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UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 154 /KH-SGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 11 tháng 11 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị “Tăng cường giải pháp thực hiện việc xây dựng môi trường
lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường”
Thực hiện chương trình công tác năm học 2019-2020; nhằm phát huy và nâng
cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục trong nhà trường, góp phần giáo dục đạo đức, lối
sống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào
tạo tổ chức Hội nghị “Tăng cường giải pháp thực hiện việc xây dựng môi trường lành
mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường”, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Việc triển khai các nội dung chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, ngành về công tác
giáo dục đạo đức, lối sống trong các cơ sở giáo dục, trên cơ sở kết quả đạt được và những
tồn tại hạn chế để đề ra phương hướng hoạt động trong thời gian tới.
2. Thống nhất quy trình xử lý các vụ bạo lực học đường áp dụng trong ngành
giáo dục; xây dựng một số mô hình đang thực hiện đạt hiệu quả trong thực tế tại đơn vị
tiếp tục nhân rộng và nâng cao chất lượng, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống HSSV.
3. Đề xuất những giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà
trường, gia đình và xã hội trong việc xây dựng môi trường lành mạnh, thân thiện, phòng
chống bạo lực học đường.
II. Nội dung
1. Rà soát việc triển khai thực hiện Thông tư 06/2019/TT-BGD&ĐT ngày 12-42019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xây dựng bộ Quy tắc ứng xử trong cơ
sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên đối với các
cơ sở giáo dục toàn ngành (theo kế hoạch)
2. Thảo luận, thống nhất các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho
học sinh, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị (Qua báo cáo tham luận của các đơn vị:
trường THCS Mỹ Thới, Long Xuyên; trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Phòng GDĐT
Chợ Mới)
3. Triển khai thực hiện sau khi thống nhất quy trình xử lý các vụ bạo lực học
đường: Trình tự tiếp nhận, xử lý thông tin; vai trò trách nhiệm của hiệu trưởng, GVCN,
GVBM; việc phát ngôn đối với cán bộ, giáo viên, học sinh và người lao động trong ngành
giáo dục; công các phối hợp với chính quyền địa phương trong việc xử lý các hành vi vi
phạm pháp luật hiện hành (dự thảo kèm theo)
III. Thời gian, địa điểm
1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 05/12/2019 (01 buổi)
2. Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo.
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IV. Thành phần tham dự
1. Ban Giám đốc Sở, Giám đốc Sở chủ trì.
2. Lãnh đạo Văn phòng, Thanh tra Sở, phòng Chính trị, tư tưởng, Giáo dục Trung
học-GDTX, Giáo dục Tiểu học- GD Mầm non, Tổ chức cán bộ.
3. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo
huyện, thị, thành phố (02 người/đơn vị)
4. Lãnh đạo các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (01
người/đơn vị)
5. Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS thuộc phòng GD&ĐT thành phố
Long Xuyên (01 người/đơn vị)
6. Giám đốc Trung tâm GD thường xuyên tỉnh.
V. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Chính trị, tư tưởng xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, chương trình
Hội nghị; viết báo cáo đề dẫn, trình Giám đốc trước tổ chức hội nghị; tổ chức tham
mưu ký cam kết giữa lãnh đạo Sở và các đơn vị cơ sở; Thư mời; Dẫn chương trình;
phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu ban hành thông báo kết luận của chủ trì Hội
nghị.
2. Văn phòng Sở phụ trách công tác: Sắp xếp hội trường; băng – rôn; nước uống
đại biểu; bố trí, sắp xếp nơi để xe đại biểu.
3. Phòng Kế hoạch-Tài chính hỗ trợ công tác hướng dẫn dự toán và quyết toán
kinh phí.
4. Các phòng, ban thuộc Sở; phòng Giáo dục và Đào tạo; thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc cử người tham dự theo kế hoạch.
Mọi chi tiết liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng Chính trị, tư tưởng ĐT
02963958979, DĐ 0913750776 (đ/c Nguyễn Tấn Lộc TP)
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị “Tăng cường giải pháp thực hiện việc xây
dựng môi trường lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường” trong các cơ
sở giáo dục.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT (Vụ GDCTHSSV);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VP. UBND tỉnh (KG-VX);
- Báo AG;
- Đài PTTH AG;
- UBND huyện, TX, TP;
- Các phòng, ban của Sở;
- Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố;
- Các trường THPT trực thuộc;
- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, TC, CTHSSV.

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
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Kèm theo Kế hoạch này:
- 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;
- Thông tư 06/2019/TT-BGD&ĐT ngày 12-4-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về
Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường
xuyên
- 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 (NĐ số 80/2017/NĐ-CP); thực
hiện Kế hoạch số 676/KH-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh; kế hoạch số 180/KH-SGDĐT
ngày 05/12/2017 về kế hoạch thực hiện NĐ số 80/2017/NĐ-CP;
- Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 20152030”
- Công văn số 04/SGDĐT-CTTT ngày 02/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng
cường phòng chống xâm hại trẻ em.
- Công văn số 63 /SGDĐT-CTTT ngày 16/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng
cường phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người.
- Công văn số 181/SGDĐT-CTTT ngày 14/02/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xây
dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường.
- Công văn số 400/SGDĐT-CTTT ngày 26/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp
tục chấn chỉnh công tác quản lý, nâng cao đạo đức nhà giáo.
- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
về đạo đức nhà giáo;
- Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi
thường, hoàn trả của viên chức.
* Cam kết thực hiện đối với các cấp quản lý sau thống nhất trình tự tiếp nhận thông tin, xử lý,
phát ngôn đối với cán bộ, giáo viên, học sinh và người lao động trong ngành giáo dục có biểu hiện vi phạm
quy định về đạo đức nhà giáo, quy tắc văn hóa ứng xử; phối hợp xử lý vi phạm pháp luật hiện hành (dự
thảo kèm theo)

