
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------o0o----------

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: - Chánh Thanh tra  Bộ giáo dục & đào tạo.
- Ông Giám đốc Sở Giáo dục & đào tạo TP. Hà Nội .
- Chánh thanh tra Sở Giáo dục & đào tạo Hà Nội .

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Ba Đình .
- Trưởng phòng Giáo dục Quận Ba Đình.
- Chánh thanh tra Phòng giáo dục Quận Ba Đình.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường Cống Vị .
- Ban chỉ huy Công an Quận Ba Đình.
- Đội trưởng đội an ninh, Công an quận Ba Đình
- Ban chỉ huy Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình
- Đồng chí cảnh sát khu vực Công an phường Cống Vị
- Hiệu trưởng Trường mầm non tư thục Nguyễn Siêu .
- Hộp thư truyền hình VTV1 Đài truyền hình Việt Nam.
- Hộp thư bạn xem truyền hình Đài truyền hình Hà Nội.
- Các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội
- Các phụ huynh có con đang học tại Trường mầm non

tư thục Nguyễn Siêu.
Đồng kính gửi: - Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm

- Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm

Tôi là Bùi Đức Minh, có địa chỉ tại 31 – 33 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nay
tôi làm đơn này trình bày và tố cáo sự việc như sau:

Tôi có vợ là Nguyễn Thanh Thủy ( Phó chủ tịch HĐQT Công  ty Cổ phần Tập
Đoàn Bảo Sơn). Chúng tôi kết hôn năm 2004 và về chung sống tại nhà tôi rất hạnh
phúc. Sau đó, chúng tôi sinh được 02 con chung là Bùi Đức Bảo Hưng (06 tuổi) và
Bùi Ngọc Bảo Nhi (03 tuổi). Các cháu hiện đang theo học mầm non tại Trường mầm
non tư thục Nguyễn Siêu có địa chỉ tại số 22 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba
Đình, Hà Nội.

Thời gian qua, vì lý do cá nhân có quan hệ tình cảm bên ngoài, vợ tôi làm đơn
xin ly hôn tại Tòa án. Cho đến nay, vụ án vẫn chưa đưa ra xét xử nhưng tôi vẫn giữ
quan điểm bảo vệ hạnh phúc gia đình, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các con nên tôi
không đồng ý ly hôn. Trong thời gian vợ tôi sống ly thân tự ý mang theo 02 con ra
khỏi nhà không xin phép tôi và bố mẹ tôi. Vì vẫn còn tình yêu với vợ và thương các
con nên tôi đã không có biện pháp nào mạnh mẽ để phản đối cách hành xử của vợ tôi
như vậy. Tôi buộc phải chấp nhận với mong muốn vợ tôi sẽ suy nghĩ lại để đưa các
con về đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên, thời gian gần  03 tháng trở lại đây, vợ tôi không
những không nhận ra sai lầm của mình đã làm tổn thương các con để rút đơn xin ly
hôn mà còn ngăn cản không cho tôi được thăm, gặp, thậm chí là nhìn mặt các con.
Sự việc này được sự giúp sức tích cực của Ban giám hiệu Trường mầm non “Ngôi
nhà mơ ước” (nơi các cháu đã học tập trước khi chuyển đến học tập tại Quý
Trường) nên đã trực tiếp xâm hại nghiêm trọng đến quyền làm cha của tôi và quyền
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có được sự thương yêu chăm sóc từ người cha của các cháu . Chính vì vậy, ngày
19/01/2011 sự việc vợ tôi và Ban giám hiệu Trường mầm non “Ngôi nhà mơ ước”
ngăn cản tôi không được gặp con xảy ra tại Nhà trường khiến các bên đã phải ra làm
việc tại Công an phường Quảng An. Tại Biên bản làm việc, cơ quan công an có quan
điểm việc đưa đón, chăm sóc con chung phải đạt được sự thỏa thuận của cả hai vợ
chồng chúng tôi.

