
ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN KẺ SẶT 

CHI BỘ TRƢỜNG TIỂU HỌC 2 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

BÁO CÁO   
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Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 45-QĐ/TW ngày 

01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; 

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTC ngày 28/10/2019 của ban tổ chức Huyện ủy 

Bình Giang, thực hiện Kế hoạch số 02/KH-ĐU ngày 02/01/2020 của đảng uỷ thị trấn Kẻ 

Sặt về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022;  

Chi bộ Trường Tiểu học 2 xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo gồm 2 phần 

1. Đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2022; 

2. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. 

Phần thứ nhất 

Kiểm điểm  đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết  

đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. 

I. Đặc điểm tình hình 

Số đảng viên trong chi bộ: 24 đồng chí, nữ 22 đồng chí; 

Trình độ chuyên môn:  

Thạc sĩ : 1Đ/c 

Đại học : 15 đồng chí; 

CĐSP         : 7 đồng chí; 

Trung cấp   : 1 đ/c. 

1. Thuận lợi 

- Nhiệm kỳ 2017 -2020 là nhiệm kỳ chi bộ gắn với 3 năm học đó là năm học 

2017- 2018, năm học 2018 – 2019 và năm học 2019 - 2020. Triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng các cấp. Nhiệm kì tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và 

làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động "Hai 

không", thực hiện cuộc vận động “ Dân chủ – Kỉ cƣơng – Tình thƣơng - Trách 

nhiệm”, và phong trào thi đua “ Xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực ”. 

Thúc đẩy phong trào thi đua “ Hai tốt ” ; Cuộc vận động "Mỗi thày cô giáo là một tấm 

gƣơng đạo đức tự học và sáng tạo"; 

- Chi bộ vốn có truyền thống nhiều năm liền được công nhận là chi bộ TSVM, 

luôn phát huy được tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, giữ vững mối đoàn kết 

nội bộ. Đồng thời thể hiện được ý thức, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; 

- 100% ĐV trong chi bộ đều tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp 

hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. 

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của người Đảng viên; 

- Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều là công chức, viên chức cho nên có 

trình độ nhận thức tốt. Đảng viên làm việc tập trung, công tác hội họp thuận lợi; 

Dự thảo 



- Chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của nhà trường là lãnh đạo thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn của ngành. Mặt hoạt động này luôn có một hệ thống văn bản của Bộ, Sở, 

Phòng GD & ĐT chỉ đạo thường xuyên. Nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ là quán triệt các 

văn bản, chủ trương chính sách vận dụng vào thực tế địa phương, nhà trường nhằm nâng 

cao chất lượng dạy và học; 

Đảng viên trong chi bộ đều nhiệt tình trong công tác; 

- Chi bộ luôn nhận được sự chỉ đạo và quan tâm về mọi mặt của Đảng uỷ tạo mọi 

điều kiện giúp đỡ chi bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kì vừa qua. 

2. Khó khăn 

- Đứng trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội, sự nghiệp giáo dục đã và đang 

đổi mới về nội dung, phương pháp giáo dục và ngày càng đặt ra các điều kiện CSVC, 

thiết bị dạy học cao hơn. Với điều kiện kinh tế của địa phương, vấn đề xây dựng CSVC 

còn gặp khó khăn, tác động trực tiếp đến kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia mức 

độ II. 

- Một số ít đồng chí Đảng viên đôi lúc chưa phát huy được vai trò gương mẫu của 

mình trước phong trào thi đua và trước quần chúng. Tinh thần phê và tự phê chưa cao. 

  Với những đặc điểm, thuận lợi và khó khăn cơ bản đã nêu trên, Chi bộ trường tiểu 

học Tráng Liệt xin báo cáo trình Đại hội những nội dung cụ thể như sau: 

 II. Kết quả đạt đƣợc 

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 

- Quán triệt chỉ thị nhiệm vụ  năm học của Bộ giáo dục & Đào tạo, cùng với sự 

chỉ đạo sát sao của Ban chấp hành Đảng ủy, chi bộ đã đề ra nhiều biện pháp sáng tạo 

nhằm động viên cán bộ, giáo viên, công nhân viên khắc phục khó khăn hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ nhiệm kì 2017-2022 như: 

- Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy,  nâng cao chất lượng giảng dạy, chú 

trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phù đạo học sinh yếu; làm tốt công tác phát triển 

và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ cho giáo viên, thực hiện tốt đổi mới về đánh giá kết quả học tập của học sinh, 

quan tâm đúng mức tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc 

vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua 

" Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Xây dựng được tập thể sư phạm 

đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ 

chức phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, tập thể đạt danh hiệu thể lao động tiên 

tiến, tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền được 5 năm liền được UBND huyện tặng 

khen, được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, được Bộ giáo dục tặng Bằng khen, nhiều cá 

nhân được công nhận lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua được UBND huyện tặng khen, 

Bộ giáo dục tặng Bằng khen.  

Kết quả:  

1.1- Công tác phát triển và phổ cập giáo dục: 

- Huy động trẻ 6 tuổi ra lớp đạt; 100 %  

- Học sinh 11 tuổi hoàn thành CTTH đạt 100%  

- Các tiêu chuẩn về phổ cập đều đạt 100%   



- Hồ sơ phổ cập đầy đủ, đảm bảo chất lượng.  

-Xã được công nhận hoàn thành công tác PCGDTH đạt mức độ 3. 

