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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 945 /PGD&ĐT-CM

Phong Thổ, ngày 22 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các trường trực thuộc
Thực hiện công văn số 2196/SGDĐT-CTTT ngày 20/10/2021của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường biện pháp giáo dục đạo đức lối sống
cho học sinh phòng Giáo dục và Đào tạo Phong Thổ hướng dẫn các trường
một số nội dung sau:
1. Tăng cường nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong học sinh; định
kỳ tổ chức hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với
học sinh thông qua các hình thức phù hợp để nắm tâm tư, nguyện vọng hoặc
xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong học sinh.
2. Triển khai hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học, rà soát
bổ sung nội dung trong Bộ quy tắc cho phù hợp với nhà trường (Bộ quy tắc
được công khai ở vị trí dễ quan sát), đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ, cách
ứng xử của học sinh; có giải pháp chấn chỉnh tình trạng ứng xử thiếu văn hóa;
không để xảy ra tình trạng bạo lực học đường.
3.Triển khai nghiêm túc Công văn số 1810/SGDĐT-CTTT ngày
02/9/2021 về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo
đảm trật tự an toàn giao thông năm học 2021-2022. Phối hợp với cha mẹ học
sinh trong việc giáo dục nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, không để
tình trạng vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông;
4. Tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương đảm bảo tuyệt đối về
an ninh trật tự, không để xảy ra mất an toàn trong trường học, khu ký túc xá
của học sinh nội trú, bán trú.
Căn cứ hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ với Phòng Giáo dục và
Đào tạo để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Lưu: VT,CM.

Nguyễn Vương Hùng

2

