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ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH TUYỀN 

Đại hội Chi bộ trường Tiểu học nhiệm kì 2020-2023 đã được tiến hành 

vào buổi sáng ngày 11 tháng 01 năm 2020. 

Đại hội có mặt 14/14 = 100% đồng chí đảng viên được triệu tập, trong đó 

đảng viên chính thức 14/14=  100% đồng chí là đảng viên chính thức. 

Đại hội đại hội còn vinh dự đón tiếp Đại diện lãnh đạo Đảng uỷ phường 

Thanh Tuyền đến chức mừng Đại Hội. 

 
Đại hội nghe báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ nhiệm kì 2018-2020 và 

phương hướng công tác của Chi bộ nhiệm kì 2020-2023 do Chi uỷ, Chi bộ 

nhiệm kì 2018-2020 trình bày; nghe báo cáo tham luận của các đồng chí đảng 

viên tham dự Đại hội. 

I. Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kì 2018-2020 của Chi bộ với các 

nội dung chính nêu trong báo cáo: 

- Đánh giá kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ và công tác tổ chức xây 

dựng Đảng nhiệm kì 2018-2020. 

- Phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kì 

2020-2023. 
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Đại hội tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2018-2020 và phương hướng, mục tiêu, 

nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kì 2020-2023 đã được nêu trong báo cáo tổng kết 

trước Đại hội. 

II. Đại hội thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ 

trong nhiệm kì tới, gồm các nội dung chính sau: 

1. Tiếp tục thực hiện 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”.  

2. Tiếp tục quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng các cấp, tạo sự 

chuyển biến rõ rệt trong việc chấn chỉnh kỉ cương nề nếp dạy và học, nâng cao 

chất lượng giáo dục. Huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp hàng năm đạt 

100%, tỉ lệ chuyên cần đạt từ 99 - 100%. Nâng cao chất lượng giảng dạy, thực 

hiện chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên, duy trì chuẩn đào tạo giáo viên, nâng 

cao chất lượng đội ngũ và chất lượng GVG, HSG các cấp. 

3. Chất lượng đại trà: Số học sinh Hoàn thành các môn học đạt từ 99,8% 

trở lên, 100%  đạt về phẩm chất và năng lực, 100% HTCTTH. Phấn đấu có học 

sinh giỏi cấp tỉnh và thành phố. 

4. Củng cố và duy trì kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức 

độ II.  

5. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tiếp tục tham mưu, tranh thủ 

mọi nguồn vốn để đầu tư xây dựng CSVC, trường lớp học, có kế hoạch mua 

sắm mới và sửa chữa CSVC đảm bảo cho công tác dạy - học và đảm bảo duy trì 

& giữ vững trường chuẩn Quốc gia. 

6. Hàng năm xây dựng Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh, không có 

đảng viên yếu kém và vi phạm kỉ luật. Nhiệm kỳ 2020-2023 phấn đấu kết nạp từ 
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2- 3 đảng viên. 100% các đồng chí đảng viên trong Chi bộ không vi phạm điều 

lệ Đảng. 

7. Xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong nhà trường trong sạch 

vững mạnh. 

III. Đại hội thống nhất thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của Chi bộ 

trong nhiệm kì 2020 - 2023, gồm: 

1. Chỉ đạo công tác phát triển trường lớp: 

 - Hàng năm số lớp, số học sinh ổn định. Huy động 100% trẻ 6 tuổi ra lớp 

Một; 100% số trẻ trong độ tuổi 6-14 tuổi ra lớp, không có HS bỏ học.Thực hiện 

dạy 2 buổi/ngày với 100% số lớp, 100% số HS.Nâng cao tỷ lệ chuyên cần.Xây 

dựng cơ sở vật chất trường lớp, phòng học theo chuẩn Quốc gia. Mua sắm, bổ 

sung các trang thiết bị học tập theo đúng tiêu chuẩn và quy định của trường Tiểu 

học với 100% số lớp.Duy trì và củng cố kết quả PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 

II. 

