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Kính gửi:
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT trực thuộc.
Thời gian gần đây, trên các phương tiện truyền thông đã đưa tin tại một số địa
phương liên tiếp xảy ra tình trạng mất an ninh, an toàn trường học: Học sinh bị tai nạn
thương tích, thầy cô giáo có hành vi thiếu chuẩn mực sư phạm với học sinh; đặc biệt,
tình trạng phụ huynh học sinh vào trường học hành hung, gây thương tích, xúc phạm
danh dự nhà giáo, tinh thần và thể chất học sinh. Các vụ việc trên đã ảnh hưởng
nghiêm trọng tinh thần, thể chất, danh dự của nhà giáo và học sinh, ảnh hưởng an ninh
trật tự trường học và gây bức xúc trong xã hội.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh tăng
cường công tác giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống; phòng, chống tệ nạn xã
hội, bạo lực học đường, đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trường học thông qua các
hoạt động chính khóa và ngoại khóa, đồng thời, chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động xã
hội, văn hóa, thể thao, tạo môi trường học tập thân thiện, lành mạnh cho học sinh
nhằm hạn chế và đi đến đảm bảo an toàn trong trường học.
Thực hiện công văn số 1295/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 05/4/2018 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học, Sở
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung
trọng tâm, như sau:
1. Thủ trưởng các đơn vị tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, giáo viên, học
sinh đầy đủ các nội dung của Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính
phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo
lực học đường; Chỉ thị số 18/CT-CP ngày 16/5/2017 việc tăng cường các giải pháp
phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào
tạo và của ngành về đảm bảo an ninh, an toàn trường học.
2. Tăng cường kiểm tra đôn đốc và tiếp tục thực hiện công văn số 371/SGDĐTCTHSSV ngày 06/4/2015 về việc chấn chỉnh công tác phòng, chống bạo lực trong học
đường; công văn số 617/SGDĐT-CTTT ngày 04/5/2016 về tăng cường kiểm tra, chấn
chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo; gắn với việc triển khai thực hiện từng nội dung của
Nghị định 80 với các nội dung trong kế hoạch số 180/KH-SGDĐT ngày 05/12/2017 về
triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy
định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học
đường; Kế hoạch số 177/KH-SGDĐT ngày 06/12/2016 về triển khai thực hiện phòng,
chống tai nạn, thương tích trẻ em trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 20162020.
3. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục quán triệt trong cán bộ, giáo viên, nhân viên thực
hiện đạo đức nhà giáo. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng bạo lực, bạo hành học
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sinh, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học trong tất cả các cấp học từ mầm non
đến phổ thông; tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường - gia đình - địa phương
trong quản lý, giám sát và giáo dục học sinh nhất là các em ở độ tuổi có nhiều thay đổi
về tâm sinh lý, triển khai triệt để các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả
tình trạng học sinh đánh nhau, các hành vi bạo lực, xâm hại đối với học sinh trong các
cơ sở giáo dục.
4. Tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ các nội dung, quy
định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích; phòng ngừa
các yếu tố có nguy cơ mất an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần
cho nhà giáo và học sinh trong trường học.
5. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCABGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ GD&ĐT về việc phối hợp thực hiện
nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội
phạm và vi phạm khác trong ngành Giáo dục; phát huy vai trò của học sinh trong việc
ngăn chặn, tố giác các hành vi bạo lực xảy ra với bản thân và người xung quanh để có
biện pháp xử lý kịp thời.
6. Các đơn vị chủ động rà soát cơ sở vật chất thuộc thẩm quyền, kiên quyết loại
bỏ các công trình không đảm bảo chất lượng, không an toàn đối với học sinh và nhà
giáo. Đồng thời, tham mưu với lãnh đạo địa phương cải tạo, sửa chữa các công trình
đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn.
7. Thủ trưởng các đơn vị tăng cường tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo
nhà trường với phụ huynh học sinh và giáo viên, học sinh để kịp thời nắm bắt thông
tin, tâm tư, nguyện vọng và các vướng mắc phát sinh, kịp thời giải quyết thấu đáo, tốt
nhất cho giáo viên, học sinh; công khai đường dây nóng tại đơn vị để tiếp nhận các
thông tin liên quan về an ninh, an toàn trường học và bạo lực học đường.
8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trực thuộc thực
hiện các quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống
bạo lực học đường; phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tổ
chức cá nhân gây mất an ninh, an toàn trường học và công khai kết quả xử lý.
Thực hiện nghiêm báo cáo theo định kỳ, đột xuất về tình hình an ninh, an toàn
trường học đến cơ quan quản lý địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng
Chính trị tư tưởng) SĐT 02963 958979 email: phongchinhtritutuong@angiang.edu.vn.
./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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- UBND tỉnh ;
- Công an tỉnh (phòng PA83, PV28);
- Công đoàn ngành;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng thuộc Sở ;
- Lưu : VT, CTTT.
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