
HỘI THẢO  

Tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh Sơn La 

Với mục tiêu “xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện”; 

nhằm góp một phần nỗ lực trong việc tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu ngăn chặn tình 

trạng bạo lực học đường trong nhà trường, ngày 30/10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo 

đã tổ chức Hội thảo “Tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường 

trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sơn La”. Tham dự Hội thảo có các đồng 

chí Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; các đồng chí đại diện Lãnh đạo Thường trực 

UBND huyện, thành phố; Lãnh đạo các cơ quan ban ngành: Công an tỉnh Sơn La, 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La, Công an thành phố Sơn La và đội ngũ cán bộ 

quản lý, nhà giáo ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh. 

 

PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì và phát biểu chỉ 

đạo tại Hội thảo 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận về thực trạng, nguyên 

nhân và giải pháp của vấn đề bạo lực học đường từ các góc độ khác nhau. Qua những 

nội dung được đưa ra bàn luận, rất nhiều những kinh nghiệm, biện pháp hay được 

chia sẻ. Theo đó, mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội giữ một vai trò quan 

trọng trong công tác phòng, chống bạo lực học đường. 

 



 

Đ/c Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La 

phát biểu tại Hội thảo 

 

Đ/c Phạm Thị Hương Giang (Phó Hiệu trưởng trường THCS Quyết Thắng, thành phố Sơn 

La) tham luận tại Hội thảo 

Kết luận Hội thảo, PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo đề nghị có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa ngành Giáo 

dục với các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh; đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ của Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc nắm bắt kịp thời diễn 

biến tình hình bạo lực học đường, tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục học 

sinh nhằm từng bước hạn chế và đẩy lùi vấn nạn bạo lực học đường. 

Người thực hiện: Bùi Phương Thảo (Sở GD&ĐT Sơn La) 


