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Cần Thơ, ngày 25 tháng 12 năm 2018 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri 

phản ánh sau kỳ họp thứ 10  

Hội đồng nhân dân thành phố 

 

   
Kính gửi: - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố; 

- Ủy ban nhân dân thành phố; 

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

Thực hiện Công văn số 4222/UBND-TH ngày 11 tháng 12 năm 2018 của 

Uỷ ban nhân dân thành phố về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 

thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo như sau: 

Ý kiến của cử tri quận Ô Môn kiến nghị thành phố thông tin cho cử tri 

biết giải pháp của ngành giáo dục đối với vấn đề đạo đức học sinh đang bị 

xuống cấp hiện nay. 

Trả lời: 

1. Vấn đề đạo đức của học sinh tại các cơ sở giáo dục của thành phố  

- Đa phần học sinh trên địa bàn thành phố ngoan ngoãn, thực hiện nghiêm 

túc nề nếp, nội quy nhà trường và các quy định của ngành giáo dục. Tuy nhiên, 

vẫn còn một bộ phận nhỏ học sinh có cử chỉ, thái độ thiếu tôn trọng giáo viên và 

người lớn tuổi. 

- Tình hình an ninh, trật tự, an toàn trường học trong hệ thống giáo dục trên 

địa bàn thành phố trong những năm gần đây luôn được đảm bảo. 

- Tuy vẫn còn xảy ra một vài vụ đánh nhau giữa học sinh với học sinh, hoặc 

giữa học sinh với các đối tượng bên ngoài xã hội vì những xung đột mang tính 

nhất thời, bộc phát; phần lớn do các em có hoàn cảnh gia đình không thuận lợi, 

thiếu sự quan tâm, quản lý, giáo dục từ gia đình. Các vụ việc này luôn được phát 

hiện, xử lý kịp thời. 

2. Công tác điều hành, chỉ đạo của ngành giáo dục trong thời gian qua 

- Thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh về ý nghĩa và tầm quan trọng 

của việc giáo dục đạo đức trong gia đình, nhà trường, xã hội. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt 

động chính khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giáo dục đạo đức, lối sống, 

kỹ năng sống cho học sinh. 

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định 

số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Tổ chức bồi dưỡng nhằm nâng cao ý thức giữ gìn đạo đức nhà giáo, chuẩn 

mực trong mối quan hệ giữa giáo viên với đồng nghiệp, giáo viên với học sinh, 

giáo viên với cha mẹ học sinh. Đặc biệt bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trẻ, 
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thiếu kinh nghiệm trong cách xử lý tình huống sư phạm. Đảm bảo mỗi thầy giáo, 

cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. 

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đề án của Nhà nước, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, tiêu biểu như: Nghị định số 80/2017/NĐ-CP 

ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định về môi trường giáo 

dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Quyết 

định số 1501/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ về 

việc phê duyệt đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 

cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020; Kế hoạch số 

3318/KH-SGDĐT ngày 21/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển 

khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” giai đoạn 

2018 - 2025. 

- Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên gắn với việc thực 

hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây 

dựng và nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo lời Bác. 

Triển khai giảng dạy bộ tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống. 

3. Các giải pháp của ngành giáo dục trong thời gian tới  

- Thực hiện các giải pháp nhằm nắm bắt nhanh chóng các thông tin, tình 

hình, diễn biến tư tưởng của học sinh, đặc biệt là những mâu thuẫn, xích mích 

của học sinh qua mạng xã hội, qua việc tham gia các hoạt động của trường,… 

- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các cấp các ngành, các tổ 

chức đoàn thể xã hội để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không bạo lực, 

tạo điều kiện cho học sinh được phát triển hài hòa thể chất, trí tuệ và tâm hồn. 

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn về phổ biến giáo dục pháp luật, phòng 

chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; 

đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác trong 

ngành Giáo dục. 

- Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục 

giá trị sống thông qua giảng dạy tích hợp vào các môn học, thông qua việc tổ 

chức các hoạt động trải nghiệm. 

- Đẩy mạnh công tác tham vấn, tư vấn tâm lý học đường; thực hiện nghiêm 

túc bộ quy tắc về văn hóa ứng xử trong trường học. 

- Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý 

giáo viên làm công tác giáo dục kỹ năng sống, công tác tư vấn tâm lý học đường. 

Sở Giáo dục và Đào tạo kính báo./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Trần Hồng Thắm 
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