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Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 924/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/3/2019 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi 
phạm đạo đức nhà giáo, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND 
các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện 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 việc tăng cường công tác quản lý và 
nâng cao đạo đức nhà giáo; Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 16/7/2018 của 
UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo 
lực học đường trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2018 - 2021. 

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các 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; phát hiện và 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 theo quy định của 
pháp luật. 

3. Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, nêu gương, biểu dương 
những tấm gương tiêu biểu người tốt, việc tốt trong các cơ sở giáo dục để tạo 
sức lan tỏa trong xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân và xã hội đối với nhà 
giáo và nhà trường. 

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, 
thành phố và các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: LĐTBXH, YT, TTTT, Ttra,  
CAT, NV, TC, VHTTDL; 
- Tỉnh Đoàn TNCSHCM; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
Các Phòng: KGVX, TH, KTTH, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

   
Nguyễn Long Hải 
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