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 Phần 1  MỞ ĐẦU  

                             1) Lý do chọn đề tài  

                   1.1- Về lý luận ; 

           Ngày 09 tháng 9 năm 1945 mãi mãi  là mốc son đánh dấu sự ra đời của 

nước Việt nam dân chủ cộng hoà, ngay từ những ngày đầu lập quốc, Hiến pháp 

đầu tiên của nước Việt nam dân chủ cộng hoà ban hành ngày 9 tháng 11 năm 

1946, tại điều 1 chương I đã khẳng định “Nước Việt nam là nước Dân chủ cộng 

hoà. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt nam , không 

phân biệt nòi giống , gái trai, giàu nghèo , giai cấp , tôn giáo “ . 

     Tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước kiểu mới, nhà nước của dân, 

do dân, vì dân.Người khẳng định:“Nước ta là nước dân chủ , bao nhiêu lợi ích 

cũng vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, chính quyền từ xã đến Chính phủ 

trung ương do dân cử ra... Nói tóm lại quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. 

Việc xây dựng một nhà nước của dân , do dân, vì dân cũng chính là xây dựng nền 

dân chủ xã hội chủ nghĩa nhằm làm cho nhân dân lao động quyền làm chủ về mọi 

mặt . Dân chủ chỉ thực sự khi có chế độ xã hội tạo ra được cơ chế thực hiện quyền 

làm chủ cho tất cả mọi công dân. Dân chủ gắn liền với bình đẳng, tự do, công 

bằng xã hội .   

         Đất nước ta đang trên đường đổi mới và đã đạt được một số thành tựu to lớn 

về các lĩnh vực kinh tế,chính trị,văn hoá xã hội; Một trong những nhân tố phát 

huy nội lực của đất nước là phát huy dân chủ là khai thác sức mạnh vô tận của 

quần chúng và thực hiện mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam , tăng 

cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, mọi người sống và làm việc theo pháp luật; dân 

chủ và pháp luật luôn đi đôi với nhau, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân  
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        Để xây dựng nhà nước thực sự là nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do 

dân, vì dân thì việc phát huy quyền dân chủ của nhân dân đã được Đảng và Nhà 

nước quan tâm chú trọng , Đảng đã khẳng định : 

“Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là một nội dung cơ bản của đổi mới hệ 

thống chính trị ở nước ta . Phải có cơ chế và cách làm cụ thể để thực hiện phương 

châm dân biết , dân bàn , dân làm , dân kiểm tra đối với các chủ trương ,chính 

sách lớn của Đảng và Nhà nước .Thực hiện tốt quyền làm chủ của nhân dân: làm 

chủ thông qua các tổ chức, cơ quan đại diện, làm chủ trực tiếp trong  các hình 

thức tự quản tại cơ sở “. (Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII- trang 44 

) . Xây dựng một chế độ thật sự do nhân dân lao động làm chủ, Đảng ta đã rất coi 

trọng việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đó không chỉ là những nội 

dung thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà còn là quy luật 

phát triển của hệ thống chính trị “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm 

chủ” Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, là sự thống nhất biện chứng giữa 

quyền lợi và nghĩa vụ, lợi ích và trách nhiệm . Dân chủ vừa là động lực vừa là 

mục tiêu của sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, của công cuộc đổi 

mới của nước ta đã được ghi trong Hiến pháp 1992:“Thực hiện mục tiêu dân giàu, 

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”( Điều 3, chương I ). Những 

mục tiêu trên có mối quan hệ gắn bó với nhau: dân có giàu thì nước mới mạnh, có 

dân chủ thì mới tạo ra được xã hội công bằng, khi đất nước giàu mạnh thì người 

dân mới có cuộc sống đầy đủ, văn minh. Trong tình hình thực tiễn hiện nay thì 

vấn đề dân chủ càng được Đảng và Nhà nước coi trọng hơn bao giờ hết, tại Đại 

hội Đảng TQ lần thứ IX Đảng ta đã khẳng định:”Thực hiện quy chế dân chủ, mở 

rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội “ 

(Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX-trang  ... ) 

        Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách đổi 

mới về kinh tế, chính trị, xã hội và đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân , thu 
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hút nhân dân vào tham gia quản lý Nhà nước đã đạt được một số thành tựu to lớn 

trong sự nghiệp xây dựng đất nước, tuy nhiên quyền làm chủ của nhân dân ở một 

số nơi còn bị vi phạm, hoặc bị coi nhẹ, một số nơi đã xảy ra tình trạng mất dân 

chủ dẫn đến việc khiếu kiện phức tạp ; tiêu biểu là Thái Bình, Đồng Nai, Bắc 

Ninh.... những sự việc đó đã làm một bộ phận những người dân đã mất lòng tin 

vào cán bộ, bộ máy chính quyền ở địa phương ; một số nơi vẫn còn tình trạng 

tham nhũng , sách nhiễu dân, hiệu lực quản lý còn thấp, pháp luật chưa nghiêm, 

kỷ cương xã hội bị buông lỏng, Đảng đã nhận thấy những khuyết, tồn tại đó; Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII (tháng 6-

1997) đã khẳng định: để khắc phục tình trạng mất dân chủ và nạn tham nhũng 

hiện nay thì “Khâu quan trọng và cấp bách trước mắt là phát huy quyền làm chủ 

của nhân dân ở cơ sở là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của 

Đảng và nhà nước”. Để đáp ứng yêu cầu đó, Nhà nước cần ban hành các quy chế 

dân chủ ở cơ sở để đảm bảo tính pháp lý cho việc phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân . 

- Ngày 18 tháng 02 năm 1998, Bộ Chính trị  đã ra chỉ thị số 30 /CT-TƯ về xây 

dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Căn cứ vào chỉ thị số 30 /CT-TƯ  của Bộ chính trị , Ngày 11 tháng 5 năm 

1998, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/1998/ NĐ-CP về việc ban hành 

Quy chế thực hiện dân chủ ở xã . 

- Ngày 08 tháng 9 năm 1998, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/ NĐ-CP 

về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. 

- Ngày 13 tháng 02 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 1/1999/ NĐ-

CP về Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước . 

Căn cứ vào thông tư 10/1998/TTCP-TCBC ngày 5 tháng12 năm 1998 của Ban Tổ 

chức cán bộ Chính phủ .Các Bộ quốc phòng, Bộ Công an, Bộ khoa học công nghệ 

 4



, Bộ tài chính , Bộ y tế , Bộ tư pháp , Bộ Giáo dục & ĐT ..., đã tiến hành tổ chức 

triển khai và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở .  

    Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 

01 tháng 3 năm 2000 hướng dẫn “Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường 

học “. 

Mục đích của việc ban hành các văn bản trên nhằm phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân lao động , nhằm khơi dậyvà phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ 

sở, sự sáng tạo của nhân dân trong công cuộc đổi mới của đất nước và thu hút 

nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà nước và kiểm tra, kiểm soát hoạt động 

của các cơ quan, cán bộ công chức  nhà nước, nhằm khắc phục tình trạng suy 

thoái đạo đức, quan liêu, mất dân chủ và tệ nạn tham nhũng đang diễn ra hiện nay. 

                         1.2-  Về thực tiễn . 

Trong thời gian qua bên cạnh những thành tựu to lớn của đất nước về đổi mới 

kinh tế, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực xã 

hội, về phát huy dân chủ của nhân dân; Chủ trương mở rộng và phát huy dân chủ 

trong các lĩnh vực của đời sống phục vụ sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng 

và lãnh đạo đã từng bước phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở, tạo động 

lực mới cho sự phát triển kinh tế xã hội và kịp thời khắc phục những biểu hiện 

mất dân chủ ở địa phương , cơ sở . 

        Ngày 18 tháng 2 năm 1998 Bộ chính trị BCH Trung ương Đảng cộng sản 

Việt nam đã ra Chỉ thị 30 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở   . 

Sau khi có Nghị định số 71/NĐ-CP, NĐ số 29/ NĐ-CP, số 07/NĐ-Chính phủ... 

các ban ngành , các tổ chức, doanh nghiệp đã tổ chức triển khai việc thực hiện quy 

chế dân chủ ở cơ sở, các ban ngành, tổ chức , cơ sở đã căn cứ trên tình hình thực 

tế và đặc thù của ngành, của cơ sở để thể chế thành các quy chế phù hợp với 

ngành, cơ sở của mình như :  Bộ Công an  đã xây dựng 12 quy chế cho lực lượng 

Công an, việc ban hành các quy chế dân chủ cơ sở đã dánh dấu một bước tiến mới 
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trong nhận thức tư tưởng, biến thành hành động cụ thể của cả lực lượng Công an;                 

Bộ quốc phòng đã ban hành “Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng quân 

nhân ở cơ sở " trong Quân đội nhân dân Việt nam , những quy chế đó nhằm thực 

hiện quyền dân chủ về quân sự, chính trị, kinh tế và đời sống của mọi quân nhân, 

công nhân viên chức quốc phòng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh và toàn 

quân  . 

Đối với xã, phường, thị trấn.. thì việc thực hiện quy chế dân chủ đã được các cấp 

nghiêm túc thực hiện và đã đạt được một số thành tựu : 

      Tạo bầu không khí dân chủ trong xã hội và củng cố lòng tin của nhân dân đối 

với Đảng, tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhà nước, Quy 

chế dân chủ làm chuyển biến phong cách làm việc của cán bộ gần dân và tôn 

trọng dân hơn . 

      Thực hiện quy chế dân chủ đã thực sự phát huy được quyền làm chủ , sức 

sáng tạo của nhân dân động viên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn của tầng 

lớp nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 

của đất nước. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thể hiện tính ưu việt của chế độ 

xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN vững mạnh    . 

       Quán triệt Chỉ thị 30 và Nghị quyết 71, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định 

số 04 về  “Quy chế dân chủ trong trường học”. Tất cả các ngành học, bậc học đã 

quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học . Qua 5 năm 

thực hiện Quy chế dân chủ ở trường học đã bộc lộ nhiều vấn đề ưu điểm, tồn tại  

cần phải khắc phục, đó là: các trường đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức cho 

cán bộ GV, nhân viên...  được quyền tham gia đóng góp ý kiến vào những vấn đề 

quan trọng của nhà trường như xây dựng kế hoạch cho 1 năm học, được quyền 

kiểm tra giám sát một số công việc của nhà trường, bên cạnh đó những biểu hiện 

chuyên quyền, độc đoán ... đã giảm đối với cán bộ quản lý, nhưng lại xuất hiện 

những hình thức dân chủ giả hiệu, đó là việc cán bộ quản lý có đưa ra tập thể bàn 
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bạc một số vấn đề , xong đó chỉ là giả tạo, vì “các xếp “vẫn quyết theo ý mình , 

chính vì vậy đã có tình trạng bàn để mà bàn, còn quyết thì cứ quyết theo ý chí của 

cán bộ quản lý tình trạng đó đã diễn ra khá phổ biến hiện nay ở một số nhà trường 

. Thực tiễn cũng chứng minh ở nơi nào thực hiện tốt quy chế dân chủ ở nơi đó cán 

bộ công chức tự giác làm việc , cơ quan hoạt động có kỷ cương nề nếp và việc 

thực hiện quy chế dân chủ trong trường học đã tạo điều kiện thuận lợi cho công 

tác quản lý, vì khi các quy chế, các nội quy nhà trường đã được các thành viên 

trong tập thể sư phạm hiểu và tự giác thực hiện sẽ là điều kiện thúc đẩy tổ chức bộ 

máy trong nhà trường hoạt động tốt, công tác quản lý của Ban giám hiệu sẽ đạt 

hiệu quả cao. Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học còn nhằm phát huy tốt 

nhất quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của cán bộ giáo viên, đội ngũ 

công chức trong nhà trường để xây dựng nhà trường nề nếp kỷ cương , đảm bảo 

cho hoạt động dạy và học đạt chất lượng , hiệu quả mong muốn   . 

        Chính vì vậy việc nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp tổ chức  thực 

hiện Quy chế dân chủ trong trường học hiện nay là vấn đề cần được nghiên cứu để 

việc tổ chức  thực hiện quy chế dân chủ trong trường học đạt hiệu quả. 

