.

Lưu ý: Những thông tin về nạn nhân là một vấn đề nhạy cảm nên cần thận trọng khi làm việc với 
những người cung cấp thông tin, hạn chế tối thiểu việc những người này có thể “buôn chuyện”, làm 
lan truyền thông tin khắp nơi, gây ảnh hưởng xấu tới NBBL và gia đình họ 

Những điều cần nói cho NBBL biết khi tiếp xúc với họ:

- Có những người phụ nữ khác cũng gặp hoàn cảnh như họ

- Họ không có lỗi gì trong chuyện này và không đáng bị đối xử như vậy

- Nói ra câu chuyện thì mới có thể giúp họ vượt qua khó khăn này 

- Cho họ biết nguyên tắc giữ bí mật những thông tin về cá nhân của họ  

Nếu họ chưa sẵn sàng nói ra chuyện bị bạo lực gia đình thì:

 o Có thể hẹn dịp khác, không được ép khi họ không chưa sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của họ. 

 o Cung cấp cho họ các địa chỉ hỗ trợ NBBL.

 o  Nên cho họ biết rằng nếu cứ tiếp tục cam chịu và im lặng thì họ sẽ tạo cơ hội cho NGBL tiếp 
tục lặp lại và tăng cường các hành vi bạo lực.

 o  Nhóm hỗ trợ cần bàn bạc kế hoạch hỗ trợ cho NBBL: đề nghị những người hàng xóm, họ hàng 
khi phát hiện xảy ra bạo lực trong gia đình NBBL phải báo ngay cho cán bộ cơ sở, người có 
thẩm quyền và tìm cách giúp đỡ ngay lập tức.
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Lưu ý: Hãy tiếp cận NBBL với sự tôn trọng, trong sự thấu hiểu lẫn nhau, theo cách không trách 
mắng hay đổ lỗi cho họ.

Hãy đối xử với họ như một người bạn. Hãy lắng nghe và đừng bảo cô ấy là cần phải làm gì mà hãy 
để họ tự đưa ra quyết định và tôn trọng quyết định của họ ngay cả khi bạn không đồng tình với 
quyết định đó. Tránh đưa ra kết luận cuối cùng, yêu cầu NBBL lực chấm dứt mối quan hệ với NBBL 
mà chỉ nên cho NBBL biết rằng nếu cứ tiếp tục cam chịu và im lặng thì họ sẽ tạo cơ hội cho những 
NGBL lặp lại và tăng cường các hành vi bạo lực.

3.4  Bước 4: Hỗ trợ pháp lý cho NBBL

NBBL thường gặp phải những vấn đề pháp lý liên quan tới tình hình BLGĐ của họ. Các vấn đề pháp 
lý có thể như: ly hôn, phân chia tài sản, quyền được chăm sóc con cái, những vấn đề liên quan trục 
tiếp tới ca bạo lực đối với họ, v.v Vì vậy họ rất cần có sự can thiệp của pháp lý.

3.4.1 Tư vấn pháp luật: 

-  NVCTXH nên cùng với NBBL gặp cán bộ tư pháp xã hoặc trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh để 
được tư vấn về các biện pháp bảo vệ NBBL và xử lý NGBL:

 o Hệ thống hỗ trợ, dịch vụ mà NBBL được hưởng.

 o  Các hình thức xử phạt đối với hành vi BLGĐ: Hòa giải, phê bình tại cộng đồng dân cư, phạt 
hành chính, giáo dục tại trường giáo dưỡng và hình sự.

 o Tư vấn các bước cụ thể, các thủ tục pháp lý trong từng biện pháp xử lý hành vi BLGĐ.

3.4.2  Hỗ trợ pháp lý khi NBBL không muốn ly hôn:

Trong trường hợp hành vi BLGĐ thuộc thẩm quyền xử lý của cấp xã phường: Hòa giải, Phê bình tại 
cộng đồng, Phạt hành chính,… NVCTXH phối hợp với người đứng đầu cộng đồng trong việc xử lý 
hành vi BLGĐ:

	 o	 Tư	vấn	hoặc	viết	hộ	đơn	gửi	đến	tổ	hòa	giải	hoặc	người	đứng	đầu	cộng	đồng	hoặc	UBND.

 o Thu thập các chứng cứ từ NBBL, hàng xóm, người thân.

 o Cùng đi với NBBL trong quá trình diễn ra các thủ tục pháp lý.

 o  Lưu biên bản hoặc quyết định xử phạt vào hồ sơ theo dõi hành vi BLGĐ làm căn cứ giám sát, 
xử lý cho lần vi phạm sau, nếu có.

 o  Giám sát những quyền trên của NBBL có được thực hiện không. Trong trường hợp không 
được thực hiện, cần kiến nghị hoặc hướng dẫn NBBL kiến nghị đến các cơ quan, địa phương 
thực hiện quyền đó.

 o  Giám sát việc xử lý người gây bạo lực. Khi NBBL lựa chọn cách thức giải quyết nào thì nhân viên 
CTXH có trách nhiệm theo dõi tiến trình xử lý, trong trường hợp các quyết định hoặc các hình 
thức xử lý không được thực hiện thì kiến nghị hoặc hướng dẫn NBBL kiến nghị để hành vi bạo 
lực được xử lý theo mong muốn của NBBL. 
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 o  Giám sát việc thực hiện các quyết định. Trong vụ việc BLGĐ có thể có nhiều quyết định khác 
nhau, ví dụ quyết định bảo hiểm, quyết định xử phạt người gây bạo lực, quyết định đảm bảo 
quyền của NBBL… Nhân viên CTXH có trách nhiệm theo dõi, đảm bảo những quyết định đó 
được thực hiện. 

3.4.3 Hỗ trợ pháp lý trong ly hôn cho NBBL

Hỗ trợ các thủ tục pháp lý   

- Cùng họ gặp tư pháp xã hoặc cán bộ pháp lý để tìm hiểu các thủ tục xin ly hôn.

-  Cùng họ hình dung trước những khó khăn khi quyết định ly hôn và thảo luận về kế hoạch an 
toàn trong và sau khi ly hôn. Trong trường hợp thấy nguy hiểm thì có thể giới thiệu họ đến nhà 
tạm lánh.

 o  Giúp NBBL thu thập bằng chứng nộp những bằng chứng, ví dụ ảnh chụp các vết thương, 
phiếu khám bệnh, những người có thể làm chứng, những quyết định xử phạt tại cộng đồng 
đối với những hành vi BLGĐ trước đó nếu có… sau đó mang lên nộp cho tòa án cùng với đơn 
xin ly hôn  để tòa án có được một bức tranh toàn diện về vụ việc bạo lực gia đình.

 o Tham vấn hoặc viết hộ đơn xin ly hôn trong trường hợp NBBL không thể viết được đơn.

 o  Hãy liên hệ với bên công an hoặc tòa án để biết được thông tin của vụ việc, điều này cũng 
tránh cho sự việc bị bỏ quên. 

 o  Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai bên, liên hệ với trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh để 
được bảo vệ quyền lợi trước toàn.

 o  Nếu trước đó vụ việc đã được hòa giải thì gửi biên bản lên tòa án, để tòa án căn cứ vào đó đưa 
ra quyết định có tiếp tục hòa giải nữa hay không.

Hỗ trợ tại các phiên tòa xét xử

-  Trong trường hợp xét thấy NBBL có nguy cơ gặp nguy hiểm tại tòa thì thảo luận với người đứng 
đầu cộng đồng, HPN sau đó kiến nghị với tòa án ra quyết định cấm tiếp xúc.

-  Trong trường hợp NBBL chưa sẵn sàng tham gia phiên xét xử thì cùng họ kiến nghị tòa án cho 
tạm hoãn xét xử.

- Cùng họ đến toà án và đưa họ về sau khi có quyết định của tòa án.

- Xin trích lục bản án của tòa để hỗ trợ việc thực thi bản án.

Hỗ trợ sau ly hôn:

-  Khi có quyết định của tòa án, công an, hay địa phương, CBXH hỗ trợ họ để đảm bảo các quyết 
định đó được thực hiện

Hỗ trợ pháp lý về vấn đề quyền được chăm sóc con cái hay tài sản cũng là môt khía cạnh của ly hôn
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3.5 Thực hành Hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình thông qua bài tập tình huống cụ thể. 

Tình huống (tên và thông tin cá nhân các nhân vật đã được thay đổi để đảm bảo tính bí mật)

Chị Lý Thị Nghi và anh Đào Văn Tuyến, là hai vợ chồng, họ sống ở xóm Bãi, xã Song Khê, huyện 
Yên	Dũng.

Họ lấy nhau đã 17 năm và có hai con trai, đứa lớn 14 tuổi, nhỏ 11 tuổi.

Tuyến là một kẻ ham mê bài bạc, đã từng nướng sạch tiền bán lứa lợn mà chị mất công nuôi cả 
năm trời. Gần đây nhất, Tuyến tạm ứng 10 triệu đồng tiền thu hồi ruộng đất để đi đánh bạc và 
thua hết. Mỗi lần thua bạc, hay cần tiền đánh bạc mà chị Nghi không đưa là Tuyến chửi bới vợ, 
con bằng thứ ngôn ngữ thô tục, nhiều lần anh ta còn đánh, ném đồ vật vào người chị, bắt chị 
quỳ lạy, đuổi chị khỏi nhà. Mỗi lần bị chồng đuổi đi, chị phải gạt nước mắt xách túi quần áo ra 
khỏi nhà, nhưng chẳng biết đi đâu. Chị không dám sang nhà mẹ chồng, lại càng không muốn 
về nhà mẹ đẻ vì sợ bố mẹ đau lòng nên đành gửi hàng xóm hòm quần áo rồi lủi xuống bếp chờ 
cho trời sáng, chồng chị nguôi giận…

Tối	mồng	10	tháng	11	(tức	mồng	1	tháng	10	âm	lịch),	nhà	chị	đang	ngồi	ăn	cơm	thì	chị	Dung	
gọi cổng để đòi tiền, Tuyến cho rằng đó là điều không may cho hắn nên đã sinh sự chửi mắng 
và đánh đập chị Nghi. Khác với những lần trước, lần này chị Nghi đã phải quỳ gối xin tha nhưng 
Tuyến vẫn không chịu mà bắt chị Nghi phải quỳ gối lạy con trai mình. Khi chị Nghi không làm 
theo, Tuyến đánh chị, sau đó trói chân tay chị, và xích chị vào cột nhà. 

- Mạng lưới hỗ trợ người bị bạo lực tại xã Song Khê:

	 o	 Chủ	tịch	UBND:	ông	Hà

 o Công an xã: ông Đức

 o Trưởng thôn: bà Giang.

 o Chủ tịch Mặt trận tổ quốc: ông Văn.

 o Chủ tịch Hội phụ nữ: bà Ngọc.

 o Hội Nông dân: ông Hưng, bà Hải.

 o Nhân viên CTXH: ông Thái 

Quy trình hỗ trợ

1. Bước 1

-	 Chị	Dung	phát	hiện	ra	vụ	việc.	Bà	Giang	nhận	được	tin	báo	của	chị	Dung.

- Gọi điện cho ông Đức, Văn, Hưng, bà Hải, Ngọc, Thái

- Mạng lưới cùng xuống nhà chị Nghi.
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2. Bước 2.

stt Các bước Chi tiết

1 Giải cứu chị Nghi Ông Đức cùng công an viên, thanh niên trong xóm là anh Tuấn,  
Hưng, Đồng, Thái  và  mạng lưới hỗ trợ đến nhà chị Nghi.

o   Bà Giang thuyết phục Tuyến cởi trói cho chị Nghi, nhưng Tuyến 
không nghe, còn thách thức mọi người, vợ anh ta, anh ta có 
quyền trói lại.

o  Ông Đức nói với Tuyến đó là hành vi vi phạm pháp luật, nếu 
Tuyến không thả chị Ngọc, sẽ bắt Tuyến lên công an xã. 

o  Tuyến vẫn hung hăng, thách thức mọi người. Ông  Đức yêu cầu 
công an viên và thanh niên giữ Tuyến, bà Ngọc và bà Giang cởi 
xích cho chị Nghi.

2 Đưa chị Nghi đi cấp 
cứu

Chị Ngọc bị Tuyến xích bằng sắt và đánh đập, người chị bị chảy 
máu ở chân, đầu. Bà Ngọc, Giang, ông Thái cùng hàng xóm nhanh 
chóng đưa chị Tuyến lên trạm y tế băng bó, cầm máu.

3 Lập biên bản. Ông Văn lập biên bản sự việc, yêu cầu Tuyến ký vào, nhưng Tuyến 
hung hăng không chịu ký. Ông Văn ghi vào văn bản – Người gây 
bạo lực không chịu ký - sau đó đưa cho những người chứng kiến 
ký vào văn bản.

4 Khám nghiệm hiện 
trường

Ông Đức cùng nhóm công an viên, khám nghiệm hiện trường, 
chụp ảnh, thu sợi xích, gậy anh Tuyến đánh chị Nghi làm chứng cứ.

5 Đưa chị Tuyến đến 
chỗ an toàn.

Thấy mọi người bênh chị Nghi, Tuyến vô cùng tức tối, đe dọa gặp 
được chị thì giết chết. Trước tình hình đó, mạng lưới quyết định đưa 
chị Nghi đi tạm lánh ở bà Hải, trong thời gian chờ Tuyến bình tĩnh 
thì chị Nghi sẽ về nhà.

6 Ra lệnh cấm tiếp 
xúc:

Tuyến vô cùng bực mình vì vợ lại dám đi khỏi nhà khi hắn chưa 
đuổi. Hắn cho rằng đó là hành động chống đối, nên cả đêm đó hắn 
thắp đèn đi tìm chị Nghi để mang về “dạy dỗ”.

Thấy sự việc nguy hiểm, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng của chị 
Nghi.	Bà	Ngọc	và	ông	Thái	đề	nghị	chủ	tịch	UBND	ra	quyết	định	
cấm Tuyến tiếp xúc, lại gần chị Nghi trong 3 ngày.

Sau khi ký lệnh, ông Hà giao cho bà Giang – trưởng thôn, gửi lệnh 
cho anh Tuyến, và cùng với công an viên theo dõi không cho Tuyến 
đến gần gây nguy hiểm cho chị Nghi.

Ông Thái cùng với bà Ngọc thường xuyên giám sát việc thực hiện 
lệnh cấm tiếp xúc của Tuyến.

Khi chị Nghi đi trạm y tế cấp cứu không kịp mang theo quần áo và 
đồ	dùng.	Ông	Thái	đề	nghị	mạng	lưới	kiến	nghị	Chủ	tịch	UBND	xã	
trích quỹ để hỗ trợ chị Nghi.
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3. Bước 3:

stt Các bước Chi tiết

1 Tham vấn động viên 
chị Nghi.

Mạng lưới cử chị Ngọc, ông Thái đến nhà bà Hải, nơi chị Nghi đang 
tạm lánh thăm hỏi, động viên chị.

Chuyển cho chị Ngọc quần áo, đồng dùng cá nhân, đồ ăn trong quá 
trình ở nhà bà Hải.

2 Tìm hiểu nhu cầu, 
xây dựng kế hoạch 
an toàn cho chị Nghi.

Bà Hải được mạng lưới cử ra tham vấn cho chị Nghi, hỏi dự định của 
chị sau 3 ngày kết thúc lệnh cấm tiếp xúc chị có muốn về nhà không 
hay chị có dự định gì khác.

Bà Hải cho chị Nghi biết là có luật PCBLGĐ bảo vệ chị, chị Nghi vẫn 
còn băn khoăn, lo sợ nếu kiện Tuyến, Tuyến sẽ trả thù chị và các con.

3 Giới thiệu địa chỉ tư 
vấn.

Thấy chị Nghi còn băn khoăn, bà Hải giới thiệu chị đến trung tâm 
trợ giúp pháp lý huyện.

Tại đây chị Nghi được tư vấn cụ thể về quyền của mình, hình phạt 
đối với người bị bạo lực là 1 cách để anh ta không tái diễn hành vi 
bạo lực.

Chị Nghi quyết định khởi kiện Tuyến, để Tuyến biết hành vi sai phạm 
của mình, không tái phạm.

3.3 Bước 4

stt Các bước Chi tiết

1 Hỗ trợ chị Nghi làm đơn 
gửi	chủ	tịch	UBND.

Do	chị	Nghi	còn	trong	trạng	thái	hoảng	sợ,	bà	Hải	và	ông	Thái	
hỗ	trợ	chị	Nghi	viết	đơn	gửi	chủ	tịch	UBND	xã.

2 Chủ	 tịch	 UBND	 xã	 tiếp	
nhận đơn của chị Nghi 

Chuyển cho  Ban công an và tư pháp xã hoàn thành hồ sơ. Cân 
nhắc và họp những bên liên quan trước khi ra quyết định.

3 Hỗ trợ chị Nghi thu thập 
chứng cứ. Bà Hải, ông Thái 
cùng bà Giang, ông Hưng 
hỗ trợ chị Nghi thu thập 
các chứng cứ

Biên bản sự việc

Gậy, xích mà Tuyến dùng hành hung chị Nghi

Lời khai của chị Nghi về sự việc và tiểu sử bạo lực của anh Tuyến

Người	làm	chứng	–	chị	Dung	người	sang	đòi	tiền.

Ảnh chụp hiện trường chị Nghi bị xích

Ảnh chị Nghi bị đánh bầm tím.
4 Hoàn tất hồ sơ để bên 

công an xác định hình 
thức xử phạt đối với hành 
vi bạo lực của anh  Tuyến

Lúc này ban công an sẽ xác định mức độ hành vi của  Tuyến, 
trên cơ sở đó sẽ quyết định hình thức xử lý.

5 Theo dõi hỗ trợ tâm lý Bà Hải thường xuyên qua chỗ tạm lánh của chị Nghi thăm 
hỏi động viên, ủng hộ tinh thần để chị vững lòng kiên quyết 
không bỏ qua hành vi của  anhTuyến.

