
BO GIAO DITC VA DAO TAO LONG HOA XA HOI CHU NGHIA VItT NAM 
DO lap - Tkr do - Hph pinic 

/QD-BGDDT 	 Ha Noi, ngay 	thong 	nom 2021 

QUYET DINH 

Ve vF0 phe duy?t Tai lieu huong dAn Giao due phong tranh duoi nulfre hoc sinh 

BO TRU'ONG BO GIAO DiJC VA DAO TAO 

Can ar Nghi Binh so 123/2016/ND-CP ngay 01/9/2016 cfia Chinh phfi quy 
dinh chac ;fang, nhiem vy, quOn han va ca ceiu to chfrc cfia BO, ca quan ngang BO; 

Can cu. Nght c inh so 69/2017/ND-CP ngay 25/5/2017 cfia Chinh phu quy 
Binh chfir nang, nhiem vu, quyen han va ca cau 10 chfir efia BO Giao dye va Dao too; 

Theo d nghi: cfia Vy trweing Vy Giao dyc the chat. 

QUYET DINH: 

Dieu I. Phe duyet Tai lieu huang (an Gido dyc phong tranh dui ntroic h9c 
sinh do BO Gido dyc va Dao tao va BO Lao dOng, Thuang binh va Xa hOi phoi h9p 
xay dung (co tai lieu kein theo). 

Dieu 2. Tai lieu huong dan Giao dyc phOng tranh dui nuOc h9c sinh se 
di.rgc sir dyng lam tai lieu tap huan cho dOi ngil can bO, nha giao trong cac co so 
giao dyc mom non, giao dyc pho thong. 

Tai lieu duvc clang tai tren ang Thong tin,dien tir dm BO Giao dyc va Dao 
tao. Cac Giao dyc va Dao tao, co gido dyc mam non, giao dyc pho thong duvc 
khai thac, dyng lam tai 	trien khai trong nha trtrOng de gido dyc nang cao nh4n 
thirc, trang bi kien thirc, ky nang phong tranh duoi ntrOc cho tre em, hoc sinh. 

Dieu 3. Quye't dinh có hieu luc ke tir ngay 

Chanh Van phong, Vy tnrang Vy Gido dye the chat, Thu truing cac don vi 
lien quan thuOc BO Giao dye va Dao tao, Giarn doc cac Sa Gido dye va Dao tao, 
Giam dOc So Gido dyc, Khoa h9c va Cong nghe tinh Bac Lieu chiu trach nhiem thi 
hanh Quye't dinh nay./.t 

- Nhtr Di'u 3; . 
- 	twang (de b/c);.  
- Ca.c Thu truang (de ph/h); 
- Liru: VT, Vy GDTC. 

KT. BO  TR1U'ONG 
THU' TRIJ'ONG 

Ngo Thi Minh 
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