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ĐẢNG BỘ HUYỆN BÙ ĐỐP 

ĐẢNG ỦY TRƢỜNG THPT THANH HÒA 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

Số: ….-BC/ĐU 

DỰ THẢO 

Bù Đốp, ngày 02 tháng 12 năm 2020 

          

BÁO CÁO 

kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ  

trƣờng THPT Thanh Hòa, năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/HU ngày 13/11/2020 của Huyện ủy “Kế 

hoạch kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ 

thống chính trị năm 2020”;  

Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/BTCTU ngày 06/12/2019 của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 23-HD/BTCHU ngày 18/11/2020 của Ban Tổ chức 

Huyện ủy về việc “Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm 

đối với tổ chưc đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các 

cấp”; 

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy. 

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ kiểm điểm với các nội dung chủ yếu sau:  

I. ƢU ĐIỂM, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trƣơng, đƣờng lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, 

kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chƣơng trình, kế 

hoạch công tác của tập thể. 

Đảng ủy đã lãnh đạo, quán triệt đến các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn 

thể trong toàn đơn vị nghiêm túc thực hiện đường lối, chủ trương, Nghị quyết của 

Đảng, pháp luật Nhà nước và phương hướng, nhiệm vụ của ngành giáo dục. 

 Tập trung đẩy mạnh lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai 

kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, cấp uỷ cấp trên; bám sát 

các nội dung nghị quyết của các cấp ủy Đảng để đề ra và thực hiện các Nghị quyết 

của Đảng bộ một cách đầy đủ, sát với điều kiện thực tế của đơn vị.  

Thường xuyên chỉ đạo các chi bộ trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính 

trị, tư tưởng cho đảng viên. Nghiêm túc triển khai, tạo điều kiện cho tất cả đảng 

viên toàn Đảng bộ và quần chúng toàn đơn vị tham gia học tập nghị quyết đúng 

quy định, lựa chọn những vấn đề cơ bản, cốt lõi để thông tin, báo cáo cho phù hợp 

với nhiệm vụ của ngành giáo dục, địa phương và đơn vị.  

Đảng ủy đã xây dựng Chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết toàn 

khóa gắn với những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị 
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đề ra; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-

CT/TW; tập trung triển khai thực hiện đồng bộ 3 vấn đề cấp bách và 4 nhóm giải 

pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nâng cao chất lượng sinh 

hoạt chi bộ, công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh 

cho cán bộ, đảng viên. 

Nhìn chung trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám 

hiệu nhà trường luôn được sự đồng thuận cao của tập thể các chi bộ trực thuộc và 

đảng viên cũng như toàn thể hội đồng sư phạm.  

   đánh giá v  cấp độ th c hiện    

 Xuất sắc             Tốt               Trung bình            m 

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của đơn vị; kết quả thực 

hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đƣợc cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt trong năm. 

Kết quả công tác lãnh đạo các mặt của đơn vị; thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ cấp trên giao 

2.1. Về nhiệm vụ và chất lượng giáo dục 

Chỉ đạo nhà trường tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất phòng học, trang thiết 

bị phục vụ dạy học; quán triệt tinh thần dạy và học của giáo viên và học sinh trên 

tinh thần Nghị quyết 29 – NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện 

giáo dục. Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, tập thể Ban giám hiệu nhà trường 

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục trong năm 2020. Đặc 

biệt là việc triển khai các biện pháp phòng dịch Covid-19 và triển khai việc dạy 

học online ở đơn vị đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả. 

Về quy mô trường lớp, cơ sở vật chất của nhà trường trong năm học 2019 -

2020; 2020– 2021 đã đảm bảo với nhu cầu phát triển giáo dục tại đơn vị. 

 Về chất lượng giáo dục: Các chỉ tiêu giáo dục đề ra trong năm học 2019-

2020 và học kì I năm học 2020-2021 cơ bản đã đạt được, cụ thể:  

 + Tỉ lệ học lực và hạnh kiểm đạt chỉ tiêu đề ra. Trong năm học 2019-2020, 

toàn trường có 94.31% học sinh có học lực đạt từ TB trở lên (năm học 2018-2019 

là 93.5%) và có 98.44% học sinh hạnh kiểm đạt loại khá trở lên (năm học 2018-

2019 là 95.8%).  

