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Số:            /BC-SGDĐT            Cần Thơ, ngày 13 tháng 11 năm 2020 

 

BÁO CÁO  

Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-HĐND  

ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ 

  

Thực hiện Công văn số 2429/UBND-TH ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân công chuẩn bị các nội dung trình 

HĐND thành phố tại kỳ họp cuối năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD&ĐT) 

báo cáo nội dung “Tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và 

xã hội trong việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh; 

xây dựng trường học an toàn, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường”, như 

sau: 

Công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc giáo dục lý 

tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh; xây dựng trường học an toàn, thân 

thiện, phòng chống bạo lực học đường là một trong những nhiệm vụ quan trọng, 

được các cấp lãnh đạo từ Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT đến các trường học quan tâm 

chỉ đạo, triển khai thực hiện hàng năm học.  

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên, Sở GD&ĐT đã ban hành các văn 

bản hướng dẫn. Qua đó đề ra các nội dung, giải pháp cụ thể, đặc biệt là giải pháp 

phối hợp giữa 03 môi trường giáo dục “Gia đình - Nhà trường - Xã hội” trong việc 

xây dựng, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục học sinh. Kết quả như sau: 

I. VIỆC BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO 

Căn cứ Nghị quyết Số 18:/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội 

đồng nhân dân về chất vấn và trả lời chất vắn tại kỳ họp thứ 17 của Hội đồng nhân 

dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo trong ngành như 

sau: 

1. Công văn số 103/SGDĐT-CTTT ngày 11 tháng 01 năm 2018 về triển khai 

Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý 

cho học sinh trong trường phổ thông; 

2. Kế hoạch số 682/KH-SGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2018 về triển khai 

thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về 

môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học 

đường trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=80/2017/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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3. Kế hoạch số 3318/KH-SGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2018 về triển khai 

thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” giai đoạn 2018-

2025;  

4. Công văn số 119/SGDĐT-CTTT ngày 11 tháng 01 năm 2019 về triển khai 

Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về hướng dẫn thực 

hiện công tác xã hội trong trường học; 

5. Công văn số 174/SGDĐT-CTTT ngày 16 tháng 01 năm 2019 về hướng 

dẫn xây dựng kế hoạch phòng ngừa bạo lực học đường; 

6. Công văn số 197/SGDĐT-CTTT ngày 18 tháng 01 năm 2019 về đẩy mạnh 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong ngành giáo dục; 

7. Công văn số 399/SGDĐT-CTTT ngày 15 tháng 02 năm 2019 về thực hiện 

phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn thành phố; 

8. Công văn số 450/SGDĐT-CTTT ngày 21 tháng 02 năm 2019 về giáo dục 

truyền thống và di sản văn hoá trong học đường năm học 2018-2019; 

9. Công văn số 648/SGDĐT-CTTT ngày 14 tháng 3 năm 2019 về triển khai 

thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người, phòng 

chống HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm năm 2019 trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

10. Công văn số 35/SGDĐT-CTTT ngày 01 tháng 4 năm 2019 về đảm bảo 

môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học 

đường; 

11. Công văn số 1117/SGDĐT-CTTT ngày 03 tháng 5 năm 2019 về triển 

khai thực hiện Thông tư số số 06/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ 

GD&ĐT về việc quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở 

giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; 

12. Công văn số 1256/SGDĐT-CTTT ngày 17 tháng 5 năm 2019 về tổ chức 

phát động "Ngày hội trẻ em, học sinh toàn thành phố học bơi" phòng, chống đuối 

nước; 

13. Công văn số 1409/SGDĐT-CTTT ngày 31 tháng 5 năm 2019 về chấn 

chỉnh các hoạt động gây tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người 

dân ở khu dân cư và nơi công cộng; 

14. Công văn số 1483/SGDĐT-CTTT ngày 10 tháng 6 năm 2019 về phòng 

ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín 

dụng đen"; 

15. Công văn số 1819/SGDĐT-CTTT ngày 12 tháng 7 năm 2019 về triển 

khai giải pháp tăng cường thực hiện Đề án chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp 

về trật tự an toàn xã hội đến năm 2020; 
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16. Kế hoạch số 1870/KH-SGDĐT ngày 22/7/2019 về tổ chức Hội nghị quán 

triệt Luật An ninh mạng, Luật An toàn thông tin và xây dựng môi trường giáo dục 

an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ; 

