
PHÕNG CHỐNG BẮT CÓC 

HLV: ALT. Phạm Thanh Tùng 

I. MỤC TIÊU: 

1. Về kiến thức: 

- Trình bày thế nào là bắt cóc trẻ em và tác hại của việc bắt cóc trẻ em. 

- Liệt kê được các tình huống có nguy cơ bị bắt cóc. 

- Nêu các cách phòng tránh từ xa các tình huống có nguy cơ bị bắt cóc. 

- Trình bày cách xử lý một số tình huống có nguy cơ bị bắt cóc trẻ. 

2. Về kỹ năng: 

- Xử lý được một số các tình huống có nguy cơ bị bắt cóc trẻ em. 

- Có kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề. 

 

II. ĐỐI TƢỢNG GIÁO DỤC: 

- Chủ đề được thiết kế dành cho tất cả Đoàn sinh. 

 

III. TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG TIỆN HỖ TRỢ 

- Tranh, ảnh minh họa các tình huống có nguy cơ bị bắt cóc trẻ em. 

- Các tình huống, vật dụng để đóng vai. 

- Câu chuyện kể. 

 

IV. HƢỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 

Hoạt động 1: Nhận biết và phòng chống 

a.Mục tiêu: Hàng năm, có rất trẻ em biến mất trên khắp thế giới. Những người bắt 

cóc vì hám lợi và rất giỏi về nắm bắt tâm lý. Chúng có thể dễ dàng tiếp cận xây dựng lòng 

tin, rồi sau đó sẽ lợi dụng và bắt cóc bọn trẻ. Chỉ cần một phút lơ là chúng ta có thể sẽ bị mất 

đi đoàn sinh, đưa con trong nháy mắt. Nhằm phòng chống tình trạng bắt cóc trẻ em các 

Trưởng cùng các bậc phụ huynh cần tìm hiểu và dạy cho trẻ một số vấn đề sau:        

b. Cách tiến hành: 

1. Dạy con không nói chuyện với ngƣời lạ: Bạn cần dạy trẻ kỹ năng này là cho chúng 

biết khi có một ai đó lạ mặt tiếp cận thì phải cảnh giác, giử khoảng cách, chạy trốn 

ngay lập tức và nói với cha mẹ hoặc những người khác như: cảnh sát, nhân viên cửa 

hàng, người đi đường,… để nhờ sự giúp đỡ. 

2. Nâng cao nhận thức của trẻ: Dạy trẻ đi với đám đông không đi một mình, nhớ số 

điện thoại của Ba/Mẹ của Trưởng đơn vị, 113 cảnh sát, hãy nhớ ghi lại biển số xe của 

kẻ lạ mặt, luôn luôn cảnh giác với những chiếc xe lạ hoặc bất cứ ai đang theo dõi. 

 



3. Dạy trẻ luôn để mắt tới cha mẹ: Trong một khu phố hay một siêu thị đông đúc, bạn 

không bao giờ rời mắt khỏi con vì sợ con bị lạc. Tương tự, bạn dạy trẻ cũng có ý thức 

như vậy: luôn luôn để mắt tới cha mẹ và khi cha mẹ khuất khỏi tầm nhìn của trẻ thì 

hãy gọi to lên. 

 

4. Dạy trẻ tự phòng: Có thể dạy cho trẻ những “phản kháng đơn giản” khi có người lạ 

tiếp cận như: đá vào những chân, đầu gối và vùng nhạy cảm của kẻ lạ. Bạn hãy dạy 

con bạn dùng hết sức hét thật to: “Cô/chú không phải mẹ/bố của tôi” để tạo sự chú ý 

của những người xung quanh và có cơ hội để bé chạy đi. 

 

5.  Hoạt động trong cộng đồng: Hãy dạy trẻ biết rằng những mối nguy hiểm luôn rình 

rập, khi mà trẻ đi một mình tại những nơi vắng vẻ, hãy dạy trẻ luôn luôn để mắt tới 

nhóm bạn. Những kẻ bắt cóc thường hành động bắt trẻ khi trẻ đi một mình. 

