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BÁO CÁO
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 02
VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2021
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2021
1.Công tác xây dựng Đảng
a. Công tác chính trị tư tưởng
- Đảng viên vui tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm, không vi phạm trật tự XH
nhất là rượu bia
- Tuyên truyền tốt phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay.
b. Công tác tổ chức:
- Đảng viên kể chuyện và tự phê tháng 02/2021 theo phân công.
- Trực tết theo phân công.
2. Công tác xây dựng đoàn thể
*Công đoàn:
- Tặng quà Tết nguyên đán 2021 Công đoàn viên.
- Tuyên truyền Công đoàn viên vui tết an toàn, tiết kiệm.
*Đội:
- Tổng kết chặng thi đua mừng Đảng, mừng xuân năm 2021.
- Tuyên truyền nhắc nhở học sinh vui tết an toàn, tiết kiệm, không tham gia
các tệ nạn xã hội, sau tết tập trung đúng thời gian thông báo.
3. Công tác xây dựng chính quyền
- Triển khai lịch trực tết đến từng lãnh đạo bộ phận và giáo viên, nhân viên
trong đơn vị.
- Nhắc nhở CB, GV, NV vui tết an toàn, tiết kiệm.
- Sẵn sàng tham gia dạy trực tuyến cho học sinh khi có văn bản chỉ đạo .
- Tham gia thi HSG lý thuyết đợt 2 cấp quận.
4. Công tác tạo nguồn và bồi dưỡng cảm tình Đảng
- Liên hệ nhận lý lịch về hướng dẫn quần chúng Trương Thị Dạ lý viết lý
lịch phát triển đảng.
5. Kết quả thực hiện cuộc vận động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Thực hiện tốt
6. Công tác quản lý tài chính chi bộ
- Thực hiện thu, chi đảng phí theo quy định.
II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2021
1.Công tác xây dựng Đảng
a. Công tác chính trị tư tưởng
- Tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay.
- Thực đảng viên nêu cáo trách nhiệm trong công tác đề xuất lựa chọn SGK
lớp 6.
b. Công tác tổ chức:
- Đảng viên kể chuyện và tự phê tháng 3/2021 theo phân công.
- Tổ chức chuyên đề quý 1/2021 theo phân công
2. Công tác xây dựng đoàn thể
*Công đoàn:
- Tổ chức họp mặt 8/3
- Vận động CĐV thực hiện tốt ngày giờ công
*Đội:
- Tổng kết chặng thi đua mừng Đảng, mừng xuân năm 2021.
- Tăng cường kiểm tra nền nếp học sinh
3. Công tác xây dựng chính quyền
- Phân công giáo viên hướng dẫn học sinh thi HSG TNTH và LT đợt 2.
- Hoàn thành dự thảo báo cáo công tác tự đánh giá của Trường THCS
Thường Thạnh từ ngày 25/3 đến 30/3 (BGH, TK HĐ).
- Phối hợp với Công đoàn tổ chức họp mặt 08/3 cho các GV nữ.
- Ôn tập tuyển sinh lớp 10 cho học sinh lớp 9 kể từ ngày 08/3.
- Thực hiện báo cáo đề xuất lựa chọn SGK lớp 6 về quận theo thời gian quy
định.
4. Công tác tạo nguồn và bồi dưỡng cảm tình Đảng
- Hướng dẫn quần chúng Trương Thị Dạ lý viết lý lịch hoàn thành phát triển
đảng.
5. Thực hiện cuộc vận động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.
5. Công tác quản lý tài chính chi bộ
- Thực hiện thu, chi đảng phí theo quy định.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 02 năm 2021 và
chương trình công tác tháng 3 năm 2021 của Chi bộ trường THCS Thường Thạnh./.
Nơi nhận:
- Đảng ủy phường (báo cáo);
- Chi ủy chi bộ;
- Đảng viên chi bộ;
- Lưu CB.
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