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QUYẾT ĐỊNH 

V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ 

Năm học: 2020 - 2021 
 

HiÖu trëng trêng Trung häc c¬ së THƯỢNG THANH 

 

   Căn cứ  Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998  của Bộ Chính Trị về xây 

dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do Bộ Chính trị ban hành; 

            Căn cứ Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về 

thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị 

sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Quyết định số 04/2000/BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành quy chế thực hiện dân chủ 

trong hoạt động của nhà trường; 

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ 

GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào 

tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ của trường THCS, 

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị CB-CCVC năm học 2020-2021 của trường 

THCS Thượng Thanh, 

QuyÕt ®Þnh 

 §iÒu 1. KiÖn toµn Ban chØ ®¹o thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ n¨m häc 2020-

2021 gåm c¸c «ng (bµ) sau: (Cã danh s¸ch kÌm theo). 

 §iÒu 2. Ban ChØ ®¹o cã nhiÖm vô x©y dùng kÕ ho¹ch, triÓn khai vµ tæ chøc 

tíi toµn trêng theo ®óng c¸c v¨n b¶n liªn quan cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn ban 

hµnh. 

 §iÒu 3: HiÖu trëng vµ c¸c «ng (bµ) cã tªn trong §iÒu 1 chÞu tr¸ch nhiÖm 

thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy. 
N¬i nhËn: 

- PGD&§T (®Ó b¸o c¸o); 
- Nh ®iÒu 3 (®Ó thùc hiÖn); 
- Lu VP (01) 

              HIÖU TR¦ëNG 

 

 

TrÇn ThÞ Ngäc YÕn 

http://baria.baria-vungtau.gov.vn/documents/10192/225258/30-CT_TW_127621.doc
http://baria.baria-vungtau.gov.vn/documents/10192/225258/30-CT_TW_127621.doc
http://baria.baria-vungtau.gov.vn/documents/10192/225258/71_1998_ND-CP_41998.doc
http://baria.baria-vungtau.gov.vn/documents/10192/225258/71_1998_ND-CP_41998.doc


TRƯỜNG THCS THƯỢNG THANH 

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ, 

 PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TỪNG THÀNH VIÊN 

Năm học: 2020 - 2021 

(Kèm theo QĐ kiện toàn số:         /QĐ-THCS TT ngày       tháng        năm 2020 

của Hiệu trưởng trường THCS Thượng Thanh) 
 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh Nhiệm vụ 
Ghi 

chú 

1 Trần Thị Ngọc Yến 
Hiệu 

trưởng 
Trưởng ban 

Phụ trách chung 

Xây dựng kế 

hoạch thực hiện, 

Ban hành quyết 

định kiện toàn 

 

2 Phạm Thị Thanh Bình  CTCĐ Phó ban 

Triển khai thực 

hiện kế hoạch. 

Giám sát, đánh 

giá kết quả thực 

hiện theo lộ trình 

 

3 Đỗ Thị Thu Hoài Hiệu phó Ủy viên 

Kiểm tra, giám 

sát các bộ phận 

thực hiện quy chế 

dân chủ 

 

4 Nguyễn Thị Nguyệt 
Trưởng 

ban TTND 
Ủy viên 

5 Trần Thị Hương Giang 
Tổ trưởng 

tổ TN 
Ủy viên 

6 Nguyễn Quỳnh Phương 
Tổ trưởng 

tổ XH 
Ủy viên 

7 Hoàng Thị Hồng Vân Thư kí HĐ Ủy viên 

8 Nguyễn Thu Hương 
Tổ trưởng 

tổ VP 
Ủy viên 

 

Danh sách này gồm 08 thành viên. 

 


