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SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN 

TRƯỜNG THPT VĂN GIANG 
 

Số 83 /KH – THPT VG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Văn Giang, ngày 21 tháng 9 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

 Xây dựng  môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiên, phòng chống  

bạo lực học đường trong nhà trường năm học 2019 – 2020 

Căn cứ NĐ số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy 

định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiên, phòng chống bạo lực học 

đường;    

Thực hiện CV số 2260/KH-SGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở GD&ĐT 

Hưng Yên về việc triển khai thực hiện NĐ số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiên, 

phòng chống bạo lực học đường;    

Trường THPT Văn Giang xây dựng kế hoạch thực hiện môi trường giáo dục an 

toàn, lành mạnh, thân thiên, phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường năm học 

2019 – 2020 như sau: 

I. Mục đích yêu cầu: 

1    ục đích  

-  Nâng cao trách nhiệm của Ban giám hiệu trong việc chỉ đạo, điều hành phối hợp 

hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của người học, cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối 

nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường; về trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố 

giác hành vi bạo lực học đường; ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo 

lực học đường phù hợp với khả năng của bản thân. 

- Giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại người học; phòng, 

chống bạo lực học đường; bạo lực trẻ em trên môi trường mạng cho người học, cán bộ 

quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục và gia đình người học; giáo dục, tư vấn 

kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho người học; công khai kế hoạch phòng, chống bạo lực 

học đường và các kênh tiếp nhận thông tin, tố giác về bạo lực học đường; tổ chức kiểm 

tra, giám sát, thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bạo lực học đường; thực hiện các 

phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học. 

2   êu cầu  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức 

trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng, 

chống ma t y, bạo lực học đường. 

-  Phát huy sức mạnh của tập thể, huy động toàn thể lực lượng trong nhà trường 

tích cực tham gia phong trào đấu tranh gi  gìn đảm bảo an ninh trật tự trường học và 
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phòng, chống ma t y, bạo lực học đường. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ gi a nhà 

trường với Phòng Giáo dục, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể và gia 

đình học sinh. 

- Chủ động phòng ngừa, không để học sinh vi phạm tệ nạn xã hội, bạo lực học 

đường và tội phạm bên ngoài xâm nhập vào trường học. 

-  Phát hiện kịp thời người học có hành vi gây gổ, có nguy cơ gây bạo lực học 

đường, người học có nguy cơ bị bạo lực học đường; đánh giá mức độ nguy cơ, hình 

thức bạo lực có thể xảy ra để có biện pháp ngăn chặn, hỗ trợ cụ thể; thực hiện tham vấn, 

tư vấn cho người học có nguy cơ bị bạo lực và gây ra bạo lực nhằm ngăn chặn, loại bỏ 

nguy cơ xảy ra bạo lực. 

- Đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng chống hiện tượng kì thị, vi phạm 

giới, bạo lực học đường. 

- Cơ sở vật chất bảo đảm, tường rào, hàng rào, sân vườn, cây xanh bảo đảm an 

toàn, vệ sinh, phù hợp cảnh quan, môi trường thân thiện; có sân chơi, khu để xe phù 

hợp và thân thiện. Có khối phòng học, phòng phục vụ học tập bảo đảm đủ ánh sáng, 

thoáng mát; Có công trình vệ sinh, nước sạch đáp ứng nhu cầu của học sinh. 

III. Nội dung. 

1. Thực hiện NĐ số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiên, phòng chống bạo lực 

học đường;    

2. Bảo đảm an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn phòng, chống tai 

nạn, thương tích; an toàn, phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, 

thiên tai.  

3. Xây dựng, công khai và thực hiện nghiêm t c bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong 

cơ sở giáo dục; thiết lập hộp thư góp ý để tiếp nhận, xử lý các thông tin của người học.  

4.Tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa, 

hoạt động xã hội, hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, thể thao an toàn, lành mạnh, 

thân thiện, bình đẳng, phù hợp với độ tuổi, đặc điểm sinh lý, tâm lý của học sinh. 

5. Phối hợp với Công an địa phương, Hội cha mẹ học sinh tổ chức tuyên truyền đến 

mọi cán bộ, giáo viên về các nội dung liên quan đến B HĐ; Giáo dục, trang bị cho học 

sinh kiến thức về kỹ năng về phòng, chống xâm hại học sinh; phòng, chống bạo lực 

học đường; bạo lực trẻ em trên môi trường mạng cho người học, cán bộ quản lý, nhà 

giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục và gia đình người học; giáo dục, tư vấn kiến thức, 

kỹ năng tự bảo vệ cho người học. lồng gh p trong các nội dung tuyên truyền phổ biến 

pháp luật. Phát huy vai trò của Đoàn TN và các tổ chức, đoàn thể khác.  ập hồ sơ theo 

d i tình hình khi học sinh vi phạm để có biện pháp giải quyết. 

