
 

 
PHÒNG GDĐT QUẾ SƠN 

TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 78/QĐ-THCSQT Quế Thuận, ngày 03 tháng 10 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở  

Năm học 2022-2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN 

 

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

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

công lập; 

Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ GDĐT về việc 

Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập; 

Căn cứ Thông tư số 01/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một 

số nội dung của nghị định số 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 Thông tư số 36/TT-BGDĐT 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 Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư  số 32/2020/TT-

BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT 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 Văn bản số 204/CĐN-SPPL ngày 22/8/2016 của Công đoàn giáo dục 

Việt Nam về việc Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC trong hoạt động 

của cơ quan đơn vị; 

Xét đề nghị của Chủ tịch Công đoàn cơ sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở trường THCS Quế 

Thuận năm học 2022-2023 gồm các ông, bà có tên sau: 

1. Ông: Lê Văn Thêm, Hiệu trưởng     - Trưởng ban; 

2. Ông: Đinh Đức Quang, Chủ tịch CĐCS   - Phó Trưởng ban; 

3. Ông: Thái Văn Nam, Phó Hiệu trưởng   - Thành viên; 

4. Ông: Phạm Văn Anh, Trưởng ban TTrND   - Thành viên; 
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5. Bà: Đặng Thị Bé, TTCM tổ Tự nhiên   - Thành viên; 

6. Bà Khương Thị Thùy Dương, TTCM tổ Xã hội  - Thành viên; 

7. Ông: Nguyễn Đình Trung, TTCM tổ Năng khiếu  - Thành viên; 

8. Ông: Nguyễn Hoàng Minh, Tổ trưởng tổ VP  - Thành viên; 

9. Ông: Nguyễn Thế Viên, GV-Bí thư Chi đoàn trường - Thành viên; 

10. Bà: Nguyễn Thị Hậu, GV-TPT Đội   - Thành viên; 

 Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch 

triển khai thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 

09/01/2015 của Chính phủ; tham mưu giúp lãnh đạo nhà trường chỉ đạo, kiểm tra đôn 

đốc các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong nhà trường  thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở 

cơ sở. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với cấp trên. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các tổ chức, đoàn thể và các ông 

(bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như  Điều 3; 

- Phòng GDĐT (b/c); 

- UBND xã Quế Thuận (b/c); 

- Lưu: VP.   

HIỆU TRƯỞNG  

  

  

 

Lê Văn Thêm 
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PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ Trường THCS Quế Thuận,  

năm học 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số 78/QĐ-THCSQT ngày 03/10/2022 

 của Hiệu trưởng trường THCS Quế Thuận) 

 

1. Trưởng ban 

- Chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC 

trong nhà trường. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của trường và 

chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã đề ra. 

- Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung QCDC cho phù hợp với đặc điểm cụ thể của nhà 

trường, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, thu 

hút mọi lực lượng trong nhà trường tham gia quản lý và đóng góp xây dựng nhà trường, 

để mọi thành viên trong trường được bàn bạc và quyết định trực tiếp các công việc 

quan trọng, thiết thực, gắn liền với lợi ích của mình đồng thời chống tình trạng lợi dụng 

dân chủ gây mất đoàn kết nội bộ hoặc vi phạm pháp luật. 

  2. Phó Trưởng ban 

- Chỉ đạo Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân xây dựng và hoàn thiện cơ chế 

để mọi thành viên trong nhà trường thông qua Công đoàn được bàn bạc và tham gia ý 

kiến vào các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ công tác chuyên môn, được giám sát các 

hoạt động của chính quyền, của thủ trưởng cơ quan, của các tổ chức đoàn thể trong nhà 

trường. 

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Chính quyền để thực hiện tốt 

QCDC trong nhà trường. Góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính tri của 

nhà trường. 

- Chỉ đạo Công đoàn tuyên truyền, giáo dục rộng rãi QCDC cho tất cả công đoàn 

viên trong nhà trường làm cho mọi người hiểu và sử dụng đúng các quyền của mình đã 

quy định trong QCDC ở nhà trường và giám sát thực hiện QCDC. 

- Phối hợp với Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chỉ đạo các tổ chuyên môn 

trong nhà trường thực hiện tốt QCDC; đảm bảo việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nước trong nhà trường. Thực hiện nội quy, quy chế hoạt động 

chuyên môn; phân công lao động và quản lý lao động trong nhà trường. 

  3. Các thành viên 

Cùng Ban Chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục CB-GV-NV và học sinh học tập 

QCDC, thu thập thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các thành viên trong 

trường về việc xây dựng và thực hiện QCDC. Phản ánh kịp thời với Lãnh đạo nhà 

trường và Công đoàn để đảm bảo QCDC được thực hiện có hiệu quả thiết thực và đáp 

ứng yêu cầu của đại đa số các thành viên trong nhà trường. Đảm bảo thông tin 2 chiều 

trong nhà trường được thông suốt. Giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và 

xây dựng khối đoàn kết nội bộ ngày càng vững chắc./- 
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