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Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  9  năm 2021 

 

  Kính gửi:   

     - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

     - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Thực hiện công văn số 4123/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 21/09/2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 

80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định môi trường giáo dục an 

toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung cụ thể 

như sau: 

1. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP: Đánh 

giá đúng thực trạng, kết quả đạt được; chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị, 

đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 80/2017/NĐ-CP 

trong những năm tiếp theo (theo Đề cương gửi kèm theo). 

2. Giới thiệu, đề xuất mô hình triển khai có hiệu quả để Bộ Giáo dục và 

Đào tạo xem xét, nhân rộng. 

3. Sau khi hoàn thành báo cáo, các đơn vị gửi báo cáo bằng file PDF và file 

word về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/9/2021 qua phần mềm quản lý văn 

bản idesk để tổng hợp báo cáo Bộ GDĐT và UBND tỉnh đúng thời gian quy định. 

Nhận được văn bản này Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị trưởng phòng Giáo 

dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở 

triển khai, thực hiện./.  

(Đính kèm 4123/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 21/09/2021 của Bộ GDĐT). 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT.TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 



 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

(Đính kèm công văn số .../SGDĐT-VP ngày ...tháng 9 năm 2021) 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác tham mưu với Ủy ban nhân dân ban hành văn bản 

2. Công tác xây dựng ban hành chỉ đạo, hướng dẫn 

3. Công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành 

4. Công tác kiểm tra, rà soát 

5. Đánh giá chung 

6. Ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân 

II.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỤ THỂ 

1. Địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị 

a) Cơ sở giáo dục được đặt ở vị trí bảo đảm về an toàn, vệ sinh môi trường 

Cơ sở giáo dục: Số cơ sở an toàn/tổng số 

* Nguyên nhân của tồn tại hạn chế của những cơ sở, lớp độc lập còn đặt ở 

những vị trí chưa an toàn (nếu có). 

b) Cơ sở vật chất 

- Bảo đảm diện tích khu đất theo quy định: Số cơ sở bảo đảm 

- Khuôn viên được ngăn cách với bên ngoài bằng cổng, tường rào: Số cơ 

sở bảo đảm 

- Có đủ các khối phòng, sân, vườn theo quy định: Số cơ sở bảo đảm 

- Sân, vườn bảo đảm an toàn cho người học: Số cơ sở bảo đảm 

- Các khối phòng học, phòng học bộ môn, phòng phục vụ học tập đáp ứng 

các tiêu chuẩn: Số cơ sở bảo đảm 

- Công trình vệ sinh, nước sạch bảo đảm đủ số lượng, vệ sinh sạch an toàn 

phục vụ các thành viên trong cơ sở giáo dục: Số cơ sở bảo đảm 

- Khu nhà ăn, chỗ nghỉ phù hợp với cơ sở giáo dục tổ chức bán trú, nội trú: 

Số cơ sở bảo đảm/tổng số trường nội trú và bán trú. 

* Nguyên nhân của tồn tại hạn chế của những cơ sở chưa bảo đảm về cơ sở 

vật chất (nếu có). 

c) Thiết bị 

- Có đủ bàn, ghế phù hợp với người học theo quy định: Số cơ sở bảo đảm 



- Đủ các trang thiết bị phục vụ giảng dạy trên lớp theo quy định: Số cơ sở 

bảo đảm 

- Tất cả tài liệu bảo đảm đã được thẩm định theo quy định: Số cơ sở bảo 

đảm 

- Đủ các tài liệu phục vụ giáo viên: Số cơ sở giáo dục bảo đảm 

- Đủ các tài liệu phục vụ người học: Số cơ sở giáo dục bảo đảm 

- Đủ các học liệu phục vụ giáo viên và người học: Số cơ sở giáo dục bảo 

đảm 

- Đủ hệ thống công nghệ thông đáp ứng việc giảng dạy, học tập và được 

kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm nội dung an toàn: Số cơ sở giáo dục bảo đảm. 

- Cung cấp dữ liệu số trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục: Số cơ sở 

giáo dục bảo đảm. 

* Nguyên nhân của tồn tại hạn chế của những cơ sở chưa bảo đảm về thiết 

bị, tài liệu (nếu có). 

