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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở 

ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 52-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 12/01/2022 của 

Ban Dân vận Thành ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố về phối 

hợp thực hiện công tác dân vận năm 2022; Hướng dẫn số 08-HD/BDVTU ngày 

12/01/2022 của Ban Dân vận Thành ủy về “Thực hiện phong trào thi đua “Dân 

vận khéo” năm 2022”; Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của 

UBND thành phố ban hành danh mục các nhiệm vụ thực hiện công tác dân vận 

của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố 

Hải Phòng; Kế hoạch số 49-KH/BTVTU-ĐUKCCQTP ngày 28/12/2021 “Phối 

hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Thành ủy và Đảng ủy Khối 

các cơ quan thành phố năm 2022”; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 10/9/2010 của 

Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân vận của 

chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ của ngành Giáo dục và Đào tạo Hải 

Phòng, triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả Chỉ thị số 33/CTg ngày 26/11/2021 của Chính phủ về tiếp tục tăng 

cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính 

quyền các cấp trong tình hình mới. 

- Cụ thể hóa nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp số 05-CTr/BDVTU-

BCSĐUBNDTP ngày 07/01/2022 về công tác dân vận giai đoạn 2022-2026 và 

Kế hoạch số 52-KH/BDVTU-BCSĐUBNDTP ngày 12/01/2022 của Ban Dân 

vận Thành ủy và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố về phối hợp thực 

hiện công tác dân vận năm 2022 thành nhiệm vụ cụ thể trong năm 2022 của 

Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 

của UBND thành phố về ban hành danh mục các nhiệm vụ thực hiện công tác 

dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng.  

- Quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, thành phố về công tác 

dân vận gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Quyết định số 23-

QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế công tác dân vận 

của hệ thống chính trị”; Quyết định số 446-QĐ/TU ngày 26/11/2021 của BTV 
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Thành ủy ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tại thành 

phố Hải Phòng; Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố 

về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà 

nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới trên địa bàn thành phố 

- Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo ” trên các lĩnh vực 

của ngành, gắn với thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh 

trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu- Thực hiện 

chuyển đổi số”. 

- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò, tầm quan trọng của công 

tác dân vận gắn với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch 

COVID-19; khắc phục những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao hơn nữa chất 

lượng, hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng 

Nhà nước pháp quyền, dân chủ, xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ, 

chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, gần dân, 

bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân 

dân đối với Đảng và Nhà nước. 

- Xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị 

trong việc thực hiện công tác dân vận, từng bước đổi mói nội dung, phương thức 

hoạt động, tinh thần phục vụ Nhân dân phù hợp với tình hình thực tế theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao. 

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động tại đơn vị; nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước Nhân 

dân. Kịp thời phát hiện, ngăn ngừa hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, 

công dân trong thi hành nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tổ chức quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận 

 - Thường xuyên quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền vị trí, vai trò về công tác dân 

vận trong tình hình mới. 

 - Gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân 

vận với việc triển khai nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19. 

 - Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Công 

tác dân vận phải thực sự hiệu lực, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào công cuộc 

xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, 

chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; xây 

dựng, phát triển Thành phố, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. 

 - Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong cơ quan, đơn vị; chủ động 

tham mưu cấp trên tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đội ngũ cán 

bộ, công chức, giáo viên, nhân viên và người học; xây dựng tập thể đoàn kết, 
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thống nhất. 

 - Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên và người 

học; chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững, chăm lo các 

đối tượng chính sách theo quy định. 

 - Hằng năm, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác 

dân vận và thực hiện dân chủ cơ sở của cơ quan, đơn vị mình với thực hiện 

nhiệm vụ chính trị. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Sở và các đơn vị giáo dục. 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến các năm tiếp theo. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về ý nghĩa, 

tầm quan trọng của công tác dân vận 

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chú trọng đẩy mạnh thực hiện tuyên 

truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận; về vị trí, vai 

trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, viên 

chức trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi 

với Nhân dân; cần quan tâm truyên truyền, vận động; chú trọng đổi mới nội 

dung và hình thức tuyên truyền, vận động dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Sở và các đơn vị giáo dục. 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến các năm tiếp theo. 

3. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

 - Tiếp tục thực hiện tốt và vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua “Dân vận 

khéo”, gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện 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”. 

 - Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân với phương châm: Mỗi cán bộ, công 

chức, viên chức là cán bộ dân vận; khéo léo trong giao tiếp, ứng xử trong tuyên 

truyền, vận động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

nhà nước. 

 - Chú trọng tuyên truyền, cổ vũ gương người tốt, việc tốt. Bình chọn, nhân 

rộng gương tiêu biểu, điển hình “Dân vận khéo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Sở và các đơn vị giáo dục. 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến các năm tiếp theo. 



4 

 

 4. Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 

- Tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 

20/02/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch Tổng kết thực hiện 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và 

đề xuất xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 

2021 - 2030; Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 

thành phố Hải Phòng (giai đoạn 2021-2025), đổi mới căn bản hoạt động quản lý, 

điều hành của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng 

hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; thực 

hiện cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, thực chất, hiệu quả; đẩy mạnh phân 

cấp, phân quyền, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành việc rà 

soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển 

đổi số; tập trung hoàn thiện thể chế của nền hành chính nhà nước theo hướng 

phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền 

làm chủ của Nhân dân; cụ thể hóa, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân 

bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

 - Đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính 

nhà nước theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân 

thiện và gần dân; bảo đảm sự tham gia giám sát và quyền làm chủ của Nhân dân; 

cụ thể hóa, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 

tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 

 - Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu rà soát khắc phục ngay các 

điểm nghẽn trong thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh 

nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính. Thực hiện 

hiệu quả, quyết liệt các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số 

hiệu quả quản trị và hành chính công cấp thành phố trên địa bàn Thành phố, chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

 - Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; 

hoàn thành việc rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy; ưu tiên nguồn lực, thực hiện 

hiệu quả chuyển đổi số. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Sở và các đơn vị giáo dục. 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến các năm tiếp theo. 

 5. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức 

 - Để cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị về trách nhiệm 

nêu gương, nghiêm túc thực hiện tiếp xúc, đối thoại, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, thực hiện thư cảm ơn, thư xin lỗi; chỉ đạo thực hiện dân chủ ở 

cơ sở theo quy định; chủ động rà soát các nội dung chưa thực hiện hoặc thực 

hiện chưa đầy đủ về dân chủ cơ sở, đề ra các biện pháp khắc phục hạn chế và 

thực hiện hiệu quả hơn. 
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 - Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, phát 

huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, 

viên chức, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân. Xây dựng 

và thực hiện tốt văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân 

dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, 

học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “Nói dân hiểu”, “Hướng 

dẫn dân làm”, “Làm dân tin”. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, 

xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây 

phiền hà cho Nhân dân; xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, 

khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019 của UBND thành phố về ban hành quy định về quy tắc ứng xử của 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Chỉ thị số 

1737/CT- BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường 

công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; quy định về đạo đức nhà giáo 

ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 04/01/2019 

của UBND thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 

13/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hoá ứng 

xử  trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2019 của UBDN thành phố về triển khai 

thực hiện Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạnh, đạo 

đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, nhi đồng giai 

đoạn 2021-2030”; Kế hoạch Liên tịch số 797/KHLT-SGD&CĐGD ngày 

21/5/2019 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Hải 

Phòng về việc triển khai xây dựng quy tắc ứng xử, phòng chống bạo lực học 

đường, vì trường học hạnh phúc trong cơ sở Giáo dục Mầm non, Giáo dục Phổ 

thông, Giáo dục Thường xuyên thành phố Hải Phòng; Kế hoạch số/KH-SGDĐT 

ngày 10/01/2022 của Sở GD&ĐT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 

1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạnh, đạo đức, lối sống và khơi dậy 

khát vọng cống hiến cho thanh niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Sở và các đơn vị giáo dục. 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến các năm tiếp theo. 