- Công tác kiểm định chất lượng đạt mức độ 3 

1.2-  Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

- Giáo dục đạo đức : 

Trong các năm học của nhiệm kì vừa qua nhà trường không có hiện tượng học 

sinh trong trường bị kỷ luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội. 100% học sinh xếp loại phẩm 

chất đạt trở lên. 

- Công tác dạy và học: 

Quán triệt đầy đủ các nội quy, quy định, các văn bản của ngành. 

100% CB – GV thực hiện tốt quy chế chuyên môn như: Soạn bài, chấm trả bài, 

công tác chủ nhiệm lớp. 

Hồ sơ giáo án của giáo viên đầy đủ thường xuyên được kiểm tra đánh giá 

Kết quả kiểm tra lên lớp đạt: 99.5 %. 

Khối lớp 5  xét hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%. 

Trong nhiệm kỳ số học sinh được hiệu trưởng khen đạt trên 70% 

Công tác học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu luôn được quan tâm. Nhà trường 

bố trí giáo viên có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn tốt, nhiệt tình trong công tác để 

tham gia bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. Ban giám hiệu chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm 

các lớp lên kế hoạch phù đạo lớp mình được Ban giám hiệu phê duyệt ngay từ đầu năm 

học để đưa vào áp dụng một cách thực thi đối với từng lớp, chất lượng giáo dục của 

trường được nâng cao. 

* Về chất lượng giáo dục cuối năm: 

* Kết quả chất lƣợng giáo dục 

Năm học Sĩ số 
HS

KT 

Số 

HS 

tính 

Đánh giá 

thường xuyên 

các môn học 

Đánh giá 

định kỳ các 

môn học 

Năng lực Phẩm chất 

Hoàn thành 

trở lên 

Hoàn thành 

trở lên 
Đạt trở lên Đạt trở lên 

SL % SL % SL % SL % 

2017-2018 693 3 690 687 99,6 3 0,4 687 99,6 690 100 

2018-2019 760 4 756 752 99,5 752 99,5 752 99,5 756 100 

* Kết quả hoàn thành chƣơng trình lớp học, hoàn thành chƣơng trình tiểu học, vở sạch chữ đẹp, 

khen thƣởng: 

Năm học 
Sĩ 

số 

HS 

KT 

Số 

HS 

tính 

Khen 

thưởng 
Vở sạch chữ đẹp 

HTCT lớp 

học  

( HTCTTH) 

SL % A % B % SL % 

2017-2018 693 3 690 480 70 555 80 135 20 687 99,6 

2018-2019 760 4 756 535 71 637 84,27 119 15,73 752 99,5 

 



- Chất lượng giáo dục và kết quả các hội thi do phòng Giáo dục tổ chức nhà 

trường luôn xếp vị trí đầu trong toàn huyện, chất lượng khảo sát đầu vào lớp 6 xếp thứ 

nhất trong toàn huyện; 

* Kết quả mũi nhọn: 

 + Giáo viên: 

- CSTĐCS : 12 đ/c 

- Lao động tiên tiến: hàng năm đạt 70% 

 - Kết quả viết và áp dụng SKKN: cấp huyện: 10 sáng kiến; sáng kiến cấp ngành 2 

sáng kiến 

 - Giáo viên giỏi cấp huyện: 7 đồng chí 

 - Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 1 đồng chí 

 - Cán bộ giáo viên được UBND huyện tặng khen: 6 đồng chí 

- Cán bộ giáo viên được Bộ giáo dục tặng Bằng khen: 2 đồng chí 

 + Học sinh: 

 - Học sinh được hiệu trưởng khen hàng năm đạt trên 70% 

 - Học sinh đạt học sinh giỏi Quốc gia trong các hội thi và giao lưu: 6 em 

- Học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh trong các hội thi và giao lưu: 18 em 

- Học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh trong các hội thi và giao lưu: 88 em 

* Chất lượng CBCC: hàng năm 100% cán bộ công chức viên chức xếp loại hoàn 

thành, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

+ Tập thể trường: Trong nhiệm kỳ trường đạt TTLĐ xuất sắc, 2 năm liền được 

UBND huyện tặng khen, 1 năm được BGD tặng Bằng khen; 

Trong các năm học qua trường vẫn duy trì được các hoạt động và nề nếp của 

trường để xứng đáng là lá cờ đầu, cơ quan văn hóa; 

Có được kết quả như trên là nhờ vào sự nhiệt tình của tất cả đảng viên và CBGV- 

CNV nhà trường đã tâm huyết với nghề nghiệp, đã áp dụng tốt phương pháp dạy học 

tích cực vào trong giảng dạy, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị dạy và học trong 

nhà trường; 

 Hoạt động Ngoài giờ lên lớp, công tác giáo dục thể chất, y tế trường học, phong 

trào Giữ vở sạch-Viết chữ đẹp đi vào nền nếp. 

1.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên: 

- Xác định công tác xây dựng đội ngũ là một nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng 

cao chất lượng giáo dục toàn diện vì vậy trong năm học qua nhà trường đã có nhiều biện 

pháp bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ như: Giáo dục tư tưởng chính trị để nâng cao lòng 

yêu nghề, tinh thần trách nhiệm trong công tác dạy và học. Đẩy mạnh Thực hiện  cuộc 

vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động 

“Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nhà trường 

đã quan tâm động viên, tạo điều kiện gia học nâng chuẩn về trình độ chuyên môn; 

- 100% giáo viên có trình độ tay nghề từ khá trở lên, thực hiện tốt việc đổi mới 

phương pháp giảng dạy, làm và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả, phát huy được 

tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Thi giáo viên giỏi cấp trường có 100% số 



giờ dạy đạt khá, giỏi có 23  giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp trường, 12 lượt 

cán bộ GV đạt chiến sĩ thi đua cơ sở. 

