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QUYÉT ĐỊNH
về việc ban hành Quy tắc ứng xử trong
Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang
HIỆU
• TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHÈ DÂN TỘC
ễ NỘI
m TRÚ AN GIANG
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Quyết định sốl299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2028 của Thủ
Tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “ Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học
giai đoạn 2018 - 2025”;
Căn cứ kế hoạch số 820/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của ủ y ban
nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện Đe án “ Xây dựng văn hóa ứng xử trong
trường học giai đoạn 2018 - 2025”;
Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-TCNDT ngày 01 tháng 4 năm 2018 của trường
Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang về việc ban hành Quy chế tố chức và
hoạt động của trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang;
Xét đề nghị của phòng Tổng họp - Tài chính - Thiết bị,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử trong Trường
trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giangễ
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Ban giám hiệu, phòng Tổng hợp - Tài chính - Thiết bị, các đơn vị có
liên quan, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường trung cấp nghề
Dân tộc nội trú An Giang chịu trách nhiệm thi hành auvết đinh này./.
Nơi nhận:
-

Sở LĐ-TB&XH;
Các phòng, khoa;
Công đoàn, đoàn TN;
Đăng trên website;
Lưu: VT.
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QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định Sổdỉ>ỉữ/QĐ-TCNDT, ngày 14 tháng 12 năm
2020 của Hiệu trưởng Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang)
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Văn bản này áp dụng đối với các đối tượng sau:
1. Giáo viên, viên chức và người lao động (gọi chung là nhà giáo) đang làm
nhiệm vụ tại Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang.
2. Học sinh, sinh viên (gọi chung là HSSV) trong thời gian học tập tại
Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang.
Điều 2. Mục đích
1. Quy định các chuẩn mực ứng xử của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên,
người lao động khi thực hiện nhiệm vụ và HSSV trong quá trình học tập tại trường,
nhằm xây dựng môi trường văn minh và tăng cường tinh thần trách nhiệm thực
hiện nghĩa vụ của mọi cá nhân trong nhà trường.
2. Quy định quy tắc ứng xử là cơ sở để giám sát nhà giáo, cán bộ quản lý,
nhân viên, người lao động trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước và nhà
trường; để đánh giá, xếp loại nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao
động hàng năm; xử lý trách nhiệm khi nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người
lao động vi phạm các chuẩn mực đạo đức trong khi thi hành nhiệm vụ và trong các
mối quan hệ công tác.
3. Quy tắc ứng xử là cơ sở giám sát HSSV trong việc chấp hành các quy
định của Nhà nước và nhà trường; để đánh giá, xếp loại rèn luyện, xử lý trách

nhiệm khi HSSV vi phạm các chuẩn mực đạo đức trong quá trình học tập, rèn
luyện tại nhà trường.
4. Xây dựng môi trường giáo dục và đào tạo tích cực, văn minh, thân thiệnế
CHƯƠNG II
QUY TẮC ỨNG XỬ ĐỐI VÓI NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ,
NHÂN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG
Điều 3. ứ n g xử với những quy định của Nhà nước và nhà trường
1. Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước; những quy định của nhà trường.
2. Thực hiện đúng những quy định trong Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên
chức; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Phòng, chống tham nhũng;
Luật Giáo dục nghề nghiệp; Quy định về chuẩn mực đạo đức và các quy định khác
của pháp luật.
3. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của
tô chức, luôn phấn đấu vì mục tiêu phát triển nhà trường và đơn vị, tôn trọng, bảo
vệ danh dự nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động. Gương mẫu thực
hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, nghề
nghiệp.
Điều 4. ứ n g xử với HSSV
1. Luôn tôn trọng, lắng nghe, hiểu tâm tư, nguyện vọng của HSSV, luôn đặt
tình thương và trách nhiệm lên hàng đầu; đối xử công bằng đối với mỗi HSSV.
2. Khi HSSV tích cực học tập và rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ cần
tuyên dương khen thưởng; xử lý triệt để các vi phạm của HSSV; không xúc phạm
nhân phẩm của HSSVằ
Điều 5. Thực hiện đạo đức nghề nghiệp
1ỂTâm huyêt với nghề nghiệp, thực hiện chủ động, đầy đủ, tận tụy, có chất
lượng những nhiệm vụ được phân công. Không ngừng rèn luyện, học tập, nâng cao
trình độ đê vận dụng vào công việc, công tác có hiệu quả.
2ề Có ý thức giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín, lương tâm của nhà giáo, cán
bộ quản lý, nhân viên, người lao động; có tinh thần đoàn kết, kiên quyết đấu tranh
chong những hiện tượng bè phái, cửa quyên, quan liêu và các hành vi khác vi phạm

dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trườngỂThực hành tiết kiệm, chống bệnh
thành tích, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí.
3. sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp, chính đáng
của mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động.
Điều 6. Thể hiện lối sống, tác phong
1. Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó đi lên, có tinh thần phấn
đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm, liêm
chính, chí công vô tư, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí
Minh.
2. Có lối sống hài hòa với tập thể, phù hợp với môi trường giáo dục và thích
ứng với sự tiến bộ của xã hội; ủng hộ, khuyến khích những lối sống văn minh, tiến
bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ.
3ể Tác phong làm việc nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, khoa học và hiệu quả; có
thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ giao tiếp; giải quyết công việc khách quan,
tận tình, chu đáo.
4. Trang phục khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch sự, phù
hợp với môi trường giáo dục và không gây phản cảm.
5. Trung thực, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ;
đấu tranh ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề
nghiệp.
6. Thực hiện tự phê bình và phê bình thường xuyên, nghiêm túc; không
ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đáp ứng nhu cầu phát triển của thời đại.
Điều 7. ứ n g xử với phụ huynh, người dân và các cơ quan khi đến làm việc
tại nhà trường
1.

Văn minh, lịch sự khi giao tiếp . Luôn thể hiện thái độ , cử chỉ, lời nói

khiêm tốn, hòa nhã, vui vẻ, bình tĩnh trong mọi tình huống. Hướng dẫn tận tình,
chu đáo cho người đến làm việc tại trường;
2ểCông tâm, tận tụ y khi thi hành công vụ.
3. Phải nhanh chóng, chính xác khi giải quyết công việc.

4.

Không cung cấp tùy tiện các thông tin của nhà trường, của viên chức cho

người khác biết (khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép).
Điều 8. ứ n g xử trong hội họp
Phải năm được nội dung, chủ đề cuộc họp, hội thảo, hội nghị; chủ động
chuẩn bị tài liệu và ý kiến phát biểu. Có mặt đúng giờ để ổn định chỗ ngồi và tuân
thủ quy định của Ban Tổ chức điều hành cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Trong khi
họp:
1. Tắt điện thoại di động hoặc để ở chế độ rung, không làm ảnh hưởng đến
người khác và nội dung buổi họp.
2. Giữ trật tự, tập trung theo dõi, lắng nghe, ghi chép các nội dung cần thiết;
không nói chuyện và làm việc riêng; không bỏ về trước khi kết thúc cuộc họp; phát
biểu ý kiến theo điều hành của Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức.
Điều 9. Những hành vi không được làm
1. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế,
quy định; gây khó khăn, phiền hà đối với HSSV, đồng nghiệp, phụ huynh và
những cá nhân đại diện các cơ quan khác khi đến làm việc tại nhà trường.
2. Gian lận, thiếu trung thực khi thực hiện nhiệm vụỀ
3. Trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến với
HSSV; tiêp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn
luyện của HSSV và đồng nghiệp.
4. Xâm phạm thân thê, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp và
HSSV, làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và HSSV.
5. Gây bè phái, cục bộ, làm mất đoàn kết trong tập thể, đơn vị.
6. Sử dụng lóp học làm nơi tuyên truyền, phố biến những nội dung trái với
quan điêm, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước, những quy
định của nhà trường.
7. Thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc hoặc làm chậm tiến độ công việc; đi trễ,
ve sớm; bỏ giờ làm việc, giờ dạy, vi phạm quy chế đào tạo làm ảnh hưởng đến kỷ
cương, nê nêp, chât lượng, hiệu quả đào tạo của nhà trường.

8.

Tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc,

mại dâm, ma túy, mê tín dị đoan; sử dụng, lưu trữ, truyền bá văn hóa phẩm đồi
trụy, độc hại trong khuôn viên nhà trường.
CHƯƠNG III
QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA HSSV
Điều 10. ủ n g xử với bản thân
1. Tôn trọng bản thân và gia đình, không làm những việc gây ảnh hưởng xấu
đến danh dự bản thân và gia đình; có lòng tự tôn, tự giác, tính trung thực, sự khiêm
tốn.
2. Sống có lý tưởng, có hoài bão, có ý thức tự lập, tự phấn đấu trong học tập,
rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị.
3. Là công dân tốt ở nơi cư trú.
Điều 11. ứ ng xử với nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động
trong nhà trường
1. Kính trọng, lễ phép, đúng mực trong giao tiếp với nhà giáo, cán bộ quản
lý, nhân viên, người lao động; nghiêm cấm sử dụng mạng xã hội để bình luận thiểu
tính xây dựng về nhà trường, về cá nhân nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người
lao động của nhà trường.
2. Có thái độ tích cực khi đóng góp ý kiến và nguyện vọng của mình một
cách thẳng thắn, chân thành, trung thực và mang tính xây dựng đối với nhà trường,
các đơn vị trực thuộc trường, với từng nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người
lao động.
3. Có tinh thần đấu tranh, chống những hành vi vụ lợi cá nhân, lợi dụng việc
chung để thực hiện những hành vi vi phạm phẩm chất đạo đức, làm xấu đi mối
quan hệ thầy và trò trong nhà trường. Báo cáo và đề nghị nhà trường làm sáng tỏ
mọi hành vi trù dập, đe dọa, gợi ý tiêu cực của nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên,
người lao động của nhà trường với HSSV.
Điều 12. ứ n g xử với khách đển thăm và làm việc tại nhà trường
1.

