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ĐẢNG BỘ XÃ EA M’NANG 

CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 

* 

Số:…- BC/CBNH 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 

Ea M’Nang ngày 20 tháng 03 năm 2021 
 

 

BÁO CÁO 

Sơ kết 05 năm thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016  của Bộ chính trị về  

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

 

Thực hiện Công văn số 17-KH/ĐU của Đảng ủy xã Ea M’Nang ngày 16 tháng 

03 năm 2021 về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về việc 

“ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Chi 

bộ trường THCS Nguyễn Huệ báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

Tổng số Đảng viên hiện nay là 16 Đảng viên. Trong đó: 

Đảng viên chính thức là: 16 đ/c. 

Đảng viên dự bị là: 0 đ/c. 

Đảng viên nữ là: 10 đ/c. 

Đảng viên là người dân tộc : 0 đ/c 

Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên: 

Đảng viên có trình độ Thạc sĩ: 01 đ/c 

Đảng viên có trình độ Đại học: 15 đ/c. 

Đảng viên có trình độ Cao đẳng: 0 đ/c 

Đảng viên có trình độ Trung cấp lí luận chính trị: 02 đ/c 

1. Thuận lợi  

- Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm kịp thời và sự chỉ đạo sát sao của Đảng 

ủy và chính quyền UBND xã, động viên kịp thời giúp Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm 

vụ. 

- Đảng viên trong chi bộ yên tâm công tác, chấp hành tốt mọi chủ trương 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Tham gia đầy đủ, 
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nghiêm túc các đợt sinh hoạt chi bộ, học tập Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản của 

Đảng bộ các cấp. Không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được 

làm.  

2. Khó khăn 

Trong công tác còn một số cá nhân chưa mạnh dạn đề xuất và tham mưa các 

giải pháp, nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác quản lí chỉ đạo dạy và học của 

lãnh đạo nhà trường nên cũng phần nào làm ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt 

cũng như hoạt động chuyên môn của nhà trường.  

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾT QUẢ 

ĐẠT ĐƯỢC. 

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 CT/TW của Bộ 

Chính Trị. 

1.1. Công tác quán triệt, tuyên truyền và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo, triển khai thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 

- Hằng năm, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai việc 

thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong Chi bộ và các đ/c đảng viên kịp thời và hiệu quả.  

- Chi bộ và nhà trường đã tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề “Đẩy mạnh 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới 100% các 

đ/c đảng viên và cán bộ, giáo viên trong trường.  

- Nhà trường, các đoàn thể tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, 

thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa 

dạng, sinh động, hấp dẫn, kết hợp phương pháp tuyên truyền miệng các nội dung 

chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, và học sinh.  

- Thông qua việc học tập chuyên đề trên đã giúp cho đảng viên, cán bộ giáo 

viên nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc vận động, tích cực hưởng ứng, tham gia 

thực hiện cuộc vận động với một thái độ nghiêm túc, tự giác và có trách nhiệm. 

100% đảng viên, cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường nhận thức được việc 

học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là một đợt học tập 
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chính trị đơn thuần mà học tập là để làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. 

         - Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện: Chi bộ 

và nhà trường đã ban hành kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề của từng năm.  

- Mỗi năm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đầu năm và một Hội nghị tổng 

kết cuối năm (Tổng số Hội nghị trong 05 năm qua là 10 lượt). Ngay từ khi có Kế 

hoạch, Chi bộ và nhà trường đã hướng dẫn, chỉ đạo các  đoàn thể tiếp tục duy trì, 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ 

sở phát huy những mặt tích cực và đưa ra các các giải pháp cụ thể nhằm hạn chế 

những tồn tại, hạn chế năm trước.  

- Tổ chức cho đảng viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên trường xây dựng kế 

hoạch (cam kết) học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ chí Minh và viết bài 

thu hoạch theo từng chuyên đề: 100% CB, GV, NV nhà trường tham gia viết thu 

hoạch.   