17. Kế hoạch số 1896/KH-SGDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2019 về tổ chức 

tuyên truyền, quảng bá du lịch trong trường học trên địa bàn thành phố năm học 

2019-2020; 

18. Công văn số 2349/SGDĐT-CTTT ngày 10 tháng 9 năm 2019 về vận 

động nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam; 

19. Kế hoạch số 2399/KH-SGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2019 về triển khai 

thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn 

hoá công sở" trong ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ giai đoạn 2019-2025; 

20. Công văn số 2948/SGDĐT-CTTT ngày 21 tháng 11 năm 2019 về phòng, 

chống và kiểm soát ma tuý xâm nhập trường học. 

21. Kế hoạch số 3176/KH-SGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2019 về triển khai 

thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên. 

23. Kế hoạch hành động số 379/KH-SGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2020 về 

phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma tuý, mại dâm, mua bán người năm 2020; 

24. Kế hoạch hành động số 881/KH-SGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2020 về 

Năm An toàn giao thông 2020. 

25. Công văn số 2349/SGDĐT-CTTT ngày 10 tháng 9 năm 2019 về vận 

động nhắn tin ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam; 

26. Kế hoạch hành động số 884/KH-SGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2020 về 

Vận động hiến máu tình nguyện theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 

Nguyễn Phú Trọng; 

27. Kế hoạch hành động số 1057/KH-SGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2020 về 

hành động Phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các 

cơ sở giáo dục giai đoạn 2020 - 2025; 

28. Công văn số 1621/SGDĐT-CTTT ngày 01 tháng 7 năm 2020 về tuyên 

truyền tăng cường công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông, Phòng cháy chữa 

cháy và phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong dịp nghỉ hè và kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2020; 

29. Công văn số 1679/SGDĐT-CTTT ngày 07 tháng 7 năm 2020 về Triển 

khai Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020 

(SV_STARTUP-2020); 
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30. Kế hoạch hành động số 2179/KH-SGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2020 về 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học 2020 - 2021; 

31. Hướng dẫn nhiệm vụ năm học ...... 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỐI HỢP GIỮA GIA ĐÌNH, 

NHÀ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI  

 1. Phối hợp với gia đình học sinh 

- 100% trường học thường xuyên giữ mối liên hệ với gia đình, cơ quan, tổ chức, 

đoàn thể có liên quan để kịp thời xử lý thông tin, thường xuyên, đột xuất liên quan đến 

học sinh. 

- Các trường trao đổi, thống nhất trong Ban Đại diện Cha mẹ học sinh về Kế 

hoạch năm học của nhà trường và triển khai đến PHHS vào đầu năm học. Thường 

xuyên trao đổi, hướng dẫn, tiếp thu các ý kiến từ phía gia đình, cơ quan, tổ chức, đoàn 

thể có liên quan trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, học sinh. 

- Các trường đã phối hợp chặt chẽ với PHHS, chính quyền và các tổ chức đoàn 

thể địa phương tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, 

kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, Hội khỏe Phù 

đổng cấp trường, sinh hoạt các câu lạc bộ năng khiếu, sở thích trong trường học, tổ 

chức các hoạt động trải nghiệm, chăm sóc các di tích lịch sử văn hóa tại địa phương, 

tham gia chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ, các hoạt động 

tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng,... 

- Các trường phối hợp, tổ chức các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ các em học sinh 

nhất là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em đến trường, 

nhiều hoạt động, hội thi do nhà trường tổ chức nhằm gây quỹ học bổng đã giúp đỡ 

mỗi năm hơn 1.000 em, giúp các em vượt qua khó khăn vươn lên học tốt, tổ chức 

bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho học sinh có học lực yếu, kém, nhiều em vươn lên 

học tập trung bình và khá, trở nên chăm ngoan, thành đạt.  

 - Các trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong 

việc giáo dục đạo đức, pháp luật trong học sinh. Tổ chức nhiều hoạt động, họi thi 

tuyên truyền, tìm hiểu luật, như: Luật An toàn giao thông, Luật Phòng chống ma 

túy, Luật Phòng chống HIV/AIDS, Luật An ninh mạng, Luật Trẻ em, Luật Thanh 

niên… 

 - Phối hợp tổ chức các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng chống 

tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn cho các em. 

