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V/v tăng cường giáo dục đạo đức học sinh, đảm
bảo an ninh, an toàn trong và ngoài trường học

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, Tiểu học và THCS
trong huyện.
Thời gian qua, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh đã đạt được
những kết quả tích cực. Phần lớn học sinh có đạo đức tốt, kính trọng ông bà, cha mẹ,
thầy cô giáo, người lớn tuổi; có tinh thần đoàn kết, tích cực học tập, rèn luyện, tu
dưỡng; có ý thức chấp hành pháp luật tốt, lối sống đẹp, lành mạnh; có lòng yêu nước,
tinh thần tự hào dân tộc; tham gia các hoạt động vì cộng đồng.
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây còn một bộ phận học sinh chưa có ý thức học
tập tốt, có biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức, lối sống; tình trạng bạo lực học đường, tệ
nạn xã hội, vi phạm pháp luật vẫn còn diễn ra tại một số nhà trường, gây băn khoăn, lo
lắng cho chính các em học sinh và phụ huynh. Những hành vi đáng báo động là lối
sống thực dụng, mờ nhạt về lý tưởng, lối sống buông thả nói dối cha mẹ, thầy cô, trốn
học, đánh nhau, vô lễ, lười học tập, … Đặc biệt là tình trạng học sinh sử dụng mạng xã
hội (facbook, zalo, …) để nói xấu nhau, hẹn nhau tụ tập để giải quyết mâu thuẫn;
không chỉ nam sinh mà còn có nữ sinh, đánh nhau rồi quay Clip tự đăng lên các diễn
đàn, các mạng xã hội …
Trước tình hình đó, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế tối đa
các vụ việc gây mất trật tự an ninh, an toàn đối với học sinh; nhằm đảm bảo tốt
nhất công tác an toàn trong các trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ đề
nghị các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH và THCS trong toàn huyện tăng
cường triển khai thực hiện các biện pháp giáo dục đạo đức học sinh, đảm bảo an
ninh, an toàn trong và ngoài trường học với các nội dung cụ thể sau:
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở GDĐT Thái Nguyên,
UBND huyện, Phòng GDĐT huyện Đại Từ về công tác an ninh, an toàn trong và
ngoài trường học; Thực hiện tốt các nội dung của Nghị định số 80/2017/NĐ-CP
ngày 17/7/2017 của Chính phủ ban hành quy định về môi trường giáo dục an
toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị 31/CT-TTg
ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối
sống cho học sinh, sinh viên.
2. Triển khai các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp
giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống
lành mạnh cho học sinh. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thường xuyên trao đổi thông tin
với phụ huynh học sinh nhằm phối hợp giáo dục, quản lý chặt chẽ học sinh ở nhà cũng
như ngoài trường học.
3. Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của học sinh thông qua các buổi học tại
trường và trên môi trường mạng; tham mưu xử lý theo thẩm quyền những vướng mắc,

phản ánh, kiến nghị của học sinh, cha mẹ học sinh về những vấn đề xảy ra mâu thuẫn
trong học sinh.
4. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho
học sinh một cách nghiêm túc; chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi
phạm đạo đức, lối sống.
5. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với cơ quan công an địa phương
đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trường học; phòng chống vi phạm pháp
luật; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi bạo lực học đường;
6. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ động, kịp thời có
phương án ứng phó trước các tình huống bất thường xảy ra;
7. Thành lập các đội tự quản, đội cờ đỏ của các lớp, tổ chức trực, theo dõi
việc chấp hành các quy định trong việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh,
an toàn trong và ngoài trường học. Phát huy có hiệu quả “Hòm thư góp ý”, “Hòm
thư điều em muối nói”,… trong việc phát hiện kịp thời các học sinh có dấu hiệu
vi phạm.
8. Đưa nội dung việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong
và ngoài trường học vào nội quy nhà trường và lấy đó là một trong các nội dung
đánh giá xếp loại thi đua hàng năm. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập
thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện tốt các quy định; xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm.
Phòng GDĐT Đại Từ yêu cầu các nhà trường nghiêm túc triển khai thực
hiện. Khi có vụ việc bất thường xảy ra cần thông tin, báo cáo ngay với lãnh đạo
Phòng GDĐT để được chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết kịp thời./.
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