       Đặc biệt trong các trường mầm non việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ 

trong nhà trường càng đòi hỏi các nhà quản lý phải vận dụng hệ thống các quy chế 

phù hợp với đặc thù ngành học của mình và chỉ đạo tốt việc thực hiện quy chế dân 

chủ tại trường của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng và chăm sóc giáo 

dục trẻ từ 0 đến 6 tuổi . 

        Ngành Giáo dục mầm non ở Hà nội đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện 

quy chế dân chủ trong nhà trường , đã giúp cho cán bộ quản lý vững vàng trong 

công tác quản lý , phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, 

phát huy được quyền làm chủ cán bộ giáo viên công nhân viên, họ đã được tham 

gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của nhà trường, đã phát huy được sự sáng 

tạo trong quản lý của cán bộ quản lý và của giáo viên công nhân viên trong nhà 
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trường , đã tham gia trực tiếp vào cuộc vận động “Kỷ cương - tình thương - trách 

nhiệm” .Thực hiện quy chế dân chủ để đảm bảo thực hiện tốt nhất, có hiệu quả 

nhất những điều quy định trong Luật giáo dục và Điều lệ trường mầm non theo 

phương châm “dân biết , dân bàn , dân làm , dân kiểm tra” trong mọi hoạt động 

của nhà trường , thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện,  

đảm bảo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên được tham gia kiểm tra, giám sát, đóng 

góp ý kiến xây dựng nhà trường thực sự là nhà trường có nề nếp, kỷ cương; làm 

cho sự nghiệp giáo dục thực sự là sự nghiệp của  Đảng, Nhà nước và của toàn 

dân. 

       Bên cạnh những thành tích đạt được trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở 

các trường mầm non thì vẫn còn một số tồn tại,khó khăn cần khắc phục trong thời 

gian tới để việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong các trường mầm non đạt 

kết quả tốt. Vì vậy việc nghiên cứu tìm hiểu thực trạng và đề xuất biện pháp tổ 

chức thực hiện quy chế dân chủ trong trường mầm non là rất cần thiết , tạo môi 

trường, nề nếp, kỷ cương trong nhà trường, là điều kiện thuận lợi cho việc các 

trường mầm non trong thành phố chuyển sang bán công trong thời gian tới đạt kết 

quả tốt .. 

        Thực tế từ trước đến nay chưa có công trình nghiên cứu một cách đầy đủ trên 

cơ sở khoa học và thực tiễn về việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường mầm 

non . Với lý do trên tác giả đã lựa chọn đề tài luận văn nghiên cứu vấn đề : 

"Thực trạng và các biện pháp tổ chức thực hiên quy chế dân chủ trong 

trường mầm non " 

        2- Mục đích nghiên cứu . 

         Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng và đề xuất một số biện pháp tổ chức thực 

hiện quy chế dân chủ trong các trường mầm non Thành phố Hà nội, nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà trường. Góp phần tạo tiền đề cho các trường 

mầm non chuyển sang bán công trong thời gian tới đạt kết tốt . 
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        3-Đối tượng và khách thể nghiên cứu ; 

                     a-Khách thể nghiên cứu ; 

Các biện pháp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong trường mầm non  . 

                     b-Đối tượng nghiên cứu ; 

Thực trạng việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ từ đó  đề xuất các biện pháp tổ 

chức thực hiện các quy chế trong trường mầm non  . 

        4-Giả thuyết khoa học;  

Việc xây dựng hệ thống các biện pháp tổ chức thực hiện các quy chế dân chủ một 

cách đồng bộ, khoa học và khả thi sẽ tạo điều kiện hoàn thành tốt hoạt động quản 

lý trong trường mầm non đó là thực hiện tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng và giáo dục trẻ 

em lứa tuổi mầm non   . 

        5-Nhiệm vụ nghiên cứu; 

-  Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài . 

-  Tìm hiểu thực trạng việc tổ chức  thực hiện quy chế dân chủ trong các trường 

mầm non  trong thời gian vừa qua  .   

-  Đề xuất các biện  pháp tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong các trường 

mầm non  . 

     6-  Giới hạn phạm vi nghiên cứu ; 

      Tìm hiểu thực trạng việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và đề xuất các 

biện pháp tổ chức  thực hiện quy chế dân chủ trong các trường mầm non thành 

phố Hà nội ( điều tra trên 6 quận huyện. Mỗi quận, huyện sẽ nghiên cứu 3 trường 

:xuất sắc, tiên tiến, trung bình, số liệu thực hiện quy chế dân chủ trong trường 

mầm non sẽ lấy số liệu chung ở Sở giáo dục Hà nội ) . 

Gồm các quận huyện sau : 

                     Quận Hoàn kiếm ; 

                     Quận Đống đa ; 

                     Quận Hoàng mai ; 
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                     Huyện Thanh trì ; 

                     Huyện  Sóc sơn ; 

                     Huyện Từ liêm  . 

     7-  Phương pháp nghiên cứu : 

                  7-1 Nhóm phương pháp lý luận : 

Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Đảng và văn bản quy phạm pháp luật của 

Chính phủ , của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành về tổ chức , thực hiện quy chế 

dân chủ trong nhà trường. 

 Nghiên cứu các tài liệu ,sách ,báo có liên quan tới vấn đề của đề tài . 

                    7-2  Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn . 

                  *Phương pháp điều tra thu thập số liệu tư liệu thực tiễn có liên quan 

vấn đề nghiên cứu; 

                   *Phương pháp phân tích và tổng kết kinh nghiệm ; 

                   *Phương pháp chuyên gia    ; 

                   * Phương pháp thống kê toán học . 

        8- Những nét mới của đề tài. 

    Đề xuất được một số biện pháp thực hiện  quy chế dân chủ trong trường mầm 

non thông qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý trong trường mầm non . 

         9-Cấu trúc luận văn : 

      Phần 1 .  Mở đầu . 

      Phần 2 .  Nội dung (gồm 3 chương ). 

                Chương I.  Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu . 

                Chương II.  Thực trạng của việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ 

trong các trường mầm non thành phố Hà nội . 

                Chương III.  Các biện pháp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong 

các trường mầm non  thành phố Hà nội . 

      Phần 3.   Kết luận và khuyến nghị    . 
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                   PHẦN 2; NỘI DUNG  

                                                Chương I 

                                CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 

          I -  Lịch sử nghiên cứu của vấn đề ; 

             1-1)  Sơ lược sự phát triển dân chủ trong lịch sử phát triển của thế giới. 

       Từ xa xưa thuật ngữ ‘dân chủ’đã xuất hiện từ thời Hy lạp cổ đại Hêrôđốt 

(484-425trước CN) là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ này, theo Ông dân chủ là 

một thể chế mà quyền lực do nhân dân lao động nắm giữ thông qua con đường 

phổ thông đầu phiếu . 

      Theo nghĩa khởi thuỷ “dân chủ có nghĩa là quyền lực thuộc về nhân dân ".           

       Dân chủ là phạm trù xã hội , nó tồn tại và phát triển cùng xã hội . 

       Dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân, vì nhân dân là người sáng tạo ra của 

cải vật chất, tinh thần, là yếu tố hàng đầu  của lực lượng sản xuất, là lực lượng    

tạo ra mọi nguồn lực của xã hội . Mọi quyền lực trong xã hội đều thuộc về nhân 

dân . 
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        Chính vì vậy, trong thời kỳ cộng sản nguyên thuỷ, khi xã hội chưa có sự 

phân chia giai cấp, mọi người sống với nhau theo bầy đàn thì chưa có khái niệm 

dân chủ, song lại xuất hiện hình thức dân chủ đầu tiên của loài người, mọi người 

cùng chung sống và săn thú, cấy trồng chung và sản phẩm thu được cùng nhau sử 

dụng. Lúc này chưa có sự chiếm đoạt tư hữu sản phẩm, thời kỳ này hình thức dân 

chủ tồn tại với tư cách là hình thức sinh hoạt cộng đồng . Morgan gọi đây là “nền 

dân chủ quân sự “.C.Mác , Ph.Ăng ghen đã gọi là nền dân chủ đó là nền dân chủ 

nguyên thuỷ- dân chủ sơ khai ; hình thức dân chủ đầu tiên của loài người  . 

           Chế độ chiếm hữu nô lệ đã thay thế chế độ cộng sản nguyên thuỷ, lúc này 

xã hội đã có sự phân chia giai cấp, kẻ giàu, người nghèo, xuất hiện chế độ chiếm 

hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, có sự bóc lột giữa giai cấp chủ nô và giai cấp nô 

lệ. Giai cấp chủ nô đã thiết lập bộ máy bạo lực đặc biệt phục vụ cho giai cấp chủ 

nô đó là nhà nước, nền dân chủ thời kỳ nguyên thuỷ được thay thế bằng nền dân 

chủ chủ nô, dân chủ được thực hiện thông qua một hệ thống các thiết chế nhà 

nước, nền dân chủ đó phục vụ cho giai cấp chủ nô, giai cấp nô lệ không có quyền 

lực gì , mọi quyền lực đều thuộc về giai cấp chủ nô giai cấp chủ nô có quyền định 

đoạt số phận của nô lệ như cho, bán nô lệ của mình, thời kỳ này nô lệ được coi 

như tài sản của giai cấp chủ nô, là một thứ "công cụ biết nói "của giai cấp chủ nô . 

         Khi nhà nước phong kiến ra đời đã thay thế nhà nước chủ nô, quyền lực nhà 

nước nằm trong tay của vua chúa với phương thức cha truyền con nối “Con vua 

thì lại làm vua”. Nền dân chủ chủ nô được thay thế bằng nền quân chủ phong 

kiến, quyền lực chính trị được truyền lại cho con cháu, do vậy nhân dân lao động 

đã không có cơ hội nắm giữ quyền lực, chính vì vậy mà đã xuất hiện các cuộc đấu 

tranh đòi dân chủ của nhân dân lao động đã xảy ra. Những tư tưởng dân chủ tồn 

tại và phát triển trong xã hội phong kiến đã tạo cơ sở cho tư tưởng dân chủ tư sản 

ra đời . 
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        Khi chế độ phong kiến sụp đổ thay thế là chế độ tư sản ra đời thì nền quân 

chủ phong kiến được thay thế bằng nền dân chủ tư sản, quyền lực nhà nước nằm 

trong tay của giai cấp tư sản. Quyền dân chủ của  nhân dân lao động chỉ mang 

tính   chất hình thức còn trong thực tế nhân dân không có quyền lực gì trong xã 

hội ; Nhân dân lao động là người tạo ra của cải vật chất chủ yếu cho xã hội, chính 

họ là người tạo ra giá trị thặng dư cho các ông chủ tư sản, nhưng họ lai bị áp bức 

bất công nhất, họ bị các ông chủ bóc lột tới tận xương tuỷ.  Thực tế vài trăm năm 

qua  đã có rất nhiều cuộc đấu tranh nổ ra đòi hỏi quyền dân chủ cho người lao 

động trong các nhà nước tư sản. 

        Lịch sử đã sang trang khi giai cấp công nhân đã đứng lên đấu tranh lật đổ chế 

độ tư sản và xây dựng nhà nước chuyên chính vô sản do giai cấp công nhân 

lãnhiện đạo ,  nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên đã ra đời là nước Nga xô 

viết và nhiều nước xã hội chủ nghĩa ra đời sau đó như Trung quốc ,Việt nam ... , 

lúc này nền dân chủ tư sản đã được thay thế bằng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đó 

là chế độ nhân dân làm chủ mọi quyền lực trong xã hội , một chế độ mà người dân 

có quyền quyết định vân mệnh của đất nước, họ được quyền tham gia xây dựng 

nhà nước thông qua con đường phổ thông đầu phiếu lựa chọn những con người 

đại diện cho giai cấp mình lãnh đạo đất nước , 

         1.2.  Vấn đề dân chủ trong lịch sử Việt nam    . 

               1.2.1.  Dân chủ thời kỳ dựng nước và giữ nước . 

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử thế giới, lịch sử Việt nam cũng trải qua bao 

cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước, từ xa xưa ông cha ta đã biết đoàn kết, biết 

dựa vào sức mạnh to lớn đó là sức dân để dựng xây đất nước, hình ảnh nhân dân 

góp gạo, góp sức, chung ý, chung lòng rèn vũ khí cho chú bé làng Phù đổng đứng 

lên đánh giặc cứu nước và bao nhiêu cuộc trường trinh gĩư nứơc của ông cha ta đã 

huy động toàn dân đứng lên bảo vệ đất nước, ông cha ta đã nhận thức được tầm 

quan trọng của sức dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc . 
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      Tại Việt nam vấn đề dân chủ đã được quan tâm từ thời Ông cha ta dựng nước 

và giữ nước, điều đó được thể hiện qua hội nghị Diên Hồng,  nhà Vua đã lấy ý 

kiến của dân để thống nhất ý chí đánh giặc bảo vệ đất nước, tư tưởng “Khoan thư 

dân là kế sâu rễ, bền gốc để giữ yên xã tắc”của Trần Hưng Đạo sau này Nguyễn 

Trãi đã đề cao việc lấy dân làm gốc’’việc nhân nghĩa cốt ở yên dân” và “lái 

thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”, Ông đã khẳng định vai trò to lớn của 

dân trong việc dựng xây đất nước . 

