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          ĐẢNG BỘ HUYỆN BẮC TRÀ MY  

    CHI BỘ TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY  

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

  

Số:01/NQ-CBTHPTBTM      Bắc Trà My,  ngày 29  tháng 8  năm 2021 

 

 

NGHỊ QUYẾT 

CHI BỘ THÁNG 9  NĂM 2021 

-----o0o----- 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội chi bộ trường THPT Bắc Trà My nhiệm kì 2020-

2025. Căn cứ nghị quyết tháng 8/2021 của Chi bộ trường THPT Bắc Trà My về thực 

hiện nhiệm vụ công tác lãnh chỉ đạo của chi bộ 8 năm 2021.  

Căn cứ kết quả cuộc họp chi bộ tháng 08 năm 2021, Chi bộ trường THPT Bắc 

Trà My đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 08 và Nghị quyết chi 

bộ tháng 9 năm 2021 như sau: 

I. Đánh giá thực hiện Nghị quyết chi bộ tháng 08/2021 

1. Tình hình đảng viên chi bộ 

-Giáo viên- Nhân viên – Đảng viên 

Đối tượng Số lượng Ghi chú 

*Giáo viên – nhân viên, trong đó:  61 - GVBC-CBQL: 54, NV:9 

-Biên chế  55 - CBQL :4, NV: 2, GVBC:50 

- HĐ trong chỉ tiêu BC  3 - 01KT, 01 KTV, 01 TV 

- HĐ NĐ 68 4 - 03 BV, 01 Tạp vụ 

- HĐ tỉnh giảng  0  

* Đảng viên  17 Tăng 0 so với tháng 07 

2. Kiểm điểm công tác lãnh đạo tháng 08/2021 

2.1. Lập trường tư tưởng –chính trị 

- Mỗi CB Đảng viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, gương mẫu 

trong công việc được giao, luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm. Gương mẫu chấp 

hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước. 

- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá 

nhân phụ trách, đoàn kết thống nhất, kiên quyết đấu tranh đối với những tư tưởng, 

hành động vi phạm các nguyên tắc của Đảng. 

- Phát huy tốt tinh thần đoàn kết nội bộ; Giữ gìn tốt mối đoàn kết nhất trí 

cao trong Đảng. 

2.2.Công tác tổ chức –xây dựng Đảng  

2.2.1. Công tác tổ chức chính quyền: 

- Chỉ đạo bộ phận giáo vụ sắp xếp lớp và bộ phân chuyên môn phân công chủ 

nhiệm, qua đó năm học 2021-2022 có 28 lớp với 1024 học sinh:  

+ Khối 10: 10 lớp với 377 học sinh (tuyển mới 374 học sinh, ở lại 03 học 

sinh).   

+ Khối 11: 9 lớp với 328 học sinh,  

+ Khối 12: 9 lớp với 319 học sinh  

- Chỉ đạo BGH ban hành quy chế hoạt động của BGH và phân công nhiệm vụ 

các thành viên Ban giám hiệu một cách cụ thể. 
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- Tổ chức họp xét các Giáo viên có đủ điều kiện thuyên chuyển theo hướng 

dẫn của Sở GD&ĐT Quảng Nam. 

2.2.2. Công tác tổ chức, xây dựng đảng: 

- Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường rà soát các đối tượng quần 

chúng có đủ phẩm chất năng lực cho theo học các lớp đối tượng đảng khi có thông 

báo từ BTC huyện ủy 

- Chi bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai học chính trị hè 2021. Tuy nhiên 

hiện nay do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 mà cấp trên chưa tổ chức 

thực hiện. 

- Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên nêu cao tinh thần dân chủ, chân tình, 

thẳng thắn, cùng nhau xây dựng nghị quyết. Đoàn kết trung thực trên tinh thần đấu 

tranh phê và tự phê. Gương mẫu trong tư tưởng và lối sống đi đầu trong mọi công 

tác, gần gũi và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng. Thể hiện bản lĩnh 

vững vàng trong mọi tình huống, không giao động và phát ngôn không đúng với 

quan điểm đường lối của Đảng và Nhà Nước. 

