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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị trực tuyến về xây dựng môi trường văn hóa,
phòng ngừa bạo lực học đường và xâm hại trẻ em
Căn cứ Chương trình phối hợp số 01-CTrPH/BTGTU-GD&ĐT, YT,
VH,TT&DL,TN&MT,LĐ-TB&XH,KH&CN,BHXH ngày 02 tháng 02 năm 2021
của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa-Thể
thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Lao động- Thương binh và Xã hội,
Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm xã hội tỉnh;
Căn cứ Kế hoạch Công tác Chính trị tư tưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo
năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Tổ chức
Hội nghị trực tuyến về xây dựng môi trường văn hóa, phòng ngừa bạo lực học
đường và xâm hại trẻ em trong nhà trường phổ thông tỉnh Bến Tre, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Đánh giá thực trạng công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện về văn hóa ứng
xử, phòng ngừa bạo lực học đường và xâm hại trẻ em cho học sinh tại các trường
học, cơ sở giáo dục trên phạm vi toàn tỉnh;
Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giáo dục đạo đức, lối
sống, kỹ năng sống; xây dựng văn hóa ứng xử, phòng ngừa bạo lực học đường và
xâm hại trẻ em cho học sinh cho tại các cơ sở giáo dục, định hướng để thực hiện tốt
hơn trong thời gian tới.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Nội dung:
Trao đổi những mô hình hay, giải pháp tốt trong công tác xây dựng mội
trường văn hóa tại các trường học, cơ sở giáo dục; việc cụ thể hóa bộ quy tắc ứng xử
quy định cho từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý; công tác phối hợp với các
ngành, chức năng trong việc phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; công
tác tham vấn, tư vấn tâm lý; các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực, ...
Triển khai, nhân rộng những giải pháp hiệu quả của một số trường học, cơ sở
giáo dục thực hiện tốt các nội dung trên.

2. Hình thức: Hội nghị trực tuyến.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ
1. Thời gian: 13g30 ngày 31/3/2021.
2. Địa điểm: Phòng họp số 3 Sở GD&ĐT và trực tuyến đến các điểm cầu.
3. Thành phần:
+ Chủ trì: Mời Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lãnh đạo Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, lãnh đạo
Sở Giáo dục và Đào tạo.
+ Cùng tham dự: Lãnh đạo các phòng: Chính trị tư tưởng, GDTrH-TX,
GDMN, GDTH Sở GD&ĐT.
+ Đại biểu tại điểm cầu các huyện, thành phố: Mời 01 Lãnh đạo và 01
chuyên viên phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu
trưởng các trường Tiểu học, THCS, THPT; Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung
tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố; Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội các trường
THCS, Trợ lý Thanh niên các trường THPT, Bí thư Đoàn các Trung tâm GDNNGDTX.
IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC
Kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2021 (chi tiết đính kèm)
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Chính trị tư tưởng:
Tham mưu ban hành kế hoạch; trao đổi, phân công 10 đơn vị báo các các
tham luận theo nội dung gợi ý; tổ chức và điều hành buổi Hội nghị; ghi biên bản,
tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện cho lãnh đạo Sở và Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy.
2. Văn phòng Sở:
Phát hành thư mời gửi lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lãnh đạo Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để mời
chủ trì Hội nghị. Chuẩn bị Phòng họp trực tuyến, chạy thử đường truyền và các vấn
đề liên quan về thông tin trực tuyến.
3. Các Phòng GDTrH-TX, GDTH, GDMN:
Cử lãnh đạo tham dự và có ý kiến phát biểu

4. Phòng KH-TC:
Hướng dẫn chi và quyết toán kinh phí theo quy định
5. Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; các trường THPT; Trung tâm
GDNN-GDTX các huyện, thành phố:
Cử đại biểu tham dự đúng thành phần và số lượng; tích cực thảo luận đóng
góp ý kiến và chia sẻ cách làm hay, giải pháp tốt; chuẩn bị chu đáo nội dung tham
luận trình bày tại hội nghị theo sự phân công.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến về xây dựng môi trường văn
hóa, phòng ngừa bạo lực học đường và xâm hại trẻ em trong nhà trường phổ thông
tỉnh Bến Tre./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (phối hợp);
- Sở VHTT&DL (phối hợp);
- Sở LĐTB&XH (phối hợp);
- Ban GĐ Sở (để biết)
- Các Phòng thuộc Sở GD&ĐT (thực hiện);
- Các PGD&ĐT(thực hiện);
- Các trường THPT, TTGDNN-GDTX (thực hiện);
- Website Sở;
- Lưu: VT, CTTT.

GIÁM ĐỐC

La Thị Thúy

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ
Thời gian dự kiến: Ngày 31/3/2021
Thời gian

Nội dung

Thực hiện

13g30

Đại biểu ổn định chổ ngồi

BTC

13g35-13g40

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phòng CTTT

Phát biểu khai mạc buổi Hội nghị

Lãnh đạo
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

13g40-14g 10
Báo cáo đề dẫn và gợi ý thảo luận

Phó Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo

14g10 – 15g

Tham luận của các đơn vị theo gợi
ý của BTC

Đại diện các đơn vị
Tham dự Hội nghị

15g - 15g15

Giải lao

15g15-16g

Tiếp tục tham luận của các đơn vị
theo gợi ý của BTC

Đại diện các đơn vị

16g-16g20

Thảo luận của đại biểu với Chủ trì

Đại biểu dự Hội nghị

16g20 – 17g

Chủ trì chỉ đạo

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT

Kết thúc buổi Hội nghị

Tham dự Hội nghị

