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SỞ GD& ĐT NGHỆ AN 

TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 

   Số: 29/KH-THPTCL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cửa Lò, ngày 24 tháng 02  năm 2023 

 

KẾ HOẠCH   

Thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở năm 2023 

 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
 

 1. Mục đích 

Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng; dự báo kịp thời diễn biến 
tư tưởng, chính trị, tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động, 
phụ huynh và học sinh. 

Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, người lao động về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và dân vận chính quyền. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, cá nhân trong cơ quan, đơn vị 
nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ sở, đưa Phong trào phát triển sâu rộng, tạo sự lan tỏa trong mỗi cơ 
quan, đơn vị trường học. Phát huy quyền làm chủ của nhà giáo và người lao động và 
nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong mọi hoạt động của 
nhà trường. 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, các tổ chức đoàn thể trong việc 
thực hiện quy chế dân chủ; góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 
dục và người lao động có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng 
lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, 
đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới giáo dục và đào tạo. Phòng ngừa, ngăn chặn 
và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân 
dân. 

 2. Yêu cầu 

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị phải gắn liền với việc 
đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt Chỉ thị số 
05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về “đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chấp hành nguyên tắc tập trung 
dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu nhà trường và của các tổ chức đoàn 
thể quần chúng trong nhà trường. Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp 
luật; kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm 
quyền, lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động và quyền làm chủ 
của nhân dân, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. 

Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ, kịp thời biểu dương, 
động viên, nhân rộng những gương điển hình thực hiện tốt QCDC tại nhà trường. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
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1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai 

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể; phát huy 

vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo và hướng dẫn thực 

hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường 
 

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ đến toàn thể công chức, 

viên chức và người lao động trong nhà trường, cụ thể: 
 

+ 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 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn 

một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt 

động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

+  Nghị định số 149/2018/NĐ – CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về quy 

định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ cơ 

sở tại nơi làm việc.  

+  Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo 

dục công lập; 

+  Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 

+ Quyết định số 170/QĐ- THPT ngày 16/11/2021 của Hiệu trưởng trường 

THPT Cửa Lò  về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của 

trường THPT Cửa Lò. 

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến 

Tuyên truyền việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. 

Hình thức tuyên truyền: trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua các cuộc họp, hội nghị, 

trên website, niêm yết công khai các bảng biểu tại phòng họp, bản tin nhà trường. 

Quán triệt sâu rộng đến tất cả mọi thành viên trong nhà trường các văn bản của Nhà 

nước, Bộ GD&ĐT, và của đơn vị gắn với việc triển khai thực hiện các Nghị quyết 

của Đảng; Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách 

nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử 

lý những phản ánh, kiến nghị của dân; các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, 

các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; các chủ trương của chi ủy, nhà 

trường. 

Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người 

lao động trong nhà trường về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường. 
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Phát huy quyền dân chủ thông qua việc bàn bạc, xây dựng các quy định, quy chế 

phù hợp với điều kiện nhà trường: quy chế thi đua khen thưởng, quy chế chi tiêu nội 

bộ, quy chế chuyên môn, quy chế quản lý tài sản, quy chế hoạt động của Ban kiểm 

tra nội bộ, Ban thanh tra nhân dân… 

Thực hiện các cuộc họp định kỳ theo quy định nhằm bàn bạc, phổ biến, thảo 

luận, lấy ý kiến, công khai các hoạt động của nhà trường. Phân công lao động đảm 

bảo hợp lý, công bằng, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. 

Củng cố và duy trì việc đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với viên chức, 

người lao động, với phụ huynh, người học. 

Công khai mọi hoạt động của nhà trường theo quy định, gồm: công khai về 

việc nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn hàng năm; việc chuyển 

loại, chuyển ngạch viên chức; công khai việc đánh giá xếp loại viên chức, chuẩn 

nghề ngiệp và thi đua khen thưởng hàng năm; công khai tài chính hằng năm thông 

qua hội nghị công chức, viên chức; tổ chức thảo luận, góp ý quy chế chi tiêu nội bộ; 

công khai về công tác tuyển sinh, thành lập hội đồng tuyển sinh nhằm đảm bảo đúng 

đối tượng và tránh các hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát 

 Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ nhà trường tăng cường kiểm tra, giám 

sát, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện 

ở đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên thông qua các hình thức kiểm tra đột 

xuất, kiểm tra theo kế hoạch. Kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm quy chế 

ở cả các mặt: đạo đức nhà giáo, quy chế chuyên môn, những hành vi xâm phạm đến 

thân thể và quyền lợi của giáo viên, người học. Kịp thời xử lý   người có hành vi cản 

trở việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường như người có hành vi trả 

thù, trù dập những giáo viên, nhân viên khi họ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,… theo 

quy định của pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với Hiệu trưởng nhà trường 

Thực hiện nghiêm túc quy định đối với hiệu trưởng của Quy chế dân chủ; tổ 

chức tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể CBQL, giáo viên, nhân viên nhà trường 

về nội dung của Quy chế dân chủ. 

Cùng với Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện tại nhà trường. 

Báo cáo với cấp trên có thẩm quyền về việc thực hiện quy chế dân chủ tại nhà 

trường. 
 

2. Đối với Công đoàn nhà trường 
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Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân, ban chấp hành Công đoàn giám sát, kiểm tra 

việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. 

Ban chấp hành công đoàn làm đầu mối để triển khai thực hiện và tổng kết thực 

hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường năm 2023. 

3. Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động trong 

nhà trường 

Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng quy chế dân chủ, giám sát việc thực hiện 

quy chế dân chủ trong nhà trường. Thực hiện nghiêm túc nội dung quy chế dân chủ 

của nhà trường. 

TT Nội dung thực hiện Phân 

công phụ 

trách 

Thời gian 

thực hiện 

Điều chỉnh 

1 Xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC 

trong nhà trường. 

Ban CĐ 

QCDC 

Tháng 2  

2 Đại hội công đoàn trường nhiệm kỳ 

2023 – 2028. 

Đâng ký mô hình dân vận khéo năm 

2023. 

BCH 

công đoàn 

Tháng 3  

3 Thực hiện đối thoại giữa hiệu trưởng, 

Bí thư đoàn với đại diện học sinh. 

Hiệu 

trưởng 

Tháng 10  

4 Tham gia các cuộc họp với Ban đại 

diện cha mẹ học sinh  

Hiệu 

trưởng 

Hàng tháng  

5 Chỉ đạo Hội nghi VC- NLĐ năm học 

2023- 2024 

Cấp ủy, 

CĐ 

Tháng 10  

6 Tổ chức cuộc họp thi đua, GVCN cơ 

quan 

BGH Hàng tuần, 

hàng tháng 

 

7 Kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

QCDC 

BGH Thường 

xuyên 

 

8 Tuyên truyền thực hiện QCDC trong 

cơ quan 

Công 

đoàn 

Thường 

xuyên 

 

9 Tổng kết công tác thực hiện QCDC 

năm 2022 

Ban chỉ 

đạo 

Tháng 12  

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận: 

- BGH, CĐ, BTV đoàn; 

- Các tổ CM; 

- Lưu VT.                                                                                                 

 

 

Nguyễn Hồng Hải 
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