Suốt những ngày Tết, tôi và gia đình bên nội đều không được gặp các con mặc
dù truyền thống đạo nghĩa của Việt Nam là ít nhất các cháu phải được trở về đoàn tụ,
gắn bó với bên nội tộc cũng như ngoại tộc nhưng vợ tôi chỉ cho các cháu ở nhà
ngoại. Đến ngày các cháu đi học trở lại, tôi có đến trường xin gặp các cháu vì quá
nhớ  thương thì bà Hiệu trưởng vẫn tiếp tục ủng hộ chị Thủy, không coi văn bản lập
tại Công an phường là cơ sở để xem xét, giải quyết quyền lợi làm cha, làm mẹ của
các bên và vào ngày 09/02/2011 giải quyết sự việc. Theo đó, chúng tôi lại tiếp tục có
mâu thuẫn trong việc đón con, thăm gặp con tại Trường mầm non “Ngôi nhà mơ
ước”. Cho đến ngày 14/02/2011, Trường mầm non “Ngôi nhà mơ ước” ra công văn
số 32-CV/DH-MN yêu cầu hai bố mẹ là phụ huynh cháu Bảo Hưng và Bảo Nhi phải
thống nhất trong việc đưa đón con để tránh gây ảnh hưởng tới toàn thể giáo viên và
học sinh của trường, trong thời gian đó trường tạm thời không nhận hai cháu vào
học.

Ngày 17/02/2011 tôi được biết vợ tôi gửi cháu tại trường mầm non tư thục
Nguyễn Siêu do cô Nguyễn Tường Vy (một người quen của vợ tôi là hiệu trưởng
nhà trường).

Sáng ngày 17/02/2011 tôi đã đến gặp và trao đổi trực tiếp với cô Vy về hoàn
cảnh cũng như quan điểm của mình. Qua trao đổi với cô Vy tôi được biết vợ tôi đã
một mình đứng tên ký hợp đồng gửi các cháu đi học ở Quý Trường cô Vy từ hôm
16/02/2011 và theo yêu cầu của vợ tôi đối với nhà trường quy định chỉ cho vợ tôi
cũng như những người do vợ tôi ủy quyền mới được đón h ai cháu. Chúng tôi cùng
thống nhất việc các cháu được đi học là rất quan trọng và cô Vy có đề xuất giải pháp
bảo đảm quyền làm cha của tôi là sẽ tạo điều kiện cho tôi và bố mẹ tôi (tức ông bà
nội của các cháu) được đến trường thăm hai cháu sau giờ học vì t hăm trong giờ nghỉ
giải lao là không thể. Vì lý do đó ngày 18/01/2011 tôi có làm đơn đề nghị gửi cho
Nhà trường để xin phép được thăm cháu sau giờ học. Cô Vy và đại diện trường có
hứa với tôi là trường sẽ giải quyết nguyện vọng của tôi sau 03 đến 05 ngày.

Tuy nhiên vào ngày 01/03/2011 sau nhiều lần tôi liên hệ với Nhà trường nhưng
không thấy công văn trả lời khiến tôi đã buộc phải làm đơn nhờ sự giúp đỡ của Ban
chỉ huy công an phường Cống Vị để tránh những va chạm không đáng có của tôi
với các vệ sĩ do vợ tôi thuê hàng ngày trực ở trong trường khi tôi muốn tiếp cận vào
thăm 2 cháu để thực hiện quyền làm cha được pháp luật bảo vệ của mình. Vì vậy
ngày 02/03/2011 trường đã ra văn bản số 04CV-NS/2011 nêu rõ quan điểm của Nhà
trường là tôi và vợ tôi phải tự thỏa thuận việc thăm cháu và việc thăm cháu ở trường
của tôi phải được sự cho phép của vợ tôi . Tôi vô cùng bất bình và hoàn toàn không
đồng ý với quan điểm của trường thể hiện tại công văn này vì một số lý do sau:

- Việc trường nhận hai con tôi vào học theo sự yêu cầu của một mình vợ tôi là
trái với pháp luật vì tới thời điểm này hai chúng tôi vẫn đang là vợ chồng,
quyền lợi và trách nhiệm đối với con chung (hai cháu Hưng và Nhi) là bình
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đẳng và ngang nhau. Ngay cả khi đã lý hôn rồi, mà cơ quan Tòa án giao
cho ai nuôi dưỡng con chung thì người được nuôi dưỡng cũng không có
quyền hạn chế, ngăn cản quyền đi lại, thăm nom và chăm sóc con chung.

