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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 .
- Ủy ban nhân dân Quận tây Hồ.
- Trưởng phòng Giáo dục Quận Tây Hồ .
- Chánh thanh tra Phòng giáo dục Quận Tây Hồ.
- Ủy ban nhân dân Phường Quảng An.
- Hiệu trưởng Trường mầm non “Ngôi nhà mơ ước” .
- Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội.
- Hộp thư bạn xem truyền hìnhĐài truyền hình Việt Nam.
- Hộp thư bạn xem truyền hình Đài truyền hình Hà Nội .
- Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
- Các phụ huynh có con đang học tại Trường mầm non

“Ngôi nhà mơ ước”.
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.
Điện thoại liên hệ số 0933 56 6886. Nay tôi làm đơn này tố cáo sự việc như sau:

Tôi có vợ là Nguyễn Thanh Thủy (Hiện là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ
phần Tập đoàn Bảo Sơn). Chúng tôi có 02 con chung là Bùi Đức Bảo Hưng (06
tuổi) và Bùi Ngọc Bảo Nhi (03 tuổi). Các cháu học mầm non tại T rường mầm non
“Ngôi nhà mơ ước” có địa chỉ tại số 98 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây
Hồ, Hà Nội.

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 và 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 . Vì
vẫn còn tình yêu với vợ và thương các con nên tôi đã phải chấp nhận cách hành xử
của vợ tôi như vậy vì tôi mong muốn vợ tôi sẽ suy nghĩ lại để đưa các con về đoàn
tụ gia đình. Tuy nhiên, vợ tôi không những không nhận ra sai lầm của mình đã là m
tổn thương các con để rút đơn xin ly hôn mà còn ngăn cản không cho tôi được gặp
các con. Sự việc này có sự hỗ trợ của Ban giám hiệu Trường mầm non “Ngôi nhà
mơ ước” có địa chỉ nêu trên và đã trực tiếp xâm hại nghiêm trọng đến quyền làm
cha của tôi cũng như quyền lợi hợp pháp của các cháu. Cụ thể:

Ngày 11/01/2011 vợ tôi có đơn gửi Nhà trường xin xác nhận việc vắng mặt
cháu Hưng tại trường và vu khống tôi và bố mẹ tôi giấu cháu Hưng đi, không cho
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gặp mẹ, không cho đi học. Tại chính đơn này Nhà trường xác nhận cháu Hưng nghỉ
học từ 04/01/2011 đến ngày 11/01/2011 (có xác nhận đóng dấu của Hiệu trưởng).
Việc xác nhận này này là sai sự thật và tôi tố cáo việc xác nhận sai trái này vì các lý
do:

Tôi là bố cháu Hưng, vào thời gian tôi được giao chăm sóc 02 cháu và nhân
chuyến công tác kết hợp nghỉ phép tôi đưa cháu Hưng đi Nha Trang từ ngày
01/01/2011 (cháu Nhi còn nhỏ nên tôi không dám cho đi sợ xảy ra điều gì sơ xuất).
Tôi gọi điện cho vợ tôi để gặp và trao đổi việc này nhiều lần không được nên buộc
phải nhắn tin có thông báo cho vợ tôi việc tôi đưa Hưng đi và nói Thủy sang nhà tôi
đón Nhi. Khi vợ tôi làm đơn cố tình nói sai sự thật đề nghị nhà trường xác nhận thì
Nhà trường không thẩm định các thông tin mà cố tình xác nhận lên đơn (có tin nhắn
điện thoại gửi chị Thủy đính kèm).

Tiếp theo, ngày 17/01/2011,vì lý do nhà tôi có giỗ nên tôi tới trường vào lúc
11h30 để xin phép đón con.Tại trường tôi có gặp bà Vũ Thị Diệu Lý – Hiệu trưởng
nhà trường để trình bày nguyện vọng thì được bà Lý giải thích vì lý do vợ tôi và tôi
cùng đứng tên trong hợp đồng có quyền đón con ngang nhau nên yêu cầu tôi chờ
đến 16h00 khi cả hai bố mẹ cùng đến thì sẽ cho đón và chỉ giao con khi có đầy đủ
02 bố mẹ, nếu có 01 bên nào yêu cầu cũng không giao. Hợp tác với Nhà trường, tôi
đi về và trước khi đi về còn cẩn thận để lại cả số điện thoại di động của mình đề
phòng trong những trường hợp bất khả kháng khi trường gọi tôi sẽ có mặt để cùng
đón con.Vào lúc 15h00 chính bà Lý lại điện thoại cho tôi thông báo đã giao các
cháu cho vợ tôi đón vì lý do vào lúc 14h00 vợ tôi có mang bản thỏa thuận ngày
29/04/2010 ký giữa hai bên nội ngoại có chữ ký của tôi và bà Lý áp dụng theo biên
bản thỏa thuận vào hôm đó không phải là ngày tôi được đón nên cho vợ tôi đón về
và việc này chỉ giải quyết cho ngày 17/01/2011, từ hôm sau hai vợ chồng tôi phải
tự giải quyết và thống nhất việc đưa đón con. .Quá bất bình vì cách xử lý thay đổi
như trở bàn tay của bà Lý và vào thời điểm đó tôi không biết có thật bà Lý có gi ao
con thật cho vợ tôi hay không nên tôi đã tới Công an Phường Quảng An làm đơn
trình báo và công an Phường đã cử đồng chí Đặng Xuân Huy là công an khu vực đi
cùng tôi xuống trường để làm việc với bà Lý.Tại buổi làm việc giữa tôi, Công an
phường và bà Lý đồng chí Huy công an cũng không thể liên lạc được với vợ tôi để
biết thông tin về hai cháu bé hiện đang ở đâu nên chúng tôi cùng thảo luận và đi tới
một số kết luận như sau:

- Bà Lý xác nhận với cơ quan công an là đã giao cháu bé tận tay cho vợ
tôi.

- Việc bà Lý cho vợ tôi đón con, đã đi ngược lại với lời hứa, cam kết của
mình trưa 17/01/2011 nhưng việc đó chỉ là giải quyết cho ngày hôm nay
(17/01/2011) còn tính từ ngày mai(18/01/2011) sẽ do hai vợ chồng tự
giải quyết và bà Lý làm vậy là để “đảm bảo môi trường sư phạm cho
nhà trường vì có lời qua tiếng lại nó không có lợi”.

- Việc bà Lý cũng như trường tham chiếu vào một bản thỏa thuận do một
mình vợ tôi mang đến vào chiều ngày 17/01/2011, bản thỏa thuận đó đã
không còn hiệu lực vì hai bên đã vi phạm và chỉ là bản viết tay là không
có tính pháp lý là không công bằng đối với hai bên.Tôi cũng đề nghị bà
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Lý và nhà trường sẽ không tham chiếu vào bản thỏa thuận đó trong những
lần sau.

- Tại buổi làm việc Bà Lý có xác nhận Vợ tôi có đăng ký với trường 02 vệ
sĩ và chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài không được vào trong khuôn
viên trường học.

- Tại buổi làm việc bà Lý cũng xác nhận thái độ của tôi lên làm việc với
nhà trường là hợp tác,hòa nhã và không có to tiếng gì.

Sau đó, ngày 19/01/2011, tôi đến trường đón con, nếu không được thì xin được
nhìn mặt con nhưng bà Lý ra lệnh không cho tôi vào trường mà chẳng tham chiếu
vào một quy định hay hợp đồng gì cả mà chỉ đơn giản đó là ý kiến riêng của bà
Lý.Vào thời điểm đó bà Lý đã tạo điều kiên cho vệ sĩ, lái xe, ôsin của vợ tôi áp sát
vào lớp học để đón 2 cháu, tôi đã phải yêu cầu đồng chí Thu là bảo vệ của trường
mời họ ra ngoài. Chấp hành kỷ luật của trường t ôi đã phải đợi để được nhìn mặt con
từ 9h00 sáng đến 16h00 chiều ở ngoài khuôn viên của trường học và không có
bất kỳ một hành động nào gây cản trở cho quá trình dạy của cô giáo cũng như
học tập của học sinh trong trường .Tới 16h chiều khi chuông hết giờ của trường
vang lên tôi đã đứng ngoài cổng trường để đợi đón con như bao phụ huynh khác,
chờ đợi khá lâu tôi vẫn không được đón con vì trường giải thích phải “Chờ vợ tôi
tới để đón cùng” và tôi yêu cầu nhà trường trong lúc chờ đợi cho tôi lên nhìn mặt
con tôi một chút cho đỡ nhớ. Đại diện của Ban giám hiệu trường lúc đó là cô Ngà đã
đồng ý cho tôi lên chỉ để “Nhìn mặt con”. Chấp hành nội quy của nhà trường tôi
đeo thẻ, đi cùng cô Ngà và đồng chí Thu bảo vệ để lên tầng hai “Nhìn mặt con”.
Khi lên tới lớp của hai con, tôi được cô giáo của hai cháu nói là :“ Hình hai con
vừa về rồi hay sao í ạ!”. Ngạc nhiên tôi hỏi “Về đường nào?” thì được trả lời là
“Em cũng ko rõ nữa, em xuống trả trẻ rồi lên ko thấy nữa” . Tôi trở lại cửa nhà
trường thì được các giáo viên của trường khuyên tôi là nên đi về vì con tôi đã được
đón về bằng lối khác.Tôi không đồng ý và kêu gọi sự giúp đỡ của các đồng chí công
an có mặt tại trường thì vừa lúc đó vợ tôi xuất hiện để đón con.Qua sự việc đó tôi
thấy nhà trường đã thông đồng với nhau để lừa phụ huynh là tôi, cho tôi lên thăm
con có đại diện của Ban giám hiệu đi theo nhưng lại cố tình giấu con tôi đi chỗ khác
nhằm mục đích đánh tháo thông đồng cho vợ tôi đón con. Do sự việc vợ tôi với
Ban giám hiệu ngăn cản nên tôi không được gặp, nhìn mặt các con vào ngày này và
quyền được đón con vào ngày hôm nay(19/01/2011) thuộc cả hai chúng tôi nên đã
khiến các bên đã phải ra làm việc tại Công an phường Quảng An. Công an đã mời
tôi, vợ tôi và bà Lý về công an phường làm việc.Tại công an phường Quảng An lần
thứ hai Bà Lý cũng đã xác nhận vào ngày 17/01/2011 Thủy mang biên b ản thỏa
thuận tới cho Bà Lý nên bà Lý đã cho Thủy đón hôm đó là để “đảm bảo môi
trường sư phạm cho nhà trường vì có lời qua tiếng lại nó không có lợi” và cũng
là lần thứ hai tôi cũng đã giải thích cho Bà Lý cũng như các đồng chí công an rằng
biên bản ngày 29/04/2011 đã không còn hiệu lực do vợ tôi đã vi phạm trước. Tại
Biên bản làm việc ngày 19/01/2011, cơ quan công an yêu cầu hai vợ chồng tôi phải
có một bản thỏa thuận mới nộp cho Công an phường cũng như Trường để theo dõi .
Quan trọng hơn là tại Công an ph ường, bà Lý vẫn khẳng đ ịnh tôi đến trường xin
thăm gặp, đón con “ nhưng nói năng kiềm chế, không văng tục”.Mặc dù các đồng
chí  công an có yêu cầu đợi giải quyết xong ở phường thì trường mới cho đón các
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cháu nhưng Bà Lý và Ban giám hiệu trường đã không chấ p hành thông đồng cho vợ
tôi đón 02 cháu về trước, kết cục tôi vẫn không được gặp mặt các con.

