UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2107

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/SGDĐT-GDTrH

Bình Phước, ngày 01 tháng 8 năm 2022

V/v tăng cường công tác phòng,
chống xâm hại, bạo lực trẻ em

Kính gửi:

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.

Thực hiện Công văn số 1980/UBND-KGVX ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh
về việc tăng cường phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em;
Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc, các Trung
tâm GDNN-GDTX triển khai thực hiện một số nội dung công việc cụ thể sau:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên,
học sinh và phụ huynh học sinh về công tác bảo vệ trẻ em. Tăng cường truyền
thông về Tổng đài điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111 để mọi trẻ em, cá
nhân, cơ quan, tổ chức liên hệ miễn phí khi có nhu cầu tìm hiểu hoặc cung cấp
thông tin về bảo vệ trẻ em.
2. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh theo Thông tư số
31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 và công tác xã hội trong trường học theo
Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD&ĐT. Cập nhật kịp
thời các trường hợp trẻ em, học sinh là đối tượng của bạo lực, xâm hại hoặc có
nguy cơ là đối tượng của bạo lực, xâm hại trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành Giáo
dục tại địa chỉ http://csdl.moet.gov.vn (theo hướng dẫn tại Công văn số
314/SGDĐT-GDTrH ngày 03/02/2021) để kịp thời có các giải pháp ngăn chặn.
3. Tiếp tục thực hiện nghiêm và có hiệu quả các Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày
16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng chống bạo
lực, xâm hại trẻ em; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 23/CT-TTg
ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm
thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Kế hoạch số 118/KH- UBND ngày
23/5/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 18/CT- TTg ngày 16/5/2017 của
Thủ tướng Chính phủ.
4. Tăng cường công tác đào tạo các kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, các
biện pháp phòng tránh xâm hại, phòng, chống bạo lực trong các nội dung môn học,
hoạt động giáo dục trong nhà trường cho học sinh. Tập huấn kỹ năng cho cán bộ
quản lý giáo dục, giáo viên về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
5. Triển khai các biện pháp bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành
mạnh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, đặc biệt là
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các hành vi xâm hại trẻ em. Xử lý nghiêm các vi phạm quyền trẻ em trong trường
học theo đúng quy định của pháp luật.
Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung trên. Kịp
thời báo cáo chính quyền địa phương và về Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH) khi có
các tình huống phát sinh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GDTrH.
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