
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG                                

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  2878   /UBND-GDĐT 

V/v kết quả kiểm tra, xác minh nội 

dung bài báo ngày 07/4/2021 của 

Báo Thương hiệu và Pháp luật. 
 

 

Nha Trang, ngày   13    tháng 5  năm 2021 

 

Kính gửi:  Báo Thương hiệu và Pháp luật. 

 

 Ngày 07/4/2021, trên báo điện tử www.thuonghieuvaphapluat.vn của Báo 

Thương hiệu và Pháp luật có bài viết "Khánh Hòa: Có hay không việc một giáo 

viên sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả hơn 10 năm qua". 

 Về việc này, UBND thành phố Nha Trang có ý kiến như sau: 

 1. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đã có Công văn số 2138/UBND-

VP ngày 08/4/2021 chỉ đạo Công an thành phố, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và 

Đào tạo kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung bài báo đã đăng. 

 2. Theo báo cáo của phòng Giáo dục và Đào tạo Nha Trang tại Công văn số 

433/GDĐT-HC ngày 22/4/2021, từ ngày 07/4/2021 bà Vũ Thị Bình đã tự ý bỏ 

việc, không đến trường giảng dạy khi chưa được sự chấp thuận của hiệu trưởng. 

Trường Tiểu học Phước Long 2 đã nhiều lần liên lạc qua điện thoại, 03 lần gửi 

thông báo bằng văn bản đến nhà riêng nhưng vẫn không nhận được sự hợp tác từ 

bà Bình. 

 Hiện tại, UBND thành phố giao phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu 

trưởng trường Tiểu học Phước Long 2 tiến hành xử lý kỷ luật viên chức theo quy 

định. 

 3. Sau khi có kết quả xác minh về bằng cấp của bà Bình từ công an, nếu 

bằng tốt nghiệp THPT của bà Bình là giả, UBND thành phố Nha Trang sẽ tiến 

hành xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 

22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giáo dục. 

 UBND thành phố Nha Trang phản hồi Báo Thương hiệu và Pháp luật được 

rõ./. 

Nơi nhận:                                                                           
- Như trên;    
- Công an thành phố; 

- Phòng Nội vụ thành phố; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử thành phố; 
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lưu Thành Nhân 
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