6. Tổ chức tốt lực lượng bảo vệ trực 24/24 gi  gìn tài sản và tham gia ngăn chặn 

bạo lực học đường. 
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7. Tăng cường công tác kiểm tra của lãnh đạo nhà trường, Bí thư Đoàn trường, giáo 

viên chủ nhiệm, đội cờ đỏ; chú trọng phòng ngừa việc đem đồ chơi mang tính bạo lực 

vào trong trường học nói riêng và B HĐ nói chung. Phối hợp với phụ huynh học sinh 

quản lý chặt chẽ việc chuyên cần của học sinh. 

7. Tổ chức các hoạt động như: Tọa đàm, tổ chức tuyên truyên về các nội dung liên 

quan xây dựng xã hội, cộng đồng, cơ quan, gia đình nâng cao nhận thức trong quá trình 

thực hiện, tổ chức các Câu lạc bộ sinh hoạt theo từng loại hình. 

IV. Tổ chức phối hợp thực hiện. 

1  Đối với hiệu trưởng 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức 

trách nhiệm của cán bộ giáo viên và học sinh tự giác, tích cực tham gia vào phong trào 

quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

-  Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, có tính khả thi và triển khai có hiệu quả. 

- Xây dựng kế hoạch bổ sung kinh phí mua sắm, xây dựng tủ sách pháp luật cung 

ứng đầy đủ các loại sách, văn bản cần thiết cho việc tìm hiểu pháp luật của báo cáo viên 

và CBGV, học sinh có nhu cầu tìm hiểu. 

- Đề ra các biện pháp ngăn ngừa hiệu quả với các trường hợp học sinh vi phạm. 

-  ãnh đạo nhà trường phối hợp với Đoàn trường, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm 

thường xuyên đưa nội dung đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng, chống ma t y 

bạo lực học đường trong các buổi chào cờ và tiết sinh hoạt lớp của năm học 2018 – 

2019. 

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CBGV trong các buổi họp 

hội đồng, họp chuyên môn, lồng ghép với các hoạt động của tổ chức Công đoàn, ĐTN 

trong nh ng ngày kỷ niệm… 

2  Đối với cán bộ giáo viên 

- Giáo dục ý thức tự giác tự học trau dồi kiến thức pháp luật để vận dụng vào giảng 

dạy lồng ghép trong các buổi học chính khoá. 

- Cùng Ban giám hiệu tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động tập thể 

cho học sinh tham gia cùng học sinh. 

-  Giảng dạy môn giáo dục công dân theo chương trình theo quy định. 

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật để phục vụ cho công tác giảng 

dạy cho học sinh trong trường đạt hiệu quả khi được phân công. 

- Tuyên truyền giáo dục cho CB, GV về tầm quan trọng của việc hiểu biết pháp 

luật trong cuộc sống trong hiện nay. 

- Tuyên truyền giáo dục kỹ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn 

hoá trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao lành mạnh, các 

trò chơi dân gian bổ ích cho học sinh tham gia để tránh xa tệ nạn xã hội. 
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3  Đối với học sinh 

- Tuyên truyền cho học sinh thông qua các bài học chính khoá, giờ chào cờ, tổ chức 

hoạt động NGLL theo chủ đề. 

- Tổ chức thi tìm hiểu kiến thức về ATGT; 

- Tổ chức cho học sinh và PHHS kí cam kết không vi phạm về an ninh trường học, 

vi phạm các tệ nạn xã hội và không vi phạm pháp luật, không buôn bán, tàng tr , vận 

chuyển, đốt pháo nổ. 

- Tuyên truyền giáo dục cho học sinh về tầm quan trọng của việc hiểu biết pháp 

luật trong cuộc sống hiện nay. 

- Ngăn chặn tình trạng học sinh đến trường nhưng bỏ học, bỏ tiết đi chơi, tham gia 

đánh nhau và vi phạm tệ nạn xã hội. 

4. Các đoàn thể phối hợp 

 * Tổ chức Đoàn trường: 

- Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường ngăn chặn nh ng sự việc có thể xảy ra. 

- Phối hợp với GVCN phổ biến, hướng dẫn cho HS sinh hoạt, hoạt động lành mạnh 

trong năm học. 