Ông Thái kiến nghị trạm y tế xã không thu tiền chị Nghi. 
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4.  Giới thiệu về mô hình sinh hoạt Câu lạc bộ dành cho người bị bạo lực.

4.1.   Mục đích  của câu lạc bộ

-  Tập hợp những người cùng hoàn cảnh, tạo nên sức mạnh của nhóm đông giúp cho người phụ 
nữ có thể chia sẻ cảm xúc, sự trải nghiệm để họ cảm thấy bớt cô đơn, học hỏi và động viên nhau.

-  Tạo ra một môi trường an toàn để các thành viên trong câu lạc bộ  tìm thấy sự tự tin trong cuộc 
sống và tìm thấy sự ủng hộ của cộng đồng.

-  Tác động đến tình cảm và nhận thức, thay đổi cách nhìn nhận và hành vi của các thành viên trong 
câu lạc bộ giúp họ đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống.

- Giúp người phụ nữ hiểu biết hơn và có kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình.

4.2.   Đối tượng của câu lạc bộ:

- Những người phụ nữ đang bị bạo lực gia đình.

- Những người phụ nữ từng bị bạo lực gia đình.

- Những người phụ nữ có nguy cơ bị bạo lực gia đình.

- Thành viên của hội phụ nữ.

4.3.  Số lượng thành viên:

- 15 – 20 người / 1 câu lạc bộ

4.4.  Phương pháp:

-  Câu lạc bộ sử dụng phương pháp “Nghệ thuật, sáng tạo” và chu trình sáng tạo để tác động lên các 
thành viên. Quy trình sáng tạo này gồm 5 bước: Chuẩn bị, Khơi nguồn, Tổ chức, Chia sẻ, Tái hiện 
làm mới.

-  Bước 1: Chuẩn bị. Là các bài tập khỏi động nhẹ nhàng, bao gồm các bài tập tự xoa bóp cơ thể hay 
yoga, các hoạt động mang tính tập thể, xây dựng lòng tin, sự hợp tác giữa các thành viên trong 
câu lạc bộ. Bước này giúp họ cảm thấy an toàn hơn, tin tưởng, năng động, sẵn sàng tham gia, đón 
nhận những cái mới hơn.

-  Bước 2: Khơi nguồn. Đưa ra các ý tưởng và phương pháp tiếp cận mới với những vấn đề và thách 
thức nổi lên trong cuộc sống của người phụ nữ. Các bài tập được sử dụng trong bước này hướng 
tới việc giúp các thành viên tập trung vào cơ thể, tâm trí, cảm xúc của họ. Qua các bài tập, giúp 
các thành viên sẽ hiểu mình hơn, khám phá sức mạnh của bản thân, mạnh mẽ hơn, tự chủ và độc 
lập, từ đó họ có cách nhìn mới, những ý kiến mới năng lượng mới với những viễn cảnh trước kia 
của họ.
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-  Bước 3: Tổ chức. Các thành viên sẽ đưa ra các ý kiến, các ý kiến sẽ được sắp xếp để xây dựng các 
mô hình và các hành vi mới.

- Bước 4: Chia sẻ. Khuyến khích thành viên trao đổi, thảo luận về cảm xúc, cuộc sống, công việc…

-  Bước 5: Tái hiện/ làm mới. Tái hiện những kinh nghiệm của họ và tìm ra ý nghĩa và viễn cảnh mới, 
sau đó làm mới lại (tăng cường) sinh lực  để giải quyết với những thách thức mới

4.5  Thời gian cho 1 quy trình tác động đến thành viên câu lạc bộ

- 12 buổi

4.6  Khi tham gia câu lạc bộ các thành viên được:

-  Trò chuyện cởi mở: Câu lạc bộ đưa ra những cơ hội để các thành viên trò chuyện cởi mở về cuộc 
sống bạo lực của họ. Những thành viên này bị ức chế bởi các áp lực xã hội và từ phía người gây 
bạo lực khiến họ thường bỏ qua sự tổn tại của bạo lực gia đình hoặc im lặng không chia sẻ với 
người khác.

-  Thể hiện tình cảm: Người phụ nữ từng bị bạo lực ít có cơ hội thể hiện tình cảm, cảm xúc của họ. 
Việc bộc lộ tình cảm, cảm xúc giúp họ bình tĩnh và lấy lại sự cân bằng về mặt tâm lý.

-  Xây dựng lòng tự trọng: Phụ nữ bị ngược đãi cảm thấy buồn bã về chính mình. Câu lạc bộ giúp 
đỡ người phụ nữ phát triển lòng tự trọng bằng cách giúp họ loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và 
phát triển những suy nghĩ tích cực.

-  Giải quyết vấn đề. Người phụ nữ bị bạo lực thường phải đối mặt với các vấn đề phức tạp về pháp 
lý, tài chính, nhà ở, việc làm và sự không ủng hộ của phần lớn cộng đồng. Câu lạc bộ mang đến 
cho họ những cơ hội xem xét vấn đề cụ thể trong những trải nghiệm bị bạo lực của họ. Quá trình 
ra quyết định sẽ tăng thêm sức mạnh và sự tự tin cho người phụ nữ.

-  Cung cấp thông tin và đưa ra ý tưởng. Việc này giúp cho người phụ nữ hiểu sâu kiến thức về giới, 
quyền và về bạo lực trong gia đình. 

-  Họ và con cái họ được đảm bảo an toàn. Câu lạc bộ cùng với họ xây dựng cho họ kế hoạch an 
toàn khi đến sinh hoạt câu lạc bộ và kế hoạch an toàn khi ở nhà.

-  Họ được vui chơi. Với những người bị bạo lực, các chị không dành thời gian cho bản thân. Hầu 
như các chị chỉ quan tâm đến niềm vui, sức khỏe của chồng, con, thành viên trong gia đình 
khác, mà quên đi mình cũng cần được chăm sóc, yêu thương, được vui chơi, thư giãn  tái tạo 
sức lao động.
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qUy TrÌNH CAN 
THIỆP VÀ Hỗ Trợ 

NGƯờI Gây BẠO LỰC 
(9 TIếT)

I. KIếN THứC CHUNG KHI LÀm VIỆC VỚI NGƯờI Gây BẠO LỰC 

1. Đặc điểm tâm lý của người gây bạo lực

Những người gây bạo lực thường có một số điểm giống nhau về cách suy nghĩ, thái độ và hành vi 
ứng	xử	với	người	bị	bạo	lực.	Dưới		đây	là	một	số	đặc	điểm	chung	ở	người	gây	BLGĐ:	

1.1 Không chịu trách nhiệm về hành vi bạo lực: tìm cách đổ lỗi

-  Thay vì nhìn nhận trách nhiệm với hành vi bạo lực do mình gây ra, người gây bạo lực lại cố gắng 
biện minh cho cách xử sự của mình bằng lời bào chữa, hay có xu hướng đổ lỗi cho người bị bạo 
lực: Nếu em về đúng giờ, thì đã không có chuyện gì; hoặc Cô ấy là người phụ nữ lắm điều, vụng 
về. Thậm chí: cô ấy xấu quá, béo quá…), nhiều khi người gây ra bạo lực sẽ có xu hướng kể tội 
người bị bạo lực với rất nhiều lỗi nhằm đánh lạc hướng của người nghe và đổ lỗi cho người bị 
bạo lực.

-  Ngoài việc họ đổ lỗi cho nạn nhân BBL (vợ, con.. của mình), họ còn đổ lỗi cho ngoại cảnh như do 
áp lực kinh tế, do rượu, do bản tính nóng nẩy hay do bệnh tật…; Đổ lỗi cho hoàn cảnh: trời nóng, 
căng thẳng trong công việc; Cho rằng mình là trụ cột gia đình, phải gánh trách nhiệm nặng nề 
nên đâm ra cáu bẳn, v.v.

BÀI 3
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1.2  Tìm lý do để làm giảm nhẹ mức độ bạo lực

-  Người gây ra bạo lực thường có xu hướng chối bỏ hoặc làm nhẹ hành vi bạo lực mà mình gây ra. 
Hầu hết nam giới đều có thái độ từ chối hay giảm thiểu bạo lực ở một mức độ nào đó. Ngôn ngữ 
hay dùng:

 o Chúng tôi mâu thuẫn, chúng tôi cãi nhau, chỉ là ... 

 o Tôi không cố ý.

 o Có chuyện gì to tát đâu, chồng bát còn có khi xô, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường.

- Có trường hợp chối bỏ hoàn toàn hành vi của mình, ví dụ như: 

 o “Tôi say rượu và tôi chẳng nhớ gì cả”. 

 o Tôi không đánh cô ấy, nhà tôi không có chuyện gì.

Những trường hợp này thường khó xử lý và cần phải nhờ đến các cơ quan pháp luật. Còn những 
trường hợp khác thì từ chối ở một mức độ nào đó. Ví dụ như tôi không thể nhớ được vì lúc đó tôi 
say quá, …

Biết được đặc điểm này của người gây bạo lực, khi làm việc với người gây bạo lực, cán bộ xã hội 
không nên coi đây như căn cứ để giải quyết vấn đề. Cần có những câu hỏi kiểm tra để nắm được 
sự thật.

1.3  Thể hiện và sử dụng thái độ bực bội để biện minh cho hành vi bạo lực

-  Người gây bạo lực thường cố ý dùng sự bực bội của mình để kiểm soát tình hình và kiểm soát 
người khác. Ví dụ như “Câm miệng lại, nếu không tao vặn cổ bây giờ”. Bực bội là công cụ mà 
người gây bạo lực thường cho là rất hữu hiệu và hay sử dụng để lấn án NBBL và những người 
xung quanh.

1.4  Thể hiện và sử dụng quyền lực để kiểm soát người bị bạo lực

- Đây là thái độ và hành vi rất phổ biến của người gây bạo lực để đe dọa và cưỡng ép nạn nhân BBL.

-  Người gây bạo lực dùng quyền lực bằng nhiều thủ đoạn để đè bẹp sự kháng cự của nạn nhân. 
Chẳng hạn luôn quát tháo át tiếng nạn nhân, dùng sức mạnh thể chất để lấn át sự chống cự 
của người bị bạo lực, hoặc lôi kéo những người khác trong gia đình để tạo thêm sức mạnh cho 
bản thân..

- Gia trưởng, tự cho mình là quan trọng và không thừa nhận bất kỳ lỗi lầm nào về mình.

Người gây bạo lực thường có những niềm tin:

-  Họ tin rằng mình có quyền quyết định mọi thứ trong gia đình. Và chỉ có mình mới đủ sáng suốt 
quyết định. Đó là cách duy nhất và tốt nhất.

3
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-  Họ tin rằng bạo lực và kiểm soát sẽ đem lại hiệu quả cao nhất trong quản lý gia đình. Và quyền 
đó thuộc về những người đàn ông.

-  Họ quan niệm rằng người đàn ông mạnh mẽ, nam tính là người biết cách thống trị người khác. 
Và họ cho rằng đó là cách của người đàn ông lý tưởng.

-  Họ cũng tin rằng, đàn ông bao giờ cũng thông minh hơn, có vị trí cao hơn, quyền lực đương 
nhiên thuộc về họ.

1.5  Sở hữu

-  Người gây bạo lực thường rất thích chiếm hữu. Họ cho rằng họ muốn cái gì là phải có cái đó, và 
họ có thể làm gì tuỳ thích với những gì thuộc quyền sở hữu của họ. Thái độ này được họ áp dụng 
cho cả người lẫn sự vật. Họ cho rằng họ có quyền chỉ huy, kiểm soát và có thể sử dụng cả hành vi 
bạo lực đối với những gì mà họ cho rằng thuộc quyền sở hữu của họ.

1.6   “Chia cắt”: tạo sự tách biệt giữa hành vi bạo lực với những hành vi khác trong cuộc 
sống hàng ngày

-  Kẻ hành hung thường tách biệt hành vi bạo lực của mình với phần cuộc sống còn lại của bản 
thân họ. 

-  Sự chia cắt/ tách biệt mang tính thể chất. Thí dụ: đánh đập người trong gia đình mà không đánh 
người ngoài. 

-  Việc chia cắt cũng có tính tâm lý như có thể vui vẻ với vợ vào buổi sáng nhưng có thể đánh vợ vào 
buổi tối. Và họ cho rằng hành vi của họ chẳng có gì là mâu thuẫn cả.

1.7  Tự xem mình là nạn nhân

-  Đôi khi người gây bạo lực giả bộ như bất lực hay khổ não để dụ người khác giúp đỡ mình. Trong 
tình thế này, kẻ gây bạo lực nghĩ rằng nếu không có được điều mong muốn thì chính họ là nạn 
nhân, và có hành vi bạo lực để trả đũa với người nào đó.

1.8   Những trải nghiệm thời thơ ấu của người gây ra bạo lực gia đình và ảnh hưởng tới 
BLGĐ: 

-  Một phần lớn trong số họ từng chứng kiến bạo lực trong gia đình khi còn bé. Theo nghiên cứu, 
45% số trẻ em trai từng chứng kiến bạo lực gia đình sau này có khả năng trở thành kẻ gây ra bạo 
lực. Việc chứng kiến bạo lực nhiều có thể đã hình thành quan niệm bạo lực là chuyện được phép 
sử dụng trong gia đình. Và họ có hình mẫu là người cha, người ông sử dụng bạo lực để kiểm soát 
các thành viên khác trong gia đình để học theo.

1.9  Nguy cơ của BLGĐ từ vị thế của người gây ra bạo lực  

Một số người gây ra bạo lực là những người có thể có vị trí nhất định trong cộng đồng/ xã hội. Họ 
có thể được cộng đồng/ xã hội đánh giá cao về năng lực chuyên môn, vai trò trong cơ quan/ cộng 
đồng/ xã hội. Họ có thể đồng nhất vị thế xã hội, năng lực chuyên môn chính là giá trị của mình. Họ 
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cho rằng cộng đồng/ xã hội đã tôn vinh họ có nghĩa là giá trị của họ đã được khẳng định, và những 
thành viên trong gia đình có nghĩa vụ phục vụ và tuân thủ những quy định do họ đề ra.

Người gây ra bạo lực thường từ chối sự giúp đỡ như tham vấn, hòa giải vì anh ta cho rằng mình đủ 
sức giải quyết, và việc nhờ cậy như vậy là yếu đuối, không đủ sức mạnh đàn ông.

2. một số điều ngụy biện và nguyên tắc làm việc với người gây bạo lực

2.1  Một số ngụy biện cần lưu ý khi làm việc với người gây ra bạo lực:

Ngụy biện 1: 

- Rượu là nguyên nhân chính gây bạo lực

-  Thực tế: Không phải người đàn ông nào uống rượu cũng gây bạo lực. Và không phải người gây ra 
bạo lực nào cũng uống rượu. Có nhiều người uống rượu nhưng có khả năng kiềm chế với công 
an, với thủ trưởng, với đồng nghiệp, mà chỉ hành hạ vợ con. Có những người uống rượu cách nhà 
khá xa, nhưng không gây gổ ở quán rượu mà chỉ về đến nhà mới đánh mắng vợ con.  Sự thật rượu 
chỉ là tác nhân khiến cho bạo lực có khả năng trầm trọng hơn hoặc tần suất của các vụ việc dày 
đặc hơn.

Ngụy biện 2: Đàn ông phải lo nhiều việc, chịu nhiều áp lực hơn phụ nữ nên họ nóng tính hơn và có 
quyền áp chế các thành viên khác trong gia đình.

Thực tế: Cũng có rất nhiều phụ nữ thành đạt, kiếm tiền chính trong gia đình. Những công việc của 
phụ nữ trong gia đình cũng rất mất sức, bận rộn. Đó không thể là lý do để gây bạo lực.

Ngụy biện 3: Coi việc không ly hôn của cặp vợ chồng (có yếu tố bạo lực) là thành công của hòa giải 
và can thiệp phòng chống bạo lực gia đình vì xem đó như là giúp cho gia đình có nhiều BLGĐ đó 
đã không tan vỡ, con cái họ có đủ bố mẹ, điều đó là tốt cho người vợ và cho bọn trẻ.

Thực tế: Con cái phải sống trong bầu không khí của bạo lực sẽ bị tổn thương và chịu nhiều hậu 
quả khác. Họ có thể sẽ phải lớn lên trong mặc cảm, có thể bất hạnh trong hôn nhân vì những ám 
ảnh bạo lực, có thể trở thành kẻ bạo lực trong gia đình tương lai. Quyền của phụ nữ và trẻ em bị vi 
phạm  trong hợp này là tấm gương cho nhiều người đàn ông khác nghĩ rằng bạo lực gia đình chỉ 
là chuyện nhỏ. Cuộc hôn nhân dù tồn tại, nhưng cuộc đời, mưu cầu hạnh phúc của người vợ và 
những đứa trẻ là không có. 

Ngụy biện 4 : Cần tỏ thái độ đồng tình với những lời bao biện của người gây ra bạo lực để người 
gây ra bạo lực tin tưởng, vui vẻ và hợp tác. 

Thực tế: Điều này có thể khuyến khích người bạo lực tiếp tục có những niềm tin và suy nghĩ sai lầm 
và hành vi bạo lực
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2.2  Các nguyên tắc khi làm việc với người gây bạo lực

-  Cần đặt yêu cầu bảo vệ phụ nữ và trẻ em lên hàng đầu. Khi tham vấn, can thiệp với người gây ra bạo 
lực, bạn cần đảm bảo rằng, phụ nữ và trẻ em trong hoàn cảnh đó đã được đảm bảo an toàn. 

