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KẾ HOẠCH 

Đảm bảo an ninh trật tự trường học năm học 2022 - 2023 

 

Thực hiện Công văn số 2760/SGDĐT-GDCTHSSV ngày 07/10/2022 của 

Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống 

bạo lực học đường; đẩy mạnh thực hiện qui tắc ứng xử văn hóa và  đảm bảo trật 

tự an toàn xã hội tại trường học; 

Trường trung học phổ thông (THPT) Liên Chiểu xây dựng kế hoạch thực 

hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU 

- Phổ biến, quán triệt trong giáo viên, học sinh về các Luật, pháp lệnh, Nghị 

định, Thông tư, Chỉ thị và các công văn hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ an 

ninh trong trường học và cơ sở giáo dục của các cấp nhằm tiếp tục tăng cường 

nhận thức về công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong trường học 

cho viên chức, người lao động (VCNLĐ) và học sinh của nhà trường; 

- Tiếp tục thực hiện giáo dục, tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành 

luật pháp trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học 

sinh, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về 

trật tự an ninh trong toàn trường làm cơ sở để đạt hiệu quả thiết thực trong 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và giữ vững ổn định chính trị - xã 

hội; 

- Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của nhà trường với 

chính quiền địa phương và các đoàn thể chính trị trong công tác đảm bảo trật tự 

an ninh trật tự. 

II. NHIỆM VỤ CU THỂ  

1.  Đối với VCNLĐ 

- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật trẻ em năm 2016; Thông tư 

số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định 

qui tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và 

giáo dục thường xuyên; các văn bản chỉ đạo của các cấp về đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn 

xã hội trong trường học. Quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung 

trong Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA về công tác bảo vệ an 

ninh, trật tự trong trường học và cơ sở giáo dục; Quiết định số 46/2007/QĐ-

BGD&ĐT ngày 20/8/2007 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Qui định công tác 

bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 
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của Bộ Công an qui định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh 

nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, Nghị định số 

80/2017/NĐ-CP ngày 7/7/2017 của Chính phủ qui định về môi trường giáo dục 

an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường; 

- Tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và trấn áp tội phạm, đảm 

bảo an ninh, trật tự trong  trường học gắn với việc thực hiện chỉ thị 05 của BCT: 

“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với các cuộc 

vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, 

cuộc vận động: “Hai không” và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân 

thiện, học sinh tích cực” trong toàn cán bộ, giáo viên và học sinh. 

- Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nhà giáo; phát huy truyền 

thống quan tâm, yêu thương, chia sẻ của cán bộ giáo viên, nhân viên đối với học 

sinh, nhất là các trường hợp yếu thế 

- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh; 

giáo dục phòng, tránh tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; 

phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội… 

 - Thường xuyên theo dõi, giám sát, quản lí không để xảy ra bạo lực học 

đường đặc biệt là trong các giải thi đấu thể thao, các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ… 

- Bộ phận bảo vệ tăng cường công tác giám sát, quản lí đối với người ra - 

vào nhà trường, nhất là thời điểm đầu giờ và giờ tan học; không để người ngoài 

nhà trường tự ý ra - vào khuôn viên trường học. 

2. Đối với học sinh  

  - Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Chi đoàn vững mạnh, tự quản 

tốt, lớp học thân thiện, học sinh tích cực. 

- Tham gia các hoạt động tuyên truyền, ngoại khoá về bảo vệ an ninh trật 

tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và ma tuý; phòng cháy, chữa cháy; Vệ 

sinh An toàn thực phẩm.…  

- Không la cà hàng quán khu vực xung quanh trường, nâng cao ý thức cảnh 

giác không để tội phạm lôi kéo, lợi dụng. Kịp thời báo cáo cho thầy cô giáo, 

người lớn biết những người lạ mặt vào trường mà có hành vi, thái độ không rõ 

ràng, minh bạch. Tuyệt đối không xem, lưu truyền văn hóa phẩm đồi trụy, 

không vào những trang web có nội dung xấu, không lành mạnh. 

- Có thái độ, hành vi ứng xử văn hoá, tôn trọng, lễ phép với thầy cô, nhân 

viên nhà trường và người lớn tuổi, đoàn kết giúp đỡ bạn, trung thực trong lời 

nói, việc làm. Có ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà 

nước; Qui chế, nội qui của trường học, không dùng chất kích thích như ma tuý, 

thuốc lá, rượu bia, không gây gổ đánh nhau, không làm mất trật tự trong trường 

học, lớp học; không trộm cắp, không vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy 

tín, danh dự nhà trường. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban giám hiệu 

- Xây dựng kế hoạch triển khai đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh 

toàn trường.  

- Phối hợp với công an phường Hòa Hiệp Nam bảo đảm an ninh trật tự 

trong trường học, ngăn chặn, xử lí kịp thời các trường hợp trộm cắp tài sản nhà 

trường, tài sản học sinh, gây rối, đánh nhau trong trường học, khu vực xung 

quanh trường. 

- Tổ chức các hoạt động (như mit tinh, cổ động, cuộc thi tìm hiểu, …) 

hưởng ứng tháng cao điểm phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy; tháng an toàn 

giao thông.       

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành Pháp luật, các qui định 

về an ninh trật tự và nội qui của nhà trường. Xử lí nghiêm minh và kịp thời các 

hiện tượng vi phạm qui định về an ninh trật tự, nội qui của nhà trường. 

- Phân công thầy giáo Nguyễn Văn Toản, Phó hiệu trưởng 1 theo dõi, tổng 

hợp và báo cáo Sở GDĐT kết quả thực hiện của đơn vị. 

2. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, GVCN  

- Triển khai đến đoàn viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch của nhà trường. 

Bổ sung vào báo cáo Hiệu trưởng kết quả triển khai hàng tháng để thông báo 

đến Hội đồng sư phạm. 

- Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống; giáo dục 

phòng, tránh tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; phòng, 

chống ma túy, tệ nạn xã hội… 

3. Giáo viên chủ nhiệm 

- Quan tâm tới những học sinh gặp khó khăn trong học tập, nắm bắt diễn 

biến tư tưởng của học sinh trọng lớp, kịp thời thông báo và phối hợp với phụ 

huynh giáo dục.  

- Tổ chức cho học sinh, phụ huynh ký cam kết về thực hiện an toàn giao 

thông; phòng chống tội phạm và ma tuý; không hút thuốc lá trong trường. 

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trường học năm học 2022 - 

2023 của Trường THPT Liên Chiểu./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Sở GDĐT (báo cáo); 

- BGH (theo dõi); 

- Công đoàn, Đoàn thanh niên (t/k); 

- GVCN; 

- Website trường; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Phạm Minh 
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