
Nơi cảm hóa những mảnh đời lầm lỡ 
(Tham luận của Hội Phụ nữ Trại giam Phú Sơn 4) 

 

Kính thưa các quý vị đại biểu,  

Kính thưa Đại hội! 

Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch, tôi xin được thay mặt chị em Hội phụ 

nữ Phú Sơn 4 đọc báo cáo tham luận trước Đại hội về những kết quả đã đạt được 

của phụ nữ trong đơn vị. Lời đầu tiên, tôi xin kính chúc quý lãnh đạo, quý vị đại 
biểu cùng toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt 

đẹp. 

Kính thưa Đại hội! 

Phân trại số 2, trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên) là nơi giam giữ cải tạo 

800 phạm nhân nữ. Công việc của những người quản giáo nơi đây gặp vô vàn 

khó khăn khi hàng ngày phải đối mặt với các phạm nhân, lại là các phạm nhân 

nữ với rất nhiều các vấn đề về giới liên quan tới điều kiện sinh hoạt, đời sống 

tâm tư tình cảm. Và cũng không ít những số phận, những mảnh đời hết sức éo 

le.  Hội Phụ nữ Phú Sơn 4 đã không quản ngại ngày đêm tham gia giáo dục, cải 
hóa những phạm nhân nữ, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.  

 Phân trại số 2, khác với những phân trại khác của trại giam Phú Sơn 4 vì 

là nơi giam giữ, cải tạo 800 phạm nhân nữ. Nơi đây cũng có lớp mầm non rất 
đặc biệt là nơi học hành của 23 cháu từ 1 đến 3 tuổi đều là con của các phạm 

nhân nữ. Lớp học này các cháu cũng được chăm sóc, dạy dỗ đến nơi đến chốn 

như bao lớp học mầm non khác.  

800 phạm nhân nữ, mỗi người mỗi cảnh, mỗi tính, trong đó có nhiều 

người là tội phạm nguy hiểm. Trong đó tội về ma tuý chiếm tới trên 60% số 

lượng phạm nhân trong toàn trại. Do tính chất đặc thù của đơn vị nên phụ nữ 

được phân công đảm nhiệm nhiệm vụ trên tất cả mọi lĩnh vực như trinh sát, trực 

trại, giáo dục, hồ sơ, quản giáo, bảo vệ đến công tác chuyên môn như Hậu cần, y 

tế, kế hoạch sản xuất và hướng nghiệp dạy nghề, văn thư, cấp dưỡng và nuôi dạy 

trẻ. Tất cả các công việc đều được thực hiện trên nguyên tắc phối kết hợp, tương 

trợ lẫn nhau, nên trong thực hiện nhiệm vụ. Các cán bộ đều gắn kết, trao đổi và 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Từ nhiệm vụ được giao, mỗi hội viên đều xác định được nhiệm vụ quan 

trọng của người cán bộ trong lực lượng cảnh sát trại giam trong việc giáo dục 

cảm hoá những con người phạm tội, giúp họ nhận thấy được hành vi phạm tội 

của bản thân, hiểu được những giá trị nhân văn trong cuộc sống để từ đó họ chịu 

tiếp thu sự giáo dục, quyết tâm cải tạo tiến bộ, lập công chuộc tội sớm được trở 

về làm người công dân sống có ích cho cộng đồng, từ đó góp phần cùng toàn lực 



lượng CAND trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tụ an 

toàn xã hội. 

Có những người như Trung tá Nguyễn Thị Yến, Đội Phó Đội y tế và môi 

trường suốt 25 năm làm công tác y tế ở trại giam Phú Sơn 4, đã từng đỡ đẻ cho 

hàng trăm phạm nhân. Đến giờ, chị Yến vẫn nhớ như in trường hợp của chị Linh 

(Bắc Ninh) là đặc biệt nhất. Hôm Linh trở dạ, chị Yến cùng các đồng nghiệp vội 

đưa Linh đến bệnh viện tỉnh. Trên đường đi, Linh đã đẻ ngay trên xe ô tô. Chị 
Yến vốn là “bà đỡ” mát tay đã giúp đứa con của Linh chào đời ngay trên xe ô tô. 

Giờ Linh đã đoàn tụ bên gia đình, thi thoảng vẫn gọi điện lên cám ơn chị Yến và 

các cán bộ của Phân trại số 2.  

Kính thưa Đại hội! 

Nghề quản giáo vốn dĩ vất vả, áp lực công việc cao, nhất là ở một trại tạm 

giam lớn và đông can phạm, phạm nhân như phân trại số 2. Nhưng giữa áp lực 

công việc luôn quá tải, chúng tôi đã khắc phục khó khăn trong cuộc sống đời 

thường để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ. Không chỉ giúp các phạm nhân cải tạo 

tốt, ở trại giam Phú Sơn 4 các phạm nhân nữ còn được tổ chức học nghề. Trong 

thời gian cải tạo, nhiều phạm nhân được học nghề sơn sửa móng tay, nghề 
may… Nhiều phạm nhân khi cải tạo xong, hòa nhập với cộng đồng là họ có thể 
kiếm việc làm cho mình. Đó cũng là cách cải tạo tốt để giúp những người lầm lỡ 

có kế sinh nhai và hoàn lương thành công. 

Chúng tôi xác định rõ nhiệm vụ mà mình cần hoàn thành cũng như những khó 

khăn, thách thức đang và sẽ đặt ra ở phía trước. Và vẫn luôn tự hứa rằng Hội Phụ 

nữ Phú Sơn 4 sẽ luôn cố gắng hết mình, phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành mọi 

phần việc được giao.  

Xin trân trọng cám ơn các Quý vị đã lắng nghe.  

Kính chúc các Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công!  

Xin trân trọng cám ơn !   

 

 


