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        ĐẢNG BỘ HUYỆN BÙ ĐỐP     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

    ĐẢNG  BỘ  THPT THANH HÒA          Thanh Bình, ngày 15 tháng 11 năm 2021 

       * 

        Số: 14/NQCB-THPTTH 

     

NGHỊ QUYẾT THÁNG 11/2021 

----- 

 
A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 10/2021 

 I. THÔNG TIN THỜI SỰ  

 - Triển về các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19 của các cấp và của 

Trường; 

 - Triển về các văn bản Quy phạm pháp luật kỳ 7/2021 của Sở; 

- Thông tin thời sự về tình kinh tế, chính trị tỉnh Bình Phước và huyện Bù Đốp; 

 - Triển khai về Kế hoạch dạy và học tháng 11 năm học 2021-2022 đảm bảo công 

tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Sở GD&ĐT và của Trường. 

 II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

1. Ưu điểm  

1.1. Công tác Đảng  

- Công tác chính trị tư tưởng:  

+ Tiếp tục quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh 

thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo các văn bản hướng 

dẫn của các cấp trong tình hình mới tại trường; 

+ Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2021: 

* Thực hiện Kế hoạch của của Huyện ủy và của Đảng bộ; 

* Tiếp tục giám sát cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện 

nhiệm vụ kép: Vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tại trường và ở địa phương; 

+  Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ và kỷ cương kỷ luật hành chính ở đơn vị. 

- Công tác tổ chức, cán bộ: 

+  Triển khai các văn bản của cấp trên; 
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+  Tiếp tục thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; 

+ Công tác phát triển Đảng: Kết nạp 2 Đảng viên mới. 

+ Duy trì tốt các cuộc họp theo quy định. 

- Công tác kiểm tra, giám sát: 

+  Triển khai các văn bản của cấp trên; 

+  Tiếp tục giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; 

+ Tiếp tục giám sát cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện 

nhiệm vụ kép: Vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tại trường và ở địa phương. 

1.2. Lãnh đạo công tác chính quyền  

-  Công tác tổ chức:    

+  Tiếp tục triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học 

sinh thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo các văn bản hướng 

dẫn của các cấp trong tình hình mới tại trường và ở địa phương; 

+ Hoàn tất công tác nhân sự cho năm học 2021-2022: TTCM,TPCM.  

+ Chỉ đạo tốt công tác : Hội Nghị CNVC- người lao động, Đại Hội Chi Đoàn 

trường, CMHS toàn trường bằng hình thức trực tuyến trong tình hình dịch bệnh Covid-

19 diễn ra phức tạp.  

- Công tác chuyên môn: 

 + Các tổ SH CM định kì theo qui định. 

  + Triển khai tập huấn cho GV về nâng cao năng lực DH trực tuyến. 

  +Tham gia thiết ké bài giảng E-learning 

 + Kịp thời giúp đỡ các HS chưa có phương tiện học tập; động viên, tặng quà các HS 

bị F0, F1 trong khu cách li. 

1.3. Công tác lãnh đạo đoàn thể  

- Công đoàn 

+ Đã quán triệt toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo các văn bản hướng dẫn của các cấp trong tình 

hình mới tại trường và ở địa phương; 

+ Phối hợp với trường tổ chức công tác thi đua của năm học 2021-2022. 

-  Đoàn trường  
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+ Quán triệt ,tuyên truyền toàn thể đoàn viên thanh niên thực hiện nghiêm công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo các văn bản hướng dẫn của các cấp trong tình 

hình mới tại trường và ở địa phương; 

+ Vận động hổ trợ sim Data cho học sinh gặp khó khăn khi học trực tuyến. 

+ Triển khai công tác thi đua học sinh của năm học 2021-2022 

+ Tham mưu và chuẩn bị nhân sự cho BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2021-2022; 

+ Triển khai ngay công tác thi đua bề nổi của các khối lớp, xây dựng lại và triển khai 

nội quy trường cho học sinh toàn trường thực hiện ngay từ đầu năm học. 

