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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện QCDC trường học năm học 2021 - 2022
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊNH LIỆT
Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về
xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở;
Căn cứ Công văn số 01/HD-BDVTW ngày 16/3/2021 của Ban dân vận Trung
ương hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
năm 2021;
Căn cứ Nghị định số 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 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ quy
định việc quản lý trong cơ sở Giáo dục mầm non và cơ sở Giáo dục phổ thông công
lập;
Căn cứ 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 việc thực hiện dân chủ hoá trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà
nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo 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 Thông tư số 11/2020/TT-BGD&ĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục
công lập;
Xét phẩm chất, năng lực công tác cán bộ, giáo viên trường Tiểu học
Thịnh Liệt.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ trường tiểu học Thịnh Liệt
gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các tổ
chuyên môn trong nhà trường thực hiện kế hoạch của trường, của ngành đề ra;
Xây dựng quy chế, quy ước thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà
trường, tổng hợp báo cáo hàng tháng, hằng năm.
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Điều 3. Quyết định có hiệu lục kể từ ngày ký. Các đồng chí trong Ban
chỉ đạo, giáo viên, nhân viên căn cứ quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
-

Phòng GD&ĐT (để b/c);
Các thành viên BCĐ QCDC trường;
Các đoàn thể trong trường;
Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Thị Thương
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Danh sách Ban chỉ đạo QCDC năm học 2021 - 2022
(Kèm theo quyết định số
/QĐ-THTL ngày ................. của Hiệu trưởng
trường tiểu học Thịnh Liệt)

STT

Họ và tên

Chức vụ
- Bí thư chi bộ
- Hiệu trưởng
- Chủ tịch công đoàn,
Phó Hiệu trưởng

Nhiệm vụ

1.

Bà Nguyễn Thị Thương

- Trưởng ban

2.

Bà Trần Thị Ánh Tuyết

3.

Bà Lê Thị Tường Vi

- Phó Hiệu trưởng

- Ủy viên

5.

Bà Nguyễn Thị Thủy

- Tổ trưởng chuyên môn

- Ủy viên

6.

Bà Nguyễn Thị Chi

- Tổ trưởng hành chính

- Ủy viên

7.

Bà Trương Thị Xuân Hương

- Trưởng ban TTND

- Ủy viên

- Phó Trưởng ban
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Phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ
của trường tiểu học Thịnh Liệt
(Kèm theo Quyết định số......... /QĐ-THTL ngày

tháng

năm 2021 của

Hiệu trưởng trường tiểu học Thịnh Liệt)

Căn cứ tình hình thực tế, trách nhiệm quyền hạn của các thành viên.
Ban chỉ đạo thực hiện QCDC nhà trường phân công nhiệm vụ từng thành
viên như sau:
I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO
1. Chức năng
Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ trường tiểu học Thịnh Liệt có chức năng
tham mưu giúp lãnh đạo trường công tác chỉ đạo về việc xây dựng, thực hiện
QCDC trong toàn trường, đồng thời thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Quy
chế dân chủ; Hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá về việc thực hiện
QCDC của nhà trường theo quy định.
2. Nhiệm vụ
Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác từng năm, bám sát sự chỉ đạo
của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của trường và Ban Chỉ đạo QCDC
phòng GD&ĐT quận;
Theo dõi tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà
trường. Định kì báo cáo kết quả thực hiện với phòng GD&ĐT quận.
Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung công tác kiểm tra; đề xuất các hình
thức biểu dương, khen thưởng; phê bình, kỷ luật những tập thể, cá nhân vi phạm
các quy định về QCDC nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện
QCDC trong toàn trường.
II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN
1. Đ/c Nguyễn Thị Thương: Hiệu trưởng - Trưởng ban
- Chịu trách nhiệm chung của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của trường.
- Hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai và theo dõi, kiểm tra hoạt động của
BCĐ trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ; tổng hợp tình hình và báo cáo
theo định kỳ 06 tháng, năm và đột xuất, đề xuất, kiến nghị các chủ trương, giải
pháp chỉ đạo thực hiện.
- Quán triệt và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị
của các cấp về thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường.
- Phổ biến học tập Quy chế dân chủ của cơ quan trong chi bộ và toàn thể
cán bộ viên chức nhà trường thông qua Hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học.
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2. Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết: CTCĐ - Phó Trưởng ban
- Tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra CBGVNV trong trường nâng
cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chức trách được phân công,
xây dựng và giữ gìn mối đoàn kết nội bộ.
- Phối hợp với Ban chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy quyền
làm chủ của nhân dân; phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua; làm tốt
công tác thi đua khen thưởng, công tác công đoàn.
- Lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế để đề
nghị trưởng ban giải quyết. Trưởng ban không giải quyết được, có quyền báo
cáo cấp trên của ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
- Chịu trách nhiệm trước trưởng ban và có trách tổng hợp tình hình kết quả
thực hiện QCDC của nhà trường để báo cáo ban chỉ đạo.
3. Các đồng chí uỷ viên
- Có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo, giám sát việc thực hiện QCDC tại bộ
phận và lĩnh vực được phân công.
- Tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch và báo cáo của Ban chỉ
đạo, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban chỉ đạo.
- Thu thập ý kiến từ cá nhân, bộ phận mình phụ trách để báo cáo định kì và
phản ánh kịp thời với Ban Chỉ đạo.
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thương

