
ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐÔNG ANH                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
CHI BỘ TRƯỜNG THPT ĐÔNG ANH 
                                 * 
    Số: 02 /KHCB-THPTĐA                                              

    Hà Nội, ngày  1 tháng 1 năm 2021 

KẾ HOẠCH 
HOẠT ĐỘNG CHI BỘ NĂM 2021 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 
1. Những thuận lợi, khó khăn 
a. Thuận lợi 
- Đảng viên, các đồng chí Cán bộ giáo viên công nhân viên trong Chi bộ có trình độ 
được đào tạo chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, có vốn kiến thức đạt chuẩn và trên chuẩn   
- Cơ sở vật chất lớp, bàn ghế, trang thiết bị dạy học cơ bản đã được trang bị và đầu 
tư, từng bước đáp ứng được nhu cầu giáo dục. 
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, ngành giáo dục, Chi bộ nhà trường đã đi 
vào hoạt động, thực hiện công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục 
từng bước có hiệu quả. Tập thể Chi bộ đã tập trung sức mạnh đoàn kết của lực lượng 
lao động tri thức đã lãnh đạo, bồi dưỡng cho đội ngũ Cán bộ đảng viên có kinh 
nghiệm về quản lý và thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục trong nhà trường. 
- Các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội ở Địa phương đã tích cực hỗ trợ, động 
viên tinh thần học tập, lao động, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ 
giáo dục ở nhà trường. 
b. Khó khăn         
- Trường nằm ở vị trí chưa thật sự thuận lợi đối với nhu cầu giáo dục: đường đi lại 
nhỏ, hẹp, đông; hàng quán quanh trường nhiều nên phần nào gây khó khăn cho việc 
giáo dục HS 
- Sự quan tâm của phụ huynh đối với việc học của con em còn hạn chế 
2. Tình hình Chi bộ năm 2021 
- Chi bộ trường THPT Đông Anh hoạt động dưới sự chỉ đạo, phân công giao nhiệm 
vụ của Huyện ủy Đông Anh; thực hiện sự chỉ đạo và phối hợp công tác của các cơ 
quan, ban ngành cấp trên. 
- Tổng số đảng viên chi bộ tính đến ngày 31/12/2020 là 28 đảng viên/78 CBGV-NV, 
tỷ lệ đảng viên trong nhà trường là 35,9%. 
        Trong đó: Đảng viên chính thức là: 24 đ/c. Đảng viên nữ là: 16 đ/c. 
* Kết quả đánh giá xếp loại TCCSĐ, ĐV năm 2020: 



- Chi bộ: Đạt chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
- Lãnh đạo: ĐC Phạm Thị Hiền và Hữu Trung Kiên loại Tốt 
- Đảng viên: HTXSNV: 05 đ/c, HTTNV: 19 đ/c, Không HTNV: 0 đ/c; HU khen 01 
đ/c( Hữu Trung Kiên) 
* Kết quả phát triển Đảng viên năm 2020: Kết nạp 02 đảng viên mới. Đang bồi 
dưỡng 04 đoàn viên ưu tú đã học cảm tình đảng. 
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
1. Lãnh đạo công tác chuyên môn: 
- Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp giảng dạy, tiếp cận với chương trình GDPT 
2018; Tập trung phụ đạo mũi nhọn và đại trà; tập trung cao độ đối với học sinh yếu 
kém, ôn tập cho học sinh khối 12 đạt kết quả tốt nhất trong kì thi TN THPT. Tổ chức 
kiểm tra tập trung, kiểm tra định kỳ và các kỳ thi khác nghiêm túc đúng qui định. 
Hoàn thành nội dung chương trình đúng theo kế hoạch năm học. 
- Dự giờ thao giảng, kiểm tra nội bộ, xây dựng kế hoạch chuyên môn, thống kê báo 
cáo đầy đủ, kịp thời. 
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, hướng nghiệp, NGLL cho học sinh 
theo kế hoạch năm học. Tổ chức lễ tri ân, trưởng thành cho học sinh khối 12. 
- Nâng cao chất lượng dạy học, giáo viên tham gia bồi dưỡng thường xuyên, bồi 
dưỡng theo kế hoạch… sinh hoạt chuyên đề Cụm. 
- Tổ chức tốt chế phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự giữa nhà trường và địa phương 
theo định kỳ. Thực hiện nghiêm túc công tác PCCC, an toàn trường học, an toàn 
thực phẩm…  
- Tham mưu các cấp tiếp tục đầu tư CSVC, trang thiết bị theo hướng đầy đủ, hiện 
đại, đạt chuẩn quốc gia. 
 - Kiểm tra, chỉ đạo lao động đảm bảo sạch đẹp các phòng học, phòng chức năng, 
bàn ghế giáo viên, học sinh, cảnh quan sân trường, các khu vực vệ sinh, và sân 
trường, tạo khuôn viên sạch đẹp. 
2. Công tác Xây dựng Đảng 
a. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng: 
 -  Chi bộ lãnh đạo toàn cơ quan thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và 
Pháp luật của Nhà nước, không vi phạm pháp luật. Đăng ký thi đua “Chi bộ trong 
sạch, hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 
-  Tiếp tục thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”. 