Ngày 25/01/2011, đích thân bà Vũ Thị Diệu Lý – hiệu trưởng nhà trường đã ra
thông báo yêu cầu vợ chồng tôi phải có văn bản chính thức mới đồng ý để cho 02
con tôi đi học tại nhà trường tránh việc tranh chấp xảy ra tại Nhà trường làm ảnh
hưởng đến Nhà trường .

Suốt những ngày Tết, tôi và gia đình bên nội đều không được gặp các con. Tuy
nhiên, đến ngày 08/02/2011, các cháu đi học trở lại, tôi có điện thoại cho bà Hiệu
trưởng Lý nhưng bà Lý vẫn tiếp tục ủng hộ vợ tôi, 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
nói tôi đi mà kiện tại Công an phường; và cũng phủ nhận, đi ngược lại quan điểm
của chính mình nêu trong Thông báo ngày 25/01/2011 của Nhà trường gửi cho
chúng tôi với tư cách phụ huynh của hai cháu Bảo Hưng và Bảo Nhi cũng như tại
biên bản làm việc với Công an phường Quảng An ngày 19/01/2011 mà bà Lý đã ký
tên mặc dù bà Lý biết rõ vợ tôi đang giữ hai cháu tại nhà của vợ tôi ở Khách sạn
Bảo Sơn số 50 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội từ đầu năm 2011 .Bà
Lý thản nhiên nói “ Phụ huynh cứ đóng tiền thì chị cho trẻ con học và mẹ hai đứa
đến đón sớm thì chị cho đón sớm”

Vào ngày 09/02/2011 tôi tới trường để đón con vì cả tết vợ tôi đã giữ hai cháu
và ngăn không cho tôi và ông bà nội gặp.Khi tôi vào trường đón con thì các con tôi
đã ăn gần xong nhưng các cô giáo lại thông đồng với nhau chốt cửa phòng ăn không
cho tôi gặp khoảng gần một tiếng.Khi thấy vệ sĩ và lái xe của vợ tôi đến, trường đã
tạo điều kiện cho họ thâm nhập vào khuôn viên nhà trường thì lúc đó cô giáo Lương
mới mở cửa phòng ăn để cho tôi đưa hai cháu lên gác xin phép đi về.Khi ra tới cửa
tôi thấy các đòng chí Công an nói với tôi là “Trường gọi điện báo có anh tới gây
rối”.Tôi đặt câu hỏi ở đây là:

+ Ở góc độ một phụ huynh, tôi thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình là nộp
học phí đầy đủ,chấp hành tốt quy định của nhà trường, trong hợp đồng có ghi tôi
được đón con mà khi tôi tới đón con trường lại ngăn cản tôi đón con, gọi điện thoại
tới cơ quan công an vu cáo tôi là gây mất trật tự, vậy trường đã làm tròn trách nhiệm
như đã thỏa thuận trong hợp đồng với tôi chưa???

+ Trường vu cáo tôi như vậy, xin hỏi trường có bằng chứng gì không???

+ Nếu trường thực hiện theo đúng những gì nêu trong công văn của nhà trường
vào ngày 25/01/2011 thì liệu có sự việc tôi tới trường đón con vào ngày 09/02/2011
không???

Vào hồi 16h30 ngày 09/02/2011 tôi yêu cầu được gặp Ban lãnh đạo nhà trường
để yêu cầu trường có quan điểm dứt khoát về những chuyện như thế này tránh để
phụ huynh tới đón con là quyền của mình nhưng lại bị nhà nhà trường vu cáo là gây
mất trật tự trị an.Thay mặt lãnh đạo nhà trường bà Phạm Thị Minh An (Giám đốc
điều hành nhà trường, Hội viên hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội) đã tiếp tôi.Tôi có
hỏi quan điểm của bà An là làm thế nào để đừng xảy ra những vấn đề tương tự thế
này thì bà An trả lời một cách hết sức vô trách nhiệm là “ Phụ huynh mang con tới
gửi thì nhà trường cứ nhận, trường sẽ vẫn áp dụ ng bản thỏa thuận ngày 29/04/2010
để làm căn cứ cho việc đón con của hai bên”.Tôi liền hỏi lại “ Thế thứ sáu này là
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lịch của tôi được đón con tại trường thì khi đó tôi tới ,trường có cho đón con
không?” thì bà An im lặng.

Do vậy, ngày 10/02/2011, tôi đã buộc phải làm đơn đề nghị Nhà trường và cơ
quan Công an tạo điều kiện cho tôi được gặp các con sau giờ tan học hoặc vào thời
gian các cháu nghỉ giải lao giữa giờ (nếu có) để tôi bớt căng thẳng, phiền muộn vì
nỗi nhớ các con. Thiết nghĩ đây là quyền lợi hợp pháp và chính đáng của tôi được
pháp luật bảo vệ khi bản thân tôi không có bất kỳ cách nào khác để được gặp, nhìn
mặt các con.

Vào ngày 05/03/2011 khi lên tòa án quận Hoàn Kiếm đọc Biên bản xác minh
vào hồi 15h30 ngày 16/02/2011 giữa thẩm phán Cao Văn Thắng (người đang thụ lý
xử vụ án ly hôn của hai vợ chồng chúng tôi) với đại diện của nhà trường là bà Vũ
Thị Diệu Lý (Hiệu trưởng nhà trường) và bà Vũ T hị Hải Linh (cô giáo phụ trách
khối mầm non của nhà trường) tôi vô cùng bất bình về sai phạm của Nhà trường
đối với việc cung cấp thông tin xác minh không chính xác cho Tòa án như sau:

- Thứ nhất,  Nhà trường khẳng định cháu Hưng có sự phát triển tâm lý
chậm hơn các cháu cùng trang lứa và phải học lại 01 năm mầm non là
không đúng sự thật. Nếu không có kết luận của cơ quan chuyển môn thì
Nhà trường không có quyền nhận định con tôi chậm phát triển về tâm lý
so với bạn bè, đây chỉ là đánh giá chủ quan của con n gười. Điều này là
xúc phạm và gây tổn thương cho cháu về lâu dài cũng như xúc phạm
đến tôi là người cha sinh ra cháu Hưng. Thêm vào đó, cháu Hưng chưa
bao giờ phải học lại 01 năm mầm non như khẳng định của Nhà trường
vì cháu chưa tham dự bất kỳ một kỳ thi tuyển sinh vào lớp một nào ở
trong cũng như ngoài nhà trường . Việc cho cháu Hưng chậm đi học 01
năm là do gia đình tôi muốn tập chung giáo dục cháu ở nhà vì gia đình
có ông bà nội ở nhà cả ngày, rất chiều cháu; hơn nữa sức khỏe cháu
không được tốt nên gia đình muốn cho cháu ở n hà để vực sức khỏe nên
cho đi học muộn.Thêm nữa cháu sinh vào tháng 10/2004 nên vào thời
điểm 8/2010 cháu chưa đủ 6 tuổi nên gia đình tôi thống nhất để cháu
học lớp 1vào tháng 8/2011. Do đó, nhà trường nhận định như vậy là
phi sự thật và hoàn toàn vu khống.

- Thứ hai,việc Nhà trường khẳng định ngày 04/01/2011 tôi đón cháu
Hưng sau đó không thấy cháu đến lớp là vu khống và sai sự thật. Cụ thể
vào ngày 24/12/2010 vợ tôi nói vì  trường cho các con được nghỉ tết tây
02 tuần bắt đầu từ ngày 24/12 và vợ tôi là người cuối cùng đón các con
tại trường vào thời điểm đó.Tôi đưa cháu Hưng đi Nha Trang từ ngày
01/01/2011 và ngày 04/01/2011 chúng tôi đang ở tại Nha Trang, thêm
nữa trong đơn Đề nghị xác nhận ngày 11/01/2011 chính cô Nguyễn Thị
Lương là giáo viên chủ nhiệm của lớp cháu Hưng đã xác nhận cháu
Hưng nghỉ học từ ngày 04 tới 11 tháng 11 năm 2011.