1.4. Công tác xã hội hoá giáo dục. 

Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, Đảng, chính quyền và các đoàn 

thể  của xã luôn quan tâm đúng mức tới các hoạt động của nhà trường đặc biệt là sự ủng 

hộ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tăng cường cơ sở vật chất, thực sự coi 

giáo dục là quốc sách hàng đầu; 

Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động có nề nếp và hiệu quả phối hợp tốt với 

nhà trường trong các hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh. Trong nhiệm kì qua, 

Ban đại diện đã huy động quyên góp mua ti vi, máy chiếu, 100% các lớp có đủ ti vi, máy 

chiếu tạo điều kiện để giáo viên áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, 70 % các 

lớp có điều hòa tạo điều kiện tốt cho các thầy, cô và học sinh trong giảng dạy và học tập. 

Ban đại diện cha mẹ học sinh luôn quan tâm đến việc tu sửa cơ sở vật chất, trang trí lớp 

học, trồng cây xanh trong nhà trường, tạo điều kiện cho các em có một môi trường học 

tập an toàn, thoáng mát.  

2.  Lãnh đạo công tác xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể. 

2.1. Giáo dục tư tưởng chính trị 

- Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị trong cán bộ giáo 

viên và học sinh như: Như chỉ thị số 40/CTTƯ của Ban bí thư Trung ương về việc xây 

dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, các chỉ thị nghị 

quyết của các cấp, đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 

cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và 

phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; 

- Các đồng chí đảng viên trong chi bộ chấp hành tốt đường lối chính sách, pháp 

luật của Đảng và Nhà nước. Trong năm qua không có hiện tượng cán bộ giáo viên, học 

sinh trong trường nói và làm trái với đường lối của đảng và Nhà nước; 

- Các đồng chí Đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động 

giáo viên trong nhà trường thực hiện tốt nghị quyết Hội nghị Nhà Giáo và người Lao 

Động  hằng năm đề ra và nghị quyết của cấp trên. Đảng viên luôn gắn bó mật thiết với 

quần chúng nhân dân, nhiều đồng chí gương mẫu đi đầu trong  viêc tham gia các hoạt 

động của địa phương. Gương mẫu chấp hành tốt quyền và nghĩa vụ người công dân nơi 

cư trú khi địa phương phát động; 

- Phản ánh kịp thời cho ban chi uỷ những diễn biến tư tưởng tốt và chưa tốt để từ 

đó có những biện pháp chỉ đạo đúng nhất, tạo được sự đoàn kết nhất chí trong hội đồng 

sư phạm nhà trường; 

- Cán bộ giáo viên trong trường luôn sống hoà thuận với đồng nghiệp và học sinh. 

Tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương tạo được uy tín tốt với nhân dân địa 

phương. 

2.2. Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ  chức Đảng. 

- Chi bộ luôn lấy nhiệm vụ xây dựng Đảng làm nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo. 

Chi bộ đã xây dựng được quy chế làm việc của chi bộ, của Ban chi uỷ, quy định cụ thể 



chức năng nhiệm vụ của cấp uỷ và từng uỷ viên, quản lí đảng viên, quản  lí tài chính của 

Đảng; 

Duy trì sinh hoạt Đảng bộ chi bộ thường kì (đột xuất); 

Hàng tháng chi bộ sinh hoạt đều đặn. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ - cải 

tiến nội dung sinh hoạt sát với tình hình cụ thể ở Đảng bộ và chi bộ, bám sát nhiệm vụ 

mục tiêu của GD theo từng tháng - từng tuần. Xây dựng lực lượng nòng cốt là các đồng 

chí đảng viên phụ trách các tổ, các mảng chuyên đề để đảng viên nêu cao tinh thần trách 

nhiệm ở các lĩnh vực công tác, thúc đẩy phong trào thi đua; 

- Chi bộ coi trọng công tác phê và tự phê để giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ, quan 

tâm đến công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, cử đảng viên viên đi học,  

các lớp lí luận để nâng cao trình độ; 

- Trong các đợt kiểm điểm phân loại Đảng viên luôn gắn công tác Đảng với công 

tác chuyên môn chỉ rõ những mặt hạn chế của từng đồng chí, những dư luận của quần 

chúng đối với đảng viên để kiểm điểm khắc phục, sửa chữa. Xây dựng tốt mối đoàn kết 

nội bộ; 

- Qua các đợt phân loại đảng viên 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành và 

hoàn thành  tốt nhiệm vụ được giao; 

- Đại bộ phận GV là Đảng viên đều đạt danh hiệu LĐTT, GVG, CSTĐ ở các cấp. 

Kinh tế gia đình đảng viên đều đạt loại khá trở lên. 

- Các buổi sinh hoạt của chi bộ đều diễn ra hoà nhã, thẳng thắn với tinh thần ý 

thức xây dựng cao. 

           - Quán triệt và thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của các cấp. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra của Đảng, trong nhiệm kì không có 

Đảng viên nào vi phạm điều lệ Đảng. 

           - 100% đảng viên trong chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

           - Chi bộ và từng đảng viên đã tiến hành việc tự phê bình và phê bình, nghiêm túc chỉ ra 

ưu,  khuyết điểm và phương hướng khắc phục nhược điểm, hạn chế. 

Chi bộ đạt : Chi bộ trong sạch vững mạnh 

2.3. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội. 

