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Số: 341/PGDĐT-HCTC Tam Nông, ngày 25 tháng 4 năm 2019 

V/v triển khai “Quy định Quy tắc 

ứng xử trong các cơ sở giáo dục” 

 

  

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc. 

 

 Thực hiện Công văn số 517 /SGDĐT-CTTT ngày 19 tháng 4 năm 2019 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai “Quy định Quy tắc ứng xử trong các 

cơ sở giáo dục”; 

 Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị thực hiện một số yêu cầu sau: 

1. Khẩn trương tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện 

Bộ Quy tắc ứng xử trong đơn vị bằng nhiều hình thức phù hợp với đặc điểm tình 

hình của đơn vị như: Cần đưa lên cổng thông tin điện tử của đơn vị, thường xuyên 

tổ chức tuyên truyền thông qua các hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt đầu tuần, dán ở 

các bảng thông báo để giáo viên, học sinh, nhân viên nhà trường, cũng như phụ 

huynh học sinh và người dân khi đến trường biết.... 

2. Đối với các đơn vị đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học, cần 

tiến hành rà soát, bổ sung thêm nội dung cho phù hợp với Thông tư số 06/2019/TT-

BGD ngày 12 tháng 04 năm 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.  

Phòng GDĐT sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng và 

triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử theo quy định tại Thông tư này trong các 

đơn vị lồng ghép cùng với các hoạt động kiểm tra hàng năm theo qui định. 

Phòng GDDT yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo tinh 

thần công văn này./. 

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên; 

- Lãnh đạo PGD; 

- Chuyên viên PGD; 

- Lưu VT. 
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