- Tăng cường chăm sóc bảo vệ cây xanh, cảnh quan môi trường quanh trường. 

- Vận động đội viên tham gia tốt phong trào thi đua THTT-HSTC nhằm đảm bảo 

an ninh trật tự trường học. 

- Quán triệt đến HS ý thức chấp hành pháp luật, ngăn chặn hành vi vi phạm luật 

giao thông; đi hàng 2, 3 trên đường. 

- Phối hợp tổ chức cho HS tuyên truyền thực hiện an toàn giao thông đường bộ, 

chống tiêu cực trong thi cử. 

- Bảo vệ kịp thời phát hiện các đối tượng bên ngoài vào trường trái phép, phối hợp 

cùng bảo vệ trường làm tốt công tác phòng ngừa và giải quyết kịp thời các vụ việc xảy 

ra trong khuôn viên của trường. 

- Phối hợp với công an địa phương để nói chuyện về pháp luật và giáo dục pháp 

luật cho học sinh. 

* Bảo vệ nhà trường: 

- Xây dựng phương án phòng ngừa theo kế hoạch. 

- Bảo vệ trường làm tốt công tác trật tự trị an trong khu vực trường quản lý. 

* Thư viện: 

- Nhân viên thư viện thường xuyên mở cửa phục vụ bạn đọc các ngày trong tuần và 

báo cáo kết quả hoạt động, phản ánh sự việc cần thiết. 

- Bổ sung sách pháp luật còn thiếu để phục vụ bạn đọc. 
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* Y tế: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe, kiểm tra đôn đốc các hoạt 

động vệ sinh môi trường. 

- Hoàn thành kịp thời đ ng quy định công tác khám sức khỏe cho HS trong năm 

học. 

* Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn: 

- Triển khai đến Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm: Tổ chức cho HS tham gia đầy đủ 

các hoạt động học tập và rèn luyện trong nhà trường. Tổ chức sinh hoạt với lớp HS 

thường xuyên (một tuần ít nhất một lần). Theo dõi nắm tình hình học sinh trong lớp có 

ghi hoạt động của từng HS. Đối với HS cá biệt có biện pháp giáo dục cụ thể. Vận động 

học sinh đến thư viện đọc sách trong ngày….. 

- Thực hiện lồng gh p, tích hợp nội dung giảng dạy đảm bảo an ninh trật tự trường 

học, phòng chống ma t y, bạo lực học đường qua một số môn học, giáo dục kỹ năng 

sống, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong nhà trường, tổ chức các hoạt 

động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại khóa với nhiều hình thức phong ph  như: 

tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh, các trò chơi dân gian bộ ích cho học 

sinh tham gia. 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời công tác đảm bảo ANTT của đơn vị và 

quản lý chặt chẽ HS thuộc lớp chủ nhiệm; kịp thời đề xuất với Nhà trường các biện 

pháp đảm bảo ANTT và quản lý HS. 

- Nâng cao hiệu quả công tác của giáo viên chủ nhiệm, nắm chắc diễn biến tư 

tưởng HS. 

- Chủ động phòng ngừa và ngăn chặn các hoạt động của HS xâm hại đến nhân 

phẩm, danh dự học sinh. 

- Chủ động phòng ngừa và ngăn chặn một số hành vi vi phạm đạo đức HS như: 

Đánh nhau, trộm cắp tài sản, đồ dùng học tập … 

- Phối hợp với Đoàn TN tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, tạo 

sân chơi lành mạnh, thu hút được HS tham gia. 

* Đối với phụ huynh học sinh: 

- Thường xuyên nhắc nhở, quản lí con em mình khi có biểu hiện tiêu cực trong lối 

sống, học tập, sinh hoạt bạn bè. 

- Tổ chức ký cam kết gi a cha mẹ học sinh với nhà trường không để con em vi 

phạm an ninh trật tự trường học, bạo lực học đường. 

- Làm tốt công tác giáo dục con em mình thực hiện tốt nội quy, quy chế nhà 

trường, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật nhà 

nước, luật giao thông đường bộ… 

- Mỗi bậc cha mẹ là một tấm gương tốt về đạo đức, lối sống trong gia đình để con 

em noi theo. 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai kế hoạch thực hiện môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiên, phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường năm học 2019 

– 2020 của trường THPT Văn Giang, yêu cầu các tổ, bộ phận, giáo viên, nhân viên 

nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT (Báo cáo); 

- BGH (Chỉ đạo thực hiện) 

- ĐTN, Tổ CM, VP; (thực hiện) 

- WebsiteTrường; 

-  ưu: VT.             
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