+ Điểm trung bình các môn thi TN THPT đạt 5.99 (TBM toàn tỉnh là 6.25, 

xếp hạng 23/34 trường THPT), tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99.35% (thấp hơn so với 

trung bình chung toàn Tỉnh là 99,78%). 

+ Công tác đào tạo và bồi dư ng học sinh gi i các cấp cũng được nhà trường 

tiếp tục tổ chức thực hiện một cách thường xuyên.  ết quả thi học sinh gi i văn 

hóa cấp Tỉnh lớp 12 đạt 23 giải (xếp hạng 13/34 trường THPT), trong đó có 01 giải 

nhất môn GDCD.  ết quả hội thao TDTT cấp tỉnh đạt hạng II toàn đoàn. Trong 

năm học 2020-2021, kết quả thi học sinh gi i cấp Tỉnh lớp 12 đạt 17 giải, trong đó 

có 01 giải nhất môn Lịch sử. 
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+  ết quả đánh giá, xếp loại CB-GV-NV cuối năm có 97/97 đạt mức Hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 25/97 đạt mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ, chiếm tỉ lệ 25.8% và kết quả x t thi đua, khen thưởng tổng kết năm học 2019-

2020 của CB-GV-NV nhà trường có 100% đạt danh hiệu LĐTT; 14 cá nhân đạt 

danh hiệu CSTĐCS; 29 cá nhận được nhận Giấy khen của Sở GD&ĐT và 05 cá 

nhận được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước. Nhà trường được sở GD 

– ĐT Bình Phước đánh giá là tập thể lao động tiến tiến, đạt chỉ tiêu đề ra. 

 Các hoạt động, phong trào thi đua do nhà trường, công đoàn, đoàn trường 

phát động luôn được tập thể hội đồng sư phạm cùng toàn thể học sinh nhà trường 

tham gia hưởng ứng một cách nhiệt tình và đạt hiệu quả cao.  

 Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy Lịch sử và Địa lí địa phương theo phân 

phối chương trình của Bộ GD&ĐT cũng như chủ trương chỉ đạo của Huyện ủy và 

Sở GD-ĐT.  

2.2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

Việc triển khai, quán triệt và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng luôn 

được Đảng ủy quan tâm và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán 

bộ, đảng viên, đảm bảo thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục, quán triệt tư tưởng 

chính trị đến đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như giáo viên, nhân viên toàn trường.  

Công tác đào tạo, bồi dư ng giáo dục tư tưởng chính trị, ý thức pháp luật 

trong toàn Đảng bộ được chú trọng. 100% cán bộ, đảng viên tham gia đầy đủ các 

lớp học tập Nghị quyết của Đảng; thực hiện đấu tranh có hiệu quả tình trạng suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa 

XII) của Đảng.   

  2.3. Công tác tổ chức cán bộ 

Việc thực hiện công tác tổ chức, cán bộ trong Đảng, chính quyền của đơn vị 

luôn thực hiện theo đúng Điều lệ và quy trình các văn bản hướng dẫn.  

 Năm 2020, Đảng ủy đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, 

nhiệm kì 2020-2025 đúng theo quy định.  ết quả, Huyện ủy đã chuẩn y kết quả 

bầu cử, trong đó có 07 đồng chí trúng cử vào cấp ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư 

và UB T gồm có 03 đồng chí.  

Đảng ủy lãnh đạo việc thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn, sắp 

xếp tinh gọn tổ chức trong toàn đơn vị theo Đề án 999-ĐA/TU của tỉnh ủy Bình 

Phước thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18,19-NQ/TW về tinh giản đối với 

viên chức, nhân viên trong nhà trường. Trong năm học 2020-2021, Đang ủy đã chỉ 

đạo nhà trường kiện toàn các tổ chức trong đơn vị theo đúng Điều lệ và đúng quy 

chế của ngành, trong đó chỉ đạo việc lập danh sách 11 giáo viên thuyên chuyển 

theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT. Xây dựng quy chế dân chủ và tham mưu Sở Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và Hội 

đồng trường theo đúng quy định tại Thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 

của Bộ GD-ĐT. Thực hiện công tác quy hoạch, sắp xếp lại các tổ và bổ nhiệm 
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chức danh Tổ trưởng, Tổ phó giai đoạn 2020-2021 theo đúng quy định, trong đó đã 

giảm 01 chức danh tổ trưởng và 09 chức danh tổ phó.  