Tiếp theo trong biên bản có nói “ Đầu tuần khoảng 12/11/2011 chị
Thủy đưa cháu Bảo Hưng đến trường nộp cả đơn, biên bản thỏa thuận
giữa chị Thủy và anh Minh ngày 29/04/2010 để đề nghị nhà trường
phối hợp để bố mẹ cháu đến đón các cháu đúng theo bản thỏa thuận”.
Điều này là mâu thuẫn và sai sự thật vì ngày 12/01/2011 là vào thứ tư
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và vào ngày đó theo tôi được biết thì cả trường nghỉ học vì rét , cháu
Hưng ra khỏi nhà tôi vào lúc 17h10 ngày 12/01/2011.Vào ngày thứ năm
13/01/2011 lúc 11h.30 sáng tôi có tới trường hỏi anh Thu bảo vệ và cô
giáo( đang cho các cháu ăn trưa tại tầng 1) thì được biết hôm đó hai
cháu không đi học (có bản lược dịch băng ghi âm kèm theo), nếu Bà Lý
vẫn khẳng định con tôi đi học ngày đó (13/01/2011) thì không lẽ các cô
giáo đã nói dối tôi, thêm nữa trong đơn trình bày trước tòa vợ tôi có nói
vào 17h.30 chiều ngày 12/01/2011 khi ra khỏi nhà tôi cháu bị sốt cao 40
độ và viêm amedan phải đi cấp cứu và phải “Sau mấy ngày em chăm
sóc cháu đã phục hồi” nên nếu ngày 13/01/2011 cháu đi học thì hóa ra
vợ tôi là khai man trước tòa??? Như trên tôi đã trình bày có hai lần bà
Lý hiệu trưởng đã khẳng định rằng vợ tôi mang bản thỏa thuận ngày
29/04/2011 đưa bà Lý vào ngày 17/01/2011nhưng trong biên bản xác
minh này bà Lý lại lại nói ngày 12/01/2011 thì tôi cũng chẳng biết tin
vào đâu???

- Thứ ba, việc Nhà trường chấp nhận Bản thỏa thuận ngày 29/4/2010 để
cho riêng chi Thủy đưa đón các cháu mà hạn chế quyền làm cha của tôi
là trái pháp luật. Vì bản thỏa thuận do các bên tự thỏa thuận, các bên
có quyền thay đổi ý kiến; hơn nữa chính vợ tôi cũng không thực hiện
đúng bản thỏa thuận đó bởi nếu vợ tôi chỉ có quyền đón con từ thứ Hai
đến thứ Năm thì Nhà trường vẫn không cho tôi được đón con vào thứ
Sáu là ngày tôi có quyền đón theo thỏa thuận. Mặt khác, bản thỏa thuận
lập ngày 29/4/2010 trong khi sự tranh chấp của chúng tôi vào thời điểm
tháng 01/2011 và Nhà trường biết rõ sự tranh chấp này; rõ ràng cho
thấy bản thân 02 chúng tôi đã có thỏa thuận từ tháng 4/2010 nhưng do
bất đồng quan điểm và không thực hiện đúng thỏa thuận nên mới có sự
tranh chấp. Như vậy tại thời điểm tranh chấp lại áp dụng văn bản trước
đó để giải quyết mà không xem xét đến thực tế sự việc cũng như quy
định của pháp luật về quyền làm cha, mẹ của các bên là sự cố tình của
Nhà trường bảo vệ cái sai của vợ tôi và tước đi quyền làm cha của tôi.

- Thứ tư, việc nhận định sau khi cháu Hưng trở lại trường có biểu hiện
tâm lý không vui vẻ, hoạt bát; không chịu chơi với bạn; nói chung là
buồn…là nhận định mang tính chủ quan và áp đặt của Nhà trường vì
không có bằng chứng nào chứng minh việc này. Nếu nhà trường, các
thầy cô nhận định cháu vui hay buồn đều được, chỉ là nhận định một
chiều không có bằng chứng, cũng không được kiểm chứng .

- Thứ năm, nhà trường nhận định tôi 02 lần đến trường đón con không
theo bản thỏa thuận to tiếng làm mất trật tự là hoàn toàn vu khống.
Trong lần đón con vào ngày 17/01/2011 bà Lý đã nói biên bản thỏa
thuận ngày 29/04/2010 chỉ áp dụng trong ngày đó (17/01/2011) còn
sang hôm sau tự hai vợ chồng giải quyết nghĩa là theo quan điểm của bà
Lý vào thời điểm đó bản thỏa thuận sẽ không còn giá trị với trường từ
ngày hôm sau(18/01/2011).Vào ngày 19/01/2011 tôi tới trường đón
con bà Lý yêu cầu phải đợi cuối giờ mới cho hai bố mẹ đón thì hiển
nhiên bà Lý đã coi biên bản ngày 29/04/2011 là không có tác dụng
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rồi.Điều này càng được thể hiện rõ hơn trong biên bản làm việc tại
Công an phường quảng An vào ngày 19/01/2011 mà bà Lý đã ký tên là
yêu cầu hai bên có bản thỏa thuận mới nộp cho Công an phường và
Trường để theo dõi.Chính vì lý do đó nên bà Lý mới ra văn bản ngày
25/01/2011 yêu cầu bố mẹ hai cháu phải có cam kết chính thức trong
việc đưa đón con.Việc tôi ngồi đợi con trong ngày 19/01/2011 từ 9h00
sáng đến 16h00 chiều là ở ngoài khuôn viên của trường học và không
có bất kỳ một hành động nào gây cản trở cho quá trình dạy của cô giáo
cũng như học tập của học sinh trong trường .Điều này cũng được bà Lý
khẳng định trong lúc làm việc tại Công an Phường Quảng An thậm chí
bà còn tỏ ra thương xót tôi vì trời lạnh mà cứ phải ngồ i ngoài trời như
vậy.Một tình tiết nữa là qua điện thoại nói chuyện với tôi cũng như làm
việc tại Công an phường, bà Lý luôn khẳng định tôi ăn nói đúng mức,
không to tiếng, xử sự hài hòa vậy khi Tòa án xác minh lại khẳng định
ngược lại. Tôi xin đính kèm theo đây nội dung ghi âm cuộc nói chuyện
với bà Lý.

Ngày 05/3/2011, tại Tòa án tôi cũng không thấy bất kỳ đơn đề nghị của vợ tôi
yêu cầu Tòa án xác minh thu thập chứng cứ tại cơ quan công an, tại Trường học của
các cháu nhưng Thẩm phán vẫn tiến hành thu thập xác minh. Điều này cho thấy sự
vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng quy định tại kh2 Điều 85 BLTTDS. Vì vậy
biên bản làm việc ngày 16/2/2011 của Tòa án và Nhà trường không đủ giá trị để coi
là một chứng cứ làm cơ sở giải quyết vụ án này, nhất là khi chứng cứ đó cung cấp
thông tin sai sự thật. Tôi đang làm đơn yêu cầu cơ quan Viện kiểm sát có thẩm
quyền tham gia phiên tòa do có những vi phạm trong việc thu thập chứng cứ của
Tòa án cũng như việc cung cấp chứng cứ từ phía nguyên đơn.

Do vậy, tôi làm đơn này tố cáo việc Trư ờng mầm non Dreamhouse mà đại
diện là bà Hiệu trưởng Vũ Thị Diệu Lý về việc cung cấp thông tin xác minh cho
Tòa án không đúng sự thật, mang tính vu khống bôi nhọ tôi và cháu Bảo Hưng; xâm
hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tôi khi vụ án ly hôn theo yêu cầu của vợ tôi
đang được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

Kính đề nghị các Quý Cơ quan khẩn trương xem xét và giải quyết đơn tố cáo
của tôi theo quy định của pháp luật.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các Quý cơ quan.

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2011
Người đề nghị

Tài liệu gửi kèm :
- Tin nhắn vào ngày 01/01/2011 gửi cho vợ tôi
- Bản lược dịch nói chuyện với cô giáo 13/01/2011
- Bản lược dịch nói chuyện với Bà Lý ngày 17/01/2011
- Ảnh chụp vệ sĩ ở trong khuôn viên trường
- Bản lược dịch nói chuyện với Bà Lý ngày 19/01/2011
- Bản lược dịch nói chuyện với Bà Lý ngày 08/02/2011
- Biên bản làm viêc tại công an phường19/01/2011
- Công văn của nhà trường ngày 25/01/2011
- Đơn đề nghị nhà trường ngày 10/02/2011
- Biên bản xác minh ngày 16/02/20 11
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Nói chuyện với cô giáo ngày 13/01/2011

Minh: Thường trường mình vẫn ăn ở trên lớp này luôn đúng không?

Bảo vệ:  Không, ở tầng 1

Minh: Cô ơi,hôm nay cháu Bảo hưng, Bỏa Nhi có đi học không cô.

Cô Giáo: Bảo Hưng,Bảo Nhi không anh ạ.

Minh: Không đi học từ mấy hôm nay rồi? Hôm qua có đi học không?

Cô giáo: Hôm qua trường nghỉ.

Minh: Thế là hôm nay hai cháu không đi học đúng không?Hôm kia trường có nghỉ không

em?

Cô giáo : Không ạ,Cả tuần này chỉ nghỉ hôm qua thôi anh ạ.
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Nói chuyện với Bà Lý hiệu trưởng  17 01 2011

Sáng lúc 11h35

Minh: Tôi là bố Bảo Hưng và Bảo Nhi chứng minh thư tôi đây cho tôi vào thăm con tôi.

Bảo vệ của trường: Không anh đợi đây để các cô giáo đưa xuống

Minh : Bây giờ bố cháu muốn là lên đây để nhìn mặt hai đứa con xem như thế nào nhưng

bố cháu cũng không làm khó cho nhà trường cũng như các cô và nếu tí nữa bố cháu đt cho

mẹ cháu được thì bố chau sẽ  1 đứa đón con về để ăn giỗ còn một đứa sẽ đón sau khi nó đi

học thêm về rồi sáng mai sẽ đưa hai đứa đi học.

Cô Lý: Việc đưa đón như thế nào đấy là việc của gia đình chỉ khi Thủy đồng ý cho đón cô

mới cho đón vì bây giờ hai gia đình đang như thế mà Thủy cũng có đơn đề nghị như thế và

bây giờ cháu nói chuyện với Thủy đi.

Minh: Bây giờ cháu muốn xem đơn đề nghị của Thủy được không?