 - Tổ chức sinh hoạt chính trị kỷ niệm các ngày lễ trong năm theo hướng dẫn của 
Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Sở Giáo dục và Đào tạo. 
- CB-GV tham gia đầy đủ các đợt học tập, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết, chính 
trị hè do ngành, Huyện ủy tổ chức. 
b. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ 
-  Phân công công tác trong Chi ủy và đảng viên. 
-  Dự thảo Quy chế làm việc của Chi bộ, chương trình làm việc toàn khoá. 
-  Đảm bảo thời gian sinh hoạt đúng kỳ, nội dung sinh hoạt gắn với việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của nhà trường, từng bước nâng cao chất lượng sinh 
hoạt theo hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung 
ương. 
- Chú trọng công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 
Thường xuyên quán triệt cho đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần tự phê 
bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của 
Đảng.Thực hiện tốt việc kê khai tài sản, phòng chống tham nhũng… 
- Phấn đấu chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh”. Phấn đấu 100% đảng viên hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 - Trong năm phấn đấu kết nạp ít nhất 01- 02 đảng viên trở lên. 
-  Quản lý đảng viên, quản lý lý lịch của đảng viên bổ sung kịp thời những thay đổi 
trong lý lịch đảng viên. Thực hiện tốt quy định quy định 213-QĐ/TW, ngày 
2/1/2020, của BCH Trung ương  
- Duy trì tốt công tác đánh giá Cán bộ (BGH), đánh giá Đảng viên, cơ sở Đảng đúng 
qui định. 
c. Lãnh đạo công tác vận động quần chúng 
- Tổ chức tốt phong trào thi đua theo giai đoạn, theo năm học. Đăng ký danh hiệu 
thi đua cấp cao và có giải pháp để thực hiện. 
- Tích cực vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo, khuyến học… 
- Lãnh đạo các đoàn thể trong nhà trường phối hợp với chính quyền để thực hiện tốt 
nhiệm vụ chuyên môn năm học. 
- Quan tâm tổ chức đối thoại theo định kỳ và việc Chi ủy, BGH tiếp CB-ĐV-GV 
hàng tuần. 
d. Lãnh đạo công tác kiểm tra giám sát 
-  Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2021. 



	-		Thực hiện công tác kiểm tra đảng viên chấp hành điều lệ đảng, kiểm điểm, đánh 
giá phân loại đảng viên năm. Mỗi quý tổ chức kiểm tra, giám sát 01 đến 02 đảng 
viên về chấp hành Điều lệ Đảng. Phấn đấu không có đảng viên vi phạm nghị quyết, 
chỉ thị, Điều lệ Đảng. 
-  Lãnh đạo chính quyền tập trung việc kiểm tra, giám sát nội bộ trường học, hoàn 
thành kế hoạch đề ra theo năm học. 
II. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU CỤ THỂ TRONG NĂM 2021 
1. Tiếp tục chỉ đạo Chính quyền và các tổ chức Đoàn thể thực hiện tốt nhiệm 
vụ, hoàn thành các chỉ tiêu năm học 2020 - 2021 và học kỳ I năm học 2021- 2022 
a.  Công tác duy trì sĩ số học sinh: 
- Vận động, duy trì đến cuối năm học đạt 99-100%. 
- Chỉ tiêu duy trì sĩ số: Bỏ học  ≤ 1% .  
b.  Chất lượng giáo dục năm học 2020- 2021: 
TT Nội dung Kết quả 