           Tư tưởng của Hồ Chí Minh về dân chủ . 

    Khi đã dành được chính quyền nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất coi 

trọng vấn đề “dân chủ”, Người đã viết “Nhà nứơc ta phát huy dân chủ đến cao độ 

:"Có phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của 

nhân dân đưa Cách mạng tiến lên . Đồng thời phải tập trung đến cao độ để thống 

nhất lãnh đạo nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội”. ( Giáo trình tư tưởng Hồ Chí 

Minh –trang 270). 

       Tư tưởng dân chủ còn được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định :" Dân là chủ 

và dân chủ là dân làm chủ, là sự kết hợp hài hoà tinh thần dân chủ với truyền 

thống coi trọng dân , lấy dân làm gốc đã được hình thành trong lịch sử ". Để hình 

thành nên quan niệm biện chứng phù hợp với thực tiễn của thời đại đó là mối 

quan hệ 3 vấn đề :" Dân là gốc của nước thì dân nhất định phải được làm chủ , đã 

làm chủ dứt khoát phải có trách nhiệm của người làm chủ, dân là gốc thì quyền 

lực gốc sẽ là quyền lực của dân" . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định vai trò, vị trí 

của dân là cao nhất, dân là chủ thể, tức là dân phải được làm chủ một cách toàn 

dịên, làm chủ nhà nước làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và làm chủ chính bản 

thân mình. Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta với lời hiệu triệu đồng bào 

đứng lên chống thực dân Pháp, Hồ Chủ Tịch đã kêu gọi toàn dân “ai có súng dùng 

súng, ai có gươm dùng gươm...”, đứng lên đánh thực dân Pháp và chiến thắng 

Điện biên phủ lừng lẫy địa cầu là nhờ vào sức mạnh toàn dân kết hợp với sự lãnh 
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đạo tài tình của Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Sau này là cuộc kháng chiến 

chống giặc Mỹ xâm lược, Đảng ta đã  lãnh đạo nhân dân với khẩu hiệu“Tất cả cho 

tiền tuyến“, đã huy động bao tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ Tổ quốc, bao 

chàng trai, cô gái đã không tiếc máu xương cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, sự 

hy sinh đó đã được kết trái bởi Đại thắng Mùa xuân năm 1975 . Để có được 

những chiến công vẻ vang đó Đảng và Nhà nước đã huy động sức mạnh toàn dân, 

ý chí toàn dân tham gia vào công cuộc bảo vệ đất nước , phát huy sức mạnh dân 

chủ trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc . 

                  1.2. 2.  Dân chủ trong thời kỳ đổi mới:

        Đất nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội với những chặng đường mới đầy 

khó khăn, gian khổ, chúng ta phải khắc phục hậu qủa nặng nề do chiến tranh để 

lại với tư tưởng quan liêu bao cấp đã ăn sâu vào đại đa số cán bộ , nhân dân;  do 

vậy đã có không ít tệ nạn quan liêu, gia trưởng trong bộ phận cán bộ , tình trạng 

mất dân chủ đã xảy ra làm ảnh hưởng đến lòng tin của dân , nhận thức được tầm 

quan trọng của dân chủ trong công cuộc đổi mới, Đảng đã chú trọng đến việc thực 

hiện dân chủ. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII đã khẳng định “Phát huy dân 

chủ xã hội chủ nghĩa , nâng cao hiệu lực quản lý của nhà nước và vai trò của các 

đoàn thể nhân dân”, để phát huy dân chủ thì việc xây dựng và hoàn chỉnh hệ 

thống pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và nâng cao trình độ dân 

trí, ý thức thực hiện pháp luật của người dân cần được các cấp chú trọng. Tư 

tưởng phát huy dân chủ càng được Đảng, Nhà nước quan tâm và được thể hiện 

qua các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII; IX. Trong tình hình hiện 

nay, khi nước ta đang trên đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá,  vấn đề dân chủ 

càng phải coi trọng, nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do 

dân và vì dân, xã hội  công bằng , dân chủ và văn minh . 

           1.3.  Dân chủ và thực hiện quy chế dân chủ là một tất yếu khách quan  
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        Dân chủ có thể hiểu là một cách thức và những điều kiện kèm theo để mọi 

người dân tham gia bình đẳng vào các công việc chính trị, kinh tế, xã hội  với vai 

trò là người chủ của xã hội, ví dụ người dân thực hiện quyền bầu cử, quyền ứng 

cử vào các cơ quan quyền lực, quyền giám sát các cơ quan nhà nước và các cán 

bộ công chức nhà nước; Các quyền này đã được Hiến pháp ghi nhận tại điều 8, 

chương I, điều 54 chương V.  

      Dân chủ còn có thể được hiểu như một nhu cầu tất yếu , một đòi hỏi đương 

nhiên của nhân dân, họ cần có được một vị thế thực sự bình đẳng trong quan hệ 

giữa Nhà nước với nhân dân. Đồng thời dân chủ còn được hiểu là trách nhiệm của 

chính quyền, của cán bộ, công chức cấp Trung ương và cấp địa phương phải  thực 

hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của mình một cách chí công vô tư. Bản chất nhà 

nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân; Nhưng thực tế một số không nhỏ 

cán bộ công chức nhà nước chưa thực sự là người công bộc của nhân dân như Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã mong muốn.  

       Dân chủ còn được hiểu như một mục tiêu phấn đấu của dân tộc Việt nam đã 

được ghi rõ trong Hiến pháp “Nhà nước Việt Nam đảm bảo và không ngừng phát 

huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 

công bằng, dân chủ, văn minh” ( Điều 3 chương I Sách đã dẫn...) Với mục tiêu 

phán đấu như vậy, việc phát huy dân chủ ở cơ sở được coi là chủ trương , biện 

pháp, là hành động tất yếu của nhân dân và chính quyền trong quá trình phát triển 

của đất nước chúng ta . 

         Ngày nay, dân chủ là mục tiêu phấn đấu của cả dân tộc Việt nam, với nền 

độc lập dân tộc trọn vẹn, một chính quyền của nhân dân, do dân và vì dân, việc 

thực hiện quyền dân chủ của nhân dân là một đòi hỏi tất yếu khách quan và được 

tiến hành trong bối cảnh chính trị xã hội  thuận lợi hơn so với trước kia. Trong 

hoàn cảnh hiện nay, dân chủ phải được tăng cường nỗ lực của chính quyền và sự 

tham gia tích cực của nhân dân. 
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         Hệ thống chính trị của nước ta dựa trên một cơ chế mới, là Đảng lãnh đạo, 

Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Việc phát huy, thực hiện dân chủ phải được 

tiến hành một cách thực sự có hiệu quả và không tách rời cơ chế trên với sự quyết 

tâm chính trị của Đảng CS Việt nam và hệ thống pháp luật là công cụ quan trọng 

nhất để đảm bảo thực thi quyền dân chủ của nhân dân. Nhà nước cũng quan tâm 

chú  trọng tới việc phát huy dân chủ , bên cạnh đó vai trò của các tổ chức đoàn thể 

có vai trò quan trọng trong việc trong việc phát huy quyền dân chủ ở cơ sở .  

               1.4.  Sự ra đời của quy chế dân chủ  

        Đất nước ta trong thời kỳ đổi mới đã có những bước chuyển mình nỗ lực từ 

một nền kinh tế kế hoạch hoá, tập trung - bao cấp, nay chúng ta chuyển sang " nền 

kinh tế hàng hoá, nhiều thành phần, theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà 

nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa " ( Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ VIII  6/ 1996) ; Theo quan điểm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX là " 

nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN " . Bên cạnh những thành công bước 

đầu về phát triển kinh tế , đổi mới xã hội , Đảng và Nhà nước ta cũng rút ra nhiều 

bài học trong công tác quản lý điều hành nền kinh tế như: việc thu chi sai nguyên 

tắc , lợi dụng chiếm đoạt và tham ô , tham nhũng đã xảy ra làm thất thoát tài sản 

Nhà nước, làm suy yếu nền kinh tế , làm nghèo cho đất nước ( các vụ Tân Trường 

Sanh, Tăng Minh Phụng , Lã Thị Kim Oanh....).  Đối với xã hội thì việc thực hiện 

pháp luật còn chưa nghiêm, kỷ cương xã hội bị  buông lỏng kéo dài, một số  cán 

bộ trung, cao cấp của Nhà nước bị thoái hoá , biến chất, gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến trật tự xã hội như vụ Năm Cam, Lã Thị Kim Oanh....ở một số nơi cán 

bộ ở cơ sở  đã lợi dụng chức quyền, nhũng nhiễu nhân dân, do đó đã gây mất lòng 

tin trong nhân dân, phát sinh ra mâu thuẫn nội bộ,  gây mất đoàn kết  trong một số 

địa phương , gây ra tình trạng khiếu kiện tập thể mà tiêu biểu là vụ khiếu kiện tập 

thể kéo dài ở Thái Bình;  Quyền làm chủ của nhân dân bị vi phạm ở nhiều địa 

phương, nhiều lĩnh vực, tệ quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân vẫn đang 
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diễn ra hàng ngày hàng giờ ....Đứng trước thực trạng mất dân chủ ở một số nơi 

Đảng ta đã nhận thức được vai trò của việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong sự ổn 

định kinh tế chính trị xã hội có một tầm quan trọng to lớn đối với sự phát triển đất 

nước .  Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 3 (khoáVIII) Đảng đã yêu 

cầu phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia quản lý 

nhà nước , quản lý xã hội ; Đảng nhận định : phương châm “ dân biết, dân bàn, 

dân làm,  dân kiểm tra” chưa được cụ thể hoá, chưa được thể chế hoá thành pháp 

luật, cho nên phương châm đó đã chậm đi vào cuộc sống , quyền làm chủ của 

nhân dân chưa được thực hiện, thậm chí bị xâm phạm  .  

       Để triển khai đồng bộ , toàn diện và cụ thể việc phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân, ngày 18 tháng 2 năm 1998, Ban chấp hành TƯ Đảng CS Việt Nam ra 

Chỉ thị 30/CT-TƯ về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ; Ngày 8 

tháng 9 năm 1998 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/1998/ NĐ-CP về “Quy 

chế dân chủ trong hoạt động cơ quan”. 

       Quy chế dân chủ ra đời là bước đột phá quan trọng trong việc thực hiện bản 

chất dân chủ của Nhà nước ta hiện nay, quy chế dân chủ ở cơ sở ra đời là đòi hỏi 

tất yếu của quá trình thực hiện dân chủ hoá trên các lĩnh vực đời sống xã hội ; quy 

chế dân chủ là nội dung cơ bản nhất của dân chủ trực tiép, nó có ý nghĩa thiết thực 

và quan trọng đối với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta : mở rộng và thực 

hiện quyền dân chủ ở 2 hình thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp  . 