Cô Lý: Chuyện đơn đấy thì ko ai quan tâm gì cả, bây giờ chuyện giữa hai vợ chồng cháu

cũng rất ảnh hưởng tới nhà trường việc đón như thế cũng khiến cô rất khó xử, vì sáng nay

Thủy bảo chỉ được mình Thủy đón thôi, hai vợ chồng nên thỏa thuận còn nếu ko thì cả

Thủy đón cô cũng không cho đón vì cả bố và mẹ đều có quyền như nhau.

Minh: Thế thì bây giờ cháu sẽ đt cho Thủy để ko làm khó cho nhà trường nhé.

Minh đt nhưng Thủy ko nghe máy

Minh: Theo quan điểm của cháu là thế này nhé , cháu cũng ko làm khó nhà trường vì Thủy

ko nhấc máy thì cô nhắn tin cho Thủy là ko nhấc máy thì cô sẽ cho Minh đón nhé còn nếu

cô bảo là bây giờ Thủy không cho đón mà cô cũng xử lý thế thì cô ghi cho cháu mấy chữ

xác nhận là hôm nay cháu tới đây nhưng Thủy bảo là ko cho cháu đón con và thuê vệ sĩ

ngăn cản ko cho chaú đón con đơn giản là vậy thôi .Còn mục đich hôm nay ko đón được

thì cháu sẽ xin cô nhìn con 5p thôi xong cháu đi về.
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Cô Lý: Bây giờ như thế này này, cái việc của hai người thì hãy lo giải quyết đi, cô bây giờ

cũng ở trong tình trạng là không biết ai đón ai ko được đón đây.

Minh: Nếu thủy ngăn ko cho đón thì cô cứ xác nhận sự thật ấy vào

Cô lý: Thế là làm phiền rồi đấy

Minh: Chiều nay cháu có cuộc họp rồi cô giải quyết nhanh cho cháu đi, nếu cô giải quyết

ko cho cháu đón vì lý do cô đã có đơn của Thủy rồi, cô cứ xác nhận một sự thật là: Vì

ngày hôm nay anh Minh tới đây muốn đón con nhưng chi Thủy có đơn yêu cầu nhà trường

ko cho đón và thuê vệ sĩ ngăn cản anh Minh đón con.

Cô Lý: Cô ko làm xác nhận cho cháu nhưng ai hỏi cô thì cô sẽ nói là cái hôm đấy Minh

đến và Thủy có ko cho đón như thế và cô có nhận được đơn của Thủy như thế…

Minh: Nếu cô nói thế thì cũng làm khó cháu rồi bản thân cháu chia sẻ rất thật với cô là

cháu rất thiện chí và ko làm khó nhà trường còn cháu nói ở đây cô đừng bảo là cháu đe

dọa nhé ! Cháu buộc lòng phải mời công an vào đây lập biên bản cho cháu là ngày hôm

nay vào đây ở trường có sự chứng kiến của cô Lý,có sự chứng kiến của các bên cô Lý có

một văn bản của chị Thủy nên ko thể cho anh Minh đón được và chị Thủy còn dùng vệ sĩ

ngăn ko cho anh Minh đón, môt xác nhận sự thật như vậy sẽ lập ra cho tất cả các bên.Bây

giờ là 12 giờ kém 20, nếu 12 giờ kém 15 Thủy ko đt tới đây thì cháu sẽ đt cho CS113 để

tới đây làm biên bản.

Minh xuống nhà nói chuyện với vệ sĩ của Thủy và bảo vệ của trường

Minh: Anh ơi thế mấy đồng chí này là được đứng trong này hay tự đứng trong này

đấy (hỏi BV trường về vệ sĩ của Thủy)?

Vệ sĩ của Thủy: Việc đó ko liên quan tới anh

Minh: Anh đã cho vào thì phải cho tất cả vào, nếu ra thì tất cả phải đi ra khỏi khu

vực của các cháu.

Bảo vệ: Hai người này có đăng ký trước.
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Minh: Ai đăng ký cho họ

Bảo vệ: Chị Thủy

Minh  nghe đt của Thủy muốn sẽ đón 1 đứa đón con về để ăn giỗ còn một đứa sẽ đón sau

khi nó đi học thêm về rồi sáng mai sẽ đưa hai đứa đi học

Cô Lý: (Nói chuyện đt với Thủy) Chị nói với em thế này nhé : Tóm lại là phải tới giờ thì

chị mới cho đón còn bây giờ cả em và Minh đều ko được đón, và lúc đó phải có em và

Minh, nếu ko có thì cương quyết chị ko cho đón…

Minh: Thế bây giờ cả hai cùng xác nhận nhé, chiều nay phải có cả hai bố mẹ mới được

đón con đúng ko? Còn nếu một trong hai người tới thì cương quyết ko cho đón chứ gì!

Thế nghĩa là em hiểu là chiều nay từ 16h tới 16h30 thì nếu môt trong hai người tới thì ko

được đón đúng ko? Kể cả vd nếu trường hợp khẩn cấp cháu bị đi cấp cứu cũng phải đt cho

hai bố mẹ tới đúng ko? Đây là số đt của em, chi phải goi cả hai người nhé

Cô Lý: Cô đồng ý.Cô sẽ cam kết với cháu là từ nay tới chiều là ko ai đón, phải có cả

hai mới giao con.

Vào lúc 15h 22 cô lý đt cho Minh

Cô lý : Vì sang nay Minh có vào trường trao đổi như thế nhưng Thủy cũng yêu cầu nhà

trường như thế chị nghĩ em và Thủy cũng là rất bình đẳng thôi chị cũng đã hứa với em

những điều như buổi sáng nhưng bây giờ chị đã được cầm cái biên bản thỏa thuận ấy nên

chị đã đồng ý cho Thủy đón con rồi thế là giải quyết xong trong ngày hôm nay, còn tí

nữa gia đình em và Thủy sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau….chị mạn phép vì có thỏa

thuận bằng văn bản của em là Thủy sẽ đón ở trong này rồi

Minh: Chị đang cầm cái văn bản đó trong tay nó ko có tinh pháp lý mà nó đã bị hủy từ lâu

rồi, chị đã hứa như vậy nhưng lai vin vào cái ko có thật để xử lý thì em sẽ tới đó và yêu

cầu công an lập biên bản tại chỗ về việc này..

Minh tới trường lúc 16h 03 phút
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Minh: Em muốn nói chuyện với chị?

Cô Lý: Chị nghĩ rằng chẳng có chuyện gì để nói cả, vì cái thỏa thuận em đã có rồi

Minh: Không phải bởi vì cái thỏa thuận đó đã hết hiệu lực rồi

Cô Lý: Thôi bây giờ chi không giải quyết việc gia đình của các em ở đây vì hai vợ

chồng em đến giờ này là ảnh hưởng môi trường sư phạm của nhà trường việc chị giải

quyết dựa theo một bản thỏa thuận đã hết hiệu lực hoặc bất hợp pháp thì cũng là

việc giải quyết của ngày hôm nay sau đó vợ chồng em sẽ tiếp tục giải quyết.

Minh: Trước tất cả mọi người ở đây chị lấy tư cách môt hiệu trưởng để nói là “chiều nay

phải có cả hai bố mẹ mới được đón con, còn nếu một trong hai người tới thì cương quyết

ko cho đón” còn việc tiếp theo là do hai người đúng không? Còn bây giờ em cũng ko làm

khó chị, chị xác nhận những việc chị đã xử lý vào đây cho em

Cô Lý: Chị không có chức năng đi xác nhận

Minh: Vì lúc đó chị lấy tư cách pháp nhân của chị là cách môt hiệu trưởng để nói thì em đi

về nhưng bây giờ chi lại xử lý như vậy là không được, nếu như vậy em sẽ mời cảnh sát

113 tới đây để làm biên bản.

Lúc 17h 18 Minh quay lại gặp cô Lý với đồng chí công an Phường Quảng An

Công an: Cô biết vụ việc này rồi đúng không ạ?

Cô Lý: Rồi, nhưng cô ko hiểu bây giờ cô phải làm cái gì?

Công an: Hỏi cô là việc đón học sinh ở đây thì ai được phép đón?

Cô lý: Trong hợp đồng ở đây thì cả bố, mẹ và ông bà được đón

Công an: Nếu ko phải phụ huynh thì khi có người khác đón các cô giáo phải thông tin

đúng ko? Thế hai cháu nhà anh học lớp nào?

Minh: hai cháu nhà tôi một đưa học lớp 6 tuổi, một đứa học lớp 3 tuổi

Công an: Sự việc là như thế nào?
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Minh: Sáng nay tôi có đến trường và muốn đón con cô Lý có nói là “ cô ko biết vì mẹ và

bố cùng muốn đón nên cô hẹn cả hai tới trường vào lúc 16h tới 16h30 là giờ đón con thì cô

sẽ cho đón vì hai bố mẹ đều có quyền đón bình đẳng như nhau nhà trường chỉ có trách

nhiệm như vậy thôi và bố mẹ tự thỏa thuận với nhau.Lúc 16h tôi tới đây thì cô Lý nói với

tôi là đã đưa cho mẹ cháu rồi nhưng tôi ko thể tin cô ấy nữa vì buổi sáng cô ấy nói một

đằng nhưng lại làm một nẻo bây giờ có các đồng chí công an ở đây tôi muốn cô Lý xác

nhận bằng văn bản việc đã giao con cho vợ tôi, hiện giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt cũng

như chưa biết thông tin con tôi đang ở đâu?”

Công an: Hai vợ chồng anh có khúc mắc gì không?

Minh: Chúng tôi hiện vẫn là vợ chồng và mâu thuẫn gia đình là chuyện thường gặp

Công an: Anh đã gọi cho vợ anh chưa?

Minh: Tôi gọi thì cô ấy ko nhấc máy,tìm cũng ko biết tìm ở đâu?

Công an: Anh đọc số điện thoại cho tôi?

Minh: 0903 443 580.

Công an: Không liên lạc được.

