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SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC 

TRƯỜNG THPT THANH HÒA 

 

Số: …../BC-THPT 

DỰ THẢO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bù Đốp, ngày 02 tháng 12 năm 2020 

 

BÁO CÁO  

Kiểm điểm tập thể Ban Giám hiệu trường 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 vào kết quả lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Giám 

hiệu đối với đơn vị. Tập thể Ban Giám hiệu báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo, 

quản lý năm 2020, cụ thể như sau: 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020; 2020-2021 

1. Việc quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo cấp trên, tổ chức chỉ đạo 

xây dựng, thực hiện kế hoạch trong nhà trường 

Các văn bản về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ; Sở Giáo 

dục và Đào tạo đối với bậc THPT nhà trường đã triển khai, quán triệt một cách đầy 

đủ. 

Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục trung học năm học 2019-2020 và 2020-

2021 tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GD& ĐT về việc thực 

hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị BCH TW về đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT theo công văn số 4612/BGDĐT–

GDTrH, ngày 03/10/2017, trên cơ sở về điều kiện thực tế của nhà trường,  năm học 

2019-2020 và 2020-2021, trường THPT Thanh Hòa tiếp tục tổ chức dạy học theo 

chương trình chuẩn với 100% học sinh tham gia học chương trình cơ bản. Ngay từ 

đầu mỗi năm học nhà trường đã tổ chức “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm”, tập hợp 

học sinh, triển khai quy chế học đường, ổn định tổ chức nhân sự của các lớp. Riêng 

năm học 2020-2021 “Tuần sinh hoạt tập thể đầu năm” được thực hiện trong 02 

ngày 03, 04 tháng 9 để phù hợp với kế hoạch năm học. 
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Công tác dạy thêm, học thêm (DT-HT) được Ban Giám hiệu nhà trường xây 

dựng kế hoạch, tổ chức xin ý kiến Hội Cha, mẹ học sinh (CMHS) và làm hồ sơ xin 

Sở GD&ĐT cấp phép theo đúng quy định. Việc tổ chức DH-HT trong nhà trường 

đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 17/2012/TT - BGDĐT ngày 16/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định số 08/2013/QĐ - UBND ngày 

29/01/2013 của UBND tỉnh Bình Phước; Quyết định số 29/2015/QĐ - UBND ngày 

07/9/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết 

định số 08/2013/QĐ - UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh Bình Phước. 

Nhà trường tiếp tục rà soát, bổ sung, chỉnh sửa Ban xây dựng kế hoạch với 

các thành viên là trưởng các đoàn thể, trưởng các tổ chuyên môn, bộ phận để tham 

mưu giúp việc cho nhà trường nhằm đảm bảo tính thống nhất trong toàn trường, 

tính hài hoà, hợp lý về thời gian thực hiện các công việc với đầy đủ kế hoạch chi 

tiết; hàng tuần, hàng tháng tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện 

nhiệm vụ và triển khai kế hoạch cụ thể cho tuần, tháng tiếp theo; cuối k  I của năm 

học  tổ chức đánh giá sơ kết việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu và bổ sung kế 

hoạch, các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ học k  II.  

Trong năm học 2019-2020 nhà trường đã thành lập Ban phòng chống dịch 

Covid-19 và tổ chức triển khai các biện pháp phòng dịch kịp thời, hiệu quả. Bên 

cạnh đó, nhà trường đã triển khai dạy học online theo hướng dẫn của Sở theo đúng 

kế hoạch, đảm bảo số tiết dạy và thời gian dạy theo kế hoạch năm học. 

Đa số các kế hoạch, chỉ tiêu trong năm học đều đạt và vượt so với kế hoạch 

đề ra. Một số chỉ tiêu vượt kế hoạch trong năm học 2019-2020 như chất lượng học 

sinh giỏi cấp Tỉnh lớp 12, kết quả hội thao TDTT cấp tỉnh xếp hạng II toàn đoàn, 

số sáng kiến của giáo viên được công nhận cấp ngành. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn 

có những mục tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra như điểm trung bình các môn thi 

và tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT. 

