UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 40 /KH-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2019

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em
trong ngành giáo dục và đào tạo năm 2019

Thực hiện Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt kế hoạch triển khai Chương trình công tác
Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em năm 2019;
Căn cứ Kế hoạch số 271/KH-SLĐTBXH ngày 18/02/2019 của Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Chương trình công tác Bảo vệ,
Chăm sóc trẻ em năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực
hiện, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và ngăn ngừa các nguy cơ gây
tổn thương cho trẻ em; góp phần xây dựng và phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em
đồng bộ, giúp giảm tối đa tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, tạo cơ
hội tốt nhất để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt phát triển, tái hòa nhập cộng đồng.
2. Mục tiêu cụ thể
- 100% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ bị bỏ rơi, trẻ khiếm
khuyết, trẻ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tạo điều kiện học tập,
chăm sóc, giáo dục tại các trường học.
- 100% các đơn vị trường học tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kiến thức,
kỹ năng phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục, số điện thoại đường dây nóng
cho học sinh và phụ huynh nhằm phát hiện, hỗ trợ kịp thời các vụ bạo lực, xâm
hại trẻ em.
- 100% các đơn vị trường học thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe
cho học sinh, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho phụ huynh và học sinh.
- 100% các trường học xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện văn hóa
ứng xử học đường, xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, lành mạnh;
có biện pháp xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực học đường.
- 100% các trường học tổ chức ký kết chương trình phối hợp với công an
địa phương, kịp thời thông tin, xử lý các vụ việc liên quan đến trẻ em; có biện
pháp phù hợp trong bảo vệ quyền, lợi hợp pháp, chính đáng của trẻ em theo quy
định của pháp luật.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tiếp tục lồng ghép thực hiện Kế hoạch Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em vào
các Kế hoạch, Đề án, Chương trình cụ thể như:
- Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc ban hành Chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh An Giang giai đoạn 2016
– 2020;
- Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 16/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc Phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh An Giang;
- Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 24/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
An Giang về việc thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg phê duyệt Chương
trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em;
- Thực hiện Quyết định số 1023/QĐ- TTg ngày 07/6/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng, ngừa giảm thiểu lao động trẻ
em giai đoạn 2016-2020;
- Kế hoạch số 500/KHUBND ngày 23/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em tỉnh An Giang;
- Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 11/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục
giai đoạn 2017-2020;
- Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Ủy ban nhân dân
tỉnh thực hiện Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ
em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân của chất độc hóa học,
trẻ em khuyết tật nặng và trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào
cộng đồng giai đoạn 2013-2020;
- Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 của Ủy ban nhân dân
tỉnh An Giang về việc Quyết định Ban hành Chương trình hành động “Vì trẻ em
tỉnh An Giang” giai đoạn 2013-2020;
- Thông tư số 15/2014/TT-BLĐTBXH ngày 19/6/2014 về việc hướng dẫn
tổ chức Tháng hành động vì trẻ em;
- Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, ngăn chặn
tình trạng đuối nước;
- Kế hoạch số 257/KH-UBND ngày 11/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục
giai đoạn 2017-2020;
- Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 05/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
An Giang về việc thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống
bạo lực năm 2020” trên địa bàn tỉnh An Giang;

- Quyết định số 134/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân
tỉnh An Giang ban hành thực hiện Đề án giáo dục chuyển đổi hành vi xây dựng
gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh An
Giang;
- Kế hoạch số 482/KH-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh về thực
hiện QĐ 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi
đồng giai đoạn 2015 – 2020”;
- Kế hoạch số 676/KH-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh An
Giang về kế hoạch 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 820/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
An Giang về việc thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”
giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh An Giang.
2. Thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục trong
trường học; vận động các nguồn lực xã hội nhằm tổ chức tốt các sự kiện, hoạt
động thể thao, văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, các diễn đàn về phòng chống
bạo lực, xâm hại tình dục cho học sinh; tăng cường công tác truyền thông nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong công
tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; giáo dục lồng ghép trong các buổi sinh
hoạt ngoại khóa và một số môn học chính khóa.
3. Tổ chức Tháng hành động trẻ em với các hoạt động Trại hè, Ngày hội,
Diễn đàn, du khảo về nguồn, sinh hoạt CLB trẻ em... nhằm phát huy tính chủ
động, sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của địa phương, đơn vị sao cho
thiết thực và hiệu quả, đúng với mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh, lấy trẻ em
làm trung tâm, thúc đẩy các hoạt động quyền tham gia của trẻ em; quan tâm trẻ
em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ bị tai nạn thương tích, trẻ em sống
trong các hộ gia đình nghèo, cận nghèo; trẻ em vùng sâu, vùng biên giới, vùng
có điều kiện kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn,
4. Phối hợp với Ban đại diện Cha mẹ học sinh, địa phương tổ chức các
cuộc gặp mặt, hội ý giữa nhà trường và gia đình, thủ trưởng đơn vị, Giáo viên
chủ nhiệm, tổ chức Đoàn – Đội trường học cần có nội dung trao đổi, có tài liệu
cụ thể, thông tin đầy đủ… để phụ huynh phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để học
sinh chủ động tham gia vào các hoạt động phù hợp với tâm lý, lứa tuổi, đặc biệt
cần trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, nhận dạng các nguy cơ bị
bạo lực, bị xâm hại; phải thật sự là cầu nối giữa Gia đình - Nhà trường, kịp thời
thông báo kết quả học tập cũng như những thay đổi về tâm sinh lý, tình cảm của
học sinh đến phụ huynh; tuyên truyền để phụ huynh hiểu và quan tâm hơn đến
việc giáo dục, quản lý học sinh ngoài giờ học, không khoán trắng cho nhà
trường trong việc giáo dục các em nhằm phát hiện, ngăn chặn, hỗ trợ kịp thời