- Trường Nguyễn siêu là một pháp nhân độc lập, việc vợ tôi thuê vệ sĩ giữ hai
cháu ngăn cản không cho bố gặp là sai pháp luật. Nếu chúng tôi tự thỏa
thuận được việc thăm nom con chung thì việc thăm nom sẽ không diễn ra ở
trường, nhưng vì tôi không còn cách nào để gặp mặt các con nên mới phải
làm đơn đề nghị Nhà trường cho gặp, nhìn mặt các con tôi vào giờ ra chơi
hoặc khi tan học dù chỉ một vài phút cho đỡ nhớ thương. Tôi đang là bố của
các con tôi, đủ tư cách đạo đức phẩm chất và điều kiện nuôi dưỡng các cháu
nhưng tôi đã phải nín nhịn để mong vợ tôi cải thiện tình cảm vợ chồng. Tuy
nhiên, mọi việc đều cần có giới hạn và cái giới hạn ở đây mà các bên cần tôn
trọng đó là pháp luật. Tôi là người cha và tôi có quyền thực hiện quyền
cũng như nghĩa vụ của người làm cha đối với các con tôi. Dưới góc độ pháp
luật, cả tôi và vợ tôi đều là 02 người giám hộ của các con. Không người nào
được phủ nhận vai trò đó. Chính vì vậy, Nhà trường không thể ủng hộ việc
làm sai trái pháp luật của vợ tôi để phải hỏi ý kiến vợ tôi mới cho tôi gặp
con được.

Sau đó, sự việc có diễn biến theo chiều hướng xấu đi, hàng ng ày tôi có gọi
điện thoại tới trường để hỏi xem các con tôi có đi học không thì đại diện của trường
trực điện thoại hoặc trả lời không biết, hoặc nói ở bộ phận khác đến chơi với trường
và khuyên tôi nên gọi điện thoại cho các cô giáo nhưng trường chỉ có một số điện
thoại bàn, các cô giáo thì tôi không biết cô nào dạy lớp con tôi vì chưa bao giờ Nhà
trường cho tôi vào trường thăm con thì làm sao tôi gọi được và biết ai là chủ nhiệm
lớp các cháu mặc dù trường biết hiện giờ vợ tôi đang thuê vệ sĩ giữ hai con tôi tại nhà
của vợ tôi ở Khách sạn Bảo Sơn 50 Nguyễn Chí Thanh, Đóng Đa, Hà Nội đã 3
tháng nay.

Vào ngày 14/03/2011 khi đứng ở cổng trường tôi nhìn thấy xe đưa con tôi
vào trường (tôi có chụp ảnh gửi kèm theo) nhưng khi tôi vào trường hỏi thì cô Vy
hiệu trưởng nói không biết và không có hai cháu trong trường. Tôi nhận thấy việc
làm này của trường có sự mờ ám vì rõ ràng tôi thấy các cháu được đưa vào trường
nhưng Nhà trường nói không có các cháu ở trường, tôi nghi ngờ rằng phải chăng có
dấu hiệu vi phạm pháp luật giam giữ người trái ph ép, vì vậy tôi buộc phải gọi cho
CS113 xuống làm rõ sự tình. Sau đó tôi đến Công an phường Cống Vị để trình báo.
Vì tôn trọng môi trường sư phạm của trường , không làm ảnh hưởng đến các cháu
học sinh và phụ huynh khác của Nhà trường nên tôi không tiếp tục truy cứu nữa mà
đi về.

Tiếp tục, vào hồi 14h chiều ngày 15/03/2011 tôi tới trường gặp cô Luyến –
cán bộ văn phòng của nhà trường để hỏi xem hôm nay con tôi có đi học không. Cô
Luyến bảo không biết nên tôi đã yêu cầu cô Luyến vào hỏi các cô giáo trong trường,
một lúc sau cô Luyến ra và nói với tôi là hôm nay hai cháu không đi học. Tôi đưa
đơn yêu cầu cô Luyến xác nhận cho tôi là ngày hôm nay hai cháu không đi học thì cô
Luyến bảo để cô chuyển cho Ban giám hiệu mai tôi đến lấy!? Tôi thấy rất kỳ lạ!

