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THÔNG BÁO
Kết quả xử lý kỷ luật giáo viên và học sinh
Sáng ngày 20/01/2014 tại lớp 11A1 trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Tây
Sơn, đã xảy ra vụ xô xát giữa giáo viên và học sinh.
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả xử lý kỷ luật giáo viên và học sinh
như sau:
1. Kết quả xử lý kỷ luật giáo viên
a) Giáo viên Trần Anh Tuấn đã kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật: sa
thải.
b) Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu và thống nhất hình thức kỷ luật: sa thải.
2. Kết quả xử lý kỷ luật học sinh
a) Đối với em Nguyễn Phúc Nghĩa:
- Học sinh kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật: Cảnh cáo.
- Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu và thống nhất hình thức kỷ luật: Khiển trách.
b) Đối với em Nguyễn Thanh Long:
- Học sinh kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật: Bị đuổi học có thời hạn.
- Hội đồng kỷ luật bỏ phiếu và thống nhất hình thức kỷ luật: Cảnh cáo.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn
Huệ tiếp tục thực hiện các công việc sau:
a) Căn cứ vào mức đề nghị xử lý kỷ luật để lập thủ tục chấm dứt hợp đồng
lao động đối với giáo viên Trần Anh Tuấn theo Bộ Luật lao động và phân công
giáo viên đảm nhận các công việc trước đây đã phân công cho giáo viên Trần Anh
Tuấn.
b) Tiếp tục ổn định tình hình nhà trường, quan tâm tạo điều kiện cho các em
Nguyễn Phúc Nghĩa và Nguyễn Thanh Long học tập và rèn luyện, tránh tình trạng
các em bỏ học.
c) Ban Giám hiệu nhà trường kiểm điểm trách nhiệm giải quyết vụ việc trên,
báo cáo trực tiếp cho Giám đốc Sở (hoàn thành trước ngày 28/02/2014).
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả xử lý kỷ luật giáo viên và học sinh
vi phạm đạo đức nêu trên để các cơ quan, đơn vị trực thuộc biết, rút kinh nghiệm
trong công tác quản lý giáo viên, học sinh ./.
Nơi nhận:
- Các phòng GD&ĐT;
- Các trường THPT;
- Các phòng CMNV Sở GD&ĐT;
- Ban biên tập Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, VP.
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