1.4. Công tác Quốc phòng-An ninh  

-  Duy trì nghiêm công tác trực SSCĐ, đảm bảo ANCT-TTATXH trong nhà trường; 

- Quán triệt cán bộ, chiến sĩ trong Ban CHQS trường và Tiểu đội tự vệ thực hiện 

nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo các văn bản hướng dẫn của các 

cấp trong tình hình mới tại trường; 

-  Chuẩn bị lực lượng sẳn sàng thực hiện nhiệm vụ về phòng chống dịch Covid-19 

tại địa phương; 

- Tham dự  họp luân phiên giao ban tháng và các cuộc họp ở Ban CHQS huyện  

 - Thực hiện ngay chương trình GDQP-An ninh cho học sinh toàn trường; 

2. Hạn chế 

- Công tác hội họp tạm dừng, chuyển sang trực tuyến bằng Zoom nên hiệu quả 

chưa cao; 

- Công tác dạy học trực tuyến còn gặp nhiều khó khăn về phần mền, đường truyền 

mạng internet và trang thiết bị dạy và học; 

B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 11/2021 

I. CÔNG TÁC ĐẢNG 

1. Công tác chính trị tư tưởng   

- Tập trung sức mạnh cả hệ thống chính trị, đoàn kết làm tốt công tác chính trị tư 

tưởng cho toàn thể CB-GV-CNV nhà trường yên tâm công tác. (vai trò của các đ/c ĐUV, 

của các chi bộ, của Công đoàn, ĐTN phải làm tốt công tác đã thông tư tưởng) 

- Tiếp tục quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh 

thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo các văn bản hướng 

dẫn của các cấp trong tình hình mới tại trường; 

- Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2021: 
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+ Thực hiện Kế hoạch của của Huyện ủy và của Đảng bộ; 

+ Tiếp tục giám sát cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện 

nhiệm vụ kép: Vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tại trường và ở địa phương; 

-  Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ và kỷ cương kỷ luật hành chính ở đơn vị. 

2. Công tác tổ chức, cán bộ 

-  Triển khai các văn bản của cấp trên; 

- Hoàn thành hồ sơ bổ nhiệm lại phó hiệu trưởng cho đ/c Nguyễn Ngọc Huân. 

- Hoàn thành hồ sơ kết nạp Đảng cho quần chúng Lê Thị Thanh Trúc, đảm bảo chỉ 

tiêu phát triển đảng của Huyện ủy giao. 

- Thống nhất cữ cán bộ nguồn tham gia học lớp nghiệp vụ quản lí. 

-  Tiếp tục thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của các cấp trong tháng; duy trì tốt các cuộc họp 

theo quy định. 

- Thành lập ban Vì dự tiến bộ của phụ nữ (đề xuất đồng chí Trúc Giang làm công 

tác thường trực). 

- Lấy ý kiến ra nghị quysest cho đồng chí Trúc kết nạp Đảng. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát  

-  Triển khai các văn bản của cấp trên; 

-  Tiếp tục giám sát cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Tiếp tục giám sát cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện 

nhiệm vụ kép: Vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị vừa thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 tại trường và ở địa phương. 

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN  

1. Công tác tổ chức    

-  Tiếp tục triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học 

sinh thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo các văn bản hướng 

dẫn của các cấp trong tình hình mới tại trường và ở địa phương; 

- Tổ chức họp cán bộ chủ chốt lấy ý kiến, phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại cho đ/c 

Nguyễn Ngọc Huân. 
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- Lập tờ trình xin sở GD đánh giá ngoài để công nhận trường đạt chuẩn mức độ 1 

- Chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn trường, CMHS toàn trường tùy theo mức độ dịch 

bệnh Covid-19; 

- Hỗ trợ quà cho cán bộ giáo viên nhân ngày 20/11. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-

2022 của Nhà trường và các cơ quan đoàn thể trường; 

