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Số: 2162 /SGDĐT-CTTT

An Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2017

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số
18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của
Thủ tướng Chính phủ.

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện công văn số 5978/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/12/2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày
16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng chống
bạo lực, xâm hại trẻ em;
Căn cứ công văn số 2649/SLĐTBXH-BVCSTE-BĐG ngày 26/12/2017
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ
thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017; Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng
các đơn vị thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Rà soát các văn bản có liên quan của Trung ương, tỉnh và ngành nhằm
tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo viên,
cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục và cha mẹ học sinh trong việc chủ động phát
hiện, phòng ngừa các tình huống bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại đối với
trẻ em, học sinh.
2. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh
tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các quy định của Luật trẻ em về bảo đảm
thực hiện các quyền trẻ em; tổ chức có hiệu quả các hoạt động nâng cao nhận
thức và ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong
việc hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em; xây dựng môi
trường sinh hoạt, vui chơi lành mạnh, an toàn.
3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, trang bị kiến thức kỹ năng cho giáo viên
về phát hiện, phòng ngừa và xử lý các yếu tố, hành vi dẫn đến các tình huống
bạo lực, xâm hại trẻ em, học sinh. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các kiến thức,
kỹ năng tự vệ cho học sinh (theo nội dung do Sở GDĐT đã tập huấn, triển khai
trong hè 2017 hoặc vận dụng kỹ năng tự vệ từ các môn võ thuật mà giáo viên đã
biết); mỗi đơn vị cần xây dựng kế hoạch tập luyện thường xuyên lồng ghép vào
các giờ học thể dục trong suốt năm học giúp học sinh rèn luyện thể chất và hình
thành thói quen, kỹ năng tốt, hỗ trợ các em trong các tình huống bị kẻ xấu xâm
hại, bạo lực, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ
em.
4. Tổ chức Đoàn – Đội trong trường học tăng cường các hoạt động giáo
dục kỹ năng sống; giáo dục kỹ năng thực hiện quyền tham gia, ứng xử văn hóa

học đường, phòng tránh các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, tệ nạn xã hội cho học
sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, diễn đàn, hội thi, hội diễn, sinh hoạt
dưới cờ, sinh hoạt Đoàn – Đội, phát thanh học đường,.... Tuyên truyền, giới
thiệu cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh về số điện thoại đường dây
nóng: Tổng đài 111 bảo vệ trẻ em hoạt động 24/24h tất cả các ngày, được Nhà
nước bảo đảm nguồn lực hoạt động; 18008077 - Tư vấn, hỗ trợ trẻ em, phòng
chống mua bán người (tỉnh An Giang).
5. Củng cố hoạt động tư vấn tâm lý học sinh, phát huy và nhân rộng mô
hình công tác Xã hội học đường giúp học sinh nâng cao hiểu biết về bản thân,
hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội, từ đó tăng cảm xúc tích cực, biết ra
quyết định trong các tình huống khó khăn khi học sinh gặp phải tại nhà trường,
gia đình và ngoài xã hội.
Trên đây là công văn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của
Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công
văn này./.
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