UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 150 /PGDĐT-HC.

Sa Đéc, ngày 16 tháng 3 năm 2018.

V/v thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào
các vấn đề về trẻ em thành phố Sa Đéc năm
2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH,THCS.
Thực hiện Quyết định 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề
về trẻ em giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 15/KH-SLĐTBXH ngày 30 tháng 01
năm 2018 của Sở Lao động - TB&XH Tỉnh Đồng Tháp về thúc đẩy quyền tham
gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh Đồng Tháp năm 2018;
Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 14 tháng 03 năm 2018 của UBND Thành
phố Sa Đéc về thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em tỉnh
Đồng Tháp năm 2018;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố yêu cầu Hiệu trưởng các trường TH,
THCS thực hiện một số nội dung như sau:
1/ Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về nâng cao nhận thức và kỹ năng
thực hiện quyền tham gia của trẻ em thông qua tổ chức các diễn đàn đối thoại, sinh
hoạt ngoại khoá; thông qua các phương tiện thông tin của đơn vị như: chương trình
phát thanh măng non, phát thanh học đường, bảng thông báo, trang tin điện tử đơn
vị, facebook nhóm của đơn vị…
Chỉ tiêu: tổ chức diễn đàn đối thoại giữa học sinh với CB_GV trong đơn vị
(1 lần/năm học).
2/ Kiểm tra rà soát, bổ sung các hộp thư góp ý, hộp thư “Điều em muốn nói ”
để tạo điều kiện cho các em học sinh thuận lợi được bày tỏ chính kiến, những kiến
nghị của mình đối với nhà trường.
Chỉ tiêu: có ít nhất 04 hộp thư góp ý/ đơn vị.
3/ Xây dựng, cải tạo hình thành nhiều khu vực thuận lợi trong khuôn viên
trường học để học sinh có thể vui chơi, giải trí, TDTT.
4/ Khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên, cán bộ Đoàn,
giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh được tập huấn, bồi dưỡng,
nâng cao, năng lực về việc xây dựng và áp dụng phương pháp giáo dục gắn liền
với sự tham gia của trẻ em.
5/ Phối hợp phối hợp cùng cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xã,
phường, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP HCM thực hiện lồng
ghép các nội dung có sự tham gia của trẻ em vào các môn học chính khóa, hoạt
động ngoại khóa phù hợp với cấp học, trình độ đào tạo và năng lực, sự phát triển
của trẻ em.
6/ Củng cố, đẩy mạnh hoạt động tư vấn tâm lý học đường ở các trường
THCS đạt hiệu quả theo đúng hướng dẫn của ngành giáo dục.
1

7/ Có biện pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả, thường xuyên nhằm ngăn chặn
tốt nhất tình trạng bạo lực học đường.
8/ Hiệu trưởng các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép vào trong
báo cáo hàng tháng. Ngoài ra, đơn vị báo cáo thực hiện tổng hợp cả năm 2018 về
Phòng Giáo dục trước ngày 31/10/2018 qua email.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc yêu cầu Hiệu trưởng các
trường TH,THCS nghiêm túc triển khai thực hiện tốt tinh thần công văn này. Mọi
thắc mắc, yêu cầu liên hệ Ông Nguyễn Thanh Liêm – SĐT: 3868155 hay
01275899878 để được tư vấn giúp đỡ./.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:
- Phòng LĐTB &XH “để phối hợp”;
- Thành Đoàn Sa Đéc“để phối hợp”;
- Các Phó trưởng phòng PGD“để biết”;
- Hiệu trưởng TH, THCS“để th.hiện”;
- Lưu: VT.

Ký bởi: Phòng Giáo
dục và Đào tạo
Email:
phonggiaoduc.tps
d@dongthap.gov.
vn
Cơ quan: Thành
phố Sa Đéc, Tỉnh
Đồng Tháp
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