
 
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
––––––––––––––– 

Số:   1241 /SGDĐT-VP 
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 993/CT-

BGDĐT ngày 12/4/2019 về việc tăng 

cường giải pháp phòng, chống bạo lực học 

đường trong cơ sở giáo dục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Đồng Nai, ngày    25  tháng  4  năm 2019 

                                              

                                   Kính gửi: 

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã Long 

Khánh và thành phố Biên  Hòa; 

- Trường THPT và các đơn vị trực thuộc; 

 

Ngày 12/4/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 993/CT-

BGDĐT về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở 

giáo dục.  

Ngày 22/6/2018, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch 6439/KH-

UBND về triển khai thực hiện Chương trình hành động Phòng, chống bạo lực học 

đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021 nhằm thực hiện Quyết định số 

5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành 

Chương trình hành động Phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

Nhằm tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng, ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp 

thời các hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu bạo lực học đường, Sở Giáo dục và Đào 

tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT về việc tăng 

cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục gắn với 

thực hiện Kế hoạch số 2488/KH-SGDĐT ngày 13/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về Phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông, GDTX trên địa bàn tỉnh, từ nay đến năm 2021 của ngành giáo dục 

và đào tạo tỉnh Đồng Nai và Kế hoạch số 2325/KH-SGD&ĐT ngày 11/8/2017 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về Tăng cường các giải pháp xây dựng môi trường giáo 

dục an toàn, lành mạnh,  phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em trong trường học 

trên địa bàn tỉnh. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán 

bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình và công đồng về phòng, chống 

bạo lực học đường và phát hiện, thông báo, tố giác, ngăn ngừa và can thiệp kịp thời 

các hành vi bạo lực học đường. 

3. Tăng cường thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của các cơ 

sở giáo dục thông qua các hộp thư góp ý, đường dây nóng, lắp đặt hệ thống camera 

theo dõi, giám sát và các hình thức khác phù hợp, hợp pháp. Tăng cường thông tin 

liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình người học để tăng cường trao đổi, phối hợp 

xử lý các tình huống có liên quan đến bạo lực học đường. 



4. Nghiêm túc thực hiện tổ chức ký cam kết phối hợp giữa phòng Giáo dục 

và Đào tạo với các cơ quan, các tổ chức đoàn thể cũng như giữa các đơn vị trường 

học với chính quyền, đoàn thể nơi địa bàn trường đứng chân trong công tác chăm 

sóc, giáo dục cũng như phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc liên quan đến 

bạo lực học đường, xâm hại, lạm dụng.. 

5. Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ tư 

vấn tâm lý cho học sinh cũng như hoạt động của tổ tư vấn tâm lý trong trường phổ 

thông, nhằm phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp khi cần thiết đối với các học sinh 

đang gặp khó khăn về tâm lý trong học tập, cuộc sống để tìm hướng giải quyết phù 

hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra. Đồng thời, nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh, học về công 

tác tư vấn tâm lý cho học sinh. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học 

đường trong cơ sở giáo dục cũng như các kế hoạch, văn bản chỉ đạo có liên quan 

của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Mọi thông tin trao đổi đề nghị liên hệ bà Đỗ Thanh Tâm - Văn phòng Sở 

Giáo dục và Đào tạo - email: thanhtam.cthssv@dongnai.edu.vn, số điện thoại 

0938.192.279./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban Giám đốc;  

- Trang Website; 

- Lưu: VT, VP (ThT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Đào Đức Trình 

 

 

 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc;  

- PGĐ Đào Đức Trình; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đào Đức Trình 
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