-  Nghiêm khắc: Cần có thái độ nghiêm khắc lên án hành vi gây ra bạo lực của người gây bạo lực. 
Không tỏ ra thông cảm, xoa dịu hay góp phần làm nhẹ vấn đề. Ví dụ, không nói “tôi rất thông 
cảm với anh”, mà nên nói: “Tôi hiểu tâm trạng của anh”; Không nói “chuyện này cô ấy cũng có lỗi, 
tôi hiểu lỗi là do cô ấy” mà có thể nói: “Tôi hiểu cô ấy cũng có thể có lỗi về chuyện X, nhưng cũng 
giống như anh, như tôi, chúng ta đều có thể có lỗi. Nhưng không vì thế mà người khác có quyền 
sử dụng bạo lực với chúng ta”. Không dùng “Tôi hiểu chẳng qua lúc ấy anh say rượu”. Có thể nói: 
“Tôi biết lúc ấy anh đang say rượu”; Không nói “chẳng qua là vì…” mà nên dùng những cụm từ để 
khẳng định mình hiểu được vấn đề . Ví dụ: “Tôi hiểu!”, và khẳng định sự sai trái của hành vi bạo lực.

Thấu hiểu để giải thích hành vi của người gây ra bạo lực khác với thái độ xuê xoa chín bỏ làm mười 
dễ khiến người gây ra bạo lực hiểu lầm là được đồng tình trong hành vi bạo lực gia đình.

-  Không xoa dịu, làm nhẹ vấn đề. Không nên nói: “Thôi chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau, đừng 
làm ầm ĩ lên hàng xóm họ cười cho; chuyện ấy có gì là to tát đâu mà phải làm ầm lên thế!; Thôi ai 
cũng có lúc nóng!”

 
-  Không đồng nhất hành vi bạo lực với việc nghiên rượu hoặc ma túy. Người nghiện rượu hoặc ma túy 

có thể cần cai nghiện, nhưng đồng thời anh ta cũng cần chấm dứt thói quen bạo lực. Không đưa 
ra giải thích rằng: Rượu nó hành động, không phải anh; hay “chỉ vì rượu nên mới ra nông nỗi này”. 
Cách nói này vô tình giúp cho người gây bạo lực tìm cách bào chữa cho hành động của mình và 
đổ lỗi cho các yếu tố bên ngoài.

-  Thận trọng khi đưa ra lời khuyên kiềm chế nóng giận. Việc khuyến khích người gây ra bạo lực 
kiềm chế cơn nóng giận dường như khá phổ biến. Nhưng theo các chuyên gia có kinh nghiệm, 
thì việc này có thể gây bùng phát cơn tức giận của NGBL. Thể hiện sự  thấu cảm với cảm xúc tức 
giận của họ ngay lúc đó. Su khi họ đã giảm bớt tức giận, việc cung cấp thông tin về pháp luật với 
hành vi bạo lực có thể hữu hiệu đối với họ.

-   Tôn trọng. Người gây ra bạo lực cũng cần được tôn trọng nhân phẩm. Việc lên án hành vi bạo lực 
gia đình không có nghĩa là phủ nhận toàn bộ con người của anh ta. Cán bộ xã hội không được 
nhục mạ, phỉ báng người gây ra bạo lực mặc dù họ có hành vi không hợp pháp.  

3. một số kỹ năng và lưu ý khi làm việc với NGBL

3.1  Làm việc với người chối bỏ trách nhiệm

Phần lớn người gây bạo lực thường chối bỏ trách nhiệm của mình hay đổ lỗi cho người phụ nữ. Vì 
vậy, khi gặp thách thức việc đổ lỗi cho người bị bạo lực, bạn sẽ phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần một 
vấn đề, để tránh việc bạn bị nói lặp lại, dưới đây là một số gợi ý giúp bạn nói về cùng một vấn đề 
theo những cách khác nhau:

-  Vợ anh không có ở đây, vì vậy chúng ta chẳng thể làm gì để thay đổi cô ấy cả. Người duy nhất có 
thể thay đổi ở đây chính là anh, do đó, chúng ta sẽ tập trung vào việc đó.
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-  Giả định rằng vợ của anh sẽ không thay đổi. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau xem làm thế nào để anh 
có thể dừng việc bạo lực, ngay cả khi vợ anh không thay đổi.

-  Tôi không hề nghi ngờ việc anh đã cảm thấy tức giận với vợ mình khi anh bạo lực cô ấy. Tôi cũng 
chưa từng gặp trường hợp nào bạo lực mà không tức giận. Tuy nhiên, tôi cũng đã gặp những 
trường hợp tức giận nhưng không bạo lực. Và đó là điều chúng ta cần đạt đến

-  Tôi thấy rằng anh đang có những cảm xúc rất tiêu cực về cô ấy. Và chúng ta không thể vứt bỏ nó. 
Trong thực tế, bất kỳ ai trong mối quan hệ lâu dài đều có thể tức giận với vợ mình. Tôi cũng dám 
chắc rằng trong tương lai anh vẫn có lúc tức điên lên với vợ của mình. Nhưng điều chúng ta cần 
làm bây giờ là anh vẫn có những cảm xúc đó nhưng sẽ không bạo lực với vợ mình.

-  Vợ của anh đã làm nhiều điều, nhưng dù gì đi nữa, người gây bạo lực là anh. Chính anh mới là 
người kiểm soát những điều anh đã nói và chính là anh, người đã điều khiển chân mình để tiến 
lại gần cô ấy và giơ tay lên để đánh cô ấy, không ai và không có điều gì khác nữa.

-  Đã khi nào anh kiềm chế được mình để không gây bạo lực khi anh cảm thấy cô ấy vượt quá giới 
hạn chưa? Anh thấy rằng cũng như việc lựa chọn không gây bạo lực thì việc lựa chọn gây bạo lực 
lần này cũng là do anh tự chịu trách nhiệm. Điều đó không phụ thuộc vào vợ anh đã làm gì.

-  Có thể vợ của anh không phải là người hoàn hảo, thực tế thì có rất ít người hoàn hảo, điểm mấu 
chốt là nếu anh không thể tiếp tục mối quan hệ với cô ấy mà không dùng bạo lực thì anh không 
nên tiếp tục mối quan hệ này.

3.2  Làm việc với NGBL đã giảm bớt mức độ nóng giận và hành vi bạo lực 

Hầu hết người gây bạo lực đều có thái độ giảm nhẹ hành vi bạo lực của mình ở một mức độ nào 
đó. Để giúp họ nhớ lại và nhìn nhận đúng về hành vi của mình, có thể dùng khung thời gian giúp 
họ nhớ lại những gì có thể nhớ. Cùng họ thảo luận xem điều gì đã xảy ra, họ đã đối xử với vợ mình 
như thế nào. Các bước đi cần làm chậm và phải kiên nhẫn để họ có thể nói ra được hay nhớ lại các 
việc đã xảy ra. Bên cạnh đó, chúng ta có thể sử dụng một số những câu hỏi dưới đây khi làm việc 
với người giảm thiểu về tình trạng bạo lực:

-  Hỏi chi tiết từng từ mà người bạo lực đã dùng. Hỏi chính xác xem anh ta đã nói gì và nói như thế 
nào? “Tôi đã bảo cô ta giữ yên lặng” điều đó cũng có thể là “Tôi quát vào mặt cô ấy là câm miệng 
đi”; Anh đã quát đúng không? Tiếng quát to tới mức nào? Anh đã dùng những từ gì để gọi cô ấy? 
Sử dụng thang điểm nếu cần thiết.

-  Gọi tên điều đã xảy ra “Như vậy là anh đã đấm vào mặt cô ấy hai cái”. Nên thận trọng để không sử 
dụng những từ có thể che giấu bạo lực. Ví dụ “một cuộc cãi vã nho nhỏ”.

-  Phản hồi lại mà không giảm thiểu, ví dụ, người gây bạo lực nói “Tôi chỉ tát cô ấy thôi”, thì sự phản hồi 
lại “Anh đã tát cô ấy?”. Có thể thực hiện điều này theo một cách khác, đó là yêu cầu người gây bạo 
lực nói về việc đã xảy ra mà không giảm thiểu vấn đề và thảo luận xem anh ta cảm thấy như thế nào 
khi nói về bạo lực theo hai cách khác nhau và cách nào có thể giúp cho anh ta không bạo lực.

-  Nên luôn bắt đầu bằng bạo lực ở những mức độ cao mà bạn cho rằng anh ta đã sử dụng. Ví dụ 
“Anh đã đấm cô à?”, và sau đó khách hàng sẽ quay lại nói về mực độ bạo lực mà anh ta đã sử dụng. 
Không bao giờ bắt đầu với câu “Như vậy, đó chỉ là một cú đẩy nhẹ à?”
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-  Nên thừa nhận những khó khăn khiến người gây bạo lực không bộc lộ vấn đề “Tôi biết điều này 
rất khó nói, việc này không nhằm khiến anh cảm thấy tồi tệ, mặc dù cảm giác xấu hổ là một phản 
ứng bình thường của con người. Việc này chỉ nhằm giúp anh đối mặt với những gì anh đã làm và 
từ đó anh có thể tiến lên”.

Tăng cường động lực thay đổi cho người gây bạo lực

Dưới	đây	là	một	số	câu	hỏi	sàng	lọc	giúp	cho	người	đàn	ông	có	thể	nói	ra	và	đi	tới	thay	đổi	hành	vi	
của mình. Tuy nhiên, hãy cân nhắc các yếu tố cũng như cách thức nào mà bạn cảm thấy tự tin nhất 
để nói ra, mức độ mối quan hệ hiện tại của bạn với người gây bạo lực và vai trò của bạn khi  làm 
việc với người gây bạo lực.

Các câu hỏi mở đầu

- Mọi thứ ở nhà vẫn ổn chứ?

- Gần đây trong gia đình có điều gì thay đổi không?

- Tôi hơi lo về chuyện gia đình anh và mối quan hệ của anh…

-  Anh sẽ miêu tả như thế nào về mối quan hệ của anh với vợ/ người yêu? (ví dụ anh giữ vai trò gì 
trong gia đình, anh đưa ra các quyết định như thế nào?)

Các câu hỏi về tình trạng cãi cọ/mâu thuẫn

- Chuyện gì xảy ra khi anh và vợ của anh bất đồng ý kiến? 

- Anh đã giải quyết những bất đồng trong quan điểm đó như thế nào?

-  Đôi khi ở gia đình chúng ta thường lớn tiếng với nhau. Điều gì xảy ra trong gia đình/ mối quan hệ 
của anh khi có cãi vã?

- Các tranh cãi ở gia đình bạn thường xảy ra như thế nào?

- Anh thường xử trí như thế nào khi có mâu thuẫn trong mối quan hệ?

Các câu hỏi về sự nóng giận

- Anh thường như thế nào mỗi khi tức giận?

- Bằng cách nào mà vợ của anh biết anh tức giận, cô ấy nhìn thấy điều gì?

- Anh có băn khoăn gì về cách anh xử trí với cơn nóng giận của mình không?

- Đã bao giờ anh cảm thấy ghen chưa? Nếu có, anh đã phản ứng như thế nào với cảm giác ấy?

- Đã bao giờ anh cảm thấy mình bị chọc tức ở nhà chưa? Nếu có, anh đã phản ứng như thế nào?

Các câu hỏi về bạo lực 

- Việc bạo lực thường xảy ra như thế nào khi hai người cãi nhau?
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- Anh có lớn tiếng không?

- Đã bao giờ anh cảm thấy muốn đánh cô ấy chưa?

- Đã bao giờ anh đánh cô ấy chưa?

- Đã bao giờ anh quát cô ấy chưa?

- Đã bao giờ anh đánh hay đẩy cô ấy chưa?

- Đã bao giờ anh bị mất tự chủ chưa?

- Đã bao giờ anh làm vợ của mình hoảng sợ chưa?

- Lần đầu tiên anh đánh cô ấy khi nóng giận là khi nào?

- Điều tồi tệ nhát anh đã làm khi nóng giận là gì? Nếu bây giờ có vợ của anh ở đây, cô ấy sẽ nói gì?

Một số dấu hiệu nhận diện sự thay đổi của người gây bạo lực

Có một số dấu hiệu tích cực để biết người đó có thay đổi hay không. Tuy nhiên các dấu hiệu này 
không hoàn toàn chắc chắn. Vì rất có thể một lúc nào đó chu kỳ bạo lực lại lặp lại. Các dấu hiệu đó 
có thể là:

- Người đó không còn hung bạo hay đe doạ vợ nữa

- Người đó nhìn nhận hành vi bạo lực của mình là sai trái

- Người đó hiểu là mình không có quyền chỉ huy và cai trị vợ của họ

- Người vợ không thấy sợ hãi khi ở chung với người đó nữa

- Người đó không ép buộc vợ quan hệ khi vợ của họ không mong muốn

- Người vợ có thể tỏ vẻ bực tức người đó mà không e ngại

- Người đó không làm vợ họ cảm thấy có lỗi về hành vi bạo lực của người đó

- Người đó tôn trọng quyền nói “không” (từ chối) của vợ họ

- Vợ của họ có thể thương lượng mà không bị người đó làm nhục và coi thường

-  Vợ của họ không phải xin phép người đó để ra ngoài, đi học, tìm việc hoặc thực hiện hành động 
độc lập khác.

- Người đó lắng nghe và tôn trọng sự phát biểu của vợ họ

- Người đó nói chuyện thành thật và không cố gắng dẫn dụ vợ của họ

-  Người đó hiểu là mình chưa được “trị dứt”, và sửa đổi hành vi, thái độ và lòng tin là cả một quá 
trình lâu dài
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-  Người đó không còn bất cứ hành vi nào thường đi trước bạo lực, hay những sự xúc phạm tình cảm.

3.3 Một số lưu ý đặc biệt khi làm việc với người gây ra bạo lực:

-  Chương trình can thiệp và hỗ trợ người bạo lực nhằm mục đích giảm thiểu nguy hiểm cho các 
nạn nhân. Thay đổi hành vi và quan niệm của người gây ra bạo lực là một quá trình lâu dài và 
phức tạp. Trong quá trình đó:

 o Có một số người sẽ chấm dứt hoàn toàn bạo lực gia đình

 o Một số người sẽ dừng hành vi bạo lực nhưng tiếp tục kiểm soát và dọa dẫm nạn nhân

 o Một số sẽ tiếp tục gây bạo lực.

Biết được thực tế này, cán bộ xã hội sẽ bình tĩnh hơn trước những thay đổi từ từ của vấn đề. 

Việc can thiệp, hỗ trợ người gây bạo lực chỉ có thể có kết quả tốt khi chúng ta đồng thời nâng cao 
nhận thức của cộng đồng, nơi xảy ra câu chuyện.
 
II. qUy TrÌNH CAN THIỆP VÀ Hỗ Trợ NGƯờI Gây BẠO LỰC

1. Những người tham gia vào quy trình can thiệp và hỗ trợ người gây bạo lực

Người phát 
hiện vụ việc –

bất kỳ ai 
 

Người bị 
bạo lực 

Cán bộ phụ nữ 
Các ban ngành 

khác 

Chủ tịch ủy 
ban nhân dân 

Y tế 

Công an, cán 
bộ tư pháp 

Trưởng thôn/ 
NVCTXH 
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BƯỚC 1

Tiếp nhận thông tin và
 xác định vấn đề

BƯỚC 2

   Ngăn chặn hành vi bạo lực.

BƯỚC 3

Xử lý và giám sát việc thực hiện quyết 
định xử phạt người gây bạo lực

BƯỚC 4

Hỗ trợ pháp lý

2. quy trình can thiệp và hỗ trợ người gây bạo lực.

3. Các bước trong quy trình xử lý NGBL.

3.1  Bước 1: Tiếp nhận thông tin và xác định vấn đề

3.1.1  Tiếp nhận thông tin

Áp dụng giống với quy trình hỗ trợ NBBL

3.1.2  Xác định vấn đề 

3.1.2.1 Sức khỏe tâm thần

Nhân viên CTXH  tìm hiểu NGBL đã từng mắc hoặc có các triệu chứng sau:

 o Trầm cảm.

 o Suy giảm trí nhớ

 o Có biểu hiện của lo âu không

 o Có vấn đề về trí tuệ không

 o Năng lực tự chủ cảm xúc.

 o Năng lực giao tiếp của NGBL.

 o Có mắc bệnh tâm thần không.

Lưu ý: Để xác định NBBL có mắc một trong các triệu chứng trên không thì NVCTXH cần phối hợp 
với nhà trị liệu tâm lý để làm các test đánh giá.
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3.1.2.2 Sức khỏe về thể chất

Xác định NBBL có mắc các bệnh liên quan đến rối loạn hành vi hay bất kỳ một loại bệnh thông 
thường nào hay không, trên cơ sở đó xác định xem việc chịu đựng bệnh tật có phải là tác nhân dẫn 
đến hành vi BLGĐ hay không.

3.1.2.3 Vấn đề xã hội

Xác định NBBL có đang gặp phải vấn đề xã hội:

 o Có nghiện các chất kích thích như rượu, ma túy?

 o Mắc tệ nạn xã hội: cờ bạc?

 o Hoàn cảnh gia đình: nghèo, đông con, không công ăn việc làm?

 o Có tham gia hội, đoàn thể nào ở địa phương hay không?

 o Có tiền án tiền sự hay không?

 o Đã bị xử lý hành vi BLGĐ bao giờ chưa?

3.1.3  Đánh giá mức độ nguy hiểm của hành vi.

-  NVCTXH căn cứ vào bảng “Khung xác định mức độ nghiêm trọng và hình thức xử lý hành vi 
BLGĐ” để xác định tính chất mức độ hành vi BLGĐ.

Hòa giải Phê bình trong cộng 
đồng

Xử phạt hành chính

Các hình thức xử phạt 
chính sau:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

Có thể bị phạt tiền 
từ 100.000 đồng đến 
30.000.000 đồng.

Xử lý hình sự

Bạo lực thể chất: đánh đập, ngược đãi, hành hạ hoặc những hành vi cố ý khác gây tổn hại 
đến sức khoẻ, tính mạng của thành viên trong gia đình.
•	 	Không	 có	

thương tích 
hoặc nhẹ 

•	 	Không	 có	 thương	 tích	
hoặc nhẹ, nhưng hành 
vi bạo lực tái diễn trong 
vòng 12 tháng mặc dù 
đã được hòa giải.

