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Văn hóa ứng xử trong nhà trường là một bộ phận của văn hóa ứng xử chung của 
người Việt Nam, bao gồm các phép ứng xử giữa cá nhân (hoặc nhóm người) với môi 
trường tự nhiên, môi trường sư phạm và với chính bản thân mỗi cá nhân (hoặc nhóm), 
trong khuôn khổ quy định của pháp luật và các chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực xã hội. 
Văn hóa ứng xử trong nhà trường được thể hiện chủ yếu ở bộ mặt công sở và cung cách 
ứng xử của viên chức và sinh viên. Chức năng của văn hóa ứng xử trong nhà trường là: 
Tham gia vào việc tổ chức và điều chỉnh các hoạt động nhà trường và chức năng giao tiếp. 
Văn hóa ứng xử có mối liên hệ hữu cơ, tác động tích cực đến sự phát triển và vị thế của 
nhà trường. Vì vậy sự phát triển của văn hóa ứng xử trong nhà trường vừa là mục đích, 
vừa là động lực của sự phát triển của mỗi nhà trường.  

Tuy nhiên, thực tế hiện nay ở các trường đại học, bên cạnh việc thực hiện tốt văn 
hóa ứng xử, vẫn còn tồn tại những hành vi ứng xử, lời nói, phong cách giao tiếp chưa đúng 
mực, chưa văn hóa. Việc giáo dục đạo đức, lý tưởng ở các đoàn thể chính trị, xã hội có nơi 
bị xem nhẹ, một bộ phận lớp trẻ cho là giáo điều, khô khan. Một bộ phận nhỏ viên chức và 
sinh viên có biểu hiện của lối sống thực dụng, phủ nhận những giá trị đạo đức truyền thống, 
vi phạm Luật Giao thông, vi phạm giờ giấc làm việc, ứng xử chưa đúng với môi trường sư 
phạm, môi trường công sở, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà trường. 

Để tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đồng thời thực hiện “Quy chế 
Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước” của Thủ tướng Chính phủ, “Quy 
định về đạo đức nhà giáo” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan công sở và 
nhà trường cần quan tâm, đẩy mạnh công tác xây dựng nề nếp văn hóa ứng xử, coi đây là 
việc làm thường xuyên, cần thiết, góp phần xây dựng và phát triển nhà trường trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.  

 
1. Quan niệm về văn hóa ứng xử trong nhà trường 

Theo từ điển Tiếng Việt, Văn hóa là tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh 
thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. 

Theo nhiều tác giả, ứng xử là các hành động (cả hành động vật chất và hành động 
tinh thần) của con người nhằm ứng phó và xử lí trong các tình huống tác động của thiên 
nhiên, xã hội và người khác đối mình. 

Xét trên bình diện nhân cách thì bản chất của ứng xử chính là những đặc điểm tính 
cách của cá nhân được thể hiện ra thành thái độ, hành vi, cử chỉ, cách nói năng của con 
người trong quan hệ giữa con người với nhau và giữa con người với môi trường tự nhiên và 
môi trường xã hội. 

Trên cơ sở nêu trên, có thể tiếp cận quan niệm văn hóa ứng xử trong nhà trường như sau:  
Văn hóa ứng xử trong nhà trường (còn gọi là các hành vi ứng xử văn hóa) là những 

biểu hiện hoạt động của mỗi cá nhân (hoặc nhóm người), được thể hiện ở lối sống, nếp 
sống, suy nghĩ, sự giao tiếp và cách ứng xử của con người đối với bản thân, với những 
người xung quanh, trong công việc và môi trường hoạt động giáo dục hằng ngày. 
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2. Nội dung văn hóa ứng xử trong nhà trường 
Nội dung của văn hóa ứng xử trong nhà trường gồm các thành tố: trình độ nhận thức 

của viên chức và sinh viên; trình độ, phương pháp quản lí, điều hành hoạt động của nhà 
trường; phong cách giao tiếp, ứng xử của viên chức và sinh viên; thực hiện luật pháp; vệ 
sinh; bảo vệ môi trường, cảnh quan và môi trường làm việc. Văn hóa ứng xử nói chung 
được thể hiện ra ở các lĩnh vực: 

- Lối sống, lí tưởng, niềm tin, tình yêu nghề nghiệp;   
- Văn hóa chấp hành luật pháp, nội quy, quy định trong nhà trường; 
- Văn hóa thực hiện công vụ; 
- Văn hóa giao tiếp;   
- Văn hóa ăn mặc, sức khỏe, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, trình độ xã hội;   
-  Việc đối xử với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.  
 