Cô Lý: Sáng nay Thủy có đến đây và trình bày… chị cũng ko quan tâm lắm. Thủy nói

rằng em nhờ chị là khi em gửi con ở đây mà bố cháu tới đón thì chị không cho  bố

đón.Chị có nói rằng việc đó chị ko giải quyết được thì Thủy nói là “Nếu bố tới mà gây

gổ thì chị cho em đón”, chị cũng nói là “Nếu bố nó gây gổ thì chị sẽ cho em đón về

còn nếu ko có chuyện gì thì ko làm sao”. Một lúc sau Minh tới chị cũng nói lại là có

chuyện Thủy như thế và Minh thì cũ ng rất đàng hoàng, Minh ko gây gổ và chị nghĩ

rằng Minh vào đây và chi nghĩ rằng cả hai đều là bố mẹ nên chị hẹn tới 16h chiều để

đón, chị giở hợp đồng ra thì cả hai bố mẹ đều được đón nhưng khi có việc xảy ra thì

chị sẽ ko cho bố hoặc mẹ đón nếu ko mọi người mang chính quyền đến đây mà giải

quyết nhưng để đón giờ đó nó ko đảm bảo môi trường sư phạm cho nhà trường vì có
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lời qua tiếng lại nó không có lợi, sau đó Thủy có mang cho chị một cái giấy thỏa

thuận có chữ ký của Minh là Thủy được quyền đón con nên ch ị thấy sẽ rất tốt đẻ giữ

môi trương sư phạm nên chị cho Thủy đón, sau đó tự hai vợ chồng giải quyết tính từ

ngày mai, còn hôm nay thì giải quyết như vậy…..

Minh: Cái dơn này ko phải gửi cho trường Dreamhouse này.

Cô Lý: Của ai thì ngày mai em giải quyết với Thủy

Minh: Nhưng chị nhận một cái văn bản ko có tính pháp lý như vậy, chị cũng ko biết

đây có phải là chữ ký của em hay ko mà đã xử lý là ko được.Làm gì có chỗ nào là chị

Thủy được đón con ngày hôm nay, chị chỉ cho em đi đấy là em chưa nói hiện giờ văn

bản này đã bị vô hiệu hóa. Thêm nữa nếu em và Thủy cùng cầm tới trước khi việc

này thì lại là một nhẽ, đằng này tự Thủy cầm tới mà chị xử lý thế là ko được.

Công an: Văn bản này tại sao ko có tính pháp lý?

Minh: Vì vợ tôi vừa đưa lên cho cô Lý chứ ko phải hai chúng tôi cùng đưa và chúng

tôi dã ko thực hiện như thế này từ lâu rồi.

Công an: Việc khúc mắc của anh chị sẽ do anh chị tự giải quyết, nhưng anh nói ko

biết ai đón hai cháu thì cũng đúng.

Minh: Tôi Chỉ cần cô Lý xác nhận cho tôi bằng giấy tờ là cô đă giao con cho  vợ tôi

rồi để tôi yên tâm thôi vì sáng cô ây nói một khác bây giờ nói một khác thì tôi biết tin

thế nào?

Công an: Nếu cô xác nhận vào đây mà sau đó cô cũng bảo là ko có tính pháp lý thì

sao?

Minh: Ngày hôm nay cô xác nhận cho tôi là tôi tới đây, tôi có nói với cô như thế và cô

có nói với tôi là 16 h chiều sẽ cho 2 chúng tôi đón con ..

Cô Lý: Không..
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Minh: Chị đừng nói thế, chị là người lớn em rất kính trọng chị, nhưng chi đã làm

việc thì phải làm việc đúng công bằng thì em kính trong chị nhưng nếu chị làm việc

một bên như vậy thì em ko kính trọng chị bởi vì chị nói với em như vậy thì hôm nay

chi xác nhận cho em như vậy còn em hoàn toàn tôn trọng cach xử lý của chị trong

việc cho ai đón, chị có những trọng trách và trách nhiệm trong việc xử lý như vậy.em

ko làm khó chị, chị làm thế nào thì chị xác nhận cho em đúng như vậy thôi.

Công an: Đấy là ý của anh thôi

Minh: Nhưng bây giờ em ko liên hệ được với con em nên ko biết nó đang ở đâu,

trường hứa là 16h cho đón nhưng lại tự động cho Thủy đón em tôn trọng quyết đinh

của nhà trường nhưng vì trường nói một đằng làm một nẻo thậm chí ở dưới kia em

còn có bằng chứng là đã để lại số đt để trường gọi trong trường hợp khẩn cấp nên

trường phải xác nhận văn bản cho em về những việc trường đã làm. Cô Lý ở đây đ ã

hành xử như vậy nên nếu anh là tôi thì anh có tin những gì cô Lý nói Ko, có thật là cô

đã đưa cho vợ tôi ko?Bây giờ tôi ko thể biết các con của tôi đang trong tay ai?

Công an: Cô Lý này, Bây giờ anh Minh có làm đơn báo cáo sự việc xảy ra như thế thì

bọn em ở bên cơ quan công an cô cũng biết rồi và bọn em cũng biết sơ qua nên bọn

em muốn lập một cái biên bản làm việc với cô, cô cho biết sự việc là như thế hồi ngày

giờ có chị Thủy là phụ huynh của hai cháu gì tới và buổi trưa anh Minh cũng tới như

thế nào, tiếp theo là vào lúc mấy giờ mẹ của hai cháu tới đón và trường đă giao hai

cháu cho mẹ. Đấy sẽ là câu trả lời dành cho anh nhưng anh ko được cầm tờ ấy, đấy là

biên bản làm việc riêng của cơ quan công an với nhà trường, anh biết sự việc như vậy

thôi, tôi cho anh nhìn biên bản làm việc ấy,nhưng riêng anh với cô thì sẽ ko có biên

bản nào hết.

Cô Lý: Vâng tôi sẽ ký vào biên bản

Minh: Anh cho tôi bản phôto cũng được
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Công an: Bản photo cũng ko được, đây là hiệu lực của cơ quan công an, còn anh

muốn thế nào thì về báo cáo với chỉ huy. Cô cho xin tờ giấy

Minh: Để em ký nhận vào đây

Công an: Anh cũng ko ký nhận gì cả, đây là biên bản làm việc riêng của cơ quan

công an. Mẹ bọn trẻ đón lúc mấy giờ hả cô:

Cô Lý: Lúc 3h chiều

Minh:Em muốn kiến nghị với bên công an mình một điều là vào luc buổi trưa nay

khi em tới thì phía bên chị Thủy có đăng ký một số người mà có đồng chí bảo vệ dưới

kia xác nhận là vệ sĩ đẻ ngăn ko cho em vào gặp con.Lúc em lên gác một đồng chí

ngăn lại ra hiệu cho một đòng chí khác ngồi trong lớp học là có em lên để đối phó.Em

muốn các anh công an làm rõ với cô giáo Lý là có chuyện là chị Thủy có đăng ký

người ở đây. Lúc em vào em có bị ngăn cản và em hỏi đồng chí ấy là ai thì đồng chí

ấy trả lời là không cần biết tôi là ai cả mà lại ở trong trường, mon g các anh công an

làm ró hộ để đưa vào biên bản làm việc cho em?

Công an: Việc đấy anh về trình bày với chỉ huy sau.

Minh:Vâng nhân trước mặt đồng chí công an em co một câu hỏi cho cô giáo  Lý.

Kinh thưa cô giáo Lý, hôm nay khi em vào trường thì có một số người ra ngăn cản

em ở trong trường mình không cho em vào lớp gặp con mà những đồng chí ấy thì

anh Thu bảo vệ của trường đã xác nhận là có đăng ký trước với nhà trường nên được

tiêp cận khu vực của các cháu những người đấy là bảo vệ của trường hay vệ sĩ củ a

Thủy đưa tới?

Cô Lý: Vệ sĩ của Thủy mang đến

Minh: Vệ sĩ của Thủy mang đến đúng không ạ! Và vệ sĩ này đã được Thủy đăng ký

với trường đúng không ạ?Em thấy có một đồng chí ngồi ngoài một đồng chí ngồi hẳn

trong lớp học đúng không ạ?
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Cô Lý:Không có ngồi trong lớp học, ngồi ngoài thôi…

Công an: Đây cô ký cho em một cái và cho em xin dấu. Lúc đón con hai bố mẹ giành

hai bên không hay đâu

Minh: Em chỉ muốn xác nhận là hiện giờ con em đang ở đâu thôi

Cô Lý:Vì thủy đã nói với chị là em có thể tới giằng co con

Minh: Việc của em tới đây ko phải để giằng co con, em tôn trọng quyết định của chi

nhưng chị xử lý thế nào thì cho em biết để em yên tâm chứ em có đôi co hay to tiếng

gì đâu

Cô lý : Vì Thủy mang giấy tới nên chị xử lý vậy

Minh: ……
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Bà Vũ thị diệu Lý Dung túng cho vệ sĩ của vợ tôi vào trong trường để ngăn cản tôi
tới nhìn mặt con, khi tôi yêu cầu bảo vệ mời ra ngoài thì vệ sĩ mới ra khỏi cửa
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Sau khi ra cửa vệ sĩ vẫn trực ở ngoài để ngăn cản không cho tôi đưa hai con ra ngoài
cửa
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Nói chuyện với bà Lý hiệu trưởng ngày 19 01 2011

Minh: Hôm nay hai cháu có đi học không bác?

Bảo vệ: Có, nhưng anh thông cảm không được vào trong này.

Minh: Anh này là Vệ sĩ đúng không? Sao anh lại ngồi ở trong cơ quan của trường học

mà cô Lý cô ấy bảo vệ sĩ chỉ được ở vòng ngoài?

Bảo vệ: Anh ấy ở vòng ngoài cơ mà?

Minh: Đây là khuôn viên trường học rồi cơ mà? Anh ấy ngồi ở đây là anh ấy ngồi ở

trong trường học?  Thế là cô Lý nói sai nhé! Tôi đến đây thăm con tôi. Anh đi cùng với

tôi đi.

Bảo vệ : Đây là quy định của nhà trường anh đừng làm khó tôi, anh cứ chờ ở đây một

tí.

