QUẬN ỦY QUẬN 4
CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
*
Số: 01- CTDV/CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quận 4, ngày 30 tháng 01 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC DÂN VẬN
NĂM 2020
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2020
Thực hiện Chương trình hành động số 14-CtrHĐ/QU ngày 23/12/2013 Quả
Quận ủy Quận 4 về “Tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân
vận trong tình hình mới”;
Thực hiện Chương trình hành động số 10 CtrHĐ/QU ngày 01/11/2016 của
Quận ủy Quận 4 về công tác vận động nhân dân giai đoạn 2015-2020;
Thực hiện Công văn số 125-CV/QU ngày 05/12/2016 của Quận ủy, Kết luận số
03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 290QĐ/TWcủa Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
Thực hiện Chương trình số 01-CtrHĐ/BDVQU ngày 09/01/2020 Của Ban Dân
vận Quận ủy Quận 4 về thực hiện công tác dân vận năm 2020;
Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BDVQU ngày 09/01/2020 của Ban Dân vận
Quận ủy Quận 4 về nội dung thi đua công tác dân vận năm 2020 của trường học.
Chi bộ Trường THPT Nguyễn Trãi đề ra Chương trình công tác Dân vận năm
2020 với các nội dung cụ thể sau đây:
1. Chương trình công tác năm 2020
1.1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác
dân vận của Đảng trong tình hình mới, tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch
Hồ Chí Minh qua việc tổ chức tốt phong trào thi đua thực hiện “Dân vận khéo” trong
trường học và ngoài xã hội, qua đó phát hiện và nhân rộng những gương điển hình có
nhiều đóng góp cho phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
1.2. Tiếp tục tăng cường công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình và những diễn biến
trong tập thể sư phạm nhà trường, những lĩnh vực có khả năng gây bức xúc trong quần
chúng, kịp thời báo cáo để giải quyết chính xác, kịp thời góp phần giữ vững an ninh
chính trị xã hội củng cố lòng tin của quần chúng Nhân dân với Đảng và Nhà nước.
1.3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành độn số 14-CtrHĐ/QU ngày
23/12/2013 của Quận ủy Quận 4 về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác dân vận trong tình hình mới”, Chương trình hành động số 10 CtrHĐ/QU
ngày 01/11/2016 của Quận ủy Quận 4 về công tác vận động nhân dân giai đoạn 20152020, Kế hoạch số 88-KH/QU ngày 15/8/2017 của Quận ủy thực hiện các Quyết định
994-QĐ/TU, 935-QĐ/TU, 936-QĐ/TU của Thành ủy. Công văn số 94-CV/QU ngày
16/9/2016 của Quận ủy về thực hiện Thông tri số 09-TT/TU của Ban Thường vụ
Thành ủy về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ
Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc xây dựng và thực

hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/QU của Ban
Thường vụ Quận ủy về thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy
về cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh
rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” trên địa bàn Quận 4;
1.4. Tiếp tục, tăng cường lãnh đạo thực hiện Công văn số 125-CV/QU ngày
05/12/2016 của Quận ủy, Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về
tiếp tục thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về Quy chế công
tác dân vận của hệ thống chính trị.
1.5. Thực hiện tốt Quyết định số 154-QĐ/QU ngày 21/11/2013 của Quận ủy về
thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Quận 4. Tăng cường công
tác phòng chống tham nhũng, quan liêu lãng phí trong đơn vị, vận động quần chúng
tích cực hoạt động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Đẩy mạnh các hoạt
động phong trào quần chúng trong đơn vị, các hoạt động tương trợ về chuyên môn và
vật chất, tinh thần; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, duy trì sĩ số, tạo
dựng các mối quan hệ tốt với gia đình và xã hội, gắn với thực hiện Quy định
16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về “Đạo đức nhà
giáo”
1.6. Lãnh đạo thực hiện thi đua Dân vận khéo: Phát động thực hiện hiệu quả nội
dung “5 không”, triển khai đăng ký và tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”
trong nhà trường.
1.7. Tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 1043-QĐ/TU ngày 21/9/2004 của Ban
Thường vụ Thành ủy tổ chức phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động
Nhân dân. chi bộ có 100% đảng viên được phân công làm công tác vận động quần
chúng.
1.8. Tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ
chức cơ sở đảng thực hiện công tác xã hội.
1.9. Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng kế hoạch tiếp xúc phụ
huynh, học sinh và giáo viên, thực hiện công khai minh bạch, rõ ràng theo quy định.
2. Đăng ký thực hiện công tác dân vận khéo
- Chi bộ quán triệt đối với tất cả đảng viên về các nội dung cá nhân và tập thể
đăng ký thực hiện công tác dân vận trong năm 2020.
- Nội dung đăng ký thực hiện công tác dân vận bám sát với vai trò, nhiệm vụ
của từng cá nhân, đảm bảo nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
- Công tác dân vận phải gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ Quận 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra;
- Để chào mừng ĐH Đảng các cấp, Chi bộ xây dựng công trình vận động:
o Chăm lo học sinh nghèo đón tết;
o Vận động đóng góp hỗ trợ hộ nghèo, đăng ký hiến máu tình nguyện...
Thu được 8.200.000 đ.
o Vận động chia sẻ thu nhập chăm lo cho nhân viên có thu nhập thấp
trong trường, cho đến hôm nay thu được 16.500.000đ.

