
 

 
Thông cáo báo chí 
 
 

World Vision Việt Nam và Orion Food Vina chung tay xây dựng  
môi trường an toàn và yêu thương trong trường học cho trẻ em Việt Nam 

 
 

Thanh Hóa, Việt Nam, 17 tháng 9 năm 2020 – Hưởng ứng Sáng kiến 5 năm về “Chấm dứt bạo lực thân 
thể trẻ em trong gia đình và trường học” do tổ chức World Vision Việt Nam khởi xướng năm 2017, sáng 
nay, Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa và World Vision Việt Nam đã tổ chức Lễ khởi động dự án “Lớp học vui 
| Hope in Class – Chung tay chấm dứt bạo lực trong trường học”.  
 
Dự án “Lớp học vui | Hope in Class” hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường an toàn và yêu thương 
trong trường học thông qua việc cải thiện năng lực thể hiện hành vi của trẻ, cũng như tăng cường sự 
phối hợp và tham gia giữa các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục, thầy cô giáo và cha mẹ/người chăm 
sóc trẻ trong quá trình nuôi dạy trẻ và giải quyết bạo lực. 
 
Với ngân sách sách hơn 4.9 tỉ đồng, Dự án “Lớp học vui | Hope in Class”, do Tập đoàn Orion và công ty 
Orion Food Vina tài trợ, dự kiến sẽ được thực hiện trong ba năm (từ tháng 4/2020 đến tháng 9/2022), 
với đối tượng hưởng lợi là 10.000 học sinh đến từ 40 trường học tại tỉnh Thanh Hoá (huyện Thường 
Xuân, Bá Thước và Lang Chánh) và thành phố Hải Phòng (quận Ngô Quyền).  
 
Đại đa số người dân Việt Nam trong những năm gần đây đã có sự thay đổi rõ rệt trong nhận thức, cụ 
thể là nhiều bậc cha mẹ và thầy cô giáo đã rất nỗ lực tìm tòi, áp dụng những phương pháp giáo dục tiến 
bộ, không bạo lực. Tuy nhiên, sự thay đổi nhận thức này vẫn chưa đủ và chưa đồng đều ở mọi thành 
phần trong xã hội. Theo Điều tra Quốc gia ban đầu của tổ chức World Vision Việt Nam năm 2018, bạo 
lực thân thể là hình thức bạo lực trẻ em phổ biến nhất tại Việt Nam. Theo đó, có tới 33,2% tương đương 
với 15.033 trẻ em và thanh thiếu niên cho biết mình đã từng bị bạo lực thân thể trong 12 tháng qua. 
 
Tại Lễ khởi động, ông Kim Jae Sin, Tổng giám đốc công ty Orion Food Vina cho biết: “Trẻ em là niềm hy 
vọng dẫn dắt tương lai của Việt Nam. Trẻ em có quyền được nhận nền giáo dục chất lượng cao trong 
một môi trường học đường an toàn hơn và phát triển thành tài nguyên của đất nước. Việc tài trợ của 
Orion Food Vina với nhiều sản phẩm đã trở thành người bạn thân thiết của trẻ nhỏ Việt Nam như 
Choco.Pie hay Custas cho dự án Lớp học vui mà World Vision cùng các đối tác Việt Nam đang triển khai 
để thúc đẩy bảo vệ trẻ em là việc có ý nghĩa rất lớn.” 
 
Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng bên cạnh gia đình, trường học cũng là nơi bạo lực trẻ em diễn ra khá 
phổ biến, bao gồm bạo lực giữa các bạn đồng trang lứa và các hình thức kỷ luật chưa phù hợp của thầy 
cô giáo đối với học sinh. Cũng theo Điều tra Quốc gia ban đầu của World Vision Việt Nam năm 2018, 
57,8% trẻ em đã có trải nghiệm bạo lực tại trường học. Theo số liệu thống kê hàng năm của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, có 1.600 vụ bạo lực trong và ngoài trường học được báo cáo lại trong giai đoạn 2014 - 
2015. Điều tra chung giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ghi nhận 18.571 vụ bạo lực học 
đường trong khoảng từ năm 2011 đến tháng 4 năm 2018.  
 