1.2.Việc tổ chức học tập, sinh hoạt các chuyên đề trong 5 năm qua 

(2016,2017,2018,2019,2020) 

Kết quả học tập các chuyên đề hàng năm: 

 - Năm 2016 học tập chuyên đề Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách 

gương mẫu nói đi đôi với làm. (Số buổi Hội nghị: 2; hình thức: tập trung, số 

lượng cán bộ đảng viên tham gia: 16; số quần chúng tham gia: 28)  

- Năm 2017, học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong 

cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”. (Số buổi Hội nghị: 2; hình thức: tập trung, số 

lượng cán bộ đảng viên tham gia: 17; số quần chúng tham gia: 27)  

- Năm 2018, học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người 

đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”. ”. (Số buổi Hội nghị: 2; hình thức: tập trung; 

số lượng cán bộ đảng viên tham gia: 17; số quần chúng tham gia: 27)  
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- Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống 

nhân dân”. (Số buổi Hội nghị: 02; hình thức: tập trung; số lượng cán bộ đảng 

viên tham gia: 16; số quần chúng tham gia: 27)  

-Năm 2020 “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”. 

 (Số buổi Hội nghị: 02; hình thức: tập trung; số lượng cán bộ đảng viên tham 

gia: 16; số quần chúng tham gia: 26)  

Ngoài ra mỗi tháng chi bộ tổ chức họp Chi bộ 1 lần với sự tham gia của 

100% các đ/c đảng viên, trong các lần họp Chi bộ đều có đánh giá kết quả việc 

thực hiện chuyên đề, chỉ ra những hạn chế tồn tại để thực hiện tốt hơn chuyên đề 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

1.3. Kết quả việc hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo trong thời gian qua.  

Trong các năm từ năm 2016 đến nay Chi bộ và tập thể sư phạm nhà trường 

theo các năm học thường xuyên đóng góp kinh phí để hỗ trợ quần áo, sách vở cho 

các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn như hộ nghèo hoặc cận nghèo, buôn kết 

nghĩa Buôn Sut Mgru, mẹ Việt Nam anh hùng … 

Năm 2018 Chi bộ nhà trường nhận tài trợ từ gia đình Cô Út ở tại thôn 2 xã 

EaMnang, 20 xe đạp  cho học sinh nghèo, mỗi chiếc xe trị giá 600.000đ.  

Năm 2019. Chi bộ nhà trường nhận tài trợ từ tập đoàn Như Ý Việt Nam, 10  

sổ tiết kiệm cho học sinh nghèo, mỗi sổ trị giá 1.000.000đ . 

1.4. Công tác triển khai và thực hiện các nội dung đột phá, việc giải quyết các 

vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Hàng năm Chi bộ đều thực hiện tốt việc thảo luận để xây dựng kế hoạch của 

tập thể và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh. Từng đảng viên chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề 

của hàng năm và đăng ký thực hiện.  
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Chi bộ yêu cầu đảng viên xây dựng kế hoạch cần phải đề ra những công việc 

cụ thể, thiết thực theo chức năng, nhiệm vụ công tác của cá nhân nhằm khắc phục 

những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong năm đã qua, thể hiện nội dung 

phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện của bản thân về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch (hoặc bản cam kết) cá nhân thực hiện chuyên 

đề của từng năm đều được báo cáo trước Chi bộ để tập thể Chi bộ tham gia góp ý, 

sau đó cá nhân hoàn chỉnh và lưu lại Chi bộ để Chi bộ theo dõi đánh giá việc thực 

hiện thường xuyên.  

Chi bộ thường xuyên theo dõi, đánh giá việc thực hiện nội dung đăng ký “làm 

theo” Bác của cá nhân. Đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt thường kỳ của Chi 

bộ. Chi bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt những nội dung có liên quan trực tiếp với 

nhiệm vụ chính trị của tập thể và các đảng viên của Chi bộ; thảo luận, trao đổi về 

các giải pháp khắc phục những hạn chế yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu; 

có kiểm điểm đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và báo cáo 

cấp ủy cấp trên; Cuối năm, từng đảng viên báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ. Lấy 

kết quả thực hiện việc học tập và làm theo Bác là một trong những tiêu chí quan 

trọng đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm. 