* Lãnh đạo chỉ đạo nhà trường  

- Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ lãnh đạo nhà trường đã cụ thể hoá các chỉ 

thị, nghị quyết và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kì 2017 - 2020 

* Lãnh đạo công tác công đoàn 

- Chi bộ chỉ đạo Công đoàn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn,  

từ đó đoàn viên Công đoàn tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, ngày hội 

của ngành và tham gia đầy đủ  các hội thi ở các cấp và đều đạt kết quả. 

- Công đoàn đã thực hiện được chức năng, nhiệm vụ trong việc tham gia quản lý 

nhà trường: Giám sát kiểm tra chế độ chính sách, dân chủ hoá trường học. 

- Công đoàn đã cùng với nhà trường luôn tham mưu với HĐGD xã, hội PHHS để 

động viên khen thưởng kịp thời cho giáo viên - học sinh. Tổ chức cho giáo viên tham 

quan học tập kinh nghiệm từ thực tế để vận dụng vào giảng dạy, 100% các gia đình đạt 



danh hiệu “Gia đình nhà giáo văn hóa”, có đời sống kinh tế khá phát triển. Công đoàn 

nhà trường luôn đạt danh hiệu "Cơ quan đơn vị văn hoá". 

 * Lãnh đạo hoạt động Đoàn  

Nhiệm kỳ qua chi bộ đã chỉ đạo Đoàn Đội hoạt động theo đúng chức năng nhiệm 

vụ của mình. Luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh 

niên, cử đoàn viên có kinh nghiệm trực tiếp phụ trách công tác Đoàn - Đội. Do đó công 

tác Đoàn Đội đã được đổi mới. Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như giáo dục 

đạo đức, giáo dục An toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe, nha học đường được đẩy 

mạnh. Các hoạt động Đoàn Đội trong nhà trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực 

hiện tốt. Các hoạt động được triển khai dưới nhiều hình thức: Múa hát TT, TD giữa giờ, 

TD nhịp điệu, bóng đá mi ni, giao lưu các trò chơi dân gian.., tổ chức  tốt các hội thi : 

"Rung chuông vàng"; "Thi viết chữ đẹp"; "Tiếng hát dân ca" ;" Tìm hiểu ATGT" ;" 

Giao lƣu chiến sĩ nhỏ Điện Biên"....phát động xổ số học tập, làm báo tường, báo chữ, 

thành lập và duy trì tốt hoạt động của đội cờ đỏ và đội tuyên truyền măng non, ... Phát 

động và chỉ đạo HS tích cực tham gia vào các hoạt động xây dựng Trƣờng học thân 

thiện , học sinh tích cực.  

III. Nhận xét đánh giá chung 

1. Kết quả, nguyên nhân 

* Kết quả 

          Chất lượng hoạt động của chi bộ, chính quyền, ban ngành đoàn thể trong nhà 

trường có nề nếp, kỉ luật kỉ cương và hiệu quả. Đa số cán bộ đảng viên, đoàn viên công 

đoàn, đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức có tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm 

vụ được giao. 

         Chi bộ đã triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đóng góp có 

hiệu quả vào các chủ trương, giải pháp lớn về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt 

được những kết quả thiết thực trong công tác dạy và học. 

Đa số cán bộ đảng viên và cán bộ công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm 

cao, có năng lực công tác đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao, giúp cho cấp 

ủy triển khai các mặt hoạt động của cơ quan, của ngành một cách có hiệu quả và có chất 

lượng. 

Thực hiện tốt quy định về mối quan hệ và lề lối làm việc giữa đảng và chính 

quyền, nâng cao vai trò lãnh đạo và chủ động của mỗi tổ chức, thống nhất về mọi quan 

điểm chỉ đạo triển khai các mặt hoạt động của đơn vị, Làm tốt công tác xã hội hóa giáo 

dục, huy động sự đóng góp về tinh thần và vật chất của Ban đại diện cha mẹ học sinh và 

nhân dân địa phương đối với công tác giáo dục của nhà trường. 

  * Nguyên nhân 

Được sự lãnh đạo sâu sát của đảng ủy UBND xã Tráng Liệt, Phòng GD&ĐT Bình 

Giang, sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp chính quyền, đoàn thể. 

Cấp ủy có chương trình kế hoạch cụ thể sát hợp với tình hình thực tế, làm tốt công 

tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết của 

tập thể và kế thừa những thành tựu đã đạt được nên cán bộ đảng viên đã hoàn thành tốt 

nhiêm vụ được giao. 



Đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết nhất trí luôn có ý thức xây 

dựng mối đoàn kết trong đảng. Thực hiện lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ và 

có hiệu quả. 

2. Hạn chế, nguyên nhân 

           * Hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chi bộ còn một số hạn chế như sau: 

- Một số buổi họp đảng viên toàn Đảng bộ, đảng viên tham gia chưa đầy đủ. 

- Một số ít đồng chí đảng viên còn ngại va chạm, việc đấu tranh phê và tự phê còn 

e dè, nể nang, chưa thật sự nhiệt tình trong các phong trào thi đua, một số ít đảng viên 

khi góp ý cho đồng chí đồng nghiệp chưa thẳng thắn, nhẹ nhàng, chưa mang tính xây 

dựng; 

- Trong công việc một số đảng viên đôi lúc chưa linh hoạt sáng tạo, còn vận dụng 

áp dụng máy móc, hiệu quả chưa thật sự cao. 