o Phân công đảng viên bồi dưỡng quần chúng ưu tú, phát triển đảng viên
mới, dự kiến trong năm kết nạp 1 học sinh và 3 giáo viên, nhân viên.
2.1. Chỉ tiêu đăng ký đối tượng cá nhân:
- Đảng viên: 100% cán bộ Đảng viên trong chi bộ đăng ký thực hiện “Dân vận
khéo” thông qua Bản Đăng ký và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020.
- Giáo viên: 100% Đoàn viên công đoàn trong đơn vị tham gia thực hiện xây
dựng “Dân vận khéo”.
2.2. Chỉ tiêu đăng ký đối với tập thể:
- 100% các tổ chức đoàn thể (Công Đoàn, Đoàn TNCS HCM) cùng các tổ
chuyên môn trong đơn vị có đăng ký công trình dân vận.
3. Tiêu chí
3.1. Với cá nhân:
Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; tham gia các phong trào chung của Chi
bộ, của nhà trường, nâng cao hiệu suất đào tạo, thực hiện gương mẫu trong các
phong trào, các hoạt động chung, tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học
sinh yếu, thực hiện tốt các quy chế thi đua, thực hiện tốt việc vận động học sinh đến
trường, vận động phụ huynh tham gia các công trình xã hội hóa trong nhà trường,
vận động đồng nghiệp tham gia các hoạt động xã hội như hiến máu tình nguyện,
đóng góp Quỹ tương trợ, giúp đỡ học sinh nghèo, khó khăn…
Mỗi cá nhân đăng kí thực hiện 3 hoặc 4 tiêu chí trong Chương trình của Chi
bộ, trên cơ sở nghiên cứu những tiêu chí mà cá nhân còn khiếm khuyết cần phấn
đấu thực hiện trong năm 2020
3.2. Với tập thể:
Với chi bộ:
Thực hiện kế hoạch chuyên môn, nhiệm vụ chính trị theo nghị quyết do chi
bộ đề ra trong năm, phấn đấu 100% đảng viên chi bộ đủ tư cách hoàn thành nhiệm
vụ được giao, trong đó có 95% cán bộ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Xây dựng kế hoạch, nghị quyết lãnh đạo chính quyền đoàn thể thực hiện tốt
nhiệm vụ giáo dục tại địa phương và đơn vị, thực hiện tốt và hiêu quả các cuộc vận
động do ngành phát động, tăng cường công tác nâng cao chất lượng giáo dục, hoạt
động phong trào phổ cập giáo dục tại địa phương đạt chỉ tiêu đề ra.
Triển khai và thực hiện tốt nội dung quy định về trách nhiệm nêu gương của
đảng viên trong sinh hoạt và công tác, nghiêm túc thực hiện những quy định của
ngành quy chế cơ quan có hiệu quả, triển khai và tổ chức tổng kết cuộc vận động
học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2020.
Xây dựng và triển khai tốt quy chế dân chủ tại cơ quan, trong ban đại diện
hội cha mẹ học sinh theo đúng tinh thần Nghị định 71/1998/NĐ-CP của chính phủ.
Với chính quyền (Ban giám hiệu) và Đoàn thể:
Xây dựng kế hoạch phù hợp với yêu cầu công việc do ngành và tổ chức đoàn
thể cấp trên chỉ đạo, quán triệt trong hội đồng sư phạm, trong tổ chức công đoàn,

