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A. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐẢNG
1. Công tác tư tưởng chính trị
Trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm
cho mỗi Đảng viên, CBGV- CNV trong đơn vị hiểu và quán triệt sâu sắc những quan
điểm của Đảng về công tác giáo dục, về mục tiêu giáo dục đã quy định.
Tổ chức cho cán bộ Đảng viên giáo viên tham gia thực hiện tốt các cuộc vận
động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Hai
không” với 4 nội dung; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học tự sáng tạo”;
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”do bộ GD&ĐT phát động, bằng
nhiều biện pháp phù hợp và bước đầu đã đạt được một số kết quả.
Tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của nhà nước, của ngành,
của địa phương đến toàn cán bộ GV-CNV.
Phát động và duy trì phong trào thi đua 2 tốt “Dạy tốt – Học tốt” lập thành tích
chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.
Duy trì thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương -Trách
nhiệm” quy chế dân chủ trong hoạt động trường học.
2. Công tác tổ chức cán bộ
-Tình hình đảng viên của chi bộ: Tổng số đảng viên: 17, nữ: 15
Chính thức: 16, dự bị : 01
- Tình hình đảng viên sinh hoạt theo qui định 76:
+ Số đảng viên miễn sinh hoạt: không
+ Số đảng viên sinh hoạt nơi cư trú: không
+ Số đảng viên sinh hoạt tại nơi công tác: 17 đ /c.
- Đầu nhiệm kỳ có 16 đảng viên, hiện nay chi bộ có 17 đảng viên, lý do: chuyển
đến 01, chuyển đi 01, kết nạp mới 01)
Chi bộ đã lãnh đạo chính quyền thực hiện nghiêm túc việc phân công, phân
nhiệm, hợp đồng, bổ nhiệm, nâng lương… theo đúng với quy định, quy chế của ngành
đề ra.
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Tổ chức công tác bồi dưỡng tạo nguồn và xây dựng đội ngũ, từng bước nâng cao
chất lượng tay nghề cho từng cán bộ giáo viên. Tạo mọi điều kiện tốt nhất để CBGV
tham gia học tập các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hiện nay
đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 86.6%.
3. Công tác kiểm tra – giám sát
Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát: Kiểm tra việc Đảng viên thực hiện
việc chấp hành cương lĩnh chính trị, nghị quyết, chỉ thị, Điều lệ của đảng, nghị quyết
của chi bộ, quy định của ngành, địa phương và quy định 19 điều Đảng viên không
được làm.. Kết quả trong nhiệm kỳ qua không có trường hợp đảng viên hay CBGVNV
nào vi phạm.
4. Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tổ chức triển khai và thực hiện
Tổ chức quán triệt cho đảng viên và CBGVNV học tập các chuyên đề và các
văn bản của các cấp. Ngay từ đầu mỗi năm học, 52/52 CBGVNV đã lập 01 bản kế
hoạch “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Trong quá trình thực hiện Chi bộ và các đoàn thể có kiểm tra giám sát việc thực
hiện. Việc thực hiện này có sơ- tổng kết hàng năm và cũng được gắn liền với việc xét
thi đua khen thưởng.
Kết quả:
Đã góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục làm theo lời Bác dạy, mỗi thầy, cô
giáo là một tấm gương về đạo đức, mỗi thành viên trong tập thể biết tự khắc phục
những thiếu sót, khuyết điểm của bản thân đồng thời đã nhận thức đúng đắn về trách
nhiệm của mình đối với công việc được giao, không có hiện tượng vi phạm đạo đức,
việc ứng xử với đồng nghiệp và quan hệ với nhân dân, PHHS và học sinh ngày càng
chuẩn mực hơn, chất lượng giáo dục đã có chuyển biến tích cực, từng bước đã khẳng
định đúng vị thế của người thầy
trong mắt nhân dân và học sinh.
Về nhận thức đã được nâng lên rõ rệt, khắc phục được tình trạng đi trễ về sớm,
không còn tình trạng đơn thư khiếu nại vượt cấp, tập thể đoàn kết cùng nhau xây dựng
đơn vị vững mạnh về mọi mặt.
