UBND HUYỆN ĐẠI TỪ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 265/PGDĐT

Đại Từ, ngày 16 tháng 4 năm 2018

V/v thực hiện công tác Bảo vệ, chăm sóc
trẻ em năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 03/4/2018 của Ủy ban nhân
dân huyện Đại Từ về Kế hoạch công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018; Để
thực hiện tốt công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn huyện,
phòng GDĐT Đại Từ yêu cầu các trường MN, TH, THCS thực hiện tốt các nội
dung sau:
1. Triển khai, thực hiện tốt Quyền trẻ em theo quy định của Luật trẻ em năm
2016 và Luật Giáo dục. Tăng cường công tác truyền thông cho cha mẹ, người chăm
sóc trẻ em và trẻ em về kiến thức, kĩ năng phòng ngừa, thông báo, tố cáo và tham
gia giải quyết các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ
em.
2. Tổ chức tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em,
trong các nhà trường; tăng cường tổ chức giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ,
kĩ năng giao tiếp, ứng xử tích cực cho học sinh bằng nhiều hình thức như thông
qua các tiết chào cờ, các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa, lồng ghép trong
chương trình giáo dục của các môn học…
3. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các xã, thị
trấn để tổ chức bàn giao học sinh từ nhà trường về nghỉ hè; cử giáo viên, cán bộ
Đoàn Đội tham gia quản lý học sinh trong thời gian nghỉ hè tại địa phương.
Nhận được công văn này, phòng GDĐT Đại Từ đề nghị các trường triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (T/hiện);
- Lưu: VT.
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