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  Số:    /QĐ- THCS LHP       
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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Nội quy cơ quan trường THCS Lê Hồng Phong 

Năm học 2019-2020  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG  

 

       Căn cứ Quy định về đạo đức nhà giáo, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-

BGD&ĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

      Căn cứ thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/03/2011 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về 

việc ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học;  

     Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc ban hành 

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; 

      Căn cứ Thông tư 06/ 2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của bộ Giáo dục và 

Đào tạo Ban hành về 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;  

   Căn cứ Quy chế làm việc của trường THCS Lê Hồng Phong năm học 2019-2020. 

Xét đề nghị của Hội đồng trường THCS Lê Hồng Phong, 

 

QUYẾT ĐỊNH:  

 

  Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản Nội quy cơ quan trường THCS Lê Hồng 

Phong. 

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2019. Bản Nội quy cơ quan 

trường THCS Lê Hồng Phong kèm theo quyết định này thay thế bản Nội quy cơ quan đã ban 

hành trước đây. 

Điều 3. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 

  HIỆU TRƯỞNG 

 - Như điều 3; 

- Lưu VT. 
    

      
    Võ Văn Huy  

       

        
 

 

 



NỘI QUY CƠ QUAN 

Trường THCS Lê Hồng Phong 
(Ban hành kèm theo quyết định số   /QĐ- THCSLHP, ngày 25 tháng 9 năm 2019 

của trường THCS Lê Hồng Phong.) 

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng: 
Nội quy này quy định về trách nhiệm, lề lối làm việc tại nhà trường của cán bộ, viên 

chức của trường THCS Lê Hồng Phong và quy định về tiếp khách đến liên hệ, làm việc trên 

cơ sở các văn bản pháp luật quy định. 

Điều 2. Nội dung Nội quy cơ quan trường THCS Lê Hồng Phong: 

   I. Thời giờ làm việc của trường: 

- Thời gian làm việc của nhà trường: từ thứ hai đến thứ bảy (trừ ngày chủ nhật, ngày lễ) 

- Giờ làm việc của cán bộ, viên chức hành chính: 

Sáng: từ 7g30 đến 11g30 - Chiều: từ 13g00 đến 17g00 

- Giờ học của học sinh, giờ làm việc của giáo viên: 

Sáng: từ 6g45 đến 11g15 - Chiều: từ 12g30 đến 17g00 

II. Đối với cán bộ, viên chức của trường: 

1. Trật tự tại nơi làm việc: 
- Giáo viên thực hiện công việc trên lớp theo giáo án. 

- Cán bộ, viên chức mang thẻ công chức khi làm việc. 

- Cán bộ, viên chức hành chính đảm bảo trật tự nơi làm việc; làm việc tại nơi quy định; trong 

giờ làm việc không nói chuyện riêng, không nghe nhạc, không hút thuốc lá khi giao tiếp; có 

ghế ngồi cho khách chờ giải quyết công việc. 

2. An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc; 
- Giữ vệ sinh nơi làm việc và trong khuôn viên trường. Không ăn, uống trong giờ làm việc; 

không đun, nấu ở nơi làm việc. 

- Chấp hành quy định về phòng chống cháy, nổ; tai nạn, thương tích; thực hiện đúng quy 

trình khi thực hành, thí nghiệm. 

- Kiểm tra an toàn các thiết bị điện trước khi làm việc, ngắt điện các thiết bị khi hết giờ làm 

việc. 

3. Việc bảo vệ an ninh, bảo vệ tài sản nhà trường: 
- Nêu cao cảnh giác phòng gian, bảo mật; Nếu cán bộ, viên chức đến trường làm việc ngoài 

thời giờ làm việc của trường nói trên phải báo cho bảo vệ trực và chỉ làm việc khi có bảo vệ 

trực. 

- Không sử dụng tài sản nhà trường cho mục đích cá nhân; khi mang tài sản nhà trường ra 

ngoài phải có giấy xác nhận của Hiệu trưởng và báo cho bảo vệ trực. 