Khi có các đoàn khách đến thăm và làm việc với nhà trường, HSSV cần

thể hiện thái độ ân cần, lễ phép, lịch thiệp khi giao tiếp.

2ẵ Hướng dân, giải thích trong giới hạn cho phép và hiểu biết của mình đối
với khách khi khách có yêu cầu.
Điều 13. ứ n g xử với việc học tập, rèn luyện
1. Thực hiện nghiêm các quy chế trong nhà trường như Quy chế đào tạo,
Quy chê công tác học sinh —sinh viên, Quy chế rèn luyện, Quy định thực hiện nếp
sống văn hóa học đường, chấp hành các luật, quy định về giao thông.
2. Có ý thức tự giác, tự học và tích cực chủ động trong quá trình học tập, tích
cực tham gia thảo luận trong quá trình học tập, vận dụng sáng tạo những kiến thức
đã học vào thực tế công việc và cuộc sống.
3. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng và các
phong trào thi đua trong và ngoài nhà trường phát động; có ý thức tự rèn luyện các
kỹ năng sống và học tập.
Điều 14. ứ ng xử với bạn trong trường
1. Luôn tôn trọng, hòa nhã, chân thành, thân thiện.
2. Đôi xử bình đăng vê dân tộc, tôn giáo, giới tính với mọi người.
3. Phải chia sẻ, cảm thông, giúp đỡ cùng nhau tiến bộ trong học tập, rèn
luyện, sinh hoạt và cuộc sống.
4. Thể hiện đức tính khiêm tốn, cầu thị.
^ẾSử dụng ngôn từ trong sáng; không nói tục, gây gổ, đánh nhau, gây mất
đoàn kết.
Đieu 15. Ưng xư văn hóa với môi trường và cơ sở vật chất nhà trường
1. Tạo môi trường văn minh, hiện đại và chuẩn mực; có trách nhiệm giữ gìn
vệ sinh, cảnh quan, môi trường, cơ sở vật chất của nhà trường, góp phần xây dựng
nếp sổng văn minh, môi trường xanh, sạch, đẹp.
2. Khong ăn, uông trong lớp học, phòng học; phải bỏ rác đúng nơi quy định.
3. Thực hiẹn theo hướng dân an toàn khi sử dụng thiết bị, tài sản của nhà
trường; không cô ý gây thiệt hại tài sản nhà trường.
4. Thong bao ngay cho nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động
của nhà trường về bất kỳ mối nguy hiểm nào đang xảy ra do sự cố về thiết bị, tài
sản của trường.

5. Không treo, dán áp phích, băng rôn, biểu ngữ khi chưa được phép của cấp
có thẩm quyền.
6. Không chặt, phá cây xanh; không tự ý viết, vẽ, dán trên tường, bàn, ghế
trong phòng học, phòng họp, phòng ở ký túc xá và các khu vực khác trong khuôn
viên trường.
CHƯƠNG IV
TỎ CHỨC THựC HIỆN
Điều 16. Trách nhiệm phổ biến và tổ chức thực hiện
1. Ban Giám hiệu lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể nhà
trường triển khai, thực hiện Quy tắc ứng xử đến nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân
viên, người lao động và HSSV.
2. Các đơn vị, các tổ chức đoàn thể của trường, nhà giáo, cán bộ quản lý,
nhân viên và HSSY có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Quy tắc
ứng xử này.
3. Phòng Tổng hợp - Tài chính - Thiết bị phối hợp với Công đoàn cơ sở có
trách nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy tắc ứng xử này đối với nhà giáo, cán bộ
quản lý, nhân viên, người lao động.
4. Phòng Công tác học sinh - QHDN phối hợp với Đoàn Thanh niên có trách
nhiệm theo dõi việc thực hiện Quy tắc ứng xử này đối với HSSY trong nhà trường.
Điều 17. Khen thưởng, kỷ luật
1. Những đơn vị và cá nhân thực hiện tốt Quy tắc ứng xử này, Hội đồng thi
đua khen thưởng của nhà trường tuyên dương, khen thưởng theo quy định.
2. Những đơn vị và cá nhân không thực hiện tốt Quy tắc ứng xử này tùy vào
mức độ, Hội đồng kỷ luật nhà trường xem xét xử phạt hoặc xử lý kỷ luật theo quy
định./.
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