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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

 
Số: 02/CT-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Phú Thọ, ngày 06 tháng 4 năm 2015 

 
 

CHỈ THỊ 
Về tăng cường công tác ñảm bảo an ninh trật tự phòng chống bạo lực học  

ñường và tệ nạn xã hội trong các trường học và cơ sở giáo dục  
trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 

 

 Trong thời gian qua, công tác ñảm bảo an ninh trật tự trong trường học và các 
cơ sở giáo dục trên ñịa bàn tỉnh ñã ñạt ñược những kết quả quan trọng, góp phần xây 
dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy 
nhiên, tại một số trường học, công tác này chưa ñược thực hiện tốt, ñặc biệt ñã ñể xảy 
ra vụ việc bạo lực học ñường tại các trường: THPT Tử ðà, THPT Trung Giáp và 
THPT Phù Ninh huyện Phù Ninh, gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng 
ñến hoạt ñộng giáo dục trong nhà trường. 

Nhằm ñảm bảo an ninh trật tự ñặc biệt là phòng chống bạo lực học ñường và tệ 
nạn xã hội tại các trường học và cơ sở giáo dục trên ñịa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu:  

1. Sở Giáo dục và ðào tạo: Phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, 
thành, thị và các sở, ban, ngành, ñoàn thể trong tỉnh tổ chức hướng dẫn, kiểm tra và 
ñôn ñốc các phòng giáo dục và ñào tạo, các cơ sở giáo dục của tỉnh thực hiện tốt các 
nhiệm vụ sau ñây: 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương 
ñạo ñức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị 
gắn với các cuộc vận ñộng, các phong trào thi ñua của Ngành; tăng cường công tác 
giáo dục ñạo ñức, lối sống, giá trị sống và kĩ năng sống, giáo dục thể chất, chăm sóc 
sức khoẻ cho học sinh, sinh viên; giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến ñổi 
khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giáo dục về chủ quyền biển, ñảo, tiết kiệm 
năng lượng; tăng cường công tác quản lý, phối hợp ñảm bảo an ninh, trật tự, phòng 
chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong trường học; 

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGD&ðT-BCA 
ngày 20/11/2009 của Bộ Giáo dục và ðào tạo và Bộ Công an hướng dẫn phối hợp 
thực hiện công tác bảo ñảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục; tăng cường công 
tác quản lý học sinh; tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, các buổi sinh hoạt 
chuyên ñề nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh trong việc “Nói không với 

hành vi bạo lực và tệ nạn xã hội”; phát huy vai trò của học sinh, sinh viên trong việc 
ngăn chặn, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi bạo lực xảy ra với bản thân, bạn 
bè ñể có biện pháp xử lý kịp thời; 
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- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với cơ quan công an, Ban ðại diện cha mẹ 
học sinh, ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến 
học, Hội Cựu giáo chức và các cơ quan liên quan ở ñịa phương ñể triển khai quyết 
liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh ñánh 
nhau; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; 

- Lãnh ñạo các nhà trường, các cán bộ, giáo viên ñặc biệt là giáo viên chủ 
nhiệm lớp, tổ chức ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức ðội TNCS Hồ Chí Minh phải 
nắm vững tâm tư, nguyện vọng của học sinh, tư vấn tâm lý cho các em và nêu cao 
tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên. Xử lý 
nghiêm, kịp thời và công khai các trường hợp vi phạm. 

  2. Công an tỉnh: Phối hợp với các sở, ban, ngành, ñoàn thể và các ñơn vị 
trường học ñẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh 
viên.  

Chỉ ñạo lực lượng công an các cấp chủ ñộng phối hợp với các nhà trường trên 
ñịa bàn thực hiện tốt công tác bảo ñảm an ninh, trật tự trong và ngoài nhà trường; ñẩy 
mạnh công tác nắm bắt tình hình, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm 
pháp luật ñối với học sinh, sinh viên; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch 
tấn công trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; tăng 
cường phối hợp với các cơ quan chức năng ở ñịa phương kiểm tra, giám sát và xử lý 
nghiêm các vi phạm trong các hoạt ñộng dịch vụ: Hàng quán, internet, trông giữ xe, 
cho thuê nhà trọ… làm ảnh hưởng ñến an ninh, trật tự khu vực xung quanh nhà 
trường. Thông báo kịp thời với nhà trường các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan 
ñến người học, cán bộ, nhà giáo ñể cùng phối hợp, xử lý; phối hợp với các nhà trường 
phát ñộng và nhân rộng mô hình, gương ñiển hình tiên tiến trong phong trào quần 
chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