•	 	Lần	đầu	gây	bạo	lực	và	
tỷ lệ thương tật dưới 
11%. 

•	 	Gây	 thương	 tật	 từ	 11%	
trở lên.

•	 	Nạn	 nhân	 bị	 giày	 vò,	
bị tổn thất về danh dự 
hoặc đau khổ về tinh 
thần. 

•	 	Nếu	 người	 bị	 bạo	 lực	
chết. 
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•	 	Xảy	 ra	 lần	
đầu.

•	 	Khi	 vụ	 việc	 được	 trình	
báo lần đầu và thương 
tích là nghiêm trọng 
hơn mức có thể tiến 
hành hoà giải nhưng 
chưa đến mức để xử lý 
hành chính 

•	 	Nếu	đã	hòa	giải	và	phê	
bình trong cộng đồng 
nhưng bạo lực vẫn tiếp 
diễn.

•	 	Nếu	 thương	 tích	 dưới	
11% hoặc không 
nghiêm trọng thì việc 
thường xuyên gây bạo 
lực là cơ sở để quyết 
định truy cứu trách 
nhiệm hình sự.

Bạo lực tinh thần: Lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, 
xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên trong gia đình, gây hậu 
quả nghiêm trọng
Hòa giải

•	 	Hành	 vi	
bạo lực tinh 
thần không 
n g h i ê m 
trọng như 
chửi bới vài 
lần

Phê bình trong cộng 
đồng

•	Mặc	 dù	 đã	 hòa	 giải	
nhưng bạo lực tái diễn 
trong vòng 12 tháng, 
có hành vi bạo lực tinh 
thần, ví dụ chửi bới. 

Hành chính

•	 	Trong	trường	hợp	người	
gây bạo lực xúc phạm 
tới nhân phẩm hoặc 
danh dự của thành viên 
gia đình nhưng chưa 
tới mức truy cứu trách 
nhiệm hình sự thì bị xử 
phạt hành chính. Ví dụ 
như các hành vi:

•	 	Lăng	 mạ,	 chửi	 bới,	 chì	
chiết

•	 	Thường	 xuyên	 dọa	 nạt	
bằng các hình ảnh, con 
vật, đồ vật làm thành 
viên gia đình đó sợ 

•	 	Thường	xuyên	theo	dõi	
vì lý do ghen tuông gây 
tổn hại đến danh dự, uy 
tín, nhân phẩm của họ;

•	 	Không	 cho	 tham	 gia	
các hoạt động xã hội 
hợp pháp, lành mạnh;

•	 	Cấm	 ra	 khỏi	 nhà,	 gặp	
gỡ người thân, bạn bè 
hoặc có các mối quan 
hệ xã hội hợp pháp, 
lành mạnh nhằm mục 
đích cô lập, gây áp lực 
thường xuyên về tâm lý 
với họ.

•	 	Buộc	ra	khỏi	chỗ	ở	vào	
ban đêm hoặc lúc trời 
mưa, bão, gió rét;

 …

Hình sự

•	 	Thường	 xuyên	 xúc	
phạm nghiêm trọng 
nhân phẩm, danh dự 
của thành viên trong 
gia đình. 

•	 	Làm	cho	thành	viên	gia	
đình luôn luôn bị giày 
vò, bị tổn thất về danh 
dự, hoặc làm nạn nhân 
đau đớn về tinh thần.
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Bạo lực tình dục: Có hành vi bạo lực trong sinh hoạt tình dục của vợ chồng mà người vợ 
hoặc chồng không muốn
Hòa giải

•	 	Không	áp	
dụng trong 
những 
trường hợp 
nghiêm 
trọng này.

Phê bình trong cộng 
đồng

•	 	Không	áp	dụng	trong	
những trường hợp 
nghiêm trọng này

Hành chính

•	 	Trong	 trường	 hợp	
người gây bạo lực xúc 
phạm tới nhân phẩm 
hoặc danh dự của nạn 
nhân nhưng chưa tới 
mức truy cứu trách 
nhiệm hình sự. Ví dụ 
như các hành vi:

•	 	Ép	buộc	thành	viên	gia	
đình phải xem, nghe, 
đọc những văn hóa 
phẩm đồi trụy, kinh dị.

•	 	Buộc	 thành	 viên	 gia	
đình phải chứng kiến 
cảnh sinh hoạt tình dục;

•	…

Hình sự

•	 	Dùng	 vũ	 lực,	 như	 đấm	
đá, tát, đánh đập, để 
quan hệ với người  bị 
bạo lực trái với ý muốn 
của họ.

•	 	Đe	 doạ	 dùng	 vũ	 lực	
hoặc đe dọa kín đáo 
như làm những dấu 
hiệu ám chỉ về hậu quả 
xảy ra nếu  người bị bạo 
lực không chịu quan hệ 
tình dục. 

•	 	Lợi	 dụng	 tình	 trạng	
không thể tự vệ được 
của người bị bạo lực 
hoặc dùng thủ đoạn 
khác để quan hệ với họ.

Bạo lực kinh tế: Cưỡng ép thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả 
năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc 
về tài chính
Hòa giải

•	 	Hành	 vi	 bạo	
lực kinh 
tế không 
n g h i ê m 
trọng như 
bắt vợ lao 
động quá 
sức. 

Phê bình trong cộng 
đồng

•	 	Mặc	 dù	 đã	 hòa	 giải	
nhưng bạo lực tái diễn 
trong vòng 12 tháng, 
có hành vi bạo lực kinh 
tế.

Hành chính

•	 	Nghị	định	110	quy	định	
chi tiết, nêu các trường 
hợp mà hành vi bạo lực 
phải xử lý vi phạm hành 
chính. Một số ví dụ:

•	 	Không	 cho	 sử	 dụng	
tài sản chung vào mục 
đích chính đáng. 

•	 	Kiểm	 soát	 chặt	 chẽ	
nguồn tài chính nhằm 
tạo ra sự phụ thuộc về 
tài chính.

•	 	Chiếm	 đoạt	 tài	 sản	
chung của gia đình để 
sử dụng vào mục đích 
cá nhân.

Hình sự

•	 	Cố	 ý	 từ	 chối	 hoặc	 trốn	
tránh nghĩa vụ cấp 
dưỡng thì ngưỡng ở đây 
là “cố ý” và “gây hậu quả 
nghiêm trọng”. Hậu quả 
nghiêm trọng có thể 
bao gồm việc nạn nhân 
hoặc con nạn nhân bị 
đau ốm hoặc tử vong. 

•	 	Điều	 152	 cũng	 quy	
định trường hợp người 
phạm tội đã bị xử lý 
hành chính về hành vi 
này mà còn vi phạm. 
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•	 	Đập	 phá	 tài	 sản	 riêng	
của mình nhằm gây áp 
lực về tâm lý đối với 
thành viên gia đình. 

•	 	Ép	 buộc	 lao	 động	 quá	
sức hoặc làm công việc 
nặng nhọc, nguy hiểm.

•	…

•	 	Ngoài	ra	cũng	có	thể	áp	
dụng Điều 143 về tội 
hủy hoại hoặc cố ý làm 
hư hỏng tài sản. 

(Lưu ý: Các thông tin trong Bảng trên được vận dụng từ Luật Phòng chống bạo lực gia đình và nghị 
định hướng dẫn, có thể có những thay đổi theo thời gian và thực tế cuộc sống)
 
3.2  Bước 2: Ngăn chặn hành vi bạo lực

3.2.1  Ngăn chặn hành vi BLGĐ

3.2.1.1 Vụ việc ít nghiêm trọng

- Vụ việc ít nghiêm trọng thuộc mức độ ở cột 1 -2 thuộc phần 3.1.3

-  NVCTXH kết hợp cùng với 1 trong những người là trưởng thôn, hội phụ nữ, đại diện ban ngành 
xuống hiện trường để yêu cầu NGBL chấm dứt hành vi. Nếu trong trường hợp những người trên 
không thể có mặt, NVCTXH có thể đi cùng một người có uy tín trong cộng đồng, người có uy tín 
trong dòng họ của gia đình xảy ra sự việc BLGĐ đến hiện trường để ngăn chặn hành vi BLGĐ.

- Đưa người bị bạo lực ra khỏi nhà để cả 2 người bình tĩnh.

- Thu thập chứng cứ liên quan đến vụ việc: chụp ảnh, nhặt các đồ vật vỡ…

-  Phối hợp cùng với người đứng đầu cộng đồng lập biên bản sự việc, biên bản ghi chi tiết sự việc, 
loại bạo lực, những người có mặt. Biên bản cần có chữ kí của những người có mặt và người lập 
biên bản. Trong trường hợp NGBL không ký thì ghi rõ trong biên bản là họ không ký.

3.2.1.2 Vụ việc nghiêm trọng

- Là những hành vi thuộc mức độ ở cột 3-4 thuộc phần 3.1.3.

-  Thông báo cho chính quyền và công an chấm dứt hành vi BL. Nếu có sử dụng hung khí. Báo ngay 
tin cho công an địa phương hoặc 113. Sau đó NVCTXH cần xuống ngay hiện trường, nếu công an 
chưa kịp xuống, huy động người dân xung quanh để ngăn chặn hành vi BLGĐ. Với trường hợp sử 
dụng hung khí gây bạo lực, việc can thiệp cần đảm bảo an toàn cho NBBL và chính những người 
can thiệp. Với những người gây bạo lực hung hãn, cần có thảo luận cụ thể, phân công từng người 
trước khi vào can thiệp để tránh việc can thiệp trở thành yếu tố kích thích sự hung hãn ở người 
gây bạo lực.

- Phối hợp cùng công an khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ. Chứng cứ bao gồm:

 o Biên bản hiện trường
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 o Hung khí

 o  Nếu có máy ảnh hay bất kỳ công cụ nào ghi ảnh thì chụp hiện trường, các tài sản bị vỡ, thương 
tích của NBBL

 o Lấy lời khai của những người chứng kiến sự việc.

 o  NVCTXH nhắc nhở và hỗ trợ công an thu thập các chứng cứ trên. Để không bỏ sót chứng cứ, 
hãy ghi lại những gì bạn nhìn thấy như tên, địa chỉ, lời nói của người làm chứng để nộp lại cho 
công an.

-	 	Phối	hợp	với	người	đứng	đầu	cộng	đồng	đề	nghị	trưởng	công	an	xã	và	Chủ	tịch	UBND	xã	tiến	
hành tạm giữ người theo thủ tục hành chính nếu NGBL có hành vi nguy hiểm hoặc với những 
trường hợp, NGBL có tiểu sử gây bạo lực hung bạo, hoặc có nguy cơ tiếp tục gây bạo lực, hành 
vi bạo lực đã gây thương tích nghiêm trọng thì NVCTXH thảo luận với trưởng thôn, những người 
đại diện của địa phương, kiến nghị tạm giam, ra lệnh cấm tiếp xúc với NGBL.

3.2.2 Hỗ trợ khẩn cấp với NGBL

-  Trường hợp NGBL có vấn đề về sức khỏe tâm thần, khủng hoảng tâm lý, hoặc nghiện rượu dẫn 
đến mất kiểm soát hành vi, CBXH cần liên hệ ngay với nhà trị liệu tâm lý, địa chỉ hỗ trợ hoặc các 
bệnh viện để xác định mức độ tổn thương, khả năng thực hiện hành vi nguy hiểm của NBBL

3. 3 Bước 3: Xử lý và giám sát việc thực hiện quyết định xử phạt người gây bạo lực

3.3.1  Xử lý người gây bạo lực

Với vụ việc ít nghiêm trọng

Căn	cứ	vào	hành	vi	cùng	với	cán	bộ	địa	phương	đề	xuất	UBND	cách	xử	lý	cho	từng	trường	hợp			để	
xác định mức độ nghiêm trọng, biện pháp xử lý sự việc, tham khảo trong khung định mức hành vi. 
Với các vụ việc này căn cứ vào mức độ lựa chọn 1 trong 2 hình thức xử lý sau:

Hòa giải. 

 o Có 2 hình thức, hòa giải do dòng họ thực hiện hoặc hòa giải do tổ hòa giải.

	 o	 	Dù	hình	thức	nào	cũng	cần	có	biên	bản	hòa	giải,	có	chữ	ký	của	mọi	người,	nếu	NBBL	không	
ký thì ghi rõ vào biên bản. Biên bản này sẽ là chứng cứ cho những lần xử lý sau. Biên bản gửi 
cho ban tư pháp 1 bản để làm cơ sở xử lý lần sau. NVCTXH giữ 1 bản để lưu vào hồ sơ theo 
dõi sự việc.

 o NVCTXH tham gia là một thành viên trong nhóm hòa giải.

Phê bình trước cộng đồng

 o Người thực hiện: Trưởng thôn chịu trách nhiệm chính, người đứng đầu các đoàn thể,  NVXH.

 o Thành phần bắt buộc: NBBL, NGBL, người trong gia đình, gia đình sống liền kề.
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 o  Buổi hòa giải phải có biên bản, có chữ ký của các bên liên quan. Biên bản gửi cho NGBL, tư 
pháp xã, NVCTXH lưu giữ một bản để theo dõi.

NVCTXH lưu ý cần trao đổi với NBBL về mức độ xử phạt đối với NGBL phải gánh chịu. Hỏi nhu cầu, 
mong đợi của họ trong việc xử lý hành vi.

Nếu NBBL lựa chọn hình thức xử lý là Hòa giải và Phê bình trước cộng đồng, thì nhân viên CTXH sẽ 
tham dự trong hoạt động này.

Với vụ việc nghiêm trọng

Trường hợp NBBL muốn đưa sự việc ra tòa án và công an, NVCTXH làm việc với NBBL, NGBL:

-  Tiếp tục thu thập, tiếp nhận các chứng cứ do NBBL cung cấp nếu chưa có, sau đó nộp cho công 
an làm chứng cứ.

- Nộp lại những bằng chứng đã thu thập được tại hiện trường.

-  Ghi chép lại những trao đổi giữa NBBL và NGBL, những lời kể của hàng xóm, những người biết 
sự việc. Ghi chép lại những lần NBBL bị hành hung, thương tích, chứng cứ của những lần thương 
tích, bạo lực trước.

-  Tổng hợp các giấy tờ khám bệnh, viện phí, chứng thương… của NBBL photo và nộp lại cho 
công an.

- Theo dõi việc ra quyết định của cơ quan công an, Tòa án về việc xử lý NGBL.

- Hướng dẫn, hoặc viết hộ đơn, đi cùng NBBL trong các buổi làm việc với cơ quan xử lý NGBL

-  Phối hợp cùng trưởng thôn, người thân trong gia đình, hàng xóm, giám sát NGBL để họ không 
tiếp tục gây bạo lực.

3.3.2  Giám sát và hỗ trợ người gây bạo lực.

3.3.2.1 Giám sát:

-  Giám sát việc thực hiện quyết định: NVCTXH cần có quyết định xử phạt của cơ quan xử lý hành vi 
BLGĐ,  phối hợp với người đứng đầu cộng đồng theo dõi việc thực hiện quyết định đối với người 
gây bạo lực (cấm tiếp xúc, phế bình trước cộng đồng, xử phạt hành chính)

-  Theo dõi sự thay đổi của NGBL để kịp thời có những hỗ trợ tương ứng: thể chất, tinh thần, các 
biện pháp giải quyết mâu thuẫn không bằng bạo lực…

3.3.2.2 Hỗ trợ kỹ năng làm chủ, kiểm soát cơn tức giận

Xác đinh dấu hiệu cơ thể chứng tỏ họ chuẩn bị thực hiện hành vi BLGĐ

Có một số dấu hiệu mà bản thân người gây bạo lực có thể nhận thấy khi họ đang có xu hướng sẽ 
gây bạo lực. Việc nắm rõ những dấu hiệu này có thể giúp người gây bạo lực không sử dụng bạo lực 
khi nóng giận của mình.
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-  Muốn cãi nhau: Một vài ví dụ điển hình như xung đột với vợ trong việc nuôi dạy con cái, tiền 
bạc, quan hệ, bạn bè, tình dục hay ai đúng, và bất kỳ lúc nào khi bạn nhận ra bạn đang muốn 
gây chiến.

-  Những dấu hiệu của cơ thể như: chỉ tay, bàn tay nắm chặt, sự căng cứng của vùng bụng, vai, cổ, 
lớn tiếng hay quát nạt, đóng sầm cửa, theo sát cô ấy quanh nhà v.v.. là những dấu hiệu có thể 
nhận thấy.

-	 Dấu	hiệu	của	cảm	xúc	như:	cảm	giác	khó	chịu,	cáu	giận,	lẫn	lộn,	bị	ngược	đãi,	phẫn	uất	v.v..

-	 	Dấu	hiệu	của	tinh	thần	bao	gồm:	những	đoạn	độc	thoại	tiêu	cực	về	vợ,	việc	gọi	vợ	với	những	cái	
tên đê hèn, miệt thị “ đồ dâm đãng”, “chó đẻ” “ đĩ điếm”, “ngốc nghếch” hay muốn cô ấy câm miệng

Khi làm việc với NGBL, hãy lưu ý với họ là ngay khi họ nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào  ở trên, đừng đợi 
đến khi họ trở nên tồi tề nhất, hãy nói với vợ rằng “tôi cần thời gian ra ngoài” và dời đi!

Một số biện pháp để chấm dứt cơn tức giận

NVCTXH cần hướng dẫn họ một số biện pháp để giải tỏa cơn nóng giận tích cực cụ thể như sau: 

 o  Một trong những cách giúp bạn chấm dứt cơn hung bạo, đó là sử dụng “thời gian ra ngoài” hay 
“Bỏ ra ngoài”. Kinh nghiệm thực tiễn của cơ quan tư vấn cho thấy nên có một thời gian ra ngoài 
phù hợp khoảng 1 giờ để họ  giúp NGBL trấn tĩnh lại, giảm bớt cơn nóng giận cũng như có thời 
gian bình tĩnh suy nghĩ lại sự kiện, tình huống. Nói với NGBL thời gian bỏ đi/ bỏ ra ngoài không 
nên quá ngắn hay quá dài, bởi 1 tiếng thường là đủ dài để họ bình tĩnh và nhìn nhận những gì 
đã xảy ra. Nếu thời gian ngắn quá sẽ họ sẽ không đủ thời gian cho bình tĩnh lại và suy nghĩ kỹ 
hơn, và nhiều khả năng tức giận vẫn còn thậm chí là tăng lên và tiếp tục gây bạo lực.

