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Xuyên Mộc, ngày      tháng 5 năm 2019 

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở. 

Thực hiện công văn số 826/SGDĐT –VP, ngày 02/5/2019 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường 

trong các cơ sở giáo, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo 

dục trực thuộc triển khai, thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền nội dung Chỉ thị 993/CT-BGDĐT ngày 12/04/2019 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học 

đường trong các cơ sở giáo dục đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, 

gia đình học sinh và phụ huynh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc 

thực hiện phòng, chống bạo lực học đường. 

2. 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. Các cơ sở giáo dục thiết 

lập các kênh thông tin về bạo lực học đường như lập hộp thư góp ý, đường dây 

nóng,… để chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin về bạo lực học đường. 

Đặc biệt tăng cường công tác bảo vệ trường học, ngăn ngừa người ngoài trường vào 

trường hành hung giáo viên, nhân viên và học sinh. Thủ trưởng đơn vị chịu trách 

nhiệm trực tiếp, toàn diện về an ninh, an toàn tại đơn vị.  

3. Xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, thân thiện; xây dựng và 

triển khai quy tắc ứng xử; phát triển các câu lạc bộ phù hợp với năng khiếu, sở thích, 

điều kiện và lứa tuổi học sinh; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, hoạt động tập 

thể, hoạt động xã hội cho học sinh.  

4. Các cơ sở giáo dục xây dựng quy chế phối hợp với các ban, ngành và các tổ 

chức ở địa phương để bảo đảm an ninh, an toàn trường học; tăng cường giáo dục đạo 

đức, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực 

học đường cho học sinh.  

Nhận được công văn này,Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện các nội dung hiệu quả, nghiêm túc./. 
 

(Đính kèm Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/04/2019 của Bộ GDĐT) 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- UBND huyện (b/c); 

- Bộ phận CM MN,TH,THCS(p/h); 

- Lưu: VT. 
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