UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 910/GDĐTV/v tăng cường các giải pháp phòng,

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 07 năm 2021

chống xâm hại và tai nạn, thương tích trẻ
em trong các cơ sở giáo dục.

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.
Căn cứ Công văn số 1063/SGDĐT-VP ngày 06/5/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống xâm hại và tai nạn, thương
tích trẻ em;
Thực hiện Công văn số 3033/UBND-LĐTBXH ngày 10/5/2021 của UBND
thành phố Vũng Tàu về việc thực hiện kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
tại Báo cáo hậu giám sát về phòng, chống xâm hại trẻ em,
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố đề nghị các trường Mầm non, Tiểu
học và Trung học cơ sở, nội dung như sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 31/12/2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai thực hiện Quyết
định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của
Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp
luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ
em và bảo vệ trẻ em.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách
nhiệm về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em. Tuyên truyền, phổ biến kiến
thức, kỹ năng về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em đến phụ huynh - người
chăm sóc trẻ để đảm bảo an toàn cho trẻ em, trong đó tập trung vào các loại hình
tai nạn thương tích thường gặp như: Rơi, ngã, đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng,
ngộ độc, bạo lực, xâm hại tình dục. Tổ chức các mô hình phòng, ngừa và ứng phó
với bạo lực học đường, xây dựng tủ sách, góc tuyên truyền trong trường học với
các sản phẩm tờ rơi để học sinh dễ nhận biết; phát huy hiệu quả của tổ tư vấn tâm
lý tại các trường học; kiểm tra và lắp đặt các hệ thống camera các trường học, hệ
thống thang máy nhằm phát hiện, ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em.
3. Tiếp tục tuyên truyền Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để giúp cho
người dân, nhất là trẻ em và gia đình để được kết nối hỗ trợ, can thiệp khi cần thiết
và cung cấp thông tin tố giác các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; thực hiện có
hiệu quả mô hình “Trường học an toàn”, “Nhà trẻ, mẫu giáo an toàn” phòng,
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chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Quan tâm hơn nữa đến học sinh có hoàn
cảnh đặc biệt và có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (mồ côi, cha mẹ ly hôn, bỏ
học, gia đình nghèo, trẻ em sống trong gia đình có vấn đề xã hội…) để có biện
pháp hỗ trợ nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ em bỏ học, bị lôi kéo vào các tệ nạn xã
hội và bị xâm hại.
4. Chủ động, phối hợp với các cơ quan, đoàn thể phường, xã kiểm tra, phát
hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho học sinh trong trường học; thực hiện
cải tạo, sửa chữa các vị trí có nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích trẻ em, phòng
ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục, tai nạn, thương tích
trẻ em; kiểm tra đảm bảo an toàn cho trẻ em tại các bể bơi cố định, di động để có
biện pháp khắc phục và xử lý các điểm dạy bơi và học bơi không an toàn.
5. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng trẻ em, học sinh tử
vong do tai nạn thương tích, hay những vụ việc vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ
em, bạo lực, xâm hại tình dục, trẻ em lang thang kiếm sống trên địa bàn hoặc
không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm quyền trẻ em, không
thực hiện quy trình hỗ trợ can thiệp theo quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐCP ngày 09/5/2017 của Chính phủ.
Đề nghị Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở
triển khai thực hiện./.
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