Cũng nên chỉ dẫn cho họ cần làm gì trong  “thời gian ra ngoài”, ví dụ như: 

Khoảng 20 phút đầu tiên:

-  Bình tĩnh lại. Không nên uống rượu hay hút thuốc, không nên lái xe. 

-   Cố gắng bình tĩnh và nghĩ về việc họ có thể điều khiển hành vi của họ như thế nào hơn là điều 
khiển những hành vi của vợ. 

-   NGBL nên làm vận động cơ thể như là đi dạo, đi bộ, điều này có thể làm giảm những cẳng thẳng 
của cơ thể. Có thể làm một vài việc như suy nghĩ về điều gì đó, đọc tài liệu về bạo lực mà họ có, 
kết	nối	với	một	người	bạn	người	có	thể	hỗ	trợ	bạn	không	bạo	lực.		Dù	họ	quyết	định	làm	gì,	chắc	
chắn điều đó sẽ giúp họ bình tĩnh lại. 

Sau đó:

 o Nghĩ về  những hành vi của mình đối với NBBL

 o  Có thể viết nó ra nếu  điều đó giúp ích cho họ ví dụ:. họ  muốn thay đổi điều gì  ở vợ (NBBL) của 
họ hay bản thân họ;  họ muốn nói gì với NBBL hay thảo luận vấn đề bạo lực thế nào?... 
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 o  Hướng dẫn họ khi họ quay trở lại nhà: cho vợ biết là họ đã về. Thể hiện sự sẵn sàng thảo luận 
với vợ về những gì xảy ra nhưng tránh đổ lỗi cho nhau. Nếu có nguy cơ nóng giận trở lại thì có 
thể xem xét rời đi ra ngoài,…

 o  Nếu vợ của NGBL không muốn nói chuyện khi NGBL quay lại, đề nghị một thời gian khác khi 
cả hai đều có thể sẵn sàng. Nếu cô ấy không sẵn sàng thảo luận, hãy để cô ấy ở một mình cho 
đến khi cô ấy sẵn sàng.  

 o  Cũng nên tư vấn  NGBL là báo cho vợ của họ về “thời gian ra ngoài”. Hãy làm điều này vào thời 
gian khi mà họ bình tĩnh và vợ của NGBL đồng ý để thảo luận với họ. Nếu có tài liệu về BLGĐ 
hãy để cô ấy xem và đọc nó. Cô ấy cũng có thể không muốn nói về nó với bạn. Trong trường 
hợp này, để tài liệu phát tay cho cô ấy. Cô ấy có thể đọc nó vào thời gian cô ấy lựa chọn..

 o  Những hành vi ứng xử phù hợp trên của NGBL sẽ rất hữu ích bởi  vợ họ sẽ tin tưởng và tôn 
trọng họ hơn vì họ đã có những hành vi “cao thượng” , đúng chuẩn mực…

Lưu ý: Không khuyến khích họ kìm nén cơn tức giận, vì việc kìm nén chỉ là giải pháp tạm thời, nó 
sẽ bùng phát mạnh hơn khi gặp tác nhân thúc đẩy. Cần khuyến khích họ “xả giận” theo hướng tích 
cực, việc “xả giận” giúp họ trở lại sự cân bằng cảm xúc, bình tĩnh lựa chọn giải pháp cho mâu thuẫn 
gia đình.

3.3.3  Hỗ trợ về thể chất và tinh thần.

-  Đối với những trường hợp NVCTXH nhận thấy có những tổn thương về tinh thần khi thực hiện 
hành vi BLGĐ, sau khi gửi đến bác sỹ chuyên ngành, có kết luận, thì căn cứu trên cơ sở đó phối 
hợp với bác sỹ tâm thần và gia đình chữa trị cho NGBL.

-  Cũng có thể  NGBL đang mắc các bệnh về thể chất, và đó có thể là tác nhân gây nên hành vi 
BLGĐ, cần tham vấn , giới thiệu cho họ nơi  khám và chữa trị bệnh họ đang mắc phải ( địa chỉ, bác 
sỹ… ,) 

-	 	Trong	trường	hợp	gia	đình	NBBL	thuộc	hộ	khó	khăn,	giúp	họ	làm	đơn	lên	UBND	xã	để	được	xét	
trợ giúp.

3.3.4  Tham gia các hoạt động xã hội

-  NVCTXH xác định NGBL có tham gia các hoạt động xã hội, các đoàn thể ở địa phương hay không, 
nếu không thì phối hợp với đoàn thể, người đứng đầu cộng đồng vận động NGBL tham gia các 
đoàn thể. 

- Truyền thông giáo dục thay đổi hành vi theo các hình thức khác nhau: 

 o  Phối hợp cùng cán bộ đoàn thể truyền thông tại các buổi họp của đoàn thể có sự tham gia 
của NGBL.

 o Vận động tham gia các buổi truyền thông của địa phương nếu có.

 o  NVCTXH trực tiếp hoặc phối hợp cùng những người có uy tín, ảnh hưởng đến truyền thông tại 
gia đình hoặc thiết lập mối quan hệ thân thiết để truyền thông.
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3.4  Bước 4. Hỗ trợ  pháp luật

3.4.1  Tư vấn pháp luật:

NVCTXH có thể tham vấn cho NGBL hoặc đề nghị cán bô chuyên môn tư pháp tư vấn pháp lý cho 
NGBL:

 o Biết về các quyền của NBBL

 o Các hình thức xử lý đối với hành vi bạo lực gia đình.

 o Trách nhiệm của NGBL

 o  Chỉ cho họ thấy hành vi bạo lực của họ tương ứng với mức xử phạt nào, họ sẽ phải trải qua 
những thủ tục pháp lý nào, trách nhiệm của họ trong các bước đó.

3.4.2  Hỗ trợ pháp lý trong ly hôn.

Hỗ trợ các thủ tục pháp lý

 o  Thông báo cho NGBL về các thủ tục pháp lý, trách nhiệm và quyền lợi của họ trong suốt quá 
trình tiến hành ly hôn. 

 o  Nếu họ muốn, có thể cùng họ đến tư pháp xã, trung tâm trợ giúp pháp lý để tìm hiểu thủ tục, 
quyền lợi của họ, trách nhiệm họ phải làm.

 o  Cùng thảo luận với NGBL những trách nhiệm họ phải gánh chịu nếu vi phạm quy định của 
pháp luật trong suốt quá trình diễn ra vụ ly hôn.

 o  Tìm hiểu những nguyện vọng của họ để trao đổi với NBBL nhằm giúp hai bên hiểu nhau, giúp 
cho tiến trình giải quyết vụ việc được nhanh chóng, giảm tổn thật cho hai bên và đảm bảo 
quyền lợi cho cả NGBL.

 o  Thông báo cho họ những thông tin từ công an hoặc tòa án để nếu họ chưa biết để phối 
hợp thực hiện.

 o Nếu cần người bảo vệ quyền lợi trước tòa thì giới thiệu cho họ đến trung tâm trợ giúp pháp lý.

 o   Nhắc nhở họ tham dự phiên tòa theo yêu cầu của toàn án, nhờ người nhà đưa họ đến tòa án 
để đề phòng họ bỏ phiên tòa.

Hỗ trợ tại các phiên tòa xét xử.

 o Nhắc nhở họ thực hiện quyền và nghĩa vụ của họ để tránh gây tổn hại cho hai bên.

 o Nếu thấy quyền lợi của họ bị đe dọa thì cần lên tiếng để bảo vệ.

 o Xin trích lục bản án của tòa để hỗ trợ việc thực thi bản án.
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Hỗ trợ sau ly hôn:

 o  Tìm hiểu những khó khăn của họ trong quá trình thi hành án. Nếu có, giúp hai bên NGBL và 
NBBL cùng thỏa thuận để đảm bảo quyền lợi cho cả 2 bên.

 o  Khi có quyết định của toàn án, công an, hay địa phương, cùng với người đứng đầu cộng đồng 
nhắc nhở họ  để đảm bảo các quyết định đó được thực hiện

III. THỰC HÀNH VIỆC Hỗ Trợ NGƯờI Gây BẠO LỰC THÔNG qUA CÁC TÌNH HUỐNG Cụ THể.

Chị	Lý	Thị	Nghi	và	anh	Đào	Văn	Tuyến,	là	hai	vợ	chồng,	họ	sống	ở	xóm	Bãi,	xã	Song	Khê,	huyện	Yên	Dũng.

Họ lấy nhau đã 17 năm và có hai con trai, đứa lớn 14 tuổi, nhỏ 11 tuổi.

Tuyến là một kẻ ham mê bài bạc, đã từng nướng sạch tiền bán lứa lợn mà chị mất công nuôi cả năm trời. 
Gần đây nhất, Tuyến tạm ứng 10 triệu đồng tiền thu hồi ruộng đất để đi đánh bạc và thua hết. Mỗi lần 
thua bạc, hay cần tiền đánh bạc mà chị Nghi không đưa là Tuyến chửi bới vợ, con bằng thứ ngôn ngữ thô 
tục, nhiều lần anh ta còn đánh, ném đồ vật vào người chị, bắt chị quỳ lạy, đuổi chị khỏi nhà. Mỗi lần bị 
chồng đuổi đi, chị phải gạt nước mắt xách túi quần áo ra khỏi nhà, nhưng chẳng biết đi đâu. Chị không 
dám sang nhà mẹ chồng, lại càng không muốn về nhà mẹ đẻ vì sợ bố mẹ đau lòng nên đành gửi hàng 
xóm hòm quần áo rồi lủi xuống bếp chờ cho trời sáng, chồng chị nguôi giận…

		Tối	mồng	10	tháng	11	(tức	mồng	1	tháng	10	âm	lịch),	nhà	chị	đang	ngồi	ăn	cơm	thì	chị	Dung	gọi	cổng	để	
đòi tiền, Tuyến cho rằng đó là điều không may cho hắn nên đã sinh sự chửi mắng và đánh đập chị Nghi. 
Khác với những lần trước, lần này chị Nghi đã phải quỳ gối xin tha nhưng Tuyến vẫn không chịu mà bắt 
chị Nghi phải quỳ gối lạy con trai mình. Khi chị Nghi không làm theo, Tuyến đánh chị, sau đó trói chân tay 
chị, và xích chị vào cột nhà. 

- Mạng lưới hỗ trợ người bị bạo lực tại xã Song Khê:

	 o	 Chủ	tịch	UBND:	ông	Hà

 o Công an xã: ông Đức

 o Trưởng thôn: bà Giang.

 o Chủ tịch mặt trận tổ quốc: ông Văn.

 o Chủ tịch hội phụ nữ: bà Ngọc.

 o Hội Nông dân: ông Hưng, bà Hải.

 o NVXH ông Thái
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Bước 2.

Ngăn chặn hành vi bạo 
lực gia đình 

Công việc

Buộc chấm dứt ngay 
hành vi BLGĐ

Lập biên bản. 

Khám nghiệm hiện 
trường

Trách nhiệm

Ông Đức nói với Tuyến đó là hành vi vi phạm pháp luật, nếu Tuyến 
không thả chị Ngọc, sẽ bắt Tuyến lên công an xã. 
Tuyến vẫn hung hăng, thách thức mọi người. Ông  Đức yêu cầu 
công an viên và thanh niên giữ Tuyến, bà Ngọc và bà Giang  cởi 
xích cho chị Nghi.

Ông Văn lập biên bản sự việc, yêu cầu Tuyến ký vào, nhưng Tuyến 
hung hăng không chịu ký. Ông Văn ghi vào văn bản – Người gây 
bạo lực không chịu ký  - sau đó đưa cho những người chứng kiến 
ký vào văn bản.

Ông Đức cùng nhóm công an viên, khám nghiệm hiện trường, 
chụp ảnh, thu sợi xích, gậy anh Tuyến đánh chị Nghi làm chứng cứ.

Ông Thái lấy bằng chứng từ những người chứng kiến sự việc, chụp 
lại ảnh của sự việc

Bước 1

Chị	Dung	phát	hiện	ra	
vụ việc. Báo tin cho bà 
Giang

Bà Giang nhận được 
tin	báo	của	chị	Dung

Gọi điện cho ông Đức, 
Văn, Hưng, Thái, bà 
Hải, Ngọc

Mạng lưới cùng xuống 
nhà chị Nghi.
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Bước 3:

stt  Các bước Chi tiết

1

Ra lệnh cấm tiếp xúc: Tuyến vô cùng bực mình vì vợ lại dám đi khỏi nhà khi hắn 
chưa đuổi. Hắn cho rằng đó là hành động chống đối, nên cả 
đêm đó hắn thắp đèn đi tìm chị Tuyền cả đêm về “dạy dỗ”.

Thấy sự việc nguy hiểm, có nguy cơ đe dọa đến tính mạng 
của	chị	Nghi.	Bà		Ngọc,	ông	Thái	đề	nghị	chủ	tịch	UBND		ra	
quyết định cấm Tuyến tiếp xúc, lại gần chị Nghi trong 3 ngày.

Sau khi ký lệnh, ông Hà giao cho bà Giang – trưởng thôn, gửi 
lệnh cho Tuyến, và cùng với công an viên theo dõi không 
cho Tuyến đến gần gây nguy hiểm cho chị Nghi.

2

Xác định hình thức xử lý. Mạng lưới họp và nhận thấy, mặc dù Tuyến đã đánh chị Nghi 
nhiều lần nhưng chị Nghi chưa hề trình bào, đây là lần đầu  
được trình báo với chính quyền, và thương tích là nghiêm 
trọng hơn mức có thể tiến hành hoà giải nhưng chưa đến 
mức để xử lý hành chính, mạng lưới quyết định áp dụng 
biện	pháp	“PHÊ	BÌNH	TRƯỚC	CỘNG	ĐỒNG	DÂN	CƯ”

3

Tổ chức cuộc họp góp  ý, 
phê bình trước cộng đồng 
dân cư.

Bà Giang – trưởng thôn tổ chức một cuộc họp thôn với mục 
đích góp ý phê bình hành vi bạo lực gia đình của Tuyến 
trong cộng đồng dân cư.

Ông	Hà	-	UBND	yêu	cầu	tư	pháp	xã	cùng	với	mạng	lưới	phối	
hợp với bà Giang tổ chức cuộc họp.

Bà Giang thảo luận cùng ông Thái xây dựng kế hoạch tổ 
chức góp ý, gửi cho ông Hà và ông Hồng – tư pháp xã góp ý, 
duyệt chương trình.

Thành phần tham gia: Tuyến, chị Nghi, bố mẹ chị Nghi, bố 
mẹ	Tuyến,	chị	Dung	người	báo	tín,	anh	Tuấn,	chị	Hồng,	bác	
Phúc, anh Ngọc, sống liền kế, chủ tịch hội phụ nữ,  mặt trận 
tổ quốc, hội nông dân.

Chuyển giấy mời cho các thành phần tham dự. Khi chuyển 
giấy mời cho các thành viên tham dự cuộc góp ý hoặc đối 
với các trường hợp nhận thay nên xác nhận, kiểm tra lại nhất 
là với đối tượng có hành vi bạo lực được góp ý vì họ có thể 
viện cớ không nhận được giấy mời để vắng mặt.

Trong quá trình góp ý, phê bình cần lập biên bản cuộc góp 
ý, phê bình. Biên bản phải có chữ kí của người chủ trì góp ý 
là người đứng đầu cộng đồng.

Biên bản phải được gửi đến anh Tuyến - người có hành vi 
bạo lực đã được góp ý. Biên bản được lưu hồ sơ tư pháp kèm 
theo toàn bộ hồ sơ có liên quan để làm cơ sở cho cho việc áp 
dụng các biện pháp xử lí vi phạm tiếp theo
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Bước 4: Giám sát và hỗ trợ người gây bạo lực

Theo dõi và hỗ trợ anh 
Tuyến

Công việc

Theo dõi việc thực hiện 
quyết định của cuộc họp 
góp ý, phê bình.

Tham vấn cho anh  Tuyến

Ông Hưng – phân công theo dõi 
việc thực hiện quyết định của 
anh Tuyến

Ông Hưng, Thái và ông Văn được 
mạng lưới giao nhiệm vụ tiếp 
cận và tham vấn cho anh Tuyến

Trách nhiệm

Lưu ý:

Không phải tất cả các ca bạo lực được can thiệp theo các bước ở trên. Đối với những ca bạo lực gây 
nguy hiểm đến tính mạng NBBL và NGBL tỏ ra rất hung dữ thì cần tới sử dụng cơ quan công quyền 
(như công an, hay nhóm các cán bộ chức năng). Với những ca bạo lực ở mức dộ nhẹ và NGBL đã 
thuyên giảm sự tức giận, nhân viên CTXH nên có mặt và chia sẻ với họ, điều này có thể tỏ ra hữu 
hiệu hơn. Tùy vào tình huống cụ thể mà nhân viên CTXH có phương thức can thiệp linh hoạt.

IV. GIỚI THIỆU mÔ HÌNH sINH HOẠT DÀNH CHO NGƯờI Gây BẠO LỰC (Ví Dụ NHóm NAm 
NÔNG DâN)

1. Giới thiệu về mô hình sinh hoạt Câu lạc bộ dành cho người gây bạo lực.

-  mục đích của câu lạc bộ. Tập hợp những người gây bạo lực, giúp họ đủ mạnh mẽ để đối mặt với 
sự thật - họ là người gây bạo lực, sẵn sàng đón nhận sự hỗ trợ để thay đổi suy nghĩ, thái độ, hành 
vi khi có mâu thuẫn gia đình.