Trong đơn vị đã nghiêm túc và có nề nếp trong việc thực hiện tiết kiệm việc sử
dụng điện, nước, in ấn photo, in ấn tài liệu, thu chi tài chính có hiệu quả, thực hiện
cuộc vận động “Hai không” theo hướng dạy thực chất, học thực chất, kết quả thực
chất.
Những hạn chế
Trong việc thực hiện nhiệm vụ một vài giáo viên, nhân viên chưa thật sự phát
huy được ý thức tự giác, vai trò cá nhân của mình trong các hoạt động, phong trào
chung của đơn vị;
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Có thực hành làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ nhưng còn mang tính hình
thức, chưa sâu;
Những biện pháp khắc phục
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh, đi sâu vào việc nhận thức và làm theo gương Bác một cách thiết
thực, cụ thể; trở thành nề nếp sinh hoạt thường xuyên của đơn vị;
Tiếp tục giáo dục và rèn luyện cho CBCCVC về bản lĩnh chính trị, mục tiêu, lý
tưởng của đảng. Triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, làm cho mỗi
cá nhân trong đơn vị nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, nhằm định hướng tư
tưởng, hành động;
Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, quản lý CBGVNV về tư tưởng chính trị,
đạo đức lối sống; kiên quyết xử lý những bộ phận, cá nhân sai phạm nguyên tắc của
Đảng, pháp luật Nhà nước, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.
* Bài học kinh nghiệm
Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ chi bộ, của lãnh đạo nhà trường là
nhân tố hàng đầu quyết định tới chất lượng, hiệu quả của việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp uỷ, nhà trường quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo tốt thì việc thực hiện nhiệm vụ ở nơi đó đạt chất lượng, hiệu quả
cao, có sự chuyển biến tích cực. Ngược lại thì công việc trì trệ, ít chuyển biến.
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người
đứng đầu đơn vị để CBGVNV và học sinh noi theo.
Đưa kết quả triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh thành tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng; đánh giá, xếp loại công chức
hàng năm là động lực để CBGVNV thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị tại cơ sở; khắc
phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để kịp thời đánh giá, rút
kinh nghiệm những việc đã làm và chưa làm được; phát hiện và nhân rộng những
gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh;
5. Việc khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong hội nghị kiểm
điểm cuối năm 2016
a. Kết quả khắc phục
- Công tác xây dựng kế hoạch, tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống cho cán
bộ giáo viên đã được triển khai thường xuyên, có hiệu quả.
- Việc góp ý với đồng chí đồng nghiệp đã mang tính khách quan, toàn diện.
- Công tác tham mưu với địa phương về vấn đề xã hội hóa giáo dục có nhiều
chuyển biến, cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp.
- Việc triển khai các kế hoạch chuyên môn đã được tiến hành khoa học hơn.
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- Công tác phê bình và tự phê bình có nhiều chuyển biến.
b. Những nội dung khắc phục chưa đạt yêu cầu, nguyên nhân
- Do tính tình còn nóng nảy nên đôi khi giải quyết công việc còn chưa khéo léo.
- Việc kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm cho đội ngũ nhân viên đôi lúc chưa khéo
léo do tính tính tình quá thẳng thắn.
- Do có nhiều công việc đột xuất phát sinh của nhà trường, của cơ quan quản lý
cấp trên nên việc triển khai một số nội dung chuyên môn đôi khi chưa đảm bảo tiến độ
theo kế hoạch đề ra.
c. Giải pháp tiếp tục khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong thời gian tới.
- Chủ động tham mưu đề xuất với lãnh đạo cấp trên, phối kết hợp các ban
ngành, đoàn thể về công tác Giáo dục và Đào tạo đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm
phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.
- Trong chỉ đạo, điều hành và đánh giá hoạt động thẳng thắn, cương quyết
nhưng cần khéo léo hơn.
- Tiếp tục phát huy những ưu điểm, với tinh thần trách nhiệm cầu thị tiếp thu
toàn bộ những ý kiến đóng góp để khắc phục sửa chữa những thiếu sót, khuyết điểm
của cá nhân nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ được giao với hiệu quả thiết thực và
cao hơn nữa.