2. Về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục: 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện 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". Thông qua các buổi ngoại khoá, sinh 

hoạt Đoàn, Hội để rèn luyện kỹ năng sống cho các em.  

Xây dựng các kế hoạch chung của nhà trường kịp thời, phù hợp, thường 

xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm trong các hoạt động chuyên môn; phân công 

nhiệm vụ, sắp xếp bố trí cán bộ, giáo viên một cách hợp lý, phù hợp năng lực, sở 

trường của mỗi cán bộ, giáo viên.  

Chú trọng công tác nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên 

bằng nhiều hình thức như thăm lớp dự giờ, thao giảng, thanh tra hoạt động sư 

phạm,.... Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù 

hợp với từng đối tượng học sinh, đặc biệt là việc dạy học online trong đợt cao điểm 

nghỉ dịch Covid-19. 
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Kết quả đạt được trong năm học 2019 – 2020: 

- Tỉ lệ xếp loại học lực và hạnh kiểm của học sinh cuối năm học đạt chỉ tiêu 

đề ra, cụ thể: 

Học lực (%) Hạnh kiểm (%) 

Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu 

15.01 46.07 33.23 5.69 0.0 88.61 9.83 1.45 0.1 

- 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 giỏi các cấp c ng được nhà trường 

tiếp tục tổ chức thực hiện một cách thường xuyên. Kết quả thi học sinh giỏi văn 

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

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

- Có 16/90 giáo viên được công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp 

trường đạt 17,8%; thanh kiểm tra hoạt động nhà giáo với tổng số giáo viên được 

kiểm tra là 21 đ/c, trong đó: Tốt: 16; Khá: 5.  Việc thao giảng, dự giờ, nhận xét, góp 

ý tiết dạy đúng theo quy định. 

- Sinh hoạt tổ chuyên môn được thực hiện đúng theo công văn số1190/ SGD- 

ĐT, ngày 7/8/2014 của Sở GD&ĐT Bình Phước đảm bảo 02 lần/tháng. Duy trì sinh 

hoạt chuyên môn, chuyên đề 01 lần/ tháng. 

- Viết sáng kiến được công nhận cấp Trường là 39 sáng kiến và cấp Ngành là 

23 sáng kiến. 

-  Hoạt động ngoại khóa, chuyên đề được thực hiện đầy đủ, đúng theo kế hoạch 

và bám sát chủ đề, nội dung được tập huấn, hoặc theo văn bản  chỉ đạo của cấp trên 

với tổng số có 23 chuyên đề ở tất cả các bộ môn. Hoạt động ngoại khóa: 10 buổi, tập 

trung vào hoạt động đoàn hội và hoạt động hướng nghiệp cho học sinh, nhất là khối 

12. 

- Kết 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%. 

- Kết quả đánh giá, xếp loại chuẩn Hiệu trưởng – Giáo viên: có 3/3 CBQL 

được Sở đánh giá ở mức Tốt, chiếm tỉ lệ 100%; có 90/90 GV được nhà trường xếp 

loại khá trở lên, trong đó có 24/90 GV được xếp loại Tốt, chiếm tỉ lệ 26.7%. 

- Kết quả xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm học 2019-2020 của CB-GV-

NV nhà trường, cụ thể: 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. Đơn vị đạt danh hiệu Lao động tiên 

tiến. 
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Kết quả đạt được trong năm học 2020-2021:  

Trong năm học 2020-2021 thực hiện theo kế hoạch chỉ tiêu năm học được 

thông qua tại Hội nghị CB-VC-NV đầu năm. Tính đến tháng 11/2020, công tác tổ 

chức và dạy học ở đơn vị đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhà trường c ng đã 

triển khai đầy đủ và kịp thời các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo hướng 

dẫn các cấp. 

