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Kính gửi:  Ủy ban nhân tỉnh An Giang 

 

 Vào lúc 16 giờ 00 ngày 03/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhận được văn 

bản số 74/BC-THPTVX ngày 01/12/2020 của trường THPT Vĩnh Xương, báo cáo sự cố bất 

thường xảy ra tại trường THPT Vĩnh Xương. Nội dung báo cáo cụ thể như sau: 

Sáng ngày 30/11/2020, cô Huỳnh Thị Thu Huệ - giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp 10A4 

- báo tin em học sinh Nguyễn Thị Ngọc Yến (học sinh của lớp) không có mặt ở lớp và đã gọi 

điện báo cho gia đình biết; đồng thời cô Huệ đã đi tìm và phát hiện em Yến bị ngất trong nhà vệ 

sinh. Phát hiện sự việc, ngay lập tức nhân viên y tế đã tiến hành sơ cứu và gọi điện báo cho gia 

đình và gọi xe cấp cứu để đưa em đi bệnh viện nhưng gia đình không chịu đi xe cấp cứu mà gọi 

xe taxi đưa em đến Bệnh viện Nhật Tân (TP Châu Đốc). Nhà trường đã cử cô Huệ GVCN, đại 

diện trường đến bệnh viên thăm hỏi, thì mẹ em Yến báo là em đã khỏe rồi, và đã cảm ơn cô chủ 

nhiệm vì đã phát hiện và đưa em đi cấp cứu kịp thời. Nhưng đến buổi chiều thì gia đình em 

Yến gồm anh, chị đến trường báo là do nhà trường bắt em Yến làm kiểm điểm dưới cờ nên Yến 

tự tử. 

Trước đó, ngày 16/11/2020, nhà trường có mời cha, mẹ em Yến đến trường để trao đổi 

về việc vi phạm của em trong lớp học. Tại buổi làm việc này, gia đình đã thừa nhận em Yến có 

vi phạm và bản thân em Yến cũng đã xin lỗi GVCN, GV dạy lớp. Lãnh đạo nhà trường đã yêu 

cầu em Yến phải viết bản tự kiểm điểm, hứa sửa chữa, khắc phục và vào trường học tập nội 

quy... Tuy nhiên, sau đó, em Yến đã không nhận lỗi và khẳng định mình không sai gì cả. 

Ngày 28/11/2020, nhà trường có ban hành Thông báo gửi về gia đình, trong đó có liệt kê 

các lỗi mà em Yến đã vi phạm và yêu cầu em Yến phải viết kiểm điểm và thực hiện cấm túc 

hàng ngày trong 2 tuần (từ ngày 01/12/2020 đến ngày 12/12/2020). Đến sáng ngày 30/11/2020 

thì xảy ra vụ việc nêu trên. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Sở GDĐT đã liên lạc với lãnh đạo Sở Y tế nhờ 

nắm thông tin từ Bệnh viện Nhật Tân. Qua đó được Bệnh viện khẳng định: Ngày 30/11/2020, 

em Yến nhập viện với tình trạng không nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh viện cũng không xác 

định là em có uống thuốc tự tử hay không. Ngày 03/12/2020 gia đình đề nghị bệnh viện làm thủ 

tục để chuyển em lên bệnh viện Triều An TP HCM (theo thông tin từ gia đình, sau đó em Yến 

chuyển sang điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 2, TP HCM).  

 Sáng ngày 04/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã cử đoàn công tác đến trường 

THPT Vĩnh Xương để tìm hiểu sư việc và xin báo cáo bước đầu như sau: 



           - Em Nguyễn Thị Ngọc Yến là học sinh lớp 10A4, có vi phạm nội quy nhà trường, 

GVCN nhắc nhở và phối hợp với PHHS để giải quyết, sau đó trường tiếp tục mời cha mẹ học 

sinh vào trường để phối hợp giải quyết. Tuy nhiên, em Yến lúc đầu thừa nhận nhưng sau thì 

không thừa nhận khuyết điểm của mình.  

 - Về phía nhà trường, trong việc theo dõi, xử lý vụ việc đã có một số hạn chế, thiếu sót: 

 + Hiệu trưởng có sự nóng vội trong xử lý vấn đề, đề ra phương án xử lý học sinh chưa 

phù hợp với quy định hiện hành, trong khi chưa có sự bàn bạc, thống nhất trong nội bộ các 

thành viên ban giám hiệu trường. 

+ Lãnh đạo trường chưa quan tâm sâu sát tình hình diễn biến của vụ việc, phản ứng 

chậm và không hiệu quả.  

 - Về phía giáo viên chủ nhiệm lớp: 

 + Sự phối hợp giữa GVCN với gia đình học sinh trong việc giáo dục học sinh chưa phù 

hợp và chưa hiệu quả, gây bức xúc cho học sinh và gia đình học sinh. 

 + GVCN chưa kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu trường trong xử lý vụ việc, 

để sự việc kéo dài, diễn biến phức tạp. 

 Những hạn chế, thiếu sót nêu trên của lãnh đạo nhà trường và GVCN đã làm cho sự việc 

diễn biến theo chiều hướng không tích cực. 

 Để vụ việc sớm được giải quyết dứt điểm, đúng quy định, Sở GDĐT đã yêu cầu Ban 

giám hiệu trường tiếp tục thực hiện một số vấn đề sau:  

 - Thường xuyên quan tâm thăm hỏi tình hình sức khỏe học sinh và gia đình học sinh 

trong thời gian điều trị bệnh trên tinh thần phối hợp tích cực, tạo điều kiện để học sinh sớm 

bình phục, trở lại học tập bình thường.  

- Đề nghị Ban giám hiệu trường, GVCN tường trình đầy đủ, chính xác diễn biến của sự 

việc từ khi phát sinh vụ việc đến thời điểm hiện nay, làm cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn xử lý phù 

hợp. 

 - Lãnh đạo trường chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng 

trong việc giải quyết vấn đề, trấn an dư luận xã hội, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trong 

và ngoài nhà trường. 

 - Tổ chức họp cơ quan để thông tin tình hình diễn biến và phương hướng giải quyết vụ 

việc để công chức, viên chức, người lao động đơn vị nắm. 

 - Thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến vụ việc và kịp thời báo cáo về Sở GDĐT để 

có hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết phù hợp. 

 Ngoài ra, Sở GDĐT cũng đã chỉ đạo và nhắc nhở thủ trưởng đơn vị quán triệt trong đội 

ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm các quy định của ngành, quy định về đạo 

đức nhà giáo và các quy định của pháp luật…. phối hợp tốt với các đoàn thể trong và ngoài nhà 

trường, chính quyền địa phương trong công tác điều hành đơn vị và quản lý học sinh. Không để 

sự việc tương tự xảy ra trong thời gian tới; Rà soát, thực hiện đầy đủ các qui định, hướng dẫn; 

tổ chức quản lý chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo kỷ cương nề nếp, an toàn trường học, nhanh chóng 

ổn định nề nếp dạy và học của đơn vị. 



 Sở GDĐT sẽ tiếp tục xác minh, thu thập thêm các minh chứng để làm cơ sở cho việc xử 

lý các cá nhân và tập thể có liên quan và báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như Bộ 

GDĐT. 
 

Nơi nhận:                                                                               KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Bộ GDĐT (Vụ GDCTHSSV);                                                                           
- Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy; 

- Công an Tỉnh (phòng PA03); 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, CTTT. 
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