Lưu ý: Mô hình này chỉ mang tính chất tham khảo; Nếu có thể tập hợp được những NGBL thì cũng 
cần  vận dụng sáng tạo, điều chỉnh phù hợp tùy từng nhóm đối tượng cụ thể.

2.   Đối tượng của câu lạc bộ:

- Nam giới đang gây bạo lực gia đình

- Nam giới là người từng gây bạo lực lực gia đình

- Nam giới là người có nguy cơ bạo lực gia đình.
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3.   số lượng thành viên: 15 – 20 người / 1 câu lạc bộ

4.  Phương pháp:

-  Câu lạc bộ sử dụng phương pháp “Nghệ thuật, sáng tạo” và chu trình sáng tạo để tác động lên các 
thành viên. Quy trình sáng tạo này gồm 5 bước: Chuẩn bị, Khơi nguồn, Tổ chức, Chia sẻ, Tái hiện 
làm mới.

-  Bước 1: Chuẩn bị: Là các bài tập khỏi động nhẹ nhàng, bao gồm các bài tập tự xoa bóp cơ thể hay 
yoga, các hoạt động mang tính tập thể, xây dựng lòng tin, sự hợp tác giữa các thành viên trong 
câu lạc bộ. Bước này giúp họ cảm thấy an toàn hơn, tin tưởng, năng động, sẵn sàng tham gia, cởi 
mở, đón nhận những cái mới hơn.

-  Bước 2: Khơi nguồn. Các bài tập được sử dụng trong bước này hướng tới việc  giúp các thành viên 
tập trung vào cơ thể, tâm trí, cảm xúc của họ.  Qua các bài tập, giúp các thành viên sẽ hiểu mình 
hơn, mạnh mẽ hơn, dũng cảm nhìn nhận bản thân mình, qua đó những ý kiến mới năng lượng 
mới, cách nhìn mới về các hành vi họ đã, đang làm.

-  Bước 3: Tổ chức. Các thành viên sẽ đưa ra các ý kiến, các ý kiến sẽ được sắp xếp để xây dựng các 
mô hình và các hành vi mới.

- Bước 4: Chia sẻ. Khuyến khích thành viên trao đổi, thảo luận về cảm xúc, cuộc sống, công việc…

-  Bước 5: Tái hiện làm mới. Tái hiện những kinh nghiệm của họ và tìm ra ý nghĩa và viễn cảnh mới, 
sau đó làm mới lại năng lượng để tìm ra cách giải quyết phù hợp thay đổi bản thân.

5.  Thời gian cho 1 quy trình tác động đến thành viên câu lạc bộ: 12 buổi

6.  Khi tham gia câu lạc bộ các thành viên được:

- Được tin tưởng và tin tưởng thành viên trong câu lạc bộ.

- Được lắng nghe những khó khăn của họ trong gia đình với  vai trò là người chồng, người cha.

- Xây dựng lòng tự trọng.

- Luyện tập và hình thành thói quen cách lắng nghe, chia sẻ, yêu thương.

-  Cung cấp thông tin và đưa ra ý tưởng. Việc này giúp cho người phụ nữ hiểu sâu kiến thức về giới, 
quyền và về bạo lực trong gia đình. 

-  Có kỹ năng giải quyết các vấn đề gia đình không sử dụng bạo lực, qua đó đảm bảo an toàn cho 
vợ, con và thành viên khác trong gia đình.
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BẠO LỰC GIA ĐÌNH 

(9 TIếT)

BÀI 

I. VAI TrÒ CủA TrUyềN THÔNG GIÁO DụC PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Truyền thông phòng, chống bạo lực giới nói chung, bạo lực trong gia đình nói riêng có những 
điểm đặc biệt và những khó khăn riêng. Nếu không có phương pháp, kĩ năng tốt, một chương 
trình truyền thông có thể không mang lại hiệu quả như mong muốn, mà ngược lại, còn gây phản 
cảm, mang lại kết quả tiêu cực cho công tác phòng chống bạo lực nói chung và cho những người 
bị bạo lực nói riêng.

Nhân viên CTXH có thể nhìn nhận vai trò của truyền thông trong hoạt động phòng chống bạo lực 
như sau:

1. Nâng cao nhận thức:

-  Tuyên truyền nâng cao những hiểu biết về bạo lực gia đình, nguyên nhân, hậu quả và các biện 
pháp phòng, chống bạo lực gia đình, về luật pháp phòng chống bạo lực, các kiến thức về bình 
đẳng giới và quyền của phụ nữ.

-  Phá vỡ những định kiến giới, thay đổi nhận thức của cộng đồng về vị trí, vai trò của người phụ nữ. 
Từ đó, quyền của phụ nữ được đảm bảo và tôn trọng hơn.

4
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-  Nhiều người còn chưa ý thức rằng bạo lực đối với phụ nữ là một vấn đề xã hội cấp bách, mà cho 
đó là những vụ việc lẻ tẻ, là “chuyện riêng tư” của mỗi gia đình. Không ít người còn cho rằng trong 
các vụ bạo lực với phụ nữ, người có lỗi và đáng xấu hổ là phụ nữ, còn những hung thủ chỉ là 
những người “nóng tính”, do nghiện rượu, nạn cờ bạc hay nghèo đói sinh ra. Bên cạnh đó, truyền 
thông có nhiệm vụ tạo ra sự quan tâm của toàn xã hội đối với vấn đề này.

-  Từ việc tuyên truyền thay đổi nhận thức sẽ tác động dần tới thay đổi hành vi, lối sống của cộng 
đồng, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc.

2. Giáo dục tư tưởng:

-  Từng bước xoá bỏ tư tưởng lạc hậu, cổ hủ vì sự phân biệt giới, về sự thiết lập quyền lực của nam giới.

-  Định hướng cho đối tượng truyền thông những suy nghĩ và quan điểm sống không bạo lực và 
phân biệt giới

-  Chia sẻ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm ứng xử, giải quýêt mâu thuẫn gia đình mà không cần 
dùng đến bạo lực.

3. Tổ chức, cổ vũ hành động vì quyền phụ nữ:

-  Truyền thông về vấn đề phòng chống bạo lực gia đình nhằm cổ vũ, khích lệ những tư tưởng 
tiến bộ, kêu gọi mọi người cùng tham gia vào công cuộc bình đẳng giới, chống bạo lực trong 
gia đình.

-  Trực tiếp tổ chức các hoạt động truyền thông sâu rộng nhằm can thiệp một cách tích cực vào quá 
trình đem lại quyền lực cho phụ nữ. 

-  Nêu lên các điển hình, các nhân vật xuất sắc hay các biện pháp tốt để tác động đến hiện tượng 
này để cổ vũ mọi người noi theo.

4. Phê phán, đấu tranh chống bạo lực trong gia đình:

-  Truyền thông còn mang đến cho quần chúng những cái nhìn phê phán với các hành vi bất bình 
đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ với thông điệp là xã hội sẽ không bao dung với những hành 
vi này. 

-  Đồng thời tác động vào các cơ quan chính quyền, pháp luật… để xử lý nghiêm những người vi 
phạm pháp luật, những kẻ gây bạo hành, lấy lại niềm tin cho mọi người và những người bị bạo lực.

II. Xây DỰNG Kế HOẠCH TrUyềN THÔNG PHÒNG, CHỐNG BLGĐ

1. Kế hoạch truyền thông phòng, chống BLGĐ

Một kế hoạch truyền thông phòng, chống BLGĐ tốt sẽ bao gồm cả Kế hoạch truyền thông tổng thế 
và kế hoạch chi tiết cho các hoạt động truyền thông.

Kế hoạch truyền thông tổng thể trong phòng chống bạo lực gia đình thường là kế hoạch chung 
của một đơn vị, một địa phương trong một thời gian nhất định. Kế hoạch này phải bao gồm mục 

4
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đích của công tác truyền thông, đối tượng truyền thông, các nội dung truyền thông, phương pháp 
truyền thông, số lượng và ngân sách. 

Trên cơ sở kế hoạch truyền thông tổng thể, cần xây dựng tiếp kế hoạch chi tiết cho các hoạt động 
truyền thông. Để có bản kế hoạch chi tiết, nhân viên CTXH cần xác định:

-  Các hoạt động truyền thông cụ thể. Với mỗi đối tượng và mục đích truyền thông, có thể phải thực 
hiện nhiều hoạt động truyền thông khác nhau. 

-  Các hoạt động truyền thông chi tiết bằng cách rà soát toàn bộ mục đích và đối tượng truyền thông. 

-  Với mỗi mục đích và đối tượng truyền thông, cần liệt kê tất cả các hoạt động cụ thể cần phải làm 
để thể hiện hết các nội dung truyền thông cần thể hiện. 

- Lập kế hoạch thực hiện các hoạt động đó theo mẫu 

Ví dụ về kế hoạch truyền thông tổng thể: 

Ví Dụ Về Kế HOẠCH TrUyềN THÔNG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH CủA XÃ TíCH CỰC,
 HUyỆN HẠNH PHúC, TỈNH BÌNH ĐẳNG

Thời gian: Năm 2017

Mục đích: (i) Nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình cho các tầng lớp nhân dân 
trong xã.

     (ii) Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các cơ quan đoàn thể liên quan trong 
phòng, chống bạo lực gia đình, và vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ 
quan đoàn thể liên quan trong phòng, chống BLGĐ và tạo đươc sự ủng hộ và hỗ trợ các 
hoạt động PCBLGĐ. 

     (iii) Nâng cao hiểu biết về luật pháp phòng chống bạo lực gia đình và quyền con người 
nhằm giảm thiểu các hành vi bạo lực gia đình trong số các người bị bạo lực và người gây 
bạo lực.  

Chỉ báo:  Ví dụ cho (i) – Tăng được số người dân trong xã biết về các loại bạo lực gia đình và hiểu 
được BLGĐ là không thể chấp nhận và là hành vi vi phạm pháp luật.

     (ii) Tăng số văn bản chính sách của địa phương liên quan tới PCBLGĐ; Tăng số cán bộ chính 
quyền ủng hộ công tác PCBLGĐ; tăng số cán bộ xã/thôn tham gia vào hoạt động PCBLGĐ.

     (iii) Tăng số phụ nữ bị bạo lực đuợc tham vấn về PCBLGĐ và được nhận các dịch vụ hỗ 
trợ khác 
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Đối tượng Nội dung Thông điệp Hình thức số lượng Ngân 
sách 

Cộng đồng 
nói chung

-  Các thông 
tin cơ bản về 
PCBLGĐ 

-  Các thông 
tin cơ bản 
về pháp luật 
(luật về BĐG, 
PCBLGĐ) 

-  Vì cuộc sống không có 
bạo lực gia đình

-  Phòng, chống bạo lực 
gia đình là trách nhiệm 
của toàn xã hội 

-  Cần lên án các hành vi 
bạo lực gia đình. 

-  Người bị bạo lực cần 
được bảo vệ trước 
pháp luật, bởi cộng 
đồng, làng xóm 

-  Vì một cộng đồng 
không có bạo lực

-  Hãy hành động vì gia 
đình no ấm, bình đẳng, 
tiến bộ, hạnh phúc

-  Nói chuyện 
cộng đồng

-  Tổ chức cuộc thi 
tìm hiểu về bạo 
lực gia đình tại 
thôn, xã

-  Qua hệ thống 
thông tin đại 
chúng (TV, đài, 
báo,  loa truyền 
thanh v.v 

-   Phát tờ rơi về 
PCBLGĐ

….

4 cuộc

2 cuộc

-  Tuần 2 
lần

-  1000 tờ 
rơi

5.000.000 
Đ (Cho 
tất cả 
các hoạt 
động)

-  (Tờ rơi 
từ BCĐ 
dự án 
huyện 
chuyển 
xuống)

Chính 
quyền các 
cấp, các cơ 
quan đoàn 
thể liên 
quan

-  Các kiến 
thức về bạo 
lực gia đình

-   Các thông 
tin cơ bản 
về pháp luật 
(luật về BĐG, 
PCBLGĐ) 
trong đó 
nhấn mạnh 
đến vai trò 
trách nhiệm 
của các cơ 
quan liên 
quan  

-  Các cấp chính quyền 
chỉ đạo và thực hiện 
nghiêm minh luật 
PCBLGĐ. 

-  Phòng, chống bạo lực 
gia đình là trách nhiệm 
của toàn xã hội 

-  Lồng ghép vào 
các cuộc họp, 
hội thảo của 
các cấp chính 
quyến, của các 
cơ quan đoàn 
thể liên quan

-  Các cuộc thi tìm 
hiểu về bạo lực 
gia đình tại tỉnh, 
huyện, thôn, xã

-  Qua hệ thống 
thông tin đại 
chúng (TV, đài, 
báo, internet, 
loa truyền 
thanh v.v 

-  Các tờ san về 
PCBLGĐ cho 
cán bộ xã/thôn 

-   Các cuộc 
họp 
thường 
kỳ

- 2 cuộc

-    Tuần 2 
lần

Do	BCĐ	
huyện 
chuyển 
xuống

4,000,000 
Đ
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Người gây 
bạo lực

-  Các thông 
tin cơ bản về 
PCBLGĐ 

-  Các thông 
tin cơ bản 
về pháp luật 
(luật về BĐG, 
PCBLGĐ)

-  Thông tin 
cơ bản về 
quyền của 
phụ nứ - 
quyền con 
người 

-  Các thông điệp về 
người đàn ông đích 
thực theo cách nhìn 
nhận có nhạy cảm giới 
và dựa trên quyền: 
người đàn ông hiện 
đại đích thực là người 
không sử dụng bạo 
lực với phụ nữ,  đàn 
ông mạnh mẽ là biết 
bảo vệ người thân và 
giữ gìn hạnh phúc gia 
đình…

-  Các thông điệp về 
quyền: Tất cả mọi 
người đều có quyền 
được bảo vệ, Không 
ai có quyền được xâm 
phạm nhân phẩm, cơ 
thể của người khác, kể 
cả những người thân 
trong gia đình của 
mình…

-  Bạo lực gia đình là 
hành vi vi phạm pháp 
luật 

-  Đánh vợ là vi phạm 
pháp luật

-  Không bạo lực trong 
quan hệ tình dục, tạo 
sự đồng tình thỏa mãn 
cả hai phía sẽ đem lại 
hạnh phúc và an toàn 
cho gia đình bạn

-  Nam giới hãy nói 
không với bạo lực

-  Tiểu phẩm, thơ 
ca, văn nghệ 
dân gian

-  Nói chuyện 
nhắc nhở 

Sinh hoạt câu lạc 
bộ

Đến thăm tại nhà

Tham vấn

-  Tờ rơi về sự 
tham gia của 
nam giới vào 
PCBLGĐ

- 4 TP 

-  Lồng 
ghép 
vào sinh 
hoạt 
cộng 
đồng 

-  Tùy tình 
hình 
thực tế 

4 lần/ 
năm 

Theo 
nhu cầu 
phát  sinh 
500 tờ 
(Do	BCĐ	
tuyến 
huyện 
chuyển 
xuống)
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Người bị 
bạo lực bị 
bạo lực gia 
đình

-  Các thông 
tin cơ bản về 
PCBLGĐ 

-  Các thông 
tin cơ bản 
về pháp luật 
(luật về BĐG, 
PCBLGĐ)

-  Thông tin 
cơ bản về 
quyền của 
phụ nữ - 
quyền con 
người 

Cung cấp các 
địa chỉ tin cậy 
về tư pháp, 
tham vấn, 
chăm sóc

-  Các thông điệp pháp 
luật liên quan đến bạo 
lực gia đình

-  Các thông điệp về bình 
đẳng giới về quyền con 
người được bảo vệ…

-  Bạn không đơn độc, 
chúng tôi luôn ở bên 
bạn

-  Ai ai cũng xứng đáng 
được sống một cuộc 
sống không có sự sợ 
hãi 

- Tham vấn

-  Đến thăm hộ 
gia đình

-  Truyền thông 
nhóm nhỏ

-  Sinh hoạt câu 
lạc bộ

-  Theo 
nhu cầu

-  Hàng 
tháng

- Hàng quí

- Hàng quí

Ví dụ về kế hoạch truyền thông chi tiết phòng chống bạo lực trong gia đình

1. Tên cơ quan:	(	VD:	đài	phát	thanh	huyện,	đài	truyền	thanh	xã,	phòng	văn	hoá	thông	tin	huyện,	
ban văn xã của xã, báo của tỉnh, phòng truyền thông hội LHPN huyện...)