Tại sự kiện Lễ khởi động Sáng kiến Lớp học vui | Hope in Class, Bà Thân Thị Hà – Giám đốc Vận hành 
các chương trình, World Vision Việt Nam phát biểu: “Mọi hình thức bạo lực trẻ em, bao gồm bạo lực trẻ 
em trong trường học, đều để lại những tổn thương lâu dài lên sự phát triển của trẻ và gây ảnh hưởng  
 



 

 
tiêu cực lên chất lượng cuộc sống của các em. Bạo lực trong trường học đã trở nên phổ biến tại rất nhiều 
nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Dự án ‘Lớp học vui | Hope in Class’ được thiết kế và phát triền 
với niềm tin rằng mỗi chúng ta đều có thể đóng góp sức mình nhằm mang lại một môi trường học tập 
an toàn, tràn đầy tình yêu thương nơi mọi trẻ em được lớn lên mà không phải trải nghiệm sự sợ hãi và 
bạo lực.” 
 
“Các hoạt động của Dự án ‘Lớp học vui | Hope in Class’ sẽ trang bị cho trẻ em các kỹ năng giao tiếp ôn 
hoà và giúp nuôi dưỡng các thói quen tích cực như bày tỏ cảm xúc, lắng nghe chủ động, hay tìm giải 
pháp chung dựa trên tình yêu thương và sự thấu hiểu. Các hoạt động này cũng được thiết kế thân thiện 
với giới trẻ, nhằm khuyến khích các em hiểu, trân trọng và sẻ chia các giá trị tốt đẹp như tinh thần đoàn 
kết, lòng kiên nhẫn, và sự tôn trọng lẫn nhau”, bà Phan Thị Kim Liên – Quản lý Dự án nhấn mạnh. 
 
“Thầy cô giáo, cha mẹ và người chăm sóc trẻ có vai trò tối quan trọng trong việc ngăn ngừa và xử lý bạo 
lực trong trường học. Thông qua Dự án ‘Lớp học vui | Hope in Class’, thầy cô giáo, cha mẹ và người chăm 
sóc trẻ sẽ tham gia vào các hoạt động đa dạng để nâng cao nhận thức về vấn đề bạo lực trong trường 
học, trang bị các kỹ năng cơ bản để thảo luận về nội dung này, cũng như cải thiện các kỹ năng làm cha 
mẹ tích cực, đặc biệt khi đối diện với thái độ, hành vi tiêu cực của trẻ”, bà Phan Thị Kim Liên cho biết 
thêm. 
 
Dự án “Lớp học vui | Hope in Class” nằm trong chuỗi nỗ lực bền bỉ của tổ chức World Vision Việt Nam 
để chấm dứt mọi hình thức bạo lực trẻ em. Việc ký kết thoả thuận hợp tác ba năm cho Dự án này giữa 
World Vision Việt Nam và Orion Food Vina được kỳ vọng sẽ khuyến khích sự tham gia của khối doanh 
nghiệp tư nhân nhằm chấm dứt bạo lực trẻ em trong trường học nói riêng và bạo lực đối với trẻ em nói 
chung. 
 
 
### 
 
Về tổ chức World Vision Việt Nam: 
 
World Vision là tổ chức nhân đạo Cơ đốc, thực hiện các chương trình cứu trợ, phát triển và vận động 
chính sách nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu vùng xa, 
sống trong hoàn cảnh nghèo khó. World Vision giúp đỡ tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, 
chủng tộc, dân tộc hay giới. 
 
World Vision có mặt ở Việt Nam từ năm 1988 với các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, sau đó chính thức 
mở văn phòng đại diện ở Hà Nội vào năm 1990. Từ năm 1990, World Vision đã phối hợp với chính phủ 
và người dân Việt Nam, cùng các tổ chức phi chính phủ quốc tế khác thực hiện các chương trình cứu trợ, 
phát triển và vận động chính sách ở các cộng đồng còn đang gặp nhiều khó khăn. Các chương trình phát 
triển dài hạn của World Vision đang được triển khai tại 37 huyện của 14 tỉnh, thành phố trên cả nước. 
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