UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2441/SGDĐT-CTTT

An Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2018

V/v tăng cường công tác bảo vệ trẻ em,
thực hiện các giải pháp phòng, chống
bạo lực trẻ em

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ Công văn số 5079/UBQGTE ngày 30/11/2018 của Ủy ban quốc
gia về trẻ em về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em thực hiện các giải pháp
phòng, chống bạo lực trẻ em;
Căn cứ Công văn số 6401/VPUBND-KGVX ngày 07/12/2018 của Ủy
ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp
phòng, chống bạo lực trẻ em;
Tiếp theo Công văn số 2356/SGDĐT-CTTT ngày 14/12/2018 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường thực hiện các quy định về đạo đức nhà
giáo; 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 và nghiêm túc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về trẻ
em, đặc biệt việc triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày
17/7/2017 của Chính phủ về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện,
phòng, chống bạo lực học đường.
2. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh tuyên
truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ,
công chức, viên chức về các vấn đề liên quan đến trẻ em và tầm quan trọng của
việc bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tham gia phát hiện, ngăn
chặn các hành vi bạo lực, bóc lột, xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật, vi phạm
quyền trẻ em; biểu dương, nhân rộng những nhân tố tích cực, những mô hình
sáng tạo, gương điển hình tốt về bảo vệ trẻ em và thực hiện quyền trẻ em.
3. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong
trường học; cán bộ, giáo viên, nhân viên gương mẫu trước học sinh về các hành
vi ứng xử, lối sống và đạo đức; thể hiện tốt vai trò của người đứng đầu cơ quan
đơn vị, có ý thức trách nhiệm và cam kết tại cơ quan, đơn vị không có nhà giáo,
cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo. Tăng cường công tác thanh,
kiểm tra nề nếp, kỷ cương trường học; xử lý nghiêm các cán bộ quản lý, giáo
viên, nhân viên, người lao động có hành vi bạo lực, xâm hại thể chất, tinh thần
đối với trẻ; xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra các vụ việc vi
phạm.

4. Phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trường học, giáo viên
chủ nhiệm trong công tác phối hợp tại đơn vị và với phụ huynh; củng cố và phát
huy hiệu quả của hoạt động tư vấn học đường; kịp thời thông báo, tố giác các
hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường các hoạt động tuyên truyền thông
qua các môn học chính khóa và hoạt động ngoại khóa; công khai số điện thoại
đường dây nóng của các cơ quan chức năng tại địa phương và Tổng đài điện
thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) để kịp thời can thiệp, hỗ trợ trẻ bị bạo lực,
xâm hại.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP. UBND tỉnh;
- Sở LĐ, TB&XH;
- Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự);
- Giám đốc, Phó Giám đốc;
- Phòng GDMN, GDTH, GDTrH;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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Mẫu báo cáo
CƠ QUAN CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
....................., ngày

tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả tổ chức Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018
1. Kết quả tổ chức
(báo bằng số liệu, không ghi lời văn vào các cột trong bảng dưới đây)

Số
đơn vị
tổ
chức
lễ
phát
động

Số
HS
tham
gia

(1)

(2)

Số
HS
được
Số
thăm Số
HS
hỏi, lớp
được tặng phổ
chăm quà cập
sóc
và
bơi
cấp
học
bổng
(3)
(4)
(5)

Ngân sách dành cho Tháng hành động
Vận động kêu
gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ

Số HS
được
phổ cập
bơi

Ngân
sách
nhà nước

(6)

(7)

Số tiền
vận động

Số HS
được
trao quà

Tổng số
tiền

(8)

(9)

(10)

(Lưu ý: Cột số (1) và (5) dành cho phòng GDĐT huyện, thị, thành phố báo cáo; những cột
còn lại dành cho các đơn vị trực thuộc)
2. Đề xuất, kiến nghị

Nơi nhận:
- .........
- Lưu: VT.

Thủ trưởng đơn vị
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