- Thường xuyên bám sát kế hoạch hàng tháng, hàng tuần để triển khai đến giáo
viên theo đúng tiến độ đề ra. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm
về chuyên môn cho đội ngũ giáo viên.
B. LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ-XÃ
HỘI
Chi bộ thường xuyên chỉ đạo công tác nâng cao năng lực chính trị của các tổ
chức đoàn thể trong nhà trường. Hoạt động của công đoàn đi vào nề nếp, quan tâm đến
đời sống vật chất, tình thần, đảm bảo các quyền lợi của người lao động kịp thời, từ đó
đã góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện. Hoạt động của Chi đoàn, Đội
TNTPHCM đã góp phần tích cực vào hoạt động chung của nhà trường. Hàng năm,
Công đoàn, Chi đoàn, Liên đội đều đạt Vững mạnh- xuất sắc.
C. LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
Chỉ đạo chính quyền có giải pháp trong công tác chính trị tư tưởng chống mọi
biểu hiện vi phạm pháp luật, nói và làm sai chủ trương đường lối của Đảng, chống các
biểu hiện- hành vi vi phạm pháp luật. Chống mọi biểu hiện thiếu trách nhiệm, bê trễ
trong công tác, gây khó khăn khi thực thi nhiệm vụ.
Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế làm việc cũng như quy chế chuyên môn, quy chế
dân chủ trong nhà trường, có sự chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất từ chi bộ, các đoàn
thể, chính quyền đến từng bộ phận, cá nhân.
D. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
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Quán triệt tốt tinh thần chỉ đạo của Đảng, của ngành giáo dục trong việc tổ chức
thực hiện ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, hàng năm đều đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi
vào lớp 1 và không có học sinh nào bỏ học giữa chừng.
Trong nhiệm kỳ chi bộ đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao với kết quả giáo dục:
- Về Phẩm chất: Các năm đều đạt 100%.
- Về Năng lực: + Đạt từ 99.6% trở lên.
+ Hoàn thành CTTH là 100%.
(tăng so với nhiệm kỳ trước là 0.9%).
- Tham gia các phong trào do ngành, địa phương tổ chức đều đạt kết quả.
- Năm nào cũng có CBGV đạt giáo viên giỏi cấp huyện, CSTĐCS.
- Công đoàn cơ sở đạt: Vững mạnh.
- Đoàn - đội, chữ thập đỏ đều đạt từ: Vững mạnh, Xuất sắc.
- Đơn vị đạt: LĐXS 04 năm liền –UBND Tỉnh khen tặng.
*Công tác tổ chức học 2 buổi/ngày và công tác bán trú:
- Số học sinh học 2 buổi/ ngày đạt 100%.
- Học sinh bán trú: đạt 73% trở lên
- Nhà trường luôn quan tâm đầu tư để tạo các điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức
học 2 buổi/ngày và công tác bán trú. Vì vậy chất lượng học tập của HS ngày càng
được nâng lên.
G. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm, nguyên nhân
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.
Công tác phát triển đảng viên: Cấp ủy đã làm tốt công tác phân công đảng viên
giúp đỡ quần chúng phấn đấu tích cực để bồi dưỡng kết nạp đảng. Cấp ủy tập trung
lãnh đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên tạo điều kiện làm tốt chức năng vận động
cán bộ công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình trên tinh thần
tự giác tham gia các phong trào thi đua của đơn vị.
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
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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 xã, Phòng GD&ĐT Phú Giáo, 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. Tồn tại, nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chi bộ còn một số tồn tại như sau:
- Một số buổi họp đảng viên toàn Chi bộ, đảng viên tham gia chưa đầy đủ.
- Tinh thần phê và tự phê của một số đảng viên chưa cao.
* Nguyên nhân
- Do đặc thù của ngành nên một số buổi sinh hoạt Chi 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 viên 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.