2.3.Công tác kiểm tra, giám sát 

- Chi ủy chi bộ  đã kiểm tra, giám sát tư tưởng, phát ngôn và hành động của 

mỗi đảng viên trong  việc chấp hành điều lệ Đảng cũng như những điều đảng viên 

không được làm và giám sát việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh theo kế hoạch trong năm 2021 đã đề ra. 

2.4. Công tác dân vận 

- Chỉ đạo CB-CNV và đoàn viên công đoàn nhà trường và các tổ chức đoàn 

thể trong nhà trường thực hiện việc chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng 

và pháp luật của Nhà nước. Tích cực đóng góp các loại quỹ của cấp trên đã vận 

động. 

2.5. Công tác lãnh chỉ đạo đoàn thể 

2.5.1. Đối với Công đoàn  

- Chỉ đạo BCH công đoàn động viên quần chúng lao động tích cực hoàn thành 

tốt kế hoạch nhà trường đề ra, chia sẻ với những khó khăn với đồng nghiệp….sinh 

hoạt và tham dự hội họp các cấp đầy đủ. 

 - BCH công đoàn phối hợp với BGH chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính 

sách, điều kiện giảng dạy, học tập đối với GV, NV nhà trường. 

 2.5.2.Đối với Đoàn thanh niên 

- Đoàn trường đã chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ sổ sách, chuẩn bị hồ sơ phúc tra 

thi đua theo đúng quy định. 

- Hoàn thiện hồ sơ giới thiệu học sinh có hoàn cảnh khó khăn để nhận học 

bổng “Tiếp sức đến trường”. 

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn cấp trên tổ chức. 

2.6. Công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị  

2.6.1. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

- Theo dõi chỉ đạo các bộ phận chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho năm học 

mới 2021-2022. 
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- Chỉ đạo bộ phận giáo vụ sắp xếp lớp và bộ phân chuyên môn phân công chủ 

nhiệm, phân công chuyên môn. 

- Chỉ đạo lãnh đạo nhà trường thực hiện công tác công khai theo TT Số: 

36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 về ban hành Quy chế công khai đối với cơ sở 

giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và hướng dẫn thực hiện các 

chế độ chính sách cho học sinh năm học 2021-2022. 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện việc tựu trường, đăng ký nhập học và 

xét tuyển bổ sung đối với học sinh lớp 10.  Phối hợp với chính quyền địa phương, 

các trường THCS, TH&THCS trên địa bàn huyện để thực hiện tốt công tác tuyển 

sinh 10 và vận động học sinh ra lớp. 

- Chỉ đạo nhà trường hoàn thành kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022, kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2021-2022 và các kế hoạch khác 

trình sở phê duyệt. 

 - Chỉ đạo các bộ phận hoàn chỉnh hồ sơ thi lại, công tác kiểm tra nội bộ và các 

hồ sơ năm học 2020-2021 đưa vào lưu trữ theo quy định. 

 - Hoàn thiện kế hoạch tổ chức thi lớp vào lớp 10 chọn như đã chỉ đạo hoàn 

thành và đã niêm yết danh sách đăng kí dự thi theo kế hoạch đã đề ra. 

 2.6.2. Chỉ đạo công tác tăng cường cơ sở vật chất 

 - Chỉ đạo bộ phận phụ trách CSVC tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất phòng 

lớp học, các thiết bị dạy học, các thiết bị khác (có biên bản kiểm tra), cơ sở vật chất 

ở khu nội trú… tham mưu kế hoạch mua sắm sửa chữa cho HK1 năm học 2021-

2022.  

 - Chỉ đạo các  tổ chuyên môn và các bộ phận đăng kí số lượng thiết bị dạy học 

cần mua để phục vụ cho năm học 2021-2022. 

 - Chỉ đạo kiểm tra cơ sở vật chất ở khu nội trú. 