2. Kế hoạch cho: (tháng tới, 3 tháng tới, 6 tháng tới, cả năm)

Gợi ý trình bày kế hoạch truyền thông theo hình thức và các nội dung sau:

Thời gian Chương trình 
truyền thông 
cần thực hiện

Địa điểm Phân công 
người phụ trách

Thời hạn nộp 
báo cáo kết quả



84

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Ví dụ: Kế hoạch chi tiết thực hiện hoạt động truyền thông

Kế HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG TrUyềN THÔNG
quý IV - năm 2017

Thời 
gian

Chương trình truyền thông
cần thực hiện

Địa điểm
Phân công người 

phụ trách
Thời hạn nộp báo 

cáo kết quả

Tháng 10 -  Nói chuyện cộng đồng về 
Bạo lực gia đình

-  Sinh hoạt câu lạc bộ phòng 
chống bạo lực gia đình 

Tại thôn A -  Ban chỉ đạo 
phòng chống 
bạo lực gia đình 
cấp xã

-  Ban điều hành 
câu lạc bộ

29 /10/2017

Tháng 11 -  Xây dựng 4 chương trình 
phát thanh tuyên truyền về 
Luật bình đẳng giới và Luật 
Phòng, chống bạo lực gia 
đình

-  Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về 
bạo lực gia đình tại thôn, xã 
nhân ngày Toàn thế giới xóa 
bỏ các hình thức bạo lực với 
phụ nữ 25/11

-  Đến thăm tại nhà (gia đình 
thường có bạo lực gia đình)

Tại xã

Gia đình chị C

-  Đài phát thanh 
truyền hình 
huyện

- Hội phụ nữ

-  Ban điều hành 
câu lạc bộ phòng 
chống bạo lực 
gia đình

30/11/2017

Tháng 12 -  Truyền thông nhóm nhỏ

-  Sinh hoạt câu lạc bộ phòng, 
chống bạo lực gia đình

Tại NVH xã A -  Hội phụ nữ và 
ban chỉ đạo 
PCBLGĐ các cấp

-  Ban điều hành  
câu lạc bộ

30/12/2017

2. Những kĩ thuật cơ bản để xây dựng một kế hoạch truyền thông 

Nhân viên CTXH có thể tham khảo theo các bước sau đây khi xây dựng một kế hoạch truyền thông:

2.1. Bước 1: Xác định đối tượng truyền thông

-  Xác định đối tượng là việc đầu tiên nhân viên CTXH cần làm khi xây dựng một chương trình truyền 
thông

-  Xác định đối tượng sẽ giúp nhân viên CTXH có được các hình thức, nội dung, ngôn ngữ truyền 
thông phù hợp với sự quan tâm, nhận thức và trình độ, cũng như điều kiện của đối tượng được 
truyền thông
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- Nhân viên CTXH có thể xác định đối tượng truyền thông dựa vào các câu hỏi sau đây:

 o Họ là ai?

 o Trình độ của họ ra sao?

 o Nghề nghiệp là gì?

 o Đặc điểm chung về tính cách chung của họ như thế nào? Sở thích chung?

 o Họ có thể tham gia buổi truyền thông vào khoảng thời gian nào?...

2.2  Bước 2: Xác định mục tiêu truyền thông

Trước mỗi chương trình truyền thông cần xác định rõ mục tiêu là gì, mục tiêu nào quan trọng nhất 
và cần đạt được. Mục tiêu càng cụ thể càng tốt. Mục tiêu này sẽ giúp nhân viên CTXH điều chỉnh 
mọi hoạt động, thông điệp phù hợp với mục tiêu đã đưa ra.
Ví dụ về những nhóm đối tượng truyền thông và một số mục tiêu mong muốn:

Nhóm đối tượng một số mục tiêu mong muốn đối tượng thay đổi

Người gây ra bạo lực gia đình •	 	Tôn	trọng	quyền	con	người,	tôn	trọng	nhân	phẩm	của	người	
phụ nữ

•	 Không	gây	ra	bạo	lực

•	 Chịu	trách	nhiệm	hỗ	trợ	người	bị	bạo	lực	

•	 	Tích	cực	tham	gia	các	hoạt	động	truyền	thông	phòng	chống	
bạo lực gia đình 

•	 	Không	tham	gia	vào	hành	vi	nguy	cơ	 (uống	rượu	say,	đánh	
bạc…)

Người bị bạo lực của bạo lực 
gia đình

•	 Có	kỹ	năng	tự	bảo	vệ	để	không	bị	bạo	lực.

•	 Biết	tìm	nơi	giúp	đỡ

•	 Dám	tố	cáo	để	không	bị	tái	bạo	lực

•	 	Tích	 cực	 tham	gia	 tìm	hiểu	 thông	 tin	 liên	quan	đến	phòng	
chống bạo lực (qua sách báo, sinh hoạt mô hình…)

Các thành viên khác trong gia 
đình và tại cộng đồng

•	 Tham	gia	hòa	giải	một	cách	khách	quan

•	 Lên	án	những	hành	vi	bạo	lực	gia	đình	có	ở	trong	cộng	đồng

•	 Hỗ	trợ	người	bị	bạo	lực	của	bạo	lực	gia	đình
Cán bộ lãnh đạo các ban ngành 
đoàn thể

•	 Hỗ	trợ	các	hoạt	động	PCBLGĐ

•	 	Lồng	ghép	 	các	nội	dung	PCBLGĐ	vào	các	chương	trình,	kế	
hoạch hoạt động của cấp mình
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2.3. Bước 3: Xây dựng nội dung truyền thông

Một buổi truyền thông cần có những nội dung chính sau đây:
 
một là: Giới thiệu mục đích

    Nên nói rõ lý do mời mọi người đến là để làm gì, ví dụ “để thảo luận về Phòng chống BLGĐ”.

Hai là:  mở đầu buổi truyền thông

     Mở đầu bằng cách kể một câu chuyện hoặc đưa ra tranh vẽ cho mọi người bình luận hoặc 
cho diễn một vở kịch ngắn...

     Đưa ra một vài câu hỏi về câu chuyện, bức tranh, vở kịch để người tham gia suy nghĩ và 
trả lời.

     Nhờ có câu chuyện hoặc tranh vẽ ...người tham gia sẽ tự khám phá và tham gia vào buổi 
truyền thông dễ dàng hơn.

Ba là:  Cung cấp thông tin
    Trình bày những thông tin theo dàn bài đã chuẩn bị

    Nếu cần thì dùng hình ảnh, tranh vẽ để minh hoạ thêm cho lời nói

      Thỉnh thoảng nên dùng câu hỏi và để cho chị em trả lời, tạo không khí tham gia, trao đổi 
hai chiều.

      Nếu là hướng dẫn cách làm, ví dụ cách phòng tránh BLGĐ, thì phải làm mẫu cho người 
tham gia nhìn thấy, sau đó mời mọi người làm thử. (ví dụ khi chồng say rượu quát mắng 
thì nên đứng ở đâu để khỏi bị dồn vào chân tường, nếu chồng có ý định hành hung)

Bốn là: Dùng câu hỏi để dẫn dắt thảo luận

     Thảo luận là để cho các thành viên bộc lộ suy nghĩ của họ xem họ đang nghĩ gì về những 
điều vừa trình bày, họ có khó khăn gì khi thực hiện và những cách tháo gỡ khó khăn của 
họ là gì.

     Nên khuyến khích các thành viên (chị em) trong nhóm mạnh dạn nói ra những suy nghĩ và 
những khó khăn, trở ngại của họ.

     Có thể thảo luận theo kiểu nhóm lớn: người truyền thông và các thành viên (chị em) trao 
đổi qua lại. Nếu có nhiều câu hỏi thì lần lượt thảo luận từng câu hỏi một

     Nếu nhóm quá lớn thì nên chia nhóm và thảo luận nhóm nhỏ từ 5 – 7 người, hiệu quả 
truyền thông sẽ cao hơn vì người tham gia (chị em) tham gia sâu hơn.

    Câu hỏi thảo luận phải rõ ràng. Nên nói rõ thời gian thảo luận.



87

CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Cuối cùng: Đi đến quyết định hành động

     Bước này giúp người tham gia quyết định xem họ sẽ làm những gì trong thời gian 
gần nhất 

     Để cho chương trình hành động trở nên rõ ràng, cụ thể cần đưa ra các câu hỏi sau để 
người dân trả lời:

    o Chúng ra sẽ làm gì?

    o Ai sẽ làm điều đó

    o Làm như thế nào?

    o Chừng nào thì làm?

    o Làm sao để biết là công việc đã làm rồi hay chưa?

Ví dụ: các nội dung sau đây cần thiết khi truyền thông phòng chống bạo lực gia đình:

-  Chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của 
các thành viên gia đình và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Truyền thống đạo đức tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam.

-  Khái niệm, các dạng bạo lực, nguyên nhân, tác hại của bạo lực gia đình, thực trạng bạo lực gia 
đình ở các địa phương, trong nước và thế giới.

- Biện pháp, mô hình, kinh nghiệm trong phòng, chống bạo lực gia đình.

- Kiến thức về hôn nhân và gia đình; kỹ năng ứng xử, xây dựng gia đình hạnh phúc.

- Các nội dung khác có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình.

2.4. Bước 4: Lựa chọn phương pháp truyền thông

-  Nhân viên CTXH, cần xác định các hình thức truyền thông nào để đạt được mục đích truyền 
thông một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất cho phù hợp đối tượng truyền thông đã xác định. 
Ví dụ: với đối tượng cộng đồng nói chung, với mục đích cung cấp các thông tin về pháp luật 
PCBLGĐ, cung cấp thông tin về bình đẳng giới, BLGĐ, hình thức truyền thông phù hợp sẽ là loa 
đài phát thanh của địa phương, các tờ rơi, áp phích, hoặc các chương trình văn hoá văn nghệ tại 
địa phương. Với đối tượng học sinh, tuyên truyền được lồng ghép vào sinh hoạt ngoại khoá của 
trường; với đối tượng các cặp vợ chồng có bạo lực, các hình thức tham vấn nhóm nhỏ, đến thăm 
tại nhà, v.v. sẽ tương đối phù hợp. Với các nam nông dân, truyền thông lồng ghép vào các sinh 
hoạt CLB nam nông dân cũng sẽ phù hợp. 

-	 	Dưới	đây	là	một	vài	phương	pháp	nhân	viên	CTXH	có	thể	sử	dụng	để	truyền	thông	phòng,	chống	
bạo lực gia đình:  

 o Nói chuyện cộng đồng, sinh hoạt nhóm nhỏ…

 o Tổ chức cuộc thi kiến thức, tìm hiểu thông tin
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 o Sân khấu hóa

 o Phát thanh trên hệ thống loa xã/ phường 

 o Xem phim hoặc các trích đoạn phim và thảo luận nhóm xung quanh nội dung phim

 o  Đăng bài trên báo - chủ động liên hệ với nhà báo để viết bài, chủ động viết các bài báo có 
thể đăng được. 

 o  Đề cập đến chương trình của bạn thông qua các sự kiện/tuyên bố/ hội thảo khác (các chương 
trình lồng ghép)

 o Các sự kiện truyền thông, báo chí 

	 o	 Diễn	văn	

 o Tài liệu giới thiệu sản phẩm - thông cáo báo chí (và/hoặc thông cáo cho báo chí kinh tế xã hội) 

 o Tờ rơi 

2.5. Bước 5: Tổ chức truyền thông

Khi tổ chức truyền thông, nhân viên CTXH cần lưu ý:

-  Thời gian truyền thông hợp lý, phù hợp với đối tượng truyền thông. Ví dụ: không nên tổ chức 
truyền thông vào ngày mùa nếu đối tượng truyền thông là người nông dân, không nên tổ chức 
truyền thông vào mùa thi nếu đối tượng truyền thông là học sinh – sinh viên…

-  Địa điểm truyền thông: thuận tiện, là nơi trung tâm để mọi người dễ đến, rộng rãi, thoáng mát, 
có chỗ ngồi để mọi người tham gia… Ở nông thôn, có thể chọn sân đình, sân kho, nhà văn hóa 
để làm địa điểm truyền thông

-  Thời tiết: nếu ngày truyền thông rơi vào ngày mưa, bão… cần có phương án thay thế hoặc lựa 
chọn giải pháp truyền thông trong nhà có mái che…

-  Chuẩn bị hậu cần: kiểm tra hệ thống kỹ thuật (âm thanh, ánh sáng…) trước khi buổi truyền thông 
diễn ra 60 phút, bố trí người chuyển mic, người sắp xếp chỗ ngồi…

2.6. Bước 6: Đánh giá kết quả truyền thông

Đây là phần rất quan trọng nhằm đánh giá xem chương trình truyền thông vừa diễn có đạt mục 
đích không và để rút kinh nghiệm cho những lần truyền thông sau. Có nhiều cách khác nhau để 
đánh giá kết quả truyền thông, nhưng thông thường có thể tham khảo 2 cách sau đây:

-	 	Dùng	bảng	kiểm	để	đánh	giá	tại	chỗ:	người	quan	sát	sẽ	sử	dụng	bảng	kiểm	để	theo	dõi/đánh	giá	
chung cho buổi truyền thông

-  Phỏng vấn người tham gia buổi truyền thông sau khi kết thúc: có thể phỏng vấn 10-20 người 
đã tham dự
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Tham khảo mẫu đánh giá sau:

mẫu 1: Sử dụng Bảng kiểm sau mỗi lần truyền thông, phát cho người tham tự điền vào, sau đó rút 
kinh nghiệm cho các lần sinh hoạt sau.

sTT Đề mục Tốt
Chưa 

tốt
Chưa 
làm

1 Không khí buổi nói chuyện có thân mật cởi mở hay không?

2 Không khí buổi nói chuyện có cởi mở, thân mật không? 

3 Cách sắp xếp chỗ ngồi đã hợp lý hay chua?

4
Có mở đầu đầu hấp dẫn chưa: bằng cách kể chuyện, xem tranh, 
đóng tiểu phẩm…rồi sau đó đặt câu hỏi để chị em khám phám 
hay không?

5
Có giúp người tham gia liên hệ với hoàn cảnh thực tế của mình 
hay không?

6 Có giải thích từng phần trước khi qua phần kế tiếp hay không?

7 Có tránh dung những chữ khó hiểu không?

8
Có kiểm tra xem những người tham gia có hiểu và nhớ những 
điều đã thảo luận hay không?

9
Có giúp người tham gia thảo luận về những vấn đề của họ hay 
không?

10
Có giúp người tham gia đi đến Quyết định là họ sẽ làm gì sau 
buổi thảo luận này không?

mẫu 2: Sử dụng để quan sát một buổi truyền thông

sTT Nội dung 
Tốt
(2đ)

Chưa 
tốt

(1đ)

Chưa 
làm 
(0đ)

Hệ số
Điểm 

đạt 
được

1 Công tác tổ chức

- Thời lượng phù hợp với nội dung

- Cách bố trí chỗ ngồi phù hợp

- Địa điểm tổ chức phù hợp, thuận tiện

2 mở đầu

- Chào hỏi thân mật

- Nêu chủ đề của buổi truyền thong

- Tìm hiểu nhận thức hiện tại của người tham gia
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3 Nội dung

- Thông tin đầy đủ 2

- Thông tin được trình bày theo trình tự hợp lý 

- Kiến thức chính xác 2

-  Có ví dụ/câu chuyện/số liệu minh hoạ thực tế phù 
hợp với cộng đồng

- Từ ngữ dễ hiểu, dung từ địa phương

4
sử dụng phương tiện minh hoạ (tranh, dụng cụ, 
mô hình...)

- Phù hợp với nội dung

- Phù hợp với đối tượng

-  Mọi người tham gia có thể nhìn thấy, sờ thấy (nếu là 
mô hình, dụng cụ)

2

5 Kỹ năng trình bày

- Nói rõ ràng 2

- Mắt nhìn bao quát toàn bộ nhóm

- Nét mặt thân thiện

- Thể hiện sự lắng nghe

- Chọn vị trí đứng/ngồi phù hợp

6 Tạo sự tham gia tích cực của người tham dự

-  Đặt câu hỏi đảm bảo người nghe hiểu được nội 
dung trao đổi

2

- Không chỉ trích khi có người nói sai

- Khen ngợi khi nói đúng

-  Sử dụng các biện pháp tăng cường sự  tham gia của 
thành viên (ví dụ, nêu tình huống, câu hỏi, câu đố, 
bài tập thực hành …)

2

7 Kết thúc

-  Tóm tắt nội dung/Nhấn mạnh những điều cần nhớ, 
cần làm, cần lưu ý trong mỗi phần

2

-  Thống nhất kế hoạch cho những lần truyền 
thông sau

Tổng cộng số điểm
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Ghi chú:

Tổng số điểm tối đa:   50 (25*2) + 14 (7*2) = 64

Điểm đạt:    48  (75% điểm tối đa)

Kết luận:    ¨ Đạt yêu cầu

       ¨ Chưa đạt yêu cầu

mẫu 3: Bảng hỏi dùng để phỏng vấn hoặc cho người tham gia nhận xét (bằng cách khoanh lại) sau 
một buổi truyền thông

*Về nội dung

Câu hỏi Câu trả lời

a. Buổi truyền thông có cung cấp thông tin gì mới 
với anh chị không?

1. Nhiều thông tin mới
2. Một số thông tin mới
3. Không có gì mới

b. Anh/chị đánh giá chất lượng của buổi truyền 
thông vừa rồi ở mức độ nào?

1. Kém
2. Trung bình
3. Tốt
4. Rất tốt

c. Nhìn chung, anh/chị có hài lòng với buổi truyền 
thông không?

1. Rất không hài lòng
2. Không hài lòng
3. Hài lòng
4.  Rất hài lòng

d. Nếu tiếp tục tổ chức các buổi truyền thông khác 
tại đây anh/chị có muốn đến xem nữa không?

1. Chắc chắn sẽ không bao giờ đi xem nữa
2. Không muốn đi xem 
3. Có, sẽ đi xem tiếp
4. Rất muốn đi xem tiếp

*Về phương pháp/cách truyền thông

a. Theo anh chị, phương pháp cung cấp thông tin 
như thế nào?

1. Đa dạng, phong phú
2. Sáng tạo
3. Bình thường
4. Không có gì hấp dẫn

b. Theo anh chị, buổi truyền thông có tạo ra không 
khí trao đổi cởi mở giữa mọi người không

1. Rất cởi mở, mọi người trao đổi thoải mái. Có nhiều 
người phát biểu và chia sẻ quan điểm
2. Bình thường
3. Mọi người không muốn nói gì

c. Anh chị đánh giá như thế nào về người hướng 
dẫn/điều hành buổi truyền thông

1. Thân thiện, và sáng tạo, lôi cuốn được mọi người
2. Bình thường
3. Tẻ nhạt

*Về khâu tổ chức

Anh chị hãy lựa chọn bằng cách đánh dấu x vào ô 
phù hợp

Phù hợp
Bình 
thường

Không phù hợp

1. Thời gian tổ chức

2. Địa điểm tổ chức

3. Chỗ ngồi của người xem
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3.  Huy động nguồn lực trong việc thực hiện kế hoạch truyền thông tại địa phương

3.1. Tổ chức các sự kiện xã hội, tạo động lực trong việc huy động tiềm năng cộng đồng 
để truyền thông giáo dục

-  Để tăng cường khả năng huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy xã hội hoá truyền thông giáo dục 
phòng chống BLGĐ, điều đầu tiên cần hướng tới là tổ chức các hoạt động, các sự kiện xã hội để 
cộng đồng có điều kiện thể hiện sự quan tâm của mình đối với việc phòng chống BLGĐ. 

