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Kính gửi:
- Các trường mầm non, TH&THCS Cái Chiên,
- Các cơ sở mầm non tư thục.
Thời gian vừa qua, tại một số cơ sở giáo dục mầm non trong nước và
ngoài nước đã liên tiếp xảy ra các vụ việc xâm hại, bạo hành trẻ em, gây ảnh
hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần của trẻ, gây bức xúc trong dư
luận.
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Thực hiện công văn số 3140/SGDĐT-GDMN ngày 27/11/2017 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo hành trẻ trong
các cơ sở giáo dục mầm non; để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên và tiếp tục
nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non
trên địa bàn huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai một số nội dung cụ
thể sau:
1. Đối với các trường học, cơ sở mầm non tư thục.
- Tập trung quán triệt đến 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên,
chủ nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục về quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm
của từng cá nhân gắn với nhiệm vụ được phân công phụ trách.
- Tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm, đạo đức
nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở
GDMN, đặc biệt là các cơ sở GDMN ngoài công lập.
- Nghiêm cấm các hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của
trẻ dưới mọi hình thức. Hiệu trưởng, chủ nhóm lớp mầm non 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 cho trẻ trong thời gian được gửi tại cơ sở GDMN.
- Tăng cường sự phối hợp, giám sát của phụ huynh trong công tác chăm
sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Khuyến khích các cơ sở GDMN lắp đặt hệ thống
camera tại nhóm lớp để hỗ trợ công tác quản lý.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng chăm
sóc, giáo dục trẻ theo khoa học cho các bậc cha mẹ và cộng đồng; tăng cường
các hoạt động bồi dưỡng đội ngũ về chuẩn nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, làm
việc với trẻ…..
- Tăng cường công tác quản lý, tự kiểm tra, giám sát nội bộ (thường
xuyên, đột xuất) hoạt động của đơn vị. Các trường mầm non công lập tích cực

tham mưu cho UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
hoạt động của các nhóm, lớp tư thục độc lập. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và
xử lý nghiêm những cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, có biểu hiện, hành vi
không chuẩn mực đối với trẻ trong các cơ sở GDMN (nếu có).
- Xây dựng đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của nhà trường
để kịp thời tiếp nhận các thông tin phản ánh của nhân dân, cha mẹ trẻ về thái
độ, hành vi không đúng chuẩn mực sư phạm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo
viên đối với trẻ em và phụ huynh tại cơ sở.
- Kịp thời báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo các vụ việc vi phạm tại
cơ sở giáo dục và các nhóm lớp độc lập tư thục.
2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Tăng cường các hoạt động bồi dưỡng đội ngũ về chuẩn nghề nghiệp, kỹ
năng giao tiếp, làm việc với trẻ.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm
tra, giám sát (thường xuyên, đột xuất) hoạt động của các cơ sở GDMN, đặc biệt
các nhóm, lớp độc lập tư thục. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm
những cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, có biểu hiện, hành vi không chuẩn
mực đối với trẻ trong các cơ sở GDMN (nếu có); kiên quyết đình chỉ các nhóm
lớp tư thục không đủ điều kiện hoạt động, không thực hiện đúng quy định tại
điều lệ trường mầm non và quy chế tổ chức hoạt động trường, lớp mầm non tư
thục. Thường xuyên công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ
dân khu phố về các trường, nhóm lớp tư thục độc lập tiêu biểu, thực hiện tốt
quy định và các cơ sở GDMN chưa được cấp phép hoặc đã bị đình chỉ hoạt
động để cha mẹ trẻ biết, tham khảo và lựa chọn cơ sở GDMN đảm bảo chất
lượng gửi trẻ.
- Xây dựng đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của ngành để kịp
thời tiếp nhận các thông tin phản ánh của nhân dân, cha mẹ trẻ về thái độ, hành
vi không đúng chuẩn mực sư phạm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đối
với trẻ em và phụ huynh tại các cơ sở GDMN trên địa bàn. (Mọi thông tin liên
hệ qua đường dây nóng theo các số điện thoại sau: Ông Đồng Mạnh Hùng –
Trưởng Phòng GD&ĐT 0915196286; Bà Hà Thanh Nhiễu – Phó trưởng
Phòng GD&ĐT 0977304348; Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Chuyên viên Phòng
GD&ĐT 0983702402)
- Kịp thời báo cáo cho các cơ quan quản lý cấp trên về các vụ việc vi
phạm tại các cơ sở GDMN, đặc biệt vi phạm về thể chất, tinh thần, an toàn đối
với trẻ. Chủ động tham mưu các giải pháp để ngăn ngừa, hạn chế, giảm thiểu vi
phạm trong các cơ sở GDMN trên địa bàn.
3. Đề nghị UBND các xã, thị trấn
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các
nhóm, lớp độc lập tư thục trên địa bàn.

- Kịp thời phát hiện, kiên quyết đình chỉ hoạt động của các nhóm, lớp
độc lập tư thục không đủ điều kiện hoạt động, không thực hiện đúng quy định
tại Điều lệ trường mầm non và Quy chế tổ chức hoạt động của trường, lớp mầm
non tư thục.
- Thường xuyên công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và tổ
dân khu phố về các trường, nhóm lớp tư thục độc lập tiêu biểu, thực hiện tốt
quy định và các cơ sở GDMN chưa được cấp phép hoặc đã bị đình chỉ hoạt
động để cha mẹ trẻ biết, tham khảo và lựa chọn cơ sở GDMN đảm bảo chất
lượng gửi trẻ.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường mầm non,
chủ các nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục nghiêm túc triển khai thực hiện và
đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm phối hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên (để t/hiện);
- UBND huyện (để b/cáo);
- UBND các xã,thị trấn (để p/hợp);
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Cổng TTĐT Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.