- Khi có hiện tượng bất thường, có sự cố thì thực hiện đúng quy định kèm theo. 

4. Việc chấp hành các quy định khác của trường: 
a) Thái độ giao tiếp của cán bộ, viên chức: thân thiện với học sinh; chân tình với đồng 

nghiệp;lịch sự với nhân dân. Không được lợi dụng vị trí công tác gây nhũng nhiễu, 

phiền hà, khó khăn trong giải quyếtviệc công. 

b) Không nghe, trả lời điện thoại khi đang giảng dạy; giải quyết việc công; hội họp. 

c) Trang phục của cán bộ, viên chức phải gọn gàng lịch sự: Nam mặc Âu phục, đeo cà vạt, 

đi giày; Nữ mặc áo dài, đi giày hoặc dép có quai hậu. Bảo vệ, phục vụ mặc trang phục theo 

mẫu quy định của trường. 



d) Hành vi, ngôn ngữ, ứng xử của cán bộ, viên chức phải mẫu mực theo đặc trưng nghề 

nghiệp, có tác dụng giáo dục đối với học sinh. 

6. Những việc cán bộ, viên chức không được làm trong nhà trường: 
  6.1. Trốn tránh trách nhiệm; thoái thác công việc được giao; gây bè phái, làm mất đoàn kết 

nội bộ; tự ý bỏ việc; đi trễ, về sớm. 

  6.2. Có hành vi, lời nói phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, 

tôn giáo. 

  6.3. Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc gây phương hại đối với thuần phong, mỹ tục, 

đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân và xã hội. 

  6.4. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của đồng nghiệp, học sinh và người khác. 

  6.5. Tổ chức, thực hiện các hình thức đánh bạc; mê tín; có biểu hiện đã uống rựợu, bia. 

7. Các hình thức xử lý kỷ luật, trách nhiệm vật chất: 
  7.1 Cán bộ, viên chức vi phạm các quy định của Nội quy này trong quá trình thực hiện 

công việc hoặc nhiệm vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu một trong các 

hình thức kỷ luật sau: 

       a) Khiển trách;      b) Cảnh cáo;      c) Cách chức;      d) Buộc thôi việc. 

  7.2. Cán bộ, viên chức khi thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ làm mất, hư hỏng trang thiết 

bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của nhà trường thì tùy theo lỗi phải bồi thường 

thiệt hại cho nhà trường; Cán bộ,viên chức có lỗi gây thiệt hại cho người khác mà nhà 

trường phải bồi thường thay thì người có lỗi có nghĩa vụ hoàn trả cho nhà trường. Việc bồi 

thường, hoàn trả theo quy định của Chính phủ. 

III. Đối với khách đến liên hệ làm việc: 
1. Khách đến liên hệ làm việc có trang phục, cử chỉ nghiêm túc; lời nói ôn hòa. Không trong 

trạng thái say rượu, quá khích hoặc có biểu hiện gây mất trật tự tạị nhà trường; không mang 

theo vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, chất độc hại. 

2. Khách cho nhân viên bảo vệ biết lý do đến liên hệ, người cần liên hệ để nhân viên bảo vệ 

hướng dẫn; trong thời gian chờ cán bộ, viên chức của trường tiếp, khách chờ tại phòng tiếp 

dân. 

Điều 3. Việc công khai Nội quy cơ quan đến toàn thể cán bộ, viên chức: 
Nội quy này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, viên chức và được đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử của trường. 

Điều 4. Trách nhiệm thực hiện: 
1. Bản Nội quy này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 9 năm 2019. 

2. Tất cả cán bộ, viên chức của trường chịu trách nhiệm thực hiện bản Nội quy này. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cán bộ, viên chức thấy cần bổ sung, sửa đổi nội 

dung Nội quy thì kiến nghị với Hiệu trưởng hoặc Chủ tịch Công đoàn./. 

  

    Liên Nghĩa, ngày 25 tháng 9 năm 2019 

 HIỆU TRƯỞNG 

        

       
 


