
 
 

  

UBND THÀNH PHỐ  GIA NGHĨA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TẤT THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 10 / KHCNL-NTT Nghĩa Trung, ngày  06  tháng  11 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

PHÒNG CHỐNG, HỖ TRỢ, CAN THIỆP BẠO LỰC, XÂM HẠI  TÌNH 

DỤC TRẺ EM TRONG NHÀ TRƯỜNG, NĂM HỌC GIA ĐOẠN 2020-2025 

Thực hiện Kế hoạch số 465/KH-PGD-GD ngày  01/10/2020 của Phòng giáo 

dục và Đào tạo thành phố Gia Nghĩa về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phòng 

chống, hỗ trợ, can thiệp bạo lực xâm hại  tình dục trẻ em trong nhà trường, năm 

học 2020-2025. Trường THCS Nguyễn Tất Thành xây dựng kế hoạch và triển khai 

thực hiện kế hoạch như sau: 

 I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG. 

1. Thực trạng. 

Bạo lực xâm hại  tình dục trẻ em hiện nay đang là vấn đề nóng, nó trở thành 

mối quan tâm của nhiều gia đình, nhà trường, và toàn xã hội, nỗi trăn trở của toàn 

xã hội, tạo ra những dư luận, những ảnh hưởng xấu và những bức xúc đối với 

ngành giáo dục.  

Trong thời gian vừa qua tại đơn vị có xảy ra một số hiện tượng bạo lực học 

đường tuy nhiên mức đọ nhỏ và chưa gây thương tích tuy nhiên để chấn chỉnh và 

tuyên truyền nhà trường xây dựng kế hoạch và triển khai đến toàn thể CB-GV-

CNV và học sinh cũng như phụ huynh nhà trường để nắm bắt, triển khai và tuyên 

truyền sâu rộng. 

Trong các năm học trước mặc dù đã có nhiều biện pháp nhằm can thiệp, 

ngăn chặn nhưng hiện tượng bạo lực vẫn còn xảy ra trong và ngoài nhà trường 

dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Vẫn còn hiện tượng học sinh đánh 

nhau kể cả trong và ngoài nhà trường... 

2. Nguyên nhân. 

Có thể có nhiều nguyên nhân song chủ yếu tập trung vào 4 nhóm nguyên 

nhân chính: 

- Nguyên nhân từ giáo dục gia đình. 

- Nguyên nhân từ giáo dục của nhà trường. 

- Nguyên nhân từ xã hội (do tác động mặt trái của kinh tế thị trường, các mối 

quan hệ tiêu cực xã hội, truyền thông). 

-Nguyên nhân tâm lý từ chính bản thân học sinh.Trong đó nguyên nhân do 

giáo dục của gia đình và nhà trường được đặc biệt quan tâm. 

II. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 

1.  M c   ch. 
- Nâng cao trách nhiệm của Ban giám hiệu trong việc chỉ đạo, điều hành 

phối hợp hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm xây dựng m i trường 

giáo dục lành mạnh, góp ph n giữ gìn an ninh trật tự trườnghọc. Góp ph n giáo 

dục thế hệ trẻ sống, lao động, học tập, làm việc theo pháp luật. 
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- Đảm bảo an ninh trật tự trườnghọc và phòng chống hiện tượng kì thị, vi 

phạm giới, bạo lực học đường. 

-  Kiềm chế việc vi phạm pháp luật, kh ng có tệ nạn ma tuý trong cán bộ, 

giáo viên và học sinh. Phòng, chống hiệu quả hành vi bạo lực trong nhà trường 

và các hành động tự phát của học sinh làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn 

xã hội. 

- Giáo dục về giới tính, tuyên truyền, nêu gương, lấy dẫn chứng cụ thể đê 

giáo dục học sinh ngày càng hiểu biết sâu rộng các vấn nạn trên. 

- Quán triệt giáo viên tuyên truyền, lồng ghép trong các m n học, trong các 

hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường. 

 . Y   c  . 

- Đ y mạnh c ng 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 túy, bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em. 

