SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM GDTX VŨ TUẤN CHIÊU
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Nam Trực, ngày 07 tháng 10 năm 2017

Số: 04/NQ-VTC

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
NĂM HỌC 2017 – 2018
- Căn cứ các nội dung quy định của Bộ Luật lao động và Luật Công đoàn 12;
- Căn cứ điều 05 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 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 liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04 tháng 12
năm 1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị Cán bộ - Công chức trong cơ quan;
- Căn cứ Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 3 năm 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 Hướng dẫn số 1755/HD-TLĐ ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam về việc Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế
Dân chủ cơ sở tại nơi làm việc;
- Căn cứ công văn của Sở GD&ĐT và Công đoàn Giáo tỉnh Nam Định về Hướng
dẫn tổ chức và nội dung Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 – 2018;
- Căn cứ các Biên bản góp ý dự thảo Nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và nội dung
các quy chế mới (sửa đổi, bổ sung) đã được Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức
các tổ của Trung tâm thông qua ngày 07 tháng 10 năm 2017;
Sau khi nghe các báo cáo, tham luận góp ý bổ sung, toàn thể cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động của Trung tâm, nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị
CBCCCV năm học 2017 – 2018 với các nội dung cụ thể như sau:
A. VỀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
Tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đạt được của năm học 2016 – 2017,
thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục và tiếp tục phát triển cơ sở vật chất, nâng cao
chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa
giáo dục, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; đẩy
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mạnh giáo dục hướng nghiệp và đào tạo nghề. Trong năm học 2017 – 2018 Trung tâm
thống nhất tập trung thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu đã được Hội nghị biểu quyết
thông qua như sau:
I. Về nhiệm vụ năm học: tập trung vào 5 nhiệm vụ
1/ Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về việc “ Học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017” ; “ phong trào thi đua đổi mới
sáng tạo trong dạy học” và thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực”; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống. kết
hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội chăm lo giáo dục đạo đức, rèn kỹ năng
sống cho học sinh;
2/ Duy trì nền nếp, kỷ cương trong dạy và học, đẩy mạnh rèn luyện đạo đức, tăng cường
giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học viên; tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện
và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, ngăn chặn đẩy lùi các tệ nạn xã hội; tạo môi
trường lành mạnh, thân thiện, đáp ứng nhu cầu giáo dục toàn diện.
3/ Nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học,
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực người học.
4/ Tăng cường phối kết hợp với các ban ngành trong huyện để mở các lớp bồi dưỡng
ngắn hạn cho lao động địa phương và đa dạng hóa các hình thức tư vấn hướng nghiệp;
Liên kết với các trường CĐ,THCN, các trường dạy nghề để mở các lớp Văn hoá - Nghề.
5/ Chủ động phối kết hợp với phòng GD tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ các