 2.6.3. Công tác vệ sinh môi trường-công tác y tế-thư viện và HĐNGLL 

 - Chỉ đạo bộ phận thư viện - y tế trường học và chỉ đạo các bộ phận mình phụ 

trách hoàn chỉnh các kế hoạch các năm trước. Tăng cường công tác ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý thư viện.  

 - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức lao động dọn vệ sinh chuẩn bị khai 

giảng năm học mới.  

 3. Đánh giá chung 

3.1. Ưu điểm. 

- Thực hiện đúng theo tinh thần nghị quyết chi bộ tháng 8 đã đề ra. 

- Nề nếp ổn định. 

 - Tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động và tập huấn chuyên môn, học chính 

trị và thực hiện các yêu cầu, tham gia các hoạt động do Sở GD&ĐT, huyện tổ chức. 

 - Đảm bảo các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022.  

3.2. Tồn tại, khó khăn: 

- Việc điều động phân bổ giáo viên của Sở còn chậm gây trở ngại cho quá 

trình phân công chuyên môn. 
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 - Về việc yêu cầu xây dựng kế hoạch công tác của từng lĩnh vực phụ trách 

năm học 2021-2022 hoàn thành chậm chưa hoàn thành do nhiều nguyên nhân, trong 

đó có nguyên nhân khách quan là chờ Hướng dẫn của cấp trên. 

     III. Phương hướng nhiệm vụ và công tác 09/2021   

 1.Công tác tư tưởng chính trị 

-Lãnh đạo toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó 

khăn …. 

-Lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có 

lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, tác phong mẫu mực. 

-Lãnh đạo toàn trường tiếp tục và nâng cao phong trào học tập làm theo tấm 

gương đạo đức và phong cách HCM, thực hiện tốt Nghị quyết TW 4 khóa XII. 

- Tập trung xây dựng kế hoạch, xác định phương hướng nhiệm vụ gắn với chủ 

đề năm học là “trường học hạnh phúc”. 

- Kiện toàn bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường. 

 2.Công tác tổ chức - xây dựng, phát triển Đảng 

2.1.Công tác phát triển Đảng 

- Chỉ đạo công đoàn nhà trường và BCH đoàn trường tiếp tục xem xét giới 

thiệu những quần chúng, đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét cho làm hồ sơ, những 

đoàn viên chưa học đối tượng cần họp BCH giới thiệu cho chi bộ để chi bộ giới 

thiệu cho đi học lớp cảm tình Đảng. Đoàn trường kiểm tra lại những đoàn viên đã 

tham gia học lớp đối tượng đảm bảo yêu cầu để chi bộ phân công đảng viên giúp đỡ 

trình chi bộ trong kì họp tháng 9/2021. 

- Đề nghị các tổ chức đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển 

đảng viên trong năm học 2021-2022 đối với lực lượng đoàn viên của tổ chức mình. 

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch năm 2021 đã đề ra và hoàn thành 

báo cáo, nghị quyết sinh hoạt chuyên đề nộp về Huyện Ủy Bắc Trà My trong tháng 

9/2021.  

- Giao đồng chí Lê Văn Huy Vũ giúp đỡ quần chúng Lê Văn Viện tiếp tục 

phấn đấu, rèn luyện. 

2.2. Công tác tổ chức chính quyền 

- Ban hành Quyết định thành lập tổ chuyên môn theo Điều lệ trường trung học 

cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành 

kèm theo Thông tư số 32/TT/2020-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

GD&ĐT . 

- Tiến hành tiếp nhận, bố trí các giáo viên được điều hòa, thuyên chuyển về 

trường. 

- Hoàn chỉnh phân công lao động, sắp xếp thời khóa biểu để thực hiện kế 

hoạch giáo dục. 

- Ban hành quyết định bổ nhiệm lại tổ trưởng. Tổ phó chuyên môn văn phòng 

năm học 2021-2022. 

3.Công tác kiểm tra – giám sát và công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ 

sở. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2021 đã đề ra. 
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- Giám sát việc thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. Giám sát việc tu dưỡng phấn đấu của các đối tượng Đảng và công tác 

phát triển Đảng của Chi bộ. Giám sát việc thực hiện đạo đức nhà giáo và ứng xử văn 

hóa trong trường học. 

