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V/v Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của
Thủ tướng về tăng cường các giải pháp
thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các trường Trung học phổ thông;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố.
Thực hiện Chỉ thị số 23/ CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ
em;
Căn cứ Công văn số 3120/UBND-KGVX ngày 23/6/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc tăng cường các giải pháp thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em
trên địa bàn tỉnh Bến Tre , Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào
tạo các huyện, thành phố (chỉ đạo các trường trực thuộc Phòng); các trường Trung
học phổ thông, Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố thực hiện các nội
dung sau:
1. Tăng cường thực hiện các giải pháp, phương pháp giáo dục tích cực, nâng
cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp cho cán
bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục; triển khai các giải pháp
giảm thiểu tình trạng trẻ em bỏ học;
2. Triển khai có hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội
trong hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục lối sống văn hóa, rèn luyện đạo đức
cho học sinh và phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong
trường học;
3. Phổ biến, tuyên truyền về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá; phát hiện
và ngăn chặn kịp thời việc học sinh sử dụng trái phép chất gây nghiện;
4. Thực hiện quyết liệt, cải thiện căn bản điều kiện vệ sinh, nước sạch, an
toàn thực phẩm trong trường học;
5. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ
em, phòng ngừa và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục, tai nạn,
thương tích trẻ em trong trường học.

Người đứng đầu cơ quan, cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra
tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn thương tích, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ
em, bạo lực, xâm hại tình dục, hoặc không hỗ trợ, can thiệp, xử lý kịp thời các vụ
việc vi phạm quyền trẻ em.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục triển khai
thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
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- Website Sở;
- Lưu VT, CTTT.
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