          Qua 5 năm thực hiện quy chế dân chủ , căn cứ vào Chỉ thị 30 và Nghị định 

71 các bộ ngành đã xây dựng và ban hành  các quy chế dân chủ phù hợp với đặc 

thù cơ quan mình. Tuy nhiên việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở các 

bộ ngành còn có nhiều bức xúc, hạn chế ; một số nơi đã quá đề cao, một số nơi lại 

không quan tâm coi nhẹ vấn đề dân chủ trong hoạt động của cơ quan mình.   

       Vì vậy việc nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng và thực hiện 

quy chế dân chủ trong cơ quan  là rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Đặc biệt 
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là việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở trong nhà trường là rất cần thiết là 

công cụ đắc lực cho việc xây dựng  nhà trường có kỷ cương nề nếp, hỗ trợ cho 

hoạt động quản lý trong nhà trường đạt hiệu quả . 

        Hiện nay trong các trường mầm non việc tổ chức  thực hiện quy chế dân chủ 

còn có nhiều vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ, vì vậy đòi hỏi các nhà quản lý phải 

vận dụng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cho phù hợp với đặc thù ngành 

học của mình, đó là nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ và giáo dục lứa tuổi mầm non . 

Đã có một số tác giả nghiên cứu về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ 

sở như : 

     “ Dân chủ và thực hiện dân chủ ở cơ sở “ của tác giả  Lương Gia Ban  . 

     “ Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở “ Ban dân vận trung ương  . 

     Nhưng chưa có tác giả nào nghiên cứu việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ 

trong các trường mầm non . 

                     II.   Cơ sở lý luận của đề tài 

                          2-1.  Các  khái niệm ; 

        “Dân chủ “là vấn đề không riêng một quốc gia hay một nền chính trị nào 

quan tâm, nó được phần lớn các thể chế nhà nước trên thế giới  nghiên cứu khoa 

học, vận dụng, tuy nhiên, các thể chế nhà nước có chế độ chính trị khác nhau lại 

có những cơ chế dân chủ khác nhau.  

       Thuật ngữ dân chủ xuất hiện từ thời Hy lạp cổ đại.  Dân chủ là một hiện 

tượng lịch sử xã hội gắn liền với sự tồn tại và phát triển của đời sống con người . 

Dân chủ mang ý nghĩa khởi nguồn là ” Quyền lực thuộc về nhân dân” . 

       Trong phương thức hoạt động, dân chủ là ”Tôn trọng và thực hiện quyền mọi 

người tham gia bàn bạc và quyết định công việc chung ”.  

       Trong ngôn ngữ hiện đại :”Dân chủ có thể được hiểu là một hình thức tổ chức 

quyền lực nhà nước của một giai cấp, là một nguyên tắc tổ chức và quản lý xã hội, 

là tính chất của các mối quan hệ giưã các cộng đồng người, là một giá trị xã hội, 
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một lý tưởng giải phóng con người hướng tới tự do và thực hiện quyền làm  chủ 

xã hội, làm chủ nhà nước và làm chủ bản thân mình”. 

      Dân chủ phải gắn liền với các mặt khác của xã hội; Dân chủ phải đi đôi với 

văn hoá dân chủ . Dân chủ phải đi  đôi với dân trí , dân chủ là tinh hoa của dân trí. 

Dân chủ phải đi đôi với pháp luật, dân chủ phải tuân theo các quy định của Hiến 

pháp và pháp luật .  

          Dân chủ được thể hiện trong mọi lĩnh vưc cuộc sống xã hội , dân chủ trong 

giáo dục và đào tạo cũng đã được quan tâm thể hiện qua  “Cuộc vận động dân chủ 

hoá nhà trường “(Chỉ thị  số 21/CT-LT ngày 4/10/1989) với hai nội dung cơ bản 

là dân chủ hoá quá trình đào tạo và dân chủ hoá quản lý nhà trường: 

          Dân chủ hoá (theo Từ điển tiếng Việt 1994) là làm cho trở thành có tính 

chất dân chủ . Dân chủ hoá quá trình đào tạo nghĩa là dân chủ hoá các thành tố 

của quá trình đào tạo như: mục tiêu, nội dung, phương pháp....  trong đó dân chủ 

hoá quan hệ giữa hai thành tố thầy và trò là trung tâm, là hạt nhân của quá trình 

dân chủ hoá qúa trình đào tạo. Đó là thực hiện quyền được học và học được của 

người học; Quyền được học phải gắn liền với khả năng học được của người học; 

Không tạo điều kiện, cơ hội cho người học được học thì quyền được học chỉ là 

khẩu hiệu xuông về dân chủ .  

       Vì vậy ta có thể hiểu dân chủ trong giáo dục là một loại quyền của nhân dân. 

Để nhân dân có quyền dân chủ thực sự về giáo dục, thì nhà nước phải thể chế hoá        

quyền dân chủ về giáo dục thành các quyền cụ thể trong Hiến pháp, pháp luật Việt 

Nam  như các quyền học tập, quyền nghiên cứu khoa học, quyền phát minh, sáng 

chế , cải tiến kĩ thuật trong các lĩnh vực( Điều 35, 59, 60...Hiến pháp 1992),   

không những mọi người dân được học mà còn được tạo điều kiện để  có trình độ 

và năng lực nghiên cứu KH, tham gia vào lĩnh vực giáo dục, quản lý giáo dục . 

          Dân chủ hoá trong quản lý nhà trường nói chung là tạo môi trường dân chủ 

để tất cả mọi người đều có quyền tham gia quản lý và giải quyết các công việc của 
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nhà trường với phạm vi và đối tượng cụ thể. Dân chủ hoá quản lý nhà trường gắn 

liền với việc tăng cường quyền tự chủ của nhà trường , tranh thủ các lực lượng xã 

hội vào tổ chức và quản lý công việc nhà trường    .         

        Khi nghiên cứu thuật ngữ “dân chủ”ta thấy được dân chủ trường học là một 

bộ phận trong dân chủ xã hội nói chung nó được quy định xung quanh phạm vi  

quyền học tập của người dân  . 

      Quy chế là tổng thể nói chung những điều quy định thành chế độ để mọi 

người thực hiện trong những hoạt động nhất định nào đó  (Từ điển tiếng Việt 

1994 ) 

      Quy chế dân chủ là một văn bản quy phạm pháp luật phụ ( văn bản pháp quy 

phụ) trong hệ thống các văn bản quản lý nhà nước của Việt Nam , đó là công cụ là 

phương tiện để nhân dân thực hiện quyền dân chủ của mình vào việc xây dựng 

nhà nước và phát triển kinh tế xã hội (Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

12/   11/1996 ( sđ & bx ), các văn bản hướng dẫn thực hiện ... ). Quy chế quy định 

rõ quyền của mọi người dân được giáo dục pháp luật, được tiếp nhận thông tin về 

pháp luật, các chủ trương, chính sách của nhà nước , nhất là những vấn đề có liên 

quan trực tiếp đến đời sống đến các quyền và lợi ích hàng ngày của người dân. 

         Quy chế dân chủ trong nhà trường cũng có thể được hiểu là quy định rõ 

quyền lợi và trách nhiệm mọi thành viên trong tập thể sư phạm về việc thực hiện 

có hiệu quả Luật giáo dục đã được quy định theo phương châm “Dân biết, dân 

bàn, dân làm , dân kiểm tra “ trong mọi hoạt động của nhà trường thông qua các 

hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện .                                         

         Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học còn nhằm phát huy quyền làm  

chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý , các nhà 

giáo, học trò, đội ngũ cán bộ công chức trong nhà trường để xây dựng nề nếp, kỷ 

cương trong các hoạt động của nhà trường ; đảm bảo cho hoạt động dạy và hoạt 

động học  đạt hiệu quả. Muốn hoạt động dạy và học trong nhà trường đạt hiệu quả 
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thì hoạt động quản lý có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mà  hoạt động quản lý là  

một quá trình tác động có hướng đích và hợp quy luật của chủ thể quản lý đến 

khách thể quản lý nhằm đạt được mục tiêu chung  . 

      Quản lý nhà trường là gì?(bổ xung sau ) 

 

                 2.2)   Cơ sở chính trị  và cơ sở pháp lý của  quy chế dân chủ 

                             2.2-1)  Cơ sở chính trị ; 

                Trong những năm tháng xa Tổ quốc tìm đường cứu nước Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã qua nhiều nước trên thế giới, Người đã tìm ra con đường đấu tranh 

giải phóng  dân tộc và lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện thắng lợi sự nghiệp 

giải phóng  dân tộc ; Thông qua bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 

1945 , Người đã thay mặt nhân dân Việt nam tuyên bố với toàn thế giới về chủ 

quyền dân tộc Việt nam và tuyên bố thành lập nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà. 

Khi bàn về chế độ Nhà nước Dân chủ Cộng hoà, Người đã nói :“Nhà nước ta là 

nhà nước của đại đa số nhân dân để thống trị thiểu số phản động , để gìn giữ lợi 

ích của nhân dân bằng cách dân chủ chuyên chính nhân dân” , thực chất nhà nước 

ta là dân chủ chuyên chính và tư tưởng của Người là xây dựng nhà nước của dân, 

do dân và vì dân”, Người đã rất quan tâm chú ý việc phát huy quyền dân chủ của 

nhân dân, Người đã khẳng định vai trò to lớn của nhân dân trong việc dựng xây 

đất nước "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, bản 

chất giai cấp của  nhà nước ta là " nhà nước dân chủ nhân dân, dựa trên nền tảng 

liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo”.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định”Dân chủ, sáng kiến , hăng hái, ba điều đó 

rất quan hệ với nhau. Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng 

kiến”.      

 Dân chủ phải gắn với tập trung  
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        Giai cấp công nhân Việt nam trong những năm đày khó khăn gian khổ đã 

khẳng định vai trò và sứ mệnh của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất 

nước . Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước ta còn được thể hiện ở nguyên 

tắc tổ chức cơ bản của nó là nguyên tắc tập trung dân chủ , tất cả các cơ quan từ 

Quốc hội , Hội đồng nhân dân , Chính phủ và các cơ quan khác của nhà nước đều 

được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Theo Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, tập trung và dân chủ là hai mặt có quan hệ gắn bó, thống nhất với nhau 

trong một nguyên tắc ; một mặt, dân chủ để đi đến tập trung , là cơ sở và tiền đề 

của tập trung. mặt khác tập trung phải dựa trên cơ sở dân chủ, phải xuất phát từ 

dân chủ , chính vì vậy dân chủ phải gắn với tập trung.  Đảng ta đã rất quan tâm 

đến tập trung dân chủ, đó là nguyên tắc cơ bản nhất về tổ chức và hoạt động của  

Đảng Cộng sản Việt Nam , để thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng ta đã 

đề ra nhiều chủ trương, quan điểm , đường lối  nhằm thực hiện dân chủ trong nội 

bộ Đảng, thực hiện dân chủ trong toàn bộ hệ thống chính trị    .  

             Ngay những năm đầu thành lập, Đảng Cộng sản Việt nam đã khẳng định 

đường lối của mình, đó là đánh đuổi thực dân Pháp và giai cấp phong kiến, làm 

cho Việt nam hoàn toàn độc lập, nhân dân được tự do, cơm no áo ấm ..Trong quá 

trình lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt nam vẫn kiên trì đường lối của mình, điều đó 

được thể hiện qua các kỳ đại hội Đảng như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III  đã 

đề ra nhiệm vụ tăng cường nhà nước dân chủ nhân dân, đưa miền Bắc tiến lên chủ 

nghĩa xã hội. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI,  một lần nữa Đảng ta khẳng 

định việc xây dựng và đổi mới đất nước  phải “Lấy dân làm gốc”, tư tưởng đó đã 

được các kỳ đại hội sau khẳng định “Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa , 

đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng , Nhà nước và các đoàn thể 

nhân dân , đổi mới tổ chức và cán bộ’’ (Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

VII (6/1991) trang 60); thực chất của việc đổi mới đó là xây dựng nền dân chủ xã 

hội chủ nghĩa. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng 8 ( Khoá VII- 1/1995), 

 23



Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII ( 6/1996) cũng đưa ra năm quan điểm của 

Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước CH XHCN Việt Nam , một trong 05 

quan điểm đó là :"Xây dựng nhà nước XHCN của dân, do dân, vì dân, lấy liên 

minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, 

do Đảng cộng sản lãnh đạo. Thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, giữ 

vững kỷ cương xã hội , chuyên chính với mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ 

quốc và của nhân dân ".    

