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CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ năm học 2020- 2021 

 

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 71/1998-NĐ-CP ngày 08/9/1998 của 

Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; và 

Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục& Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường. 

Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ trường THCS Thượng Thanh xây dựng chương 

trình công tác  thực hiện trong toàn ngành với các nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục nâng cao nhận thức  của CB-GV-NV trong toàn trường về mục 

đích, ý nghĩa của việc đẩy mạnh thực hiện QCDC cơ sở; từ đó thấy rõ trách 

nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mọi thành viên trong nhà trường đối với việc 

xây dựng QCDC ở cơ sở. 

- Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và 

huy động tiềm năng trí tuệ của CB-GV-NV, học sinh trong nhà trường theo Luật 

định góp phần xây dựng nền nếp, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, 

ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát 

triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà  

nước. 

- Phát huy quyền làm chủ của CB-GV-NV gắn liền với việc bảo đảm sự 

lãnh đạo tổ chức Đảng ở cơ quan, chấp hành nguyên tắc  tập trung dân chủ và 

phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể. 

- Xử lý nghiêm minh  những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự 

do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường. 

  II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO 

  - Công khai tài chính, tài sản nhà trường   

  + Công khai dự toán cấp trên giao. 
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  + Công khai thu-chi hàng tháng. 

  + Công khai quỹ chi tiêu tiết kiệm cuối năm. 

  - Công khai mua sắm, bổ sung cơ sở vật chất, sửa chữa nhỏ theo dự án 

phân cấp của Quận. 

  - Công tác thi đua khen thưởng: 

  + Công khai đăng ký thi đua đầu năm 

  + Công khai dự thảo đánh giá thi đua, khen thưởng, các danh hiệu TĐKT. 

  + Công khai đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng tháng. 

  - Công khai chế độ nâng lương, nâng lương sớm theo qui định. 

  - Công khai đánh giá cán bộ, viên chức theo Thông tư 36. 

  - Công khai chất lượng giáo dục. 

  - Công khai công tác tuyển sinh. 

 * Ban chỉ đạo: 

Giám sát thực hiện chức năng nhiêm vụ của Lãnh đạo và các tổ chức 

trong nhà trường theo Luật Giáo dục, Điều lệ cấp học và việc thực hiện QCDC 

tại cơ sở. 

 * Kế hoạch triển khai thực hiện: 

1. Tháng 7, 8: Hướng dẫn Ban chỉ đạo lấy ý kiến từ các tổ để sửa đổi bổ 

sung quy chế cho phù hợp theo năm học và cập nhật các quy định của cơ quan 

quản lý cấp trên có liên quan. 

2. Tháng 9: Ban chỉ đạo hướng dẫn các tổ, nhóm trong trường việc sửa 

đổi, bổ sung Quy chế dân chủ cơ sở: Các căn cứ, cấu trúc, nội dung Quy chế dân 

chủ sát với nhiệm vụ năm học và các quy định của các cấp, ngành liên quan đến 

hoạt động của nhà trường. 

3. Tháng 10: Phân công BCĐ dự Hội nghị cán bộ công chức tại nhà 

trường; công tác thu chi đầu năm. 

4. Tháng 11: Kiểm tra quy chế phối hợp giữa Chính quyền và Công 

đoàn; Công tác sử dung đội ngũ cán bộ, viên chức tại nhà trường. 

5. Tháng 12: Phối hợp với các ban ngành của trường kiểm tra việc triển 

khai thực hiện QCDC tại nhà trường. 
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6. Tháng 1, 2: Quy chế công khai tài chính và quản lý tài chính, tài sản 

công công khai kế hoạch chi tiêu nội bộ. 

7. Tháng 3, 4: Các hoạt động toàn diện trong nhà trường. 

8. Tháng 5, 6: Quy chế Thi đua, khen thưởng; đánh giá xếp loại cán bộ, 

viên chức, học sinh.  

9. Tháng 7: Công tác tuyển sinh tại nhà trường. 

10. Giám sát, đánh giá  kết quả việc tổ chức thực hiện QCDC các 

thành viên trong BCĐ: 

- Giám sát các bộ phận thực hiện theo kế hoạch. 

- Giám sát việc thực hiện QCDC của các ban ngành đoàn thể trong trường 

11. Chế độ báo cáo: Hàng tháng các đồng chí trong BCĐ báo cáo thực 

hiện QCDC với đồng chí Trưởng ban theo quy định. 

12. Chế độ sơ kết, tổng kết của ngành: 

- Sơ kết hàng tháng, sơ kết học kỳ. 

- Tổng kết: Theo Hội nghị Tổng kết năm học. 

 

 
Nơi nhận: 

  - BCĐ QCDC (để thực hiện); 

  - Các đoàn thể nhà trường (để th/hiện); 

  - CB-GV-NV nhà trường (để th/hiện); 

  - Lưu VP (01). 

TRƢỞNG BAN CHỈ ĐẠO  

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Yến 

 


