
SỐ: /QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngáyfíf tháng 4 năm 2020

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Ke hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp 

bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các CO’ sỏ’ giáo dục 
giai đoạn 2020-2025

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----------------------  ĐỘC lập - T ự  do - Hạnh phúc

B ộ  TRƯỞNG B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, 
cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1863/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2019 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, 
chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, 
sinh viên,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động phòng 

ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sỏ' giáo 
dục giai đoạn 2020-2025 (sau đây gọi tắt là Ke hoạch hành động).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị vả Công tác 

học sinh, sinh viên, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào 
tạo; các sở giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

N ơ i lĩhận:
- Thủ tướng CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c); r r íx r r -
- Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam  (đê b/c); * • , v  IK -U U rN L r
- Bộ trưởng Phùng Xuân N hạ (để b/c); T H Ư  T R Ư Ơ N G
- VP Chính phủ, Ban Tuyên giáo TU,
Uỷ ban Văn hoá T NTNNĐ của Quốc hội (để b/c);
- Các bộ: Công an, Lao động-Thương binh và Xã hội,
Thông tin - Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Tư pháp, Y tế (để ph/h);
- TU’ Đoàn TNCSHCM , Hội LHPN Việt Nam (đế ph/h);
- UBND các tính, thành phố (để ph/h);
- UBQGĐMGD, Hội KHVN, Hội CGC (để ph/h);
- Như Điều 3 (để t/h);
- Đăng Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.



B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 
Phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em 

trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định Sốỹ$f/QĐ-BGDĐTngày. f t tháng^năm 2020 

của Bộ ừưỏng Bộ Giảo dục và Đào tạo)

I. MỤC TIÊU
1. Muc tiêu tổng quát
Xây dựng và bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; 

chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời hỗ trợ can thiệp đối với 
bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong cơ sở giáo dục mâm non, cơ sở 
giáo dục phố thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

2. Mục tiêu cụ thể
- 100% các cơ sở giáo dục tố chức tuyên truyền, phố biến, nâng cao nhận 

thức, trách nhiệm về phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em đến 
cán bộ, nhà giáo và người học;

- 100% các cấp quản lý giáo dục ban hành văn bản chỉ đạo theo phân cấp 
về công tác phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình 
dục trẻ em;

- 100% cơ sở giáo dục thực hiện nâng cao năng lực, bồi dưỡng đạo đức 
nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo 
dục;

- 100% các cơ sở giáo dục công khai tuyên truyền về kế hoạch phòng ngừa 
bạo lực học đường, thông qua tống đài bảo vệ trẻ em Quốc gia 111, các kênh tiếp 
nhận thông tin về bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong cơ sở giáo 
dục; thực hiện các biện pháp can thiệp hỗ trợ kịp thời khi phát hiện người học bị 
hoặc có nguy cơ bị bạo lực học đường, bị xâm hại tình dục;

- 100% cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương và cơ sở giáo dục có quy 
chế phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương về phòng ngừa, ngăn 
chặn, can thiệp hỗ ừợ kịp thời và xử lý triệt đế các vụ việc liên quan đến bạo lực 
học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong cơ sở giáo dục.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Đấy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến về phòng ngừa, hỗ trợ 

can thiêp đối vói bao lưc hoc đường, xâm hai tình duc trẻ em.•  M.  •  •  *  9  ' %  m

a) Xây dựng tài liệu, tố chức tuyên truyền, phố biến nâng cao nhận thức, 
chấp hành pháp luật của người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ 
sở giáo dục, gia đình người học về mối nguy hiếm và hậu quả của bạo lực học
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đường, xâm hại tình dục trẻ em và trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác và 
ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em;

b) Tuyên truyền các gương điển hình trong công tác phòng ngừa, hỗ trợ can 
thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trên các trang mạng 
(website), cống thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình 
thức khác cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo 
dục, gia đình người học và cộng đồng;

c) Xây dựng và chỉ đạo thực hiện, chiến dịch truyền thông về phòng, chống 
bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong cơ sở giáo dục;

d) Đấy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ 
năng phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em;

đ) Tăng cường quảng bá Tống đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em (số 
111) trong các trường học, cơ sở giáo dục: trên sách giáo khoa và các ấn phẩm 
dành cho người học, giáo viên;

e) Xây dựng và thực hiện có hiệu quả bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo
dục.

2. Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với 
bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em vào một số hoạt động giáo dục, 
nội dung chương trình, sách giáo khoa

a) Tăng cường lồng ghép, tích họp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ 
năng sống, ý thức chấp hành pháp luật của người học vào nội dung, chương trình 
môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ 
thông mới;

b) Lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo 
dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo 
lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em vào kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo 
dục;

c) Giáo dục, trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng về phòng ngừa, hỗ trợ 
can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em cho người học, cán 
bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục và gia đình người học;

d) Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với 
người học.

