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ĐẢNG ỦY PHƯỜNG BÃI CHÁY

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC BÃI CHÁY
*
Hạ Long, ngày 05 tháng 8 năm 2021
Số: 14 - TB/ CB

THÔNG BÁO
Kết luận của Ban chi ủy tại cuộc họp chi bộ tháng 8/2021
Vào hồi 8 giờ ngày 03/8/2021, Ban chi ủy chi bộ trường Tiểu học Bãi Cháy
đã tổ chức kiểm điểm đánh giá công tác chính trị tháng 7/2021 và dự thảo kế hoạch
nhiệm vụ chính trị tháng 8/2021. Đ/c Nguyễn Thị Hương – Bí thư chi bộ chủ trì
hội nghị.
Tham dự hội nghị có 38/38 đ/c đảng viên, đạt tỉ lệ đảng viên có mặt dự họp
100%. Sau khi nghe Ban chi ủy báo cáo kiểm điểm đánh giá công tác chính trị
tháng 7/2021 và dự thảo kế hoạch nhiệm vụ chính trị tháng 8/2021, các ý kiến thảo
luận, tham gia tại cuộc họp, Ban chi ủy kết luận chỉ đạo công tác chính trị của chi
bộ như sau:
I. Đánh giá nhiệm vụ chính trị tháng 7
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả công tác xây dựng Đảng
- Cán bộ, đảng viên chi bộ có tư tưởng lập trường vững vàng, thực hiện tốt
các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm
túc điều lệ Đảng, không có đảng viên vi phạm pháp luật từ mức cảnh cáo trở lên.
- 97% đảng viên chi bộ đã tham gia tập trung quán triệt, học tập, triển khai
thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề
học tập toàn khóa - Chuyên đề năm 2021 tại Đảng bộ phường Bãi Cháy.
- Chi bộ đã hoàn thành hồ sơ xét kết nạp Đảng chính thức cho đ/c Nguyễn
Thị Hạnh; báo cáo về Đảng ủy phường Bãi Cháy.
Đảng viên 213 tích cực cùng tổ dân khu phố tham gia công tác chống dịch
và hoạt động trong hè.
2. Thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII gắn với chỉ thị 05
- Cán bộ đảng viên quần chúng trong nhà trường đều gương mẫu rèn luyện
phẩm chất đạo đức chính trị, không suy thoái. Các đảng viên, quần chúng đều thực
hiện đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là
các nhà giáo mẫu mực, được phụ huynh tin tưởng, học sinh yêu quý. Thực hiện
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tuyển sinh, chuyển trường và các công tác khác đảm bảo tiếp dân nghiêm túc,
không gây phiền hà nhũng nhiễu cho nhân dân, không tham nhũng.
3. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị nhà trường
- Chi bộ chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
bệnh Covid 19, không xảy ra có người bị mắc covid19 trong nhà trường. GVCN
phối hợp với CMHS điều tra dịch tễ của CMHS, học sinh đi từ vùng dịch về theo
hướng dẫn của phòng GD để thực hiện cách ly theo quy định. Kết quả: Nhà trường
không có CMHS, giáo viên, học sinh đi từ vùng dịch về. Công tác phòng dịch
covid19 đảm bảo an toàn.
- Chi bộ chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt phòng chống bão lũ, bảo vệ tài sản
đảm bảo an toàn. Thực hiện thảo luận dân chủ dự thảo quy chế luân chuyển của
giáo viên ( thông báo số 3) của Thành ủy Hạ Long.
- Chi bộ chỉ đạo nhà trường có hoạt động tuyên truyền kỉ niệm ngày thương
binh liệt sĩ ( đã làm 1 clip tuyên truyền); tham gia cùng đoàn của phường viếng
nghĩa trang liệt sĩ của địa phương.
- Chỉ đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh theo đúng
công văn hướng dẫn chỉ đạo. Đến thời điểm này nhà trường nhận được 392 đơn
tuyển sinh của CMHS. Trường hợp vượt chỉ tiêu tuyển sinh nhà trường đã cùng
UBND phường, công an phường đi xác minh để làm cơ sở quyết định việc nhận
học sinh đúng tuyến trình thành phố phê duyệt. Tiếp tục có giải pháp xây dựng
trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2020 – 2025.
II. KẾ HOẠCH, CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ THÁNG 8/2021
1. Về công tác chính trị, tư tưởng
- Thông tin tới chi bộ bản tin chi bộ tháng 8 của Ban tuyên giáo Thành ủy
Hạ Long; Nghị quyết tháng 8 của Đảng ủy phường Bãi Cháy.
- Thông tin nội dung bài ngày 29/7/2021: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã
ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước
ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; Quy định về tuổi bổ nhiệm,
giới thiệu cán bộ ứng cử (trích Kết luận số 08-KL/TW, ngày 15/6/2021 của Bộ
Chính trị): Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo
Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ: (1)Tiêu chí xã , phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật : 05 Tiêu chí (20 chỉ
tiêu); Quy định mới về hủy, xác lập lại số định danh cá nhân theo Thông tư số
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59/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công
dân và Nghị định số 37/2021/NĐ-CP hướng dẫn:
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày
02/12/2020 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 18/12/2020 của Thành ủy
về phương hướng, nhiệm vụ và Chủ đề công tác năm 2021. Chỉ đạo nhà trường
tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid19,
không chủ quan lơ là làm lây lan dịch bệnh. Tự giác khai báo y tế khi ra ngoài tỉnh
Quảng Ninh theo quy định. Tuyên truyền quán triệt tới CB, GV, NV, PH và HS