           Dân chủ là quy luật hình thành phát triển và tự hoàn thiện của hệ thống 

chính trị xã hội chủ nghĩa, nó là mục tiêu, là động lực của cách mạng XHCN, của  

công cuộc đổi mới kinh tế - xã hội Việt Nam . Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

VIII( 6/1996 ), đã đề ra phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”  

đối với các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhằm xây dựng và tổ 

chức thực hiện các quy chế dân chủ của nhân dân  . Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ IX ( 4/2001) Đảng tiếp tục khẳng định “Thực hiện tốt quy chế dân chủ, mở 

rộng dân chủ trực tiếp ở cơ sở , tạo điều kiện để nhân dân tham gia quản lý xã hội 

..”(Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX-trang 134); cũng tại Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta đã khẳng định việc phát huy dân chủ, giữ vững kỷ 

luật , kỷ cương, tăng cường pháp chế , quản lý xã hội bằng pháp luật, tuyên truyền 

giáo dục toàn dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật . 

                                 

        2.2.2 )    Cơ sở pháp lý .  

         a) Căn cứ vào Hiến pháp  qua các thời kỳ  

        Cách mạng tháng tám thành công, nước Việt nam dân chủ cộng hoà ra đời, 

ngay những năm tháng đầy khó khăn gian khổ thù trong giặc ngoài đó, Quốc hội 

khoá đầu tiên thông qua bản Hiến pháp ngày 09 tháng 11 năm 1946 đã khẳng định 

nhiệm vụ dân tộc ta là bảo toàn lãnh thổ, giành độc lập và kiến thiết quốc gia, trên 

nền tảng đó mà đảm bảo thực hiện các quyền tự do dân chủ. Điều 1 của Hiến pháp 
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Việt Nam năm 1946 khẳng định “Nước Việt nam là một nước Dân chủ cộng hoà 

“. 

        Tháng 12 năm 1946, Thực dân Pháp đã trở lại xâm lược nước ta , nhân dân ta 

đứng lên bảo vệ Tổ quốc và cuộc kháng chiến trưòng kỳ chống thực dân Pháp đã 

kết thúc năm 1954 bằng việc ký kết hiệp định Giơ ne vơ . Đất nước bị chia cắt 

thành hai miền ; sông Bến hải là ranh giới của hai miền Nam, Bắc Việt Nam . 

Miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội , tiếp tục đấu tranh để hoà bình thống nhất 

nước nhà, còn miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc , để đáp ứng 

tình hình đất nước trong thời kỳ đó, Hiến pháp 1959 được Quốc hội Việt Nam 

thông qua (ngày 31 tháng 12 năm 1959) đã khẳng định: ”Tất cả quyền lực trong 

nước Việt nam Dân chủ cộng hoà đều thuộc về nhân dân . Nhân dân sử dụng 

quyền lực của mình thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp do nhân 

dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân . Quốc hội , Hội đồng nhân dân các 

cấp và các cơ quan Nhà nước khác đều thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ”    

( điều 4 ) . Hiến pháp 1959 là một  bản Hiến pháp  thực sự dân chủ , phát huy sức  

mạnh , sức sáng tạo to lớn của nhân dân trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam.  

       Mùa xuân năm 1975 nhân dân Việt nam đã giành được thắng lợi trọn vẹn 

bằng cuộc tổng tiến công và nổi dậy, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch 

sử, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Nhân dân ta tiến hành tổng tuyển cử tự do 

trong cả nước; tháng 7 năm 1976 nước ta lấy tên mới là nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt nam. Để đáp ứng với tình hình mới , đất nước ta cần phải có một bản 

Hiến pháp phù hợp nhằm thể chế hoá đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt 

nam trong giai đoạn mới, Hiến pháp 1980 đã được Quốc hội thông qua ngày 18 

tháng 12 năm 1980; Hiến pháp 1980  khẳng định “..Tất cả quyền lực thuộc về 

nhân dân....Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa ..”(Điều 6, Điều 8- Hiến pháp 1980 

- trang 63) Quyền dân chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng. 
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         Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội lần 

thứ VI của Đảng Cộng sản Việt nam khởi xướng đã đạt được những thành tựu 

bước đầu rất quan trọng; Để đáp ứng với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, 

Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp 1980 . Ngày 15 tháng 4 năm 1992 Quốc 

hội đã thông qua Hiến pháp 1992 . Hiến pháp 1992 đã khẳng định : “Nhân dân sử 

dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ 

quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân dân bầu ra và 

chịu trách nhiệm trước nhân dân.  

      Quốc hội , Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của nhà nước đều tổ chức 

và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ ” (điều 6 chương I )      

       Tư tưởng xây dựng nhà nước kiểu mới của Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã được 

Đảng và Nhà nước thực hiện và thể hiện qua điều 2 chương I Hiến pháp 1992 (đã 

được sửa đổi và bổ xung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10, Quốc hội khoá X kỳ 

họp thứ 10 thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001  năm 2001): “Nhà nước Cộng 

hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân 

dân, do nhân dân , vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà 

nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí 

thức . Quyền lực nhà nước thống nhất , có sự phân công và phối hợp giữa các cơ 

quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp “ . 

        Bản chất của Nhà nước, của nền dân chủ XHCN còn được thể hiện ở điều 3, 

Hiến pháp năm 1992 : ”Nhà nước bảo đảm và không ngừng phát huy quyền làm 

chủ về mọi mặt của nhân dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 

công bằng, dân chủ, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, 

có điều kiện phát triển toàn diện; nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của 

Tổ quốc và của nhân dân “ . 

                 Các bản Hiến pháp Việt Nam đã thể hiện bản chất dân chủ XHCN của 

nhà nước ta, căn cứ vào Hiến pháp 1992, vào Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ 
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chức Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân .....,căn cứ 

vào tình hình thực tiễn của đất nước ngày 18 tháng 2 năm 1998 Ban chấp hành 

Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Chỉ thị số 30/ CT - TƯ  về xây dựng 

và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở .   (  TRình bày nội dung  của Chỉ thị, quy 

chế  ...) 

................. 

.............. 

...............  

      2.3.  Quy chế dân chủ một định chế bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân .                  

.         2. 3. 1.  Cơ chế thực hiện dân chủ và điều kiện phát huy dân chủ  

             a.  Cơ chế thực hiện dân chủ . 

Theo Từ điển Đại bách khoa toàn thư Liên Xô ( cũ) : "Cơ chế là một chỉnh thể các 

chi tiết được liên kết với nhau theo một lôgíc nhất định, nhờ vậy hệ thống thực 

hiện các chức năng đã đặt ra ". Có thể hiểu: Cơ chế là cách thức tổ chức hoạt động 

của một hệ thống theo đó một quá trình được thực hiện .  

        Cơ chế thực hiện dân chủ là một cơ chế xã hội được quy định bởi một hệ 

thống các tổ chức và các quan hệ xã hội. Như vậy: Cơ chế thực hiện dân chủ là 

những nguyên tắc tổ chức, hoạt động và sự tác động qua lại giữa các thành  tố, 

bảo đảm sự vận hành của hệ thống tổ chức xã hội, nhằm thực hiện quyền dân chủ 

của nhân dân. Với tư cách là một hệ thống tổ chức xã hội , hệ thống chính trị là 

một cơ chế vận hành của một nền dân chủ mang tính chất pháp chế hoá, nhằm 

đảm bảo cho các chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn của các thành tố ; đảm bảo các 

giá trị dân chủ của các thành tố trong hệ thống chính trị  . 

          b.  Điều kiện phát huy dân chủ . 

          b1)  Phải xây dựng nhà nước XHCN của dân, do dân, vì dân :                   

       Dân chủ chỉ thực sự có được khi xã hội tạo ra một cơ chế thực hiện quyền 

làm chủ cho tất cả mọi công dân,  do đó việc xây dựng nhà nước XHCN của dân, 
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do dân, vì dân cũng chính là xây nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhằm làm cho 

nhân dân lao động làm chủ về mọi mặt , việc xây dựng một nhà nước của dân, do 

dân và vì dân, thực hiện dân chủ một cách sâu rộng sẽ đẩy lùi tệ quan liêu cửa 

quyền ,tham nhũng , vì vậy hơn lúc nào hết, chúng ta phải phấn đấu hướng tới 

mục tiêu xây dựng nhà nước thực sự là nhà nước XHCN của dân, do dân, vì dân 

để đảm bảo quyền dân chủ cho mọi người dân một cách toàn diện, sâu sắc và triệt 

để đó là điều kiện tiên quyết để phát huy dân chủ trong mọi lĩnh vực đời sống xã 

hội . 

            b2)   Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch và vững mạnh: 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm và chú trọng công tác xây dựng 

Đảng trong sạch và vững mạnh, xứng đáng là đội quân tiên phong của giai cấp, 

của dân tộc ”Chỉ có một Đảng chân chính, cách mạng và chính quyền thực sự dân 

chủ mới dám mạnh dạn tự phê bình, hoan nghênh phê bình và kiên quyết sửa 

chữa” . Muốn xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch và vững mạnh thì cán bộ 

Đảng viên phải gương mẫu và thực sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân 

,chăm lo tới đời sống của nhân dân, phải tạo được mối quan hệ bền chặt giữa 

Đảng và dân để thực sự dân chủ. Đảng phải hiểu dân và dân phải hiểu Đảng cùng 

phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ , văn 

minh  . Để phát huy dân chủ thì điều kiện xây dựng tổ chức Đảng trong sạch và 

vững mạnh là điều kiện không thể thiếu được . 

              b3)   Xây dựng các đoàn thể nhân dân: 

Công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là điều kiện phát huy dân chủ thì 

vai trò của các tổ chức xã hội các đoàn thể cũng  có vai trò hết sức to lớn trong 

việc lãnh đạo, tổ chức, giáo dục và hướng dẫn nhân dân thực hiện quyền làm chủ 

của mình trên các lĩnh vực xã hội, trong đó Mặt trận Tổ quốc với sức mạnh tập 

trung các lực lượng đông đảo trong toàn xã hội đã đoàn kết toàn dân, phát huy 

quyền dân chủ, xây dựng đất nước ta trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
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Điều đó được thể hiện tại điều 9 của Hiến pháp 1992  :" Mặt trận Tổ quốc Việt 

nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Mặt 

trận phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị 

và tinh thần trong nhân dân, tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, 

cùng nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, động viên 

nhân dân thực quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật , 

giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức 

nhà nước .  Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận và các tổ chức thành viên hoạt 

động có hiệu quả ". 

       b4)  Nâng cao dân trí và nâng cao đời sống vật chất , tinh thần của nhân dân  

       Để tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đạt kết quả tốt thì việc 

nâng cao dân trí là một trong những điều kiện tiên quyết để phát huy dân chủ 

“Dân trí là một trong những điều kiện trọng yếu của dân chủ. Khi người dân có 

trình độ văn hoá nhất định có sự hiểu biết về pháp luật thì việc chấp hành luật 

pháp sẽ nghiêm và người dân thực sự làm chủ mọi vấn đề của xã hội, tham gia 

quản lý xã hội" . Vì vậy Nhà nước phải tạo điều kiện nâng cao dân trí, đó chính là 

một giải pháp thực hiện dân chủ và tập trung dân chủ . 

      Bên cạnh việc nâng cao dân trí thì việc nâng cao chất lượng đời sống cho nhân 

dân cũng là một vấn đề cấp bách đặt ra đối với Đảng và Nhà nước, vì vậy cải cách 

xã hội về mọi mặt  kinh tế  , chính trị, văn hoá, xã hội nhằm nâng cao đời sống 

cho nhân dân; thực hiện dân chủ thực sự trong các cơ quan nhà nước cũng là 

những biện pháp tích cực trong việc thúc đẩy công cuộc cải cách nền hành chính 

nhà nước, thực hiện cải cách xã hội, làm cho đời sống của nhân dân được nâng 

cao cả về chất lượng và số lượng , mở rộng quyền dân chủ,  góp phần nâng cao 

đời sống mọi mặt của nhân dân; cải cách xã hội, nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần, thực hiện dân chủ đã gắn liền với nhau đan xen với nhau một cách hài 

hoà, thúc đẩy nhau cùng phát triển . 
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          Các điều kiện phát huy dân chủ như đã nêu trên có vai trò quyết định tới 

việc phát huy quyền làm chủ của người dân trong mọi mặt cuộc sống, giúp cho 

người dân thực hiện  quyền tham gia quản lý nhà nước đã được Hiến pháp 1992 

ghi nhận . 