       3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các sở, ngành liên quan:  

  Chỉ ñạo phòng Giáo dục, Công an huyện, thành, thị và các lực lượng xã hội ở 
ñịa phương triển khai thực hiện tốt công tác bảo ñảm an ninh trật tự trường học. Tăng 
cường trách nhiệm của các cấp ủy ñảng, chính quyền, vai trò của tổ chức chính trị, xã 
hội trong việc chỉ ñạo, phối hợp với các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục và ñào 
tạo xây dựng môi trường sư phạm xanh- sạch- ñẹp; phối hợp ñảm bảo an ninh, trật tự; 
tăng cường công tác quản lý, giáo dục ñối với học sinh, sinh viên nhằm ngăn chặn 
tình trạng bạo lực học ñường. Làm tốt công tác quản lý nhà nước ñối với các tổ chức và 
cá nhân nước ngoài ñến liên hệ làm việc, giao lưu, hợp tác tại ñịa bàn. 

4. Các trường ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên nghiệp và cơ sở giáo 
dục trên ñịa bàn tỉnh: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, 
công chức, viên chức, ñặc biệt là học sinh, sinh viên cùng nhau giữ gìn an ninh, trật 
tự trong nhà trường và ngoài nhà trường; 

- Tích cực và chủ ñộng phối hợp với chính quyền, các tổ chức ñoàn thể tại ñịa 
phương, gia ñình học sinh, sinh viên, ñặc biệt là lực lượng công an ñịa phương trong 
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công tác ñảm bảo an ninh, trật tự trường học, nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng học 
sinh ñánh nhau ở trong và ngoài nhà trường. Chủ ñộng kiến nghị với chính quyền ñịa 
phương có biện pháp kiểm tra, giám sát, giải toả các hàng quán, dịch vụ xung quanh 
trường học nếu có biểu hiện phức tạp về an ninh, trật tự, hoạt ñộng vi phạm pháp luật; 

- Phát huy vai trò của các tổ chức trong nhà trường, ñặc biệt là các tổ chức 
ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, ðội TNTP Hồ Chí Minh và mô hình tự quản trong học 
sinh, sinh viên; thực hiện tốt việc nắm bắt diễn biến tình hình cán bộ, học sinh, sinh 
viên, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật, lệch lạc về ñạo ñức, lối sống 
ñể giáo dục phòng ngừa, không ñể xảy ra tình trạng mâu thuẫn, mất ñoàn kết, mất an 
ninh, trật tự trường học; 

- Bố trí cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tư vấn tâm lý, kỹ năng sống, hỗ trợ học 
tập, rèn luyện cho học sinh; nâng cao trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trong 
công tác quản lý học sinh, sinh viên; ñẩy mạnh các hoạt ñộng văn hoá, thể thao ñể thu 
hút học sinh, sinh viên tham gia tạo môi trường lành mạnh; tăng cường công tác bảo 
vệ nhằm ñảm bảo an ninh, trật tự trường học; 

 - Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, bảo ñảm các quyền lợi và 
nghĩa vụ ñối với cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. ðịnh kỳ tổ chức ñối thoại giữa 
lãnh ñạo nhà trường với người học và cán bộ, giáo viên ñể phát hiện, ñề xuất với cấp 
trên hoặc giải quyết theo thẩm quyền nguyện vọng chính ñáng của người học và cán 
bộ, giáo viên; xử lý kịp thời biểu hiện gây mất ñoàn kết nội bộ, tham nhũng, lãng phí, 
quan liêu, khiếu kiện tập thể, vượt cấp; 

- Tăng cường kiểm tra, ñánh giá; kịp thời biểu dương, khen thưởng những ñiển 
hình tiên tiến và xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm. 

5. Báo Phú Thọ, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo 
dục và ðào tạo ñẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin ñại 
chúng về công tác giáo dục ñạo ñức, lối sống cho học sinh, sinh viên và ñảm bảo an 
ninh trật tự trường học; phát hiện và ñưa tin kịp thời những mô hình, gương ñiển hình 
tiên tiến trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

6. ðề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và các ñoàn thể nhân dân 
trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong ñoàn viên, hội viên và nhân dân về công 
tác giáo dục ñạo ñức, lối sống cho học sinh, sinh viên và ñảm bảo an ninh trật tự 
trường học, ñồng thời ñẩy mạnh các hoạt ñộng phối hợp với Ngành Giáo dục thực hiện 
tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học. 

 

Yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành liên quan; chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; 
hiệu trưởng các trường ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề, cơ 
sở giáo dục trên ñịa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.  

 CHỦ TỊCH 

 

Chu Ngọc Anh 
 