  Chỉ đạo tổ chức Đoàn TNCS HCM tổ chức Đại hội theo thường niên đảm 

bảo đúng theo điều lệ, quy định. Trong đó, 01 đ/c là ĐUV đã trúng cử vào chức 

danh Bí thư Đoàn trường, đảm bảo việc lãnh đạo toàn diện và xuyên suốt cho tổ 

chức. 

 2.4.  Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh 

 Đảng ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chú trọng nêu cao tinh 

thần trách nhiệm nhất là của người đứng đầu, đoàn kết, chỉ đạo, điều hành theo 

hướng chủ động, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; vận 

dụng sáng tạo các Nghị quyết của cấp ủy cấp trên để đề ra các chủ trương thực 

hiện phù hợp, tạo sự thống nhất cao; nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ và 

chất lượng đội ngũ, cán bộ, đảng viên.   

Công tác quản lý, phát triển đảng viên thời gian qua luôn được quan tâm. 

Trong năm 2020, Đảng bộ đã tổ chức kết nạp cho 03 đ/c Đảng viên mới (đạt chỉ 

tiêu của Huyện giao) và thực hiện thủ tục chuyển đảng chính thức cho 01 đảng 

viên mới; cử 06 quần chúng ưu tú tham gia lớp cảm tình đảng, trong đó có 01 quần 

chúng là học sinh và thực hiện chuyển sinh hoạt đảng cho 03 đ/c chuyển công tác. 

Công tác dân vận đã được Đảng ủy tập trung lãnh đạo. Thực hiện tốt quy 

chế dân chủ ở đơn vị; tăng cường phối hợp, giữ mối liên hệ gắn bó giữa Đảng ủy 

với tập thể lãnh đạo nhà trường, các tổ chức, bộ phận trong toàn trường. Chủ động 

nắm tình hình đời sống tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân viên, học 

sinh toàn trường và tạo sự đoàn kết đồng thuận trong toàn đơn vị trong thực hiện 

nhiệm vụ chính trị.   

Đảng ủy thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc 

sinh hoạt theo đúng với quy định của Hướng dẫn 12- HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 

của Ban Tổ chức trung ương và Chỉ thị 10 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương 

(khóa X). 

2.5. Lãnh đạo xây dựng đơn vị  

 Chỉ đạo nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện, nâng cao hiệu 

quả giáo dục; định hướng công tác thi đua khen thưởng, hoạt động ngoài giờ lên 

lớp, hướng nghiệp, giáo dục đạo đức học sinh. Thực hiện tốt, hiệu quả việc cải 

cách thủ tục hành chính; quy tắc ứng xử, đạo đức người giáo viên; quan tâm giải 

quyết th a đáng những kiến nghị, đề xuất của giáo viên, minh bạch chi tiêu tài 

chính.  

Lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể hoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. 

Kết quả, tổ chức Công đoàn được xếp ở mức Tốt; Đoàn trường được xếp loại Hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Lãnh đạo đơn vị xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.  

   đánh giá v  cấp độ th c hiện   

 Xuất sắc             Tốt               Trung bình            m 
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3. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế 

làm việc 

Đảng ủy luôn thát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ 

đạo; phát huy vai trò của tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các nhiệm vụ quan 

trọng ở đơn vị. Trong đó nguyên tắc tập trung dân chủ có vai trò quan trọng trực 

tiếp chỉ đạo quá trình xây dựng, tổ chức sinh hoạt và hoạt động của toàn Đảng bộ. 

Xây dựng chế độ sinh hoạt, hội họp, gắn với thực hiện quy chế làm việc, các quy 

định với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các tổ chức trong đơn vị. 

Đảng ủy chỉ đạo Nhà trường phối hợp với Công đoàn xây dựng quy chế dân 

chủ trong đơn vị, thực hiện trên tinh thần nghị quyết của Hội nghị CB-VC đầu năm 

và các hình thức tuyên truyền khác để CB- GV- NV được bàn bạc tham gia ý kiến 

vào các chủ trương, kế hoạch và nhiệm vụ của trường.   

