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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2019

V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch
phòng ngừa bạo lực học đường

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố;
- Giám đốc: TTGDTX tỉnh, TTGDNN - GDTX.
Thực hiện 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; để triển khai công tác phòng, chống bạo lực học đường đạt hiệu quả, góp
phần bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện;
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc
TTGDTX tỉnh, TTGDNN - GDTX; Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành phố chỉ
đạo các cơ sở giáo dục phổ thông tại đơn vị mình tổ chức khảo sát, đánh giá tình
hình, xây dựng kế hoạch phòng ngừa các nguy cơ xảy ra học lực học đường và
phương án ứng phó với bạo lực trên nguyên tắc bảo đảm quyền bí mật đời sống
riêng tư của học sinh, cụ thể như sau:
I. Khảo sát, đánh giá tình hình và xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp
phòng ngừa các nguy cơ xảy ra bạo lực học đường
1. Khảo sát, đánh giá tình hình
- Thành lập các nhóm khảo sát do lãnh đạo nhà trường làm trưởng nhóm;
- Thời gian khảo sát, đánh giá: Vào đầu mỗi năm học hoặc đầu học kì;
- Đối tượng khảo sát, đánh giá: Học sinh đang học tập tại trường;
- Nội dung khảo sát, đánh giá, nắm thông tin, chia nhóm học sinh theo:
+ Kết quả học tập;
+ Hạnh kiểm;
+ Có nguy cơ bị bạo lực hoặc nguy cơ gây ra bạo lực (do có đặc điểm đặc biệt,
bị kì thị...)
+ Hoàn cảnh gia đình (mồ côi, cha mẹ li hôn, cha mẹ đi làm ăn xa, cha mẹ
đang trong thời gian thi hành án hoặc cải tạo không giam giữ, gia đình có hoàn
cảnh khó khăn về kinh tế...);
+ Thường xuyên sử dụng mạng xã hội, sử dụng điện thoại thông minh;
+ Các yếu tố khó khăn khác đối với học sinh.
- Tổng hợp, báo cáo

+ Tổng hợp kết quả khảo sát các nhóm học sinh theo lớp, khối và toàn trường.
+ Báo cáo kết quả khảo sát và đề xuất các biện pháp phòng ngừa.
2. Xây dựng kế hoạch
Căn cứ vào kết quả khảo sát toàn trường, Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo, tổ
chức xây dựng Kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường theo học kì hoặc theo năm
học gồm:
- Mục đích, yêu cầu
- Nhiệm vụ, giải pháp
- Tổ chức thực hiện
3. Xây dựng quy chế phối hợp
Xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ngoài
nhà trường để thực hiện kế hoạch
- Mục đích, yêu cầu
- Nguyên tắc, nội dung phối hợp
- Phân công nhiệm vụ thực hiện
II. Xây dựng và triển khai phương án xử lí các tình huống bạo lực học
đường
1. Tình huống bạo lực học đường từ ngoài xâm nhập vào trường học
- Thông tin: Mọi thành viên nhà trường khi phát hiện có đối tượng từ bên
ngoài xâm nhập trái phép vào trường học đều có trách nhiệm báo tin ngay cho bộ
phận bảo vệ (hoặc cán bộ phụ trách an ninh, giáo viên, lãnh đạo nhà trường).
- Bảo vệ (hoặc người được Hiệu trưởng phân công) sau khi nhận tin báo có
trách nhiệm báo cáo ngay với Hiệu trưởng và liên hệ với cơ quan công an, nhân
viên công tác xã hội địa phương, tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để đề nghị hỗ
trợ, giúp đỡ.
- Các thành viên trong nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công
bằng mọi biện pháp bảo vệ an toàn cho học sinh và cô lập, khống chế đối tượng gây
ra bạo lực.
- Nhân viên y tế (hoặc phụ trách y tế) tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để sơ
cứu, cấp cứu cho nạn nhân (nếu có) và gọi cấp cứu (nếu cần).
- Hiệu trưởng nhà trường báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan quản lí
cấp trên xin ý kiến giải quyết.
- Phối hợp với chính quyền địa phương, công an và nhân viên công tác xã hội
xử lí triệt để vụ việc.

