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QUY ĐỊNH 

Về đạo đức trong Giảng dạy và các hoạt động khoa học công nghệ  

của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 

(Ban hành kèm theo Quyết định số……/QĐ-ĐHXDMT ngày……tháng……năm 2012 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

1. Văn bản này quy định về đạo đức trong Giảng dạy và các hoạt động khoa 

học công nghệ của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. 

2. Văn bản này áp dụng đối với các cán bộ, giảng viên, chuyên viên của Trường 

Đại học Xây dựng Miền Tây. Các cá nhân thuộc các đơn vị ngoài trường có tham gia 

giảng dạy và các hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) tại Trường Đại học Xây 

dựng Miền Tây hoặc có sử dụng nguồn lực của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. 

Điều 2. Quy định về đạo đức nhà giáo 

1. Phẩm chất chính trị 

a. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không ngừng 

học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng 

dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.  

b. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ 

chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung. 

c. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động 

chính trị, xã hội. 

2. Đạo đức nghề nghiệp 

a. Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; 

có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công 

tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; 
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sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng 

nghiệp và cộng đồng. 

b. Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, 

nhà trường, của ngành. 

c. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của 

người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí. 

d. Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên 

học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục. 

3. Lối sống, tác phong 

a. Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn 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 theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

b. Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và thích 

ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống 

văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích kỷ. 

c. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, 

lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người học; giải quyết 

công việc khách quan, tận tình, chu đáo. 

d.  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. Quan hệ, 

ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và người 

học; kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật. 

e. Xây dựng gia đình văn hoá, thương yêu, quý trọng lẫn nhau; biết quan tâm 

đến những người xung quanh; thực hiện nếp sống văn hoá nơi công cộng. 

3. Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo 

a. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy 

chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân.  

b.  Không gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực 

hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục. 
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c. Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành kiến 

người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học 

tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp. 

d. Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, 

đồng nghiệp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng 

nghiệp và người khác. 

e. Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội 

dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

f. Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không đi 

muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế 

chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường. 

Điều 3. Quy định về ứng xử trong các hoạt động khoa học công nghệ 

1. Quy định chung về ứng xử trong các hoạt động khoa học công nghệ 

a. Trung thực, khách quan trong các hoạt động KHCN 

b. Tôn trọng, xây dựng hình ảnh của Khoa/Bộ môn và Nhà trường 

c. Không sử dụng danh nghĩa của bất cứ cá nhân, tổ chức nào liên quan đến các 

hoạt động KHCN mà không được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức đó. 

d. Tìm hiểu, nắm rõ và tuân thủ các quy định, pháp luật có liên quan. 

2. Ứng xử với các đồng tác giả 

a. Trung thực trong việc ghi nhận quyền tác giả và sự đóng góp của cá nhân, tổ 

chức đối với công trình khoa học. 

b. Tuân thủ theo quy định, hợp đồng đã được ký kết. 

3. Ứng xử với tổ chức hợp tác, tổ chức tài trợ. 

a. Tôn trọng và tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết 

b. Tìm hiểu, nắm rõ và tuân thủ các quy định của tổ chức hợp tác, tài trợ. 

4. Ứng xử trong hoạt động thu thập, xử lý và quản lý dữ liệu. 

a. Thu thập dữ liệu đáng tin cậy một cách hợp pháp, trung thực. 

b. Tôn trọng quyền sở hữu, có trách nhiệm bảo mật (nếu được yêu cầu) đối với 

dữ liệu đã thu thập được. 

c. Không nguỵ tạo dữ liệu, kết quả nghiên cứu. 




