UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1325 /SGDĐT-GDTrHCTTX

Gia Lai, ngày 30 tháng 5 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường phòng ngừa bạo lực
học đường tại các cơ sở giáo dục trên
địa bàn tỉnh Gia Lai

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX.
Nhằm tăng cường các giải pháp phòng, chống và xử lý kịp thời các vụ bạo
lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học; phòng, chống bạo lực tại các
cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị
các phòng GDĐT, các trung tâm GDNN-GDTX, các đơn vị thuộc và trực thuộc
Sở (gọi chung là đơn vị) chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt, phổ biến và thực hiện nghiêm túc Nghị định số
80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục
an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Nghị định số
56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
Luật Trẻ em; Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT về việc
tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong nhà trường.
2. Rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ và
giải pháp theo Kế hoạch số 2072/KH-UBND ngày 20/9/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong
trường học giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
3. Xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm vụ, quyền hạn cho các thành viên
trong nhà trường triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung thuộc Hệ thống cơ sở
dữ liệu ngành Giáo dục theo phân cấp; chủ động phòng ngừa và xử lý triệt để các
nguy cơ bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong cơ sở giáo dục. Không
để xảy ra các vụ việc bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, vi phạm đạo đức
nhà giáo trong nhà trường.
4. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn,
lành mạnh, thân thiện; tăng cường tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán
bộ, giáo viên, phụ huynh và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường trong
quản lý học sinh, phòng, chống bạo lực. Đối với học sinh chú trọng giáo dục kỹ
năng sống; kỹ năng nhận biết, kỹ năng phòng, chống bạo lực. Thường xuyên tổ
chức các buổi tuyên truyền, ngoại khóa về phòng, chống bạo lực.
5. Đối với các vấn đề bạo lực học đường thu hút sự quan tâm, theo dõi của dư
luận xã hội, người đứng đầu, người phát ngôn hoặc người được ủy quyền phát
ngôn của cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho
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báo chí ngay khi sự việc xảy ra và thường xuyên trong quá trình xử lý sự việc, để
kịp thời định hướng dư luận và ổn định tình hình, việc phát ngôn và cung cấp
thông tin cho báo chí phải đúng thẩm quyền và các quy định hiện hành. Khi xảy ra
bạo lực học đường, các đơn vị báo cáo kịp thời về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục
Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên) để theo dõi, kiểm tra
và chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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