- Kết quả việc tuyên truyền, vận động đảng viên trong việc kế hoạch hóa gia đình 

kết quả chưa cao, vẫn còn đảng viên sinh con thứ 3 

* Nguyên nhân 

- Do đặc thù của ngành nên một số buổi sinh hoạt toàn Đảng bộ nhà trường không 

thể bố trí cho toàn bộ Đảng viên tham gia được.  

- Công tác phê bình và tự phê bình trong đảng vẫn còn tình tạng nể nang. 

- Cấp ủy đều là cán bộ kiêm nhiệm chưa dành nhiều thời gian cho công tác đảng 

một phần vì mất nhiều thời gian cho nhiệm vụ chuyên môn. 

3. Bài học kinh nghiệm 

   Nhờ có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra giám sát của đảng ủy cấp trên. 

Cấp ủy phải nắm, bám sát kế hoạch, biết vận dụng linh hoạt sáng tạo và đề ra biện pháp 

chỉ đạo cụ thể, có sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm. Mặt khác phải nắm vững các chủ 

trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước để quán triệt tư tưởng nâng cao 

nhận thức cho đảng viên, tất cả cán bộ công chức. 

   Trong chỉ đạo phải nắm bắt sát tình hình thực tế, tìm ra những khâu then chốt 

trong việc xây dựng chiến lược nhà trường. 

  Ưu tiên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ tạo điều kiện cho 

cán bộ, GV, đảng viên được tham gia học tập về chính trị cũng như về chuyên môn 

nghiệp vụ để nâng cao năng lực cán bộ ở từng nhiệm vụ được giao. 

  Đảng viên phải có lập trường kiên định, vững vàng, gương mẫu để tạo được 

niềm tin trong cán bộ, nhân dân và học sinh về lối sống, đạo đức là tấm gương cho học 

sinh noi theo. 

 Tạo sự đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ, chăm lo đời sống tinh 

thần vật chất cho từng cán bộ, giáo viên, công nhân viên. 

Phần thứ hai 

Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu và các giải pháp thực hiện 

nhiệm kì 2020- 2022  

 Nhiệm kì 2020- 2022 song song với nhiệm vụ 3 năm học: Năm học 2019 – 2020, 

năm học 2020-2021, năm học 2021 – 2022. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng 



các cấp; Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 

phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua 

của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương, triển khai chương trình thay sách giáo 

khoa chương trình giáo dục phổ thông. Chi bộ tập trung chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy 

học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; điều chỉnh 

nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục 

đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và 

kiểm tra, đánh giá theo chương trình giáo dục phổ thông mới; tăng cường cơ hội tiếp cận 

giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tích cực triển khai dạy học ngoại ngữ từ 

khối 1 đến khối 5; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học; 

đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia  mức độ II, thư viện xuất sắc và tổ chức 

100% các khối lớp dạy học 2 buổi/ngày. 

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên; đề cao 

trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên. Đẩy mạnh việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong dạy học và quản lí. 

Trước những nhiệm vụ  mới, căn cứ vào đặc điểm chính trị, kinh tế, xã hội của địa 

phương, đặc điểm của chi bộ nhà trường. Chi bộ trường Tiểu học Tráng Liệt  xây dựng 

phương hướng và nhiệm vụ chủ yếu, những giải pháp thực hiện của nhiệm kì 2017 – 

2020 như sau: 

I.  Đặc điểm chi bộ trong nhiệm kì 

 - Đảng viên: 24, chính thức: 24; 

 - Đảng viên có tư tưởng lập trường vững vàng kiên định, có ý thức phê và tự phê 

cao, đầu tầu gương mẫu trước quần chúng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực 

hiện nghiêm chỉnh mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà 

nước, quy định của ngành đề ra. 

 - Kinh tế gia đình mọi đảng viên đều đạt khá trở lên, cuộc sống ổn định vui vẻ 

hạnh phúc. 

 - Chi bộ luôn được Đảng bộ quan tâm , tạo điều kiện giúp đỡ trong các hoạt động. 

 - Quần chúng tin tưởng vào sự chỉ đạo của chi bộ. 

II. Chỉ tiêu phấn đấu 

(Năm học 2019-2020, năm học 2020 – 2021 và 2021-2022) 

 1. Chi bộ trong sạch vững mạnh.  

Trong từng năm học 

 - Đảng viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh : 1 đ/c . 

- Đảng viên đạt danh hiệu CSTĐCS : 3 – 4 đ/c . 

 - Đảng viên đạt danh hiệu  LĐTT:   16 - 18 đ/c. 

 - 100% đảng viên viết và áp dụng SKKN: Xếp loại cấp huyện: 3 - 4; Cấp trường: 

19 - 20 đ/c 

 - Đảng viên chủ nhiệm lớp có học sinh đạt giải trong các hội thi và giao lưu cấp 

cấp Huyện, Tỉnh, cấp Quốc Gia 

          - Bồi dưỡng và kết nạp  2 - 3  quần chúng ưu tú vào Đảng. 



 2. Chi bộ chỉ đạo các chỉ tiêu nhà trƣờng, đoàn thể, cá nhân giáo viên và học 

sinh. 