- Hoạt động ngoài giờ lên lớp được lập kế hoạch cụ thể, tổ chức hoạt động 

khá hiệu quả; kết hợp giữa giáo dục tập thể với rèn luyện kỹ năng sống cho học 

sinh để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ban Giám hiệu nhà trường phối 

hợp với Công đoàn đã quan tâm đến đời sống của CB-GV-NV nhà trường kịp thời 

và đã tổ chức các hoạt động nhân dịp lễ kỉ niệm ngày nhà giáo VN 20/11 tiết kiệm, 

hiệu quả, trong đó đội bóng chuyền tham gia giải do Sở tổ chức đạt giải Phong 

cách. Đoàn trường đã có nhiều hoạt động mang tính đổi mới, hiệu quả nổi bậc, 

điển hình như Hội thi Tiếng hát học đường, phát thanh học đường,… góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh học tập, tích luỹ kinh 

nghiệm dạy và học. Phối hợp tốt với Hội CMHS và xã hội để giáo dục toàn diện 

học sinh. 

-  Kết quả thi học sinh giỏi văn hóa lớp 12 cấp Tỉnh đạt 17 giải (xếp hạng 

19/35 trường THPT), trong đó có 01 giải nhất môn Lịch sử và có 02 học sinh thuộc 

bộ môn Lịch sử và Sinh học được chọn dự thi Vòng 2 tuyển chọn vòng Quốc gia. 

-  BGH phối hợp với Công đoàn nhà trường thực hiện quy trình để xây dựng 

bộ tiêu chí nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị theo hướng dẫn của Sở, trong đó 

đã lập danh sách 11 giáo viên thuyên chuyển về các đơn vị còn thiếu giáo viên theo 

hướng dẫn của Sở. 

3. Công tác đổi mới quản lý chuyên môn và các hoạt động giáo dục khác: 

Từ đầu năm học, BGH đã thống nhất giao quyền cho các tổ chuyên môn 

bám sát văn bản hướng dẫn của Sở giáo duc chủ động xây dựng kế hoach giảng 

dạy của từng bộ môn đảm bảo tính khoa học và sát với khung PPCT của Bộ quy 

định. Mỗi tổ chức đoàn thể tự xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động riêng 

trên cơ sở kế hoạch chung của nhà trường vói tiêu chỉ dân chủ, cụ thể và hiệu quả. 

Tất cả đều được BGH ký duyệt trước khi triển khai thực hiện. 

Thực hiện tốt việc đổi mới cơ chế quản lý chuyên môn c ng như nội dung 

sinh hoạt tổ. Tăng cường các nội dung trao đổi, thảo luận về kiến thức, phương 

pháp cho một số bài dạy cụ thể, cách xây dựng ma trận đề, ra đề thi trắc 

nghiệm...giải đề thi, sinh hoạt theo chuyên đề. Mọi kết quả đều được cụ thể hóa 

theo bảng lượng hóa thi đua vừa đảm bảo dân chủ, vừa công bằng và khách quan 

trong việc đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm. 

Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, đã xây dựng được quy chế dân 

chủ cơ sở ngay từ đầu năm học; mọi chủ trương, kế hoạch và các vấn đề liên quan 
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đến chế độ chính sách, quyền lợi của cá nhân, tập thể đều được Ban lãnh đạo công 

khai một cách rõ ràng, minh bạch. 

Ban giám hiệu đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành viên, bám sát 

nhiệm vụ đã được phân công để chỉ đạo các tập thể, cá nhân hoạt động và chịu 

trách nhiệm về lĩnh vực do mình phụ trách. 

Tổ chức học tập, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Tham mưu với Sở 

GD&ĐT xây dựng quy hoạch CBQL; quy hoạch đào tạo, bồi dư ng; quy hoạch 

phát triển đội ng  đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 theo đúng quy định. Đã 

tiến hành quy hoạch chức danh Tổ trưởng, Tổ phó giai đoạn 2020-2025 theo đúng 

quy định. 

Tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học, các chế độ báo cáo giữa cá 

nhân, tập thể trong nhà trường đều được thực hiện thông qua hộp thư điện tử của 

trường. 

Xây dựng và hoàn thiện các văn bản chỉ đạo trong nhà trường và chỉ đạo các 

tổ chuyên môn, các đoàn thể xây dựng quy chế cho tổ chức mình để hoạt động có 

nền nếp, đạt hiệu quả. Xây dựng, củng cố các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường 

đảm bảo đầy đủ, khoa học. 

II  V   ết quả t  ch c thực hiện  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đ c, 

phong cách  H  Ch  Minh  v  các phong tr o thi đua trong năm học 2019-

2020; 2020-2021. 

Tập thể lãnh đạo nhà trường đã tổ chức triển khai đầy đủ trong toàn đơn vị 

với nhiều nội dung thiết thực; triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và 

học sinh toàn trường, tạo thành một phong trào có sức lan tỏa nhanh, từng công 

việc cụ thể tác động không nhỏ đến nhận thức đạo đức, góp phần nâng cao chất 

lượng của phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác 

nói riêng và phong trào giáo dục của nhà trường nói chung; chấp hành nghiêm túc 

việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để 

thực hiện. 

Kết quả tổ chức thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, giáo viên đã có những chuyển biến rõ nét, trước 

hết là về nhận thức tư tưởng và đi đến hành động cụ thể qua việc làm của từng cá 

nhân tự liên hệ kiểm điểm bản thân, đăng ký rèn luyện, thực hiện đạo đức, lối sống 

để hoàn thiện mình. Nhiều cá nhân đã tích cực tự học, tự bồi dư ng, tham gia các 

lớp đào tạo để rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ.  

Từ tập thể lãnh đạo đến tập thể hội đồng nhà trường hàng năm đều có bản 

đăng ký các nội dung học tập cho riêng mình; bên cạnh đó các nội dung học tập 

đều được gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm 

gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đồng thời kết hợp có hiệu quả trong việc thực 

hiện Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào 
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tạo về việc thực hiện Quy định đạo đức nhà giáo, Quy định 101-QĐ/TW về trách 

nhiệm nêu gương. Từ đó đã có 100% CB, GV chăm lo bồi dư ng và rèn luyện đạo 

đức nghề nghiệp, có ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ của công; 

sửa đổi lề lối làm việc, hội họp; xây dựng và giữ gìn tốt cảnh quan, môi trường. 

Trong phong trào thi đua xây dựng " rường học thân thiện - Học sinh tích 

cực" Tập thể lãnh đạo nhà trường tiếp tục tổ chức tuyên truyền rộng rãi, có sức lan 

tỏa mạnh m  tới nhân dân và phụ huynh học sinh; cảnh quan trường, lớp khang 

trang, sạch đẹp; môi trường sư phạm ngày càng lành mạnh và thân thiện; thúc đẩy 

phong trào đổi mới phương pháp dạy và học đạt hiệu quả, các hoạt động vui chơi 

giải trí được quan tâm thường xuyên hơn, .... Kết quả thực hiện các cuộc vận động 

và các phong trào đã từng bước góp phần hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn 

Quốc gia. 

III  Tinh th n đo n  ết, gương mẫu của cán bộ trong tập thể lãnh đạo đơn vị; 

tác phong, lối sống; tinh th n trách nhiệm chung của tập thể lãnh đạo đối với 

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị 

Tập thể lãnh đạo luôn là trung tâm của mối đoàn kết nội bộ. Các cá nhân cán 

bộ quản lý cơ bản có tác phong mẫu mực, lối sống trong sáng, giản dị, tiên phong 

gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đã góp phần xây dựng tập 

thể nhà trường ngày càng đoàn kết, thống nhất được thể hiện rõ trong cuộc sống và 

công tác. 

