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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 4 năm 2019

các hành vi vi phạm đạo đức
và bạo lực học đường

Kính gửi:
- Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.
Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về tình
trạng bạo lực học đường xảy ra ở một số địa phương trong cả nước, trong đó có
vụ việc một nữ sinh lớp 9 ở huyện Ân Thi, Hưng Yên bị các bạn học sinh khác
đánh đập, quay clip và tung lên mạng Internet khiến dư luận hết sức bức xúc. Để
tăng cường phòng, chống bạo lực học đường, đảm bảo môi trường giáo dục an
toàn, lành mạnh, thân thiện trong các trường học, cơ sở giáo dục; Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp
tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:
1. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 80/2017/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; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày
28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 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 giai đoạn 2017-2021; Công văn số
5812/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 21/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường và Kế hoạch
số 201/KH-UBND ngày 21/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Thực hiện quy
định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo
lực học đường.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã
chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn, Đài PT-TH tỉnh,
Báo Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng liên quan đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức về pháp luật cho các em học sinh,
sinh viên, đoàn viên thanh niên.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương có các giải pháp đẩy mạnh, nâng
cao năng lực, phẩm chất đạo đức đối với cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn
ngành. Giao Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu các trường học, cơ sở giáo dục trên địa
bàn tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để quản lý chặt chẽ

học sinh, sinh viên, kịp thời ngăn chặn các hành vi, biểu hiện vi phạm đạo đức,
bạo lực học đường; kiên quyết không để xảy ra các hành vi bạo lực học đường,
trường hợp để xảy ra tình trạng bạo lực học đường tại đơn vị mình phụ trách thì
phải xử lý kịp thời, nghiêm túc và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp
luật.
4. Công an tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo,
các địa phương quán triệt, thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCABGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn
phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã
hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành
Giáo dục; Quy chế phối hợp số 02/QC-CAT-SGDĐT ngày 30/3/2016 của Công
an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo. Kịp thời phối hợp xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm pháp luật và bạo lực học đường trong thanh thiếu niên, học sinh.
5. Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên
quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng
nhiệm vụ tăng cường phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo và có
các giải pháp hiệu quả, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giáo dục, xử lý không để
xẩy ra hành vi vi phạm pháp luật và bạo lực học đường trên địa bàn.
Yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thực
hiện nghiêm túc các nội dung trên; Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, tổng hợp
tình hình triển khai và kết quả thực hiện theo định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân
tỉnh đúng quy định./.
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