các công văn chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh. Tuyên truyên tới CB, GV, NV
tích cực tham gia tiêm vắc-xin phòng chống dịch Covid19 theo hướng dẫn của y tế.
Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;
Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và Chuyên đề
toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 về “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; triển khai thực hiện các mô
hình “ Trường học hạnh phúc” trong học tập và làm theo Bác đã đăng ký đầu năm
2021.
Tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện trong tháng 8/2021, như: 91 năm Ngày truyền
thống ngành Tuyên giáo của Đảng 01/8 (1930-2021); 100 năm ngày sinh đồng chí Lê
Quang Đạo 08/8 (1921-2021); 130 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/18918/2021); 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945) và Quốc khánh
nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945); 76 năm Ngày truyền thống Công an
nhân dân (19/8); 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8)…
- Các đ/c đảng viên gương mẫu, luôn có tư tưởng chính trị vững vàng; thực
hiện đúng đường lối của Đảng và nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng,
không vi phạm 19 điều đảng viên không được làm. Đặc biệt là trong công tác
phòng chống dịch bệnh Covid trong trạng thái bình thường mới.
2. Công tác xây dựng, phát triển Đảng
-100% đảng viên tiếp tục thực hiện tốt công tác đảng viên 213 trong dip hè
tại tổ dân khu phố.
- Chi bộ đã giới thiệu nhận xét đồng chí Vũ Việt Nga, quần chúng ưu tú để xác
minh lý lịch đề nghị Đảng ủy, Thành ủy quyết định kết nạp đảng viên mới. Giao
cho đ/c Trần Thị Thanh Thủy- Chi ủy viên thực hiện điều tra xác minh lý lịch,
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hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng; đ/c Lê Ngọc bích tiếp tục bồi dưỡng đ/c
Nguyễn Thị Hạnh để phấn đấu kết nạp đảng viên chính thức.
-Tiếp tục bồi 5 quần chúng ưu tú đã tham gia học cảm tình Đảng để giới thiệu
vào Đảng trong thời gian tới, giao cho các tổ trưởng tổ công đoàn theo dõi giúp đỡ.
3. Thực hiện nghị quyết TW4 khóa XII gắn với chỉ thị 05 của bộ chính trị.
- Các đảng viên, quần chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác học tập, làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, sáng tạo, có những
sáng kiến, ý tưởng hay trong công tác giáo dục nhà trường.
- Thực hiện tốt Chuẩn đạo đức nhà giáo, lắng nghe chia sẻ quan tâm giúp đỡ
đồng nghiệp và học sinh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Các đồng chí cán bộ, đảng viên, giáo viên vận dụng sáng tạo việc học tập tư
tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác dạy học chuẩn bị năm học mới, vận
dụng sáng tạo khoa học đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện giảng dạy sách giáo
khoa mới.
4. Nhiệm vụ chính trị, các đoàn thể trong nhà trường
- Chỉ đạo nhà trường tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh trong tình hình
mới theo hướng dẫn của tỉnh và thành phố. Tuyệt đối không lơ là chủ quan, phòng
chống dịch bệnh theo mùa, đảm bảo vệ sinh trường lớp sạch sẽ, kiểm soát người ra
vào trường học. Thường xuyên điều tra dịch tễ của CMHS và HS theo hướng dẫn
của phòng GD.
- Chỉ đạo nhà trường phân công nhiệm vu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên
năm học 2021 – 2022 đảm bảo đúng vị trí việc làm.
- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển sinh nghiêm túc theo hướng dẫn chỉ
đạo. Tuyệt đối không tuyển học sinh trái tuyến. Không gây phiền hà sách nhiễu
trong công tác tuyển sinh. Thực hiện sắp xếp học sinh đảm bảo cân đối nam nữ
giữa các lớp, không có lớp chọn; không chạy trường chạy lớp, đảm bảo minh bạch
công bằng, không gây bức xúc trong dư luận nhân dân.
- Chỉ đạo nhà trường tổ chức tập huấn kiểm định chất lượng trên phần mềm,
hoàn thiện công tác kiểm định năm 2020 – 2021; tiếp tục điều tra phổ cập trẻ sinh
năm 2016 đến năm 2021, chú trọng điều tra chính xác trẻ sinh năm 2016 năm sau
vào học lớp 1 và chịu trách nhiệm về kết quả điều tra phổ cập liên quan đến công
tác phát triển của nhà trường năm học 2022 – 2023.
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- Chỉ đạo nhà trường tích cực bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên
theo phương phap mới; giáo viên dạy học sách giáo khoa mới; bồi dưỡng phương
pháp dạy học trực tuyến hiệu quả.
- Chỉ đạo nhà trường rà soát cơ sở vật chất đảm bảo an toàn phòng chống thiên
tai, mưa dông, bão lũ...Chuẩn bị cơ sở vật chất và mọi điều kiện để tổ chức học
sinh tựu trường theo hướng dẫn của phòng giáo dục.
- Chỉ đạo nhà trường rà soát quan tâm học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trong mùa dịch để có giải pháp hỗ trợ học sinh đảm bảo 100% học sinh đủ điều
kiện học tập cùng bạn bè.
-CB,GV thực hiện nghiêm túc quy định dạy thêm, học thêm, không dạỵ trước
chương trình lớp 1.
Nơi nhận
- Ban chi ủy nhà trường;
- Chi bộ nhà trường;
- Lưu: VT.

T/M BAN CHỈ ỦY
BÍ THƯ

Nguyễn Thị Hương

