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KẾ HOẠCH
Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn trường học
giai đoạn 2021 - 2025 ngành Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội
về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025; Thực hiện chỉ đạo
của UBND Thành phố; Ban Chỉ đạo Chương trình 09 Thành ủy; Ban Chỉ đạo 197 và
Ban Chỉ đạo 138 Thành phố;
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội xây dựng kế hoạch tăng cường bảo
đảm an ninh trật tự, an toàn trường học giai đoạn 2021- 2025 như sau:
I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung
- Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, tăng cường vai trò lãnh đạo của các
cấp uỷ Đảng, Ban Giám hiệu, phát huy sức mạnh tổng hợp của cơ quan, đơn vị
trường học về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học trên địa bàn
Thành phố;
- Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong
công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác tuân
thủ và ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông.
- Nâng cao năng lực và khả năng ứng phó, xử lý các tình huống của cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thông qua các buổi tuyên truyền, tập huấn,
diễn tập trong nhà trường.
- Tạo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa nhà trường, gia đình và xã hội
trong thực hiện các giải pháp ảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học.
2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025
100% cán bộ giáo viên, nhân viên được tuyên truyền, học tập nghị quyết của
các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
100% trường học đảm bảo an ninh, an toàn phòng, chống bạo lực học đường, vi
phạm pháp luật. Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học
theo hướng dẫn của Sở GDĐT.
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100% cán bộ, viên chức, nhân viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục và đơn
vị trường học được phổ iến, quán triệt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật
tự an toàn giao thông (ATGT); ký cam kết với nhà trường chấp hành nghiêm t c các
quy định về ATGT.
100% đội ngũ làm công tác giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng
thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
100% cha mẹ học sinh được phổ iến, hướng dẫn, phối hợp thực hiện tốt trong
việc giáo dục đạo đức, lối sống cho các em trong mỗi gia đình.
Đến năm 2025, có 100 000 quần ch ng ưu t được tham gia học lớp cảm
tình Đảng. Đảng viên mới được kết nạp khoảng 15 000 đồng chí; 100% học sinh
tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, hoạt động lao động
tập thể.
3. Yêu cầu
- Các đơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và trường học xác định đây
là nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm học; có ý thức xây dựng nội dung thiết thực,
cụ thể phù hợp với đặc điểm nhà trường, địa phương nơi trường đóng, tổ chức triển
khai thực hiện kế hoạch tích cực, hiệu quả công tác an ninh an toàn trường học.
- Trong từng năm học quán triệt nghiêm túc, sâu, rộng tới từng cán bộ, viên
chức, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh từ đó chỉ đạo các thành viên trong đơn
vị thực hiện có hiệu quả;
- Kịp thời biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình có thành t ch
xuất sắc trong công tác ảo đảm an ninh trật tự, nhắc nhở, xử lý kịp thời những
trường hợp vi phạm pháp luật trong ngành.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ
- Thành lập Ban Chỉ đạo cấp ngành, phối hợp tổ chức kiểm tra các cơ sở giáo
dục trong năm học.
- Chủ động phối hợp cùng Công an Thành phố xây dựng Quy chế phối hợp; tổ
chức giao an; sơ kết, tổng kết theo định kỳ, tổng hợp báo cáo Bộ GDĐT và UBND
Thành phố về công tác an ninh trật tự, an toàn trường học thuộc phạm vi quản lý.
- Các phòng thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động hướng
dẫn các cơ sở giáo dục, các nhà trường theo cấp học thực hiện nghiêm túc các quy
định về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học.
- Thực hiện công tác ảo đảm an ninh, trật tự theo sự chỉ đạo của Bộ GDĐT
và UBND thành phố Hà Nội.