3. Đặc điểm và yêu cầu của văn hóa ứng xử trong nhà trường 
Văn hóa ứng xử trong nhà trường có những đặc điểm và yêu cầu chính như sau:  

 - Tính truyền thống của văn hóa ứng xử Việt Nam (Hình thức: Thiên về tình cảm, 
dung hòa, mềm dẻo, nhã nhặn, linh hoạt, có tính biểu cảm, ước lệ; Nội dung: phong phú, 
quy định chặt chẽ theo kiểu: “đất lề, quê thói” hoặc theo phong tục tập quán vùng miền; văn 
hóa ứng xử có tính khuôn mẫu, được số đông chấp nhận, lặp đi, lặp lại và có tính giáo 
dục…); 
 - Tính công vụ: Thứ nhất: là nơi thực thi nhiệm vụ của nhà nước theo luật pháp, quy 
chế, quy định, do đó có sự trang nghiêm và phải đạt hiệu quả công vụ. Thứ hai: vì công sở 
có mối quan hệ thứ bậc cấp trên, cấp dưới, cho nên phải đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân 
chủ trong điều hành và có mối quan hệ mang tính phối hợp, liên kết trong thực thi công vụ; 
 - Tính chuẩn mực (Văn hóa ứng xử thông thường được chi phối bởi bốn hệ chuẩn 
mực cơ bản của nhân cách: hệ chuẩn mực trong lao động; hệ chuẩn mực trong giao tiếp; hệ 
chuẩn mực gia đình; các chuẩn mực phát triển nhân cách); 
 - Văn hóa ứng xử có tính lịch sử cụ thể vì nó diễn ra trong các tình huống cụ thể, 
trong một không gian, thời gian cụ thể; 
 - Tính sư phạm (Mọi hoạt động đều có ý nghĩa giáo dục); 
 - Tính khoa học và phát triển (Vừa tiếp thu văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân 
tộc; vừa nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu của khoa học kĩ thuật, công nghệ mới vào các 
hoạt động văn hóa ứng xử. Văn hóa ứng xử luôn thay đổi và phát triển); 
 - Văn hóa ứng xử có tính thiện và giá trị tốt đẹp (Văn hóa ứng xử là cách thể hiện ra 
bên ngoài của những thái độ - yêu, thích, ghét, trọng, khinh…);  
 - Văn hóa ứng xử xét theo phạm vi cá nhân được thái độ của cá nhân chi phối. Văn 
hóa ứng xử của  nhóm người có tính chất tâm lí đám đông và lây lan tâm lí. 
 
4. Biện pháp xây dựng nề nếp văn hóa ứng xử trong nhà trường hiện nay 

Văn hóa ứng xử chính là các hoạt động của cuộc sống, là lối sống, trật tự, kỷ cương, 
văn minh, thanh lịch, hiện đại. Vì vậy, để xây dựng nề nếp văn hóa ứng xử trong nhà 
trường, mỗi viên chức, sinh viên cần thực hiện tốt các nội dung sau: 

4.1 Nghiên cứu, tìm hiểu, học tập nâng cao trình độ hiểu biết về văn hóa ứng xử, 
truyền thống từng vùng miền; Quy chế văn hóa công sở của nhà nước, nhà trường  

Nghiên cứu, tìm hiểu về các nội dung của văn hóa ứng xử để thực hiện văn hóa ứng 
xử cho phù hợp, linh hoạt, tránh thụ động hoặc cứng nhắc, lấy tiêu chí hiệu quả làm chính. 