   đánh giá v  cấp độ th c hiện   

 Xuất sắc             Tốt               Trung bình            m 

4. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy l i nh ng biểu hiện suy thoái về tƣ 

tƣởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 

bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Đảng ủy đã triển khai, quán triệt và thực hiện việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “ ăng cường khối đại đoàn kết dân 

tộc, xây d ng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“ năm 2020 vào sinh hoạt định kỳ của tất cả các 

Chi bộ trực thuộc, toàn đơn vị một cách thường xuyên, có đánh giá, sơ kết định kỳ 

và trở thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết, thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng tháng, hàng quý theo Hướng dẫn của Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), các Nghị quyết cấp trên, Đề án 986, 987 của 

Tỉnh ủy Bình Phước. Từ đó tự học tập, rèn luyện và có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, ý 

thức trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy được tinh thần dân chủ, 

tinh thần tự phê bình và phê bình, tự kiểm điểm cá nhân, tổ chức, quần chúng nơi 

công tác và nơi cư trú. 

Chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh, phòng chóng tham nhũng, lãng phí, 

thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sữa trong công tác, đánh giá 

nhận x t và rút ra bài học cho bản thân, góp phần thực hiện tốt việc chống các biểu 

hiện suy thoái về đạo đức lối sống, “t  diễn biến”, “t  chuyển hóa”. Công tác đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng được thực hiện thường xuyên. Việc hoàn thiện, bổ 

sung các quy định, quy chế, thực hiện dân chủ, kiểm tra, thanh tra, giám sát của 

các tổ chức trong đơn vị được đẩy mạnh. 

    đánh giá v  cấp độ th c hiện   

  Xuất sắc             Tốt               Trung bình            m 
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5. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ 

luật đảng và thi đua, khen thƣởng 

Thực hiện Điều lệ Đảng, Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy và 

Đảng bộ. Đảng ủy thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi 

bộ trực thuộc và cá nhân đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Năm 2020, 

UB T Đảng ủy thực hiện báo cáo định kì theo đúng quy định và đồng thời, đã 

tham mưu cho Đảng ủy xây dựng và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát số  

toàn nhiệm kì 2020-2025 của Đảng ủy và UB T.  

Công tác khen thưởng, kỷ luật trong Đảng được Đảng ủy chỉ đạo thực hiện 

nghiêm túc, đúng với các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và có văn bản chỉ 

đạo cụ thể đối với các chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị.  

   đánh giá v  cấp độ th c hiện  

 Xuất sắc             Tốt               Trung bình            m 

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế, khuyết điểm 

1.1.Tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống vẫn chưa 

sâu; thực hiện một số chương trình, kế hoạch của Nghị quyết hiệu quả chưa cao.  

1.2. Công tác tham mưu, xây dựng nghị quyết còn nặng về công tác chuyên 

môn. Kết quả chuyên môn có một số chỉ tiêu chưa đạt, trong đó, vẫn còn có học 

sinh có hạnh kiểm xếp loại yếu; tỉ lệ trung bình điểm thi và tỉ lệ tốt nghiệp THPT 

năm 2020 thấp hơn so với mặt bằng chung toàn tỉnh. 

1.3. Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn một số  

hạn chế, còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện.  

1.4. Việc triển khai, quán triệt về đường lối của Đảng và chính sách, pháp 

luật của Nhà nước đã được Đảng ủy chú trọng. Tuy nhiên, trong năm 2020 vẫn còn 

có 01 giáo viên sinh con thứ 3. 

1.5. Lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW chưa đi vào chiều sâu, chưa có nhiều mô hình 

điển hình tiên tiến để nhân rộng. 

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm 

2.1. Việc hiểu và dừng ở mức độ nhận thức, chưa trải qua thực tế nhiều; 

trong quá trình tổ chức thực hiện chưa tạo được hiệu quả thực tiễn cao. 

2.2. Nội dung Nghị quyết được xây dựng đầy đủ, tuy nhiên trong quá trình 

thực hiện còn nặng về chuyên môn công tác giáo dục. Năm học 2019-2020, do ảnh 

hưởng từ dịch Covid-19 cũng như quá trình chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị - 

chuyên môn chưa sâu sát, chưa huy động và kết hợp được sức mạnh toàn bộ hệ 

thống chính trị để phát huy hiệu quả trong công tác chuyên môn ở đơn vị. 
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2.3. Tính kế thừa trong UB T Đảng ủy giữa 02 nhiệm kì chưa cao, thiếu 

nghiệp vụ và kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. 

2.4. Việc quán triệt đã được Đảng ủy quán triệt sâu sát đến toàn thể đảng 

viên, tuy nhiên đối với toàn thể giáo viên trong đơn vị thì công tác tuyên truyền 

còn chưa được xuyên suốt. 

