
UBND TP. CẦN THƠ 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 496/SGDĐT-CTTT 

V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND 

thành phố 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cần Thơ, ngày  02   tháng  3  năm 2018 

  

Kính gửi:  

- Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; 

- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. 

 

 Thực hiện Công văn số 472/UBND-TH ngày 07 tháng 02 năm 2018 của  

Ủy ban nhân dân thành phố về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ 

họp thứ 7 HĐND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo xin giải quyết kiến nghị 

của Cử tri quận Bình Thủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát không để 

xảy ra tình trạng trẻ em bị bạo hành tại các cơ sở mầm non trên địa bàn thành 

phố, như sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo: 

- Công văn số 190/SGDĐT-CTTT ngày 08 tháng 02 năm 2017 về việc 

xây dựng môi trường văn hóa trong trường học;  

- Công văn số 1003/SGDĐT-GDMN ngày 03 tháng 5 năm 2017 về việc 

đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non;  

- Công văn số 3114/SGDĐT-GDMN ngày 6 tháng 12 năm 2017 về việc 

ngăn chặn tình trạng xâm hại bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non. 

2. Giải pháp thực hiện cụ thể: 

- Nghiêm cấm các hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của 

trẻ dưới mọi hình thức. Hiệu trưởng và chủ nhóm, lớp độc lập tư thục chịu trách 

nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước và cha mẹ trẻ trong việc đảm bảo an toàn 

tuyệt đối trong thời gian gửi trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non. 

- Tổng rà soát điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục 

mầm non (GDMN) theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 4 năm 

2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xây dựng trường học 

an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong các cơ sở GDMN. 

- Chỉ đạo hiệu trưởng, chủ nhóm, lớp độc lập tư thục thường xuyên kiểm 

tra và kịp thời sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng, đồ 

chơi… đảm bảo an toàn cho trẻ. Khuyến khích các cơ sở GDMN lắp đặt hệ 

thống camera giám sát và thiết lập đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử 

của phòng giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) quận, huyện để kịp thời tiếp nhận các 
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thông tin phản ánh của nhân dân, cha mẹ tố cáo hành vi bạo hành của cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở GDMN trên địa bàn. 

- Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục 

trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng; công bố công khai trên các phương tiện 

thông tin đại chúng và thông báo đến các tổ dân phố về các nhóm trẻ, lớp mẫu 

giáo độc lập tư thục đã được cấp phép, chưa được cấp phép hoặc bị đình chỉ hoạt 

động trên địa bàn để phụ huynh biết, lựa chọn trường, nhóm, lớp.  

- Phòng GD&ĐT phối hợp với chính quyền địa phương, ban, ngành có 

liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) hoạt động của các 

cơ sở GDMN ngoài công lập, đặc biệt là công tác quản lý cấp phép thành lập 

đảm bảo đúng quy định; giám sát hoạt động của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc 

lập tư thục trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

- Phòng GD&ĐT phối hợp UBND phường, xã, thị trấn tham mưu UBND 

quận. huyện đình chỉ hoạt động của trường và các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc 

lập tư thục không đảm bảo các điều kiện; chưa được cấp phép và không thực 

hiện đúng quy định Điều lệ trường mầm non và Quy chế tổ chức hoạt động của 

trường mầm non tư thục. 

- Sở GD&ĐT đã thông báo số điện thoại đường dây nóng của Sở GD&ĐT 

để tiếp nhận thông tin phản ánh về GDMN và sẽ thường xuyên thanh kiểm tra 

định kỳ, tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở GDMN trên địa bàn thành phố. 

Sở Giáo dục và Đào tạo kính báo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CTTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Thắm 
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