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

trường tích cực tham gia phong trào đấu tranh giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự 

trườnghọc và phòng, chống ma túy, bạo lực học đường. Đảm bảo sự phối hợp chặt 

ch  giữa nhà trường với Phòng Giáo dục, chínhquyền địa phương, các ban ngành 

đoàn thể và gia đình học sinh. 

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

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

III. NỘI DUNG. 

1. Thực hiện Kế hoạch số 465/KH-PGD-GD ngày  01/10/2020 của Phòng 

giáo dục và Đào tạo thành phố Gia Nghĩa về việc triển khai thực hiện Kế hoạch 

phòng chống, hỗ trợ, can thiệp bạo lực xâm hại  tình dục trẻ em trong nhà trường, 

năm học 2020-2025. 

2. T  chức cho từng học sinh, từng tập thể lớp viết, ký cam kết thực hiện tốt 

Nội quy của nhà trường, kh ng vi phạm các hành vi đánh nhau, v  lễ với nhà giáo, 

gây mất đoàn kết nội bộ. Nội dung ký kết của học sinh phải được phụ huynh học 

sinh xác nhận. 

 .  ây dựng kế hoạch cụ thể triển khai đề án phòng chống bạo lực học 

đường, xâm hại trẻ em, trong đó chú trọng các giải pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn 

tình trạng bạo lực học đường tại trường học. 

4. Phối hợp với C ng an địa phương, Hội cha m  học sinh t  chức tuyên 

truyền đến mọi cán bộ, giáo viên, học sinh về các nội dung liên quan đến bạo lực 

học đường, xâm hại trẻ em, lồng ghép trong các nội dung tuyên truyền ph  biến 

pháp luật. Phát huy vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí  inh và các t  

chức, đoàn thể khác.  ập hồ sơ theo d i tình hình khi học sinh vi phạm để có biện 

pháp giải quyết triệt để (nếu có . 

5. T  chức tốt lực lượng bảo vệ trực 24/24 giữ gìn tài sản và tham gia ngăn 

chặn bạo lực học đường, xâm hại trẻ em. 

6. Tăng cường c ng tác kiểm tra của lãnh đạo nhà trường, TPT Đội, giáo 

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

động vào trong trường học nói riêng và bạo lực học đường, xâm hại trẻ em nói 
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chung. Phối hợp với phụ huynh học sinh quản lý chặt ch  việc chuyên c n của học 

sinh. 

7. T  chức các hoạt động như: Hoạt động tập thể, ngoại khóa, tọa đàm, t  

chức tuyên truyên về các nội dung liên quan đến GD pháp luật, xây dựng trường 

lớp an toàn để nâng cao nhận thức cho CB-GV-NV và HS trong quá trình thực 

hiện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Đối với hiệu trưởng. 
- Đ y mạnh c ng 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 qu n chúng bảo vệ an ninh T  quốc trong các bu i chào cờ đ u tu n. 

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

quả. 

-  ây dựng kế hoạch b  sung kinh phí mua sắm, xây dựng tủ sách pháp luật 

cung ứng đ y đủ các loại sách, văn bản c n thiết cho việc tìm hiểu pháp luật của 

CBGV, học sinh có nhu c u tìm hiểu. 

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

phạm. 

-  ãnh đạo nhà trường phối hợpvới Đội TNTP HC , chỉ đạo giáo viên chủ 

nhiệm thường xuyên đưa nội dung đảm bảo an ninh trật tự trường học và phòng, 

chống ma túy, bạo lực học đường trong các bu i chào cờ, GDTT,  HĐNG   và 

tiết sinh hoạt lớp.  

- T  chức tuyên truyền ph  biến giáo dục pháp luật cho CBGV trong các 

bu i họp hội đồng, họp chuyên m n, lồng ghép với các hoạt động của t  chức 

C ng đoàn, Đội Thiếu niên trong những ngày kỷ niệm, GDTT… 

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 bu i học chính khoá. 

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

cho học sinh tham gia cùng học sinh. 

-  Giảng dạy m n GDCD theo chương trình theo quy định. 

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

giảng dạy cho học sinh trong trường đạt hiệu quả khi được phân c ng. 