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố trong tổ chức các 

hoạt động quản lý, giáo dục học sinh 
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- Phối hợp với lực lượng công an trong công tác trao đổi thông tin; tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; tổ chức các lớp tập huấn; xử lý triệt để các vụ 

việc về ANTT trường học;…  

- Phối hợp với Sở Y tế trong công tác tập huấn đội ngũ GV làm công tác y tế 

trường học; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; phòng ngừa bệnh học đường; 

công tác đảm bảo ATVSTP trong trường học;… 

- Phối hợp với Sở VHTT&DL trong công tác giáo dục thể chất; giáo dục di 

sản văn hóa; tuyên truyền, quảng bá du lịch trong trường học; phát triển văn hóa 

đọc; tuyên truyền quảng bá đờn ca tài tử, sân khấu học đường; đặt, đổi tên trường; 

tuyên truyền, giáo dục chủ quyền biển đảo,… 

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật 

trong trường học; tổ chức HS tham gia các cuộc thi do Ngành Tư pháp tổ chức. 

- Phối hợp với Sở LĐTB&XH trong công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ 

trẻ em; tổ chức diễn đàn lắng nghe trẻ em nói; thực hiện công tác xã hội trong 

trường học;… 

- Phối hợp với TT&TT trong công tác tuyên truyền, giáo dục Luật an toàn 

thông tin; cuộc thi viết thư quốc tế UPU; tổ chức ngày hội sách hàng năm;… 

- Phối hợp với Thành Đoàn trong công tác tổ chức, quản lý các hoạt động 

giáo dục của Đoàn; công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học;… 

- Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ trong công tác củng cố và phát triển các hình 

thức hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học; giáo dục lòng nhân ái cho thanh, 

thiếu niên; nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng của thanh thiếu niên trong chăm 

sóc sức khỏe bản thân, phòng ngừa, ứng phó thiên tai.  

- Phối hợp với Hội Cựu chiến binh trong công tác tuyên truyền, giáo dục 

truyền thống cách mạng, sinh hoạt những vấn đề thời sự của đất nước, của địa 

phương; giao lưu với nhân chứng lịch sử; thực hiện mô hình Hội CCB cơ sở kết 

nghĩa với các trường THCS, THPT trên địa bàn”. 

- Phối hợp với công ty điện lực thành phố trong công tác tuyên truyền, giáo 

dục sử dụng điện an toàn và hiệu quả. 

- Phối hợp với Bảo hiểm thành phố tuyên truyền, giáo dục Luật BHYT; mục 

đích, ý nghĩa, quyền lợi của người tham gia BHYT. 

- Phối hợp với Ban ATGT thành phố trong công tác tuyên truyền, giáo dục 

Luật ATGT; trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh; tham gia các cuộc thi do Ban 

ATGT quốc gia tổ chức;… 

- Phối hợp với Ban Dân tộc thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 

2014-2020 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
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- Phối hợp với Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới trong việc thực 

hiện các tiêu chí số 5 và số 14 thuộc Ngành Giáo dục phục trách về xây dựng nông 

thôn mới. 

- Phối hợp với Hội Khuyến học trong công tác khuyến học, khuyến tài, trao 

tặng học bổng cho HS;… 

- Phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học, Kỹ thuật thành phố tổ chức Cuộc 

thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng; Hội thi Sáng tạo kỹ thuật. 

 III. KẾT QUẢ  

Trong những năm qua, do thực hiện tốt công tác phối hợp giữa gia đình, nhà 

trường và xã hội và ngành đã tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị, đạo 

đức, lối sống nên các cơ sở giáo dục hiện nay có cảnh quang xanh, sạch, đẹp, môi 

trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, an toàn không có học sinh bị tai nạn thương 

tích, xâm hại. 

Trên đây là báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Số 18/NQ-HĐND ngày        

10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ 

họp thứ 17 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 

2021. 

Trân trọng kính báo./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND (để b/c); 

- Thường trực UBND (để b/c); 

- Lưu VP, CTTT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Hồng Thắm 
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