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V/v ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo 
hành trẻ trong trường và các cơ sở mầm 

non tư thục trên đại bàn xã Yên Thọ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
            Đông Triều, ngày 05 tháng 11 năm 2018 

   
Kính gửi: -Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Yên Thọ;  
                 -Các CSGDMN TT trên địa bàn xã Yên Thọ. 
 
Thực hiện kế hoạch 2379/KH-SGDĐT của Sở GD&ĐT Quảng Ninh ngày 13 

tháng 9 năm 2018 về việc Triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực 
học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 
thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2021; 

Thực hiện kế hoạch 929/KH-PGD&ĐT ngày 14 tháng 9 năm 2018  của 
Phòng GD&ĐT Đông Triều về việc Triển khai Chương trình hành động phòng, 
chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 
và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thị xã Đông Triều giai đoạn 2018-2021 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong 
nhà trường và các cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn xã Yên Thọ 
(CSGDMN TT) và kịp thời ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ trong  
trường và các CSGDMN TT trên địa bàn xã Yên Thọ. 

 Trường Mầm non Yên Thọ yêu cầu các đồng chí CBGVNV trường, các 
CSGDMN TT trên địa bàn xã yên Thọ triển khai thực hiện một số nội dung sau: 
 1. Công tác chỉ đạo 

Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Chủ các CSGDMN TT trên địa 
bàn xã Yên Thọ tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ quản lý, chủ cơ sở, giáo viên 
và nhân viên về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của từng cá nhân gắn với 
nhiệm vụ được phân công  tại cơ quan đơn vị trường học, cơ sở phụ trách. 

Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề 
nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường mầm non, 
các CSGDMN TT;  Nghiêm cấm các hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân 
thể của trẻ dưới mọi hình thức. 

Giao cho các đồng chí Phó Hiệu Trưởng quản lý nhóm, lớp, các đồng chí 
GV, NV nhà trường, chủ nhóm lớp mầm non tư thục trên đại bàn xã Yên Thọ chịu 
trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước và cha mẹ trẻ trong việc đảm bảo an 
toàn tuyệt đối cho trẻ trong thời gian được gửi tại trường và các CSGDMN TT. 

Tăng cường sự phối hợp, giám sát của phụ huynh trong công tác chăm sóc, 
nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. 

2. Công tác tuyên truyền 
 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng chăm sóc, 

nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo khoa học cho các bậc cha mẹ và cộng đồng; 
tăng cường các hoạt động bồi dưỡng đội ngũ về chuẩn nghề nghiệp, đạo đức 
nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, làm việc với trẻ.... 

3. Công tác phối hợp 



 Trường Mầm non Yên Thọ chủ động phối hợp với UBND  xã, các đơn vị có 
liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát (thường xuyên, đột xuất) 
hoạt động của các nhóm, lớp, đặc biệt các nhóm, lớp trong CSGDMN TT trên địa 
bàn xã Yên Thọ; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những cán bộ quản 
lý, chủ cơ sơ, giáo viên, nhân viên có biểu hiện, hành vi không chuẩn mực đối với 
trẻ em trong trường mầm non, các CSGDMN TT (nếu có); kiên quyết đình chỉ các 
CSGDMN TT không đủ điều kiện hoạt động, không thực hiện đúng quy định tại 
Điều lệ Trường mầm non, và Quy chế tổ chức hoạt động trường, lớp mầm non tư 
thục tại Thông tư 13/2015/TT-BGD&ĐT ngày 30/6/2015, của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo. 

4. Nhà trường phân công bộ phận tiếp dân trực tiếp tiếp công dân, giải quyết 
những vấn đề công dân, phụ huynh phản ánh, công bố công khai số điện thoại của 
Hiệu trưởng, chủ cơ sở tư thục, đại diện ban thanh tra trên trang Website nhà 
trường trên bảng công khai tại nhà trường và các CSGDMN TT để kịp thời tiếp 
nhận các thông tin phản ánh của nhân dân, cha mẹ trẻ về thái độ, hành vi không 
đúng chuẩn mực sư phạm của đội ngũ cán bộ quản lý, chủ cơ sở, giáo viên và nhân 
viên đối với trẻ em và phụ huynh tại các trường mầm non và các CSGDMN TT 
trên địa bàn  xã Yên Thọ. 

5. Quabộ phận tiếp công dân để tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh liên 
quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, 
và qua các kênh thông tin khác kịp thời, các cá nhân có thể báo cáo về Phòng 
GD&ĐT, UBND các xã, phường trên địa bàn của đơn vị và các cơ quan quản lý có 
thẩm quyền về các vụ việc vi phạm tại đơn vị trường, các CSGDMN TT trên địa 
bàn xã, đặc biệt vi phạm về thể chất, tinh thần, an toàn đối với trẻ. Chủ động tham 
mưu các giải pháp để ngăn ngừa các vi phạm trong các trường mầm non và các 
CSGDMN TT trên địa bàn xã. 

6. Giao cho các đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách khối nhóm, lớp, các 
CSTT trên địa bàn xã thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở và hướng dẫn, 
tuyên truyền GVNV thực hiện tốt việc CSGD trẻ, cho GVNV ký cam kết thực hiện 
tốt việc CSGD trẻ, không bạo hành trẻ. Nếu đồng chí CBGVNV nào có hành vi 
xâm hại, bạo hành trẻ tại trường, đồng chí GVNV đó hoàn toàn chịu trách nhiệm 
trước GĐ phụ huynh, nhà trường và cơ quan pháp luật. 

-Các đồng chí GVNV trường, CSTT thực hiện tốt và tuyên truyền tới phụ 
huynh học sinh để cùng chăm sóc, giáo dục trẻ tốt. 

Trường Mầm non Yên Thọ, yêu cầu CBGVNV trường và Chủ các 
CSGDMN TT trên địa bàn xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (t/h); 
- Website nhà trường 
- Lưu: VT,hồ sơ trường.                                                                                                      

HIỆU TRƯỞNG  
 

 

 

 
Lê Thị Lành  

 


		2018-11-06T15:04:57+0700
	Việt Nam
	Mầm non Yên Thọ<mnyentho@dongtrieu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2018-11-06T15:05:43+0700
	Việt Nam
	Mầm non Yên Thọ<mnyentho@dongtrieu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