Ngày 16/03/2011 tôi đứng ở trường từ 7h00 cho tới 9h30 sáng nhưng vẫn
không thấy con tôi đi học. Khi tôi bấm chuông gọi trường thì cô Luyến ra bảo với tôi
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là cô nhầm, hôm qua hai cháu vẫn đi học và trả lại đơn cho tôi. Tôi lại hỏi hôm nay
các cháu có đi học không? Cô Luyến trả lời là hai cháu có đi học. Tôi đề đạt nguyện
vọng vào thăm hai cháu thì cô Luyến nói hôm nay trường có đoàn kiểm tra nên
không thăm được. Tôi nói thẳng luôn với cô Luyến là tôi đứng ở trường từ 7h sáng
và khẳng định hôm nay con tôi không đi học nhưng cô Luyến vẫn khẳng định là có.
Tôi liền đưa máy ảnh và nói cô Luyến nếu bảo hai cháu đi học thì lên gác chụp ảnh
hai cháu đang khỏe mạnh xuông cho tôi xem để tôi yên tâm là được rồi vì hôm qua
tôi có nhận được tin người nhà vợ tôi nói các cháu hiện không được khỏe. Bất chấp
yêu cầu chính đáng và đúng pháp luật của tôi cô luyến trả lời “Nhà trường không thể
đáp ứng nhu cầu của anh được” .

Qua những sự việc trên tôi làm đơn này tố cáo Trường mầm non tư thục
Nguyễn Siêu thông đồng với vợ tôi hạn chế quyền thăm và chăm sóc con chung
của tôi. Những việc nhà trường đang làm như vậy là trái với pháp luật và việc nhà
trường ngăn không cho hai con tôi được gặp bố là việc làm trái pháp luật và trái
đạo đức xã hội . Tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền và Ban giám hiệu Trườ ng
mầm non tư thục Nguyễn Siêu sớm trả lời, giải quyết đơn tố cáo này của tôi và thông
báo cho tôi bằng văn bản về các vấn đề sau :

1. Tôi có được quyền điện thoại tới trường để biết thông tin về con tôi hay
không?

2. Nếu Nhà trường cho rằng việc thăm con của tôi gây ảnh hưởng tới trường thì
việc tôi tôi đứng ở dưới văn phòng theo dõi con tôi hoạt động trên lớp qua
Camera hay muốn nhờ giáo viên trong t rường chụp ảnh cháu đang hoạt động ở
trên lớp là có được phép hay không?

3. Tôi có cách nào để gặp, thăm hoặc chỉ nhìn mặt các cháu tại Nhà trường (vì
tôi không thể gặp được con ở bên nhà ngoại cũng như không biết được nơi ở
của các cháu hiện nay như thế nào vì các con tôi luôn c ó vệ sỹ bao quanh, đi
đâu, về đâu tôi đều không biết được bởi sự cản trở của vệ sỹ.

Tôi cam đoan không làm gì ảnh hưởng đến nhà trường, ảnh hưởng đến thời gian
học của các cháu. Chỉ đơn giản là tôi muốn được gặp và nhìn mặt các con vài phút
mỗi ngày cho đỡ khổ.

Cuối cùng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng có trách nhiệm và Nhà trường
mau chóng giải quyết dứt điểm Đơn tố cáo này nhằm tránh những va chạm không
đáng có giữa tôi và các vệ sĩ do vợ tôi thuê đang trực tại Nhà trường, ảnh hưởng tới
sức khỏe, tâm lý của các học sinh khác, các bậc phụ huynh khác trong trường cũng
như môi trường sư phạm tại trường.

Kết quả giải quyết và trả lời đơn tố cáo xin gửi về cho tôi theo địa chỉ:
Bùi Đức Minh
Địa chỉ: 31-33 Cầu Gỗ- Hoàn kiếm- Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 0933 56 6886

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2011
Người tố cáo
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Ảnh chụp ngày 14/03/2011 lúc 07h55p
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