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V/v đôn đốc thực hiện các quy định
vềđạo đức nhà giáo

Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng/Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở;
- Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố;
Ngày 06/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) có Công văn số
5553/BGDĐT-NGCBQLGD về việc đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức
nhà giáo. Theo đó, việc một số giáo viên gần đây vi phạm đạo đức nhà giáo, có
hành vi bạo hành thể chất, tinh thần học sinh đã làm ảnh hưởng đến uy tín, hình
ảnh nhà giáo, gây bức xúc trong ngành và dư luận xã hội.
Để chủ động ngăn ngừa, phòng, chống các vụ việc tương tựtiếp diễn, Sở
GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao
động trong đơn vị nội dung Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường quản lí và nâng cao đạo đức nhà
giáo; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT ban
hành quy định về đạo đức nhà giáo; các quy tắc ứng xử, quy chế làm việc của cơ
quan đơn vị.
Cần nhấn mạnh: Những vụ việc giáo viên vi phạm đạo đức vừa qua là bài
học sâu sắc đối với ngành để mỗi giáo viên, mỗi nhà trường nghiêm túc rútkinh
nghiệm, từ đó có ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà
giáo.
2. Tăng cường các biện pháp quản lí, huy động các lực lượng tham gia
giám sát việc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo, tuyệt đối không để
xảy ra tình trạng bạo hành thể chất, tinh thần học sinh.Thường xuyên nắm bắt
thông tin tại đơn vị mình quản lí để chủ động xử lí, giải quyết.
3. Thực hiện nghiêm túc các quy định trong BộQuy tắc ứng xử của đơn vị
theo tinh thần công văn 1349/SGDĐT-CTTT ngày 21/9/2017của Sở GD&ĐT
hướng dẫn xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ sở giáo dục; không ngừng
bồi dưỡng kĩ năngứng xử và giải quyết các tình huống sư phạm trong bối cảnh
hiện nay; hỗ trợ tư vân tâm lý cho nhà giáo và người học.
4. Kết thúc học kỳ I, các cơ sở giáo dục báo cáo tình hình, kết quả triển
khai thực hiện Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT cũng như các quy định liên quanđến
đạo đức nhà giáo về Sở GD&ĐT (qua Phòng Chính trị, tư tưởng) trước ngày
10/01/2019.
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Xử lí, khắc phục, giải quyết khi có sự việc xảy ra và báo cáo đinh
̣ kì về Sở
GD&ĐT trước ngày 25/8 hàng tháng; báo cáo đột xuất khi có vụ việc xảy ra (kể
cả khi đã giải quyết)về Sở GD&ĐT, qua phòng Chính trị, tư tưởng, email:
ctttsgd@quangtri.gov.vn.
Nhâ ̣n đươ ̣c công văn này , Sở đề nghi ̣Thủ trưởng các đơn vi ̣ triể n khai
thực hiê ̣n nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Công đoàn Ngành GD&ĐT (p/h);
- Các phòng thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, CTTT.
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