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 Kính gửi: 

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

   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được báo cáo số 614-BC/TĐTN-TTNTH 

ngày 11/07/2022 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn về báo cáo Kết quả kỳ họp Hội 

đồng Trẻ em tỉnh BR-VT lần thứ I, II giai đoạn 2021-2026. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị căn cứ báo cáo số 

614-BC/TĐTN-TTNTH ngày 11/07/2022 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nghiêm 

túc triển khai, thực hiện tốt một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh quán triệt các nội 

dung trong báo cáo; Lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ trong 

các cơ sở giáo dục khắc phục các nội dung giáo dục tồn tại trong các cơ sở giáo 

dục để học sinh được học tập trong môi trường học đường an toàn, lành mạnh, 

thân thiện. 

2. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của nhà trường, gia đình và cộng đồng xã hội trong việc bảo vệ, chăm sóc 

và giáo dục trẻ em, đặc biệt là vấn đề phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng 

chống tai nạn thương tích mà nhất là đuối nước đối với trẻ em…  

3. Chủ động tổ chức “Diễn đàn lắng nghe trẻ em nói” trong trường học để 

các em có thể nói lên tâm tự, nguyện vọng của trẻ, lắng nghe trẻ em nói để thấu 

hiểu và có những lời nói, hành động kịp thời. Từ đó có một cách nhìn chân thực, 

đa chiều về những vấn đề đang còn tồn tại trong nhà trường để kịp thời hỗ trợ, 

giúp đỡ trẻ em tháo gỡ những vướng mắc trong học tập. 

4. Lồng ghép, tổ chức nhiều các hoạt động trải nghiệm trong nhà trường từ 

đó tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh để “mỗi ngày đến trường là một 

ngày vui” của trẻ. 

Nhận được văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các 

đơn vị triển khai, thực hiện./. 
(Đính kèm báo cáo số 614-BC/TĐTN-TTNTH ngày 11/07/2022 của Tỉnh đoàn) 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c); 

- Tỉnh đoàn (ph/h); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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