những học sinh bị bạo lực, xâm hại, góp phần bảo vệ học sinh, nhất là trong dịp
hè và các hoạt động giáo dục tích cực tại đơn vị và cộng đồng.
5. Duy trì và phát huy hoạt động của 12 điểm công tác xã hội trường học
thuộc thị xã Tân Châu, thành phố Long Xuyên, huyện Thoại Sơn, Tri Tôn và
Tịnh Biên; đồng thời tổ chức giao lưu với các đơn vị trong địa bàn để nhân rộng,
phát huy tính hiệu quả của hoạt động này.
Chủ động trong công tác phối hợp liên ngành nhằm kịp thời cập nhật,
triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng chống bạo lực,
xâm hại trẻ em (Công ước Quốc tế về quyền trẻ em, Luật Trẻ em, Luật Hôn
nhân và Gia đình, Bộ Luật hình sự, Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày
29/3/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu
trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em); công khai và niêm yết số điện thoại
đường dây nóng trong trường học, phụ huynh học sinh và địa bàn dân cư.
Số điện thoại đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em:
- 18008077: đặt tại Trung tâm công tác xã hội Bảo vệ trẻ em tỉnh An
Giang.
- 18001567: thuộc Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
- Tổng đài Quốc gia: 111.
(Cuộc gọi đến đều được miễm phí khi gia đình và trẻ em có nhu cầu cần
được bảo vệ)
6. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm triển khai thực
hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 29/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp
tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cơ sở đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và
giáo dục trẻ em; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ
em trong tình hình mới; Luật và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật trẻ em năm
2016; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, phụ
huynh và học sinh trong việc phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em; phòng tránh
lao động trẻ em; phòng tránh tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối
nước; chăm sóc trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; bảo vệ trẻ em
khỏi bị xâm hại trên môi trường mạng,...
7. Tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tự kiểm tra và kiểm
tra thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang tại các huyện.Thường
xuyên quan tâm theo dõi, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho trẻ
em có hoàn cảnh đặc biệt, tình hình chăm sóc trẻ ở các nhà trẻ, mẫu giáo. Tăng
cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử học đường, xây dựng
môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học
đường và các hoạt động giáo dục phù hợp với lứa tuổi cho học sinh tại các
trường học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng chức năng thuộc Sở GDĐT

Tham mưu Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng của từng
phòng có lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng ngừa bạo lực,
xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực học đường.
Giao phòng Chính trị, tư tưởng là đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả thực
hiện theo định kỳ (06 tháng và 01 năm).
2. Các phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc
Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, tự
kiểm tra, phân công cán bộ, giáo viên phụ trách tại đơn vị.
Phối hợp cùng các ngành chức năng hướng dẫn cụ thể cho cán bộ quản lý,
đội ngũ giáo viên trong việc phát hiện, hỗ trợ trẻ em bị xâm hại, bạo lực.
Báo cáo những vấn đề, vụ việc đột xuất có liên quan đến bảo vệ, chăm sóc
trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực cho các cơ quan chức năng địa phương
và cấp quản lý để giải quyết kịp thời.
Định kỳ báo cáo (theo mẫu), gửi số liệu qua email:
phongchinhtritutuong@angiang.edu.vn. Thời gian báo cáo: trước ngày 10 tháng
6 và ngày 10 tháng 11 của năm.
Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em
năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ GDCTHSSV, GDTC);
- VP. UBND tỉnh;
- Sở LĐ,TB&XH;
- Báo AG;
- Đài PTTH AG;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Các Phòng GDĐT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Phòng chức năng, Thanh tra Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.v
n
Cơ quan: Tỉnh An
Giang
Võ Bình Thư

Mẫu báo cáo:
Kết quả thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em
trong ngành giáo dục và đào tạo năm 2019

1. Số trẻ em chưa được cấp giấy khai sinh: ......; Lý do:.....
2. Số mô hình thực hiện Chăm sóc, bảo vệ trẻ em:.............; Tên mô
hình:...........
3. Số lượt tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống:................
4. Số lượt tổ chức hoạt động ngoại khóa trong trường học:..............
5. Số đơn vị công khai, niêm yết số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ
chăm sóc, bảo vệ trẻ em:...... (Lưu ý, đối với các trường THPT, báo
cáo: Có hoặc Không).

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