 

6. Hiểm họa có thể xuất phát từ internet: Nhiều trẻ sử dụng internet và đặc biệt là từ 

rất sớm. Bạn hãy dạy trẻ không được công khai những thông tin cá nhân lên trên 

mạng, bao gồm: họ tên đầy đủ, tên của những thành viên trong gia đình, số điện thoại, 

địa chỉ hoặc trường học. Chỉ cần với những thông tin này, một kẻ lạ mặt có thể đóng 

vai một người bạn đáng tin tưởng và dễ dàng tiếp cận. 

 

7. “Phải làm gì nếu có ngƣời lạ cho quà?”: Dạy trẻ cần lịch sự và cương quyết từ chối 

quà, kẹo bánh của người lạ và tránh xa, đề phòng những món quà, bánh, kẹo đó có tẩm 

thuốc mê, bé ngửi hoặc ăn vào sẽ bị trúng mưu kế của kẻ xấu, cha mẹ và huynh trưởng 

nên dạy cho trẻ không nhận bất kỳ món đồ nào của người lạ cho mà phải từ chối khéo 

léo rằng “ba mẹ  hoặc Trưởng của cháu không cho phép nhận”. Sau đó bé hãy tìm đến 

chỗ có người lớn hoặc đoàn của mình đứng để tránh bị người lạ kia tiếp tục dụ dỗ. 

 

8. “Con phải làm gì nếu có ngƣời lạ kéo tay con đi?” Trong trường hợp bé bị lôi đi, 

dạy cho trẻ cần kêu khóc, la thật to để được giúp đỡ. Nhớ số điện thoại nhà, cha/mẹ 

hoặc Trưởng là điều cha mẹ/Trưởng cần thiết phải dạy cho trẻ. 

 

 

 

 

 

 



Băng reo:  

KHÔNG ĐƢỢC = TIẾP XÖC VỚI NGƢỜI LẠ. 

KHÔNG ĐƢỢC = NHẬN QUÀ CỦA NGƢỜI LẠ. 

KHÔNG ĐƢỢC = NGHE LỜI CỦA NGƢỜI LẠ. 

KHÔNG ĐƢỢC = ĐI THEO VỚI NGƢỜI LẠ. 

          

KHÔNG ĐƢỢC = TIẾP/NHẬN/NGHE/ĐI   A! A! A!!!     

 

c. Kết luận: Trò chơi này nhắc nhở chúng ta phải biết bảo vệ bản thân mình bởi các 

nguy cơ có thể gây tổn thương cho bản thân mình. 

 

Hoạt động 2: Bắt cóc trẻ em và tác hại của bắt cóc trẻ em. 
 

         a. Mục tiêu: nhận biết một số tình huống thường gặp: 

  

Ngƣời lạ yêu cầu giúp đỡ. 

  
 
 

 

 

 

 

 

http://www.cuasotinhyeu.vn/sites/default/files/tin-tuc/2018/02/05/12-dau-hieu-co-the-giup-ban-nhan-ra-ke-bat-coc-tre-em-csty1-min.jpg


 

 

Ngƣời lớn kéo theo kéo theo một đứa trẻ đang hoảng loạn 

 
 

 

Ngƣời lạ chăm chú quan sát đứa trẻ 
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Tiếp cận tặng quà bánh cho trẻ 

 
 

 

Tự nhận là ngƣời than quen của trẻ 
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Sử dụng trẻ khác làm mồi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuasotinhyeu.vn/sites/default/files/filefield_paths/12-dau-hieu-co-the-giup-ban-nhan-ra-ke-bat-coc-tre-em-csty6-min.jpg


 

 

Ngƣời lạ cho đi nhờ xe 

 
 

 

Mời trẻ chơi trò chơi mới 
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Mời chào trẻ giữa đƣờng 

 
 

 

Yêu cầu trẻ đi cùng ngƣời lạ 
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b. Cách tiến hành: hoạt động sánh vai những tình huống nêu trên: 

 - Chia về cho các Toán thực hiện tình huống, 1 phút chuẩn bị và thực hiện. 

 - Thảo luận: Đặt thêm một số tình huống phụ? 

                      Để lại những tác hại, tổn thương gì khi trẻ bị bắt cóc? 

                      Đặt ra giải pháp gì để chống lại nạn bắt cóc trẻ em?  

c. Kết luận 

- Bắt cóc trẻ em là một người nào đó dùng sức mạnh để bắt trẻ em nhằm thực hiện ý 

đồ xấu. 