Nghiên cứu, học tập các văn bản quy định về: 
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- Luật pháp nói chung và các quy chế, quy định trong từng trường nói riêng; 
- Thực hiện nếp sống văn minh, sư phạm (Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan 

hành chính nhà nước, Quy định về đạo đức nhà giáo, Quy định ứng xử văn hóa của viên 
chức, sinh viên của nhà trường …) 

4.2. Rèn kĩ năng văn hóa ứng xử trong nhà trường 
4.2.1. Rèn kĩ năng tự điều chỉnh phản ứng bản thân 
Trong môi trường tự nhiên và xã hội hiện nay có sự biến động nhanh chóng, mỗi 

viên chức, sinh viên phải hình thành và rèn luyện cho mình khả năng điều chỉnh phản ứng 
của bản thân cho phù hợp với sự phát triển của nền văn hóa đa dạng và phong phú nói 
chung, văn hóa ứng xử nói riêng: 

- Rèn kĩ năng nêu và giải quyết vấn đề trong cuộc sống; 
- Rèn kĩ năng thích ứng, hòa nhập với môi trường xã hội, môi trường tự nhiên (Học 

cách ứng xử với cấp trên, thầy cô giáo, đồng nghiệp, với sinh viên, phụ huynh …); 
- Rèn kĩ năng điều chỉnh tâm lí bản thân; 
4.2.2. Rèn kĩ năng giao tiếp 
Văn hóa giao tiếp là cốt lõi của văn hóa ứng xử, là biểu hiện dễ thấy nhất của con 

người trong ứng xử. Văn hóa giao tiếp rất đa dạng, phong phú và có sự biến đổi nhanh, nó 
phụ thuộc chủ yếu và trình độ và thái độ cảm xúc tâm lí của các đối tượng hoạt động giao 
tiếp. Nguyên tắc trong giao tiếp phải đảm bảo các yêu cầu: Nhiệt tình, ân cần, ngay ngắn, 
chuyên chú, đĩnh đạc, ôn hòa, đồng cảm, khiêm nhường, nhất quán…. Do đó cần rèn các kĩ 
năng để tổ chức tốt hoạt động giao tiếp:   

- Kĩ năng nói (xưng hô, chào hỏi, nói chuyện điện thoại, trình bày, thuyết trình, đàm 
đạo, tranh luận, hội họp …) cho chuẩn mực và nghệ thuật; 

- Kĩ năng viết (văn bản, thư từ, tin nhắn..) cho đúng và hay; 
- Các cử chỉ, hành động, tư thế, tác phong, đi đứng…cho đàng hoàng, đúng mực, 

lịch sự, trang trọng; 
- Kĩ năng mời, cảm ơn, xin lỗi, nhờ vả, vay mượn, tặng quà… cho minh bạch, cầu thị;  
- Kĩ năng từ chối, phản đối, chê bai, phê phán… cho đúng mực; 
- Kĩ năng góp ý, khuyên nhủ… cho hợp lí, hợp tình;   
- Kĩ năng hưởng ứng, tán thành, khen tặng…cho lịch sự, tinh tế; 
- Kĩ năng bày tỏ cảm xúc, tình cảm, thể hiện bản thân…; 
- Kĩ năng trốn tránh, kìm nén, thể hiện cảm xúc…. 
4.3. Thực hiện Văn hóa công sở  và Quy định về đạo đức nhà giáo 
Thực hiện “Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước” của Thủ 

tướng Chính phủ và “Quy định về đạo đức nhà giáo” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
4.3.1. Nguyên tắc thực hiện văn hóa công sở 
- Phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội; 
- Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên 

nghiệp, hiện đại; 
- Phù hợp với các quy định của pháp luật và mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, 

chủ trương hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.  
4.3.2. Các hành vi bị cấm   
- Hút thuốc lá trong phòng làm việc; 
- Sử dụng đồ uống có cồn tại công sở, trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo 

cơ quan vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao; 
- Quảng cáo thương mại tại công sở.  
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4.4.3. Trang phục, lễ phục  
- Trang phục: Trang phục, trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, 

lịch sự,  phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của người 
học. Cán bộ, công chức, viên chức có trang phục riêng thì thực hiện theo quy định của pháp 
luật;  

- Lễ phục: Là trang phục chính thức được sử dụng trong những buổi lễ, cuộc họp 
trọng thể, các cuộc tiếp khách nước ngoài; 

+ Lễ phục của nam cán bộ, công chức, viên chức: bộ comple, áo sơ mi, cravat (sĩ 
quan biệt phái trong nhà trường, thực hiện theo quy định của quân đội); 

+ Lễ phục của nữ cán bộ, công chức, viên chức: áo dài truyền thống, bộ comple nữ; 
+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, trang phục ngày 

hội dân tộc cũng coi là lễ phục;  
+ Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ. 
4.3.4. Giao tiếp và ứng xử  
- Cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ phải thực hiện các quy định về 

những việc phải làm và những việc không được làm theo quy định của pháp luật. Trong giao 
tiếp và ứng xử, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, tôn trọng. Ngôn ngữ 
giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc; không nói tục, nói tiếng lóng, quát nạt.  

