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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chính phủ quy định vê môi trường giáo dục
Hà Nội, ngày/ ĩ  thảng 10 năm 2017

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

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Ngày 17 tháng 7 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 
thiện, phòng, chống bạo lực học đường (Nghị định số 80/2017/NĐ-CP); để 
triển khai thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Nghị định số 80/2017/NĐ-CP trong 
ngành Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo 
thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

- Tham mưu úy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của địa phương triển khai Nghị định số 
80/2017/NĐ-CP trên địa bàn.

- Chỉ đạo các phòng, ban thuộc Sở, các phòng giáo dục và đào tạo và 
các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện đây đủ, nghiêm túc, hiệu 
quả các nội dung của Nghị định số 80/2017/NĐ-CP.

- Chủ động thanh tra, kiếm tra, giám sát việc triến khai thực hiện 
Nghị định số 80/2017/NĐ-CP theo phân cấp quản lý.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP các 
sở giáo dục và đào tạo cần chủ động trao đổi với các bên có liên quan, đồng 
thời báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để chỉ đạo kịp thời.

Thông tin liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục 
Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, 35 Đại cồ  Việt, Hà Nội. Điện thoại: 
0912140358; email: patuan@moet.gov.vn)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.
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