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THÔNG BÁO 
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY 

tại cuộc họp về vấn đề bảo đảm an ninh, trật tự trong môi trường học 

đường và công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, 

sinh viên và thanh, thiếu niên  
----- 

Ngày 06/5/2016, đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì 

cuộc họp về vấn đề bảo đảm an ninh, trật tự trong môi trường học đường và 

công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống... cho học sinh, sinh viên, 

thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ 

trong thời gian tới. Cùng dự họp có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

Công an tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở 

Thông tin - Truyền thông, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, 

Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Sau khi nghe đại diện lãnh 

đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, 

đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận, chỉ đạo: 

1. Đánh giá chung  

Thời gian qua, các ngành chức năng đã triển khai thực hiện một số biện 

pháp nhằm tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách 

mạng cho học sinh, sinh viên và thanh, thiếu niên. Tuy nhiên, thời gian gần đây 

tình trạng học sinh, sinh viên và thanh, thiếu niên có hành vi bạo lực trong môi 

trường học đường ngày càng diễn biến phức tạp, diễn ra ở nhiều cấp học, nhiều 

nơi; có vụ việc số lượng học sinh, sinh viên tham gia khá đông, một số vụ có cấu 

kết với thanh niên bên ngoài nhà trường để thực hiện hành vi gây hậu quả nghiêm 

trọng làm chết người, gây hoang mang trong dư luận. Vấn đề trên đã ảnh hưởng 

không nhỏ đến công tác giáo dục, đào tạo, đến sự phát triển nhân cách của các 

em; nạn nhân của các vụ bạo lực sẽ bị tổn thương nghiêm trọng về cả thể xác lẫn 

tinh thần.  

2. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 

Nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong môi trường học đường và 

nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học 

sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên trong thời gian tới; Thường trực Tỉnh uỷ thống 

nhất với các nhiệm vụ, giải pháp các sở, ngành đã đề ra; đồng thời, lưu ý một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: 
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2.1- Yêu cầu chung: Tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, 

giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên; 

nhất là trong việc phòng chống bạo lực học đường bằng các hình thức phong 

phú, sáng tạo, thiết thực phù hợp với từng đối tượng; tổ chức triển khai thực 

hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống 

tội phạm, về công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa 

cho thế hệ trẻ như: Chương trình hành động số 25-NQ/TU của Tỉnh uỷ (khoá 

XII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về "Đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế"; Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai 

đoạn 2015 - 2030”; Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, 

lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016 - 2020” của 

Chính phủ; Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng 

cách mạng cho thanh niên giai đoạn 2013 - 2020” của Ban Chấp hành Trung 

ương Đoàn; “Chương trình phát triển thanh niên Bình Thuận giai đoạn 2012 - 

2020” của UBND tỉnh. 

2.2- Một số nhiệm vụ cụ thể 

- Sở Giáo dục - Đào tạo: Tập trung xây dựng tốt hơn mối quan hệ giữa 

nhà trường - gia đình để nắm bắt tư tưởng, tâm lý, kịp thời ngăn chặn, xử lý 

những hiện tượng tiêu cực tác động đến lối sống, hành vi các em; đổi mới 

phương pháp dạy các môn học liên quan đến đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống 

cho các em (tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khoá, lồng ghép tuyên truyền các 

gương điển hình người tốt việc tốt, về các hành vi bạo lực học đường cần lên án, 

những hậu quả phải gánh chịu khi vi phạm pháp luật để các em thảo luận, rút ra 

bài học và nâng cao ý thức cho bản thân). Chỉ đạo các trường học tập trung kiểm 

tra, nắm tình hình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm pháp 

luật, bạo lực trong học sinh, sinh viên; phối hợp với lực lượng công an và chính 

quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trước cổng 

các trường học; xây dựng, nhân rộng mô hình “Trường học an toàn về an ninh, 

trật tự” trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm 

và giáo viên bộ môn, không để tình trạng định kiến xảy ra trong lớp học làm ức 

chế tâm lý dẫn đến tư tưởng bất mãn, bạo lực trong học sinh, sinh viên.   
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- Tỉnh đoàn Thanh niên: Chủ trì, phối hợp với các sở ngành chức năng xây 

dựng kế hoạch, chương trình tổ chức thực hiện tốt Đề án “Tăng cường giáo dục lý 

tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai 

đoạn 2016 - 2020” của Trung ương và của tỉnh. Xây dựng, củng cố và phát huy 

vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong việc triển khai công tác giác dục đạo đức, lối 

sống cho thanh, thiếu niên thông qua các hoạt động thực tiễn một cách cụ thể, 

thiết thực; kịp thời theo dõi, phát hiện các đối tượng học sinh cá biệt, học sinh có 

quan hệ với thanh niên chậm tiến bên ngoài xã hội, có các hành vi, biểu hiện tâm 

lý lệch lạc trong mối quan hệ của học sinh, sinh viên để có biện pháp chấn chỉnh, 

phân công giúp đỡ. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể 

thao, tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần giúp thanh, thiếu niên 

tránh xa các tệ nạn xã hội và bạo lực học đường. 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tăng cường triển khai các hoạt động thực 

hiện mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường - gia đình - xã hội để tạo điều kiện 

thuận lợi trong công tác giáo dục học sinh, sinh viên. Tổ chức tốt Nghị quyết 

liên tịch về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn 

xã hội”, trong đó chú ý vào việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ 

năng của gia đình, của người phụ nữ, người mẹ trong việc quản lý, giáo dục con 

em; khuyến khích, vận động các gia đình dành nhiều thời gian và sự quan tâm 

đến con cái trong việc học tập, sinh hoạt, trong mối quan hệ bạn bè; thể hiện vai 

trò của người phụ nữ trong việc phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ gìn trật tự 

an toàn xã hội.  

- Công an tỉnh: Chủ động, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục - Đào tạo và 

các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự 

trường học; kịp thời ngăn chặn các hành vi bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh, 

sinh viên. Thường xuyên theo dõi tình hình, xử lý nghiêm các đối tượng thanh, 

thiếu niên hư hỏng có hành vi gây mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau với học sinh, 

sinh viên trong các trường học. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp 

nghiệp vụ, đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.  

- Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch: Phối hợp với ngành Giáo dục - Đào 

tạo, Tỉnh đoàn Thanh niên và các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng 

các công trình văn hoá, tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ - thể thao 

nhằm tạo sân chơi bổ ích, môi trường sinh hoạt lành mạnh cho học sinh, sinh 

viên, thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ngành chức năng 

kiểm tra, chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh internet, các điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế những trò chơi bạo 

lực, các hành vi không lành mạnh trên mạng xã hội. 
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- Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tăng cường thời 

lượng phát sóng, phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo có hình thức phù hợp 

chuyển tải thông tin về người tốt việc tốt và lên án các hành vi bạo lực trong các 

trường học. 

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy để các 

cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh;                 

- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc;                                                    

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan;  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;                           
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(đã ký, đóng dấu)  

   

Lê Tấn Lai 
 


