UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:3668 /SGDĐT-GDTrH
V/v tăng cường triển khai công tác
tuyên truyền, giáo dục học sinh về
đạo đức, ý thức pháp luật, triển khai
các biện pháp phòng, chống bạo lực
học đường

Bình Phước, ngày 14 tháng 11 năm 2020

Kính gửi:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 4145/UBND-NC ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc xử lý vụ việc đánh nhau dẫn đến chết người tại thị xã Phước Long;
Tiếp theo Công văn số 2753/SGDĐT-GDTrH ngày 11/9/2020 về việc hướng
dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2020-2021;
Công văn số 2789/SGDĐT-GDTrH ngày 15/9/2020 về việc triển khai thực hiện các
hoạt động đảm bảo an toàn trường học năm học 2020-2021; Công văn số
3095/SGDĐT-GDTrH ngày 05/10/2020 về việc hướng dẫn công tác giáo dục thể chất
và y tế trường học năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo;
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tăng cường triển khai thực hiện một
số nội dung sau:
1. Tiếp tục tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục về thực
hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng,
chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, giáo dục ý thức pháp luật đến toàn
thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh.
2. Tăng cường thiết lập các kênh thông tin để kịp thời nắm bắt các vấn đề liên
quan đến bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, phát hiện kịp thời các đối tượng
người học yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, là nạn nhân hoặc có nguy cơ trở thành nạn
nhân của bạo lực học đường, xâm hại tình dục… để có các biện pháp trợ giúp nhằm
không để tình trạng bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em xẩy ra cũng như không
để người học phải nghỉ học vì các nguyên nhân trên.
3. Thực hiện tốt công tác nghề xã hội trong trường học, tăng cường hoạt động tư
vấn tâm lý học đường, kịp thời phát hiện các học sinh có vấn đề về tâm lý, có nguy cơ
bạo lực và bị bạo lực học đường từ đó có các giải pháp cùng với phụ huynh học sinh,
nhà trường và các tổ chức đoàn thể để khắc phục. Vận động các tổ chức xã hội, các cá
nhân và doanh nghiệp thực hiện việc trợ giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
được đến trường.
4. Rà soát, điều chỉnh và thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử văn hóa trong
trường học nhằm đảm bảo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện. Xây
dựng và công khai Kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục
để người học và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị biết, thực hiện.
6. Tăng cường việc phối hợp với các ban ngành có liên quản thực hiện việc
kiểm tra công tác triển khai các nội dung trên, kịp thời báo cáo cấp trên các tình huống
xẩy ra.
7. Đối với trường THPT TX Phước Long cần khẩn trương triển khai thực hiện
các biện pháp nhằm nắm bắt diễn biến tâm lý của học sinh để kịp thời có biện pháp xử
lý.

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm
túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo)
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp);
- Ban Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, GDTrH.
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