3. Nâng cao năng lực, phấm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ 
quản lý, nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục

a) Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền sự phối hợp của 
các to chức đoàn thế trong việc quản lý, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội 
ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục;

b) Tổ chức đánh giá, rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên phù 
hợp với chuyên môn, năng lực cá nhân, đảm bảo trong cơ sở giáo dục không có 
cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm quy 
chế chuyên môn nghiệp vụ;

c) Cơ sở giáo dục thường xuyên tố chức sinh hoạt chuyên đề về nâng cao 
đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo và việc áp dụng hiệu quả các phương 
pháp giáo dục tích cực trong nhà trường;
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d) Các cơ sở đào tạo giáo viên rà soát, cập nhật, đổi mới nội dung, chương 
trình, giáo trình, hình thức đào tạo; gắn yêu cầu kiến thức, nghiệp vụ sư phạm với 
năng lực, phấm chất nghề nghiệp cho sinh viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp, chuấn nghề nghiệp giáo viên. Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại 
khóa, thực hành, thực tập sư phạm đế rèn các kỹ năng sư phạm, kỹ năng giải 
quyết tình huống sư phạm, kỹ năng tư vấn tâm lý, hỗ trợ học sinh, bồi dưỡng đạo 
đức nhà giáo, chuyên đề đào tạo về công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên sư 
phạm;

đ) Tố chức tập huấn nâng cao năng lực phòng ngừa bạo lực học đường, 
xâm hại tình dục trẻ em cho người học và đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân 
viên trong cơ sở giáo dục.

4. Hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các 
cơ sở giáo dục

a) Thiết lập và vận hành hiệu quả các kênh thông tin về bạo lực học đường, 
xâm hại tình dục trẻ em của cơ sở giáo dục: hộp thư góp ý, đường dây nóng, hệ 
thống camera giám sát và các hình thức khác. Thiết lập kênh thông tin liên lạc 
giữa cơ sở giáo dục và gia đình người học đế tăng cường phối hợp quản lý, xử lý 
các tình huống liên quan tới bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em;

b) Xây dựng hệ thống theo dõi, thu nhận, thống kê và phân tích các nhóm 
đối tượng có nguy cơ xảy ra bạo lực học đường, xâm hại tình dục trong cơ sở 
giáo dục của ngành Giáo dục;

c) Tố chức triển khai hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội trong các cơ 
sở giáo dục phố thông.
(Các hoạt động cụ thê thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và phân công thực hiện 
tại Phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ THựC HIỆN
Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động bao gồm:
- Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm;
- Nguồn chi thường xuyên của cơ sở giáo dục;
- Tài trợ, viện trợ của các tố chức, cá nhân trong và ngoài nước;
- Các nguồn hợp pháp khác.
IV. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
X. Đối vói các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
a) Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (GDCTHSSV) là 

đơn vị chủ trì tham mưu Lãnh đạo Bộ triến khai Ke hoạch hành động; phối hợp 
với các đơn vị liên quan triên khai các hoạt động:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Kế hoạch hành động của ngành 
Giáo dục trong từng năm;

- Triến khai các nhiệm vụ cụ thế được giao;
- Lập dự toán kinh phí đảm bảo cho việc triển khai kế hoạch hàng năm;
- Phối hợp với các đơn vị triển khai ở các cấp, bậc học;
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- Tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc triển khai 
Kê hoạch hành động.

b) Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học 
sinh, sinh viên, các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan truyền thông chủ động tổ chức 
tuỵên truyền, giới thiệu các nội dung, tình hình triển khai, kết quả đạt được của 
Kê hoạch hành động.

c) Vụ Ke hoạch - Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán và bảo đảm kinh 
phí hăng năm thực hiện các hoạt động của Kê hoạch hành động.

2. Các sở giáo dục và đào tạo
a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tham mưu ủ y  ban nhân dân 

tỉnh/ thành phô trực thuộc Trung ương ban hành kê hoạch, văn bản chỉ đạo các cơ 
quan, ban, ngành của địa phương phối họp với ngành Giáo dục triển khai Ke 
hoạch hành động. Xây dựng kế hoạch trien khai Ke hoạch hành động trong các 
cơ sở giáo dục tại địa phương;

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nhiệm 
vụ được giao. Chỉ đạo trien khai việc cung cấp số liệu lên hệ thống thông tin điện 
tử về phòng, chống bạo lực học đường của ngành Giáo dục;

c) Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết và báo cáo việc thực hiện Ke hoạch 
hành động về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ GDCTHSSV) để tổng họp, báo 
cáo Bộ trưởng.

