
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

tháng     năm 2021  

Số:          /SGDĐT-CTrTT 
V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, 

chống bạo lực học đường, thực hiện nghiêm 

quy định về đạo đức nhà giáo  

trong trường học  

Hải Phòng,  ngày      tháng  02  năm 2022   

 
     Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; 

- Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông; 

- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. 

  

Thực hiện Công văn số 714/UBND-VX ngày 28/01/2022 của UBND thành 

phố Hải Phòng về việc thông tin trên mạng xã hội và phản ánh của báo chí về việc 03 

học sinh Trường Tiểu học Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy bị đánh, Sở Giáo dục và Đào 

tạo đề nghị các cơ sở giáo dục tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống bạo lực học 

đường, thực hiện nghiêm quy định về đạo đức nhà giáo, giáo dục đạo đức, lối sống 

trong trường học, cụ thể các nội dung sau:  

1. Tăng cường quản lý học sinh, ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường: 

- Tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc xây dựng kế hoạch phòng, chống bạo lực học đường; tăng cường công tác quản 

lý, giáo dục pháp luật cho học sinh và quán triệt nghiêm túc các nội dung về xây 

dựng văn hóa học đường, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, 

chống bạo lực học đường.  

- Rà soát, bổ sung, củng cố và có giải pháp, phát huy hiệu quả vai trò của “Tổ 

tư vấn tâm lý học đường, hỗ trợ học sinh”. Tăng cường giáo dục, hướng dẫn cho học 

sinh kỹ năng xử lý các tình huống trong trường học, giải quyết các mâu thuẫn cá nhân 

theo chiều hướng thân thiện, bạn bè không dùng bạo lực; tổ chức cho học sinh ký 

cam kết không vi phạm về bạo lực học đường, không quay clip các vụ việc học sinh 

xô xát phát tàn trên mạng xã hội. 

- Thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống 

văn hóa trong nhà trường. Kiên quyết xử lý nghiêm hành vi bạo lực học đường để 

làm gương, vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó theo quy định. 

- Tăng cường các biện pháp kịp thời nắm bắt tâm lý, điều kiện hoàn cảnh gia 

đình của học sinh, nhất là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để có các biện pháp 

quản lý, giáo dục phù hợp, hiệu quả. Phát huy vai trò, trách nhiệm của nhà trường; đa 



dạng các hình thức, kênh thông tin; chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ 

việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, mâu thuẫn xô xát trong học sinh; giám sát, tư 

ván, hỗ trợ học sinh và can thiệp kịp thời khi có sự việc xảy ra. 

- Tổ chức hiệu quả các hình thức liên lạc với cha mẹ học sinh một cách phù 

hợp, linh hoạt trong công tác quản lý giáo dục học sinh. Chủ động, thường xuyên giữ 

mối liên lạc với chính quyền địa phương, cơ quan công an trên địa bàn để kịp thời 

nắm bắt tình hình học sinh, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học. 

2. Thực hiện nghiêm quy định về đạo đức nhà giáo, giáo dục đạo đức, lối sống 

trong trường học: 

- Các cơ sở giáo dục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về đạo đức nhà giáo, nâng 

cao nhận thức, nêu gương cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong việc 

định hướng, giáo dục học sinh trong phòng chống bạo lực học đường; đồng thời nâng 

cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội. Thiết lập các kênh thông tin 

về vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường (hộp thư góp ý, đường dây nóng, hệ 

thống camera giám sát…) để chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời các thông tin về vi 

phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường. Bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác 

chủ nhiệm lớp cho giáo viên chủ nhiệm.  

- Phối hợp với các ban, ngành, chính quyền địa phương xây dựng quy chế phối 

hợp về phòng, chống bạo lực học đường; điều tra, xác minh xử lý nghiêm đối với 

hành vi liên quan đến các vụ việc bạo lực học đường, vi phạm quy định về đạo đức 

nhà giáo xảy ra cả trong và ngoài trường học.  

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc thực 

hiện đảm bảo an toàn trường học. Thủ trưởng cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trực 

tiếp, toàn diện về an ninh, an toàn trong cơ sở giáo dục. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các cơ sở giáo dục nghiêm túc triển khai 

thực hiện, mọi vướng vắc các đơn vị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để được 

hướng dẫn (qua phòng Chính trị Tư tưởng, địa chỉ: số 37 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải 

Phòng; điện thoại: 0225.3569.633; email: Ctrtt.sgd@gmail.com)./.  

 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- GĐ, PGĐ Phạm Quốc Hiệu; 

- Lưu: VT, CTrTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Quốc Hiệu 
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