 
1 Duy trì sĩ số Đạt  100% 

2 
Kết quả Hạnh kiểm Tốt: 95 %; Khá: 4,8 %; Trung bình: 0,2 

%;Yếu: 0% 

3 
 
Kết quả Học lực 

Giỏi: 30 %; Khá: 65%; Tb: 5%; Yếu: Kém: 
0% 

4 
Kết quả thi nghề phổ thông 
 

Đạt  100% 
Giỏi: 70%; Khá: 25%; Tb: 5%; Yếu: 0% 

5 
Kết quả thi chọn học sinh 
giỏi thành phố 

Đạt 8-10 giải, tăng chất lượng giải 

6 Kết quả thi Olimpic cụm - Đạt 35/38 giải, tăng chất lượng giải 

7 
Kết quả thi THPTGQ - Đạt   100% TN,  

- Điểm bình quân các khối từ 15 điểm trở lên: 
95% 

8 Lớp tiên tiến 15-20 lớp 

9 Kết quả thi giáo viên giỏi  -  2 GV đạt giải  cấp TP  

10 SKKN  15 SKKN 
11 Danh hiệu GV - CSTĐ: 10-12 

- LĐTT: còn lại 
12 Kết quả thi đua năm học - Tập thể tiên tiến 



- Chi bộ: Tập thể trong sạch, vững mạnh 
- ĐTN: Bằng khen thành đoàn Hà Nội 
- Công đoàn: Tốt, giấy khen CĐN 
- 2 tổ: Tập thể LĐTT cấp cơ sở 

13 Xếp loại viên chức cuối 
năm 

HTXSNV: 24/78(30%); HTTNV: 
54/78(70%); HTNV: 0% 

14 Xếp loại GV theo chuẩn 
nghề nghiệp 

Tốt: 20/66(30%); Khá: 46/66(70%); Đạt: 0%; 
Chưa đạt: 0% 

15 Kết quả BDTX Giỏi: 22/68(38%); Khá: 44/68(59,1%); Đạt: 
2/68(2,9)% 

16 Kết quả văn nghệ- TT Có giải cụm và TP của GV và HS 
 
c. Về xây dựng cơ sở vật chất, tài chính: 
- Phối hợp hoàn thiện dự án cải tạo, sửa chữa khuôn viên trường. 
- Tham mưu các cấp tiếp tục đầu tư CSVC, trang thiết bị theo hướng đầy đủ, hiện 
đại. 
- Kiểm tra, chỉ đạo lao động đảm bảo sạch các phòng học, phòng chức năng, bàn 
ghế giáo viên, học sinh, cảnh quan sân trường, các khu vực vệ sinh, và sân trường, 
tạo khuôn viên sạch đẹp. 
2. Chỉ đạo và quản lý tốt công tác an ninh trường học, công tác giáo dục đạo 
đức học sinh, giáo dục kỹ năng sống và phòng chống bạo lực học đường, tệ 
nạn xã hội 
- Ban chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức học sinh và quản lý nề nếp- an ninh 
trường học xử lý kiên quyết các hiện tượng vi phạm đạo đức học sinh, đặc biệt là 
vấn đề bạo lực học đường. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp chặt chẽ với phụ huynh 
làm tốt công tác giáo dục đạo đức kỹ năng sống văn hóa ứng xử  
- Tổ chức ĐTN, công đoàn trong nhà trường trường chỉ đạo tốt các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, nề nếp, giáo dục NGLL, các hoạt động tập trung mang tính  giáo 
dục đạo đức có hiệu quả tăng tính chủ động, sáng tạo cho HS các lớp. 
- Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật, phòng 
chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
3. Thực hiện tốt công tác tổ chức và xây dựng Đảng 
a. Công tác tổ chức: 
- Tiếp tục thực hiện nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ chủ chốt bằng 



