Người ký: Sở
Giáo dục và
Đào tạo
Email:
sgddt@sonla.
gov.vn
Thời gian ký:
16.05.2019
11:02:25
+07:00

UBND TỈNH SƠN LA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 952/SGDĐT-TCCB&CTTT
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch
nâng cao năng lực ứng xử sư phạm,
đạo đức nhà giáo

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 2033/BGDĐT-NGVBQLGD ngày 13/5/2019 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao
năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo;
Căn cứ Kế hoạch số 103/KH-CĐN ngày 02/4/2019 của Công đoàn Giáo
dục Việt Nam về nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người
lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Sở Giáo dục và Đào
tạo đề nghị phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực
thuộc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố (có văn bản chỉ đạo các
các cơ sở giáo dục); các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục tổ chức quán triệt tới
100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động các văn bản pháp
luật của Nhà nước, các Quy định của Ngành về đạo đức nhà giáo, các hành vi
ứng xử trong và ngoài trường học, các chuẩn mực hành vi ứng trong môi trường
giáo dục; về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện,
phòng chống bạo lực học đường. Đặc biệt, trong tháng 5/2019, các nhà trường tổ
chức quán triệt, triển khai, thực hiện Kế hoạch số 103/KH-CĐN ngày 02/4/2019
của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo
đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đảm bảo phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ sở giáo dục.
2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là
tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” “Dân chủ - Kỷ cương -Tình thươngTrách nhiệm”, trong đó có đổi mới và đưa ra các nội dung, tiêu chí cụ thể cho
giáo viên và nhà trường thực hiện phù hợp với điều kiện hiện nay.
3. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục, phòng/tổ sinh hoạt chuyên đề về đạo đức nhà
giáo và nghiệp vụ sư phạm; về các tình huống ứng xử sư phạm trong và ngoài
nhà trường; quán triệt thực hiện các văn bản quy định mới liên quan đến đạo đức
nhà giáo trong sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, sinh hoạt công đoàn nhà trường
đầu năm học và hàng tháng.
Tổ chức các buổi tập huấn, tọa đàm, xây dựng cẩm nang “Xử lý tình huống
sư phạm trong nhà trường”để hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm ứng xử các tình
huống sư phạm trong hoạt động giảng dạy, giáo dục và quản lý giáo dục ở mỗi

chuyên gia tư vấn để tập huấn/trao đổi với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên,
nhân viên về các tình huống ứng xử sư phạm và đồng thời nhận diện, xử lý các
tình huống vi phạm các quy định về đạo đức nhà giáo, vi phạm pháp luật của
nhà giáo trong hoạt động nghề nghiệp.
4. Phát hiện, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
ở các địa phương, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển
hình về xây dựng môi trường sư phạm; tôn vinh những tấm gương nhà giáo tận
tụy, mẫu mực, có đạo đức tốt, hành vi đẹp, cách ứng xử hay, có thành tích trong
giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sáng tạo để lan tỏa trong toàn ngành, tác động
tích cực tới cộng đồng xã hội.
Chủ động phối hợp với công đoàn đồng cấp triển khai thực hiện Kế hoạch
triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động
vì trường học hạnh phúc một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ
thể của địa phương, đơn vị; xây dựng kế hoạch triển khai năm 2019 và định kỳ
tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch vào giữa tháng 12/2019 đề xuất điều chỉnh,
bổ sung nội dung triển khai năm 2020 và những năm tiếp theo (nếu có).
5. Báo cáo
- Các đơn vị thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các quy định liên quan
đến đạo đức nhà giáo, kịp thời nắm bắt thông tin tại cơ sở giáo dục để kịp thời
giải quyết, báo cáo các cấp quản lý theo quy định.
- Các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả triển
khai thực hiện năm 2019 về Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ và
Chính trị, tư tưởng) trước ngày 16/12/2019; gửi bản mềm báo cáo qua địa chỉ
email: huongnguyensl69@gmail.com để tổng hợp.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị quán triệt triển khai thực hiện
nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCB&CTTT, Hg (55b).
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