TTHTCĐ về tài liệu học tập, tập huấn cho cán bộ quản lý, báo cáo viên TTHTCĐ và tổ
chức bồi dưỡng giáo viên các cấp học.
II. Về giải pháp thực hiện:
- Những nội dung đã thống nhất: Các nội dung ghi trong dự thảo đã trình bày trước Hội
nghị.
- Những nội dung cần sửa đổi, bổ sung: không.
III. Về các chỉ tiêu phấn đấu :
* Các chỉ tiêu chung:
- Tập thể Trung tâm: Tập thể Lao động xuất sắc ( Tập thể lao động tiên tiến 3 tổ)
- Chi bộ: Tổ chức cơ sở trong sạch vững mạnh
- Công đoàn: Tổ chức công đoàn vững mạnh
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- Đoàn thanh niên: Tổ chức cơ sở vững mạnh
- Công chức, viên chức:
+ 100% đạt danh hiệu lao động tiên tiến
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 03 đ/c
+ Đề nghị sở GD&ĐT khen: 01 đ/c
* Các chỉ tiêu gắn với từng nhiệm vụ
1.Công tác xoá mù chữ và sau xoá mù chữ, BT THCS:
- Duy trì số xã phường thị trấn đạt chuẩn xoá mù chữ và phổ cập tiểu học: 10/10 xã,
chiếm tỷ lệ 100%.
- BT THCS: Phối hợp với các trường THCS điều tra tiến hành mở từ 1 đến 2 lớp.
2. Công tác giảng dạy, học tập
*Đối với Học sinh:
- Duy trì sĩ số đạt từ 97-98 %. Tỷ lệ học sinh bỏ học : <= 2%
- Tỷ lệ HS xếp loại hạnh kiểm : Tốt - khá: >=90%.
- Tỷ lệ HS xếp loại học lực : Khá, giỏi: >=30%, TB: >=60%, Yếu: <=10%
- Học sinh tham dự HSG cấp tỉnh: cá nhân đạt giải chính thức, đồng đội xếp thứ 3.
- Tỷ lệ tốt nghiệp lớp 12 đạt : >=95-97%
*Đối với Giáo viên:
- 100% CBQL và giáo viên tham gia và hoàn thành kế hoạch BDTX.
- 100% CBGVNV hoàn thành các chương trình bồi dưỡng chính trị đầu năm, được học tập
các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, kế hoạch của ngành.
- 100% giáo viên đăng ký viết SKKN cấp trường, lựa chọn từ 3 đến 5 đề tài tham gia cấp tỉnh
và được HĐ đánh giá của Ngành xếp loại Khá trở lên.
- 100% CBGV hoàn thành các chuyên đề theo quy định.
- Thanh tra chuyên đề và toàn diện GV, trong đó 80-90% được xếp Khá, Giỏi.
- 100% CBGV được kiểm tra hồ sơ, giáo án 2 lần/năm. ( HKI tháng 9, HKII tháng 2)
- Mỗi CBGV dạy thao giảng ít nhất 2 tiết/năm.
- Tất cả các môn đều tham gia hội thi, hội giảng.
3. Công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng
- Duy trì các lớp nghề liên kết
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- Phối hợp với Trung tâm HTCD mở các lớp Tin học ứng dụng cho mọi đối tượng có
nhu cầu.
- Tư vấn và hỗ trợ tài liệu, học liệu có hiệu quả từ 01-02 TTHTCĐ trên địa bàn phụ trách.
- Phối hợp với phòng GD tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên các cấp.
B. VỀ NỘI DUNG QUY CHẾ DÂN CHỦ:
Hội nghị đã biểu quyết thống nhất: Thông qua dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ
trong hoạt động của Trung tâm GDTX Vũ Tuấn Chiêu trên cơ sở những điều được quy
định trong Luật Giáo dục, Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường theo phương châm
“Dân biết – Dân bàn – Dân làm – Dân kiểm tra”, Thông tư 09/2009/BGDĐT của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về thực hiện “3 công khai – 4 kiểm tra”; các nội dung quy định
trong Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn 2012, Nghị định số 60/NĐ-CP ngày
19/06/2013 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và
Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dân chủ trong
hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (thay cho
Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về
ban hành quy chế thực hiện dân chỉ ở cơ quan) đã được báo cáo trước hội nghị. Quy
chế này gồm: 04 Chương và 16 Điều:


Điều 1: Mục đích thực hiện dân chủ trong Trung tâm.



Điều 2: Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm.



Điều 3: phạm vi điều chỉnh.



Điều 4:Trách nhiệm của Giám đốc.



Điều 5: Những việc giám đốc phải lấy ý kiến.



Điều 6:Trách nhiệm của Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động.



Điều 7: Những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động tham gia ý kiến.



Điều 8: Những việc học sinh được biết



Điều 9: Những việc học sinh được tham gia ý kiến



Điều 10: Trách nhiệm của trung tâm.



Điều 11: Trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức trong trung tâm.



Điều 12: Trách nhiệm của đoàn thể trong Trung tâm.



Điều 13: Trách nhiệm của cha mẹ và ban đại diện cha mẹ học viên trong Trung tâm.
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Điều 14: Quan hệ của trung tâm với Sở GD&ĐT.



Điều 15: Quan hệ của Trung tâm với Chính quyền địa phương



Điều 16: Điều khoản thi hành.
C. VỀ NỘI DUNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ:
Hội nghị đã biểu quyết thống nhất:
1. Tiếp tục thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ đã được ban hành tháng 01 năm 2017.

Quy chế này gồm 04 Chương và 20 Điều.
2. Các nội dung mới và các nội dung sửa đổi, bổ sung: không
D. TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG, CÔNG ĐOÀN VÀ CÁN BỘ,
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG:
1) Trách nhiệm của Thủ trưởng:
- Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng Tổ; kiểm tra các bộ phận thực
hiện theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra và giải quyết những phát sinh mới sau Hội
nghị Cán bộ, công chức.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và n g ư ờ i lao động hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách như tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi
cho cán bộ, công chức và n g ư ờ i lao động. Thực hiện công khai tài chính, phúc lợi
của Trung tâm theo quy định của Bộ Tài chính và nội dung 3 công khai của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
- Tạo điều kiện để Ban Thanh tra Nhân dân Trung tâm hoạt động theo Luật
Thanh tra, thực hiện đầy đủ chế độ cho các thành viên Ban Thanh tra Nhân dân và
bảo đảm cho Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo các Điều 10, 11 và 14 của Luật
Công đoàn 2012.
- Cùng Ban Chấp hành Công đoàn, mỗi học kỳ 1 lần tổ chức kiểm tra, đánh giá
kết quả thực hiện Qui chế dân chủ cơ sở và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức
của Trung tâm, tổ chức “Đối thoại” với cán bộ, công chức và n g ư ờ i lao động để rút
kinh nghiệm, bổ sung giải pháp mới và định ra những việc tiếp tục thực hiện.
2) Trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn:
- Phối hợp với chính quyền tổ chức các đợt thi đua, theo dõi phong trào, sơ kết,
tổng kết kịp thời; vận động toàn thể cán bộ, công chức và n g ư ờ i lao động hoàn thành
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tốt công tác được giao.
- Cùng chính quyền tham gia quản lý, giám sát các hoạt động của Trung tâm theo
luật Công đoàn, thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công
chức. Phát hiện và kiến nghị với Giám đốc các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt
nhất Nghị quyết Hội nghị.
- Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân của Trung tâm thực hiện quyền giám sát, kiểm tra
theo quy định của pháp luật (kết quả giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ, về thực
hiện nội dung 3 công khai, về Quy chế chi tiêu nội bộ và Nghị quyết Hội nghị CB, CC
của Trung Tâm).
- Phối hợp cùng chính quyền chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ, công
chức và n g ư ờ i lao động.
- Định kỳ mỗi học kỳ 1 lần Ban Chấp hành Công đoàn cùng với Giám đốc Trung
tâm kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nội dung thực hiện
công khai, Quy chế chi tiêu nội bộ, Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức và phong
trào thi đua, thông báo cho toàn thể cán bộ, công chức và n g ư ờ i lao động của Trung
tâm được biết; phối hợp tổ chức đối thoại giữa Giám đốc và cán bộ, công chức và
n g ư ờ i lao động trong Trung tâm.
3) Trách nhiệm của Cán bộ, Công chức, Viên chức và Người lao động:
- Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên
cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng Trung tâm phát triển.
- Nghiêm chỉnh chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà
nước và nội quy, quy chế làm việc của Trung tâm; thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời.
- Thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử,
nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định
của pháp luật.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo
ngày giờ công cao nhất. Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn, giữ gìn và bảo
vệ tài sản Trung tâm.
- Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện của Trung tâm và đóng góp ý kiến
trên tinh thần xây dựng đúng nơi, đúng lúc, đúng quy định.
E. TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH:
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1) Chính quyền và Công đoàn cùng nhau thỏa thuận ký kết Nghị quyết này; có
trách nhiệm thi hành những vấn đề đã ghi trên. Nếu do thiếu tinh thần trách nhiệm
không thực hiện đầy đủ, phải chịu trách nhiệm trước tập thể cán bộ, công chức và
n g ư ờ i lao động của Trung tâm và của cấp trên.
2) Tập thể cán bộ, công chức và n g ư ờ i lao động của Trung tâm có trách nhiệm
thực hiện đầy đủ bản Nghị quyết này.
3) Thay mặt cho Hội nghị:
- Về đại diện Chính quyền: Ông Nguyễn Tuấn Ánh – Giám đốc.
- Về đại diện Công đoàn : Ông Vũ Mạnh Hữu – Chủ tịch Công đoàn.
Cùng ký tên trong bản Nghị quyết này.
4) Nghị quyết này được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày
07/10/2017 cho đến khi có Nghị quyết mới.
Thủ trưởng đơn vị

Đại diện BCH/CĐCS

Đã ký

Đã ký

Nguyễn Tuấn Ánh

Vũ Mạnh Hữu
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