Minh: Anh là anh Thu bảo vệ đúng không?

Bảo vệ : Vâng

Minh: Anh bảo cháu ở trong trường mà tôi đến nếu tí nữa ai mà đưa cháu ra ngoài bằ ng

cửa sau đi về  thì anh có chịu trách nhiệm pháp luật với tôi không? Anh mời cô Lý

xuống đây để tôi nói chuyện. Anh vệ sĩ anh ngồi trong này là anh sai rồi đấy nhé.

Vệ sĩ : Thế thì sao em?

Minh:  Thế thì cô Lý cô ấy nói sai thôi chứ chẳng có vấn đề gì! Anh là công dân thì

làm sao mà có lỗi gì?

Vệ sĩ: Anh đi anh cũng làm nhiệm vụ cho con em mà em cứ làm ầm lên.

Minh: Anh làm như vậy là sai pháp luật rồi đấy?

Vệ sĩ: Anh làm không sai, anh làm có tổ chức đàng hoàng.
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Minh: Như thế này là cô Lý thông đồng với Thủy rồi. Hôm nọ công an đã lập biên bản

một lần ở trường này rồi tại sao các anh vẫn làm như thế? Tại sao các anh lại giữ con

tôi để tôi không lên gặp được.

Vệ sĩ: Em có cần anh đứng quay mặt cho em chụp không?

Minh: Thôi thế là đủ rồi, không cần đâu.

Bảo vệ: Tôi cũng không quan tâm lắm tới việc này, nhưng cơ quan có nội quy

Minh: Anh phải làm đúng pháp luật, tôi sẽ chấp hành đúng nhưng tôi muốn nói với anh

thế này lần trước ở Lý nam đế cũng cho vệ sĩ đứng kiểu này tôi đã không nói gì rồi lần

này nếu con thế tôi gọi CS113 xuống cho xem.Bây giờ anh đt báo cô Lý chưa?

Bảo vệ ; Tôi báo rồi

Minh: Tôi đứng đây và chấp hành đúng quy định của cơ quan.Nếu hôm nay tôi đã đứng

đây mà cô Lý còn thông đồng cho đón ra ngoài thì đừng trách tôi nhé, cô ấy phải chịu

trách nhiệm trước pháp luật.Anh nhìn xem ở một đất nước như thế này, giữa thủ đô hà

nội mà thuê vệ sĩ không cho tôi gặp con . Một cái trường như thế này thương hiệu trị

giá bao nhiêu tỉ, dạy bao nhiêu con người mà bản thân cô hiệu trưởng mà đi làm những

chuyện như thế à?Anh chứng kiến hôm qua buổi sáng cô ấy nói như thế nào? Mà buổi

chiều cô ấy trở mặt như trở bàn tay.

Cô lý: Chị đang làm việc đề nghị em đi ra khỏi trường cho chị,chị không đồng ý

cho em vào trường đâu.

Minh: Hôm nay em tới đây với tư cách là bố c ủa hai cháu bé.

Cô Lý: Bố cũng không được đến trường, đang trong giờ học không được đến

trường.

Minh: Tại sao không được vào?

Cô lý: Đang trong giờ học không được vào.
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Minh: Em chưa biết cái luật đấy trong hợp đồng, chị đưa hợp đồng ra cho em

xem?

Cô Lý: Thôi bây giờ không nói, anh Thu không cho vào nhé, đấy là lệnh của em.

Minh đi ra ngoài đi.

Minh: Chị không cho vào đúng không? Hôm nay chị nói cho em biết không cho

vào vì lý do gì?

Cô Lý : Không cho vào vì đang trong giờ học, em đến đón con hay em đến làm gì?

Minh: Em không làm gì,Mấy tuần em ko nhìn thấy mặt con hôm nay em tới nhìn

mặt con em.

Cô Lý: Đó là việc của em, chị không cho nhìn vào cái giờ này.

Minh: Chị không cho nhìn vào cái giờ này đúng không? Thế chị giải thích cho em

chị bảo không cho đón và gặp con trong giờ học sao hôm nọ chị cho vợ em đón

con vào lúc 14h.30?

Cô Lý: Cái việc đấy của chị ,chị không cần phải giải thích với em nhé, chị Lý hiệu

trưởng không cho em vào trong giờ học.

Minh:Em cũng nói luôn là chị thông đồng cho vệ sĩ của Thủy vào trong trường

nhé. Nếu chị nói vậy thì em sẽ gọi Cảnh sát 113 tới đây để giải quyết…

5p sau Minh thấy lái xe và ôsin của Thủy vào hẳn trong trường nên chạy ra nói

Minh; Anh cho ai vào trong trường này? Hai người này ở đâu vào trong này,đi ra

ngoài mau.Cô Lý hôm nay mà còn thông đồng nữa là không được đâu.

Bảo vệ: Thôi 2 người đi ra đi.

Minh: Hôm nay anh mà cho các cháu ra ngòai là anh chịu trách nhiệm trước

pháp luật,tôi sẽ gọi CS113 bây giờ.Tôi chỉ yêu cầu xem hợp đồng mà cô ấy không

cho xem thì thế là thế nào?
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Bảo vệ: Vợ chồng anh nên bàn bạc lại đi

Minh chấp hành nội quy cơ quan ra ngoài cổng trường đứng đợi lúc đó là 09h25…..

Minh đợi tới 16h khi chuông tan học nhà trường reo

Minh: Bây giờ tới giờ đón  con cho tôi đón 2 cháu Bảo Hưng và Bảo Nhi

Bảo vệ: Thấy bảo một lúc nữa Thủy tới nên đợi Thủy rồi trường giao luôn

Minh: Phải đợi tới mấy giờ? Nếu muộn quá tôi đón đấy nhé

Bảo vệ :Khoảng 5h

Minh nói với Tần giáo viên trưởng phòng hành chính: Tí nữa nếu chuông cho trẻ con

về mà trường không cho anh đón con thì hiệu trưởng phải xuống đây giải thích cho

anh. Anh ký hợp đồng với nhà trường và đóng tiền đầy đủ nên quyền của anh là được

đón con,em đt cho anh dăng ký đón Bảo Hưng ,Bảo Nhi

Bảo vệ: Đợi tí chị ấy đến rồi đón luôn

Tần giáo viên(trưởng phòng hành chí nh): Anh ơi cái này anh phải hỏi chị Lý, nhưng

chị ấy đang họp, em không có chức năng giải quyết.

Minh: Thế các chị nhận tiền của tôi mà các chị cửa quyền thế à? Nếu vậy chị là trưởng

phòng hành chính chị phải giải thích tại sao chứ sao lại nói là không có chức năng giải

quyết.

Tần: Em không làm việc với anh từ đầu, chị Lý lại đang họp

Minh: Thế thì ai bảo với chị là  tôi không được đón con

Tần: Chị Lý nói là có một thỏa thuận giữa anh và vợ anh là chỉ có chị ấy mới được đón.

Minh: Không có thỏa thuận ấy, tôi tới đây trong hợp đồng ghi cả hai vợ chồng được

đón, trường nhận tiền của tôi đúng không?

Tần: Đấy là chị Lý ký với anh chứ em có ký với anh đâu?

Minh: Thế thì em phải đt lên trên ấy chứ sao lại đứng đây bảo không có chức năng
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Giải quyết cho anh.

Tần: Em ko được phép

Minh: Thế em đt lên báo cáo đi, em ko báo cáo em đứng đây nói thế làm gì? Xong em

lại đứng thì thụp với ôsin của anh, với những người lạ ở kia.Con anh hôm nay mà anh

ko đón được thì em phải chịu trách nhiệm.

Tần: Anh đừng có vu khống thế

Minh: Anh chụp ảnh rồi đây này…

Minh đợi một lúc sau

Minh: Tôi đề nghị anh đt  lên để đưa con tôi xuống

Bảo vệ : Không

Minh: Anh có phải người của trường ko? Anh ko đt thoại tôi đi lên đón con tôi

đấy.Quy định của trường tôi thực hiện tốt nếu trường ko điện t hoại thì tự tôi lên đấy.

Bảo vệ: Cô Lý giao cho tôi khi nào có cả hai anh chị tới đây thì mới giao cháu.

Minh: Thế 8h tối thì tôi cũng phải đợi đúng ko?Thế sao ko có cô giáo nào xuống giải

thích cho tôi.

Minh đợi một lúc sau

Minh: Tôi yêu cầu được vào tro ng để nhìn con…

Minh: Anh lại đt lên báo cáo cô Lý là anh Minh đang đứng đợi đây này,cô tiếp phụ

huynh lâu quá.

Minh lại đợi một lúc lâu nữa

Minh: Tôi muốn gặp bất cứ ai trong trường, tôi ko đợi nữa…..

….

Ngà giám hiệu: Chào anh , chị Lý chị ấy bảo chị ấy đang bận làm việc…
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Minh: Tôi là phụ huynh của hai cháu Hưng và Nhi, hôm nay tôi đợi ở đây từ 9h sáng

nhưng tới giờ chưa đón được con. Bây giờ ban giám hiệu trả lời xem tôi phải làm gì

bây giờ?

Ngà: Chị Lý sẽ là người trả lời anh.

Minh: Tôi sẽ ko đợi chị ấy nữa vì tôi đã đợi ở đây từ 9h và tôi ko thích cách làm việc

ko tôn trọng người khác của chị ấy. Nếu 5p nữa chị ấy ko xuống gặp tôi thì tôi sẽ tự lên

gác nhìn con tôi, cái chuyện đón thì tôi chưa cần nhưng tôi phải nhìn mặt con tôi đã, tôi

yêu cầu chị và c ác anh bảo vệ dẫn tôi lên gặp con tôi, bây giờ là 5h chiều.

Ngà: Chị Lý hẹn chút nữa gặp.

Minh: Tôi chỉ hỏi quy định của trường, bây giờ tôi chưa đón con,trong lúc đợi chị

Lý tôi đi cùng các anh bảo vệ lên gặp mặt con tôi thì có được ko? Còn có cả các

anh vệ sĩ ở đây nữa các anh cứ đứng chặn cửa tôi chỉ lên nhìn mặt con tôi thôi.