3. Các phòng giáo dục và đào tạo
a) Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức xã hội của địa 

phương triển khai Ke hoạch của ngành Giáo dục và của địa phương;

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện các nhiệm vụ 
được giao. Chỉ đạo trien khai việc cung cấp số liệu lên hệ thống thông tin điện tử về 
phòng, chống bạo lực học đường của ngành Giáo dục;

c) Định kỳ báo cáo cơ quan quản lý cấp trên kết quả thực hiện Kế hoạch 
hành động.

4. Các cơ sờ giáo dục
a) Lãnh đạo các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp 

trên việc trien khai Ke hoạch hành động. Trien khai hiệu quả công tác phòng 
ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với bạo lực và xâm hại trẻ em;

b)Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế 
hoạch thực hiện Ke hoạch hành động tại cơ sở giáo dục. Tổ chức ký cam kết, 
phối hợp hằng năm giữa gia đình người học với cơ sở giáo dục và các tổ chức 
đoàn thế về việc quản lý, giáo dục người học không để xảy ra bạo lực học đường;

c) Thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến năng lực, phẩm chất 
và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của cơ sở 
giáo dục. Xây dựng và trien khai bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; 
các mô hình phòng chống bạo lực học đường; trien khai bộ công cụ hỗ trợ



phòng ngừa các nguy cơ về bạo lực học đường và kịch bản ứng phó với các 
tình huống bạo lực.

cl) Tố chức các diễn đàn, hoạt động giáo dục tăng quyền tham gia của 
học sinh trong các hoạt động giáo dục.

đ) Khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao 
động trong cơ sở giáo dục áp dụng các phương pháp giáo dục tích cực. Tăng 
cường giáo dục các kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp ứng xử tích cực cho 
học sinh.

e) Cung cấp số liệu lên hệ thống thông tin điện tử phòng, chống bạo lực 
học đường của ngành Giáo dục.

g) Định kỳ báo cáo CO' quan quản lý cấp trên kết quả thực hiện Ke hoạch 
hành động.

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc xin liên hệ với 
Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ GDCTHSSV, số 35 Đại cồ Việt, Hà Nội) để 
chỉ đạo kịp thời.

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

5



PHỤ LỤC
CÁC HOẠT ĐỘNG THUỘC KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG • • • • «

Phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định so os-f/QĐ-BGDĐT ngày tháng -¿Ị năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

B ộ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TT Nội dung Chủ trì Phối hợp Thời
gian

I Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng ngừa, hỗ trợ 
dục trẻ em.

r

can thiệp đôi với bạo lực học đường, xâm hại tình

1

Xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, chấp 
hành pháp luật của người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên 
trong cơ sở giáo dục, gia đình người học về mối nguy hiểm và hậu 
quả của bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em và trách nhiệm 
phát hiện, thông báo, tố giác và ngăn ngừa hành vi bạo lực học 
đường, xâm hại tình dục trẻ em.

Vụ GDCTHSSV

Các Vụ, cục liên quan 
thuộc bộ, các bộ, 
ngành, cơ quan, tổ 
chức liên quan

2020 - 
2025

2

Tố chức tuyên truyền, phố biến nâng cao nhận thức, chấp hành pháp 
luật của người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở 
giáo dục, gia đình người học về mối nguy hiếm và hậu quả của bạo 
lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em và trách nhiệm phát hiện, 
thông báo, tố giác và ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường, xâm hại 
tình due trẻ em.

Cơ sở giáo dục Các cơ quan, các tố 
chức liên quan

2020-
2025

3

Tuyên truyên các gương điên hình trong công tác phòng ngừa, hô trợ 
can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trên 
các trang mạng (website), cống thông tin điện tử, các phương tiện 
thông tin đại chúng và các hình thức khác cho người học, cán bộ

Văn phòng Báo Giáo dục và Thời 
đại

2020-
2025



2

TT Nội dung Chủ trì Phối hợp Thời
gian

quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học 
và cộng đồng.

4
Xây dựng và chỉ đạo thực hiện, chiến dịch truyền thông về phòng, 
chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em trong cơ sở giáo 
duc

Văn phòng Các sở GDĐT 2020-
2025

5 Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, 
kỹ năng phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em. Vụ GDCTHSSV

Các Vụ, cục liên quan 
thuộc bộ, các bộ, 
ngành, cơ quan, tổ 
chức liên quan

2020-
2025

6
Tăng cường quảng bá Tông đài điện thoại Quôc gia bảo vệ trẻ em 
(số 111) trong các trường học, cơ sở giáo dục: trên sách giáo khoa 
và các ấn phấm dành cho người học, giáo viên

Nhà xuất bản Các cơ sở giáo dục 2020-
2025

7 Xây dựng và thực hiện có hiệu quả bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở 
giáo dục Cơ sở giáo dục Các cơ quan, các tổ 

chức liên quan
2020-
2025

II Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em vào 
một số hoạt động giáo dục, nội dung chương trình, sách giáo khoa

1

Tăng cường lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, 
kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật của người học vào nội 
dung, chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình 
sách giáo khoa giáo dục phố thông mới.

