
  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Số:          /SGDĐT-GDTrH        Bình Phước, ngày       tháng 12 năm 2020    
V/v trang bị tài liệu “Sổ tay An ninh  

trật tự, an toàn  trường học” đối với 

giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục 
 

 
Kính gửi:  

- Các trường THPT, THCS&THPT; 

         - Các phòng Giáo dục và Đào tạo. 

 

Thực hiện Quyết định số 3392/QĐ-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc phê duyệt “Sổ tay An ninh trật tự, an toàn trường học”; để hướng 

dẫn cho cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự, 

an toàn trường học; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị, trường học trang bị tài liệu “Sổ tay 

An ninh trật tự, an toàn trường học” cho cán bộ quản lý; giáo viên chủ nhiệm; giáo 

viên phụ trách công tác đoàn, đội; giáo viên phụ trách công tác tâm lý học đường, giáo 

dục quốc phòng và an ninh, an toàn trường học,.. 

Các đơn vị có nhu cầu đăng ký mua tài liệu trên gửi về Phòng Giáo dục Trung 

học, Sở Giáo dục và Đào tạo, Email: trunghoc@binhphuoc.edu.vn trước ngày 

25/12/2020. Thông tin cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại: 02713. 879107 để 

được hướng dẫn, giải đáp./. 

(Gửi kèm Quyết định số 3392/QĐ-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ GD&ĐT). 

 

Nơi nhận:       KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, GDTrH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NỘI DUNG 

SỔ TAY AN NINH TRẬT TỰ, AN TOÀN TRƯỜNG HỌC 

(Kèm theo Công văn số         /SGDĐT-GDTrH ngày     /12/2020 của Sở GD&ĐT) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

Giúp giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục xây dựng môi trường trường học an toàn, 

lành mạnh, thân thiện,.. để hạn chế tối đa các hành vi, hiện tượng: Bạo lực học đường, tai 

nạn thương tích, xâm hại, các vấn đề về cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, các rủi ro về 

thiên tai,.. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với giáo viên và cán bộ 

quản lÝ. 

II. ĐỀ CƯƠNG 

Phần thứ nhất: Một số vấn đề cơ bản về an ninh trật tự, an toàn trường học 

1. An ninh trật tự, an toàn trường học 

2. Vị trí, vai trò của công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học 

3. Các thông tin pháp luật về an ninh trật tự, an toàn trường học 

4. Trách nhiệm đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trường học 

Phần thứ hai. Hướng dẫn công tác an ninh trật tự, an toàn trường học 

1. Sự phát triển của công tác an ninh trật tự, an toàn trường học 

2. Thực trạng công tác an ninh trật tự, an toàn trường học 

3. Tổ chức thực hiện công tác an ninh trật tự, an toàn trường học 

Phần thứ ba. Một số tình huống cụ thể và những lưu ý 

1. Bạo lực học đường 

2. Xâm hại tình dục học đường 

3. Tai nạn thường tích 

4. Thiên tai thảm họa, dịch bệnh 

Ghi chú: Tài liệu “Sổ tay an ninh trật tự, an toàn trường học” có giá 150.000 

đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng)./. 
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