6. Tổ chức thực hiện tốt Luật tiếp cận thông tin; tập trung giải quyết 

các bức xúc, kiến nghị của Nhân dân 

 - Tổ chức thực hiện tốt Luật tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp 

cận thông tin cùa công dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, 

tăng cường, công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc. Thực hiện 

nghiêm túc việc niêm yết, công khai các thủ tục hành chính. Tiếp tục duy trì, áp 

dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong giải 

quyết hồ sơ hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp. 
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 - Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 

công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; 

giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người dân. 

 - Triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định: Chỉ thị số 29-

CT/TU ngày 10/9/2010 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện kết luận số 65-

KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở; 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 số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội 

vụ về hướng dẫn một số nội dung của 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; Nghị định số 149/2018/NĐ-

CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ 

luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Thông tư 

số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về ban hành Quy chế thực hiện công 

khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông 

tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập. 

Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với phòng, chống 

tham nhũng, quan liêu; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Sở và các đơn vị giáo dục. 

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2022 đến các năm tiếp theo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

 - Triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trương, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ 

sở đúng quy định. 

 - Hằng năm kiểm tra, giám sát đơn vị cơ sở giáo dục thực hiện công tác dân 

vận chính quyền, quy chế dân chủ; hỗ trợ tổ chức thông qua quy chế dân chủ ở 

cơ sở trong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động. 

 2. Các đơn vị giáo dục 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai hiệu quả kế hoạch tăng 

cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới, đảm bảo thực hiện tốt 

mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm trong Kế hoạch này. 

- Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm trọng 

tâm, trọng điểm, nêu rõ cụ thể giải pháp thực hiện, nội dung, phân công nhiệm vụ, 

bố trí cá nhân/đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc làm cơ sở để tổ 

chức triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại đơn vị. 

- Phối hợp, tổ chức tuyên truyền, thực hiện Kế hoạch với các hình thức 

truyền thông, cổng thông tin điện tử của đơn vị, hội họp, hội thi phong phú, hiệu 

quả, đúng quy định. 
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- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát các cấp ủy trực thuộc trong việc 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo các cấp ủy trực 

thuộc đẩy mạnh việc tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Phòng Tổ chức cán bộ Sở 

Giáo dục và Đào tạo. 

- Xây dựng và thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ trong trường 

học; rà soát bổ sung nội dung thực hiện trong quy chế hoạt động của nhà trường; 

thực hiện nghiêm túc việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hằng quý, 

hằng năm theo quy định.  

- Báo cáo định kỳ 6 tháng trước ngày 10/6, báo cáo năm trước ngày 10/12 

kết quả tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị gửi về Sở 

GD&ĐT qua Phòng Tổ chức cán bộ (Đồng chí Đặng Vũ Thắng - Trưởng phòng 

Tổ chức cán bộ hoặc email: dangvuthang@haiphong.edu.vn, điện thoại: 

0913.064.968) để tổng hợp gửi Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Báo cáo định kỳ 6 tháng trước ngày 15/6, báo cáo năm trước ngày 10/12 

kết quả tình hình thực hiện công tác dân vận của chính quyền của cơ quan, đơn vị 

gửi về Sở GD&ĐT qua Văn phòng Sở (Đồng chí Trần Tiến Chinh - Chánh Văn 

phòng hoặc email: trantienchinh@haiphong.edu.vn, điện thoại: 0914.463.645) 

để tổng hợp gửi Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân thành phố. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác dân vận của chính quyền và quy 

chế dân chủ ở cơ sở của ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Sở Giáo dục và 

Đào tạo yêu cầu các phòng Sở và các đơn vị giáo dục nghiêm túc triển khai thực 

hiện; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh 

về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp, báo cáo Giám đốc 

Sở xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; 
- Sở Nội vụ; 

- Đảng ủy Sở GD&ĐT; 

- Công đoàn ngành GDHP; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Trưởng các phòng Sở;  
- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; 

- Các trường THPT; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX; 

- Đơn vị trực thuộcc; 
- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

          GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

          Bùi Văn Kiệm 
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