đoàn TN về những nội dung về xây dựng điển hình “Dân vận chính quyền” trong
đơn vị tiến hành đăng ký và thực hiện.
4. Thực hiện
4.1. Công tác triển khai:
Chi bộ triển khai trong tháng 2/2020, tiến hành cho Đảng viên đăng ký thực
hiện và gởi lại chi ủy quản lý tổng hợp theo dõi quá trình thực hiện.
4.2. Bình xét:
Tháng 10/2020 chi bộ tiến hành bình xét, sơ kết đánh giá quá trình thực hiện
tổng hợp và báo cáo cho Qụân ủy đề xuất khen thưởng biểu dương.
Chương trình này triển khai trong chi bộ (để thực hiện), công đoàn cơ sở,
Đoàn thanh niên để xây dựng kế hoạch triển khai nội dung công tác dân vận theo
chỉ đạo của ngành.
Trong quá trình thực hiện, hàng tháng sinh hoạt chi bộ sẽ bổ sung thêm nội
dung cuộc vận động nhằm giúp đảng viên chi bộ điều chỉnh hoặc phát huy những
mặt tích cực trong từng cá nhân phấn đấu đạt danh hiệu “Dân vận khéo” với tỉ lệ
cao.
Phân công chi ủy phụ trách kế hoạch đề xuất sơ kết, tổng kết theo từng giai
đoạn theo kế hoạch Quận ủy.
Trên đây là Chương trình thực hiện công tác dân vận năm 2020, đề nghị các
tổ chức Công đoàn, Đoàn TN, các tổ bộ môn có kế hoạch tổ chức triển khai thực
hiện đạt hiệu quả đề ra./.
Nơi nhận:
-

Ban Tổ chức Quận ủy, Quận 4;
UBKT Quận ủy, Quận 4;
Ban Tuyên giáo Quận ủy, Quận 4;
Ban dân vận Quận ủy, Quận 4;
Văn phòng Quận ủy, Quận 4;
Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Trần Phước Đức

CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

BẢNG ĐĂNG KÝ THI ĐUA
Công tác dân vận của chi bộ trường học năm 2020
(Theo Hướng dẫn số 12-HD/BDVQU ngày 09/01/2020 của Ban Dân vận Quận ủy)
Số

NỘI DUNG

Số điểm
đăng ký

01

Triển khai thực hiện sơ, tổng kết và kiểm tra việc
thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công
tác dân vận: (15 điểm)

15

02

Thi đua đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào
quần chúng tại cơ quan, đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ
chính trị của cơ quan, đơn vị: (20 điểm)

20

03

Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở: (20 điểm)

20

04

Tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền
thống công tác Dân vận của Đảng (15/10); quan tâm
tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động các đoàn thể
cơ quan đạt hiệu quả: (20 điểm)

20

05

Lề lối làm việc và chế độ thông tin báo cáo: (15
điểm)

15

TT

Tổng điểm: 90 điểm

Ghi chú

90

* Đơn vị đăng ký xếp loại thi đua đối với công tác Dân vận của Đảng năm 2020
là đơn vị: XUẤT SẮC
* Ghi chú: Chi bộ đăng ký thi đua theo đúng mẫu và gửi về Ban Dân vận chậm
nhất là ngày 03/02/2020.
Nơi nhận:
- Ban dân vận Quận ủy
- Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Trần Phước Đức

CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA
Công tác dân vận của chi bộ trường học năm 2019
(Theo Hướng dẫn số 12-HD/BDVQU ngày 09/01/2019 của Ban Dân vận Quận ủy)

Số TT

Số điểm
tự chấm

Nội dung

Ghi chú

1

Triển khai thực hiện sơ, tổng kết và kiểm tra việc thực
hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân
vận: (15 điểm)

13

-1 mục 1.2
-1 mục 1.1

2

Thi đua đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào quần
chúng tại cơ quan, đơn vị, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ
quan, đơn vị: (20 điểm)

24

Trừ 1 điểm
mục 2.3

3

Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở: (20 điểm)

20

4

Tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống
công tác Dân vận của Đảng (15/10); quan tâm tham mưu
chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động các đoàn thể cơ quan đạt
hiệu quả: (20 điểm)

18

5

Lề lối làm việc và chế độ thông tin báo cáo: (15 điểm)

15

Tổng điểm: 90 điểm

- 1 mục 4.1;
- 1 mục 4.3;

90

∗ Với kết quả tự chấm, đơn vị tự xếp loại thi đua đối với công tác Dân vận
của Chi bộ cơ sở – năm 2020 là đơn vị: XUẤT SẮC

Nơi nhận:
- Ban dân vận Quận ủy
- Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ
BÍ THƯ

Trần Phước Đức