- Tích cực vận động các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện chương 

trình vận động do công đoàn ngành phát động, các chương trình vận động của ngành 

và cấp trên giao.  

4. Công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị 

* Công tác chung: 

- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 trong nhà 

trường cũng như trên địa bàn huyện Bắc Trà My. 

- Mỗi cá nhân, bộ phận phải có việc làm thể hiện sự đổi mới trong công tác 

quản lý, dạy học và thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện công tác chuyên môn trong nhà 

trường như kiểm tra giáo án lên lớp, kiểm tra công tác giảng dạy.  

- Tập trung khai giảng năm học mới, tổ chức Đại hội – Hội nghị của các tổ 

chức, tổ chuyên môn, văn phòng trong nhà trường và chuẩn bị Hội nghị CNVC 

trường năm học 2021-2022. 

- Chỉ đạo nhà trường tăng cường công tác sinh hoạt 15p đầu giờ đối với 

GVCN, thường xuyên bám sát các đối tượng học sinh để có biện pháp giáo dục phù 

hợp.  

4.1. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 

- Hoàn thành việc phân công chuyên môn năm học 2021-2022, đảm bảo cân 

đối số tiết giữa các tổ chuyên môn, tránh trường hợp thừa và thiếu (trừ trường hợp 

thừa và thiếu cục bộ). 

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn hoàn thành biên soạn câu hỏi trắc nghiệm theo 

đúng quy định và hướng dẫn của Sở GD&ĐT. 

- Hoàn thành báo cáo triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022, xây dựng quy 

chế chuyên môn và quy định các loại hồ sơ sổ sách năm học 2021-2022. Xây dựng 

hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy bộ môn Thể dục - Quốc phòng, Anh văn 

và kế hoạch các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và Hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

- Hoàn thành kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 và chỉ đạo các tổ 

chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề ở tổ chuyên môn. Đề nghị các 

bộ phận chuyên môn và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác kiểm tra chuyên 

đề, kiểm tra công tác dự giờ đột xuất, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.... 

đúng theo kế hoạch.  

- Chỉ đạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học và quản lý. 

 - Chỉ đạo các tổ chuyên môn rà soát lại chương trình và xây dựng chương 

trình kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học năm học 2021-2022 trình Hiệu trưởng 

phê duyệt. 

 - Tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.  

 - Các bộ phận hoàn thành kế hoạch nội dung chương trình lĩnh vực mình phụ 

trách năm học 2021-2022 và tổ chức duyệt kế hoạch năm học.  

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Hội nghị CNVC tổ và trường năm 

học 2021-2022 và kế hoạch thi GVDG cấp trường năm học 2021-2022. Kế hoạch tổ 
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chức cuộc thi KHKT cấp trường và chuẩn bị điều kiện tham gia cuộc thi KHKT cấp 

tỉnh. 

4.2.Công tác hoạt động NGLL – vệ sinh cảnh quan môi trường - y tế học 

đường - thư viện... 

- Tổ chức cho các lớp lao động, chú ý khâu kiểm tra và chuẩn bị mọi điều 

kiện cho khai giảng năm học mới. 

 - Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh 

công cộng, xây dựng môi trường sư phạm trong nhà trường, xanh sạch đẹp và cư xử 

có văn hóa.. Chỉ đạo bảo vệ cắt tỉa cây xanh xung quanh trường đảm bảo thông 

thoáng, đảm bảo ánh sáng tự nhiên trong phòng học. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền nữ và các hoạt động hướng tới 

chào mừng kỉ niệm Quốc khánh 2/9 và 72 năm thành lập Đảng bộ Trà My. 

- Chỉ đạo bộ phận y tế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác y tế 

học đường, tuyên truyền học sinh và PHHS tham gia BHYT, kiểm tra CSVC, tình 

trạng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu để đề xuất nhà trường trang bị. 

