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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÝ NHÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 331 /UBND-GDĐT 

V/v chỉ đạo tăng cường thực hiện     

quy định về đạo đức nhà giáo và 

phòng, chống bạo lực học đường 

 Lý Nhân, ngày 24  tháng 4 năm 2019 

 

Kính gửi:   

                     - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. 
 

Trong thời gian qua tại một số tỉnh, thành phố đã xảy ra tình trạng giáo 

viên vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường làm ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến uy tín, hình ảnh nhà giáo, tác động xấu đến môi trường giáo dục và gây bức 

xúc trong dư luận nhân dân. Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định và không 

để xảy ra vi phạm về đạo đức nhà giáo đối với cán bộ quản lý và giáo viên; không 

để xảy ra hành vi bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện; 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn; các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường công 

tác chỉ đạo, quản lý thực hiện quy định về đạo đức nhà giáo, trong đó thực hiện 

tốt các công việc sau: 

1. Đối với các cơ sở giáo dục 

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 

80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ về môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT 

ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác quản lý và 

nâng cao đạo đức nhà giáo; Chỉ thị 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ 

sở giáo dục; Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và các văn bản của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về thực hiện quy định đạo đức nhà giáo, phòng chống bạo lực học đường. 

Thực hiện nghiêm những quy định về đạo đức nhà giáo, chú trọng bồi 

dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong 

và giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo. 

Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các nội dung, quy định về xây dựng 

trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường.  
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Báo cáo kịp thời với cấp quản lý các trường hợp vi phạm đạo đức nhà 

giáo, bạo lực học đường cũng như các sự việc bất thường xảy ra trong đơn vị để 

có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời, phù hợp. 

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phối hợp với các địa phương, ban, ngành có liên quan thường xuyên kiểm 

tra việc thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân 

thiện, phòng, chống bạo lực học đường và quy định về đạo đức nhà giáo. 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc làm tốt công tác phối hợp với cha 

mẹ hoặc người giám hộ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác 

quản lý, giáo dục học sinh. 

Thường xuyên rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời theo thẩm quyền, không 

bố trí đứng lớp đối với các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện kiên quyết đưa ra khỏi ngành những trường hợp vi phạm 

nghiêm trọng đạo đức nhà giáo theo quy định của pháp luật.  

Xử lý nghiêm theo quy định những học sinh có hành vi bạo lực, vi phạm 

pháp luật trong vào ngoài cơ sở giáo dục. 

3. Đối với UBND các xã, thị trấn 

Thường xuyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn xã/thị trấn tích cực thực hiện nghiêm túc các quy định về 

giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo, xây dựng trường học an toàn, 

lành mạnh, phòng tránh tai nạn thương tích, phòng, chống bạo lực học đường./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Như kính gửi (để thực hiện);  

- Lưu: VT, GDĐT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Thế Mạnh 
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