UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2202 /SGDĐT-CTTT
V/v triển khai đấu tranh phòng, chống
tội phạm xâm hại trẻ em và người
chưa thành niên vi phạm pháp luật
và phòng, chống bạo lực gia đình,
mua bán người

An Giang, ngày 29 tháng 11 năm 2018

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh;
- Trường năng khiếu thể thao An Giang;
- Trường phổ thông thực hành sư phạm An Giang.

Thực hiện kế hoạch số 756/KH-UBND ngày 26/11/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh An Giang về việc thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm
xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống
bạo lực gia đình, mua bán người” (viết tắt DA 4- kèm theo kế hoạch), Sở Giáo
dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một
số nội dung, cụ thể như sau:
I. Nhiệm vụ chung
Có hình thức triển khai phù hợp tại cơ sở giáo dục (trường) Kế hoạch số
756/KH-UBND ngày 26/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc
thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người
chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán
người” (kèm kế hoạch)
- Tiếp tục thực hiện và thực hiện lồng ghép tại cơ sở giáo dục công văn số
1376/SGDĐT-CTTT ngày 31/8/2017 về tăng cường thực hiện công tác tuyên
truyền phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, các tệ nạn xã hội, mua bán
người năm 2018 và những năm tiếp theo trong các cơ sở giáo dục;
- Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội, tội
phạm mua bán người được gắn với công tác phối hợp xây dựng phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai; kế hoạch về triển khai công tác
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, trường học;
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung về giáo dục chuyển đổi
hành vi xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cho CB, GV, HSSV
trong giai đoạn tới theo Quyết định 134 của UBND tỉnh.
- Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức và cá nhân triển khai hiệu
quả lĩnh vực này; phối hợp với Công an địa phương tiến hành rà soát, kiểm tra
có liên quan các loại tội phạm về mua bán và những tội phạm khác có liên quan.
II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Chỉ tiêu
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- 100 % các cơ sở giáo dục có nhóm tuyên truyền về lĩnh vực này; có kế
hoạch cụ thể và được củng cố hàng năm để triển khai họat động hiệu quả tại đơn
vị.
- Tổ chức ký cam kết 100 % các cơ sở giáo dục trong đó có 100% không
có hành vi xâm hại trẻ em; không có bạo lực trong trường học giữa Thầy cô giáo
với thầy cô giáo; giữa Thầy cô giáo với học sinh, giữa học sinh với học sinh;
giữa các thành viên trong ngành giáo dục và đào tạo;
- 100 % các cơ sở giáo dục không có các vụ án đặc biệt nghiêm trọng;
- Đến năm học 2019-2020: 100 % các cơ sở giáo dục có nhóm tư vấn học
đường cho học sinh, nhằm triển khai hiệu quả việc giáo dục tích cực trong cơ sở
giáo dục theo qui định hiện hành.
2. Nội dung triển khai thực hiện
- Tổ chức tuyên truyền lồng ghép đưa vào giảng dạy chính khóa thông
qua môn Giáo dục công dân, GDQP-AN… vào nội dung các vấn đề của địa
phương và phục vụ tốt cho các hoạt động ngoại khoá, hoạt động giáo dục ngoài
giờ chính khóa tại các đơn vị trường học.
- Tăng cường công tác quản lý HS, phối hợp tổ chức giáo dục nâng cao
nhận thức của HS trong việc “nói không với hành vi bạo lực và tệ nạn xã hội”;
phát huy vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác tội phạm, tệ nạn xã
hội, hành vi bạo lực xảy ra đối với bản thân và bạn bè xung quanh nhằm giữ
vững kỷ cương, trật tự an toàn xã hội, nhất là kỷ cương trường học, xây dựng cơ
quan, trường học đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”
- Đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức cho HS, khuyến khích các em tích
cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học; định hướng cho
các em tiếp cận sử dụng Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh
thông qua các kênh thông tin như: Website, các diễn đàn trao đổi thông tin,...
Đặc biệt quan tâm đến vấn đề chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật
của Đảng và Nhà nước; bạo lực học đường; ma túy, AIDS tệ nạn xã hội; mua
bán người.
- Tiếp tục phát huy việc tổ chức thùng thư tố giác, thùng thư vì tương lai
bè bạn tại trường, các hình thức phù hợp….nhằm phát hiện, đấu tranh và có biện
pháp xử lý kịp thời và có hiệu quả. Phối hợp với các lực lượng có liên quan:
công an, chính quyền địa phương tiến hành các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự
an toàn xã hội, làm lành mạnh hóa môi trường giáo dục.
- Đầu mỗi năm học, các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với PHHS,
chính quyền và Công an xã, phường, thị trấn tổ chức “ký cam kết, hợp đồng
trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý - tội phạmđảm bảo an ninh chính trị trong trường học”,
- 100 % các cơ sở giáo dục cung cấp số điện thoại đường dây nóng để CB,
GV học sinh và PHHS biết để phối hợp giải quyết kịp thời các tình huống khẩn
cấp được bố trí nơi thuận tiện trong cơ sở GD.
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3. Công tác khen thưởng, báo cáo và tổ chức triển khai
- Kịp thời biểu dương những gương người tốt - việc tốt, có hình thức khen
thưởng phù hợp.
- Đảm bảo việc sơ tổng kết – thông tin và báo cáo kịp thời về đơn vị quản
lý theo qui định.
Văn bản này các phòng GDĐT có thể chuyển trực tiếp đến các cơ sở
GDĐT trực thuộc (nếu Phòng GDĐT không có hướng dẫn thêm) và có báo cáo
về Sở GDĐT việc triển khai công văn này (qua phòng CTTT, Sở GDĐT)
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai tốt nội dung công văn này, nếu
có vấn đề gì chưa rõ, vui lòng liên hệ với Phòng Chính trị, tư tưởng Sở Giáo
dục và Đào tạo để được giải đáp./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (vụ CT GDCT-HSSV);
- BCĐ. PCTP,HIV/AIDS, TNXH &
BV ANTQ tỉnh (CSĐT, CA Tỉnh);
- VP. UBND tỉnh;
- Công an tỉnh (PV05, PA03);
- UBND các huyện, TX, TP;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng, T Tra Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Giáo dục và
Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.v
n
Cơ quan: Tỉnh An

Võ Bình Thư

