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SỞ GDĐT KIÊN GIANG 

TRƯỜNG THPT HÒN ĐẤT 

     
  Số: 74/KH-THPT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hòn Đất, ngày 19 tháng 10 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động nhà trường 

Năm học 2020 - 2021 

 

Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT, ngày 19/5/2020 của Bộ GD ĐT về 

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

Trường THPT Hòn Đất xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong 

hoạt động nhà trường năm học 2020-2021, cụ thể như sau: 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ được quy định tại Nghị định số 

04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Thông tư số 01/2016/TT-BNV 

ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-

UBTWMTTQVN ngày 17/4/2018 của Chính phủ – Ủy ban Trung ương Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam; Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 và các 

văn bản có liên quan;  

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Cấp ủy Đảng tạo sự chuyển biến tích cực về 

thực hiện dân chủ thành một nếp văn hóa trong nhà trường. Tạo dựng môi trường 

làm việc lành mạnh, văn minh. 

2. Yêu cầu. 

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường phải gắn liền với việc bảo 

đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở nhà trường; chấp hành nguyên tắc tập trung 

dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị và của các tổ chức đoàn thể 

quần chúng của đơn vị; 

Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết và xử lý 

những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp 

pháp của cán bộ, công chức, viên chức và quyền là chủ của nhân dân, cản trở việc 

thực hiện nhiệm vụ của  đơn vị; 

Quy chế dân chủ cơ sở phải được thực hiện thường xuyên, liên tục thành nề 

nếp, phát huy sức mạnh của các đơn vị chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong 

việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị; 

Gắn thực hiện Quy chế dân chủ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà 

trường. Nâng cao chất lượng trong việc thực hiện việc học tập và làm theo tư 
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tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cải cách hành chính, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng. 

II. NỘI DUNG 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về 

phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp cuả nhân dân, quy chế thực 

hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường: Kết luận số 120-KL/TW ngày 

07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP 

ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan 

hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.  

2. Thực hiện kiện toàn, củng cố và đổi mới phương thức hoạt động của Ban 

chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của nhà trường; xây dựng nội dung, kế hoạch 

công tác, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt 

động của các đoàn thể và Ban thanh tra nhân dân, phát huy vai trò đại diện cho 

quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tạo không khí dân 

chủ, cởi mở, đoàn kết trong nội bộ trong nhà trường góp phần đẩy mạnh phong 

trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. 

3. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định tại 

Thông tư số 01/2016/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 cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị 

theo các quy định tại 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, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính 

phủ. 

4. Thực hiện các nội dung về dân chủ trong nhà trường đã được cụ thể hóa 

bằng Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường THPT Hòn Đất (Ban hành kèm 

theo Quyết định số: 118/QĐ-THPT, ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng 

trường THPT Hòn Đất) trong các họp định kỳ hàng tháng. 

5. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

6/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận 

trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. 

6. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
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phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, tinh thần đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; nâng cao năng lực quản lý và hiệu 

quả điều hành của ban giám hiệu đối với các hoạt động của nhà trường. Thực hiện 

nghiêm túc các quy định về công khai và báo cáo. 

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ. Định kỳ tổ 

chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo cơ quan cấp 

trên theo quy định. 

8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong 

các hoạt động của nhà trường; thực hiện tốt việc tiếp và giải quyết những kiến nghị 

của phụ huynh đối với các hoạt động của nhà trường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Triển khai kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm 

học 2020-2021 tới toàn thể CB, GV, NV trong đơn vị. 

2. Ban Chi uỷ chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ vào nghị quyết Chi bộ 

hàng quý, 6 tháng để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra phương 

hướng, giải pháp thực hiện cho thời gian tới. Chỉ đạo sâu sát trong công tác kiểm 

tra, giám sát. 

3. Lãnh đạo nhà trường phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tăng 

cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế dân chủ ở các tổ chuyên 

môn, văn phòng.  

4. Tổ trưởng các các tổ chuyên môn, văn phòng căn cứ Kế hoạch này tùy theo 

tình hình, đặc điểm của đơn vị mình, xây dựng Kế hoạch chi tiết, quán triệt chỉ đạo 

viên chức và người lao động trong đơn vị mình hiểu rõ để thực hiện có nề nếp, 

thường xuyên. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện (qua 

Phó ban thường trực BCĐ) để tổng hợp, báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định. 

5. Giao Ban Thanh tra nhân dân tham mưu xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc 

thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị; tổng hợp, báo cáo kết quả 

thực hiện theo đúng thời gian quy định trong kế hoạch Kiểm tra nội bộ.  

 

Nơi nhận: 

- Ban Chi ủy chi bộ (B/c); 

- BGH, đoàn thể (Phối hợp t/h); 

- CB, GV, NV (T/h); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Đã kí 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Ánh 

 


