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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /UBND-HC 
V/v tăng cường các giải pháp 

tuyên truyền, giáo dục đạo 

đức, lối sống cho học sinh 

Tân Hồng, ngày        tháng      năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;  

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện;  

- Công an Huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Hiệu trưởng các Trường: THPT, THCS-THPT; 

- Hiệu trưởng các Trường: Mầm non, Mẫu giáo; 

Tiểu học; TH-THCS và THCS. 

 

Căn cứ Thông tư số:  06/2019/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 4 năm 2019, về 

Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ 

thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và Chỉ thị số: 993/CT-BGDĐT, ngày 12 

tháng 4 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc tăng cường giải pháp 

phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục. 

Xét Tờ trình số: 185/TTr-PGDĐT, ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, về việc trình phát hành Công văn tăng cường các giải pháp 

tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Ủy ban nhân dân huyện 

Tân Hồng yêu cầu: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Tăng cường kiểm tra việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống cho học sinh trong thực hiện Đề án “Văn hóa ứng xử trong trường học giai 

đoạn 2019-2025” nhằm tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường 

trong trường học. 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện, 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Công 

an Huyện xây dựng các Kế hoạch tuyên truyền về Thực hiện văn hóa ứng xử 

trong trường học; Phòng, chống bạo lực học đường và các vi phạm pháp luật. 

- Kịp thời tham mưu, đề xuất UBND huyện xử lý trách nhiệm Hiệu trưởng 

các trường để xảy ra các vụ việc học sinh đánh nhau trong và ngoài nhà trường.  

2. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện  

- Tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục ý thức, động cơ học tập, bồi dưỡng 

nâng cao nghị lực, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. 
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- Chỉ đạo các tổ chức Đoàn cơ sở tăng cường công tác phối hợp với nhà 

trường tuyên truyền, giáo dục học sinh. 

- Xây dựng các chương trình hoạt động Đội bổ ích, thiết thực nhằm thu 

hút học sinh tham gia. 

3. Công an Huyện  

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, ngăn ngừa và xử lý kịp thời tệ 

nạn xã hội trong học sinh, bảo đảm an ninh, trật tự trường học.  

- Đồng thời chỉ đạo Công an các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ các đối 

tượng học sinh có hành vi chưa ngoan hoặc có biểu hiện thiếu lành mạnh; kịp 

thời xử lý các trường hợp học sinh gây hấn, xảy ra ẩu đả. 

4. Ủy Ban nhân dân các xã, thị trấn: Phối hợp các ban, ngành, đoàn thể 

địa phương thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục học sinh. 

5. Hiệu trưởng các Trường: Mầm non, Mẫu giáo; Tiểu học; TH-

THCS, THCS; THCS-THPT và THPT 

- Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả đến toàn thể 

cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên và học sinh nội dung các văn bản sau 

(có đính kèm trên iDesk): 

+ Thông tư số: 06/2019/TT-BGDĐT, ngày 12/4/2019, về Quy định Quy tắc  

ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục 

thường xuyên và Chỉ thị số:  993/CT-BGDĐT, ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong 

cơ sở giáo dục. 

+ Kế hoạch số: 227/KH-UBND, ngày 16/12/2019, về thực hiện Đề án “Văn 

hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn Huyện và Kế 

hoạch số: 41/KH-UBND, ngày 08/02/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tân 

Hồng, về triển khai thực hiện Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu 

niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn huyện Tân Hồng. 

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, công an địa phương và Ban Đại 

diện cha mẹ học sinh trong việc giáo dục và quản lý học sinh. 

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu 

niên, giáo viên chủ nhiệm, Tổ tư vấn tâm lý học đường trong xây dựng các Kế 

hoạch tuyên truyền, giáo dục. Lồng ghép nội dung giáo dục vào các môn học 

chính khóa, hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Thường 

xuyên nêu gương người tốt, việc tốt trên hệ thống phát thanh, lễ chào cờ, 

Website trường và các nhóm thông tin trên không gian mạng. 
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- Tổ chức công tác sinh hoạt Đội theo đúng quy định và thời khóa biểu 

hàng tuần, đảm bảo 100% học sinh được tham gia sinh hoạt Đội hàng tháng. 

- Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân 

Huyện trong việc để xảy ra trường hợp học sinh đánh nhau trong và ngoài 

nhà trường. Tùy theo tính chất, hậu quả của sự việc, Ủy ban nhân dân 

Huyện sẽ xem xét xử lý theo quy định.  

Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện và yêu cầu các cơ quan, đơn vị; 

Hiệu trưởng các trường trên địa bàn Huyện phối hợp triển khai thực hiện nghiêm 

túc nội dung Công văn này./.  
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- CT, các PCT. UBND Huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT/UB, NC (N. Trọng). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Công Luận 
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