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V/v tăng cường công tác đảm bảo
ANTT, an toàn trường học, và phòng,
chống bạo lực học đường
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Yên, ngày

14tháng 6 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố;
- Các trường và đơn vị trực thuộc Sở.
Vừa qua trên địa bàn tỉnh xảy ra một vụ việc học sinh đánh nhau, quay
clip đưa lên mạng xã hội ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục, để góp phần
hạn chế và ngăn ngừa các sự việc tương tự diễn ra;
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị
xã và thành phố, các trường và đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số
nội dung như sau:
1. Tăng cường công tác giám sát, theo dõi học sinh; cùng với gia đình thường
xuyên tuyên truyền, nhắc nhở học sinh sử dụng mạng xã hội lành mạnh, đúng mục
đích, tuyệt đối không tham gia các hội, nhóm không lành mạnh trên zalo,
facebook... chủ động trao đổi thông tin với gia đình học sinh để nắm bắt tình
hình cũng như những biểu hiện của học sinh để có biện pháp giải quyết ngay khi
học sinh có biểu hiện hành vi tiêu cực và bạo lực. Từ đó có các phương án xử lý
thích hợp, mang tính răn đe và phòng ngừa chung, nhưng cũng luôn tạo cơ hội
để học sinh vi phạm hiểu và sửa đổi.
2. Rà soát, thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa với chính quyền, công an
trên địa bàn để xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự trường học, phòng
chống bạo lực học đường. Đặc biệt là có phương án can thiệp nhanh, xử lý kịp
thời, hiệu quả khi có tình huống bất thường liên quan xảy ra.
3. Thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lý học đường; xây dựng và phát triển
đội ngũ cộng tác viên thông tin trong học sinh nhằm giúp nhà trường phát hiện
sớm các vụ việc bất thường, những mâu thuẫn trong nội bộ, những vấn đề liên
quan đến tâm sinh lý học sinh đang quan tâm, cần chia sẻ … để kịp thời có biện
pháp chấn chỉnh, giúp đỡ, định hướng cho học sinh kịp thời nhất.
4. Tăng cường tuyên truyền các văn bản quy định về môi trường giáo dục
an toàn, lành mạnh, thân thiện phòng, chống bạo lực học đường đến cán bộ quản
lý giáo dục, nhà giáo và học sinh.
5. Căn cứ vào tình hình cụ thể, từng cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch
bảo đảm an ninh, an toàn trường học; phòng, chống bạo lực học đường năm học
2021-2022 của cơ quan, đơn vị, hoàn thành trước ngày 05/9/2021.
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6. Các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định về công tác báo cáo nhanh
các trường hợp bất thường xảy ra tại đơn vị để cơ quan quản lý giáo dục cấp trên
trực tiếp biết, có chỉ đạo phù hợp.
7. Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã,
thành phố tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn
trường học; phòng, chống bạo lực học đường của các cơ sở giáo dục thuộc phạm
vi quản lý.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND tỉnh;
- Phòng PA03, PV05-CAT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT;
- P.CMNV Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP.
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