- Nạn nhân của bắt cóc thường là trẻ em, hung thủ có thể cả người lạ và người quen. 

 

Hoạt động 3: Thực hành phòng tránh các tình huống có nguy 

cơ bị bắt cóc 

 

a. Mục tiêu: giúp trẻ nhận biết ghi nhớ một số nguyên tác để phòng tránh. 

- Để phòng tránh không bị bắt cóc trẻ em, các em cần: 

 Không đi một mình nơi tối tăm, vắng vẻ. 

 Không nhận quà, bánh kẹo của người lạ. 

 Không đi theo người lạ. 

 Không cho người lạ vào nhà khi ở một mình. 

 Không sử dụng phương tiện công cộng khi chỉ có một mình. 

 Không sử dụng thực phẩm, dụng cụ khi không biết rõ.  

 Không nhận lời giúp đỡ người khác khi không có người thân đồng ý, giám sát. 

 

- Hình thành kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề: 

 Huấn luyện giúp trẻ biết cách chối từ lịch sự khi gặp phải tình huống. 

 Biết quan sát xung quanh và ghi nhớ. 

 Di chuyển đến những nơi an toàn. 

 Biết đối kháng như là la lớn: ”Con bị bắt cóc”, giẫy mạnh, cắn, đánh/đạp vào 

những chổ hiểm. 

 Biết liên lạc những số khẩn cấp để xin giúp đỡ… 

 Có thể theo dỏi một số đường links: 

https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-

8&p=nh%E1%BB%AFng+video+ph%C3%B2ng+ch%E1%BB%91ng+b%E1

%BA%AFt+c%C3%B3c&type=E210US91215G91642#id=8&vid=d780052db7

e765d7d4639953e7cd8416&action=view 

https://www.youtube.com/watch?v=O__keB2TcaE 

https://www.youtube.com/watch?v=hiDEI_ZRwD4 

 

b. Cách tiến hành: 

https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=nh%E1%BB%AFng+video+ph%C3%B2ng+ch%E1%BB%91ng+b%E1%BA%AFt+c%C3%B3c&type=E210US91215G91642#id=8&vid=d780052db7e765d7d4639953e7cd8416&action=view
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=nh%E1%BB%AFng+video+ph%C3%B2ng+ch%E1%BB%91ng+b%E1%BA%AFt+c%C3%B3c&type=E210US91215G91642#id=8&vid=d780052db7e765d7d4639953e7cd8416&action=view
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=nh%E1%BB%AFng+video+ph%C3%B2ng+ch%E1%BB%91ng+b%E1%BA%AFt+c%C3%B3c&type=E210US91215G91642#id=8&vid=d780052db7e765d7d4639953e7cd8416&action=view
https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=nh%E1%BB%AFng+video+ph%C3%B2ng+ch%E1%BB%91ng+b%E1%BA%AFt+c%C3%B3c&type=E210US91215G91642#id=8&vid=d780052db7e765d7d4639953e7cd8416&action=view
https://www.youtube.com/watch?v=O__keB2TcaE
https://www.youtube.com/watch?v=hiDEI_ZRwD4


- Đặc một số tình huống để thực hành kỹ năng thoát thân. 

- Xin tham khảo video:  

- https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%

3Fv%3DbRnRv34B7Ys%26t%3D11s%26fbclid%3DIwAR2bFj91EC3R4RYRU-

GqfkTAEYb0U75Gr1GAVigR6II7dAX6bB71VoW_vBk&h=AT1wo7lbKllNCqdJ

GYrrMXnbhsH5Dgs7RPxr-

klkG953cVioDNAN5lG9mIm1wNdpUfV36URc1EN8uWi9xVYCc-XePsI-

FlWbvCg6BWnIw2memVl-nJqG2T3HO6cTvZ4ZVeThdA 

- https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fafamily.vn%2Fnews-

20160418103923438.chn 

 

c. Kết luận: 

Khi gặp các tình huống có nguy cơ bị bắt cóc trẻ em các em cần: 

- Nhận biết tình huống 

- Bình tĩnh 

- Từ chối và tìm người trợ giúp. 

 

V.PHẦN KẾT 

Kỹ năng phòng tránh bị bắt cóc trẻ em là một kỹ năng quan trọng cần trang bị cho trẻ. 

