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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 27 tháng 7 năm 2017

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em,
giai đoạn 2017-2020

Thực hiện Công văn số 2580/UBND-KGVX ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh
Bình Thuận về việc thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng
Chính phủ, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg,
giai đoạn 2017-2020, cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất phối hợp của ngành Giáo dục và Đào tạo với
các ban, ngành, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện tốt công tác
PCBLXHTE; triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật trẻ em về bảo
đảm thực hiện các quyền trẻ em, đặc biệt là quy định về bảo vệ trẻ em; nâng cao tinh
thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên và học sinh
trong việc báo tin, tố giác các hành động về bạo lực, xâm hại trẻ em.
2. Phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị 18/CT-TTg trong các đơn vị, nhằm nâng
cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên và
học sinh trong công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em (PCBLXHTE).
3. Tăng cường công tác tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng
phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; phối hợp giữa nhà trường, gia
đình và chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở để quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui
chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích và phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn giao
thông, tai nạn đuối nước và PCBLXHTE.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, giáo
viên, nhân viên và học sinh thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp
luật của Nhà nước về PCBLXHTE; tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các hộ gia đình nghèo, trẻ em mồ côi không có nơi
nương tựa, bị bỏ rơi, trẻ em tàn tật, nhiễm HIV, bị tai nạn thương tích, là nạn nhân của
bạo lực.
2. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu nêu trên; ngăn
ngừa và giải quyết tình trạng bạo lực học đường, tình trạng trẻ bị bạo lực, trẻ em đánh
nhau gây thương tích, trẻ em bị xâm hại tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong
điều kiện độc hại, nguy hiểm.
3. Chú trọng công tác phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, chương
trình hành động phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em.
4. Lồng ghép việc phổ biến Pháp luật về công ước quốc tế “quyền trẻ em” trong
các buổi sinh hoạt nội, ngoại khóa đảm bảo nâng cao nhận thức pháp luật về bảo vệ,