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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
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NHIỆM KÌ 2017 - 2020
Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời khắc phục những
tồn tại để tạo tiền đề cho nhiệm kỳ tới. Để thực hiện thành công nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã An Bình lần thứ VI và tiếp
tục thực hiện NQ 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 hội nghị lần thứ 8 BCH TW Đảng
(khóa XI) về “ Đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong
điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế”, chi bộ Giáo dục
B đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 -2020 như sau:
A. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG ĐẢNG
1. Công tác chính trị tư tưởng
- Kiện toàn Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020, xây dựng Nghị quyết thực hiện
nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2020 sát đúng với tình hình thực tế của địa phương và đơn
vị, bám sát Nghị quyết cấp trên.
- Tiếp tục tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức về tư tưởng, kiên định chủ
nghĩa Mác-lê- nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.
- Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Kịp thời và chủ động phát hiện, đấu tranh
ngăn chặn những quan điểm sai lệch, mơ hồ, mất cảnh giác. Tổ chức học tập, quán
triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, động viên CBCC-VC trong đơn vị thực
hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra.
- Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, của ngành học đề ra. Nâng cao
bản lĩnh chính trị, chống tư tưởng bảo thủ, xa rời quần chúng. Kịp thời uốn nắn những
lệch lạc về nhận thức, xử lí nghiêm những hành vi cố ý gây làm sai lệch sự thật. Nâng
cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.
- Chỉ đạo cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, phê bình và tự phê bình trong
Đảng. Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa
XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
tập trung chỉ đạo, lãnh đạo việc làm theo gương Bác một cách thiết thực, tiếp tục thực
hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Song song với thực hiện
cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mối thầy cô giáo là một tấm gương về
đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực” bằng việc ký cam kết triển khai thực hiện , kiểm tra, giám sát, tổ
chức sơ kết, tổng kết tháng, kỳ và năm.
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2. Công tác tổ chức
- Cấp uỷ lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp
bộ máy và quy chế hoạt động của đơn vị.
- Cấp uỷ lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và
nhận xét, đánh giá; đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật...
đối với cán bộ. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.
- Cấp uỷ đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và
cán bộ của đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trên.
- Đề ra được chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững
mạnh, gắn với xây dựng đơn vị, các đoàn thể vững mạnh và nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, đảng viên.
3. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đảng viên trong công tác kiểm tra Đảng. Nhận
thức rõ công tác kiểm tra, giám sát để tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng. Kịp
thời ngăn chặn, uốn nắn, khắc phục không để đảng viên vi phạm kỷ luật. Tăng cường
công tác kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, thực hiện đúng điều lệ Đảng và
19 điều đảng viên không được làm, các quy định của cấp trên. Kiên quyết xử lý kỷ
luật những đảng viên vi phạm điều lệ Đảng.
4. Thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
- Toàn thể đảng viên và cán bộ, viên chức và học sinh trong Chi bộ nhận thức
ngày càng sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành nền tảng
tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người
Việt Nam.
- Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt,
việc tốt, những cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh; lấy các nhân tố tiêu biểu,điển hình để cổ vũ, động viên cán bộ,
viên chức, đảng viên, HS tích cực học tập và làm theo Bác.
- Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng các
cấp, các sự kiện quan trọng của đất nước nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính
trị của Nhà trường để bảo đảm tính thiết thực, tính hiệu quả và có sức thuyết phục.
5. Việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm trong hội nghị kiểm
điểm cuối năm
- Hàng năm xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm
của Chi ủy và từng cán bộ, Đảng viên để xác định nội dung, thời gian, phương
hướng tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém trong
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công tác, đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số việc cần làm, có thể làm ngay
và trở thành công việc thường xuyên để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4
(khoá XII). Đồng thời làm cơ sở để đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện.
- Đề ra chủ trương, biện pháp quyết liệt, hiệu quả hơn đối với việc lãnh đạo công
tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức; kiên quyết chấn chỉnh những
hạn chế, khuyết điểm trong quản lý công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền; tăng
cường công tác cán bộ, từ đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, thực hiện chính
sách cán bộ, khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm trong công tác cán bộ. Tăng
cường kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ
cán bộ, công chức cơ quan nhà nước các cấp.
B. LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG CÔNG TÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI
Làm tốt công tác phối hợp giữa Chi bộ với các tổ chức trong nhà trường: Công
đoàn, Đoàn thanh niên và Đội TNTP Hồ Chí Mnih tạo nên sức mạnh tổng hợp để nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện. Phát động phong trào văn nghệ, TDTT, xây dựng
gương điển hình trong phong trào “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; cụ thể:
a) Công đoàn
+ Làm tốt công tác tham mưu với chính quyền đảm bảo cơ bản về điều kiện sinh
hoạt; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCC-VC.
+ Làm tốt công tác thăm hỏi động viên những đoàn viên đau ốm, hoạn nạn và có
hoàn cảnh khó khăn, phát động phong trào “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, tổ chức
giao lưu nhân ngày lễ 20/10; 20/11; 8/3...với nhiều hình thức như: Trao đổi học tập
kinh nghiệm, tọa đoàn, giao lưu văn nghệ, TDTT,...
b) Đoàn thanh niên
Phải xây dựng tổ chức đoàn vững về số lượng, mạnh về chất lượng, hàng tháng
phát động phong trào thi đua sôi nổi trong đơn vị, làm 1 công trình đoàn thanh niên để
chào mừng các sự kiện trọng đại.
c) Đội TNTP Hồ Chí Minh
Tổ chức các hoạt động vui chơi, học tập nhằm đa dạng hóa các hoạt động học tập,
vui chơi nhằm phát huy khả năng sẵn có của học sinh, tăng cường các trò chơi dân
gian, làn điệu dân ca, giáo dục KN sống cho HS. Chỉ đạo tốt công tác hoạt động ĐộiSao nhi đồng, tăng cường ca múa hát tập thể, sinh hoạt đội sao, tổ chức giao lưu
TDTT- văn nghệ, Thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ;,.
C. LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
Đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, hiệu lực, hiệu quả điều hành của Chi ủy Chi
bộ, nâng cao trách nhiệm và năng lực của các thành viên trong Chi ủy; đề cao vai trò
chủ động tham mưu, đề xuất của các đoàn thể và Đảng viên trong nhà trường; đẩy
mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng
phí, thực hành tiết kiệm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kịp thời giải
quyết những khúc mắc của Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường không để
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xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch của
nhà trường và của địa phương.
Các tổ chức Đoàn thể và toàn thể Cán bộ, Đảng viên trong nhà trường triển khai
thực hiện nghiêm túc Kế hoạch, đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ
được giao, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong
giai đoạn mới.
D. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
Chi bộ tập trung chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ năm học, bám sát hướng dẫn
nhiệm vụ năm học của Bộ, của Sở, phòng để cụ thể hóa nhiệm vụ của trường.
Tập trung công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng về năng lực chuyên môn,
nghiệp vụ sư phạm, chuẩn mực trong công tác.
Chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt nội dung, chương trình SGK theo Quyết định
16/BGD và chuẩn kiến thức- Kỹ năng các môn học. Chỉ đạo thực hiện tốt dạy học
Tiếng việt Công nghệ giáo dục lớp 1. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống; kỹ năng
giao tiếp; giáo dục bảo vệ môi trường biển đảo cho HS..
Tăng cường công tác quản lý, chủ động việc kiểm tra soát xét chất lượng dạy và
học trên lớp. Phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân trong công tác phụ đạo
HS yếu; tập luyện TDTT
Đảm bảo chế độ giao ban, hội ý, sinh hoạt chuyên môn, dự giờ thăm lớp, thao
giảng. Giao cho chuyên môn và Công đoàn phối hợp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giỏi,
đảm bảo hàng năm có giáo viên giỏi tỉnh; giỏi huyện tăng hơn nhiệm kỳ qua.
Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên
môn, hiệu quả giờ dạy, hồ sơ, sổ điểm, nhận xét, chấm chữa bài của giáo viên, chất
lượng học sinh theo TT22.
Chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác phân loại giáo viên theo tinh thần Chỉ thị 40/CTTW của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định 14 của Bộ GD&ĐT quy định chuẩn nghề
nghiệp giáo viên tiểu học. Phấn đấu đạt những chí tiêu sau:
a. Về danh hiệu trường:
+ Phấn đấu tập thể lao động xuất sắc
+ Giữ vững đạt trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 vào cuối nhiệm kỳ.
b. Về các đoàn thể
+ Công đoàn vững mạnh đề nghị LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.
+ Chi đoàn, Liện đội hoàn thành tốt nhiệm vụ
c. Về cán bộ giáo viên
+ CSTĐ cấp tỉnh : 01-02 đ/c
+ CSTĐ cấp huyện : 06-07 đ/c
+ GV giỏi cấp trường đạt 70%, cấp huyện đạt 30% trở lên, cấp tỉnh 1-2 người.
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+ 100% CBGV có đầy đủ hồ sơ theo quy định.
+ Sáng kiến kinh nghiệm: 24 bản cấp trường, cấp huyện 15-16 bản, cấp tỉnh đạt 1-2
bản. Tự làm ĐDDH: 2 cái /GV/năm, sử dụng đồ dùng dạy học đảm bảo 100% ĐDDH
sẵn có.
+ Tham gia đủ và đạt kết quả các phong trào do ngành, địa phương tổ chức.
+ Hàng năm đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo quy định 14, Hiệu trưởng,
Phó HT theo TT 14 của bộ giáo dục, đảm bảo chính xác, khách quan.
d. Về học sinh
+ 100% HS lớp 1 ăn ở bán trú tại trường và nhân rộng các khối lớp khác.
+ Học sinh giỏi TDTT cấp huyện: 10 em trở lên
+ Khuyến khích HS tham gia tốt các hội giao lưu do ngành, địa phương tổ chức.
- Về kết quả giáo dục:
+ Phảm chất đạt: 100%
+ Năng lực đạt: 99% trở lên, chưa đạt dưới 1%
+ HS lớp 5 hoàn thành CTTH : 100%
- Phong trào vở sạch, chữ đẹp: 100% lớp đạt tiêu chuẩn VSCD, Trên 98% học sinh
đạt tiêu chuẩn VSCD ; Chưa đạt không quá 2%
- Học sinh tham gia bảo hiểm Y tế: 90%. Bảo hiểm tai nạn: 70% trở lên.
e) Về phổ cập GDTH
- Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, không để HS bỏ học và HS trong độ tuổi ở
ngoài nhà trường;
- Động viên học sinh khuyết tật học hòa.
E. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Tăng cường sự chỉ đạo lãnh đạo của chi bộ đối với sự nghiệp giáo dục, nâng cao
chất lượng dạy và học.
2. Bố trí giáo viên phù hợp với điều kiện thực tế và năng lực công tác.
3. Đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt và các phong trào thi đua.
4. Thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra trong nhà trường, giữ gìn kỷ cương nề nếp
thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
5. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục.
6. Tăng cường hoạt động của các tổ chức đoàn thể.
7. Nâng cao vật chất đời sống văn hoá tinh thần cho cán bộ giáo viên.
Đại hội chi bộ nhiệm kì 2017-2020 là đại hội của đoàn kết và đổi mới. Nhiệm
vụ đặt ra cho chi bộ là nhiệm vụ nặng nề đòi hỏi phải có sự nỗ lực quyết tâm cao, có
sự nỗ lực của toàn Chi bộ. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm
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kỳ qua và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, khẳng định vai trò sức mạnh đoàn
kết thống nhất trong Đảng, vai trò điều hành của Chi ủy và năng lực của mỗi đảng
viên, toàn thể đảng viên trong Chi bộ đoàn kết một lòng xây dựng chi bộ trong sạch
vững mạnh tiêu biểu, đơn vị phát triển toàn diện, đạt các chỉ tiêu đề ra.
Trên đây là báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2015 –
2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020 trình đại hội thảo luận đóng góp ý
kiến. /.
Nơi nhận:

T/M. CHI BỘ
BÍ THƯ

- Đảng ủy xã An Bình;
- Các đảng viên trong Chi bộ;
- Lưu Chi bộ.

Lê Thị Lan
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