cách cử đi học lớp bồi dưỡng chính trị cho các đ/c trong chi bộ là cán bộ giáo viên 
cốt cán. Làm tốt công tác quy hoạch, dự nguồn cán bộ quản lý. 
- Xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các chuyên đề chi bộ đúng quy định 
nhằm nâng cao chất lượng và học và xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh. 
b. Công tác phát triển Đảng: 
- Thực hiện đúng kế hoạch của Nghị quyết Chi bộ, hằng năm kết nạp 1-2 đ/c đảng 
viên. Năm 2021, phấn đấu kết nạp được 2 đảng viên mới. 
- Chỉ đạo các tổ chức quần chúng trong trường tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ các 
Đoàn viên, Công đoàn viên ưu tú để chi bộ xem xét, giới thiệu đi học các lớp đối 
tượng Đảng. Trong năm 2021, giới thiệu 2- 4 đoàn viên ưu tú học lớp cảm tình 
đảng. 
c. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: 
        Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở một cách đầy đủ, nghiêm túc, cầu thị nhằm 
tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận trong nội bộ đơn vị. 
d. Danh hiệu thi đua Chi bộ: 
        Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021. Đề nghị Đảng ủy, Huyện ủy tặng 
giấy khen 1 đảng viên xuất sắc năm 2021. 
2. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng 
- Chỉ đạo các các bộ phận chủ động trong việc phối hợp với các tổ chuyên môn, các 
tổ chức Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện nhiệm vụ Giáo dục đạt hiệu 
quả. Xây dựng các biện pháp vận động giúp đỡ học sinh, đảm bảo duy trì sĩ số được 
giao đến cuối năm. 
- Sắp xếp, tổ chức, bố trí phân công giảng dạy đúng chuyên môn được đào tạo, phân 
công giảng dạy hợp lý phù hợp với nhu cầu và năng lực công tác của giáo viên. 
- Chỉ đạo công tác xây dựng các tiêu chí về đánh giá chất lượng trình độ nghiệp vụ 
tay nghề. Phân loại trình độ đội ngũ, hướng đào tạo bồi dưỡng Cán bộ chủ chốt, Cán 
bộ dự nguồn cho đơn vị. Bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm và các hoạt động 
Giáo dục. 
- Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự cơ quan đơn vị. Nêu cao tinh thần 
cảnh giác bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, chống các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xâm 
nhập vào trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm. 
4. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội 
4.1. Công Đoàn 
- Quan tâm công tác phát triển đoàn viên Công đoàn hàng năm. Phát động phong 
trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”, phong trào “Giáo viên thay đổi ”; tạo điều kiện để 



giáo viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy. 
Thúc đẩy các cá nhân, tập thể giáo viên xây dựng các đề tài sáng kiến kinh nghiệm 
và giải pháp hữu ích trong giảng dạy học sinh. 
- Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ, chăm lo và cải thiện đời sống cho 
CB,  GV, CNV. Xây dựng và triển khai các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện, 
hoàn cảnh thực tế trong đơn vị. Triển khai để cán bộ đoàn viên, ban thanh tra nhân 
dân thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục. 
4.2.  Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 
- Thực hiện quản lý Đoàn viên, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục; thực hiện an toàn 
giao thông, vệ sinh học đường và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng trường học: Xanh- 
sạch- đẹp- an toàn- thân thiện. 
- Tăng cường tuyên truyền, tổ chức học tập và làm theo lời Bác, xây dựng các 
gương điển hình tiên tiến của đoàn viên về “Học tập làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”. 
II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẢNG HẰNG THÁNG NĂM 2021 
Tháng                                    Nội dung công việc 

1/2021 

- Họp Chi bộ triển khai chương trình năm 2021, kế hoạch tháng 1/2021. 
* Chính quyền:  
- Chỉ đạo công tác cuối học kì 
- Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn Học kỳ II, các hoạt động khác theo lịch 
của BGH, Sở GD&ĐT. Tổ chức thực hiện các hoạt động thanh tra giáo viên, 
kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 
- Tổ chức tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật đến toàn thể CBGV-NV 
và học sinh. 
* Đoàn TN:  
- Tổ chức cho học sinh tham gia tốt các hoạt động. Quản lý tốt nề nếp nhà 
trường. 
- Tăng cường công tác truyển thông, tuyên truyền đại hội Đảng 
- Tổ chức cho học sinh tham gia tốt các hoạt động trước, trong và sau Tết 
Nguyên đán 
* Công đoàn:  
- Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống CBGV-NV và học sinh. Đăng 
ký cơ quan văn hóa 2021. Triển khai kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 
2021. 