Thường xuyên quan tâm động viên cán bộ, giáo viên nên phát huy được tính 

tích cực, tự giác, sáng tạo của mọi người. 

IV  Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Trong năm học 2019-2020 và 2020-2021, tập thể lãnh đạo Ban Giám hiệu 

nhà trường đã thu được nhiều kết quả trong công tác quản lý chỉ đạo, góp phần xây 

dựng nhà trường ngày càng đi vào nề nếp và chất lượng hơn. 

Kết quả học sinh khá, giỏi c ng như chất lượng đại trà vẫn duy trì và đạt chỉ 

tiêu đề ra. Kết quả học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh trong năm học 2019-2020 được Sở 

GD&ĐT tặng giấy khen, số sáng kiến được công nhận cấp ngành tăng trong năm 

học 2019-2020. Đặc biệt, đơn vị xếp hạng II toàn đoàn trong Hội thao TDTT cấp 

tỉnh. 

Ban Giám hiệu luôn luôn chủ động, sáng tạo trong công việc, thực sự là 

trung tâm đoàn kết, phát huy được tinh thần làm chủ, sáng tạo của tập thể sư phạm 

của nhà trường. Đặc biệt, Ban Giám hiệu nhà trường đã rất chủ động trong việc chỉ 

đạo tổ chức dạy học online trong đợt dịch cao điểm Covid-19 đảm bảo kịp thời và 

hiệu quả. 

Qua kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020, tập thể lãnh 

đạo đã Hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Tập thể nhà trường được Sở 

GD&ĐT công nhận đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Có 3/3 CBQL được đánh 

giá, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 1/3 CBQL được xếp loại 
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HTXSNV. Có 3/3 CBQL được Sở GD&ĐT đánh giá theo chuẩn đạt mức Tốt, 

chiếm tỉ lệ 100%. 

2. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân: 

Hạn chế: Kết quả điểm trung bình các môn thi và tỉ lệ tốt nghiệp THPT còn 

thấp hơn so với mặt bằng chung toàn tỉnh. 

Nguyên nhân: Do công việc còn một số thời điểm còn chồng chéo, việc triển 

khai dạy học online trong đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 mặc dù đã 

được triển khai kịp thời, nhưng việc kiểm tra, đánh giá vẫn còn gặp nhiều khó 

khăn. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc dạy học đối với đội ng  giáo viên và học 

sinh còn chưa kịp thời, chưa chặt chẻ. 

V. Phương hướng, giải pháp  h c phục trong thời gian tới 

1. Ổn định và phân công, phân nhiệm lại cho các thành viên trong Ban Giám 

hiệu, gắn trách nhiệm công việc cho từng cá nhân cụ thể. 

2. Tham mưu với Sở GD&ĐT trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 

học đối với nhà trường. Xây dựng kế hoạch đạt chuẩn Quốc gia trong năm học 

2021 – 2022. 

3. Xây dựng các kế hoạch hoạt động của nhà trường một cách cụ thể, phù 

hợp với đặc điểm nhà trường; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra đánh giá việc thực 

hiện kế hoạch của các tổ chức đoàn thể và cá nhân. 

4. Các thành viên trong Ban Giám hiệu tiếp tục nâng cao ý thức tự học, tự 

bồi dư ng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; năng nổ, sáng tạo 

trong mọi hoạt động của nhà trường; xây dựng tác phong làm việc khoa học, trong 

công tác chỉ đạo cần linh hoạt, nhẹ nhàng, tránh gây áp lực cho cán bộ, giáo viên. 

5. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc hoạt động dạy học đối với đội ng  

giáo viên và học sinh nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục ở đơn vị. 

VI. Tự xếp loại m c độ hoàn thành nhiệm vụ  Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Nơi nhận: 
- Huyện ủy Bù Đốp; 

- Đ/c UV BTUHU phụ trách Đảng bộ; 

- BCH Đảng bộ; 

- Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ; 

- Lưu: VT, TKĐU. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trương Thanh Bình 

 


