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Chi bộ đang sinh hoạt: chi bộ trường THCS Thị Trấn Lao Bảo.
Đơn vị công tác: Trường THCS Thị Trấn Lao Bảo.
Nhiệm vụ được phân công hiện nay: Lãnh đạo chi bộ trường và quản lý hoạt
động trường THCS Thị Trấn Lao Bảo.
Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/ĐU, ngày 05/01/2017 của Đảng ủy thị trấn
Lao Bảo về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII, chi bộ trường THCS Lao Bảo xây dựng chương trình hành động
thực hiện như sau:
1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1.1. Mục đích yêu cầu

Nhằm quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhanh
chóng đưa nghị quyết đại hội vào thực tiễn của đơn vị.
Triển khai quán triệt sâu rộng đến toàn thể đảng viên, giáo viên, nhân viên
trong nhà trường tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm thực
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Thị trấn đề
ra.
1.2. Các chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện đến năm 2017
Lãnh đạo, chỉ đạo Huy động trẻ học hết chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt
từ tỷ lệ 98%. Duy trì sĩ số học sinh, tỉ lệ học sinh bỏ học và lưu ban không quá 3%.
Hạnh kiểm học sinh tốt, khá đạt tỷ lệ 95% trở lên, còn lại trung bình. Học lực từ
trung bình trở lên đạt từ tỷ lệ 95% trở lên.
Học sinh lên lớp sau thi lại đạt tỷ lệ 98% trở lên. Học sinh đủ điều kiện xét tốt
nghiệp THCS đạt từ tỷ lệ 100%, duy trì đạt chuẩn phổ cập THCS năm hàng năm.
Phấn đấu giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh; tỷ lệ đảng viên
tham gia sinh hoạt lệ chi bộ đạt 100%, hàng năm có 100% trở lên đảng viên đang
công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ; đảng viên tham gia học tập quán triệt Nghị quyết

của Đảng đạt 100%. Phấn đấu kết nạp đảng viên mới trong nhiệm kỳ vượt chỉ tiêu
đề ra.
2. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
2.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, giáo viên nói và làm đúng theo nghị quyết, quan
điểm, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Tiếp tục phổ biến,
quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước
và các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị.
Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, cán bộ, viên chức trong
quá trình tiếp thu và thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước
và các văn bản chỉ đạo của cấp trên từ đó có hướng giải quyết kịp thời, hợp lí.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội
nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện
giáo dục và đào tạo.
Chỉ đạo thực hiện tốt đổi mới kiểm tra đánh giá, thực hiện nghiêm túc việc
đánh giá đúng năng lực học sinh. Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục.
Mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên nhà trường tham gia xây dựng và thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn được cấp trên giao; thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và các
cuộc vận động của ngành, gắn với các phong trào khác của nhà trường do ngành và
địa phương phát động. Thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
2.2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phai
nhạt lý tưởng. Luôn rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống, thực hành tiết kiệm trong
chi tiêu, luôn đấu tranh chống các biểu hiện tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện
tiêu cực.
2.3. Lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng đảng
Hàng năm đều có đề ra nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch
vững mạnh, gắn với xây dựng, củng cố bộ máy lãnh đạo, quản lí và các tổ chức chính
trị-xã hội vững mạnh; phấn đấu đạt chi bộ “chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”
ở mỗi năm; cán bộ, đảng viên thực tốt tự phê bình và phê bình gắn liền với việc thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng
hiện nay”, nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ.
Xây dựng và thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình
độ về mọi mặt của cán bộ; hằng năm đều làm công tác quy hoạch cán bộ theo hướng
dẫn của đảng ủy và phòng giáo dục đào tạo.

2.4. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong
cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW
Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theotư tưởng
đạo đức Hồ Chí Minh.
Đầu mỗi năm học chi bộ chỉ đạo công đoàn xây dựng tiêu chí về chuẩn mực
đạo đức của cán bộ, viên chức trong cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh để thực hiện, phấn đấu 100% đảng viên, cán bộ, giáo viên ở cơ
quan, đơn vị đều viết bảng đăng kí “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”. Hàng tháng, quý, năm sẽ tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện
việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên,
cán bộ, viên chức; chỉ rõ những việc làm được, chưa làm được để có biện pháp phát
huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm đồng thời chi bộ biểu dương và đề xuất cấp
trên khen thưởng đảng viên, cán bộ, viên chức có những việc làm cụ thể, thiết thực
về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2.5. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng,
Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được giao, hàng năm có trên
30% đảng viên chi bộ được giám sát; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phấn
đấu không có đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước.
3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
3.1. Căn cứ vào chương trình hành động của bí thư, mỗi cán bộ, đảng viên,
giáo viên lập ra kế hoạch hành động của cá nhân phù hợp với thực tế.
3.2. Chi bộ định kỳ tổ chức sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, đồng thời bổ sung
điều chỉnh nhiệm vụ, kế hoạch cho phù hợp chương trình hành động theo thực tế của
đơn vị.
Nơi nhận:
- TTĐU, (Báo cáo);
- Các đ/c Đảng viên;
- Lưu: Chi bộ.
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