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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 01 năm 2019

vi vi phạm đạo đức nhà giáo

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Công an tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã;
Ngày 29/11/2018 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 12287/VPCPKGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về
việc xử lý xâm hại học sinh (có bản chụp Văn bản gửi kèm).
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Quốc Vinh giao:
Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh
và Xã hội, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã căn cứ
ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Văn bản nêu trên, tập trung chỉ đạo, thực
hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà
giáo, đặc biệt là các hành vi xâm hại trẻ em; xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm theo đúng quy định của Pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; định kỳ tổng hợp tình hình triển khai
và kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh;
- Chánh VP, Phó VP Phạm Xuân Phú;
- Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, KGVX.
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