1.5. Việc đưa nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, định kỳ gắn với việc nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/07/2018 của Ban Tổ 

Chức Trung ương về “ Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

 Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng về 

đạo đức, tự học và sáng tạo". Trong quá trình thực hiện nhà trường tập trung chỉ 

đạo vào các hoạt động:  

- Đối với các cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục, quán triệt sâu sắc cuộc vận 

động "Đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh" mà trọng tâm là rèn luyện tư cách, phẩm chất nhà giáo, chống tư tưởng suy 

thoái đạo đức lối sống; xây dựng phong cách nhà giáo mẫu mực; tôn trọng và hết 

lòng tận tụy vì học sinh thân yêu; thực hiện dân chủ, kỷ cương trong nhà trường, 
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không vi phạm đạo đức nhà giáo; thường xuyên tự học nâng cao trình độ, hiện tại 

nhà trường có 40/41 giáo viên có trình độ Đại học, 1/41 giáo viên có trình độ thạc sĩ. 

- Tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của trường tập trung trí tuệ 

xây dựng, ban hành các quy chế, nội qui của trường và tập trung thực hiện: 

       + Sửa đổi lối làm việc: Các cuộc họp đúng giờ, ngắn gọn, chất lượng hơn; 

       + Tiết kiệm điện, nước, sử dụng điện thoại, văn phòng phẩm; 

       + Cụ thể hóa đơn giản các trình tự thủ tục hành chính; 

       + Xây dựng củng cố bộ máy nhân sự của trường ngày càng ổn định với 3 tổ 

chuyên môn. 01 tổ cấp dưỡng và 01 tổ văn phòng. 

       + Xây dựng quy trình mua sắm, sửa chữa trang thiết bị cơ sở vật chất theo 

đúng quy trình, quy định; 

       + Công khai các chế độ chính sách của trường đến toàn thể cán bộ, giáo viên, 

nhân viên; 

       + Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường; 

       + Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo cho 

học sinh noi theo; 

       + Đổi mới phương pháp giảng dạy: Lấy học sinh làm trung tâm nhằm phát 

huy phẩm chất và năng lực học sinh. Xây dựng giáo án, bài giảng phù hợp với đối 

tượng học sinh. 

 + Tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng với thực tiễn 

công việc; 

- Cơ quan: Đạt cơ quan đơn vị văn hóa các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020. 

- Công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn 2017-2020: 

+ Năm 2017: Kết nạp 01 đảng viên 

+ Năm 2019: Kết nạp được 01 đảng viên 

       - Thông qua phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đặc biệt là đảng viên trong chi 
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bộ đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào thi đua, góp phần 

xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh.       

     * Về cá nhân: 

Điển hình trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” là 01 đồng chí đó là: Đ/c Nguyễn Hữu Công –Bí thư Chi bộ, 

hiệu trưởng nhà trường. 

1.6. Công tác kiểm tra, tự kiểm tra của cấp ủy trong triển khai thực hiện chỉ thị 05 –

CT/TW. 

Nhà trường thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động để đánh giá, rút 

kinh nghiệm và tìm ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Qua kiểm tra các 

đoàn đều kết luận chi bộ, nhà trường thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà 

nước, không có dấu hiệu vi phạm, tham nhũng; thực hành tiết kiệm, tập thể đoàn kết 

không có thư khiếu kiện; đảm bảo quy chế dân chủ, mọi việc công khai minh bạch. 

Chi bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện chuyên đề.  

Công tác thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Qua kiểm tra 

giám sát không có CB, GV, NV vi phạm. 

2. Kết quả đạt được.  

- Báo cáo kết quả thực hiện.  

