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Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS. 

 

Thực hiện công văn số 661/SGDĐT ngày 02 tháng 4năm 2019 về việc tăng 

cường công tác phòng, chống bạo lực học đường. Theo thông tin của Sở Giáo dục 

– Đào tạo trong thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các 

trang mạng xã hội liên tiếp đưa tin nhiều vụ bạo lực học đường với diễn biến phức 

tạp gây tâm lý hoang mang, lo lắng, bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến 

hoạt động giáo dục trong nhà trường.  

Trên địa bàn tỉnh vừa xảy vụ việc tại trường THCS Long Toàn, TP Bà Rịa: 

giáo viên chủ nhiệm lớp 8A1 dùng thước kẻ bảng đánh 22 học sinh. Nhằm chấm 

dứt tình trạng bạo lực học đường nói chung và vi phạm đạo đức nhà giáo nói riêng. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trường học chỉ đạo, 

thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Tổ chức họp Hội đồng sư phạm nhà trường tiếp tục quán triệt đến tất cả 

cán bộ, giáo viên, nhân viên về tình trạng bạo lực trong trường học và vi phạm đạo 

đức nhà giáo. Trong đó chú trọng một số quy định theo quy định của pháp luật và 

của ngành GDĐT, như sau: 

1.1. Hiến pháp 2013, Điều 20 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm 

phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; 

không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác 

xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.” 

1.2. Bộ luật Dân sự năm 2015, tại Ðiều 33, Điều 34 có quy định về Quyền 

sống, quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, thân thể và Quyền 

được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín.  

1.3. Ngoài ra, hành vi của giáo viên nếu mang tính chất xúc phạm nghiêm 

trọng có thể cấu thành tội phạm hình sự theo pháp luật hình sự. Ví dụ như Tội làm 

nhục người khác quy định tại Điều 155 của  Bộ luật Hình sự 2015; 

1.4. Luật viên chức 2010, Điều 52: có quy định về các hình thức kỉ luật với 

viên chức thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà phải chịu các hình thức kỉ luật 

như: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức hoặc Buộc thôi việc. Thêm vào đó, Nghị 

định số 27/2012/NĐ-CP cũng có quy định rõ về xử lý kỷ luật viên chức và trách 

nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. 

1.5. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ giáo dục và 

đào tạo, Quy định về đạo đức nhà giáo có các Điều sau đây: Điều 4. Đạo đức nghề 
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nghiệp ; Điều 5. Lối sống, tác phong ; Điều 6. Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo 

đức nhà giáo. 

1.6. Nghị định 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ về trường học an toàn, lành 

mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 

07/05/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và 

nâng cao đạo đức nhà giáo.  

2. Có giải pháp cụ thể để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về 

phòng, chống bạo lực học đường; Ngăn chặn tình trạng bạo lực trong học đường 

diễn ra giữa: giáo viên với giáo viên, giữa giáo viên với học sinh, giữa học sinh với 

học sinh bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền trong cuộc họp, niêm yết các văn bản 

để mọi giáo viên, nhân viên đọc và nắm được để thực hiện.  

3. Tăng cường xây dựng văn hóa lành mạnh trong nhà trường, thực hiện tốt 

quy chế dân chủ trong trường học; lãnh đạo nhà trường thường xuyên tiếp xúc, làm 

việc với ban cán sự lớp để nắm bắt tình hình giảng dạy của giáo viên. Đặc biệt yêu 

cầu giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm khoản 1, Điều 35, thông tư Số: 

12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2011 v/v Ban hành Điều lệ trường 

trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

của BGDĐT:  không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của 

học sinh và đồng nghiệp. 

4. Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể theo từng tháng, từng học kỳ và năm 

học về phòng chống bạo lực học đường để tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp 

luật, sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học 

sinh trong việc “nói không với hành vi bạo lực”. Qua đó, xây dựng môi trường an 

toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục; Nâng cao năng lực, phẩm chất và 

đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục; 

Rà soát, kiểm tra, giám sát và xử lý về bạo lực học đường theo quy định hiện hành. 

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức, xã hội - 

đoàn thể, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, quản lý, giám sát có 

hiệu quả tình trạng bạo lực học đường và vi phạm đạo đức nhà giáo. 

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

các đơn vị trường học chỉ đạo, triển khai, thực hiện./. 

 
  Nơi nhận: 
               - Như trên (t/hiện); 

               - CM MN,TH,THCS (p/hợp); 

               -  Lưu: VT, Quỳnh. 
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