Các đơn vi thuôc 
Bộ

Các bộ, ngành liên 
quan

2020-
2025

2

Lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo 
dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp 
đối vói bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em vào kế hoạch 
giáo dục của cơ sở giáo dục.

Cơ sở giáo dục Các cơ quan, các tổ 
chức liên quan

2020-
2025

3 Giáo dục, trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng về phòng ngừa, hỗ Vụ GDCTHSSV Các bộ, ngành, tô 2020-



3

TT Nội dung Chủ trì Phối hợp Thời
gian

trợ can thiệp đối với bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em cho 
người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục và 
gia đình người học.

chức liên quan 2025

4 Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với 
người học.

Vụ GDCTHSSV Các bộ, ngành, đơn 
vị, tô chức liên quan

2020-
2025

III Nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục

1

Tăng cường sự lãnh đạo của câp ủy Đảng, chính quyên sự phôi hợp 
của các tô chức đoàn thê trong việc quản lý, bôi dưỡng đạo đức nghê 
nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở 
giáo dục

Các cấp ủy Đảng Các tố chức đoàn thế 
liên quan

2020-
2025

2

Tổ chức đánh giá, rà soát, bố trí đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên 
phù hợp với chuyên môn, năng lực cá nhân, đảm bảo trong cơ sở 
giáo dục không có cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên vi phạm 
đạo đức nhà giáo, vi phạm quy chế chuyên môn nghiệp vụ.

Cơ sở giáo dục Các cơ quan, các tổ 
chức liên quan

2020-
2025

3
Cơ sở giáo dục thường xuyên tố chức sinh hoạt chuyên đề về nâng 
cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo và việc áp dụng hiệu quả 
các phương pháp giáo dục tích cực trong nhà trường.

Cơ sở giáo dục Các cơ quan, các tố 
chức liên quan

2020-
2025

4

Các cơ sở đào tạo giáo viên rà soát, cập nhật, đối mới nội dung, 
chương trình, giáo trình, hình thức đào tạo; gắn yêu cầu kiến thức, 
nghiệp vụ sư phạm với năng lực, phấm chất nghề nghiệp cho sinh 
viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuan nghề nghiệp giáo 
viên.

Các cơ sở đào 
tạo giáo viên

2020-
2025

5
Tăng cường tố chức các hoạt động ngoại khóa, thực hành, thực tập 
sư phạm để rèn các kỹ năng sư phạm, kỹ năng giải quyết tình huống 
sư phạm, kỹ năng tư vấn tâm lý, hỗ trợ học sinh, bồi dưỡng đạo đức

Cơ sở giáo dục Các cơ quan, các tổ 
chức liên quan

2020-
2025



4

TT Nội dung Chủ trì Phối hợp Thời
gian

nhà giáo, chuyên đề đào tạo về công tác chủ nhiệm lớp cho sinh viên 
sư phạm.

6
Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực phòng ngừa bạo lực học đường, 
xâm hại tình dục trẻ em cho người học và đội ngũ cán bộ quản lý, 
nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục.

Bộ GDĐT, các 
Sơ GDĐT, các 
cơ sở đào tạo 
giáo viên, các cơ 
sở giáo dục

Các cơ quan, các tổ 
chức liên quan

2020-
2025

IV Hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trong các cơ sở giáo dục

1
Thiết lập và vận hành hiệu quả các kênh thông tin về bạo lực học 
đường, xâm hại tình dục trẻ em của cơ sở giáo dục: hộp thư góp ý, 
đường dây nóng, hệ thống camera giám sát và các hình thức khác.

Cơ sở giáo dục Các cơ quan, các tổ 
chức liên quan

2020-
2025

2

Thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục với cơ quan 
chức năng và gia đình người học để tăng cường phối hợp quản lý, xử 
lý các tình huống liên quan tới bạo lực học đường, xâm hại tình dục 
trẻ em.

Cơ sở giáo dục Các cơ quan, các tổ 
chức liên quan

2020-
2025

3
Xây dựng hệ thống theo dõi, thu nhận, thống kê và phân tích các 
nhóm đối tượng có nguy cơ xảy ra bạo lực học đường, xâm hại tình 
dục trong cơ sở giáo dục của ngành Giáo dục.

Vụ GDCTHSSV

Cục CNTT, các Vụ 
cục liên quan thuộc 
Bộ. Các bộ, ngành, cơ 
quan, tố chức có liên 
quan

2020-
2025

4 Tổ chức triển khai hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội trong các 
cơ sở giáo dục pho thông.

Vụ GDCTHSSV

Các Vụ cục liên quan 
thuộc Bộ. Các bộ, 
ngành, cơ quan, tô 
chức có liên quan

2020-
2025

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


