UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 655 /SGDĐT-CTTT

An Giang, ngày 17 tháng 3 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Quyết định số
1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ
tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết
số 121/2020/QH14 của Quốc hội về
tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả
việc thực hiện chính sách, pháp luật về
phòng, chống xâm hại trẻ em

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.
Thực hiện Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1472/QĐTTg ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết
số 121/2020/QH14 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc
thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em;
Tiếp theo Công văn số 644/SGDĐT-CTTT ngày 16/3/2021 của Sở giáo
dục và Đào tạo về việc 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, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực
hiện tốt các nội dung sau:
1. Phổ biến, quán triệt tốt nội dung của Nghị quyết số 121/2020/QH14 và
Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 nhằm nâng cao hơn nữa nhận
thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong công tác phòng, chống bạo lực,
xâm hại trẻ em. Nghiêm túc triển khai, thực hiện Quyết định số 3004/QĐUBND 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.
2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ
năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, chú trọng nhóm học sinh có hoàn
cảnh đặc biệt, học sinh trường nội trú, bán trú, nhóm trẻ em có nguy cơ bị xâm
hại, … Hình thức tổ chức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị,
có thể tổ chức chuyên đề hoặc lồng ghép với các nội dung giáo dục khác; đảm
bảo phù hợp với lứa tuổi, tránh các hoạt động chạy theo hình thức; quan tâm và
phát huy chất lượng của các buổi sinh hoạt đội, nhóm, hoạt động Đoàn – Đội tại
đơn vị. Mọi hoạt động giáo dục trong trường học đều lồng ghép giáo dục kỹ

năng sống cho học sinh và được làm thường xuyên, xem đây là nhiệm vụ chính
trị cần phải thực hiện trong suốt năm học.
3. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, chính quyền địa phương
trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về bảo vệ trẻ em,
phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội;
phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm
hại; phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng môi
trường sư phạm an toàn, thân thiện, lành mạnh, từng bước trang bị hệ thống kỹ
thuật giám sát an ninh khu vực trường học.
4. Rà soát, củng cố hoạt động của tổ Tư vấn học đường, bố trí phòng hoặc
góc tư vấn trong nhà trường; các phòng GDĐT chủ động phối hợp tổ chức bồi
dưỡng cán bộ phụ trách tư vấn học đường đủ chuẩn theo vị trí việc làm và theo
quy định hiện hành; triển khai nhiều hình thức tư vấn (trực tiếp, qua điện thoại,
email, …); phát thuy hiệu quả mô hình Công tác xã hội học đường, đảm bảo
100% các cơ sở giáo dục có thực hiện niêm yết số điện thoại đường dây nóng tư
vấn, hỗ trợ học sinh. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra và tự kiểm tra, chế độ
thông tin, báo cáo theo nội dung Công văn số 644/SGDĐT-CTTT ngày
16/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người
đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vụ việc xâm hại trẻ em hoặc vi phạm pháp
luật về bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em trong cơ sở giáo dục mà
không có các biện pháp chỉ đạo, xử lý hiệu quả.
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;
- Sở LĐTBXH;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- GĐ và các PGĐ Sở GDĐT;
- Công Đoàn ngành GDĐT;
- Các phòng, Thanh tra Sở;
- Trường PT Thực hành SP;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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