
  

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:        /SGDĐT-CTrTT 

V/v Đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 

80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính 

phủ; Chỉ thị số 993/CT-BGD&ĐT của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày    tháng 10 năm 2019 

  

Kính gửi:    

   - Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; 

   - Hiệu trưởng các trường THPT, các trường thuộc Sở; 

   - Giám đốc các trung tâm GDTX thành phố. 

Đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 80/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; Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ 

Trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo 

lực học đường trong cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ 

trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc thực hiện những nội dung sau: 

   Đ       p  n  g  o d c    đ o  ạo c c q ận      n  

Chỉ đạo các trường mầm non, ti u học, trung học cơ sở trên địa bàn tiếp 

tục quán triệt thực hiện những nội dung sau:  

a) Tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh 

thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống âm mưu, phương 

thức, thủ đoạn của các loại tội phạm lợi dụng lúc phụ huynh đưa đón con, trà 

trộn vào trường học đ  cướp giật trang sức, tài sản, bạo hành, xâm hại trẻ em… 

nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn về người và tài sản cho học sinh.  

b) Tích cực tuyên truyền phụ huynh học sinh nâng cao nhận thức bảo vệ  

an toàn cho học sinh, không trang bị cho các cháu mang theo các đồ trang sức có 

giá trị đến trường học; phát huy vai trò của học sinh, phụ huynh trong việc phát 

hiện các đối tượng nghi ngờ tội phạm, báo cáo thầy, cô giáo kịp thời đ  có biện 

pháp phối hợp với công an theo dõi, ki m tra, xử lý. 

c) Tiếp tục thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định về xây dựng trường 

học an toàn, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống 

ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội.  

d) Duy trì nghiêm túc chế độ trực bảo vệ tại cổng trường; ki m soát chặt 

chẽ người ra vào cơ quan, đơn vị, trường học đ  kịp thời phát hiện, ngăn chặn, 

bắt giữ người phạm tội và báo cáo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất đ  xử 

lý (nếu có). 

e) Rà soát, theo dõi, dừng ngay việc giao thước cho sao đỏ, cán bộ lớp 

quản lý học sinh (nếu có); quán triệt giáo viên bảo quản đồ dùng dạy học, tuyệt 

đối không đ  thước trên bàn giáo viên khi không có giáo viên trên lớp nhằm 

tránh tình trạng học sinh dùng thước gây bạo lực với bạn; tăng cường công tác 



  

quản lý, theo dõi, ki m tra, giám sát việc giao quyền cho sao đỏ, cán bộ lớp hỗ 

trợ nhà trường, giáo viên chủ nhiệm duy trì nề nếp, trật tự trong trường, lớp; 

tuyệt đối không đ  xảy ra tình trạng sao đỏ, cán bộ lớp lạm dụng quyền được 

giao đ  đe dọa, bắt nạt học sinh trong trường, đặc biệt, trong thời gian trước giờ 

vào lớp, giờ ra chơi và ra về.  

g) Đẩy mạnh tuyên truyền về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111. 

h) Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc không 

đ  phụ huynh chạy xe vào sân trường, dễ gây tai nạn giao thông trong sân 

trường cho học sinh, đặc biệt là các trường mầm non, ti u học. Đối với các 

trường mở cổng cho phụ huynh học sinh đón con giờ tan học trong sân trường 

nhằm giảm ùn tắc giao thông trước cổng trường, nhà trường cần trang bị rào 

chắn ngăn cách giữa khu vực đưa đón học sinh với khu vực trong sân trường; 

không đ  phụ huynh vào bên trong khu vực giới hạn. 

i) Tiếp tục quán triệt tri n khai các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và 

Đào tạo đảm bảo các điệu kiện về trường học an toàn, ki m tra, rà soát, sửa chữa, 

khắc phục các điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo an toàn như: lan can, cầu 

thang, hệ thống dây điện, thiết bị điện, tường rào…  

k) Yêu cầu giáo viên dạy tiết cuối ngày (đối với trường dạy 2 buổi / ngày), 

tiết cuối buổi (đối với trường không dạy 2 buổi/ngày), dành 1 – 2 phút nhắc nhở 

học sinh các kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước như: tham gia 

giao thông an toàn; không được chơi, đùa nghịch gần các ao, hồ, sông suối, kênh, 

rạch, hố công trình, nơi có bi n báo nguy hi m, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, 

không được tự ý rủ nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng hoặc tại 

những nơi không có nhân viên cứu hộ; không đùa nghịch, chạm tay vào dây điện, 

các thiết bị điện không đảm bảo an toàn…  

   Đ       c c c c  r  n   r n   ọc p ổ   ôn   c c  r  n   rực    ộc 

Sở  c c  r n   âm    o d c     n  x  ên    n  p    

 a) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT về 

công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại trường học. 

 b) Giáo dục, tuyên truyền học sinh nâng cao cảnh giác, tích cực đấu tranh 

phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội. 

c) Tăng cường giáo dục, định hướng cho học sinh những tác hại, mối 

nguy hi m và mặt trái của mạng xã hội, góp phần đảm bảo an toàn, tránh những 

tai nạn đáng tiếc do mạng xã hội gây ra cho học sinh. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn 

trương tri n khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Vụ GDCTHSSV; 

- UBND thành phố; 

- Công an thành phố; 

- UBND các quận, huyện; 

- Lưu: VT, CTrTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê T ị Bíc  T  ận 
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