2.1. Tập thể. ( Trong từng năm học) 

 - Trường : TTLĐ xuất sắc, trường chuẩn Quốc gia mức độ II 

 - Công đoàn: Vững mạnh 

 - Chi đoàn: Vựng mạnh 

 - Liên đội: Vững mạnh 

 - Thư viện: Tiên tiến 

 - Lớp xuất sắc: 18/24 lớp 

 - Lớp Tiên tiến: 6/24  lớp 

 - Bán trú: phấn đấu tổ chức 20% học sinh ăn bán trú 

 - Phổ cập: giữ vững mức độ 3 

 - Kiểm định chất lượng: giữ vững cấp độ 3 

2.2. Cá nhân: 

* Giáo viên: 

 - CSTĐCT: 1 đồng chí 

 - GVG cấp tỉnh: 1 đồng chí 

 - CSTĐCS: 4 đ/c 

 - GVG cấp huyện: 2 đ/c 

* Học sinh: 

 - Học sinh giỏi các cấp đạt 60 đến 70 em 

 - Học sinh được hiệu trưởng khen: 70% số học sinh trong nhà trường 

2. 3. Chất lượng giáo dục: 

* Môn học và các hoạt động giáo dục: Đạt 99% ở tất cả các môn 

* Năng lực: 

 - Tốt: 70%     - Đạt: 29% ;   - Cần cố gắng: 1% 

* Phẩm chất: 

 - Tốt: 70% ;    - Đạt: 30%   - Cần cố gắng: 0% 

* Hoàn thành chương trình tiểu học: 

 - HTCTTH: 100% ;    - Chưa HTCTTH:  0% 

* Hoàn thành chương trình lớp học: 

 - Hoàn thành: 99% ;   - Chưa hoàn thành số: 1% 

2.4. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua: 

* Thực hiện các cuộc vận động: Xếp loại tốt 

* Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực (xếp loại): Xếp 

loại Xuất sắc 

* Tham gia các hội thi: Xếp vị trí tốp đầu trong huyện 

* Phong trào viết và áp dụng Sáng kiến: 

 - Xếp loại cấp tỉnh: 1 Đ/c 

 - Xếp loại cấp huyện: 5 đ/c 

 - Xếp loại cấp trường: 23 

2.5. Một số chỉ tiêu khác.          ( Trong mỗi năm học) 



- Chỉ đạo hai đợt Hội giảng chào mừng 20/11, 8/3 và 26/3. Hội thi GV dạy giỏi 

cấp trường. Tham dự Hội thi GV dạy giỏi các cấp. 

- Phong trào VSCĐ: 

 + 100% cán bộ giáo viên có bộ hồ sơ chuẩn theo quy định. 

 + Bộ hồ sơ của nhà trường xếp loại tốt. 

 + Khối 1,2,3: 80% VS; 75% CĐ , + Khối 4,5:   75% VS; 70% CĐ. 

- Tham gia viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm đạt 100%. 

- 100% CBGV và HS kí cam kết thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo 

tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”; Tích cực hưởng ứng phong trào “Xây dựng 

trƣờng học thân thiện học sinh tích cực”. 

- 100% Cán bộ giáo viên ,học sinh có ý thức bảo vệ và giữ gìn môi trường sư 

phạm , đảm bảo và nâng cao chất lượng GD thể chất, y tế trường học   

- 100% cán bộ giáo viên, học sinh kí cam kết an toàn giao thông và phòng tránh 

các tệ nạn xã hội. 

- Thực hiện thu - chi đúng luật ngân sách, đúng các văn bản chỉ đạo, có sự nhất trí 

của Đảng, chính quyền địa phương và sự thống nhất của hội cha mẹ học sinh. Chi đúng, 

đủ mội chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên và học sinh trong nhà trường. 

III. Các giải pháp thực hiện. 

 Phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được của nhiệm kì 2017 - 2020 tiếp 

tục nhận thức sâu sắc toàn diện. Tổ chức cho đảng viên học tập nghiên cứu thực hiện và 

tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là quan điểm đường lối phát triển 

Giáo dục và Đào tạo từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm ý thức tự giác trong công tác 

và trong giảng dạy góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược và nhiệm vụ 

cơ bản do đại hội đề ra. 

1. Công tác tổ chức Đảng. 

 - Chỉ đạo, sắp xếp thời gian nội dung sinh hoạt chi bộ theo quy định, tạo điều kiện 

tốt để đảng viên được dự sinh hoạt Đảng bộ thường kì. 

 - Chỉ đạo nhà trường, các đoàn thể, tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch 

hoạt động phù hợp, cụ thể chi tiết năm, tháng, tuần. 

 - Triển khai giám sát các hoạt động của nhà trường, tổ chức đoàn thể...thường 

xuyên và nắm bắt uốn nắn kịp thời. 

 - Nắm bắt thông tin, xử lí phù hợp, làm tốt công tác thi đua trong chi bộ. 

 - Cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm đầu tầu gương mẫu, có ý thức 

phấn đấu tu dưỡng, khiêm tốn giản dị, nêu cao ý thức phê và tự phê, không vi phạm 

những điều đảng viên không được làm. 

 - Xếp loại, phận loại đảng viên đúng quy định, công bằng, chính xác, khách quan 

và đạt kết quả cao. 

2. Đẩy mạnh công tác giáo dục tƣ tƣởng đạo đức, chính trị, lối sống lành 

mạnh trong  đảng viên. 

 - Nâng cao hiệu quả công tác, tinh thần đầu tầu gương mẫu tiên phong của người 

đảng viên. Động viên các đoàn thể quần chúng, giáo viên và học sinh thực hiện tốt điều 

lệ trường Tiểu học, làm theo Nghị quyết, nội quy, quy chế CM điều lệ Đảng. Tiếp tục 



hưởng ứng và thực hiên  cuộc vận động "Học tập và làm theo tầm gƣơng đạo đức Hồ 

Chí Minh”. Chi bộ phải thường xuyên tiếp tục coi trọng việc học tập chính trị, nghị 

quyết của Đảng nhà nước để cán bộ GV, ĐV hiểu và vận dụng tốt vào giảng dạy giáo 

dục HS theo mục tiêu quan điểm giáo dục và đào tạo của Đảng phù hợp với mục tiêu yêu 

cầu của bậc học, coi trọng việc xây dựng đạo đức lối sống nhân cách nhà giáo, xây dựng 

mối đoàn kết, ý thức tổ chức kỉ luật tự giác trong mọi hoạt động công tác tổ chức Đảng. 

