UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 644 /SGDĐT-CTTT

An Giang, ngày 16 tháng 3 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác phối hợp,
hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc
vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực,
xâm hại trẻ em, học sinh trong
các cơ sở giáo dục

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT và phổ thông có nhiều cấp học;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.
Thời gian qua, cùng với nhiều hoạt động giáo dục tích cực, ngành giáo dục và
đào tạo đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức
về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, thân
thiện, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ em.
Dù ngành đã có những quy định và nhiều văn bản nhắc nhở triển khai, chỉ đạo
tự kiểm tra và tổ chức kiểm tra các cấp quản lý về việc thực hiện những nội dung
trên; tuy nhiên, ở một vài nơi vẫn chưa triển khai hiệu quả, thiếu quan tâm công tác
này, chưa phối hợp tốt với các ngành chức năng của địa phương, các tổ chức đoàn thể
trong và ngoài nhà trường, Cha mẹ học sinh. Do đó, khi có vụ việc bạo lực, xâm hại
xảy ra, việc xử lý gặp khó khăn, thiếu sót, làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.
Nhằm làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc vi
phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực, xâm hại trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cần tiếp tục rà soát triển khai
thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3004/QĐ-UBND
ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy trình phối hợp hỗ
trợ, can thiệp, xử lý, đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn
tỉnh An Giang; Công văn số 3706/SGDĐT-CTTT ngày 30/12/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc triển khai quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý, đối với các
trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh An Giang; 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; các chương trình, kế hoạch khác liên quan
đến công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, xây dựng văn hóa ứng xử học đường, đảm bảo
công tác an ninh trật tự trường học, xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh,
thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ em, Luật an
ninh mạng; Công văn số 924/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/3/2019 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà
giáo; 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.
2. Hàng năm, xây dựng kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường, phòng
chống xâm hại trẻ em, học sinh phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị; dự kiến các

tình huống và đặt ra các biện pháp xử lý, phân công trách nhiệm, thường xuyên theo
dõi, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức và cá nhân có liên quan.
3. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong trường
học, thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo của
ngành, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp tại đơn vị, giúp
công chức, viên chức, nhân viên, Cha mẹ học sinh và học sinh nâng cao nhận thức, sự
hiểu biết về pháp luật và các quy định của ngành.
4. Giữ vững kỷ cương trong trường học; tuyên dương các gương điển hình,
gương sáng về đạo đức nhà giáo; sử dụng môi trường mạng đúng quy định; tổ chức
thường xuyên việc rèn luyện, tu dưỡng về đạo đức, lối sống trong học sinh để trở
thành nền nếp tốt, truyền thống của nhà trường. Phối hợp với các tổ chức và cá nhân,
thu thập tài liệu, tư liệu, lồng ghép các hoạt động GD tích cực, tuyên truyền hiệu quả
về GD đạo đức, kỹ năng sống trong cơ sở giáo dục.
5. Tổ chức cam kết cho tất cả các đối tượng có liên quan (phụ huynh, học sinh
ký với giáo viên chủ nhiệm; tất cả giáo viên, nhân viên ký với lãnh đạo nhà trường;
lãnh đạo nhà trường ký với cấp quản lý) về việc nghiêm túc thực hiện các quy tắc văn
hóa ứng xử, các quy định về phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống xâm hại
trẻ em, học sinh...
6. Tăng cường công tác kiểm tra và lồng ghép kiểm tra đối với các cơ sở giáo
dục (ít nhất 02 lần/năm học/đơn vị trực thuộc). Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra
thường xuyên tại đơn vị; Nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể
buông lỏng quản lý, không báo cáo, phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc liên
quan đến bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, học sinh, vi phạm đạo đức nhà giáo.
7. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo:
Thủ trưởng các đơn vị báo cáo nhanh, khẩn qua điện thoại (trong vòng 24 giờ)
các trường hợp có biểu hiện, hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường,
xâm hại trẻ em, học sinh cho lãnh đạo cấp trên (theo phân cấp quản lý), thông tin cho
cơ quan chức năng có thẩm quyền và chính quyền địa phương để được hỗ trợ, can
thiệp, xử lý kịp thời và theo hình thức bằng văn bản và đóng dấu “Mật” gửi “Hỏa
tốc” về cấp quản lý, cơ quan có thẩm quyền, chính quyền địa phương tiếp nhận, hỗ
trợ, can thiệp, xử lý theo quy định của pháp luật (gửi trong vòng 24 giờ sau báo cáo
nhanh qua điện thoại). Thông tin của các cá nhân có liên quan đến vụ việc phải được
bảo mật theo quy định.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Cục NG&CBQLGD,
Vụ GDCTHSSV);
- VP. UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy AG;
- Công an tỉnh (PA03, PC02);
- Sở LĐTBXH;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- GĐ và các PGĐ Sở GDĐT;
- Công Đoàn ngành GDĐT;
- Các phòng, Thanh tra Sở;
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- Trường PT Thực hành SP;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

3004_qd-ubnd_ ban cv 3706 - trien khai
hanh quy trinh phoi hop
quy
ly bi
xam
xutrinh
emhai.pdf
ly trexuem
2020.pdf
baohai
luctre
xam

CV 400- chan chinh 924_BGDDT_NGCBQ
dao dưc nha giao 2019.signed.pdf
LGD.PDF

3