- Các hoạt động công đoàn tháng 1 

  
2/2021 

- Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 2.  
- Triển khai kế hoạch tự kiểm định CLGD năm 2021. 
- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh khá giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém học kì II 
- Bồi dưỡng HSG Khối 11. 
- Thực hiện thi đua mừng đảng- mừng xuân 
- Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03/02. 
- Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và hướng dẫn đảng viên đăng ký 
học và làm theo Bác. 
* Chính quyền: 
- Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn tháng 2, các hoạt động khác: hướng 
nghiệp, giáo dục NGLL, HN. 
- Tiếp tục  thực hiện các hoạt động kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên môn. 
- Chuẩn bị công tác hướng dẫn hồ sơ cho HS 12 
* Đoàn TN:  
- Tổ chức cho học sinh tham gia tốt các hoạt động trước, trong và sau Tết 
Nguyên đán. Chỉ đạo tốt các hoạt động đảm bảo an ninh, nề nếp nhà 
trường. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập 
Đảng 03/02 
- Tiếp tục thực hiện các hoạt động NGLL, sinh hoạt chủ đề hiệu quả 
* Công đoàn:  
- Phát động thi đua mừng đảng- mừng xuân 
- Chăm lo đời sống CBGV-NV trong dịp Tết Nguyên Đán 2021. 
- Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống, tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03/02.  
- Phối hợp tổ chức du Xuân cho CB, GV, NV 

3/2021 

- Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 3. 
- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 3/2021. 
- Chỉ đạo các tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tháng 3. 
- Các đảng viên thực hiện tốt các chức năng: Quản lý hồ sơ, kiểm tra. 



- Thực hiện kế hoạch cụm, sở 
- Thực hiện công tác làm hồ sơ thi TN cho HS 
- Thực hiện kiểm tra giám sát ĐV 
* Chính quyền: 
- Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn tháng 3, các hoạt động khác: hướng 
nghiệp, giáo dục NGLL 
- Phối hợp với các Tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động hội giảng, 
chuyên đề Tổ, chào mừng các ngày lễ: 08/03, 26/03.  
- Tiếp tục  thực hiện các hoạt động thanh tra giáo viên 
- Họp HĐ xét SKKN năm học 2020- 2021. 
* Đoàn TN: 
- Chỉ đạo tốt các hoạt động đảm bảo an ninh, nề nếp nhà trường. Tổ chức tốt 
các hoạt động văn hoá, văn nghệ kỷ niệm ngày 86 năm thành lập Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh 26/03 
- Kết nạp Đoàn viên đợt 2 năm học 2020-2021. 
 Công đoàn:  
 - Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống, tổ chức các hoạt động kỷ 
niệm ngày QTPN 08/03.  

4/2021 

- Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 4 
- Chỉ đạo các tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tháng 4 
* Chính quyền: 
- Chỉ đạo các hoạt động chuyên môn tháng 4, giáo dục NGLL 
- Tổ chức ôn tập, thi học kì II. 
* Đoàn TN: 
  Chỉ đạo tốt các hoạt động đảm bảo an ninh, nề nếp nhà trường. 
* Công đoàn: 
 Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống, tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng  ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và QTLĐ 01/05. 

5/2021 

- Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 5 
- Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách 
Hồ Chí Minh 
* Chính quyền: 
- Tổ chức thi học kì II. Thống kê chuyên môn. 



- Hoàn thành hồ sơ, báo cáo cuối năm. 
- Họp các tổ, BGH,  họp Hội đồng thi đua cuối năm học 
- Tổ chức lễ tổng kết năm học. Báo cáo cuối năm về Sở GD&ĐT 
- Chuẩn bị tốt các khâu kiểm tra, bàn giao cơ sở vật chất chuẩn bị cho các 
kì thi 
* Đoàn TN: 
- Tiếp tục chỉ đạo tốt các hoạt động đảm bảo an ninh, nề nếp nhà trường 
cuối năm. Hoàn tất công tác chuyển phiếu Sinh hoạt đoàn cho Đoàn viên. 
- Xây dựng kế hoạch hoạt động hè 
* Công đoàn: 
Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho Đoàn viên, làm tốt công 
tác thi đua Công đoàn cuối năm học. Báo cáo, đề nghị khen thưởng cuối 
năm học. 