3. Chỉ đạo về công tác PCGD 

- Chi bộ chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về phổ cập. 

- Kết hợp tốt 3 môi trường giáo dục để duy trì và nâng cao chất lượng, ổn định sĩ 

số HS, huy động trẻ 6 tuổi ra lớp 100%, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra. 

4. Chỉ đạo hoạt động dạy và học. 

 + Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khoá biểu dạy đủ số môn học, dạy theo 

chuẩn kiến thức kĩ năng, nội dung điều chỉnh cá môn học thực hiện tốt chương trình thay 

sách giáo khoa phổ thông, Nâng cao chất lượng học sinh có năng khiếu ở các bộ môn 

 + Chỉ đạo 100% HS học 2 buổi/ ngày. 

 + Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất , thiết bị dạy học ở các khối lớp , các môn học Âm 

nhạc, Mĩ thuật, Tin học đặc biệt chú trọng đến cơ sở vật chất phục vụ chương trình thay 

sách lớp 1 vào năm học 2020-2021 và những năm học tiếp theo ở các khối lớp 

 + Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học. 

 + Làm tốt các đợt kiểm tra định kì. 

 + Đẩy mạnh và nâng cao chất lưọng phong trào "Vở sạch chữ đẹp". 

 + Tiếp tục duy trì và tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

 + Chỉ đạo tốt các đợt hội thảo, chuyên đề, hội giảng, dự hội thi các cấp. 

 + Tổ chức đánh giá xếp loại HS nghiêm túc chính xác. 

 + Chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ khối chuyên môn. 

 + Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tự học tự bồi dưỡng trong CBGV. 

5. Tiếp tục tăng cƣờng kỉ cƣơng nề nếp làm tốt công tác quản lí, tập trung chỉ 

đạo nâng cao hiệu lực quản lí trƣờng học để đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ cấp học 

trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới. 

 - Xây dựng quản lí nhà trường theo điều lệ trường Tiểu học và tiêu chuẩn trường 

chuẩn Quốc gia. Thực hiện nghiêm túc các quy định về nền nếp chuyên môn do Bộ 

GD&ĐT, Sở GD&ĐT, Phòng GD& ĐT quy định. 

 - Quản lí chặt chẽ, chỉ đạo nghiêm túc đúng quy chế các đợt kiểm tra định kì trong 

năm. 

 - Chỉ đạo có chất lượng việc dạy 2 buổi/ngày . 

 - Phân công sắp xếp đội ngũ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực 

chuyên môn của từng người. 

 - Quản lí chặt chẽ việc thu chi, thu chi theo đúng quy định. 

 - Thực hiện tốt các quy chế dân chủ trong nhà trường. 

 - Phối kết hợp tổ chức tốt các hoạt động Đội - sao, sinh hoạt tập thể, hoạt động 

ngoài giờ, vệ sinh học đường, an toàn giao thông, phòng tránh các tệ nạn xã hội, chăm 

sóc sức khoẻ cho học sinh. 



 - Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột 

xuất, kiên quyết xử lí các vi phạm về thực hiện nhiệm vụ năm học và quy định của nhà 

trường. 

 - Thực hiện thông tin báo cáo thường xuyên kịp thời đúng quy định từ nhà trường 

, đến Đảng Bộ, Phòng GD, các cấp lãnh đạo. 

6. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ năm học, giữ vững và nâng cao chất lƣợng 

giáo dục toàn diện. 

 - Củng cố kiện toàn duy trì mọi hoạt động của Tiểu ban phổ cập, phấn đấu đạt và 

vượt các chỉ tiêu đề ra. 

 - Thực hiện nghiêm túc chương trình, đặc biệt chương trình thay sách giáo dục 

phổ thông, tích cực đổi mới phương pháp dạy học. 

- Tăng cường bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ và nhận thức. 

 - Thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học, xây dựng thời khoá biểu hợp lí đúng 

quy định, coi trọng việc đổi mới phương pháp dạy học là yêu cầu bắt buộc trong mỗi tiết 

lên lớp của giáo viên, là yếu tố then chốt trong việc đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo 

viên. 

 - Tập trung nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn. 

 - Chỉ đạo tổ chức đánh giá xếp loại học sinh theo đúng  quy định và các văn bản 

chỉ đạo mới của Bộ và xếp loại  CM nghiệp vụ GV theo đúng quy định . 

 - Chỉ đạo nghiêm túc từ khâu ra đề KT, triển khai KT đúng quy chế và theo lịch 

chỉ đạo của cấp trên. 

 - Quản lí chặt chẽ chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh. 

 - Chỉ đạo thành công các hội thi trong năm theo đúng sự chỉ đạo của PGD 

 - Chỉ đạo tổ chức và duy trì các hoạt động ngoài giờ như thể dục, múa sân trường 

và các ngày kỉ niệm trong năm. 

