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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chương trình Công tác xã hội
trong trường học giai đoạn 2021-2025
Thực hiện Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình
phát triển công tác xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, Sở Giáo dục và
Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình Công tác xã hội trong
trường học giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tiếp tục thực hiện công tác xã hội trong trường học gắn với hoạt động tư
vấn tâm lý học đường phù hợp với điều kiện phát triển của ngành giáo dục và
đào tạo; tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ
huynh về công tác xã hội; phối hợp với ngành Lao động – Thương binh và Xã
hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại địa phương cho các trường học trên địa
bàn các huyện, thị xã, thành phố, phấn đấu đạt mục tiêu phát triển xã hội công
bằng và hiệu quả.
Tiếp tục xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và ngăn ngừa các nguy
cơ gây tổn thương cho mọi trẻ em; xây dựng và phát triển hệ thống bảo vệ trẻ
em đồng bộ, giảm tối đa tình trạng trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, thực hiện
tư vấn, hỗ trợ, can thiệp kịp thời, 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
- 80% các trường học tổ chức tốt hoạt động tư vấn tâm lý học đường có
lồng ghép công tác xã hội.
- 100% các trường học củng cố Tổ tư vấn tâm lý trong trường học, phân
công rõ nhiệm vụ của các thành viên trong Tổ, thực hiện tốt công tác kiểm tra,
giám sát.
- 100% trường hợp học sinh đến tham vấn, tư vấn được hỗ trợ, tạo điều
kiện học tập tốt; được giới thiệu kết nối các dịch vụ công tác xã hội tại địa
phương khi có nhu cầu.
- 100% các trường học niêm yết số điện thoại đường dây nóng tư vấn, hỗ
trợ, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tuyên truyền, giới thiệu trong cán bộ, giáo viên,
phụ huynh về dịch vụ công tác xã hội của địa phương.
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- Bảo đảm ít nhất 85% học sinh mồ côi, không nơi nương tựa, học sinh
bị nhiễm HIV/AIDS, học sinh là nạn nhân chất độc hóa học, học sinh khuyết tật
nặng và học sinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được trợ giúp xã hội và
được cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp từ nhiều nguồn lực khác nhau.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục quán triệt 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.
2. Tiếp tục thực hiện lồng ghép Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày
18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý
cho học sinh trong trường phổ thông với Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày
26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn Công tác xã hội trong
trường học.
3. Tiếp tục phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội duy trì và
phát huy mô hình Công tác xã hội trong trường học, phấn đấu mỗi huyện, thị xã,
thành phố đều có trường tham gia mô hình này; phối hợp tập huấn kiến thức, kỹ
năng làm công tác xã hội, bồi dưỡng nghiệp vụ tham vấn, tư vấn trong trường
học, kết nối các dịch vụ công tác xã hội của địa phương cho cán bộ, giáo viên
kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý học sinh ở các trường học.
4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể
tại địa phương tổ chức hoạt động tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng
chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp
luật, nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến trẻ em và tầm quan trọng
của việc bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em.
5. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, phong trào khuyến học,
khuyến tài tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào việc xây dựng xã
hội học tập; quan tâm, trợ giúp học sinh mồ côi không nơi nương tựa, bị bỏ rơi,
khiếm khuyết, học sinh gia đình nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tạo
điều kiện học tập, chăm sóc, giáo dục tại các trường học thông qua hoạt động
khuyến học, phong trào Ông heo giúp bạn tại đơn vị.
6. Nghêm túc triển khai thực hiện 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; niêm yết số điện thoại đường dây nóng theo Công văn số
774 /SGDĐT-CTTT ngày 31/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực
hiện bảng niêm yết số điện thoại đường dây nóng phòng, chống bạo lực, xâm hại
trẻ em, phòng chống tội phạm mua bán người, phòng chống tội phạm và vi
phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.
7. Trong mỗi năm học, thực hiện các đợt kiểm tra trước và sau khai giảng,
kiểm tra định kỳ, đột xuất nhằm nhắc nhở các đơn vị trong công tác triển khai
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văn bản; công tác thông tin, phối hợp với Cha mẹ học sinh các vấn đề về tâm lý,
sức khỏe, kết quả học tập của học sinh; nâng cao trách nhiệm của giáo viên chủ
nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.
8. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đề xuất
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên
kiêm nhiệm công tác xã hội trong trường học.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng chức năng thuộc Sở GDĐT
Giao phòng Chính trị, tư tưởng tham mưu công tác phối hợp với Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội tổ chức các hoạt động liên quan, kiểm tra, giám
sát, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai ở các cơ sở giáo dục.
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.
Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội
trong trường học giai đoạn 2021-2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ GDCTHSSV, GDTC);
- VP. UBND tỉnh;
- Sở LĐ,TB&XH;
- 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

Võ Bình Thư
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