ĐẢNG BỘ QUẬN BÌNH TÂN
CHI BỘ TRƯỜNG THPT BÌNH TÂN
*
Số 21/BC-CB

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thành phố, ngày 6 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2021
và phương hướng công tác tháng 9/2021
A.
PHẦN MỞ ĐẦU:
- Tổng số đảng viên: 27,
chính thức: 24;
dự bị: 03.
- Chủ tọa: Đỗ Đình Đoàn.
Thư ký: Nguyễn Thị Thùy Lai
- Hình thức họp: Online , triển khai Nghị quyết
B.
NỘI DUNG:
I. Thông tin thời sự và định hướng tư tưởng và công tác tuyên truyền:
− Về định hướng tư tưởng và công tác tuyên truyền, thông tin nội bộ:
o Tổng Bí Thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng
Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
o Nhân dịp Đại hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN lần thứ 42 khai mạc sang ngày
23/8/2021, thay mặt Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp
chào mừng đến Đại hội đồng AIPA-42.
o Các hoạt động về phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo cho người dân tại quận Bình Tân, được
tuyên truyền trên trang fanpage của trang Tuyên giáo trường Bình Tân.
− Về nội dung thông tin:
Lãnh đạo Thành phố HCM dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh dịp Quốc Khánh
2/9 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quận 1.
* Kiểm điểm công tác tháng 8/2021
1. Lãnh đạo công tác chuyên môn
- Triển khai công tác kiểm tra lại và xét duyệt kết quả năm học 2020-2021 cho học sinh khối 10,11;
- Tiếp tục rà soát công tác phân công chuyên môn , năm học 2021-2022.
- Triển khai và tập huấn phần mềm dạy học trực tuyến K12online đến giáo viên trong nhà trường.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến năm học 2021-2022 và duyệt kế hoạch dạy học
trực tuyến của các tổ bộ môn.
- Chỉ đạo công tác tuyển sinh 10, năm học 2021-2022 đúng tiến độ với 598 học sinh nhập học và được
biên chế thành 13 lớp học.
2. Công tác xây dựng đảng
a. Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
+ Tiếp tục triển khai quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” - 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”. Hình thức gửi tài liệu, đảng viên tự nghiên cứu.
b. Công tác chính trị tư tưởng:
o Tuyên truyền về ngày Quốc Khánh 2/9: Phát huy truyền thống Cách mạng Tháng 8 và Quốc
Khánh 2/9. Hình thức tuyên truyền trên trang fanpage của trang Tuyên giáo trường Bình Tân.
o Tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các hoạt động chăm lo người dân
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 .
o Tuyên truyền và lập danh sách tiêm vaccin cho CB-GV-NV ( mũi 2).
o Tuyên truyền về Lễ Khai giảng năm học 2021-2022, một năm học với nhiều thách thức nhưng
với sự đồng lòng chung sức và sự quyết tâm thắng lợi, thành công trong năm học.
c. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng:
o Chi bộ tiếp nhận 02 đồng chí đã chuyển đảng chính thức và sinh hoạt tại chi bộ trường THPT
Bình Tân: đồng chí Huệ và đồng chí Xuân
o Tiếp túc đề cử danh sách bổ sung, kiện toàn nhân sự cấp ủy
d. Công tác kiểm tra - giám sát:
o Giám sát việc đảng viên, giáo viên thực hiện các công tác chuyên môn,dạy học trực tuyến, nội
quy, nề nếp và phòng chống dịch Covid 19 an toàn.
o Tiếp tục giám sát việc tu dưỡng, phấn đấu của các đối tượng đảng.

o Kiểm tra, giám sát việc tự nghiên cứu và bồi dưỡng chính trị hè 2021 của Đảng viên.
3. Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể
Quan tâm chăm sóc, động viên Giáo viên, nhân viên, học sinh gặp khó khăn vì dịch Covid-19.
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9/2021
1. Lãnh đạo công tác chuyên môn
- Chỉ đạo triển khai và tổ chức Kế hoạch dạy học trực tuyến; phân công tổ chuyên môn soạn tài liệu học
tập cho học sinh gặp khó khăn khi học trực tuyến, năm học 2020-2021.
- Chỉ đạo tiếp tục rà soát, bổ sung, kiện toàn các Kế hoạch hoạt động giáo dục của nhà trường nhằm phù
hợp với tình hình thực tế khi dạy học trực tuyến. Công tác cập nhật quy chế kiểm tra đánh giá trực tiếp và
trực tuyến trong điều kiện học sinh không đến trường vì lí do bất khả kháng;
- Tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo công tác tự nghiên cứu,tự bồi dưỡng về các phần mềm dạy học trực tuyến.
Chỉ đạo, lãnh đạo công tác điều phối, hỗ trợ tài liệu cho học sinhkhó khăn về thiết bị, đường truyền không
học trực tuyến.
- Kiện toàn nhân sự Hội đồng trường; Họp hội đồng trường và họp thông qua báo cáo với Ban đại diện
Cha mẹ học sinh, đầu năm;
2. Công tác xây dựng Đảng
a. Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
+ Tiếp tục triển khai quán triệt chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” - 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” → Hình thức gửi tài liệu, đảng viên tự nghiên cứu.
+ Cần nhận thức toàn điện nội dung xây dựng đảng và đạo đức theo Tư tưởng Hồ Chí Minh →
Hình thức gửi tài liệu, đảng viên tự nghiên cứu.
b. Công tác chính trị tư tưởng:
Tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện tốt công phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Chăm lo, hỗ trợ học sinh gặp khó khăn khi học trực tuyến.
c. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Đảng:
+ Trao quyết định TTCM, năm học 2021-2022
+ Các đảng viên được phân công hướng dẫn quần chúng ưu tú khai hồ sơ lý lịch đảng tiếp tục
báo cáo tiến độ thực hiện cho chi bộ.
+ Kiện toàn nhân sự cấp ủy.
d. Công tác kiểm tra - giám sát:
+ Tiếp tục giám sát việc tu dưỡng, phấn đấu của các đối tượng đảng.
+ Giám sát tiến độ thực hiện công tác tổ chức, xây dựng đảng của các bộ phận, đảng viên được phân
công phụ trách và có liên quan
+ Giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, nội quy của ngành, của đơn vị, và những
điều đảng viên không được làm.
3. Lãnh đạo hoạt động các đoàn thể
+ Tiếp tục phát động và chăm lo, động viên giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường.
+ Đoàn trường tiếp tục xây dựng kế hoạch hoạt động Đoàn cho năm học 2021-2022, với hình
thức hoạt động trực tuyến (tuyên truyền, phát động …)
+ Chi đoàn giáo viên:xây dựng kế hoạch hỗ trợ học sinh trong việc điều phối tài liệu học tập cho
học sinh gặp khó khăn về phương tiện không học trực tuyến.
VI. Tổ chức thực hiện
Căn cứ Nghị quyết Chi bộ, các đồng chí Chi ủy viên, các tổ chức quần chúng (Công đoàn, Đoàn
Thanh niên, Chi đoàn giáo viên), các đồng chí đảng viên được phân công triển khai thực hiện nghiêm túc
và hiệu quả.
Nơi nhận:
-

-

Ban Tổ chức Quận ủy, Quận Bình Tân;
Ban Tuyên giáo Quận ủy, Quận Bình Tân;
Ban Dân vận Quận ủy, Quận Bình Tân;
UBKT Quận ủy, Quận Bình Tân;
Văn phòng Quận ủy, Quận Bình Tân;
Lưu chi bộ.

T/M CHI BỘ
PHÓ BÍ THƯ
Đỗ Đình Đoàn