Ngà: Nghĩa là anh chỉ lên nhìn mặt con thôi đúng không ?

Minh: Các cháu cứ chơi ở trong buồng còn tôi đứng ngoài nhìn mặt con tôi cũng

đựơc. Bởỉ vì tôi đợi cô Lý từ 9h sáng rồi . V à tôi đảm bảo ko đưa các cháu ra khỏi

trường.

Ngà : Anh lên nhìn con và nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm và cho các anh bảo vệ

đi theo luôn , được chưa?

Minh: Đây các anh dẫn tôi lên đi.

Ngà : Anh cho anh ấy đeo thẻ vào.

Minh: Cô giáo ơi, hai cháu Bảo Hưng, Bảo Nhi đâu?

Cô giáo lớp Bảo Hưng, Bảo Nhi : Hình như vừa về rồi hay sao í ạ?

Minh: Về đường nào?

Cô giáo: Em cũng ko rõ nữa, em xuống trả trẻ rồi lên ko thấy nữa.
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Minh chạy ngay xuống nhà

Minh: Con tôi đâu? Trường nói là cháu ở trong trường, bây giờ ko có vậy trường

đưa con tôi đi đâu?

Bảo vệ: Anh vào hỏi các cô.

Minh: Sao lại vào hỏi, tôi chấp hành kỷ luật của trường đứng đợi ở ngoài, thế mà

trường không tôn trọng  đưa các cháu ra cửa sau giấu các cháu đi đâu? Con tôi

đâu?

Công an phường: Em đừng nói nữa

Minh: Em tới đây đón con chấp hành đúng kỷ luật của trường đứng đợi ở ngoài,

bây giờ lên nhìn mặt con các cô giáo bảo đã đón về rồi. Tiện đây các anh công an

lên giải quyết cho em đi, may quá không phải gọi. Em báo cáo là Từ bảo vệ cho tới

giám hiệu trường bảo em dẫn anh lên gặp mặt con xong bây giờ lại giấu con em

đi.

Công an mời anh Minh, chị Thủy và hiệu trưởng nhà trường lên công an Phường

làm việc(Các công an tên Sơn, Nam, Tiến, Huy)

Vừa ban nãy trường nói là cháu đã về rồi nhưng giờ chưa về,chứng tỏ trường thông

đồng lừa dối phụ huynh học sinh.

Sơn: Chị nào là chị Thủy, tôi là Sơn đây ạ, đã đến giờ đón cháu chưa?

Thủy: Rồi ạ

Sơn : Thế chị đón cháu lên xe đi

Thủy: Để tôi phối hợp với nhà trường đón cháu ạ!

Sơn : Tôi mời chị đi lên công an phường và đư a cháu đi theo

Thủy: Em có người đón cháu rồi ạ.

Minh: Xin lỗi anh Sơn cho tôi hỏi các cháu có đi lên phường luôn không ạ?
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Sơn: Các cháu đã hêt giờ học thì đi luôn

Thủy: Không ,em gửi muộn,em gửi các cháu thêm giờ( điều này vô lý vì trường này ko

nhận trông muộn bảo vệ nói ở trường chỉ trông tới 5h bây giờ đã là 17h30)

Minh: Chị Lý bây giờ các cháu vẫn đang ở trong trường và trường là sẽ trông đúng

không?

Sơn công an; Ừ,chúng tôi đang làm việc với anh,cháu vẫn ở trong trường

Tại công an phường lúc 18h có Các công an Sơn, Nam,Tiến,Huy,Minh,Thủy và cô Lý

Sơn: Cái bản thỏa thuận này được lập có chữ ký của anh Minh,chị thủy và bố mẹ hai

bên.Sự việc hôm nay như thế nào?

Minh: Tôi thấy chẳng có gì cả,tôi chỉ muốn đón cháu vì hôm nay nhà có giỗ, một hai

tuần nay vợ tôi giữ cháu mà tôi ko có cách gì gặp được các cháu nên tôi tới đón cháu

về ăn giỗ, mai tôi lại đưa các cháu đi học bình thường, việc rất đơn giản.

Sơn : Tôi nói với anh Minh với công an phường và cô Lý hiệu trưởng ở đây, tôi nhận

được quần chúng báo có lưu manh côn đồ tới đe dọa nên trách nhiệm của chúng tôi là

điều tra và phòng ngừa các loại tội phạm…

Minh: Sau khi anh Sơn nói thì tôi xin được trình bày

Sơn : Anh trình bày đi

Minh: Thứ nhất ở đây tôi đã nói cho cô Lý và vợ tôi là văn bản này đã không có hiệu

lực rồi vì

- Chuyện Thủy tự ý giữ con hơn 1 tuần nay thì đã vi phạm bản thỏa thuận này rồi

nên thỏa thuận này đã không còn giá trị nữa.

- Thỏa thuận này đúng như anh nói nó không có tính chất pháp lý nó chỉ là ông nội

và ngoại đứng lên làm chứng nhìn cho chúng tôi là chúng tôi chăm sóc con thế này

thôi chị Thủy đã vi phạm rồi và gần đây nhất là giữ con hơn 1 tuần mà tôi lên gặp ở
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nhà chị ấy thì chị ấy cho bảo vệ ngăn cấm tôi dù chỉ là gặp chứ chưa nói là đưa con

đi đâu..

- Tiếp theo là chuyện cô Giáo Lý: Vì  chiều hôm 17/01  Thủy mang bản thỏa thuận

này tới nên cô Lý đã giải quyết cho Thủy mang con về chiều ngày 17/01  lúc

14h30.Tôi đã trình bày với cô giáo Lý là tôi rất tôn trọng quyết định của cô,cô xử

lý như vậy có thể vì cô ko biết hoặc có thể vì cô nắ m một trọng trách của trường

nên phải xử lý  như vậy vì sự ổn định của trường thì tôi ủng hộ cô giáo nhưng nếu

ngày17/01 cô đã xử lý vậy thì tôi cũng nói với cô rằng bây giờ bản thỏa thuận ấy

ko còn giá trị nữa thì cô cũng nên xử lý tiếp sao cho đúng.

- Ngày 17/01 công an phường có xuống lập biên bản do anh Huy công an khu vực

ngồi đây nhưng chỉ là xác nhận một điều rất đơn giản là cô Lý cho vợ tôi đón hai

con và đã giao tận tay con cho vợ tôi vì lúc đó cả anh Huy và tôi đều đt cho chị

Thủy nhưng chị ấy ko nhấc máy, tôi là người bố tôi lo cho các con tôi do buổi sáng

cô Lý nói là 4h chiều sẽ giao con cho cả hai bố mẹ nhưng 3h chiều cô lại nó cho

Thủy đón vì vậy tôi ko tin tưởng ở lời nói của cô Lý  nên tôi phải làm đơn để nhờ

cơ quan công an xác nhận cho tôi việc đó. Sau đó tôi yên tâm đi về.Hôm đó cô Lý

cũng xác nhận với anh Huy công an ngồi đây là Minh đến rất hòa nhã, đàng hoàng

không có một thái độ gì như kiểu là lưu manh, côn đồ hay bất hợp tác hay một sự

to tiếng, đe dọa  nào.

- Hôm nay ở đây cũng không xảy ra bất cứ một việc gì vd như anh nói là đưa lưu

manh côn đồ tới gây rối tôi đi tới đây một mình.
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- Minh: Rõ ràng cô Lý biết tôi đến từ 9h sáng nhưng tới chiều cô bảo phải họp và tôi

tôn trọng điều đó và tôi yêu cầu trong lúc đợi một người đại diện cho trườn g và bảo

vệ đưa tôi lên để tôi được gặp cháu,từ 16h tới 17h đã rất nhiều phụ huynh được đón

con tôi sẽ đi lên cùng bảo vệ và chỉ nhìn mặt các cháu thôi không đón về, tôi chấp

hành đúng yêu cầu của cô Lý để đợi có đủ hai mặt bố mẹ rồi sẽ đón về.Khi tôi lên

tới nơi thì từ cô Ngà cho tới cô giáo giữ lớp bảo cháu đã bị đón rồi và tôi xuống có

hỏi mọi người là “ Con tôi đâu” và không ai trả lời cho tôi cả. Tôi nghĩ đó chỉ là

cảm xúc bình thường của một người bố. Anh cũng là một người bố tôi nghĩ anh

cũng đồng cảm với tôi. Bây giờ tôi chỉ có một yêu cầu đơn giản là tôi muốn đón

các cháu về vì hôm nay là nhà có giỗ và tôi cam đoan với mọi người ở đây là mai

sẽ đưa cháu đi học bình thường. Nếu ngày mai có chuyện giữ con hay gì khác tôi là

công dân tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Sơn: Tóm lại ngày hôm nay anh chỉ có nguyện vọng thế thôi chứ gì?

Minh: Đúng rồi ạ.

Sơn: Anh chị nên có sự thương lượng với nhau theo bản thỏa thuận đã ký…

Minh: Nếu bản thỏa thuận này tôi và vợ tôi cùng mang đến đưa cho cô Lý thì vấn đề là

một chuyện khác nhưng đằng này lại do Thủy mang tới, tôi nói nó đã hết hiệu lực với

cô Ly từ hôm 17/01 rồi. nhưng tôi giả sử bản thỏa thuận này có hiệu lực đi thì t6 vàt7

vừa rồi tôi có được đón con đâu?

Sơn: Anh đã tìm hiểu nguyên nhân làm sao chưa?
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Minh: Thế thì hôm nay trước mặt anh và tất cả mọi người ở đây tôi xin phép nói với

vợ tôi “ Thủy à, hôm nay là ngày giỗ anh xin phép đưa hai đứa về ăn giỗ xong mai anh

sẽ đưa chúng nó đi học”.các anh giải quyết cho tôi việc này

Sơn : Chúng tôi ko giải quyết được mà chỉ làm chứng là anh có xin vợ anh thôi.Quan

điểm chị Thủy như thế nào,chị thủy cứ nói.

