
 
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  
V/v tăng cường các biện pháp phòng 

chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ 

em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

toàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng  9  năm 2022 

 

 

  Kính gửi: 

  - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

  - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Thực hiện Công văn số 10553/UBND-VP ngày 30/08/2022 của UBND 

tỉnh về việc đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường phòng chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tùy thuộc vào tình hình cụ thể 

từng đơn vị tổ chức, tăng cường các biện pháp phòng chống bạo lực học đường, 

xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa bạo lực học đường, 

xâm hại trẻ em 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật cho người học, 

cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các cơ sở giáo dục, gia đình người học 

về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường, xâm hại trẻ em. Đồng thời 

nêu cao trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác, ngăn ngừa hành vi bạo lực 

học đường, xâm hại trẻ em.  

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp với 

điều kiện thực tế của đơn vị và lứa tuổi của học sinh về phòng chống bạo lực 

học đường, xâm hại trẻ em.  

- Giáo dục về kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng phòng ngừa bạo 

lực học đường, xâm hại trẻ em; các diễn đàn, hoạt động giáo dục tăng quyền 

tham gia của trẻ em trong các hoạt động giáo dục.  

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong 

trường học; thực hiện tốt việc tự kiểm tra và kiểm tra tại các đơn vị, đặc biệt 

công tác nêu gương của cán bộ quản lý, nhà giáo về ứng xử văn hóa trước học 

sinh và phụ huynh.  

- Tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình, mô hình giáo dục hiệu quả 

trong công tác phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp, ngăn chặn các vụ việc bạo lực học 

đường, xâm hại trẻ em trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị hoặc các hình 

thức phù hợp khác cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên của 

đơn vị, gia đình học sinh và cộng đồng.  
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- Nghiêm túc thực hiện việc công khai, niêm yết số điện thoại đường dây 

nóng của cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt số điện thoại của Tổng đài quốc 

gia Bảo vệ trẻ em 111 tại các cơ sở giáo dục để học sinh và phụ huynh được 

biết, sử dụng khi cần hỗ trợ, can thiệp, ngăn chặn hoặc cung cấp thông tin, tố 

giác các vụ việc về bạo lực học đường, xâm hại trẻ em.  

2. Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường, xâm 

hại trẻ em vào một số hoạt động giáo dục 

- Tăng cường lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ 

năng sống, ý thức chấp hành pháp luật của người học vào nội dung, chương 

trình môn học, hoạt động giáo dục trong nhà trường.  

- Lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo 

dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với các 

vụ việc, tình huống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em vào kế hoạch giáo dục 

của các đơn vị.  

- Tổ chức các hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng về 

phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường, phòng tránh xâm hại trẻ em cho học 

sinh, cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên của đơn vị.  

- Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, hàng năm tổ chức ký cam 

kết về việc thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, không bạo lực 

đối với học sinh kèm theo các quy định xử lý, giáo dục cụ thể. 

3. Nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ 

quản lý, nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục  

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của 

các tổ chức đoàn thể trong việc quản lý, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội 

ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên tại đơn vị.  

-  Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, sinh hoạt chuyên 

đề nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh trong việc “nói không với 

hành vi bạo lực”; Phát huy vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác 

hành vi bạo lực xảy ra đối với bản thân, bạn bè để nhà trường và gia đình có 

biện pháp xử lý kịp thời.  

- Tổ chức rà soát, đánh giá, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân 

viên phù hợp với chuyên môn, năng lực cá nhân, đảm bảo trong cơ sở giáo dục 

không có cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi 

phạm quy chế chuyên môn, nghiệp vụ.  

- Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức nghề 

nghiệp, đạo đức nhà giáo và việc áp dụng hiệu quả các phương pháp giáo dục 

tích cực trong nhà trường.  

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực phòng ngừa bạo lực học 

đường, xâm hại tình dục trẻ em cho người học và đội ngũ cán bộ quản lý, nhà 

giáo, nhân viên của đơn vị.  

- Tăng cường công tác quản lý đối với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên 

bộ môn; Quán triệt trong giáo viên, cán bộ, nhân viên việc thực hiện đạo đức 

nhà giáo. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng bạo lực, bạo hành học sinh, xúc 

phạm nhân phẩm, danh dự người học trong tất cả các bậc học, cấp học. 
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4. Hỗ trợ trẻ em bị bạo lực, xâm hại trong các cơ sở giáo dục  

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương, thiết lập và 

vận hành hiệu quả các kênh thông tin về vụ việc bạo lực học đường, xâm hại trẻ 

em: số điện thoại đường dây nóng, hộp thư góp ý, camera giám sát hoặc các 

hình thức phù hợp khác.  

- Thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục với gia đình người 

học để tăng cường phối hợp quản lý, xử lý các tình huống liên quan tới bạo lực 

học đường, xâm hại trẻ em.  

- Xây dựng hệ thống theo dõi, thu nhận, thống kê và phân tích các nhóm 

đối tượng có nguy cơ xảy ra bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.  

- Triển khai và thực hiện hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã 

hội trong trường học nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ bị bạo lực học đường và 

xâm hại trong các cơ sở giáo dục phổ thông.  

Nhận được văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các 

đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

(Đính kèm Công văn số 10553/UBND-VP ngày 30/08/2022 của UBND tỉnh) 
 

Nơi nhận: 
- Bộ GDĐT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c);  

- Sở LĐTBXH (ph/h); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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