         2. Chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục: 

 - 100% HS đến lớp có đủ SGK và đồ dùng học tập theo quy đinh. 100% 

số HS trong nhà trường được đánh giá mức Đạt về năng lực và phẩm chất, 99-

100% số học sinh được đánh giá mức Hoàn thành nhiệm vụ các môn học và giáo 

dục.HS hoàn thành chương trình lớp học cả hai đợt là 100%.Hoàn thành chương 

trình tiểu học 100%. Hàng năm có từ 1-2 HSG cấp tỉnh; 3-5 học sinh giỏi cấp 

thành phố. Hàng năm có 100% các lớp tham gia thực hiện nghiêm túc phong 

trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.  Phấn đấu 

100% GVCN lớp thực hiện nghiêm túc hồ sơ sổ sách theo quy chế chuyên môn 

và điều lệ trường Tiểu học.Hồ sơ sổ sách nhà trường và các bộ phận thực hiện 

nghiêm túc theo quy định của ngành và điều lệ trường Tiểu học. 

   3. Chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ: 

 - 100% GV lên lớp phải có bài soạn, có sử dụng đủ ĐDDH và có làm bổ 

sung ĐDDH theo quy định. Các tổ chuyên môn đều có GV đăng ký dự thi GV 

giỏi cấp trường - cấp thành phố và đạt kết quả. Phấn đấu mỗi năm có từ 1 đến 2 

GVG cấp thành phố.Không có GV vi phạm quy chế chuyên môn, vi phạm đạo 

đức nhà giáo. Hàng năm đánh giá chuẩn NNGVTH mức xuất sắc 30%; khá 

65%; TB 5%; đánh giá chuẩn HT đạt xuất sắc, chuẩn PHT đạt từ khá trở lên. 

 4. Chỉ đạo công tác quản lý, công tác thi đua: 

- 100% GV đăng ký thi đua từng danh hiệu vào đầu mỗi năm học.Hàng 

năm có từ 15-20% cán bộ GV đạt danh hiệu CSTĐ, 50-60% cán bộ GV đạt 

danh hiệu LĐTT. 100% CB-GV-NV nói và làm theo nghị quyết, quy chế nhà 

trường và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các cuộc vận động.Tiếp tục duy trì 
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danh hiệu trường: Trường tiên tiến - Công đoàn vững mạnh, Chi bộ trong sạch 

vững mạnh, Liên đội mạnh. 

 5. Công tác xây dựng Đảng. 

- 100% đảng viên giữ mối quan hệ tốt với Đảng, chính quyền và quần 

chúng nhân dân ở nơi công tác cũng như nơi cư trú. Phấn đấu bồi dưỡng 2 - 3 

quần chúng ưu tú và đề nghị kết nạp vào Đảng CSVN. 100% đảng viên được 

đánh giá là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó có từ 30-

35% đảng viên đủ tư cách hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ. 100% các đồng chí 

đảng viên trong Chi bộ không vi phạm điều lệ Đảng.Hàng năm Chi bộ đạt Chi 

bộ trong sạch vững mạnh. 

 IV. Những nhiệm vụ và giải pháp chính để tổ chức thực hiện Nghị 

quyết: 

1. Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của Chi bộ đối với nhà trường và các 

tổ chức đoàn thể, nâng cao chất lượng dạy và học. 

2. Bố trí cán bộ, giáo viên, phân công chuyên môn cho phù hợp với điều 

kiện thực tế, hoàn cảnh gia đình và năng lực công tác của từng người. 

3. Đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt và các phong trào thi 

đua, các cuộc vận động do Đảng, ngành và địa phương tổ chức. 

4. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ 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 đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho cán bộ giáo viên. 

 V. Đại hội thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chi uỷ 

Chi bộ nhiệm kì 2018-2020. 

 VI. Đại hội thông qua kết quả bầu cử: 

 1. Bầu Ban chi uỷ: 

 Gồm 03 đ/c: 

  1. Đồng chí: Trần Thu Hằng 

  2. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà 

  3. Đồng chí: Dương Thị Tỉnh. 
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 Đại hội đã bầu đồng chí Trần Thu Hằng là Bí thư chi bộ, đồng chí 

Nguyễn Thị Thu Hà làm Phó bí thư chi bộ và đồng chí Dương Thị Tỉnh làm Chi 

ủ viên để lãnh đạo, điều hành hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2023. 

 2. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kì 2020-

2025: 

 Gồm 12 đồng chí, trong đó 11 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng 

chí là đại biểu dự khuyết. 

Đại hội Chi bộ Trường Tiểu học Thanh Tuyền kêu gọi toàn thể đảng 

viên trong Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh phong 

trào thi đua yêu nước, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020-2023, góp phần xây dựng Chi bộ trường 

Tiểu học, Đảng bộ phường Thanh Tuyền trở thành tổ chức Đảng trong sạch, 

vững mạnh toàn diện. 

 

 


