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V/v tăng cường thực hiện các quy
định về đạo đức nhà giáo

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT và phổ thông có nhiều cấp học.

Thời gian qua, cùng với nhiều hoạt động giáo dục tích cực, ngành giáo dục và
đào tạo đã triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn, nhiều tấm gương
sáng trong đội ngũ thầy cô giáo tận tụy với nghề nghiệp, vượt lên những khó khăn,
hết lòng vì học sinh thân yêu;
Dù ngành đã có quy định, có nhiều văn bản nhắc nhở triển khai tổ chức thực
hiện, tuy nhiên, ở một vài nơi vẫn còn hiện tượng cán bộ, giáo viên vi phạm đạo đức
nhà giáo, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành.
Trước tình hình trên, cần phải tăng cường công tác quản lý và giáo dục không để
việc vi phạm đạo đức nhà giáo xảy ra trong ngành GDĐT.
Thực hiện công văn số 5553/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/12/2018 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc đôn đốc thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cần nghiêm túc thực hiện tốt
các nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai công văn 617/SGDĐT-CTTT ngày 04-5-2016 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà
giáo nhằm thực hiện tốt công văn số 1464/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05/4/2016
về tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo.
Triển khai tốt Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 về việc tăng cường
quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết
định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo về đạo đức nhà giáo; các quy tắc ứng xử trong trường học, quy chế làm việc của
cơ quan đơn vị.
2. Thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước và của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy
cô là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Trường học thân thiện, học
sinh tích cực”.
3. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, bản lĩnh
chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; giúp đỡ kịp thời các
nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và
công tác; cam kết trong nhà trường, trong cơ quan quản lý giáo dục không có nhà
giáo, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo. Chú trọng việc bồi dưỡng
và tự bồi dưỡng nhà giáo; hỗ trợ tư vấn về tâm lý có liên quan đến hoạt động sư
phạm của nhà giáo.

4. Nêu cao tính gương mẫu trong đội ngũ Nhà giáo về lối sống, đạo đức trong
mọi sinh hoạt, mọi lúc, mọi nơi; chú ý về hành vi ứng xử, lời nói, hành động đúng.
Giữ vững kỷ cương trường học. Tuyên dương các gương điển hình, gương sáng về
đạo đức nhà giáo, định kỳ tổ chức các hoạt động tôn vinh các nhà giáo và các điển
hình tiên tiến.
5. Tăng cường công tác kiểm tra và lồng ghép nội dung kiểm tra về đạo đức
nhà giáo đối với cơ sở (ít nhất 02 lần/năm học/đơn vị trực thuộc).
Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra thường xuyên tại đơn vị; trao đổi thông tin,
kịp thời về việc vi phạm đạo đức nhà giáo, đồng thời giải quyết nhanh các phản ảnh,
khiếu nại, tố cáo các vi phạm về đạo đức nhà giáo theo thẩm quyền; các trường hợp
vi phạm đạo đức nhà giáo, có biện pháp xử lý nghiêm minh, kịp thời, theo đúng quy
định của nội quy, quy chế, pháp luật và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với
lãnh đạo đơn vị, các tổ chức liên quan có nhà giáo, cán bộ quản lý vi phạm đạo đức
nhà giáo.
6. Nghiêm túc thực hiện việc thông tin, báo cáo:
- Thủ trưởng đơn vị báo cáo nhanh qua điện thoại Đ/c Nguyễn Tấn Lộc, ĐT:
0913.750.776 có biểu hiện về vi phạm đạo đức nhà giáo từ khi thủ trưởng đơn vị
nhận thông tin do đơn vị trực thuộc hoặc do các tổ chức trong trường báo cáo theo
phân cấp quản lý để tham mưu lãnh đạo Sở và lãnh đạo Sở sẽ có ý kiến đối với cơ
sở.
- Sau khi xử lý theo phân cấp quản lý, đơn vị báo cáo đầy đủ bằng văn bản
kết quả giải quyết về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính trị, tư tưởng) số 12
Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp Long Xuyên, An Giang. ĐT: 0293958.979.
Văn bản này các phòng GDĐT có thể chuyển trực tiếp đến các cơ sở GDĐT
trực thuộc (nếu Phòng GDĐT không có hướng dẫn thêm) và có báo cáo về Sở
GDĐT việc triển khai công văn này.
Nếu có vấn đề gì chưa rõ, vui lòng liên hệ Đ/c Nguyễn Tấn Lộc, để được giải
đáp thêm.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT (Cục NG&CBQLCSGD,
Vụ GDCT-HSSV);
- VP. UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy AG;
- Ban Nội chính tỉnh ủy AG;
- Công an tỉnh (PA03, PV05);
- UBND huyện, TX, TP;
- GĐ và các PGĐ Sở GDĐT;
- Công Đoàn ngành GDĐT;
- Các phòng, TTra Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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