2. Công tác chuyên môn 

 - Thực hiện tiêm chích phòng dịch Covid-19 cho học sinh từ 12 tuổi đến 17 tuổi 

theo kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 12/11/2021 của chủ tịch tỉnh Bình phước.(GVCN 

lập thông tin học sinh chính xác chậm nhất 10h 17/11/2021) 

- Tổ chức tốt kiểm tra giữa kì bằng phần mền Azota (GVBM hướng dẫn học sinh 

phải biết kĩ năng thao tác làm bài kiểm tra trên phần mền azota) 

- Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chương trình giảng dạy và chấp hành quy chế 

chuyên môn của cán bộ, giáo viên, học sinh trong tháng 11/2021. 

III. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO ĐOÀN THỂ  

1. Công đoàn 

- Cùng với BGH nhà trường phối hợp quan tâm đời sống tinh thần vật chất giáo 

viên trong dịp 20/11. Không họp mặt 20/11 do tình hình dịch covid-19 diễn ra phức tạp, 

chỉ đưa các QĐ các cấp khen thưởng tuyên dương lên Zalo, Website trường, cấp phát 

tiền thưởng,hỗ trợ quà 20/11 kịp thời. 

- Cùng với BGH nhà trường tuyên truyền khuyến khích CB-GV-HS tham gia cuộc 

thi chào mừng 25 năm tái lập tỉnh Bình phước khác vọng và vương lên. 

- Phối hợp với trường phát động các phong trào thi đua của năm học 2021-2022; 

- Đưa bài viết tri ân thầy cô lên website. 

2. Đoàn trường  

- Tiếp tục quán triệt toàn thể đoàn viên thanh niên thực hiện nghiêm công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid -19 theo các văn bản hướng dẫn của các cấp trong tình hình mới 

tại trường và ở địa phương; 

- Phát động các phong trào chào mừng 20/11 

- Tham gia các hội thi onlien. 

- Tập huấn công tác kĩ năng đoàn hội cho lớp trưởng, Bí thi chi đoàn. 

- Chuẩn bị tổ chức Đại Hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2021-2022 khi có công văn chỉ đạo 

của Huyện Đoàn. 



 6 

IV. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH  

-  Duy trì nghiêm công tác trực SSCĐ, đảm bảo ANCT-TTATXH trong nhà trường; 

- Quán triệt cán bộ, chiến sĩ trong Ban CHQS trường và Tiểu đội tự vệ thực hiện 

nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo các văn bản hướng dẫn của các 

cấp trong tình hình mới tại trường; 

-  Chuẩn bị lực lượng sẳn sàng thực hiện nhiệm vụ về phòng chống dịch Covid-19 

tại địa phương; 

- Tham dự  họp luân phiên giao ban tháng và các cuộc họp ở Ban CHQS huyện 

(nếu có); 

 - Tiếp tục thực hiện chương trình GDQP-An ninh cho học sinh toàn trường; 

- Thực hiện kế hoạch bắn đạn thật cho giáo viên, học sinh năm học 2021-2022. 

Nghị quyết được thông qua tại phiên sinh hoạt Đảng ủy và quán triệt trong toàn thể 

công chức, viên chức, nhân viên của đơn vị. Đảng ủy căn cứ Nghị quyết, lãnh đạo đơn 

vị, tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị./.  

Nơi nhận: 

      - BTG Huyện ủy (để báo cáo);        TM. ĐẢNG BỘ 
    - Văn phòng Huyện ủy (để báo cáo);              BÍ THƯ 
     - UBKT Huyện ủy (để báo cáo);  

   - BTC Huyện ủy (để báo cáo); 

      - Ban DV huyện ủy (để báo cáo); 

     - Ban CHQS huyện (để báo cáo); 

            - CB-ĐV-GV-NV (thực hiện); 

       - Lưu: Đảng bộ.                                                                                      Trương Thanh Bình                                                                                                                                                                                                                   
 