chăm sóc trẻ em cho cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên và học sinh ở các đơn vị
trường học.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện
- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo
vệ chăm sóc trẻ em của Trung ương, của Tỉnh, của ngành để triển khai các hoạt động
phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công
chức, giáo viên, nhân viên và học sinh Công ước Quốc tế về quyền trẻ em; Luật bảo vệ
chăm sóc giáo dục trẻ em; Chỉ thị 1408/CT-TTg ngày 01/9/2009 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường công tác BVCSTE và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước về công tác BVCSTE; Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em;
- Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với các ban ngành liên quan, các cấp
chính quyền và gia đình học sinh đối với công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em;
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng
phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho học sinh trong nhà trường;
- Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch tháng hành động vì trẻ em,
qua đó, rút ra các bài học kinh nghiệm để triển khai hiệu quả hơn các hoạt động phòng
chống bạo lực, xâm hại trẻ em ở từng năm học;
- Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn và kỹ thuật nhằm phát hiện kịp
thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm quyền trẻ em, xâm
hại trẻ, bạo lực với trẻ em;
- Tích cực vận động, huy động sự tài trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân cho
công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Quan tâm sâu sát việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt;
- Triển khai sơ kết, tổng kết cuối năm học để đánh giá việc triển khai thực hiện
Kế hoạch phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em.
2. Các giải pháp hỗ trợ
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, trợ giúp trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt; tập trung chỉ đạo giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục,
bị lạm dụng sức khỏe lao động, bị bạo lực; tăng cường các hoạt động phòng chống tai
nạn thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước cho trẻ em;
- Tăng cường công tác giáo dục hòa nhập đối với trẻ khuyết tật trong trường các
trường mầm non, tiểu học, THCS. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ
cho các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các gia đình nghèo theo
quy định của nhà nước;
- Nâng cao hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ hàng năm theo đúng
hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BYT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, Bộ Y tế; nâng cao các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, đặc
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biệt cho trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em của hộ gia đình nghèo và trẻ em là đối tượng bảo
trợ xã hội, trẻ em khuyết tật, trẻ em bị tai nạn thương tích;
- Tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ
làm công tác y tế học đường, giáo viên giáo dục công dân phụ trách phổ biến giáo dục
Pháp luật trường học, giáo viên là thành viên trong tổ tư vấn tâm lý - giáo dục trường
học.
3. Kinh phí thực hiện
Ngoài nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho thực hiện nhiệm vụ năm học, các
đơn vị tham mưu lãnh đạo địa phương lồng ghép nội dung bảo vệ, chăm sóc trẻ em,
phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em vào các chương trình kinh tế - xã hội ở địa
phương và huy động thêm nguồn lực xã hội hóa từ vận động các tổ chức, cá nhân hỗ
trợ, tài trợ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm Pháp luật hiện
hành của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về công tác BVCSTE;
- Phối hợp Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, huyện/thị/thành đoàn và
UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thành lập “Câu lạc bộ Quyền trẻ em” theo nội
dung công văn liên tịch số 48/HDLT-LĐTBXH-GDĐT-TĐTN ngày 12/7/2017 về việc
hướng dẫn tổ chức thành lập Câu lạc bộ Quyền trẻ em, báo cáo kết quả thành lập gửi
về Sở GD&ĐT trước ngày 01/9/2017 qua email Phòng GDTH;
- Đảm bảo sự chỉ đạo thống nhất của các cấp chính quyền địa phương đối với
công tác BVCSTE; chỉ đạo các trường học tham mưu phối hợp triển khai hiệu quả
hoạt động của Quỹ bảo trợ trẻ em từ cấp xã, thị trấn đến cấp huyện;
- Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành theo
Kế hoạch này dựa trên cơ sở đề xuất, báo cáo của các trường học trực thuộc;
- Chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS thành lập Ban chỉ đạo công tác
y tế chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định, xây dựng cơ chế phối hợp quản lý học
sinh trên nguyên tắc phân công theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo sự quản lý tập
trung, thống nhất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ
em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em;
- Phối hợp với Phòng Tư pháp; Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; Phòng
Y tế; UBND các xã, thị trấn để thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp
thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm quyền trẻ em,
các hành vi xâm hại trẻ em, bạo lực đối với trẻ em gây hiệu quả nghiêm trọng;
- Tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em
tất cả các trường trực thuộc trên địa bàn sau mỗi kỳ và cuối năm học, báo cáo về Sở
GD&ĐT và UBND huyện.
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2. Các trường mầm non, tiểu học, THCS
- Tiếp tục tổ chức các hội thảo, tập huấn về kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm
hại trẻ em cho đội ngũ để tích hợp lồng ghép việc giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự
bảo vệ, kỹ năng giao tiếp ứng xử tích cực cho học sinh vào chương trình giáo dục phù
hợp với đối tượng học sinh;
- Chủ động phát hiện các trường hợp học sinh có dấu hiệu bị bạo lực, xâm hại,
thông báo, cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện
việc ngăn chặn, xử lý, điều tra, bảo vệ trẻ em;
- Củng cố, kiện toàn đội ngũ tư vấn tâm lý - giáo dục trường học đáp ứng yêu
cầu chăm sóc sức khỏe, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em;
- Xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, không có bạo lực; tiếp tục tổ chức
thực hiện có hiệu quả các nội dung “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực”, xây dựng Trường học an toàn; đăng ký kiểm tra đánh giá công nhận lại đơn vị
đạt danh hiệu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo quy định; tăng cường tổ
chức các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng
xử cho học sinh;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh thực hiện
chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về BVCSTE; thực
hiện tốt các chính sách hiện hành đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các
hộ gia đình nghèo, huy động học sinh đi học đúng độ tuổi và tổ chức hiệu quả các hoạt
động định hướng nghề, đảm bảo không có học sinh bỏ học;
- Tăng cường các biện pháp thu thập thông tin, qua đó nắm bắt hoàn cảnh gia
đình học sinh để có giải pháp giáo dục, hỗ trợ thích hợp.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em Giai
đoạn 2017-2020, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Sở GD&ĐT (qua Phòng
GDTH) để có hướng giải quyết. Các đơn vị căn cứ vào Kế hoạch triển khai thực hiện,
định kỳ cuối năm học tổ chức tổng kết, khen thưởng và báo cáo kết quả thực hiện về
Sở
GD&ĐT
trước
ngày
15/5
hàng
năm
(qua
email:
phonggdth.sobinhthuan@moet.edu.vn)./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở LĐTB&XH;
- Ban giám đốc;
- UBND các H, TX, TP;
- Các Phòng GD&ĐT (thực hiện);
- Các phòng CM, NV Sở;
- Lưu: VT, GDTH, (01b).
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