
XÃ THUẬN HÒA RA MẮT MÔ HÌNH “TRƯỜNG HỌC 
AN TOÀN” 

 Chiều ngày 11/07/2022, tại Nhà văn hóa xã Thuận Hòa đã tổ chức lễ ra mắt mô 
hình "trường học an toàn" về dự có đồng chí Hoàng Văn Kiên - Phó Trưởng Công 
an huyện, ở xã có đồng chí Lê Thị Hòa - Chủ tịch UBND xã, các đồng chí đại diện 
ban ngành đoàn thể xã, đồng chí Nguyễn Minh Đạt hiệu trưởng trường THCS và 
tập thể giáo viên, học sinh.  

 

Quang cảnh buổi lễ 

Hàng năm, Trường THCS Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc có khoảng 322 học 
sinh với 13 lớp học. Trước cổng trường có quốc lộ 28 ngang qua. Những năm gần 
đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã 
Thuận Hòa cũng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm nhập vào nhà 
trường, như: tai nạn giao thông, tệ nạn ma túy, bạo lực học đường. Do đó, việc xây 
dựng mô hình “Trường học an toàn” có ý nghĩa quan trọng, quyết định kết quả xây 
dựng nhà trường đạt chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”.  

Ban chỉ đạo mô hình sẽ trực tiếp phân công nhiệm vụ cho 10 thành viên nòng cốt 
tham gia mô hình, được cơ cấu đầy đủ các thành phần của nhà trường, chính quyền 
đại phương và Hội Cha mẹ học sinh thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí đã được 
xây dựng, như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác tự 
phòng, tự quản, tự bảo vệ; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đảm bảo trật tự an 
toàn giao thông và phòng, chống tệ nạn xã hội về ma túy, bạo lực trong và ngoài 
trường học. 



  

 

Đồng thời, 100% giáo viên ký cam kết thực hiện tiêu chí “an toàn về an ninh trật 
tự”; 100% học sinh cam kết thực hiện tốt tiêu chí ‘3 không, 3 phải”: không để xảy 
ra hành vi vi phạm pháp luật và Luật Giao thông đường bộ; không để xảy ra tình 
trạng bạo lực học đường, không có học sinh phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội; 
không có hành vi xúi giục, kích động học sinh gây mất an ninh trật tự trong và 
ngoài nhà trường... 

 