- Ban hành các quyết định thành lập các bộ phận giúp việc, hỗ trợ các công 

việc của nhà trường trong năm học như: Ban tư vấn tâm lý học sinh, Ban hoạt động 

ngoài giờ lên lớp, Ban phòng PCCC trong nhà trường, Ban thi đua. Ban phòng 

chống bão lụt.... 

- Xây dựng kế hoạch trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn năm học 2021-2022. 

- Giao cho bộ phận NGLL phối hợp với tổ Sinh học-CNNN xây dựng và triển 

khai kế hoạch giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên đối học học sinh khối 10.  

4.3.Tăng cường cơ sở vật chất- xây dựng trường chuẩn – công tác tuyên 

truyền phổ biến pháp luật 

 - Hoàn thành kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, vững 

chắc đảm bảo lâu dài từ nay cho đến cuối học kì 1 năm học 2021-2022 và tiếp tục 

duy tu sửa chữa nhỏ, nâng cấp các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học. 

- Tiến hành tổng hợp tất cả tài sản của nhà trường để theo dõi quản lý. 

- Tăng cường kiểm tra sử dụng thiết bị dạy học và bàn giao tài sản tài sản ở 

mỗi phòng học cho các lớp. 

- Chỉ đạo bảo vệ và đoàn trường tăng cường công tác kiểm tra sử dụng tài sản 

nhà trường. 

- Xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thủ 

tục cải cách hành chính trong đơn vị. Có kế hoạch triển khai tháng ATGT, phổ biến 

luật ATGT, Luật An ninh mạng.... cho học sinh. 

- Tổng hợp danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn phát học bổng  trong lễ 

khai giảng. 

- Xây dựng kế hoạch trường học an ninh trật tự theo Thông tư số 23/2012/ 

TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, trường 

học đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự";  

4.4.Chỉ đạo thực hiện công tác khác 

-Hoàn thành báo cáo công tác dự toán ngân sách năm 2022, thu nhận hồ sơ 

miễn giảm học phí và các chế độ chính sách của học sinh đúng quy định báo cáo Sở 

GD&ĐT và Sở Tài chính. 

- Chỉ đạo bộ phận văn thư –giáo vụ sắp xếp hồ sơ ngay ngắn khoa học, thực 

hiện kết chuyển lớp học trong sổ đăng bộ. 
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- Chỉ đạo bộ phận tạp vụ đảm bảo vệ sinh, nước uống cho cán bộ giáo viên 

nhân viên. 

- Bộ phận thủ quỹ thực hiện báo cáo công khai các nguồn quỹ của đơn vị. 

- Thường xuyên nhắc nhở kiểm tra khâu bảo vệ, làm việc chuyên nghiệp hơn, 

chủ động kiểm tra kiểm soát người ra vào cổng, ngăn chặn từ cổng những hiện 

tượng tiêu cực xâm nhập vào nhà trường (hàng hóa,vật dụng,văn hóa phẩm đồi trụy, 

hung khí, kẻ gian, kẻ mạo danh, bọn tội phạm, ….) ngăn ngừa mọi hậu quả có thể 

xảy ra do khâu bảo vệ lỏng lẻo. 

 -Quản lý hs nội trú chặt chẽ không để tái diễn hiện tượng học sinh leo rào trốn 

ra ngoài. 

5.Công tác lãnh đạo đoàn thể:  

a.Công đoàn:  

- Chỉ đạo BCH kêu gọi và động viên quần chúng lao động tích cực thi đua 

hoàn thành tốt kế hoạch, nghị quyết công tác tháng 9 và năm học 2021-2022  mà 

nhà trường đã đề ra.  

- Tăng cường sinh hoạt BCH công đoàn và tổ công đoàn đều đặn và chất 

lượng theo quy định của điều lệ Công đoàn. Tích cực tham gia các hoạt động do 

công đoàn ngành và Sở GD&ĐT phát động. 

