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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 1243 /SGDĐT-VP 

V/v tổ chức thực hiện Thông tư 06/2019/TT-

BGDĐT về quy định Quy tắc ứng xử trong 

các cơ sở giáo dục 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Đồng Nai, ngày  25  tháng  4 năm 2019 

Kính gửi:  
 

 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trường THPT; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

  Ngày 12/4/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 

06/2019/TT-BGDĐT 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 (Thông tư 06/2019/TT-

BGDĐT). Sở Giáo dục và Đào tạo sao gửi các đơn vị Thông tư này và yêu cầu các 

đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: 

1. Đối với các Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Tổ chức quán triệt nội dung Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT đến cơ sở giáo 

dục thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức triển khai, thực hiện 

các quy định của Thông tư, đồng thời chỉ đạo các nhà trường xây dựng Bộ Quy tắc 

ứng xử riêng cho từng đơn vị một cách cụ thể, rõ ràng, hiệu quả.  

- Yêu cầu cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý phổ biến nội dung Thông tư 

06/2019/TT-BGDĐT đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; đồng thời, thông 

qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, phổ biến đến các phụ huynh để biết và thực 

hiện. 

- Phát động phong trào xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, 

thân thiện, văn minh; tôn vinh, lan tỏa nếp sống đẹp, ứng xử có văn hóa trong toàn 

thể cán bộ, giáo viên và học sinh; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh ký cam 

kết chấp hành nghiêm túc các quy định về Quy tắc ứng xử của đơn vị vào đầu các 

năm học. Đồng thời, thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với các cá nhân, 

tập thể trong triển khai Bộ Quy tắc ứng xử theo quy định. 

- Chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện Bộ 

Quy tắc ứng xử tại cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý. 

2. Đối với các trường THPT, GDTX, các đơn vị trực thuộc 

- Phổ biến nội dung Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT đến tận cán bộ, giáo 

viên, nhân viên, học sinh; đồng thời, thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, phổ 

biến đến các phụ huynh để biết và thực hiện. 

- Căn cứ các quy định tại Thông tư này, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục xây 

dựng Bộ Quy tắc ứng xử của đơn vị mình để thực hiện. Ở những nơi có điều kiện, 

khuyến khích các lớp học, trên cơ sở quy định chung, có thể tổ chức cho học sinh 

thảo luận, bổ sung, xây dựng bộ quy tắc ứng xử của từng lớp phù hợp với các quy 

định của pháp luật và thuần phong, mỹ tục của địa phương. 
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- Công khai Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục trên trang thông tin 

điện tử và niêm yết tại bảng tin của đơn vị; đồng thời, tùy theo từng đối tượng, 

trích quy tắc ứng xử để niêm yết tại các vị trí thích hợp như lớp học, phòng tổ 

chuyên môn, phòng hội đồng, phòng tiếp dân... để mọi người dễ thấy, dễ nhớ; 

trong các tiết chào cờ, họp cơ quan hay hội nghị, chuyên đề phải tuyên truyền, 

quán triệt nội dung Bộ Quy tắc ứng xử để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 

người học, các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và tự giác thực hiện. 

- Phát động phong trào xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, 

thân thiện, văn minh; tôn vinh, lan tỏa nếp sống đẹp, ứng xử có văn hóa trong toàn 

thể cán bộ, giáo viên và học sinh. 

- Vào đầu năm học, tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh ký cam kết 

chấp hành nghiêm túc các quy định về Quy tắc ứng xử của đơn vị. Thực hiện công 

tác khen thưởng, kỷ luật đối với các cá nhân, tập thể trong triển khai Bộ Quy tắc 

ứng xử theo quy định. 

- Thường  xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên, 

học sinh thực hiện tốt Bộ Quy tắc; hàng năm tổ chức đánh giá, sửa đổi, bổ sung, 

hoàn thiện và sơ, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Bộ Quy tắc của đơn vị với 

cấp quản lý trực tiếp. 

3. Gắn việc thực hiện Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT với triển khai thực 

hiện Kế hoạch 692/KH-SGDĐT  ngày 14/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về 

triển khai thực hiện “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” trong các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 – 2025 của ngành giáo dục và đào tạo 

tỉnh Đồng Nai. (kế hoạch thực Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 

2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 1839/KH-UBND ngày 20/02/2019 

của UBND tỉnh về “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 

2025) 

Các đơn vị thuộc huyện, thành phố, thị xã báo cáo về Phòng Giáo dục và 

Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo và đơn vị trực thuộc Sở báo cáo về Sở 

Giáo dục và Đào tạo, qua Văn phòng Sở, email: thanhtam.cthssv@dongnai.edu.vn) 

theo định kỳ mỗi năm học (học kỳ 1, trước ngày 31/12, cả năm học trước ngày 

30/5.  

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm 

túc. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, liên lạc về Sở qua Văn phòng 

Sở (điện thoại: 0938.192.279 để cùng phối hợp xử lý. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Vụ GDCT HSSV Bộ GDĐT; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Công đoàn ngành; 

- Các phòng: NV1, NV2, TCCB, Thanh tra; 

- Trang Website Sở; 

- Lưu VT,VP (ThT). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Đào Đức Trình  
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