  
  
  
  
  
  
  
6/2021 

- Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 6 
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tháng 6 
- Các đảng viên thực hiện tốt các chức năng: Quản lý hồ sơ, kiểm tra 
- Tổ chức các kì thi theo quy định 
- Thực hiện kiểm tra giám sát ĐV 
* Chính quyền: 
- Tổ chức các hoạt động trong hè. 
- Thực hiện chế độ nghỉ hè cho giáo viên. 
- Thực hiện trực trường, chỉ đạo hè 2021. 
- Duyệt giao kế hoạch năm học 2021-2022. 
* Đoàn TN: 
  Phối hợp với Đoàn địa phương theo dõi tình hình học sinh trong thời gian 
hè. 
* Công đoàn: 
  Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho Đoàn viên , học sinh 
trong hè. Tổ chức tham quan hè. 

7/2021 

- Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 7. 
- Chỉ đạo các tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tháng 7. 
  Chính quyền 
- Tiếp tục quản lý tốt các hoạt động sinh hoạt trong hè. 



- Thực hiện chế độ nghỉ hè cho giáo viên. 
- Thực hiện đầy đủ chương trình tập huấn hè cho giáo viên 
 Đoàn TN: 
- Phối hợp với Đoàn địa phương theo dõi tình hình học sinh trong thời gian 
hè. 
- Phối hợp tổ chức hoạt động tri ân 27/7 
* Công đoàn: 
 Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho Đoàn viên, học sinh trong 
hè. Tổ chức tham quan hè cho giáo viên. 

8/2021 

- Họp Chi bộ triển khai nhiệm vụ năm học 2021- 2022 
- Chỉ đạo Chính quyền và các tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động năm 
học 2021- 2022. 
- Các đảng viên thực hiện tốt các chức năng: Quản lý hồ sơ, kiểm tra. 
- Chỉ đạo và thực hiện đúng kế hoạch công tác xây dựng Đảng năm 2021. 
*Chính quyền: 
- Xây dựng các kế hoạch năm học: Chuyên môn, cơ sở vật chất, An ninh 
trường học, kế hoạch thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi 
đua, kế hoạch tự kiểm tra.. 
- Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn của ngành, trường. 
- Triển khai các hoạt động chuyên môn đầu năm học: Phân công chuyên 
môn, chủ nhiệm. 
- Chỉ đạo họp PHHS đầu năm, triển khai nhiệm vụ năm học. 
- Triển khai các hoạt động lao động, mua sắm thiết bị, bổ sung cơ sở vật 
chất đầu năm. 
* Đoàn TN: 
- Ổn định tình hình học sinh, lao động vệ sinh trường lớp. 
- Xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021- 2022. 
- Xây dựng kế hoạch về công tác quản lý nề nếp, xây dựng kế hoạch giáo 
dục đạo đức, kỹ năng sống học sinh năm học 2021- 2022. 
* Công đoàn: 
  Xây dựng kế hoạch năm học. Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật 
chất và tinh thần cho cán bộ giáo viên. 

  
9/2021 

- Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 9. 
- Chỉ đạo dự kiến nhân sự cho các tổ chức: Đoàn thanh niên, Công đoàn, 



Chi đoàn giáo viên, Hội cha mẹ học sinh 
- Chỉ đạo tổ chức tốt các Đại hội các tổ chức đầu năm học: Đại hội chi 
đoàn, Đại hội Đoàn trường,  hội nghị phụ huynh, Đại hội Công nhân viên 
chức. 
- Chỉ đạo và thực hiện đúng kế hoạch công tác xây dựng Đảng năm 2021 
- Thực hiện kiểm tra giám sát ĐV 
 Chính quyền: 
- Tổ chức tốt Khai giảng năm học 2021- 2022.  
- Tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra các hoạt động chuyên môn đầu năm. 
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng giáo viên của Sở, phòng. 
 Đoàn TN: 
-  Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác quản lý nề nếp, xây dựng kế hoạch giáo dục 
kỹ năng sống cho học sinh. 
- Tổ chức đại hội chi đoàn- hội LHTN; Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 
2021- 2022. 
 Công đoàn: 
- Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho giáo viên, cán bộ CNV. 
 - Phát động phong trào thi đua: Dạy tốt-học tốt, xây dựng cảnh quang sư 
phạm. 