Kỹ năng này giúp trẻ nhận biết, phòng tránh và xử lý được các tình huống có nguy cơ 

bị bắt cóc. Trẻ biết cách tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác. 

Bắt cóc trẻ em đang trở thành vấn nạn vô cùng đáng lo ngại với các bậc cha mẹ. Đáng 

báo động, số vụ bắt cóc trẻ em ngày càng gia tăng với thủ đoạn vô cùng tinh vi và khó 

lường. Vì thế, hơn bao giờ hết, những bậc phụ huynh các Trưởng đơn vị cần chú ý hơn 

đến việc trang bị cho trẻ những kỹ năng tự vệ để có thể ứng phó trước những tình 

huống nguy hiểm.  

 

 

 

 

 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbRnRv34B7Ys%26t%3D11s%26fbclid%3DIwAR2bFj91EC3R4RYRU-GqfkTAEYb0U75Gr1GAVigR6II7dAX6bB71VoW_vBk&h=AT1wo7lbKllNCqdJGYrrMXnbhsH5Dgs7RPxr-klkG953cVioDNAN5lG9mIm1wNdpUfV36URc1EN8uWi9xVYCc-XePsI-FlWbvCg6BWnIw2memVl-nJqG2T3HO6cTvZ4ZVeThdA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbRnRv34B7Ys%26t%3D11s%26fbclid%3DIwAR2bFj91EC3R4RYRU-GqfkTAEYb0U75Gr1GAVigR6II7dAX6bB71VoW_vBk&h=AT1wo7lbKllNCqdJGYrrMXnbhsH5Dgs7RPxr-klkG953cVioDNAN5lG9mIm1wNdpUfV36URc1EN8uWi9xVYCc-XePsI-FlWbvCg6BWnIw2memVl-nJqG2T3HO6cTvZ4ZVeThdA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbRnRv34B7Ys%26t%3D11s%26fbclid%3DIwAR2bFj91EC3R4RYRU-GqfkTAEYb0U75Gr1GAVigR6II7dAX6bB71VoW_vBk&h=AT1wo7lbKllNCqdJGYrrMXnbhsH5Dgs7RPxr-klkG953cVioDNAN5lG9mIm1wNdpUfV36URc1EN8uWi9xVYCc-XePsI-FlWbvCg6BWnIw2memVl-nJqG2T3HO6cTvZ4ZVeThdA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbRnRv34B7Ys%26t%3D11s%26fbclid%3DIwAR2bFj91EC3R4RYRU-GqfkTAEYb0U75Gr1GAVigR6II7dAX6bB71VoW_vBk&h=AT1wo7lbKllNCqdJGYrrMXnbhsH5Dgs7RPxr-klkG953cVioDNAN5lG9mIm1wNdpUfV36URc1EN8uWi9xVYCc-XePsI-FlWbvCg6BWnIw2memVl-nJqG2T3HO6cTvZ4ZVeThdA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbRnRv34B7Ys%26t%3D11s%26fbclid%3DIwAR2bFj91EC3R4RYRU-GqfkTAEYb0U75Gr1GAVigR6II7dAX6bB71VoW_vBk&h=AT1wo7lbKllNCqdJGYrrMXnbhsH5Dgs7RPxr-klkG953cVioDNAN5lG9mIm1wNdpUfV36URc1EN8uWi9xVYCc-XePsI-FlWbvCg6BWnIw2memVl-nJqG2T3HO6cTvZ4ZVeThdA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbRnRv34B7Ys%26t%3D11s%26fbclid%3DIwAR2bFj91EC3R4RYRU-GqfkTAEYb0U75Gr1GAVigR6II7dAX6bB71VoW_vBk&h=AT1wo7lbKllNCqdJGYrrMXnbhsH5Dgs7RPxr-klkG953cVioDNAN5lG9mIm1wNdpUfV36URc1EN8uWi9xVYCc-XePsI-FlWbvCg6BWnIw2memVl-nJqG2T3HO6cTvZ4ZVeThdA
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fafamily.vn%2Fnews-20160418103923438.chn
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fafamily.vn%2Fnews-20160418103923438.chn
https://afamily.vn/ky-nang-tu-ve.htm
https://binhphuoc.gov.vn/vi/stp/savefile/tuyen-truyen-pho-bien/mot-so-bien-phap-nham-phong-chong-bat-coc-xam-hai-tre-em-98.html