+ Chỉ thị số 23-CT/HU ngày 25/9/2018 của Ban Thường Vụ huyện ủy về việc  

“đẩy mạnh công tác cải tạo cảnh quan và vệ sinh môi trường trong xây dựng nông 

thôn mới và đô thị văn minh trên địa bàn huyện” 

BGH và tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường đã thực hiện nghiêm túc và 

có hiệu quả chỉ thị số 23 của BTVHU về việc cải tạo cảnh quan và vệ sinh môi 

trường, tích cực trong việc trồng và chăm sóc cây xanh trong vườn trường, xây dựng 

môi trường đảm bảo điều kiện Xanh – Sạch – Đẹp phù hợp với môi trường học tập 

và vui chơi của các cháu trong độ tuổi mầm non. Làm tốt công tác tuyên truyền vận 

động đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường và phụ huynh học sinh cùng 

chung tay xây dựng trường đạt CQG mức độ I. Giáo dục học sinh biết giữ gìn vệ 



- 8 - 
 

sinh chung không xả rác bừa bãi tại khuôn viên trường học và không vứt rác ra 

đường.  

+ Quyết định số 2008-QĐ/TU ngày 30/5/2018 “ về việc sửa đổi, bổ sung một 

số điều của quy định số 10-QĐ/TU ngày 11/8/2015 của Ban Thường Vụ tỉnh ủy” 

Tập thể sư phạm nhà trường thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc không 

sử dụng rượu, bia và các chất kích thích trong giờ làm việc. Tuyệt đối không để xảy 

ra tình trạng lạm dụng bia rượu dẫn đến mất tự chủ trong trường học, 

+ Công văn số 258-CV/HU của Ban Thường Vụ huyện ủy, kết quả huy động 

nguồn kinh phí để xây dựng, sửa chữa các công trình vệ sinh trong trường học. 

Thực hiện nghiêm túc việc mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đóng góp 

1,000đ/ngày để cùng chung tay xây dựng những ngôi nhà tình nghĩa trên địa bàn 

huyện. Số kinh phí đóng góp 1000đ/ngày từ năm 2016 đến nay của trường là trên 77 

triệu đồng 

Việc đóng góp kinh phí xây dựng nhà vệ sinh cho các trường học trên địa bàn 

huyện được tập thể giáo viên, nhân viên nhiệt tình ủng hộ mỗi người một ngày 

lương kinh phí nộp về tại UB huyện theo đúng địa chỉ và số tài khoản quy định 

+ Công tác vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền công 

tác xây dựng nông thôn mới là việc làm chung của mọi người dân trên địa bàn vì 

vậy tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đang công tác và cư trú tại địa 

bàn xã Ea M’Nang luôn có tinh thần đóng góp về công sức và vật chất để góp phần 

xây dựng nông thôn mới, thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương. 

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

1. Ưu điểm 

Thông qua nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ đối với mỗi cán bộ, đảng 

viên, giáo viên, nhân viên trong cơ quan. Qua đó cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân 

viên đã có ý thức cao hơn trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức bản thân, gương mẫu 

trong mọi công việc, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong các 

năm học. 
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Trong 05 năm qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”, chi bộ đã quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền 

triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến toàn bộ đảng  viên 

trong  chi bộ, công tác đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm và phát triển đảng 

được quan tâm cả về chất lượng lẫn số lượng. Hiện nay số đảng viên của chi bộ là 

16/42 chiếm 38% tổng số CB, GV, NV nhà trường. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

quy hoạch đội ngũ cán bộ cơ sở được thực hiện đúng quy trình.  

Việc kiểm tra giám sát đã có sự đổi mới về nội dung, phương pháp lãnh đạo, 

bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành  GDĐT. Chi bộ Đảng và Hội đồng 

sư phạm trường phát huy truyền thống của nhà trường, luôn nêu cao tinh thần đoàn 

kết, khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị cơ bản đã đề ra, 

giữ vững ổn định nhà trường, không ngừng đổi mới và phát triển bền vững. 

