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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường 

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN CHÂU TRINH 
 

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-UB ngày 31/01/1997 của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc thành lập Trường Trung học phổ thông (THPT) Phan Châu 

Trinh thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, 

trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;  

Căn cứ Công văn số 282/BGDĐT-CTHSSV ngày 25/01/2017 của Bộ 

GD&ĐT về việc đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học; 

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ Tướng 

Chính Phủ phê duyệt đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong Trường học giai 

đoạn 2018 – 2025”; 

Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BGD&ĐT ngày 12/4/2019 của Bộ 

GD&ĐT về Ban hành 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 Công văn số 2697/SGDĐT-TCCB ngày 19/9/2019 của Sở GD&ĐT 

về việc nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo; 

Theo đề nghị của Phó Hiệu trưởng phụ trách Hoạt động giáo dục giáo dục 

ngoài giờ lên lớp,  
 

 QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử văn hóa trong 

trường học của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh Trường THPT 

Phan Châu Trinh gồm 3 Chương và 14 Điều. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định 

trước đây về Quy tắc ứng xử trong nhà trường. 

Điều 3. Các bộ phận, tổ chuyên môn nghiệp vụ, các ông (bà) cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG 
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- Thông báo; 
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