ĐẢNG BỘ XÃ AN BÌNH
CHI BỘTIỂU HỌC B
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

NGHỊ QUYẾT
Đại hội Chi bộ Tiểu học B lần thứ 14
Nhiệm kỳ: 2017-2020
Đại hội Chi bộ giáo dục B đã tiến hành đại hội chi bộ lần thứ 14, Nhiệm kỳ
2017-2020 vào ngày 29 tháng 5 năm 2017.
- Tổng số đảng viên 17/15 nữ, trong đó: - Đảng viên chính thức: 16 đồng chí
- Đảng viên dự bị
: 01 đồng chí
Có mặt trong đại hội: 17 đồng chí – Vắng mặt: 0 đồng chí
Đại hội đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ
2015-2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020.
1- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017
Chi bộ lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và các quy định, quy chế chuyên
môn của ngành giáo dục.
Chi bộ lãnh đạo xây dựng nhà trường, công đoàn, đoàn TN, liên đội thành
những tổ chức thực sự vững mạnh đủ khả năng thực hiện chức năng, nhiệm vụ
theo pháp luật và điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của cán bộ
đảng viên, quần chúng; đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt hoàn thành tốt nhiệm
vụ được giao. Năm học 2016-2017 được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia
mức độ II. Đơn vị trường 04 năm liền đạt danh hiệu Lao đỗng xuất sắc được
UBND tỉnh khen tặng. Công đoàn, Đoàn TN, Đội TNTP đều đạt vững mạnh xuất
sắc; “Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh” được Đảng ủy xã An Bình tặng giấy
khen.
2. Đại hội biểu quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ
trong nhiệm kỳ năm 2017-2020 gồm các nội dung chính sau:
Tiếp tục củng cố giữ vững an ninh trật tự trường học, không để xảy ra mâu
thuẩn trong nội bộ trường, phát huy tốt mối liên hệ giữa NTr-GĐ-XH. Xây dựng
tốt môi trường giáo dục lành mạnh, duy trì đạt đơn vị văn hoá, tập thể đơn vị Lao
động xuất sắc; Các đoàn thể đạt vững mạnh, xuất sắc.
Luôn tham mưu đề xuất với cấp trên xây dựng, mua sắm trang thiếtt bị phục
vụ cho giáo dục, đẩy mạnh công tác XHHGD huy động tốt các nguồn quỹ để hỗ
trợ cho công tác dạy và học, đảm bảo tốt CSVC không để xẩy ra mất mát.
Tiếp tục thực thực hiện tốt các cuộc vận động Hai không với 4 nội dung”;
“Học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức HCM”; “mỗi thầy cô giáo là tấm gương
đạo đức, tự học, tự sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
Duy trì tốt sỉ số học sinh, tỉ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt từ 99% trở lên,
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HTCTTH 100%, phẩm chất đạt 100%, đẩy mạnh tốt công tác ngày TDĐTĐT, phổ
cập GDĐĐT, duy trì trường đạt chuẩn chất lượng cấp độ 3 và chuẩn quốc gia mức
độ II theo qui định của BGD&ĐT.
Xây dựmg đạo đức của đảng viên trong thời kỳ mới, chống quan liêu, lãng
phí và những tiêu cực xảy ra.
Công tác đoàn thể: Công đoàn, Chi đoàn, Liên Đội phát động tốt các phong
trào thi đua trong nhà trường và phấn đấu hàng năm đều đạt vững mạnh trở lên.
Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho Cán bộ, Đảng viên, nhân viên
luôn có phẩm chất đạo đức tốt. Đảng viên luôn trao dồi phẩm chất đạo đức, chấp
hành tốt điều lệ đảng và 19 điều cấm đảng viên không được làm, phấn đấu trong
nhiệm kỳ tới phát triển thêm 1-2 đảng viên mới, giới thiệu được 3-4 quần chúng
tham gia học lớp cảm tình đảng; Hàng năm 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành
tốt nhiệm vụ, chi bộ luôn đạt: “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.
Giải pháp chủ yế u.
Đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý; công tác kiểm tra; đẩy mạnh công tác
thi đua, phát huy dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình.
Phát huy tinh thần của từng đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững
mạnh, thực sự nâng cao hiệu quả lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở
Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên vững mạnh một
cách toàn diện về tư tưởng, chính trị, lập trường quan điểm; về trình độ và năng
lực chuyên môn nghiệp vụ; về ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, để
thực hiện thắng lợi 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 CNHHĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế”
Lãnh đạo nhà trường, công đoàn, đoàn TN, đội TNTP hoạt động tích cực,
đồng thời phối kết hợp chặt chẽ giữa Gia đình- Nhà trường- Xã hội nhằm nâng cao
hiệu quả giáo dục toàn diện.
Tổ chức thực hiê ̣n:
Chi bộ giao cho cấp ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội của chi bộ. Tổ chức
quán triê ̣t, triể n khai chương trình, kế hoạch, thực hiê ̣n thắ ng lơ ̣i Nghi quyế
t Đa ̣i
̣
hô ̣i chi bô ̣ Tiểu học B lầ n thứ XIII, nhiê ̣m kỳ 2017-2020.
3. Đại hội đã bầu ra ban chi ủy Chi bộ gồm 03 đồng chí
1. Đ/c Lê Thị Lan
2. Đ/c Phạm Thị Kim Dung
3. Đ/c Lê Phú Hiệu
Bầu Bí thư và Phó bí thư chi bộ
1- Bí thư chi bộ: đồng chí Lê Thị Lan
2- Phó bí thư chi bộ: Đồng chí Phạm Thị Kim Dung
4. Ý kiến phát biểu chỉ đạo của đảng uỷ
Thống nhất với Nghị quyết đề ra và động viên Ban chi ủy nhiệm kỳ mới cần
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phải đoàn kết và nổ lực hơn nữa để hoàn thành tốt Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ
2017-2020.
Nghi ̣quyế t này đươ ̣c Đa ̣i hô ̣i chi bô ̣ Tiểu học B lầ n thứ 14, nhiêm
̣ kỳ 20172020 thông qua lúc 10 giờ 30 ngày 29 tháng 5 năm 2017, có 16 /16 đảng viên
chiń h thức tán thành đạt 100%./.
T/M.CHI BỘ
BÍ THƯ

Nơi nhâ ̣n:
- BTV đảng ủy (b/cáo);
- Các đ/c chi ủy viên;
- Lưu CB.

Lê Thị Lan
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