2. Tổ chức bộ máy, đội ngũ 

- Cơ cấu tổ chức bảo đảm theo quy định (Có hội đồng trường, ban giám 

hiệu…): Số cơ sở giáo dục bảo đảm. 

- Cán bộ quản lý bảo đảm đủ số lượng, vị trí theo quy định: Số cơ sở giáo 

dục bảo đảm. 

- Đủ số lượng nhân viên các tổ chuyên môn, tổ/phòng hành chính quản trị, 

bảo đảm chất lượng đội ngũ theo quy định: Số cơ sở giáo dục bảo đảm. 

- Giáo viên, nhân viên bảo đảm đủ số lượng, đúng chuyên môn: Số cơ sở 

giáo dục bảo đảm. 

- Có các tổ chức đoàn thể theo quy định tại các điều lệ, hoạt động hiệu quả: 

Số cơ sở giáo dục bảo đảm. 

- Cung cấp dữ liệu số trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục: Số cơ sở 

giáo dục bảo đảm. 

* Nguyên nhân của tồn tại hạn chế của những cơ sở chưa bảo đảm về tổ 

chức bộ máy (nếu có). 

3. Thực hiện các quy định và tổ chức hoạt động 

a) 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 

- Có các nội quy, quy định được niêm yết ở khu vực dễ quan sát: Số cơ sở 

giáo dục bảo đảm. 



- Thường xuyên, định kỳ tổ chức các hoạt động tuyên truyền các quy định 

cho các thành viên trong nhà trường: Số cơ sở giáo dục bảo đảm. 

- Công tác kiểm tra, đánh giá, rà soát được thực hiện định kỳ thường 

xuyên: Số cơ sở giáo dục bảo đảm. 

* Nguyên nhân của tồn tại hạn chế của những cơ sở chưa thực hiện (nếu 

có). 

b) Xây dựng, công khai và thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử văn 

hóa trong cơ sở giáo dục có sự tham gia của người học; 

- Xây dựng có sự tham gia của đại diện các thành phần của nhà trường: Số 

cơ sở giáo dục thực hiện. 

- Ban hành và tuyên truyền đến mọi thành viên trong nhà trường để triển 

khai thực hiện: Số cơ sở giáo dục thực hiện. 

- Hằng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá, điều chỉnh cho phù hợp với cơ sở 

giáo dục: Số cơ sở giáo dục thực hiện. 

* Nguyên nhân của tồn tại hạn chế của những cơ sở chưa thực hiện (nếu 

có). 

c) Thiết lập kênh thông tin như hộp thư góp ý, đường dây nóng và các hình 

thức khác để tiếp nhận, xử lý các thông tin của người học; bảo mật cho người 

cung cấp thông tin 

- Công khai số điện thoại của Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm: Số cơ 

sở giáo dục thực hiện. 

- Có hộp thư góp ý: Số cơ sở giáo dục thực hiện. 

- Có sử dụng mạng xã hội để cung cấp và thu nhận thông tin từ gia đình 

người học: Số cơ sở giáo dục thực hiện. 

* Nguyên nhân của tồn tại hạn chế của những cơ sở chưa thực hiện (nếu 

có). 

d) Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động giáo dục kỹ năng 

sống, hoạt động ngoài giờ chính khóa, hoạt động xã hội, từ thiện vì cộng đồng, 

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 người học 

- Có xây dựng kế hoạch từ đầu năm học cho các hoạt động: Số cơ sở giáo 

dục thực hiện. 

- Tổ chức hoạt động theo đúng kế hoạch: Số cơ sở giáo dục thực hiện. 

- Đơn vị phối hợp (nếu có) có đây đủ tư cách pháp nhân và các chứng nhận 

an toàn, phù hợp với người học theo từng cấp: Số cơ sở giáo dục thực hiện. 

* Nguyên nhân của tồn tại hạn chế của những cơ sở chưa thực hiện (nếu 

có). 



- Cơ sở để xảy ra mất an toàn trong quá trình tổ chức hoạt động: Số cơ sở. 

(nêu rõ nguyên nhân, lý do và kết quả xử lý từng cơ sở để xảy ra mất an toàn 

trong quá trình tổ chức hoạt động). 

