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Số: 99 /GDĐT
V/v Hướng dẫn thực hiện Thông
tư 11/2020/TT-BGDĐT ngày
19/05/2020 của Bộ GD&ĐT

Nghi Xuân, ngày 22 tháng 6 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, TH&THCS
Thực hiện Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/05/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo
dục công lập, Công văn số 875/SGD ĐT-TTr ngày 01/6/2020 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về việc thực hiện Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT, phòng Giáo dục và Đào
tạo yêu cầu các trường thực hiện các nội dung sau:
1. Các trường học tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Thông tư số
11/2020/TT-BGDĐT ngày 15/05/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn
thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ sở giáo dục công lập.
2. Thực hiện dân chủ trong trường học nhằm phát huy quyền làm chủ của nhà
giáo, cán bộ quản lý, người lao động và học sinh, nâng cao trách nhiệm của hiệu
trưởng. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của trường học góp
phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, nâng cao chất lượng
giáo dục; phòng chống các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, cửa
quyền. Thực hiện dân chủ trong hoạt động trường học phải gắn liên với việc đảm
bảo sự lãnh đạo của tổ chức Đảng; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, phát
huy vai trò của hội đồng trường, của hiệu trưởng và tổ chức đoàn thể trong trường
học.
3. Thực hiện đầy đủ các nội dung công khai theo quy định; riêng công khai
về tài chính thực hiện theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày
15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự
toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, công khai về tài sản thực
hiện theo quy định tại Nghi định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công.
4. Hàng năm các trường học xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
trong hoạt động của trường; báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
trong hoạt động của trường về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/11.
Nhận được Công văn yêu cầu hiệu trưởng các trường học nghiêm túc thực
hiện./.
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