- Chỉ đạo tổ chức công đoàn xây dựng phương hướng nhiệm vụ hoạt động của 

tổ chức công đoàn năm học 2021-2022, trong đó tập trung xây dựng quy tắc ứng xử 

văn hóa, các hoạt động gắn với chủ đề năm học đó là “Xây dựng trường học hạnh 

phúc”. Cần phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên BCH công đoàn trong năm 

học và phụ trách theo dõi các tổ công đoàn. 

- Công đoàn chỉ đạo bộ phận thanh tra nhân dân xây dựng báo cáo tổng kết 

công tác thanh tra nhân dân và phương hướng nhiệm vụ của ban thanh tra nhân dân 

năm học 2021-2022 và dự kiến bầu bổ sung nhân sự Ban thanh tra nhân dân (nếu 

có) và các nội dung cho Hội nghị CNVC-Người lao động năm học 2021-2022. 

b.Đoàn thanh niên : 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động đoàn trường năm học 2021-2022 phù hợp với 

chủ đề năm học là “Xây dựng trường học hạnh phúc”. 

- Đề xuất nhân sự Đại hội đoàn trường nhiệm kì 2021-2022 trình cấp ủy chi 

bộ xem xét. 

- Chỉ đạo các chi đoàn tiến hành đại hội trong tuần thứ 2 (chậm nhất tuần thứ 

3) và tiến hành tổ chức đại hội đoàn trường nhiệm kì 2021-2022 trong cuối tháng 9 

đầu tháng 10. 

-Thường xuyên kiểm tra tình hình chấp hành thực hiện nội quy nhà trường, có 

biện pháp xử lí đối với học sinh vi phạm nội quy nhà trường. Trong giờ ra chơi cần 

tăng cường xuống các lớp để kiểm tra tình hình các lớp. Quán triệt học sinh chấm cờ 

đỏ thực hiện đúng tác phong. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh phòng học, vứt 

rác đúng nơi qui định, không vứt rác, bỏ rác vào trong hộc bàn. Nhả kẹo su lên nền 

nhà, dán trên bàn học... 

-Tiếp tục thực hiện các chủ đề giáo dục tư tưởng đối với đoàn viên thanh niên 

học sinh.  

- Tham mưu cho nhà trường kế hoạch phát triển Đảng năm học 2021-2022 và 

tiếp tục lựa chọn thanh niên ưu tú học lớp cảm tình Đoàn và đoàn viên ưu tú giới 

thiệu cho chi bộ xem xét cho đi học lớp đối tưởng Đảng, quần chúng đã học lớp đối 
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tượng Đảng kiểm tra lại các điều kiện về tư tưởng, đạo đức, năng lực và lí lịch nếu 

đảm bảo trình chi bộ để thực hiện các bước tiếp theo. 

- Phối hợp với tổ TD-QP xây dựng kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền nữ cho 

hs toàn trường. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức trình PTTN. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức kết nghĩa giữa các chi đoàn. 

- Đôn đốc đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi KHKT và tham mưu việc 

thành lập CLB KHKT. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, theo dõi và đôn đốc các lớp tham gia 

cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

năm học 2021-2022. 

 C. Phần kết luận 

 Sau khi nghiên cứu và thảo luận toàn thể đảng viên trong chi bộ nhất trí thông 

qua nội dung dự thảo của chi ủy và một số vấn đề vừa được đảng viên bổ sung 

thêm trong cuộc họp, trở thành nghị quyết của chi bộ trong tháng 9/2021 và chịu 

trách nhiệm cùng chi bộ lãnh đạo toàn trường thực hiện tốt mọi công tác đã đề ra. 

Các bộ phận và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường xây dựng kế hoạch và tổ 

chức thực hiện theo nghị quyết đã đề ra.  

 
Nơi nhận:                                                                                  T/M CHI BỘ 

-VP Huyện ủy, BTG huyện ủy ( để biết)           BÍ THƯ 

- Chi ủy,BGH,CĐ,ĐTN  (để thực hiện);                                                                                     

- Các đảng viên (để t/hiện);        

- Lưu VT. [H2-1.3-06]      

 

 

 

 

 

  


