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Số: 211/NQ-TTGDTX-HN

NGHỊ QUYẾT
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2014 - 2015
Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức của Trung tâm GDTX-HN huyện Tuy
An, họp vào sáng ngày 25/10/2014 tại phòng họp Hội đồng Trung tâm, sau khi
nghe báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 và kế hoạch năm
học 2014-2015, toàn thể CBCC.VC dự hội nghị thống nhất
QUYẾT NGHỊ:
1. Nhất trí đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCC.VC
năm học qua như sau:
Trong năm qua, tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, khắc
phục khó khăn, tất cả cùng nỗ lực cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều chỉ tiêu
công tác được hội nghị CBCC.VC đề ra đầu năm học đều đạt và vượt. Quy mô dạy
nghề cho học sinh phổ thông được duy trì ổn định; Công tác tư vấn hướng nghiệp
được cải tiến, bước đầu có tác dụng tốt. Công tác gíáo dục thường xuyên đạt được
một số kết quả tốt, đáp ứng được nhu cầu học tập của cán bộ và nhân dân trên địa
bàn. Hoạt động dạy và học dần dần đi vào nề nếp và có hiệu quả hơn trước, từng
bước ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, tham gia đầy đủ
các hoạt động thi đua do ngành và địa phương tổ chức.
2. Nhất trí thông qua các văn bản sau:
Sau khi bàn bạc, góp ý bổ sung, điều chỉnh toàn thể CBCC.VC nhất trí thông
qua dự thảo các văn bản sau:
- Kế hoạch năm học 2014-2015;
- Qui chế hoạt động năm học 2014-2015;
- Qui chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn;
- Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm;
- Thang điểm thi đua thực hiện trong năm học 2014-2015.
3. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu cho năm học 2014-2015:
Hội nghị CBCC,VC Trung tâm biểu quyết một số nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu
như sau:
a) Về công tác tư tưởng chính trị:
Nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên,
chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Ngành, các qui chế và nội qui
của cơ quan đề ra; Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, nâng cao chất lượng
giáo dục; Thực hiện có hiệu quả và sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương
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đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị
và các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành. Phấn đấu cuối năm có
100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện tốt, không có người vi phạm kỷ
luật, vi phạm đạo đức nhà giáo.
b) Về công tác chuyên môn:
- Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường nền nếp, kỷ cương,
hiệu quả hoạt động, chú trọng ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học. Thực hiện
tốt qui chế chuyên môn, dạy đúng chương trình qui định. Cải tiến việc soạn giảng
theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh, tăng cường thực hành, sử dụng và
bảo quản tốt thiết bị, đồ dùng dạy học hiện có.
- Mỗi CBGV cần có biện pháp tự học nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng
thực hành, để giảng dạy và công tác đạt kết quả tốt.
- Có nhiều biện pháp giảm học sinh yếu kém, bỏ học giữa chừng.
- Duy trì và phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ và mục tiêu của đơn vị mà Hội nghị này đã đề ra.
4) Biểu quyết một số chỉ tiêu chủ yếu:
- 100% CBVC thực hiện tốt Luật Giao thông.
- 100% GV thực hiện đúng các nhiệm vụ chuyên môn.
- Cuối năm, học sinh tốt nghiệp nghề PT 95% trong đó loại khá và giỏi 85%,
trung bình 15%.
- Mỗi giáo viên thao giảng ở tổ ít nhất 1 tiết/năm. Dự giờ ít nhất 4 tiết/năm
(không tính thao giảng, hội giảng).
- Mỗi lãnh đạo dự giờ ít nhất 4 tiết /năm (trừ các tiết hội giảng).
- Tổ chức hội giảng: 1 lần /năm, Tổ chọn 50% giáo viên của Tổ có tiết thao
giảng đạt loại giỏi, tham gia hội giảng cấp Trung tâm.
- Các lớp THPT hệ GDTX:
+ Kết quả xếp loại văn hóa các lớp cuối năm: Khá, giỏi: 10% trở lên; TB
80%; Yếu 10%; Xếp loại hạnh kiểm: Tốt, khá: 70% trở lên; TB: 30%; Không có
học sinh vi phạm nội qui; Lên lớp thẳng 90% trở lên.
+ Thi tốt nghiệp đạt 60% trở lên.
- Mở lớp trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học và các lớp bồi dưỡng.
- Kiểm tra toàn diện 50% giáo viên/ năm, kiểm tra chuyên đề 100%, tăng
cường kiểm tra đột xuất.
- Thực hiện đầy đủ kế hoạch kiểm tra đã đề ra từ đầu năm học.
- Đơn vị đăng ký phấn đấu giữ vững danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.
- 95% trở lên CBCC,VC, LĐ đạt danh hiệu LĐTT, 20% chiến sĩ thi đua các
cấp. Mỗi chiến sĩ thi đua có 01 đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng,
hoặc Sáng kiến kinh nghiệm.
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4. Tổ chức thực hiện:
Sau hội nghị này, giao cho Ban Giám đốc và BCH CĐCS chỉ đạo bổ sung
hoàn chỉnh các dự thảo văn bản để ký ban hành thực hiện.
Tích cực xây dựng nhiều biện pháp, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền và
công đoàn, chỉ đạo các tổ chuyên môn triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu
kế hoạch đã nêu trong nghị quyết này.
Hội nghị CBCC,VC kêu gọi tập thể CBGV. CNV nêu cao tinh thần trách
nhiệm, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được
giao, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2014-2015, xây dựng đơn vị ngày
càng vững mạnh.
Nơi nhận:
- Công đoàn ngành;
- Thường trực HĐTĐ ngành
- Trưởng cụm TĐ 6;
- GĐ, PGĐ;
- CĐCS Trung tâm;
- Các Tổ;
- Lưu: VT

Thư ký

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
Đã ký và đóng dấu

Nguyễn Hữu Trí

Nguyễn Xuân Hiền
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