7. Xây dựng cơ sở vật chất. 

 - Tiếp tục tham mưu với địa phương tu sửa, xây dựng CSVC đảm bảo đủ điều 

kiện trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 2. Có kế hoạch tham mưu xây dựng bể bơi và 

nhà đa năng để đáp ứng yêu cầu giáo dục tiến tới trường đạt chuẩn mức độ 2. 

 - Đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy 

và học tập, nâng cao chất lượng thư viện, xây dựng thư viện xuất sắc. 

8. Công tác xã hội hoá giáo dục. 

 - Tuyên truyền sâu rộng luật giáo dục, luật phổ cập, các Nghị quyết của Đảng về 

giáo dục để toàn dân hiểu chăm lo cùng làm giáo dục. 

 - Tích cực vận động và tham mưu với các tổ chức xã hội, ban ngành đoàn thể, hội 

khuyến học, hội cha mẹ học sinh tích cực chăm lo tới các hoạt động của nhà trường, 

động viên cán bộ giáo viên và học sinh, quan tâm tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 

học sinh học hoà nhập . 

9. Công tác thi đua. 

- Làm tốt công tác thi đua trong nhà trường, vận động 100% CBGV, HS đăng ký 

thi đua. Coi thi đua là trách nhiệm quyền lợi của mỗi người, lấy thi đua để thúc đẩy mọi 

phong trào, qua thi đua để đánh giá kết quả  hoạt động của GV và HS, đồng thời khắc 



phục tư tưởng chậm tiến. Phát động các đợt thi đua trong năm, thành lập ban thi đua 

triển khai đánh giá sơ kết, tổng kết trong các đợt, có khen, phê kịp thời tới các tập thể, cá 

nhân.  

10. Đảm bảo thu, chi  đúng quy định và, đƣợc sự nhất trí của Đảng, chính 

quyền, sự thống nhất của phụ huynh học sinh. Đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách  

cho CBGV và HS.   

11. Về công tác đoàn thể. 

* Công đoàn: Chi bộ tập trung chỉ đạo: 

Nâng cao nhận thức về giai cấp công nhân, vai trò nhiệm vụ của Công đoàn để  tổ 

chức Công đoàn thực sự là tổ ấm của các đoàn viên; 

Xây dựng mối đoàn kết nội bộ, xây dựng mối quan hệ giao tiếp, ứng xử văn minh, 

lịch sự với đồng nghiệp, nhân dân, phụ huynh để thể hiện được vai trò vị thế của người 

thầy trong xã hội, động viên cán bộ đoàn viên nói và làm theo pháp luật, làm tốt công tác 

xã hội hoá giáo dục; xây dựng mối quan hệ thật tốt giữa gia đình và nhà trường. Tích cực 

hưởng ứng thực hiện  các cuộc vận động, đẩy mạnh cuộc vận động “Kỷ cƣơng - Tình 

thƣơng - Trách nhiệm”, thúc đẩy phong trào thi đua "Hai tốt".... Quan tâm tới đời 

sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, đảm bảo chế độ lương, chế độ đãi ngộ khác cho 

đoàn viên công đoàn yên tâm công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực 

hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch của trường, của ngành đề ra. 

Làm tốt cuộc vận động phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, nuôi con khoẻ, dạy 

con ngoan, xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá. Mỗi gia đình giáo viên đều có trách 

nhiệm thực hiện tốt các quy định ở cộng đồng dân cư làng xóm.  Đưa mọi hoạt động của 

công đoàn vào nề nếp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của chi bộ đề ra. Phấn đạt danh 

hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất sắc” và cơ quan tiếp tục được công nhận là cơ quan 

văn hoá. Tham gia tốt các hội thi do Công đoàn cấp trên, ngành đề ra. 

* Đoàn thanh niên 

Là lực lượng xung kích, là cánh tay phải của Đảng, chi bộ thực sự quan tâm tạo 

mọi điều kiện để hoạt động của Đoàn - Đội đạt kết quả cao. 

  Chi  bộ yêu cầu chi đoàn duy trì và tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp 

như: múa hát tập thể sân trường, TD nhịp điệu, sinh hoạt Đội - Sao nhi đồng, thực hiện 

vệ sinh học đường, phòng chống và ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà 

trường, GD ATGT.  Tổ chức tốt các hội thi, sinh hoạt tập thể cấp trường.  Tổ chức phân 

công HS chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, chơi các trò chơi dân gian như: Kéo co , nhẩy dây, 

bịt mắt bắt dê .... Phải xây dựng trong các em những hành vi đạo đức tốt, phát động 

phong trào "Nói lời hay, làm việc tốt", thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Giáo dục các em 

về truyền thống tốt đẹp của ông cha ta qua những ngày kỉ niệm lớn, ngày sinh hoạt tập 

thể, nội dung phải đổi mới để thu hút học sinh, giáo dục tình thày trò qua  ngày 20/11, 

giáo dục truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam qua ngày 22/12, về Đảng 3/2, về 

Đoàn 26/3, về Bác Hồ 19/5... Hướng các em vào các hoạt động  vui chơi bổ ích. 

 

 

 



Kết luận 

 Nhiệm kì 2020 - 2022, là nhiệm kỳ mà ngành GD có rất nhiều đổi mới trong công 

tác quản lý và dạy học . Yêu cầu mỗi đồng chí cán bộ đảng viên, GV phải cố gắng phấn 

đấu hết mình để theo kịp sự đổi mới của ngành. Việc chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ các 

năm học là yêu cầu và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong chi bộ.  

  
       

 Kẻ Sặt , ngày 16 tháng 01 năm 2020 

BÍ THƢ CHI BỘ 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Thuấn 

 