2. Hạn chế và nguyên nhân 

Một số đảng viên thực hiện chưa thật thường xuyên về tính nêu gương, tinh 

thần  phê bình và tự phê bình. Nguyên nhân do e dè, chưa mạnh dạn phát biểu trong 

các cuộc họp chi bộ; Các giải pháp đưa ra là: Ban Chi ủy cần phải gương mẫu nêu 

gương trong phê và tự phê bình, “tự soi, tự sửa” để cấp dưới và nhân dân học tập, 

noi theo, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của Đảng viên. Hướng cho đảng viên 

thẳng thắn, nghiêm túc đưa ra những ưu, khuyết điểm của bản thân, rồi sau đó mạnh 

dạn chỉ ra những ưu khuyết điểm của đồng nghiệp để cùng hoàn thiện bản thân. 

Đánh giá chung việc thực hiện chỉ thị 05 trong năm 5 qua và nhiệm vụ 

trong thời gian sắp tới.  

Trong 05 năm vừa qua Chi bộ đã chỉ đạo các đảng viên trong Chi bộ và đội 

ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện có hiệu quả về 

việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

bằng những việc làm thiết thực và có hiệu quả như trong báo cáo đã nêu.  

Chi bộ đề ra phương hướng nhiệm vụ sắp tới cụ thể như sau: 
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- Tiếp tục tập trung chỉ đạo đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên quan trọng 

trong Chi bộ, trong nhà trường, liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống và việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. 

- Ban Chi ủy, Ban giám hiệu chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn 

mực đạo đức phù hợp đặc điểm cụ thể của chi bộ, của nhà trường. Yêu cầu mỗi cán 

bộ đảng viên phấn đấu thực hiện nghiêm túc  các chuẩn mực đạo đức, đạo đức và 

phong cách nhà giáo coi đó là một tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá 

kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân tập thể hàng năm. 

Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhà trường, 

củng cố tăng cường niềm tin của giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh đối với sự 

lãnh đạo của Chi bộ nói riêng và niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo Đảng 

nói chung; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường,  

- Ban Chi ủy thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trên nguyên 

tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, gắn với việc thực hiện 

mục tiêu của phong trào thi đua. Hướng trọng tâm vào công tác quản lý các mặt: 

phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo sự ổn định; 

giữ vững khối đoàn kết thống nhất; nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; 

việc quản lý giáo dục cán bộ, đảng viên, giáo viên nâng cao ý thức chấp hành các 

Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định của Trung ương và của Đảng ủy cấp trên.  

- Ban Chi ủy và Ban giám hiệu nhà trường đã bám sát định hướng của Đảng ủy 

cấp trên và Nghị quyết của Chi bộ. Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Coi trọng 

quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng, gần gũi quan tâm đến lợi ích của mọi 

người, không áp đặt, không nghe thông tin một chiều. Làm theo lời Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã dạy: “Người cán bộ phải gần dân, hiểu tâm lý nguyện vọng của dân, lắng 

nghe ý kiến của dân”. 

- Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ đảng viên, giáo 

viên, học sinh và phụ huynh, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính 
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sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm nội quy, quy định của ngành, của cơ 

quan đơn vị cũng như địa phương. 

- Duy trì tốt các buổi sinh hoạt đảng, thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đầy 

đủ, đúng quy định. 

   Nhận thức, rèn luyện tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên, giáo viên trong 

Chi bộ, trong nhà trường đã có những chuyển biến tích cực, không có cán bộ, đảng 

viên, giáo viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao ý thức trách 

nhiệm, hết lòng vì  sự nghiệp giáo dục - đào tạo, vì học sinh thân yêu! 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không 

Trên đây là kết quả đạt được trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của chi 

bộ trường THCS Nguyễn Huệ. Rất mong nhận được sự đóng góp của các đ/c lãnh 

đạo và cấp ủy Đảng để giúp Chi bộ thực hiện tốt hơn nữa trong những năm tiếp 

theo. 

 

Nơi nhận:  

- Đảng ủy xã Ea M”nang (b/c);   

-Lưu: VT, Chi bộ.  

                TM. CHI BỘ 

  BÍ THƯ 
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