Thủy:…Do thời gian vừa qua gia đình anh Minh và anh Minh đã giữ một cháu bé

trong thời gian nghỉ tết tây sau đó là 6 ngày cháu không được đi học.Vào t hời điểm đó

cháu bị sốt 40 độ viêm amedan…Sau mấy ngày em chăm sóc cháu đã phục hồi . Em

cũng có nhân viên để ở trường để báo cáo cho em tình hình của các cháu…

Sơn: Cô hiệu trưởng có ý kiến gì?

Cô Lý:……chiều hôm 17/01 thủy đến đưa bản thỏa thuận nên chị ch o đón vì chị ko

muốn có sự giằng co ở trường.Minh ở trường cũng không văng tục…

Minh: Chị lý trình bày xong thì em chỉ có ý kiến với mọi người ở đây thế này

Lúc 16h30 em muốn cô lý xuống để giải thích tại sao ko được đón con,cô lý bận ko

xuống thì em yêu cầu một cô giáo xuống đưa em lên nhìn mặt con …. Thế thôi…

Trước mặt mọi người ngồi đây em hiểu là người mẹ có thể giữ con nhưng ko có quyền

cấm ko cho bố gặp con vì như thế là vi phạm pháp luật.Hôm nay em đã nói vậy mọi

người giải quyết nguyện vọng ở đây là cho em đưa cháu về ăn giỗ,nếu ngày mai em

giữ con thì có công an pháp luật ở đây xử lý em đã muộn đâu.Nếu hôm nay ở đây mọi

người bảo rằng tâm lý của vợ tôi ko ổn, tâm lý của các cháu không ổn thì em sẵn sàng

tôn trọng quyết định của mọi người và cho em ra nhìn mặt con em mấy phút cũng
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được xong em đi về nguyện vọng của em chỉ đơn giản thế thôi.Chứ ở đây em ko dòi

hỏi mọi người phải cho em cái này cái nọ hay cái kia.

Tiến: Mọi chuyện anh chị thống nhất chuyện đón con thế nào là của vợ chồng anh

chị,nếu tới gây mất trật tự là chúng tôi đưa về xử lý… Nếu gia đình nhà người ta phức

tạp quá thì công an yêu cầu nhà trường không nhận nữa.

Minh: Thôi tiện có mọi người ở đây “thủy ơi hôm nay anh muốn đón con về thì quan

điểm của em ntn”

Thủy : Vì anh đã vi phạm t hỏa thuận của hai gia đình nên từ nay cho tới khi tòa

giải quyết em không đồng ý cho anh tiếp xúc với con và đón con

Minh : Không được, thế là vi phạm pháp luật rồi,tiện có anh Sơn ở đây.quan

điểm của anh như thế nào?Vợ em phát biểu trước tất cả công an ở đây là ko cho

gặp nữa thậm chí cả ko cho tiếp xúc.Vậy theo anh ở đây đã là hình sự chưa?Hôm

nay tất cả mọi người về đây hai cháu bé đang ngồi trên xe dưới sự bảo lãnh của

anh Sơn nhưng vợ em lại nói như vậy em cũng ko làm khó anh,bây giờ anh xác

nhận cho em là thủy muốn đón con về và ko cho em tiếp xúc với con bằng mọi

giá,em sẽ đi về ngay.

Sơn:….Theo tôi anh chị nên có thỏa thuận ,thương lượng…Nếu chị bảo cấm như

vậy đối với anh Minh thì cũng hơi quá và rất nặng nề…

Minh: bây giờ tôi đưa nguyện vọng thế Thủy ko cho đón thì thôi nhưng cả gặp

mặt cũng ko cho thì ko được vì có anh Sơn ở đây bảo lãnh,cô Lý đảm bảo sẽ giao

cho 2 bố mẹ.Công an đưa hai bên về phường giải quyết đảm bảo ở trường sẽ ko

có chuyện chị Thủy ngang tắt đón cháu về đẻ giữ như vậy nữa nhưng trước mặt
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các anh chị Thủy nói vậy nên tôi ko biết xử lý thế nào nữa.Nhưng chị Thủy bây

giờ cấm tôi ko được tiếp xúc con,hôm nay chúng ta ký một biên bản làm việc để

ko xảy ra việc như thế này nữa thì nếu việc hôm nay các anh ko giải quyết triệt để

thì những việc tương tự lai tiếp diễn…

Em cũng muốn trình bày là Thủy bây giờ cấm ko cho gặp con thì bây giờ làm thế

nào,Thủy cứ giữ con nhưng ko thể cấm ko cho gặp con được.

Sơn: Ngắn gọn là từ bây giờ tới lúc tòa xử em có cho bố nó gặp con ko?

Thủy: Bây giờ em ko thể làm gì khác được nên em phải cấm thôi bất kể người đó

là ai kể cả cha đẻ của nó.

Huy: Nên có bản thỏa thuận với nhau và cô lý có ý kiến vào đó

Sơn: Theo tôi hôm nay chị thủy nên cho anh Minh gặp con,chúng tôi sẽ đi ra

cùng chỉ 5p thôi.theo tôi như thế mới đi tới đích được

Minh: Tôi cũng chỉ cần 5p và chúng ta nên theo quan điểm của anh Huy ngồi đây

thỏa thuận đẻ cô Lý Và công an phường ko khó xử……

Cuối cùng Thủy thông đồng đón con ở trường Minh ko được gặp con
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Nói chuyện với bà Lý hiệu trưởng 08 02 2011

Minh: A lô, chị Lý à

Cô lý: Lý nghe đây

Minh: Em là Minh bố của hai cháu Bảo Hưng và Bảo Nhi đây. Thế hôm nay tình hình hai

cháu đi học như thế nào?

Cô lý: Hai cháu đi học mẹ đón rồi

Minh: Hôm nay em muốn hỏi chị là hôm nay chị tham chiếu theo cái gì mà nhận hai cháu

vào trường?

Cô lý: Cháu đi học thì chị nhận cháu thôi,sao chị lại hỏi thế?

Minh: Hôm 19/01 ở phường Quảng an cả em ,chị và Thủy đều ký vào là yêu cầu hai bố mẹ

có bản thỏa thuận về việc đón con để đưa công an phường và trường theo dõi cơ mà…

Cô lý: Chị là nhà trường thì chị nhận học sinh,thế em ko muốn con em đi học à?

Minh: Em muốn nhưng em nghĩ mình nên tôn trọng pháp luật là đầu tiên đã.

Cô lý: Chị không cho học thì chị sẽ bị kiện về việc không cho học sinh đi học.Chị rất phản

đối việc con em đi học mà em lại không cho đi học.

Minh:Em chưa nói một câu nào bảo rằng con em ko được đi học, em chỉ hỏi là hôm nọ có

một biên bản như vậy,thì quan điểm của chị trong việc nhận các cháu di học.Thế hôm nay

chị cho đón các cháu vào lúc mấy giờ?

Cô lý: Lúc về thì mẹ đón sớm thì chị cho đón sớm.

Minh: Chị ký hợp đồng với cả hai bố mẹ, thế sao hôm 19/01/2011 em đến đón sớm thì chị

lại bảo là phải hết giờ mới được đón hôm nay chị cho đón sớm thì lý do là thế nào?

Cô lý: Chị cầm biên bản ở đây là mẹ được đón từ t2 tới thứ năm.
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Minh: Em khong biết là ở đây chị không hiểu hay cố tình không hiểu hôm nọ công an

phường Quảng an đã co biên bản yêu cầu cầu hai bố mẹ có bản thỏa thuận về việc đón con

để đưa công an phường và trường theo d õi cơ mà…

Cô lý: Thế em gọi công an phường Quảng An đến kiện chị về việc ấy đi ?

Minh: Chị ký một văn bản như vậy nên hôm nay em hỏi quan điểm của chị về việc chị về

việc này là như thế nào?

Cô lý: Chị không được cầm biên bản đó và quan điểm của chị là chị nhận tiền của học

sinh,học sinh đến trường và chị cho các cháu đi học

Minh: Vâng cũng để em biết quan điểm của chị như vậy
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Bà Hiệu trưởng Trường mầm non “Ngôi nhà mơ ước”
Đồng chí Trưởng Công an phường Quảng An

Tôi là Bùi Đức Minh, có địa chỉ tại 31 – 33 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại liên hệ số 0933 56 6886. Nay tôi làm đơn này kính đề nghị một việc như
sau:

Tôi có vợ là Nguyễn Thanh Thủy (Công tác tại Công ty Cổ phần Tập đoàn
Bảo Sơn). Chúng tôi có 02 con chung là Bùi Đức Bảo Hưng (06 tuổi) và Bùi Ngọc
Bảo Nhi (03 tuổi). Các cháu hiện đang học mầm non tại Trường mầm non “Ngôi
nhà mơ ước”.

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 đ ối 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 hơn 01 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 gặp các con. Sự việc này có sự hỗ trợ của
Ban giám hiệu Trường mầm non “Ngôi nhà mơ ước” và đã trực tiếp xâm hại
nghiêm trọng đến quyền làm cha của tôi. Chính vì vậy, ngày 19 /01/2011 sự việc chị
Thủy và Ban giám hiệu 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 chị Thủy và tôi.

Suốt những ngày Tết, tôi và gia đình bên nội đều không được gặp các con.
Đến ngày các cháu đi học trở lại, tôi có đến trường xin gặp 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 nói tôi đi mà kiện tại Công
an phường.

Do vậy, tôi làm đơn này đề nghị Nhà trường và cơ quan Công an tạo điều kiện
cho tôi được gặp các con sau giờ tan học hoặc vào thời gian các cháu nghỉ giải lao
giữa giờ (nếu có) để tôi bớt căng thẳng, phiền muộn vì nỗi nhớ các con. Thiết nghĩ
đây là quyền lợi hợp pháp và chính đáng của tôi được pháp luật bảo vệ.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các Quý cơ quan.
Hà Nội, ngày 10  tháng 02 năm 2011

Người đề nghị
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