- Giao tiếp với nhân dân:  
+ Trong giao tiếp và ứng xử với nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức phải nhã 

nhặn, lắng nghe ý kiến, giải thích, hướng dẫn rõ ràng, cụ thể về các quy định liên quan đến 
giải quyết công việc; 

+ Cán bộ,công chức, viên chức không được có thái độ hách dịch, nhũng nhiễu, gây 
khó khăn, phiền hà khi thực hiện nhiệm vụ.  

- Giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp: Trong giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp, 
cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ trung thực, thân thiện, hợp tác.  

- Giao tiếp qua điện thoại: Khi giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, công chức, viên chức 
phải xưng tên, cơ quan, đơn vị nơi công tác; trao đổi ngắn gọn, tập trung vào nội dung công 
việc; không ngắt điện thoại đột ngột.  

4.4. Xây dựng và bảo vệ môi trường tự nhiên 
- Xây dựng cảnh quan sư phạm: Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, chống ô nhiễm môi 

trường, đảm bảo phòng chống cháy nổ và an toàn thực phẩm. Giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, 
nơi công cộng đảm bảo xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường. Trồng và chăm sóc cây 
cảnh, cây bóng mát trong nhà trường. Có ý thức bảo vệ tài sản của cơ quan, phòng ngừa, 
ngăn chặn trộm cắp và phòng chống cháy nổ. 

- Bài trí, khuôn viên công sở: 
+ Có biển tên được đặt tại cổng chính, trên đó ghi rõ tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt 

và địa chỉ của cơ quan; 
+ Phòng làm việc phải có biển tên ghi rõ tên đơn vị, họ và tên, chức danh cán bộ, 

công chức, viên chức;  
+ Sắp xếp, bài trí phòng làm việc phải bảo đảm gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý; 
+ Bố trí khu vực để phương tiện giao thông của cán bộ, công chức, viên chức và của 

người đến giao dịch, làm việc. 
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4.5. Xây dựng và bảo vệ môi trường sư phạm 
Thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở theo “Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ 

quan hành chính nhà nước” của Thủ tướng Chính phủ. 
Xây dựng nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo “Quy định về đạo đức nhà giáo” của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

4.5.1. Rèn luyện phẩm chất chính trị 
  - 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;   

- 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 ; 

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, 
xã hội.  

4.5.2. Rèn luyện phong cách làm việc chuyên nghiệp 
Thực hiện phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp, đúng giờ, hiệu quả, tiết 

kiệm thời gian và kinh phí (Có kế hoạch làm việc, sắp xếp tài liệu, công việc khoa học, giờ 
nào việc nấy, tiếp khách đúng quy định, nói và làm theo quy định…). 

4.5.3. Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp 
- 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; sẵn sàng giúp đỡ, 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng ;  

- Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trư-
ờng, của ngành; 

- 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 ;  

- 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. 

4.5.4. Xây dựng lối sống, tác phong 
- 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; 

- 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 ; 

- 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; 

- 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; 

- 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. 
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4.5.5. Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo 
- 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;   
- Không gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện 

nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục;  
- 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;  

- 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;  

- Không tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định; 
- Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và nơi không 

được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt động giáo dục của 
nhà trường; 

- Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp, trong khi 
lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi; 

- Không gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể và trong 
sinh hoạt tại cộng đồng; 

- 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;  

- 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; 

- Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như: cờ bạc, 
mại dâm, ma tuý, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu giữ, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, 
độc hại; 

- Thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống nhà 
giáo và người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tạo động lực nâng 
cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo. 
5. Kết luận  

Văn hóa ứng xử trong nhà trường tham gia vào việc tổ chức và điều chỉnh các hoạt 
động nhà trường. Văn hóa ứng xử có mối liên hệ hữu cơ, tác động tích cực đến sự phát 
triển và vị thế của nhà trường, cơ quan, công sở. Vì vậy xây dựng phong cách ứng xử 
chuẩn mực của viên chức, sinh viên trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây 
dựng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
giao là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi nhà trường trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập quốc tế.   
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