           2. 3. 2.    Sự cần thiết phải ban hành Quy chế dân chủ cơ sở . 

   Trải qua 59 năm xây dựng nhà nước XHCN ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã đạt được những thành quả quan trọng; 

Đất nước Việt Nam đã hoàn toàn độc lập , toàn Đảng, toàn dân đang ra sức phấn 

đấu xây dựng đất nước Việt nam "theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 

bằng, dân chủ, văn minh ". Công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ đổi mới  

cũng bộc lộ những khuyết điểm, yếu kém , Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ VIII (6/1996) chỉ rõ :“Trước hết, phải nói cùng với những thành tựu to lớn 

trong công cuộc đổi mới, việc xây dựng Nhà nước cũng đẫ có những tiến bộ, 

những thành tựu đáng kể . Tuy nhiên, trong nội bộ Đảng và Nhà nước ta, tình hình 

tiêu cực, suy thoái phẩm chất vẫn có chiều hướng phát triển, nhất là tệ quan liêu 

và nạn tham nhũng tác hại không nhỏ đến việc củng cố nhà nước, làm cho nhân 

dân lo lắng, đang thực sự là một nguy cơ đối với chế độ xã hội chủ nghĩa, đối với 

con đường mà nhân dân ta đã lựa chọn”. Tháng 3 năm 1998, đồng chí Lê Khả 

Phiêu nguyên Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản VN, trong 

bài viết “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân , xây dựng và thực hiện thiết chế 

dân chủ cơ sở ”đã nêu bật tính cấp thiết của việc xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở 

. Những năm đổi mới vừa qua, chúng ta đã thực hiện các Nghị quyết Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX , Nghị quyết Hội nghị Trung ương ba 

khoá VIII; quyền làm chủ của người dân đã được Đảng và Nhà nước phát huy 

thêm một bước, nhiều chính sách đổi mới về KT, chính trị, xã hội đã được ban 

hành , góp phần giải phóng những tiềm năng to lớn về vật chất, trí tuệ của nhân 

dân nhờ đó sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc trong thời 
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gian qua đã đạt nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, tình trạng mất dân chủ vẫn diễn 

ra ở một số nơi ; cán bộ ức hiếp dân, gây phiền hà cho dân, sách nhiễu nhân dân, 

phương châm “dân biết , dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”vẫn chưa được cụ thể 

hoá, chưa được thực hiện triệt để, còn hình thức, chậm đi vào cuộc sống , tình 

trạng bưng bít thông tin đối với dân vẫn diễn ra ở một số nơi, một số cán bộ lợi 

dụng việc đóng góp của dân để chiếm đoạt tài sản , lợi dụng quyền hạn, chức vụ 

để tham nhũng, làm thất thoát tài sản của nhà nước vẫn diễn ra làm mất lòng tin ở 

nhân dân . Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 3, khoá 8 của Đảng đã chỉ rõ :" 

Cần phát huy triệt để quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và quản lý nhà 

nước . Mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân 

phải được thể hiện trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế , xã hội, quốc phòng, an 

ninh" . Vấn đề dân chủ bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân để phát huy động 

lực thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, làm cho dân giàu, nước 

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Để triển khai toàn diện và động bộ 

việc phát huy quyền làm chủ của dân trong mọi lĩnh vực mọi cấp, Bộ chính trị đã 

xác định: lúc này khâu quan trọng và cấp bách trước mắt là phát huy quyền làm 

chủ của nhân dân ở cơ sở. Cơ sở là nơi nhân dân đang có nhiều đòi hỏi về làm chủ 

và cũng là nơi thực hiện quyền làm chủ một cách trực tiếp và rộng rãi nhất . Thực 

hiện dân chủ ở cơ sở sẽ thúc đẩy cải cách hành chính , sửa đổi những cơ chế, 

chính sách và thủ tục hành chính không phù hợp với cuộc sống . Thực tiễn cho 

thấy, muốn phát huy được quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân ở cơ sở, Đảng 

phải có quan điểm, chính sách lớn để định huớng xây dựng thiết chế dân chủ ở cơ 

sở một cách cụ thể, phù hợp với từng đối tượng cơ sở. Ngày 18 tháng 2 năm 1998, 

Bộ Chính trị đã ra chỉ thị số 30/CT-TƯ về xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ ở 

cơ sở nhằm :”Giữ vững và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thu hút nhân 

dân tham gia quản lý nhà nước, tham gia kiểm kê, kiểm soát Nhà nước , khắc 

phục tình trạng suy thoái, quan liêu, mất dân chủ và nạn tham nhũng “. Chỉ thị 
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30/CT-TƯ nhấn mạnh “Khâu quan trọng và cấp bách trước mắt là phát huy quyền 

làm chủ của nhân dân ở cơ sở , là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương chính 

sách của Đảng và Nhà nước, là nơi cần thực hiện quyền làm chủ của nhân dân 

một cách trục tiếp và rộng rãi nhất “ . Quy chế dân chủ cần được xây dựng phù 

hợp với đặc thù cơ sở, có tính pháp lý, yêu cầu mọi người mọi tổ chức cơ sở phải 

nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện . Quy chế dân  chủ ở cơ sở ra đời là một đòi 

hỏi tất yếu của quá trình thực hiện dân chủ ở nước ta . Quy chế dân chủ ở cơ sở 

thể hiện cái nhìn hướng tới cơ sở , coi trọng cái gốc cơ sở, nên nó mang tính chiến 

lược , căn bản, lâu dài . Lần đầu tiên những định hướng chính trị về dân chủ, 

những phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được cụ thể 

hoá bằng văn bản pháp luật có tính quy phạm. 

       3. 3.    Quan điểm chỉ đạo của Đảng ta về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở : 

          *Đặt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở trong tổng thể của 

hệ thống chính trị “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ “ . Phải 

coi trọng cả 3 vấn đề trên không được coi nhẹ hoặc đề cao một vấn đề nào trong 3 

vấn đề trên . Sự ra đời của quy chế dân chủ là một bước đột phá quan trọng trong 

việc thực hiện hoá bản chất dân chủ của chế độ chính trị của Nhà nước ta, nó cụ 

thể hoá quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở nơi thực thi dân chủ một cách trực 

tiếp và rộng rãi nhất, nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương , chính sách của Đảng 

và Nhà nước. Quy chế dân chủ ở cơ sở ra đời là chủ trương lớn về phát huy quyền 

làm chủ của nhân dân ở cơ sở bằng các quy định nguyên tắc do chính nhân dân ở 

cơ sở xây dựng nên, công khai hoá những điều “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân 

kiểm tra “. 

         *Quy chế dân chủ ở cơ sở phát huy tốt chế độ dân chủ đại diện, nâng cao 

chất lượng và hiệu lực hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và 

uỷ ban nhân dân các cấp ; vừa thực hiện tốt chế độ dân chủ trực tiếp ở cấp cơ sở 

để nhân dân bàn bạc và quyết định trực tiếp những công việc quan trọng, thiết 
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thực gắn liền với lợi ích của mình . Rõ ràng vấn đề đó không chỉ nâng cao chất 

lượng của dân chủ đại diện mà còn phải nâng cao thực hiện chế độ dân chủ trực 

tiếp một cách thiết thực và có hiệu quả, mới đảm bảo tốt cho nhân dân lao động 

làm chủ đích thực quyền lực của mình. Dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp đều 

phản ánh nguyện vọng ý chí , nguyện vọng, quyền lực của nhân dân . 

       Dân chủ đại diện để tổ chức thực hiện quyền lực của nhân dân thì dễ tập trung 

thống nhất, nhưng lại khó bao quát hết thực tiễn đời sống cũng như ý chí, nguyện 

vọng của các tầng lớp nhân dân . 

         Dân chủ trực tiếp thì ngược lại khó tổ chức một cách tập trung, thống nhất , 

nhưng lại bao quát được mọi khía cạnh của thực tiễn cũng như ý chí nguyện vọng 

của các tầng lớp nhân dân.  

         *Phát huy dân chủ phải gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao 

dân trí, tạo điều kiện mở rộng dân chủ có chất lượng và hiệu quả. Khi nền kinh tế 

xẫ hội phát triển sẽ đòi hỏi quyền làm chủ của nhân dân trong KT, xã hội rất cao, 

muốn vậy người dân buộc phải có trình độ văn hoá để nhận thức và thực hiện 

quyền dân chủ của mình một cách hiệu quả nhất, người dân có quyền và trách 

nhiệm tham gia vào việc phát triển KT, xã hội . 

       *Nội dung của quy chế dân chủ phải phù hợp với Hiến pháp và pháp luật thể 

hiện tinh thần dân chủ phải đi đôi với kỷ cương, quyền hạn phải gắn liền với trách 

nhiệm, lợi ích phải đi đôi với nghĩa vụ, chống tệ nạn quan liêu, mệnh lệnh đồng 

thời chống tình trạng vô chính phủ, lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật       . 

       *Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ cần phải có những sửa đổi cơ chế 

chính sách phù hợp cho việc thực hiện quy chế dân chủ, phù hợp với thực tiễn 

tình hình đất nước . 

        Trên đây là những quan điểm của Đảng trong việc thực hiện Quy chế dân 

chủ ở cơ sở, chúng ta cần quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng để việc Quy chế 

dân chủ thực sự đi vào cuộc sống, phát huy quyền làm chủ của người dân, tăng 
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cường sự lãnh đạo của Đảng , hiệu lực quản lý của chính quyền và phát huy vai 

trò của các đoàn thể nhân dân. 

        3. 4. Quy chế dân chủ được thể hiện trên những nội dung cụ thể : 

         *Dân biết : Đó là quy định quyền của mọi người được thông tin về những 

chủ trương , chính sách, pháp luật của Nhà nước, các vấn đề liên quan trực tiếp tới 

đời sống hàng ngày của người dân tại cơ sở. 

         *Dân bàn  trên 2 phương diện: 

       Dân có quyền bàn và quyền quyết định trực tiếp ; 

       Dân có quyền bàn và tham gia ý kiến với HĐND và UBND xã quyết định. 

      Các việc dân bàn và quyết định trực tiếp là các loại việc có huy động sự đóng 

góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng quy ước , hương ước . Đây 

là những quy định rất mới, không những thực hiện quyền làm chủ mà còn chống 

lại tệ tham nhũng, lãng phí . 

          * Dân làm : Dân thực hiện đúng đắn và nghiêm chỉnh các quy định của 

Hiến pháp và pháp luật, những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước,  

hoàn thành tốt các nghĩa vụ công dân . 

          *  Dân kiểm tra: Quy chế quy định dân giám sát, kiểm tra các loại công 

việc, từ hoạt động của HĐND, UBND đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

công dân, kết quả quyết toán công trình do dân đóng góp, việc quản lý sử dụng 

đất đai , thu chi các quỹ, thực hiện chính sách về người có công với đất nước.... 

Dân thực hiện quyền kiểm tra giám sát là thực hiện quyền lực chính trị của mình 

trong việc tham gia quản lý đất nước , quản lý xã hội . 

          Trong Nghị định71/1998/NĐ-CP  về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước và Nghị định 29-NĐ/CP về Quy chế dân chủ ở 

phường xã đã thể hiện phương châm“Dân biết, dân bàn, dân làm , dân kiểm tra “ . 

