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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 20 tháng 3 năm 2020

V/v thực hiện Chương trình mục tiêu
Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội
trong ngành giáo dục và đào tạo
năm 2020

Kính gửi:

- Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.
Thực hiện Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ
giúp xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang;
Căn cứ Kế hoạch số 441/KH-SLĐTBXH ngày 05/3/2020 của Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Chương trình mục tiêu Phát
triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Giáo dục
và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và
lành mạnh cho học sinh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền
phòng chống ma túy, mại dâm bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, phù
hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị; hỗ trợ nạn nhân bị buôn bán tái hòa nhập
cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo trật tự, an
toàn xã hội, hướng tới mục tiêu công bằng và phát triển kinh tế-xã hội bền vững.
2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính sách, pháp luật về
bình đẳng giới, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy toàn xã
hội thay đổi hành vi thực hiện đối với công tác bình đẳng giới, đảm bảo bình đẳng
giới thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trong lĩnh vực
giáo dục, góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh; đẩy mạnh các
hoạt động thu hút nam giới và trẻ em trai tham gia thúc đẩy bình đẳng giới,
phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, chia sẻ trách nhiệm gia đình,
xóa bỏ bất bình đẳng giới trong cộng đồng và xã hội; xây dựng mạng lưới người
có ảnh hưởng trong xã hội để truyền tải thông điệp về phòng ngừa và ứng phó
với bạo lực trên cơ sở giới; thực hiện tuyên truyền, giáo dục về phòng ngừa bạo
lực trên môi trường mạng, ép phụ nữ kết hôn với người nước ngoài vì lý do kinh
tế và phân biệt đối xử vì lý do giới tính.
3. Phối hợp với các Sở, ban ngành có liên quan tại địa phương thực hiện
tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống các loại
tội phạm, phát huy sự ủng hộ và tích cực tham gia của nhân dân và gia đình
giảm thiểu tác hại đối với đời sống xã hội; Chủ động phòng ngừa, giảm thiểu

các nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em, giảm số trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt và
trẻ em bị xâm hại; kịp thời can thiệp, trợ giúp trẻ em có nguy cơ cao.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VP. UBND tỉnh;
- Sở LĐTBXH;
- UBND huyện, TX, TP;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Phòng chức năng, Thanh tra Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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