10/2021 

 - Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 10 
- Sinh hoạt chuyên đề chi bộ 
- Chỉ đạo chính quyền và các tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 10 
- Thực hiện đúng kế hoạch công tác xây dựng Đảng năm 2021 
Chính quyền: 
- Tiếp tục chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, tăng cường thăm lớp. dự giờ, 
vào điểm đúng thời hạn, kiểm tra hồ sơ, thanh tra chuyên môn. 
- Phối hợp với Công đoàn tổ chức thao giảng. 
- Thực hiện tốt các hoạt động xây dựng cơ sở vật chất, lao động vệ sinh, 
hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp và các hoạt động khác. 
- Phối hợp Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động thao giảng 
kỷ niệm thành lập Hội LHPN Việt Nam. 
 Đoàn TN: 
 Tiếp tục quản lý  tốt công tác quản lý nề nếp an ninh nhà trường và các 
hoạt động giáo dục đạo đức học sinh. 



- Kết nạp đoàn viên đợt 20/11 
 Công đoàn: 
- Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho giáo viên, cán bộ CNV. 
- Tổ chức kỷ niệm ngày PNVN 20-10. 

  
  
  
  
  
  
11/2021 

- Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 11 
- Chỉ đạo thực hiện đúng kế hoạch công tác xây dựng Đảng năm 2021. 
- Thực hiện kế hoạch xếp loại Đảng viên, chi bộ cuối năm 2021. 
- Chỉ đạo chính quyền và các tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 11 
- Chỉ đạo các tổ chức nhà trường phát động tháng thi đua chào mừng ngày 
Nhà giáo Việt Nam 20-11 . Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, có ý 
nghĩa. 
 Chính quyền: 
- Tổ chức lễ kỷ niệm  ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 
- Chỉ đạo tăng cường các hoạt động chuyên môn: Thao giảng, thanh tra, 
kiểm tra hồ sơ, kiểm tra các bộ phận trong nhà trường. 
- Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp và hoạt động NGLL theo chủ đề. 
- Thi GVG cấp trường. 
 Đoàn TN: 
 Tiếp tục quản lý  tốt công tác quản lý nề nếp an ninh nhà trường và các 
hoạt động giáo dục học sinh. 
 Công đoàn: 
- Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho giáo viên, cán bộ CNV. 
- Tổ chức các hoạt động NGLL văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng ngày 
Nhà giáo Việt Nam 20-11. 

12/2021 

- Họp Chi bộ triển khai kế hoạch tháng 12. 
- Chỉ đạo chính quyền và các tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 12 
- Chỉ đạo thực hiện đúng kế hoạch công tác xây dựng Đảng năm 2021. Tổ 
chức tổng kết công tác xây dựng đảng, công tác hoạt động Chi bộ năm 
2021. 
- Thực hiện kiểm tra giám sát ĐV 
 Chính quyền 
- Triển khai thực hiện và hoàn thành kế hoạch chuyên môn cuối học kỳ I 
năm học 2021- 2022: Ôn tập, thi kì I, hoàn thành hồ sơ chuyên môn. 
- Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các hoạt động xây dựng cơ sở vật chất, lao 



động vệ sinh, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp và các hoạt động khác. 
 Công đoàn:  
 Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho giáo viên, cán bộ CNV. 
Phối hợp với Đoàn TNCSHCM thăm hỏi một số gia đình người có công với 
cách mạng  
 Đoàn TN: 
- Tiếp tục quản lý tốt công tác quản lý nề nếp an ninh nhà trường cuối năm 
và các hoạt động giáo dục đạo đức học sinh. 
- Xây dựng kế hoạch bổ sung trang thiết bị cho HS. 

                                                                                          
              BÍ THƯ CHI BỘ 

Nơi nhận:                                                                                                    
- Huyện ủy (b/c) ; 
- Bí thư; P.Bí thư, đảng viên (t/h) ; 
-Lưu: HSCB, THPTĐA. 

    Phạm Thị Hiền 
  

 
	