2. Giải pháp
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- Thực hiện Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội
khóa XIII về “Tăng cường các iện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm”; Nghị
quyết số 37 của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn
2015-2025 định hướng đến 2030;
- Tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp số 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày
27/02/2017 giữa Sở GDĐT và Công an Thành phố về đảm ảo an ninh trật tự, an
toàn trường học;
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hiệu quả, phấn
đấu xây dựng mỗi trường học phải thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn
luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống; giáo dục truyền thống
văn hóa cho thế hệ trẻ;
- Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, chuẩn ị tốt các điều kiện về cơ sở
vật chất... triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho phù hợp
tình hình ch nh trị, văn hóa, xã hội của mỗi đơn vị tại địa phương;
- Thiết lập hòm thư, đường dây nóng trong mỗi nhà trường để kịp thời phát
hiện, tiếp nhận và xử lý các hành vi ạo lực học đường và hành vi vi phạm pháp luật
đồng thời ảo vệ quyền lợi, tạo môi trường an toàn trong trường học. Tiếp tục thực
hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học theo hướng dẫn của ngành Giáo dục.
- Triển khai hiệu quả công tác tư vấn tâm lý trong trường học tập chung các
nội dung như: Tư vấn tâm lý, tư vấn các mối quan hệ trong xã hội, tư vấn lứa tuổi vị
thành niên, tư vấn tâm lý học giới t nh và sức khỏe sinh sản, tư vấn tâm lý gia đình,
tư vấn tâm lý học nghề nghiệp, tư vấn những vấn đề của xã hội hiện đại, tư vấn
phương pháp học tập tốt, xử lý kịp thời các tình huống gây áp lực cho học sinh.
- Khuyến kh ch cán ộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sử dụng phương tiện
giao thông công cộng đảm ảo an toàn và giảm ùn tắc giao thông.
- Phối hợp cùng các Sở, ngành tham mưu cho UBND Thành phố có cơ chế và
ố ch lực lượng làm công tác ảo vệ trong nhà trường đảm ảo đủ về số lượng,
trình độ chuyên môn theo quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Thành lập Ban Chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học
theo năm học.
- Phòng Chính trị, tư tưởng là đơn vị thường trực tham mưu gi p Ban Chỉ đạo
xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị giao an định kỳ, sơ kết, tổng kết và gửi
báo cáo về Bộ GDĐT và UBND Thành phố theo quy định.
- Văn phòng Sở có trách nhiệm phối hợp với phòng Chính trị, tư tưởng thẩm
định hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trình
Ban thi đua khen thưởng các cấp.
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- Các phòng thuộc Sở theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, đôn
đốc các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện các nội dung của kế hoạch.
2. Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã
- Căn cứ tình hình thực tế phối hợp với cơ quan Công an và các đoàn thể
chính trị, xã hội của địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công
tác đảm bảo an ninh trật tự , an toàn trường học giai đoạn 2021-2025, chỉ đạo, kiểm
tra các nhà trường trực thuộc trong triển khai thực hiện.
- Chỉ đạo các nhà trường tổng kết và khen thưởng; tiếp nhận, rà soát, thẩm
định hồ sơ đề nghị khen thưởng, trình Ban thi đua khen thưởng cấp trên khen thưởng
theo quy định.
3. Các đơn vị trường học trực thuộc
- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện kế hoạch theo nhiệm vụ từng năm học
xác định cụ thể những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu,
điều kiện thực tế ở mỗi nhà trường.
- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, viên chức, nhân viên, học sinh
trong đơn vị thực hiện văn hóa ứng xử và nội quy, quy chế của đơn vị, xây dựng,
nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, tạo sự lan tỏa của các điển hình tiên
tiến, gương người tốt, việc tốt.
Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã, các trường trực thuộc báo cáo kết quả triển
khai thực hiện kế hoạch vào báo cáo tổng kết năm học gửi về Sở GDĐT qua phòng
Chính trị, tư tưởng số 81 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, địa chỉ email:
cttt@hanoiedu.vn.
Sở GDĐT đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã, các trường trực
thuộc nghiêm túc thực hiện kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có
vướng mắc, xin liên hệ với Sở GDĐT qua phòng Ch nh trị, tư tưởng số điện thoại
02439411232./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT;
- UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Công an Thành phố;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, CTTT.
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