
 

CHỈ THỊ 

CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY 

về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác  

phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn  

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 

----- 

 

Những năm qua, Cấp ủy và chính quyền thành phố luôn quan tâm đến công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, 

chất lượng dạy và học trên địa bàn thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó 

triển khai có hiệu quả Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 04/7/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học 

đường trong các cơ sở giáo dục; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/5/2017 của Ban 

Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy 

và học trên địa bàn thành phố.  

Các cấp ủy, chính quyền thành phố nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan 

trọng của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường 

xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Nhiều phong trào thi 

đua trong trường học được quan tâm phát động thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, 

hiệu quả và thiết thực, phù hợp với từng cấp học. Công tác giáo dục đạo đức học 

sinh, phòng, chống ma túy, phòng chống bạo lực học đường, quản lý và nâng cao 

chất lượng dạy và học trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ 

học sinh khá, giỏi về học tập và rèn luyện hạnh kiểm năm sau cao hơn năm trước; 

chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường ngày càng nâng lên; 

đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy tâm huyết, yêu nghề, có trách nhiệm 

cao trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện đạo đức của học sinh, nhất 

là phòng, chống bạo lực học đường hiện nay.   

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình trạng bạo lực học đường ở 

một số cơ sở giáo dục vẫn còn diễn ra trong và ngoài nhà trường, có xu hướng gia 

tăng, đã làm ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần học sinh, môi trường giáo dục và 

gây lo lắng trong phụ huynh và xã hội.  

 ĐẢNG BỘ TỈNH NINH THUẬN 
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Nguyên nhân của tình trạng bạo lực học đường: Do đặc điểm tâm lý lứa tuổi 

học sinh đang phát triển, tính hiếu thắng, muốn thể hiện bản thân; những mâu 

thuẫn phát sinh qua giao tiếp; một số học sinh bị ảnh hưởng bởi cảnh bạo lực gia 

đình, phim ảnh, sách báo, mạng xã hội; một số học sinh còn xem nhẹ môn học 

Giáo dục công dân và thiếu rèn luyện đạo đức học sinh. Một bộ phận cha mẹ học 

sinh thiếu sự quan tâm, chưa quản lý tốt việc sử dụng mạng xã hội, chưa nắm bắt 

được tâm lý, các mối quan hệ, các hoạt động con em ngoài thời gian học tập ở 

trường nên dễ bị lôi kéo, dụ dỗ bởi những hành vi vi phạm đạo đức học sinh. Một 

số cơ sở giáo dục chưa quan tâm đúng mức công tác tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật, tư vấn học đường; chưa chú trọng đến phát triển phẩm chất và kỹ 

năng người học, giáo dục “làm người” cho học sinh. Các hình thức kỷ luật học 

sinh về bạo lực học đường chưa nghiêm nên hiệu quả mang lại chưa cao. Công tác 

phối hợp ba môi trường giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội có lúc, có nơi chưa 

chặt chẽ, đồng bộ.  

Dự báo trong thời gian đến kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng sẽ tạo tiền 

đề quan trọng về nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục. Sự 

bùng nổ thông tin, phát triển của các trang mạng xã hội sẽ tác động đến tâm lý, 

việc học tập và rèn luyện của học sinh. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị 

trường với những vấn đề tiêu cực nảy sinh dẫn đến một bộ phận gia đình thiếu 

quan tâm chăm lo việc học tập của con em mình; lối sống thực dụng, thiếu gương 

mẫu của người lớn sẽ tác động đến tâm lý của một bộ phận không nhỏ học sinh… 

Điều đó đòi hỏi các cấp, các ngành và ngành giáo dục phải tăng cường đổi mới, 

thích ứng để phát triển. Vì vậy, vấn đề tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo 

lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố hiện nay là rất cần 

thiết, là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt và lâu dài trong công tác quản lý nhà 

nước về giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo 

phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế. 

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, 

chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Ban 

Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ 

thành phố đến cơ sở, các tổ chức cơ sở đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm 

vụ trọng tâm sau đây: 

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 

17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-80-2017-nd-cp-quy-dinh-moi-truong-giao-duc-an-toan-lanh-manh-chong-bao-luc-hoc-duong-341803.aspx
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thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản quy định về phòng, chống bạo lực học 

đường; Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 04/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận 

về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở 

giáo dục; Chương trình hành động số 258-CTr/TU ngày 25/3/2014 của Ban Thường 

vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”… 

2. Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực giáo dục đào tạo trong đó chú trọng các nội dung sau: 

 - Tăng cường phát huy vai trò tổ chức Đảng trong nhà trường về công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo; gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người 

đứng đầu đối với công tác phòng, chống bạo lực học đường. Tiếp tục thực hiện 

nghiêm Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

thành phố về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thành phố đủ phẩm 

chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030; tăng cường công tác kiểm tra sắp xếp tổ chức vững mạnh 

tinh gọn trong công tác quản lý giáo dục. Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các 

phường, xã, nhà trường để xảy ra tình trạng bạo lực học đường là căn cứ đánh giá 

kết quả hoàn thành nhiệm vụ cuối năm hoặc xem xét bố trí lãnh đạo, nhân sự phù 

hợp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về đảm 

bảo an ninh, an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường. Tăng cường 

giáo dục thể chất và giáo dục hướng nghiệp; giáo dục đạo đức, lối sống; kiến thức, 

kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường. Phối hợp với các cơ sở đào tạo 

thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết để nâng cao nhận thức, vai 

trò, trách nhiệm và năng lực quản lý giáo dục cho giáo viên, cán bộ làm công tác 

quản lý giáo dục, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên tư vấn tâm lý học đường để 

ngăn chặn kịp thời các vụ bạo lực trong và ngoài nhà trường. Quan tâm đào tạo, 

bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý, trong dạy và học đạt chuẩn về số lượng, chất lượng chuyên môn, kỹ 

năng sư phạm; chú trọng việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức nhà giáo, đạo đức nghề 

nghiệp.  

- Phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các phòng, ban, cơ quan liên quan tổ chức 

tuyên truyền rộng rãi chủ trương của đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước về 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/chi-thi-993-ct-bgddt-2019-giai-phap-phong-chong-bao-luc-hoc-duong-trong-co-so-giao-duc-411659.aspx
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Luật An toàn thông tin mạng, quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng Internet, 

mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử 

lý nghiêm khắc các hành vi bạo lực học đường nhằm bảo đảm an ninh, an toàn 

trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện, không để 

xảy ra bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.  

- Đẩy mạnh công tác phối hợp có hiệu quả ba môi trường giáo dục nhà 

trường, gia đình và xã hội; đảm bảo sự thống nhất trong nhận thức cũng như trong 

các hoạt động giáo dục. Tất cả các lực lượng giáo dục phát huy tinh thần trách 

nhiệm, chủ động tạo ra những mối quan hệ phối hợp trong giáo dục nhân cách, đạo 

đức, lối sống, ý thức pháp luật và trách nhiệm công dân cho học sinh; tạo nên sự 

đồng thuận và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân và cộng đồng xã hội trong 

việc chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị dạy học, hỗ trợ các hoạt động giáo dục và đào tạo góp phần xây dựng 

môi trường giáo dục thông minh,  an toàn, lành mạnh. 

Phát huy hiệu quả các phong trào trong trường học: “Trường học thân thiện - 

Học sinh tích cực”, “Nói không với hành vi bạo lực học đường”, “Tiên học lễ, hậu 

học văn”, “Trường học hạnh phúc”, “Lớp học hạnh phúc”, “Mỗi ngày đến trường 

là một niềm vui”, “Cổng trường an toàn, xanh, sạch, đẹp”... Đẩy mạnh việc cổ vũ 

và tuyên truyền lối sống đẹp của thanh thiếu niên; kiên quyết lên án các hành vi 

bạo lực trong trường học, tạo môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn; nhân rộng 

các mô hình tốt, cách làm hay, nhân tố điển hình trong công tác phòng, chống bạo 

lực học đường tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong việc triển 

khai thực hiện Chỉ thị, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống bạo lực 

học đường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 

3. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các 

Ban xây dựng Đảng, Mặt trận và các đoàn thể thành phố căn cứ Chỉ thị này xây 

dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo và thực hiện trước ngày 31/3/2023. Định kỳ trước 

ngày 30/6 hằng năm báo cáo Ban Thường vụ đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị. 

4. Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc 

triển khai thực hiện Chỉ thị công tác phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn thành phố. 

5. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, 

tuyên truyền tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy 

và kết quả tổ chức thực hiện công tác phòng, chống bạo lực học đường trong các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn; thực hiện tốt công tác nắm bắt, phản ánh tình hình và 
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dư luận xã hội. Định kỳ trước ngày 10/7 hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả 

thực hiện để Ban Thường vụ Thành ủy kịp thời chỉ đạo. 

6. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ 

sở giáo dục trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống bạo lực 

học đường; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của 

pháp luật. 

7. Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội 

thành phố tăng cường công tác giám sát, tuyên truyền, vận động phòng, chống bạo 

lực học đường; vận động đoàn viên, hội viên phối hợp với nhà trường tăng cường 

giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, góp phần phòng, chống bạo lực học 

đường. 

8. Giao Ban Tổ chức phối hợp theo dõi kết quả thực hiện và tổng hợp, đánh 

giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ trong việc thực hiện Chỉ thị này của các tập thể và 

cá nhân có liên quan. 

9. Đảng ủy Công an thành phố phối hợp với phòng Giáo dục - đào tạo và các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an 

ninh trật tự, phòng chống bạo lực trong môi trường học tập; tổ chức tuyên truyền, 

giáo dục, phổ biến và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; phối hợp chặt 

chẽ trong giải quyết các vụ việc bạo lực học đường và vi phạm pháp luật đảm bảo 

tính kịp thời, nghiêm minh, răn đe và giáo dục cho học sinh. 

10. Giao Văn phòng Thành ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức theo 

dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện.  

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến các chi, đảng bộ trực thuộc./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, 

- Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Ninh Thuận, 

- Thường trực Thành ủy, 

- Thường trực HĐND thành phố, 

- UBND thành phố, 

- Các Ban đảng Thành ủy, 

- Mặt trận và các đoàn thể thành phố, 

- Các đồng chí Thành ủy viên, 

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 

- Lưu Văn phòng. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Châu Thị Thanh Hà 
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