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 Kính gửi:  

      - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

        - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các cơ sở giáo dục có hệ GDTX cấp THPT. 

                     

Thực hiện Công văn số 169/UBND-VX ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ đạo tăng cường các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Công văn số 

301/UBND-VX2 ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ đạo tăng cường 

các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19, Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị, trường học những nội dung sau 

sau: 

1. Tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ 

em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID -19; tiếp tục thực hiện các nội dung chỉ đạo, 

hướng dẫn của Sở GDĐT tại Công văn số 1304/SGDĐT- CTTT ngày 08/8/2019 về  

việc triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND tỉnh tăng cường công tác bảo vệ 

trẻ em; Công văn số 1324/SGDĐT-CTTT ngày 04/9/2018  về việc hướng dẫn công 

tác tư vấn tâm lý cho học sinh trường phổ thông; các trường phổ thông, cơ sở giáo 

dục thường xuyên phải có tổ tư vấn tâm lý hoạt động hiệu quả theo quy định của 

Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT.  

2. Tiếp tục tuyên truyền để cha mẹ học sinh phối hợp hiệu quả với nhà trường 

trong việc thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; quan tâm giáo dục đạo đức, lối 

sống, ý thức tuân thủ pháp luật, phong chống bạo lực học đường cũng như kỹ năng 

xử lý các tình huống phát sinh trong cuộc sống cho học sinh. 

3. Phối hợp hiệu quả với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương trong 

chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em; các cơ sở giáo dục, nhà trường thường xuyên tự 

rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn trường học; chủ động nắm tình hình học sinh 

có nguy cơ hoặc dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại, kịp thời phối hợp với các cơ quan có 

thẩm quyền tại địa phương để thực hiện việc xử lý, điều tra, bảo vệ trẻ em. 

4. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với trẻ em bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh để tất cả 

học sinh thuộc diện tiêm phòng COVID-19  thực hiện đầy đủ tiêm vắc-xin theo chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Sở Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống 
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dịch bệnh COVID-19 địa phương. Tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, 

cá nhân thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ học sinh học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong 

dịp Tết Nguyên đán - 2022. 

5. Kiểm tra, xử lí kịp thời tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lí không thực 

hiện hoặc chưa thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về công tác bảo vệ trẻ 

em. Làm rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, trường học nếu để xảy 

ra bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trong trường học thuộc 

phạm vi quản lí. 

6. Báo cáo vụ việc bất thường trong công tác bảo vệ trẻ em về  Sở GDĐT qua  

Phòng Chính trị tư tưởng, các số điện thoại: 0918613336; 0904666533 và địa chỉ 

email: phongcttt@hatinh.edu.vn. 

(Sở gửi kèm theo các văn bản liên quan). 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Vụ CTCTHSSV (Bộ GDĐT); 

- UBND tỉnh; 

- Các đ/v: Công an tỉnh, Sở LĐTBXH, Tỉnh đoàn; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Cường  
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