
    ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH  
 

Số: 741 /UBND – GDĐT 
V/v Tăng cường chỉ đạo, khắc phục 

 tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo  

và phòng, chống bạo lực học đường 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hà Tĩnh, ngày 04 tháng 4 năm 2019 
 

 

 

         Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

- Các trường học trên địa bàn thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1649/ UBND-KGVX ngày 26/3/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà 

giáo, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng 

các trường học thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của 

Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng 

chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về viê ̣c tăng cường công tác quản lý và nâng cao 

đaọ đức nhà giáo. 

2.Tiếp tục triển khai nghiêm túc Công văn số 5424/UBND - KGVX ngày 

10/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 1883/SGDĐT- CTTT ngày 

26/11/ 2018 của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh về việc tăng cường công tác quản lý 

và nâng cao đạo đức nhà giáo. 

3.Tiếp tục phổ biến tuyên truyền sâu rộng cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên, 

nhân viên hiểu rõ nội dung ý nghĩa của việc thực hiện Quyết định số 16/QĐ- 

BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Đạo 

đức nhà giáo, từ đó nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc, gương mẫu trong 

tổ chức thực hiện. 

4. Ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, đẩy mạnh 

các hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo, đồng thời vinh danh 

tuyên truyền nhân rộng những tấm gương tiêu biểu nhà giáo tận tụy, hết lòng vì 

học sinh để lan tỏa tại đơn vị và toàn ngành.  

5. Tăng cường tự kiểm tra nền nếp kỷ cương trường học, xử lý nghiêm giáo 

viên, nhân viên, người lao động có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, hành vi bạo 

hành thể chất, tinh thần học sinh. 

6. Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành 

chức năng liên quan thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các 

hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, đặc biệt là hành vi xâm hại trẻ em.  

7. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra các trường học, cơ sở giáo dục trong 

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

phòng, chống các vi phạm về đạo đức nhà giáo. 



- Thường xuyên rà soát, phát hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố 

xử lý kịp thời, không bố trí đứng lớp các giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên 

quyết đưa ra khỏi ngành Giáo dục những trường hợp vi phạm nghiêm trọng đạo 

đức nhà giáo, đặc biệt là hành vi xâm hại trẻ em. Xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

Nhận được công văn này, yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng 

các trường học thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:      
- Như trên; 
- Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (b/c); 
- TT Thành ủy;  

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Ban tuyên giáo Thành ủy; 

- UBND các phường, xã; 

- Các phòng: VHTT, LĐTBXH,  

  Thanh tra, Tư pháp, Nội vụ; 
- Lưu: VT. GD ĐT 
- Gửi: 
+ Bản giấy: T/phần không nhận bản điện tử; 
+ Bản điện tử: T/phần còn lại. 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                             (đã ký) 

 

 

Phạm Hùng Cường 
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