          Phương châm đó thể hiện mối quan hệ biện chứng giữa các yếu tố; ”dân 

biết” khi nhân dân đã biết các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
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nước thì “dân bàn“dân được quyền bàn bạc tham gia ý kiến của mình để cụ thể 

hoá thành nhiệm vụ cụ thể, có như vậy thì mới tạo điều kiện để ”dân làm” (thực 

hiện nhiệm vụ )sẽ đạt kết quả và “dân kiểm tra” những công việc đã làm được của 

chính bản thân và của cấp trên giao cho (theo quy chế đã đặt ra ) để tìm ra những 

mặt mạnh mặt yếu;  kết quả kiểm tra , đánh giá đó được công bố để mọi người 

dân được biết . Điều không thể thiếu được trong khi thực hiện quy chế dân chủ ở 

cơ sở đó chính là thông tin. Dù ở cấp cơ sở hay cấp Trung ương đều phải quan 

tâm đến thông tin vì có thông tin mới giúp cho cơ sở thực hiện tốt và có thông tin 

ngược lại giúp cho cấp trên nắm và điều chỉnh kịp thời các chủ trương, chính 

sách. Đó chính là những nội dung cơ bản của phương châm “Dân biết, dân bàn, 

dân làm , dân kiểm tra “ đã đựơc cụ thể hoá trong  các nghị định. 

 (sơ đồ mối quan hệ phương châm về dân chủ ) 

 

                 2.4 .  Mối quan  hệ biện chứng giữa thực hiện quy chế dân chủ với 

công tác quản lý nhà trường  

                       2.4. 1. Nguyên tắc tập trung dân chủ là hạt nhân của việc tổ chức. 

hoạt động trong bộ máy,  mối quan hệ biện chứng giữa dân chủ với tập trung .  

          Ngay từ khi ra đời, Đảng và Nhà nước ta đã đặc biệt quan tâm tới vấn đề 

dân chủ và nguyên tắc tập trung dân chủ, Đảng luôn coi đó là một vấn đề rộng 

lớn, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài và thể chế hoá trong Hiến pháp và các văn bản 

pháp luật. Hiện nay, để thực hiện được nguyên tắc tập trung dân chủ một cách 

đúng đắn cần phải có sự nhận thức đúng đắn và thống nhất về yêu cầu, nội dung 

dân chủ và nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời có cơ chế đảm bảo cho việc 

thực hiện những nội dung đó .  

          Nguyên tắc tập trung dân chủ là một nguyên tắc cơ bản nhất để xây dựng 

Đảng Cộng sản thành một tổ chức khoa học, có sức chiến đấu mạnh mẽ ; nó vừa 

phát huy sức mạnh của mỗi người, vừa phát huy sức mạnh của tất cả những ai đã 
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tự nguyện gắn bó với nhau trong tổ chức Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng 

nói:   Dân chủ và tập trung là hai mặt có quan hệ gắn bó và thống nhất với nhau 

trong một nguyên tắc . Dân chủ để đi đến tập trung, là cơ sở của tập trung chứ 

không phải là dân chủ theo kiểu tuỳ tiện, phân tán, vô tổ chức . Tập trung là tập 

trung trên cơ sở dân chủ, chứ không phải tập trung quan liêu theo kiểu độc đoán, 

chuyên quyền . 

            Về tập trung : Phải thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động. Do đó 

thiểu số phải phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, mọi đảng viên phải 

chấp hành vô điều kiện nghị quyết của Đảng. Từ đó, làm cho “Đảng tuy nhiều 

người nhưng khi tiến hành thì chỉ như một người “. 

       Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh:"  dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân, là 

thành quả của cách mạng". Người đã viết “Chế độ ta là chế độ dân chủ , tư tưởng 

phải được tự do. Tự do là thế nào ? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý 

kiến của mình , góp phần tìm ra chân lý. Đó là một quyền lợi mà cũng là một 

nghĩa vụ của mọi người “ . 

        Dân chủ và tập trung có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua lại với nhau 

thành một thể thống nhất, không thể thiếu được, không thể tách rời dân chủ riêng 

và tập trung riêng trong quá trình thực hiện dân chủ ở nước ta. 

       Các văn kiện đại hội Đảng cộng sản Việt Nam luôn nhấn mạnh nguyên tắc 

tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng, trong việc xây dựng và 

kiện toàn các tổ chức Đảng . Chính vì vậy, nguyên tắc tập trung dân chủ là hạt 

nhân cho việc tổ chức, hoạt động của Đảng, dù bộ máy đó to hay nhỏ cơ sở hay 

trung ương thì đều phải đảm bảo nguyên tắc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ 

chức bộ máy của Đảng ( Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam dành toàn bộ chương II 

để ghi nhận nguyên tắc tập trung dân chủ  ). 

                2. 4. 2 .  Quy chế dân chủ bắt nguồn từ nguyên tắc tập trung dân chủ . 
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     Nếu trong tổ chức, hoạt động của bộ máy Đảng và Nhà nước , nguyên tắc tập 

trung dân chủ là động lực thúc đẩy bộ máy vận hành và phát triển, thì việc phát 

huy quyền làm chủ của nhân dân là điều vô cùng quan trọng nhằm phát huy trí tuệ 

của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy Đảng và Nhà nước để bộ máy đó ngày 

càng hoàn thiện và phát triển. Muốn phát huy quyền làm chủ của nhân dân một 

cách triệt để nhất, thì phải thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở , phải đảm bảo 

quyền dân chủ cho nhân dân trong việc tham gia quản lý và xây dựng nhà nước, 

phải thực hiện tốt phương châm  "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra “, 

phương châm đó thể hiện tính ”dân chủ” một cách cụ thể nhất;  Dân được biết, 

được bàn, được nêu ý kiến tham gia đóng góp ; Dân làm, thể hiện tính “tập trung“, 

vì sau khi được bàn bạc đóng góp ý kiến để đi đến thống nhất thực hiện, thì dân 

phải tập trung công sức cũng như trí tuệ để thực hiện nhiệm vụ, đó chính là sự thể 

hiện trên thực tế  nguyên tắc tập trung dân chủ . 

              2. 4. 3.  Quy chế dân chủ với hoạt động quản lý của nhà trường  . 

          Quy chế dân chủ ra đời là điều kiện tất yếu giúp cho nhân dân được mở 

rộng quyền dân chủ ở cở sở . Nghị định 71NĐ/CP đã ban hành quy chế dân 

chủ trong hoạt động cơ quan . Căn cứ vào Nghị định 71, Bộ giáo dục đào tạo 

đã ra quyết định 04-2000về quy chế dân chủ trong trường học.      

         Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học là điều kiện hỗ trợ cho các hoạt 

động quản lý nhà trường đạt hiệu quả , bởi khi nhà trường thực hiện tốt  quy chế 

dân chủ trong nhà trường thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi thành viên trong 

tập thể sư phạm trong việc nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm bản thân đối 

với công việc của nhà trường, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động quản lý của 

nhà trường đạt hiệu quả cao . 

        Quy chế dân chủ trong trường học thể hiện phương châm dân biết, dân bàn, 

dân làm, dân kiểm tra ; mọi cán bộ, giáo viên, công nhân viên đều nắm vững chủ 

trương, đường lối của Đảng và các chính sách, pháp luậtò Nhà nước . Điều đó thể 

 37



hiện qua việc cán bộ , giáo viên ...nắm vững Luật giáo dục và các văn bản pháp 

luật hướng dẫn thực hiện các quyền và  nhiệm vụ của giáo viên, của cán bộ, công 

chức , các thành viên trong tập thể sư phạm có quyền được học tập, lĩnh hội các 

chủ trưong, đường lối của Đảng và Nhà nước, mà trước hết là của ngành GD&ĐT 

, được quyền bàn bạc, tham gia đóng góp ý kiến của mình. Ví dụ: tham gia đóng 

góp ý kiến xây dựng kế hoạch năm học, xây dựng nội quy nhà trường .....qua đó 

các thành viên sư phạm đó ý thức được nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, để từ 

đó thực hiện tốt nhiệm vụ  được giao. Đó chính là yếu tố thúc đẩy bộ máy nhà 

trường hoạt động đúng mục tiêu đề ra, tạo điều kịên cho mọi  hoạt động trong nhà 

trường đạt kết quả tốt . 

        Hoạt động quản lý trong trường học có vai trò hết sức quan trọng, nó giúp 

cho các thành viên trong nhà trường hoạt động đúng kế hoạch, đúng thời gian và 

thực hiện nhiệm vụ được giao đạt kết quả mong muốn. Muốn thực hiện tốt nhiệm 

vụ được giao thì cán bộ, giáo viên phải được thông tin, được bàn bạc tập thể các 

chủ trương, nhiệm vụ của nhà trường, được tham gia đóng góp ý kiến giúp cho 

việc thực hiện nhiệm vụ của nhà trường đúng thời gian, tiến độ, kế hoạch đề ra . 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường được quyền kiểm tra, đánh giá hoạt 

động của nhà trường, từ đó tìm ra những nguyên nhân của mặt mạnh, mặt yếu 

trong hoạt động của nhà trường, tìm giải pháp để thực hiện tốt các mục tiêu kế 

hoạch đã đề ra. 

        Quy chế dân chủ và hoạt động quản lý có mối quan hệ chặt chẽ, tác động qua 

lại với nhau; không thể thiếu quy chế trong hoạt động và cũng không thể thực 

hiện quy chế nếu không có hoạt động .Các quy chế dân chủ trong trường học 

được xây dựng trên cơ sở Luật giáo dục, Điều lệ nhà trường và các văn bản hướng 

dẫn thực hiện , nó tạo cơ sở pháp lí  cho việc tổ chức và hoạt động của nhà trường 

. Trong nhà trường có những hoạt động gì thì có những quy chế tuơng ứng giúp 

cho mọi  hoạt động giáo dục đạt kết quả đã định; Ví dụ: Quy chế thi tuyển, thi 
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nâng ngạch cán bộ , công chức, Quy chế đánh giá công chức.... Các quy chế đó 

giúp cho hoạt động quản lý nhân sự trong nhà trường đạt kết quả mong muốn. 

Quy chế dân chủ trong nhà trường cũng là một hoạt động quản lý cần phải có kế 

hoạch thực hiện và đánh giá việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà 

trường . 

      

          (sơ đồ thể hiện mối quan hệ biện chứng) 

 

         2.5.  Những vấn đề đặt ra để tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở 

trường học nói chung và trong trường mầm non nói riêng . 

          Đất nước ta đang trên đường công nghiệp hoá hiện hiện đại hoá đòi hỏi nền 

giáo dục phải đi tắt, đón đầu; Trước hết, "Nhà nước và xã hội phát triển giáo dục 

nhằm  nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và  bồi dưỡng nhân tài”. Trọng trách cao 

cả đã đặt lên vai sự nghiệp giáo dục, nơi đào tạo thế hệ chủ nhân tương lai của đất 

nước có trình độ tri thức cao.  Để sự nghiệp giáo dục phát triển thì phải phát huy 

được tiềm năng trí tuệ của đội ngũ giáo viên, đó chính là nội lực của sự nghiệp 

giáo dục. Muốn phát huy tiềm năng trí tuệ đội ngũ trí thức thì phải phát huy quyền 

dân chủ của đội ngũ trí thức, thông qua việc thực hiện dân chủ trong nhà trường 

nhằm phát huy tốt nhất quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của cán bộ 

lãnh đạo, giáo viên, cán bộ, công chức, học sinh và các tổ chức , đoàn thể trong 

nhà trường nhằm xây dựng nề nếp kỷ cương , trật tự trong các hoạt động giáo dục 

, đảm bảo cho hoạt động dạy và học đạt hiệu quả . 

       Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường đảm bảo thực hiện tốt nhất , hiệu 

quả nhất những điều mà Luật giáo dục đã quy định theo phương châm “Dân biết , 

dân bàn , dân làm , dân kiểm tra “ trong mọi hoạt động của nhà trường, thông qua 

các hình thức dân chủ trực tiếp , dân chủ đại diện đảm bảo cho công dân , cơ quan 
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tổ chức được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng sự 

nghiệp giáo dục, làm cho giáo dục thực sự là của dân, do dân và vì dân . 

              2.5. 1.  Một số nguyên  tắc đảm bảo thực hiện dân chủ trong nhà trường  . 

     *Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với nhà trường . 

     *Hiêu trưởng phải thực hiện tốt các nhiệm vụ , quyền hạn và trách nhiệm  của 

mình .( theo đúng quy định của Điều lệ trường MN ) 

     *Phát huy dân chủ trong các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường .( như 

Công đoàn, Đoàn thanh niên CS  HCM , Hội liên hiệp PN Việt Nam , Hội cha mẹ 

học sinh  ... ). 