-   Phải thiết kế, tổ chức được các phong trào có sự chứng kiến, tham gia trực tiếp của cộng đồng. Ví 
dụ: tổ chức chiến dịch “Tôi là người đàn ông đích thực” , không chỉ có nam giới tham gia mà còn 
thu hút được sự quan tâm đông đảo của các tầng lớp xã hội và mọi người dân. Những người vợ, 
bạn gái và cả các em học sinh, sinh viên nữ, các bậc cha mẹ, ông bà, cũng tham gia cùng với nam 
thanh niên trong khâu chuẩn bị tư liệu và phân tích các tình huống dự thi.           

-  Cần huy động các nguồn lực tại chỗ, tạo ra một kích thích, hoạt động đòn bẩy để phát huy năng 
lực cộng đồng về tài chính, trang thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo và nâng cao năng lực 
có chất lượng. Tuy nhiên, sự tham gia không có nghĩa là tất cả các thành viên trong cộng đồng 
đó đều có mặt và đều làm một cái gì đó. 

-  Các hoạt động cần được phổ biến rộng rãi và có kế hoạch triển khai ở các địa phương, tạo sự 
quan tâm chú ý của các bậc cha mẹ và cộng đồng xã hội. Biến các hoạt động của các dự án nhỏ 
ở cấp thôn/xóm thành phong trào ở xã/phường, vận động mọi người dân, mọi tầng lớp xã hội 
tham gia.

3.2. Lồng ghép nội dung truyền thông giáo dục vào các quy ước, hương ước làng xã

-  Hình thức lồng ghép nội dung truyền thông giáo dục phòng, chống BLGĐ vào hương ước của 
làng, xã chính là một cách để giám sát và đánh giá việc thực hiện của các hộ gia đình. Những quy 
định tập tục của thôn làng nhiều khi có tác động đến người dân nhiều hơn những quy định mang 
tính chất hành chính của chính quyền. 

-  Tuy chưa phải là pháp luật nhà nước, nhưng hương ước mang nặng cái tục và cái tâm, nên các 
hộ gia đình rất cố gắng để thực hiện những điều họ cam kết. Việc lồng ghép truyền thông giáo 
dục phòng, chống BLGĐ vào hương ước sẽ có hiệu quả cao vì tỉ lệ thôn ấp có hương ước đang 
được thực hiện là khá lớn. Bạn có thể lồng ghép những vấn đề về ứng xử, giao tiếp trong cuộc 
sống hàng ngày tại địa bàn của mình, những tiêu chí để xây dựng cuộc sống bình đẳng vào trong 
hương ước cộng đồng dân tộc, vùng, miền, xã, thôn. 

3.3  Đẩy mạnh huy động nguồn lực hợp tác quốc tế 

-  Tổ chức tốt các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế khác là nguồn lực hết sức quan trọng. 
Nhiều tổ chức quốc tế đang rất tích cực trợ giúp chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực phòng, chống 
BLGĐ	và	như	UN,	WHO,	ADB….	Trong	kế	hoạch	hợp	tác	phòng,	chống	BLGĐ	nói	chung,	cần	có	kế	
hoạch chi tiết về nội dung truyền thông giáo dục, coi truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức 
người dân và cộng đồng là bước đột phá khởi đầu trong hoạt động phòng, chống BLGĐ. 
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-  Việc huy động tối đa các lực lượng xã hội tham gia vào công tác truyền thông giáo dục; lồng 
ghép các phương thức và nội dung truyền thông giáo dục phòng, chống BLGĐ vào các hoạt 
động xã hội, để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong lĩnh vực này sẽ góp phần thúc đẩy 
mọi tiềm năng, nhân lực, vật lực và tài lực cho mục tiêu phòng, chống BLGĐ trong thời gian tới.

III.TăNG CƯờNG sỰ THAm GIA CủA NAm GIỚI TrONG PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

1. Vì sao phải thu hút sự tham gia của nam giới trong phòng chống BLGĐ

-  Bình đẳng giới không phải là vấn đề của riêng phụ nữ, sự tham gia của cả hai giới sẽ giúp đạt 
được công bằng trong việc chia sẻ quyền lực và trách nhiệm trong gia đình, nơi làm việc và ngoài 
cộng đồng. Nam giới chiếm 50% dân số, là nguồn lực mạnh mẽ trong phòng chống bạo lực giới 
nói chung và bạo lực gia đình nói riêng

-  Nam giới là người “tạo ra” thì cũng chính là những người có thể “thay đổi”, phần lớn những người 
gây ra bạo lực gia đình và bạo lực giới là nam giới, vì vậy họ có trách nhiệm phải ngăn chặn các 
hành vi bạo lực của chính họ. Họ không chỉ có khả năng quyết định việc không sử dụng hành vi 
bạo lực mà còn có thể tham gia tích cực vào các hoạt động phản đối các thái độ và quan niệm 
mà hậu thuẫn cho bạo lực giới, trong đó có bạo lực gia đình.

-  Bình đẳng giới chỉ có thể đạt được khi phụ nữ và nam giới cùng nhau hợp tác và chung sức để 
giải quyết các tồn tại trong xã hội mà có nguồn gốc từ sự bất bình đẳng và kì thị

-  Hiện nay phần lớn các chức vụ lãnh đạo quan trọng đều do nam giới nắm giữ, họ là những người 
đưa ra các quyết định và dẫn dắt các ý kiến, vì vậy chúng ta cần làm việc với họ để có được những 
ủng hộ về mặt chính trị, tài chính và tinh thần đối với các hoạt động phòng chống bạo lực giới.

-  Bạo lực không phải là hành vi mang tính bẩm sinh của nam giới, hành vi bạo lực của họ là sản 
phẩm của các khuôn mẫu và định kiến giới đối với nam giới. Làm việc với nam giới có thể giúp 
thay đổi các nguyên tắc và định kiến, giúp nam giới nói không với bạo lực.

-  Mặc dù các hoạt động phòng chống BLGĐ và bạo lực giới diễn ra được nhiều năm nhưng bạo lực 
vẫn lan tràn khắp nơi, hiệu quả phòng chống vẫn chưa cao. Một phần do có sự tham gia tích cực 
của nam giới trong phòng chống BLGĐ

-  Nhiều nam giới sẵn sàng tham gia vào hoạt động phòng chống bạo lực gia đình nhưng họ lại 
thiếu sự hỗ trợ, hơn nữa, nhiều người rất muốn tham gia nhưng họ không biết tham gia bằng 
cách nào.

-  Nhiều người đàn ông cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình, nhưng họ nhận được rất ít sự hỗ trợ 
mà họ cần.

-  Nam giới là những người rất biết lắng nghe bạn bè của họ, do đó chúng ta cần vận động nam 
giới tuyên truyền và phổ biến rộng rãi các bức thông điệp phòng chống bạo lực gia đình, nơi làm 
việc và cộng đồng của họ.
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2. Các phương pháp nhằm tăng cường sự tham gia của nam giới trong phòng chống 
BLGĐ

Trong những năm gần đây, nhiều nơi trên thế giới đã tiến hành các chương trình phòng ngừa, can 
thiệp có sự tham gia của nam giới, trong đó có nhiều người đã hoặc đang có nguy cơ sử dụng các 
hành	vi	bạo	lực,	lạm	dụng	tình	dục	hoặc	ngược	đãi	bạn	tình	của	mình.	Dưới	đây	là	2	phương	pháp	
nhằm tăng cường sự tham gia của nam giới vào hoạt động phòng, chống BLGĐ

2.1. Các chương trình ngăn ngừa bạo lực dành cho trẻ em và thanh thiếu niên tại 
trường học

-  Ngăn chặn bạo lực trước khi nó xảy ra là một mục tiêu chính của chương trình phòng ngừa bạo 
lực dành cho mọi đối tượng trong xã hội, đặc biệt là các trẻ em trai, đặc biệt là trong một môi 
trường giáo dục hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp

-  Các kĩ năng mà trẻ được trau dồi và bổ sung khi tham gia các chương trình ngăn ngừa khởi đầu 
đã được thực hiện tại nhiều nước bao gồm: kĩ năng giao tiếp, kĩ năng lựa chọn giải pháp phi bạo 
lực, khả năng thấu hiểu và tôn trọng lựa chọn, quan điểm của ngừơi khác, kĩ năng giải quyết vấn 
đề thông qua các hành vi phi bạo lực, kĩ năng xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững, kĩ năng 
tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi nguồn và hỗ trợ người khác…

-  Các hình thức thực hiện: 

 o  Sinh hoạt nhóm nam học sinh, tạo môi trường bàn 
luận cởi mở về các vấn đề có liên quan tới bạo lực, 
nam tính và hình mẫu người đàn ông lý tưởng

 o  Các chương trình truyền thông kêu gọi bình đẳng 
giới và phòng, chống bạo lực gia đình

Hình ảnh giới thiệu về chương trình Good-Touch/Bad 
Touch (thực hiện tại các trường học của Mỹ): Chương 
trình giáo dục này nhằm cung cấp thông tin và thảo luận 
với trẻ em về bạo lực tình dục, lạm dụng tình dục nơi học 
tập, các hình thức của bạo lực học đường, sự an toàn của 
internet, những quy tắc khi tiếp xúc với người lạ

2.2. Các chương trình can thiệp dành cho nhóm 
nam thanh niên trong cộng đồng

-  Đây là những nhóm đích đặc biệt cho các chương trình nâng cao nhận thức và thay đổi hành 
vi bởi họ đang ở trong độ tuổi cho những giai đoạn phát triển quan trọng để hiểu và áp dụng 
những mong đợi của xã hội về khuôn mẫu thế nào là một người đàn ông đích thực

-  Những chương trình dành cho nam thanh niên trong cộng đồng giúp giải quyết vấn đề bạo lực 
một cách trực tiếp bằng việc hướng dẫn và nâng cao các kĩ năng như: kĩ năng xây dựng, giữ gìn 
mối quan hệ cá nhân và gia đình; kĩ năng làm cha mẹ; kĩ năng kiểm soát cảm xúc và sự giận giữ, 
kĩ năng giao tiếp và hòa nhập xã hội
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-  Hình thức thực hiện: các khóa tập huấn, hội thảo hoặc tọa đàm, các sự kiện thể thao – văn hóa, 
xây dựng các nhóm câu lạc bộ, giáo dục đồng đẳng cho nhóm nam thanh niên tại cộng đồng…

2.3. Chương trình can thiệp dành cho nhóm nam giới gây bạo lực

-  Đây là chương trình can thiệp nhằm hỗ trợ những người đàn ông có xu hướng đối đầu hoặc ưa 
sử dụng bạo lực để họ có thể vượt qua bản thân và không tiếp tục sử dụng các hành vi bạo lực

-  Chương trình này giúp nam giới học cách đối mặt và kiểm soát thái độ, đồng thời hướng dẫn họ 
các cách để giải quyết mâu thuẫn với bạn đời, trị liệu để giải quyết xung đột giữa cặp vợ - chồng 
(đối tượng gây bạo lực và nạn nhân), tham vấn cho nhóm và cá nhân gây bạo lực, trị liệu tập 
trung vào các rối loạn tâm lý gây ra bởi các trải nghiệm buồn trong cuộc sống… 

-  Hình thức thực hiện: tham vấn cá nhân người nam giới gây bạo lực, làm việc nhóm trên các mối 
quan hệ họ hàng thân thiết hoặc cùng với người vợ của người gây bạo lực, làm việc với cá nhân và 
nhóm gây bạo lực trong đó cho phép các thành viên chia sẻ những trải nghiệm cuộc sống của mình
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 PHụ LụC
Bảng hỏi đánh giá sự tổn thương của người bị bạo lực gia đình

stt Câu hỏi Có Không

Bạo lực kinh tế

1

Chị cho biết công việc một ngày của chị (ghi 
rõ thời gian) :

  Buổi 
 sáng ....................................................................   
 

 Buổi 
 trưa ......................................................................   
 

   Buổi 
 chiều ...................................................................
 

 Buổi 
 tối.........................................................................

2

Hãy kể công việc 1 ngày của chồng chị:

  Buổi 
 sáng ....................................................................   
 

 Buổi  ....................................................................
 trưa ......................................................................   
 

   Buổi 
 chiều ...................................................................
 

 Buổi 
 tối.........................................................................

3

Ai là người tạo ra thu nhập chính trong gia 
đình chị

 Chồng.

 Vợ

4

Ai là người giữ kinh tế trong gia đình chị

  Chồng.

  Vợ

5

Khi mua những vật dụng lớn trong gia đình: 
ti vi, xe máy, xây nhà.... ai là người quyết định

  Chồng.

   Vợ
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6

Khi chi tiêu trong gia đình, chị thường phải:

 Xin tiền chồng

   Tùy ý chi tiêu

  Bàn bạc với chồng

  Khác ...................................................................

7 Anh ấy có bao giờ lấy đi số tiền chị kiếm được 
hay tiết kiệm được của chị không?

8

Đồ đạc trong nhà chị có bao giờ bị đập phá 
không?
Mấy lần
Ai là người đập phá. Đã bao giờ anh ấy đập 
phá đồ đạc khi giận vợ, giận con không

  Có:
  1 – 3 lần:
  4 – 6 lần
  Nhiều hơn 7 lần

  Không

Bạo lực tinh thần

1 Khi chị đi ra khỏi nhà có phải xin phép chồng 
không

2 Chị có phải kể rõ cho chồng biết là chị đi đâu, 
gặp ai, làm gì không

3 Anh ấy có giận dữ khi chị nói chuyện với người 
đàn ông khác không  

4 Anh ấy có thích chị liên lạc với gia đình nhà 
chị không

5

Có khi nào chồng chị lạnh nhat, không quan 
tâm đến chị không? 

    Lý do nào mà anh ấy lại làm đối xử với chị 
như thế............................

6

Có bao giờ chồng chị làm chị xấu hổ trước mặt 
họ hàng, con cái, hàng xóm không

  1 – 2 lần 

  Thỉnh thoảng

   Thường xuyên

  Không bao giờ

7

Chồng chị có làm gì hoặc đe dọa khiến chị sợ 
hãi không?

  Có

  Không
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Thể xác

1

Chồng chị có uồng rượu không?

  Không 

  Có:

  Tuần 1 – 2 lần:
  Ngày nào cũng uống: 

2

Anh ấy uống rượu vì lý do gì?

  Không hài lòng với chị

  Ghen tuông vô cớ

   Công việc không thuận lợi

  Giận vợ con.

  Chị từ chối quan hệ tình dục với anh ấy

   Lý do khác...........................................................
..................................

3

Khi uống rượu xong anh ấy có:

  Quát mắng vợ con

 Đập phá đồ đạc.

 Đánh vợ con

4

Đã khi nào anh ấy làm những hành động sau 
đây với chị và các con của chị chưa:

 Tát, đấm, đá 

 Xô đẩy hoặc kéo tóc chị

 Bóp cổ, kéo lê

 Làm chị bị bỏng

	 Dùng	đồ	vật	đánh,	ném	vào	người	chị

  Nhốt chị vào trong buồng kín không cho 
nói chuyện với ai

BL Tình dục

1

Chị thường sử dụng biện pháp tránh thai nào:

  Đặt vòng.

  Uống thuốc tránh thai.

  Sử dụng bao cao su

  Tính chu kỳ kinh.

   Không sử dụng biện pháp nào

2 Chồng chị có ngăn cản chị sử dụng biện pháp 
tránh thai không
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3

Ai là người sử dụng thường xuyên các biện 
pháp tránh thai 

 Vợ

 Chồng

4 Chồng chị đã từng dùng vũ lực ép chị quan hệ 
tình dục bao giờ chưa?

5 Nếu chị từ chối quan hệ tình dục vì bị ốm, mệt 
chồng chị có đồng ý không.

6

Nếu chị không đồng ý quan hệ tình dục với 
chồng, anh ấy sẽ làm gì chị:

	 	Ép	chị	quan	hệ.

  Không nói chuyện.

  Mắng chửi.

  Đánh đập chị

  Đánh đập con của chị

  Hành động khác.

7
Mặc dù không muốn, chị vẫn phải quan hệ 
tình dục với anh ấy vì lo sợ chồng minh gây ra 
điều xấu cho chị và cho con chị.

8 Anh ấy có bắt chị phải xem phim, ảnh, tranh 
khiêu dâm không

9 mức độ sang trấn do bị bạo lực

Chị đã từng chị có các biểu hiện sang trấn  
dưới đây do bị bạo lực: 

   Tình cảm: lo lắng, tách cô lập với cộng 
đồng, tâm trạng thay đổi đột ngột, trầm 
cảm, trầm cảm, đau buồn, tội lỗi/xấu hổ, 
sợ hãi, từ chối sự trợ giúp

   Nhận thức: hồi tưởng, mơ thấy ác mông, 
khó để tập trung, chú ý và nghi nhớ.

   Thể chất: khó thở, đâu đầu, kém ăn, vã 
mồ hôi, huyết áp cao, nôn mửa, giác ngủ 
bất an

   Hành vi: thoái lui, tăng/giảm vị giác, lạm 
dụng chất gây nghiện, tự tử, giết người
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10 Tổn thương về thể chất:

Đã bao giờ bị chị rơi vào tình trạng:

 Bị bầm tím, sưng tấy cơ thể, chảy máu.

  1 - 3 lần            3 – 5 lần          5 lần trở lên

 Bị thương: vỡ đầu, gãy tay, chân, xương

  1 - 3 lần            3 – 5 lần          5 lần trở lên

 Nạo phá thai

  1 - 3 lần            3 – 5 lần          5 lần trở lên

 Chữa các bệnh phụ khoa

  1 - 3 lần            3 – 5 lần          5 lần trở lên