2.5. Chỉ đạo việc thực hiện sơ, tổng kết vẫn chưa đánh giá sâu sát, chưa thật 

sự hiệu quả trong việc học tập và làm theo bác theo Chỉ thị 05-CT/TW. 

III. KẾT QUẢ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM ĐÃ 

ĐƢỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN KẾT LUẬN, ĐƢỢC CHỈ RA Ở CÁC KỲ 

KIỂM ĐIỂM TRƢỚC 

1. Kết quả đã đƣợc khắc phục 

Thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) toàn Đảng bộ cũng như đơn vị đã 

thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong 

cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của nhà trường, phát huy vai trò gương 

mẫu của người giáo viên, chấp hành tốt các quy định chung của ngành, đơn vị, tổ 

chức đề ra. Đặc biệt là công tác tự phê bình và phê bình đã được các đ/c ĐUV thực 

hiện tốt trên tinh thần xây dựng của Đảng ủy. 

2. Các hạn chế, khuyết điểm đang khắc phục 

Tinh thần trách nhiệm của một số đảng viên, giáo viên chưa cao, phần nào 

ảnh hưởng đến chất lượng công việc trong nhiệm vụ được giao.  

Vẫn còn hạn chế về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.  

   đánh giá v  cấp độ th c hiện  

  Xuất sắc             Tốt               Trung bình            m 

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

1. Đối với tập thể 

Tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống chưa sâu; trong 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị còn một số ít đảng viên, giáo viên 

chưa thật sự phát huy được vai trò và trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ được 

giao. Việc góp ý xây dựng Nghị quyết vẫn thiếu tính toàn diện, còn nặng về nhiệm 

vụ chuyên môn chính trị.   

2. Đối với cá nhân 

2.1. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhận khuyết điểm về công tác tuyên truyền về 

chính sách, pháp luật trong đơn vị dẫn đến còn có giáo viên sinh con thứ ba. 

2.2. Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy nhận khuyết điểm về công tác kiểm tra- 

giám sát và việc chưa tham mưu xây dựng Nghị quyết một cách toàn diện. 

2.3. Các đồng chí Đảng ủy viên nhận khuyết điểm về việc tham mưu xây 

dựng Nghị quyết, chương trình,  ế hoạch vẫn chưa sâu, chưa toàn diện; công tác 

được phân công và việc kiểm tra đôn đốc thực hiện vẫn chưa thường xuyên.   
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V. PHƢƠNG HƢỚNG, BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT 

ĐIỂM 

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các chi bộ, tổ chức 

đoàn thể; quán triệt, tuyên truyền sâu rộng ra toàn đơn vị một cách thường xuyên 

hơn nữa cũng như đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng 

viên, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường để Nghị quyết của Đảng đi vào 

với thực tiễn của cuộc sống, nâng cao hiệu quả, chất lương công tác. 

  2. Những đảng viên, giáo viên chưa gương mẫu thì trước là động viên, chia 

sẻ kịp thời và tăng cường công tác kiểm tra, xử lí nếu không có chuyển biến tích 

cực. 

3. Tiếp tục học h i, trau dồi kinh nghiệm; bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp 

trên để thực hiện hiệu quả, liên hệ với cơ quan chuyên môn của Huyện ủy đề được 

hướng dẫn những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện công 

tác kiểm tra, giám sát. 

4. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, 

Quy định của Đảng gắn với việc học tập và thực hiện chức trách nhiệm vụ được 

giao cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

5. Chỉ đạo việc thực hiện hiệu quả công tác sơ, tổng kết và tiếp tục triển khai 

kế hoạch bình chọn theo lộ trình đối với tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc và tiến 

hành khen thưởng kịp thời nhằm nhân rộng điển hình và tạo sự lan t a trong Đảng 

bộ trong việc học tập và làm theo Bác theo Chỉ thị 05-CT/TW trong năm 2021. 

VI. ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI MỨC CHẤT LƢỢNG 

 Hoàn thành xuất s c nhiệm v  

 Hoàn thành tốt nhiệm v  

 Hoàn thành nhiệm v  

  h ng hoàn thành nhiệm v  

Nơi nhận: 

- Huyện ủy, 

- BCH Đảng bộ trường THPT Thanh 

Hòa, 

- Các Chi bộ trực thuộc, 

- Các tổ chức Đoàn thể trong đơn vị, 

- Lưu: VPĐU. 

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƢ 

 

 

 

Trƣơng Thanh Bình 

 