2. Tình huống bạo lực học đường xảy ra trong trường học
2.1. Tình huống bạo lực học đường từ nhà giáo, nhân viên, người lao động
- Thông tin: Mọi tổ chức trong nhà trường có trách nhiệm tiếp nhận thông tin
và báo cáo ngay với Hiệu trưởng nhà trường để xử lí đối với các hành vi bạo lực
học đường do nhà giáo, nhân viên, người lao động trong nhà trường gây ra.
- Các thành viên trong nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công
bằng mọi biện pháp cô lập, khống chế đối tượng gây ra bạo lực.
- Nhân viên y tế (hoặc phụ trách y tế) tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để sơ
cứu, cấp cứu cho nạn nhân (nếu có) và gọi cấp cứu (nếu cần).
- Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xác minh, mời các cơ quan, tổ chức,
cá nhân liên quan phối hợp xử lí vụ việc.
- Hiệu trưởng nhà trường báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan quản lí
cấp trên xin ý kiến giải quyết.
2.2. Tình huống bạo lực học đường từ học sinh
- Thông tin: Mọi thành viên trong nhà trường khi phát hiện có hành vi bạo lực
học đường trong trường học do học sinh gây ra đều có trách nhiệm báo tin ngay
cho bộ phận bảo vệ (hoặc cán bộ phụ trách an ninh, giáo viên) và Hiệu trưởng nhà
trường.
- Bảo vệ (hoặc người người được Hiệu trưởng phân công) nhà trường có trách
nhiệm liên hệ ngay với cơ quan công an, nhân viên công tác xã hội địa phương,
tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 để đề nghị hỗ trợ, giúp đỡ.
- Các thành viên trong trường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công bằng
mọi biện pháp cô lập, khống chế đối tượng gây ra bạo lực.
- Nhân viên y tế (hoặc phụ trách y tế) tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để sơ
cứu, cấp cứu cho nạn nhân (nếu có) và gọi cấp cứu (nếu cần).
- Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm liên hệ với gia đình học sinh để kịp thời
phối hợp xử lí.
- Hiệu trưởng nhà trường báo cáo chính quyền địa phương và cơ quan quản lí
cấp trên.
- Phối hợp với chính quyền địa phương, công an và nhân viên công tác xã hội
xử lí triệt để vụ việc.
3. Tình huống bạo lực từ học sinh của nhà trường gây ra ở ngoài trường
học
- Tiếp nhận thông tin: Mọi tổ chức, cá nhân trong nhà trường có trách nhiệm
tiếp nhận và báo cáo ngay với Hiệu trưởng nhà trường để phối hợp xử lí đối với các
hành vi bạo lực học đường của học sinh trong nhà trường gây ra ở ngoài trường
học.

- Hiệu trưởng nhà trường xác minh thông tin và yêu cầu giáo viên chủ nhiệm
liên hệ với gia đình học sinh để cùng phối hợp giải quyết.
- Phối hợp với chính quyền địa phương, công an, nhân viên công tác xã hội và
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để cùng xử lí vụ việc.
4. Các tình huống khác
Nhà trường căn cứ tình hình cụ thể, xây dựng kịch bản cho các tình huống cụ
thể nhằm bảo đảm luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống bạo lực, ngăn chặn
kịp thời các hành vi bạo lực học đường và hạn chế tối đa hậu quả do bạo lực gây ra.
Lưu ý: Các nhà trường hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá công tác
phòng, chống bạo lực học đường. Khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá
nhân trong trường thực hiện tốt, hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực học
đường.
Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc
triển khai thực hiện ./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (qua website);
- Vụ GDCTHSSV, Bộ GD&ĐT;
- Giám đốc Sở GDĐT;
- Lưu VT, CTTT, NGUYỆT/06.
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