- Tuyên truyền giáo dục cho CB-GV-NV về t m 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. T  chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao lành 

mạnh, các trò chơi dân gian b  ích cho học sinh tham gia để tránh xa tệ nạn xã hội. 

3. Đối với học sinh. 
- Tuyên truyền cho học sinh th ng qua các bài học chính khoá, giờ chào cờ, 

t  chức hoạt động NG   theo chủ đề. 

- T  chức thi tìm hiểu kiến thức về ATGT; 
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- T  chức cho học sinh và PHHS kí cam kết kh ng vi phạm về an ninh 

trường học, vi phạm các tệ nạn xã hội và kh ng vi phạm pháp luật, kh ng bu n 

bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo n . 

- Tuyên truyền giáo dục cho học sinh về t m 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,  Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. 

- Phối hợp với Ban c ng an phường ngăn chặn những sự việc có thể xảy ra. 

- Phối hợp với GVCN ph  biến, hướng dẫn cho HS sinh hoạt, hoạt động 

lành mạnh trong năm học. 

- Duy trì và đ y mạnh hoạt động giáo dục của t  tự quản “An toàn giao 

th ng”, “Tuyên truyền măng non”; Các đội thiếu niên tình nguyện … 

- Tăng cường chăm sóc bảo vệ cây xanh, cảnh quan m i trường quanh 

trường. 

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

bảo an ninh chính trị trường học. 

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

luật giao th ng; đi hàng 2,   trên đường. 

- Phối hợp t  chức cho HS tuyên truyền phòng chống ma túy, thực hiện an 

toàn giao th ng đường bộ, chống tiêu cực trong thi cử. 

- Bố trí lực lượng trực hàng ngày cùng cờ đỏ, kịp thời phát hiện các đối 

tượng bên ngoài vào trường  trái phép, phối hợp cùng  Bảo vệ trường làm tốt c ng 

tác phòng ngừa và giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trong khu n viên của 

trường. 

- Phối hợp với c ng an Tỉnh, c ng an thành phố và c ng an Phường Khai 

Quang nói chuyện về pháp luật và giáo dục pháp luật cho học sinh. 

*  Thư viện. 

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

tu n và báo cáo kết quả hoạt động, phản ánh sự việc c n thiết. 

- B  sung sách pháp luật còn thiếu để phục vụ bạn đọc. 

*  Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. 
- Triển khai đến Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm: T  chức cho HS tham gia đ y 

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

HS thường xuyên (một tu n ít nhất một l n . Theo d i 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 đọc sách trong thư viện của lớp hàng ngày….. 

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

trường học, phòng chống ma túy, “phòng chống Bạo lực học đường” qua một số 

m n học, giáo dục kỹ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa 

trong nhà trường, t  chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động ngoại 

khóa với nhiều hình thức phong phú như: t  chức các hoạt động văn hóa, thể thao 

lành mạnh, các trò chơi dân gian b  ích cho học sinh tham gia. 



5 
 

  

-  ây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời c ng tác đảm bảo ANTT của đơn 

vị và quản lý chặt ch  HS thuộc lớp chủ nhiệm; kịp thời đề xuất với Nhà trường 

các biện pháp đảm bảo ANTT và quản lý HS. 

- Tăng cường c ng tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HS; nâng cao hiệu 

quả c ng 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 ph m, 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, gây rối trật tự c ng cộng, tội 

phạm ma túy, tệ nạn xã hội hoặc phim ảnh đồi trụy … 

- Phối hợp với Đội TNTP HC  t  chức tốt các hoạt động ngoại khóa, tạo 

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

Trên đây là kế hoạch triển khai triển khai thực hiện Kế hoạch phòng chống, 

hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong nhà trường,giai đoạn 2020-

2025 của trường THCS Nguyễn Tất Thành. Đề nghị các ban ngành đoàn thể, cán 

bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường phối hợp thực hiện tốt các 

nội dung trong kế hoạch./.  

Nơi nhận: 
- PGD&ĐT (báo cáo  

- Chi bộ, HT (chỉ đạo ;  
- GV-CVN (thực hiện  ; 

-  ưu VT, HSKĐ,V. 

 

       NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

             PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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