      *Thực hiện dân chủ nhưng phải xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng 

dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân, gây thiệt hại đến tài sản, 

uy tín, danh dự  của nhà trường  .           

                        2.5. 2 .  Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường . 

     *Thành lập ban chỉ đạo thực hiện  quy chế dân chủ . 

        Để thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường cần thành lập Ban chỉ đạo 

thực hiện do Hiệu trưỏng hoặc Bí thư chi bộ nhà trường làm Trưởng ban; Chủ tịch 

Công đoàn, Bí thư Đoàn TNCS HCM, Trưởng ban Thanh tra nhân dân  .....sẽ là 

các thành viên của Ban chỉ đạo thực hiện .  

         * Ban chỉ đạo sẽ lên kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường     

                    -Lập kế hoạch  

                    -Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường  

                    -Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường  

                    -Kiểm tra đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường  

        *  Phổ biến quy chế dân chủ trong nhà trường : 

Việc phổ biến quy chế dân chủ trong nhà trường là một việc làm  hết sức quan 

trọng bởi việc phổ biến các quy chế dân chủ giúp cho từng thành viên trong nhà 

trường nắm và hiểu được quyền hạn và trách nhiệm cả mình  
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                     1- Đối với Hiệu trưởng . 

    - Hiệu trưởng cần phải thực hiện được trách nhiệm của mình trong đó có : 

           Lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà 

trường và có các biện pháp giải quyết đúng chế độ, chính sách hiện hành của Nhà 

nước, đúng với  nội quy, Quy chế, Điều lệ của nhà trường, phù hợp với  nhiệm vụ 

, quyền hạn, trách nhiệm  của Hiệu trưởng  . 

                          Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của Nhà nước 

, công  khai các quyền lợi , chế độ , chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với 

nhà giáo , cán bộ,  công chức , người học . 

                          Phối hợp với tổ chức Công đoàn nhà trường tổ chức hội nghị cán 

bộ , công chức mỗi năm một lần theo quy định của Nhà nước . 

                         Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp 

trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới 

theo đúng thẩm quyền được giao . 

     -Hiệu trưởng phải lấy ý kiến của các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà 

trường, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng vào các công việc của nhà trường . 

        Kế hoạch phát triển của nhà trường, kế hoạch tuyển sinh, dạy học , nghiên 

cứu khoa học , quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng , nhiệm vụ 

của tổ chức bộ máy trong nhà trường, kế hoạch tuyển dụng , đào tạo, bồi dưỡng 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo cán bộ công chức, kế hoạch xây 

dựng cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động dịch vụ sản xuất của nhà 

trường, các biện pháp tổ chức phong trào thi đua khen thưởng hàng năm lề lối làm 

việc , xây dựng nội quy , quy chế trong nhà trường, các báo cáo sơ kết, tổng kết  

định kỳ trong năm học   . 

                2-     Các nhà giáo , cán bộ, công chức phải có trách  nhiệm : 

       Thực hiện các nhiệm vụ và quyền của nhà giáo theo quy định của Luật giáo 

dục , Điều lệ trường MN;  Tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề của nhà 
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trường theo quy định tại điều 5 của quy chế này . Kiên quyết đấu tranh chống 

những hiện tượng bè phái ,mất đoàn kết cửa quyền ,quan liêu và những hoạt động 

khác vi phạm dân chủ ,kỷ cương nền nếp trong nhà trường  

        Thực hiện đúng những quy định về nhiệm vụ và quyền của cán bộ, công 

chức,  những điều cán bộ, công chức không được làm đã được ghi nhận trong 

Pháp lệnh cán bộ công chức, Pháp lệnh chống tham nhũng ; Pháp lệnh thực hành 

tiết kiệm . 

         Giữ gìn phẩm chất uy tín danh dự của nhà giáo, cán bộ, công chức ; tôn 

trọng đồng nghiệp và người học , bảo vệ uy tín của nhà trường . 

                         3-  Đối với nhà giáo, cán bộ , công chức được tham gia ý kiến, 

được giám sát, kiểm tra ...thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua 

các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường : 

        -  Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà 

giáo , cán bộ công chức . 

       -  Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường  

       -  Việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại 

,tố cáo  

       -  Công khai các khoản đóng góp của người học ,việc sử dụng kinh phí và 

chấp hành chế độ thu ,chi quyết toán theo quy định hiện hành  

        -  Giải quyết các chế độ ,quyền lợi đời sống vật chất tinh thần cho nhà giáo 

cán bộ công chức cho người học  

        - Việc thực hiện thi tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, nâng bậc lương, 

thuyên chuyển,  điều động,  đề bạt, khen thưởng, kỷ luật .... 

       -   Những vấn đề về tuyển sinh và thực hiện quy chế thi từng năm học 

         Báo cáo sơ kết .tổng kết ,nhận xét ,đánh giá công chức hàng năm    

                     4- Đối với người học (với mầm non thì đối tượng là học sinh và phụ 

huynh học sinh ) 
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                    -   Người học (cha mẹ ,học sinh )được biết : 

      -    Chủ trương,chế độ,chính sách của nhà nước,của ngành và những quy định 

của nhà trường ; 

      -    Kế hoạch tuyển sinh ,kế hoạch đào tạo của nhà trường hàng năm ; 

      -    Những thông tin có liên quan đến học tập ,rèn luyện sinh hoạt và các khoản 

đóng góp theo quy định ; 

                                -Người học (cha mẹ học sinh )được tham gia ý kiến về : 

      -     Nội quy , quy định của nhà trường có liên quan đến người học ; 

      -    Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động khác trong nhà trường có  liên 

quan tới người học; 

      -   Việc tổ chức chăm sóc và giáo dục trẻ trong nhà trường có liên quan đến 

quyền lợi của người học; 

                         5-  Đối với các đoàn thể trong nhà trường : 

       -   Tham mưu,đề xuất những biện pháp giúp hiệu trưởng thực hiên tốt những 

quy định của quy chế  này ; 

       -   Chấp hành và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dân chủ trong đơn vị ; 

         -    Thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc trong đơn vị, giữa các đơn vị , giữa 

đơn vị với nhà trường, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và 

những quy định của Luật giáo dục, Điều lệ nhà trường    . 

               *Trách nhiệm của nhà trường trong việc thực hiện quy chế dân chủ : 

(bổ xung sau) 

..... 

.... 

       Giáo dục  mầm non nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân  

Giáo dục mầm non với nhiệm vụ là chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ từ 0đến 6 

tuổi  

.... 
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.... 

(bổ xung sau )(sơ đồ hệ thống giáo dục quốc dân ) 

       Hướng phát triển của giáo dục mầm non trong giai đoạn tới  

 (lấy tư liệu chiến lược giáo dục và nghị định 161 của thủ tướng chính phủ về giáo 

dục mầm non ) 

Các loại hình trường mầm non:Hiện nay có nhiều loại hình trường  mầm non  

                 Trường mầm non công lập  

                 Trường mầm non bán công 

                 Trường mầm non tư thục  

Thực hiện quy chế dân chủ đối với việc chuyển các trường màm non sang 

bán công 

Theo chiến lược giáo dục đến năm 2020, giáo dục mầm non sẽ chuyển dần sang 

bán công , hiện nay theo công văn số....    của Sở giáo dục Hà nội về thực hiện bán 

công, các trường mầm non dự kiến  đến năm 2010 tất cả các trường mầm non 

thành phố Hà nội sẽ chuyển sang bán công. Để chuẩn bị tốt cho việc các trường 

mầm non công lập chuyển sang bán công đạt hiệu quả tốt thì việc thực hiện quy 

chế dân chủ trong trường mầm non hiện nay có vai trò hết sức quan trọng tạo cho 

các trường nề nếp kỷ cương và các hoạt động dân chủ thực sự trong nhà trường, 

bởi khi chuyển sang bán công thì quyền tự quyết của Hiệu trưởng rất lớn và ciệc 

công khai tài chính lại là một điều kiện sống còn, bởi lúc đó nhà trường tự thu, tự 

chi, do vâỵ, việc công khai các loại nguồn thu và các chi tiêu trong nhà trường 

phải đảm bảo công khai với các thành viên trong nhà trường và phụ huynh học 

sinh     . 

           Sự khác biệt giữa giáo dục mầm non với các cấp học, bậc học khác trong 

hệ thống giáo dục quốc dân . 
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Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân với 

nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng , giáo dục trẻ từ 0 đến 6 tuổi và hình thành 

nhân cách trẻ . 

Giáo dục mầm non với hoạt động chủ đạo của trẻ là hoạt động vui chơi, học bằng 

chơi, chính vì vậy, nội dung, phương pháp giáo dục khác rất nhiều so với các cấp 

học tiểu học , trung học cơ sở , TH phổ thông , đại học, cao đẳng .  

          Sự cần thiết phải tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong giáo dục mầm 

non tạo ra nề nếp kỷ cương và thúc đẩy hoạt động quản lý đạt hiệu quả   

    Giáo dục mầm non có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách của 

trẻ, do đó những hình ảnh về cô giáo mẫu mực là tấm gương cho trẻ học tập, 

chính vì vậy việc thực hiện dân chủ trong trường mầm non tạo cho giáo viên 

phong cách sống chuẩn mực, đoàn kết thương yêu nhau . Một tập thể sư phạm 

đoàn kết sẽ tạo cho giáo viên thêm yêu nghề mến trẻ . Một điều không thể thiếu 

được, đó là sự công bằng trong chăm sóc trẻ cũng là một vấn đề quan trọng đặt ra 

đối với giáo viên, bởi trẻ còn nhỏ cần sự chăm sóc tỉ mỉ, nhưng lại công bằng, bởi 

sự quan tâm của các bậc cha mẹ trẻ cũng khác nhau sẽ dẫn đến sự phân biệt trong 

chăm sóc, giáo viên dễ có sự quan tâm, chăm sóc khác nhau do sự đối xử của các 

bậc cha mẹ của các cháu, chính vì vậy phải có sự đôn đốc nhắc nhở của ban giám 

hiệu đối với giáo viên, cần có sự công bằng trong chăm sóc trẻ. 

     Thực hiện giáo dục trong trường mầm non tốt tạo cho nhà trường hoạt động có  

nề nếp.  Tất cả các thành viên trong tập thể sư phạm có quyền bình đẳng và có 

quyền được biết các thông tin về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước,  

của ngành, của trường và mỗi thành viên có quyền tham gia đóng góp ý kiến cho 

kế hoạch của nhà trường và các công việc của nhà trường nhằm thực hiện mục 

tiêu nhiệm vụ năm học . Họ có quyền kiểm tra một số vấn đề trong nhà trường 

theo quy định của các văn bản pháp luật , tạo nề nếp kỷ cương trong mọi hoạt 

động của nhà trường . 
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      Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường nhằm phát huy 

quyền dân chủ cao nhất trong nhà trường, đó chính là việc phát huy nội lực của 

cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường . Một tập thể sư phạm nào phát huy 

quyền dân chủ cho các thành viên trong nhà trường cao nhất chính là tận dụng 

hiệu quả chất xám của các thành viên, khi các thành viên đó được tham gia đóng 

góp ý kiến, được quyền tự chủ trong hoạt động của mình thì chất xám của tập thễ 

sẽ được phát huy tối đa. Điều đó tác động rất lớn tới  hoạt động quản lý nhà 

trường của Hiệu trưởng ; khi đó, các thành viên trong nhà trường được biết , được 

bàn, được thực hiện nhiệm vụ của mình một cách sáng tạo và chủ động trong 

khuôn khổ quy chế và nội quy nhà trường thì sẽ giúp cho công tác quản lý đạt 

hiệu quả cao, là điều kiện giúp cho các thành viên trong tập thể sư phạm gắn kết 

cùng nhau hoạt động trong bộ máy của nhà trường tạo ra sức mạnh tổng hợp để 

đạt mục tiêu nhiệm vụ năm học . 

           (sơ đồ triển khai thực hiện Quyết định 04-2000 của Bộ giáo dụcvà đào tạos 

trong hệ thống giáo dục quốc dân) 
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