UBND THÀNH PHỐ BÀ RỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 484/GDDT

Bà Rịa, ngày 02

tháng 7 năm 2020

V/v tăng cường các biện pháp phòng,
chống bạo lực học đường trong các cơ
sở giáo dục trong hè năm 2020 và
chuẩn bị vào năm học mới.

Kính gửi: Hiệu trưởng các Trường MN, TH, THCS trên địa bàn TP Bà Rịa.
Thực hiện công văn số 1208/SGDĐT-VP ngày 01/7/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường
trong các cơ sở giáo dục trong hè năm 2020 và chuẩn bị vào năm học mới,
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường tiếp tục triển
khai có hiệu quả công tác phòng chống bạo lực học đường, an toàn trường học
cụ thể như sau:
1. Tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở: Kế hoạch số 1563/KHSGDĐT ngày 14/08/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai các giải
pháp tăng cường phòng chống bạo lực học đường và đảm bảo an ninh trật tự, an
toàn trường học trong các cơ sở giáo dục năm học 2019-2020; Công văn số
959/SGDDT-VP ngày 28/05/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai
Chỉ thị của UBND tinh về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia
đình trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số1172/KH-SGDDT ngày 25/06/2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực,
xâm hại tình dục trẻ em trong ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2020-2025.
2. Người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện
về an ninh, an toàn trong cơ sở giáo dục; giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn,
cán bộ Đoàn, Đội, nhân viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm
thực hiện quy định về bảo đảm an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học
đường.
3. Xây dựng trường học dân chủ, an toàn, lành mạnh, thân thiện. Triển khai
mạnh mẽ Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo
dục và Đào tạo. Phát triển các câu lạc bộ phù hợp với năng khiếu, sở thích, điều
kiện và lứa tuổi học sinh trong dịp hè. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm,
hoạt động tập thể, hoạt động xã hội nhất là tham gia Chiến dịch mùa hè xanh,
Chiến dịch Hoa phượng đỏ, …. để hình thành, phát triển năng lực và phẩm chất
về kĩ năng sống cho học sinh.
4. Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường; phân
công rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường nhất là Tổ tư vấn
học đường để thực hiện kế hoạch hiệu quả hơn; quan tâm các em học sinh chậm
tiến bộ, học sinh yếu thế để có biện pháp giáo dục, giúp đỡ, bảo vệ phù hợp; chủ

động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời, xử lý theo thẩm quyền hoặc
kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vụ bạo lực học đường bảo đảm công
khai, nghiêm túc theo quy định của pháp luật.
5. Thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của cơ sở giáo dục
(Tổng đài bảo vệ trẻ em 111, hộp thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống camera
giám sát,...) để chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin về bạo lực học
đường. Bồi dưỡng nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ tư vấn tâm lý, để
thường xuyên nắm bắt tâm lý học sinh, kịp thời phát hiện và xử lý những mâu
thuẫn, xung đột trong trường học.
6. Tăng cường giáo dục pháp luật, giáo dục về phòng, chống bạo lực học
đường trong chương trình và hoạt động giáo dục của nhà trường. Xây dựng các
chuyên đề về giáo dục lý tưởng cách mạnh, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống,
kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường lồng ghép
trong các hoạt động giáo dục, hoạt động Đoàn, Đội trong dịp hè. Tổ chức tọa
đàm, chia sẻ kinh nghiệm về phòng, chống bạo lực học đường, giáo dục kỷ luật
tích cực cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; tích cực nêu gương người tốt
việc tốt, đề cao sự gương mẫu của thầy, cô giáo để mỗi thành viên trong nhà
trường đều trở thành nhà giáo dục thân thiện, thuyết phục.
7. Thường xuyên thông tin hai chiều giữa cơ sở giáo dục và cha mẹ học
sinh về hoạt động của nhà trường nhất là trong dịp hè, tình hình học tập, rèn
luyện, các dấu hiệu bất thường của học sinh để thống nhất các biện pháp can
thiệp, giáo dục học sinh kịp thời; hỗ trợ, cung cấp cho cha mẹ học sinh kiến
thức, kỹ năng trong việc đồng hành, giáo dục giúp con tiến bộ.
8. Phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội đảm bảo an
toàn, an ninh mạng; kỹ năng phòng tránh các nguy cơ, tình huống, tác hại có thể
xảy ra; không tham gia chia sẻ, bình luận... các thông tin xấu độc, không gây
gây mâu thuẫn giữa các học sinh do việc chia sẻ, bình luận.
9. Tham mưu các cấp quản lý giáo dục, chính quyền địa phương xây dựng
quy chế phối hợp với công an, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mạng lưới bảo vệ trẻ
em của địa phương trong công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đồng thời
xử lý kỷ luật nghiêm khắc những trường hợp có hành vi bạo lực học đường theo
quy định.
Nhận được văn bản này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng
các trường nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
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