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“V/v tăng cường kỷ cương trong trường học”

Xuân Trường, ngày 05 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở
toàn huyện.
Thời gian qua, đại bộ phận công chức, viên chức, người lao động trong
ngành Giáo dục huyện nhà đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về cán
bộ, công chức, viên chức; chấp hành tốt quy định về đạo đức nhà giáo. Kỷ
cương trường lớp các cấp học được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện học sinh.
Tuy nhiên, tại một số trường học, vẫn còn hiện tượng cán bộ, giáo viên
chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy chế chuyên môn, chưa quan
tâm củng cố hồ sơ chuyên môn, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh
môi trường, duy trì các hoạt động thể dục giữa giờ. Cá biệt còn có cá nhân chưa
chấp hành đúng Chỉ thị số 26/CT-Tg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp, còn
uống rượu, bia bữa trưa của ngày làm việc, lái xe sau khi uống rượu, bia, hút
thuốc nơi công sở. Tình trạng học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông
vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Tại một số trường xuất hiện một số tố chức, cá
nhân lấy danh nghĩa Hội từ thiện lợi dụng lòng hảo tâm đi quyên góp, huy
động kinh phí hoặc bán các sản phẩm hàng hóa kém chất lượng, không rõ
nguồn gốc xuất xứ nhằm thu lợi bất chính, làm ảnh hưởng không nhỏ đến an
ninh nông thôn, giảm niềm tin của nhân dân về các hoạt động từ thiện do ủ y
ban Mặt trận tổ quốc, các cấp, các ngành tổ chức thực hiện.
Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, Phòng Giáo dục & Đào tạo
huyện yêu cầu Hiệu trưởng các trường thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Tăng cường trách nhiệm và tính gương mẫu của người đứng đầu cơ
sở giáo dục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý và
công tác chuyên môn. Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về cán bộ,
công chức, viên chức; quy định về đạo đức nhà giáo và nội quy, quy chế nhà
trường;
2. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị sổ 26/CT-Tg ngày 05/9/2016
của của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ
quan hành chính các cấp; đảm bảo giờ giấc làm việc, không hút thuốc lá trong
trường học; đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện chặt chẽ vệ sinh an toàn
thực phẩm đối với các trường nội trú, bán trú và các bếp ăn tập thế; nhắc nhở

học sinh tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn khi tham gia
giao thông;
3.
Không được tự ý ký hợp đồng mua bán các sản phẩm, hàng hóa hoặc
ủng hộ kinh phí cho các tổ chức, cá nhân lấy danh nghĩa Hội từ thiện khi chưa
có văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành có thấm quyền.
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường thực hiện nghiêm túc nội dung công văn.
Giao các to chuyên môn trực thuộc phòng theo chức năng nhiệm vụ tăng cường
theo dõi, đôn đốc việc tố chức thực hiện, thường xuyên tống họp báo cáo tình hình,
kết quả thực hiện về lãnh đạo phòng. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn,
vướng mắc kịp thời báo cáo về phòng giáo dục & Đào tạo đế chỉ đạo./.
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