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GIÁO PHẬN VINH 

BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH 

 

Xã Đoài, ngày 12 tháng 9 năm 2018 
 

 

THƯ NGỎ 
Gửi học sinh và các bậc phụ huynh đầu năm học 2018 – 2019 

 

 

Kính thưa quý phụ huynh, 

Các con học sinh thân mến, 

Thiên Chúa đã tạo dựng con người cách đặc biệt, Ngài ban cho con người lý trí 

và ý chí để học tập, sáng tạo và qua đó, con người tiếp tục công trình tạo dựng của 

Ngài, ngõ hầu bảo vệ và thăng tiến thế giới này. Chúa Giêsu, trước khi bắt đầu sứ vụ 

rao giảng Tin Mừng, Ngài cũng trải qua 30 năm học tập trong Gia đình Nazareth, 

dưới sự dạy dỗ của Đức Mẹ, Thánh Giuse và môi trường tôn giáo, xã hội Do Thái. 

Như thế, học tập vừa là ân huệ Chúa ban vừa là trách nhiệm mà mỗi người phải chu 

toàn trong khả năng của mình. 

Chúng tôi biết rằng, các bậc phụ huynh đang thao thức, lo lắng rất nhiều cho việc 

học của con em; hầu hết học sinh đang nỗ lực rất nhiều, đang khổ luyện trên con 

đường học vấn. Đó là truyền thống hiếu học rất đáng tự hào của dân tộc Việt Nam. 

Tuy nhiên, môi trường giáo dục Việt Nam có quá nhiều bất cập, tiêu cực, làm ảnh 

hưởng lớn đến việc học của các em học sinh, đồng thời tạo thêm nhiều gánh nặng 

trên vai của nhiều phụ huynh. Có thể kể một số tiêu cực tiêu biểu trong hệ thống giáo 

dục hiện tại như quản lý yếu kém, nạn gian lận trong thi cử, bằng cấp giả, bạo lực 

học đường, nạn lạm thu, nhà trường đang trở thành nơi kinh doanh… Đặc biệt nhất, 

nền giáo dục nước nhà thiếu một triết lý giáo dục lành mạnh và nhất quán, điều này 

thể hiện trong thực tế các nhà chuyên môn càng đưa ra những cải cách thì càng bế tắc 

và tụt hậu. Chính học sinh và phụ huynh phải gánh lấy những hậu quả tai hại của nền 

giáo dục đó. 

Đầu năm học 2018-2019 này, dư luận xã hội bùng lên cuộc tranh luận chung 

quanh bộ sách “Công nghệ Giáo dục” của Giáo sư Hồ Ngọc Đại. Chúng tôi miễn bàn 

về điều hay lẽ dở của bộ sách này. Điều quan trọng nhất ở đây: tuy là một bộ sách 

“thí điểm” nhưng hiện tại lại được đem dạy tại 49/63 tỉnh thành với hơn 800.000 học 

sinh. Nếu như thí điểm thất bại thì hậu quả sẽ khủng khiếp như thế nào? Các bậc phụ 

huynh có chấp nhận để con mình làm thí điểm hay không? Và đâu là mục đích thực 

sự của dự án cải cách giáo dục này? 

Việc lạm thu tại nhiều trường học trong dịp đầu năm cũng đang là đề tài nhức 

nhối tại các địa phương. Năm vừa qua, Ban Công lý và Hòa bình của Giáo phận đã 

có một số hướng dẫn để phụ huynh, học sinh biết các quy định pháp luật liên quan 

đến vấn đề này nhằm tự bảo vệ quyền lợi của mình, những kiến thức đó vẫn đang rất 

cần thiết trong tình hình hiện nay. 
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Kính thưa các bậc phụ huynh, 

Chắc rằng, ai trong chúng ta cũng mong muốn đất nước có một nền giáo dục tốt 

để con cái của chúng ta được phát triển một cách toàn diện. Trong tình trạng xuống 

cấp của nền giáo dục hiện tại, chúng ta không thể thụ động chờ đợi. Phải bắt đầu từ 

chính mỗi người, mỗi cộng đồng và toàn xã hội. Hơn ai hết, chính phụ huynh là 

người có quyền đòi hỏi cho con em mình được giáo dục trong môi trường xứng đáng, 

không để cuộc sống của các em, tương lai của các em luôn bị mang ra làm vật thí 

điểm cho các dự án cải cách vô trách nhiệm. Không để thói độc quyền áp đặt lên cha 

mẹ học sinh những khoản đóng góp vô lý và phạm pháp. Không để những tiêu cực, 

gian lận trong thi cử, học giả, bằng cấp giả đầu độc suy nghĩ của con em mình và vùi 

dập tương lai của các nhân tài. 

Các con học sinh thân mến, 

Mỗi ngày đến trường là một niềm vui và là một hồng ân Chúa ban. Mặc dầu học 

tập trong môi trường đầy tiêu cực như trên, nhưng các con luôn phải khẳng định 

mình là “học trò của Thầy Giêsu”. Cầu chúc các con có ý chí để vượt qua, có đủ 

nhân đức để trưởng thành, có đủ trung thực để khẳng định nhân cách của chính mình. 

Vì tương lai của các con, của gia đình, của đất nước, của Giáo Hội tùy thuộc vào việc 

nỗ lực học tập của các con. 

Xin Chúa chúc lành cho những nỗ lực của các con. 

 

TM. BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH GP. VINH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 

* Quý cha quản xứ, quý phụ huynh muốn trợ giúp pháp lý về những khoản đóng 

góp đầu năm học 2018 – 2019 của học sinh, hoặc những vấn đề liên quan, xin vui 

lòng liên hệ với Ban CL&HB qua email: bclhbgpv@protonmail.com  

mailto:bclhbgpv@protonmail.com