đ) Thực hiện công tác y tế trường học, công tác tư vấn, công tác trợ giúp 

người học; 

- Có cán bộ thường xuyên trực tại cơ sở giáo dục: Số cơ sở giáo dục bảo 

đảm. 

- Có kế hoạch phối hợp với đơn vị chuyên môn để xử lý các ca phức tạp: 

Số cơ sở giáo dục bảo đảm. 

- Hằng năm, cán bộ được tập huấn chuyên môn, cập nhật kiến thức, nâng 

cao trình độ: Số cơ sở giáo dục bảo đảm. 

- Hỗ trợ kịp thời người học: Số cơ sở giáo dục bảo đảm. 

* Nguyên nhân của tồn tại hạn chế của những cơ sở chưa thực hiện (nếu 

có). 

e) Thường xuyên trao đổi thông tin với gia đình người học và cộng đồng 

trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự và bí mật 

đời sống riêng tư của người học. 

- Hằng năm, tổ chức tối thiểu 03 cuộc họp với toàn bộ các gia đình người 

học: Số cơ sở thực hiện. 

- Thường xuyên cung cấp và nhận thông tin của người học từ gia đình học 

sinh: Số cơ sở giáo dục thực hiện. 

- Định kỳ báo cáo, giao ban với chính quyền địa phương, công an địa 

phương để thông tin, trao đổi về tình hình của nhà trường và của địa phương: Số 

cơ sở giáo dục thực hiện. 

* Nguyên nhân của tồn tại hạn chế của những cơ sở chưa thực hiện (nếu 

có). 

4. Công tác phòng, chống bạo lực học đường 

a) Xây dựng kế hoạch 

- Có kế hoạch giai đoạn: Số cơ sở giáo dục ban hành. 

- Có kế hoạch cho từng năm học: Số cơ sở giáo dục ban hành. 

- Có kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng (Công an, Ban đại diện cha mẹ 

học sinh…): Số cơ sở có kế hoạch phối hợp. 

- Có kế hoạch can thiệp, hỗ trợ cho người học liên quan đến bạo lực hoặc 

có nguy cơ gây ra bạo lực: Số cơ sở ban hành. 

* Nguyên nhân của tồn tại hạn chế của những cơ sở chưa thực hiện (nếu 

có). 



b) Công tác tuyên truyền 

- Tổ chức cho học sinh ký cam kết: Số cơ sở thực hiện. 

- Tổ chức tuyên truyền cho toàn thể các thành viên trong trường: Số cơ sở 

thực hiện. 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng có nguy cơ, đối tượng 

đã từng liên quan đến bạo lực học đường, có sự tham gia của gia đình học sinh: 

Số cơ sở thực hiện. 

* Nguyên nhân của tồn tại hạn chế của những cơ sở chưa thực hiện (nếu 

có). 

c) Công tác can thiệp, hỗ trợ 

- Cơ sở giáo dục có vụ việc bạo lực học đường: Số vụ việc. 

- Phát hiện và xử lý hiệu quả các nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường: Số 

vụ việc. 

- Cơ sở xử lý không hiệu quả, để tái diễn hành vi bạo lực học đường do 

cùng một đối tượng gây ra: Số cơ sở. 

* Nguyên nhân của tồn tại hạn chế của công tác can thiệp, hỗ trợ (nếu có). 

d) Triển khai hệ thống phòng ngừa 

- Đã tổ chức tập huấn: Số cơ sở được tập huấn. 

- Đã triển khai thực hiện cập nhật và quản lý, xử lý thông tin trên hệ thống: 

Số cơ sở thực hiện. 

- Đã chuyển tiếp các vụ việc được ghi nhận đến cơ quan chức năng: Số cơ 

sở. 

- Đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý vụ 

việc. 

- Đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý các 

nguy cơ bạo lực học đường. 

5. Mô hình triển khai hiệu quả 

a) Số lượng mô hình đã triển khai hiệu quả: Số lượng 

b) Tên và đơn vị triển khai mô hình hiệu quả nhất (gửi kèm theo danh sách, 

các tài liệu về mô hình) 

III. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Với địa phương 

2. Với Trung ương 
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