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KẾ HOẠCH THÁNG 11 

1. Công tác phát triển đảng và kiện toàn cấp ủy 

1.1. Xét làm hồ sơ chuyển đảng chính thức cho đc Hội 

- Thông qua các biên bản chuyển chính thức: tự kiểm điểm, đánh giá của người giới 

thiệu( Đức); đánh giá của công đoàn( Chương), đánh giá của cấp ủy chi bộ nơi cư trú 

- Lấy ý kiến Chi bộ:  

- Cấp ủy làm bản tổng hợp ý kiến, ra Nghị quyết và hoàn thiện hồ sơ chuyển nộp HU 

đề nghị công nhận ĐV chính thức  

1.2. Lấy ý kiến nhân sự kiện toàn cấp ủy 

- Cấp ủy, BGH họp đề xuất đc Phạm Đức Duẩn 

- Lấy ý kiến chi bộ ( bỏ phiếu kín, biểu quyết) 

- Kết quả:  

2. Đánh giá công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10 

- Chỉ đạo các bộ phận thực hiện đầy đủ các kế hoạch đặt ra trong tháng 10 

- Đã hoàn thành hồ sơ chuyển đảng cho đc Hiền và chỉ định Bí thư; đang hoàn 

thiện hồ sơ chuyển đảng cho đc Việt 

* Tồn tại cần chỉ đạo: 

- Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao cần sát sao và bám sát thực tiễn nhà 

trường hơn; nâng cao trách nhiệm đi đầu của người ĐV, trách nhiệm của đảng 

viên; làm tốt công tác dân vận, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm lý của GV, HS để có 

biện pháp hỗ trợ kịp thời;  

- Chưa thu hút được đông đảo quần chúng quan tâm và tham gia nhiệt tình trong 

các hoạt động của nhà trường 

3. Đánh giá việc kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện các nội dung giám sát 

- ĐV thực hiện tốt các nội dung theo quy định về kiểm tra, giám sát. Việc thực hiện 

nhiệm vụ còn chậm trong công tác báo cáo, chỉ đạo hoạt động tổ; 1 vài ĐV còn chưa 

nêu gương tiền phong  

- 35/36 ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên( đạt xuất sắc: ; đc Hoa hoàn thành nhiệm 

vụ( ốm chữa bệnh dài ngày) 

4. Triển khai các công tác chỉ đạo tháng 11 

4.1. Văn bản chỉ đạo 



- Nghị quyết hội nghị lần thứ mười sáu BCH Đảng bộ Huyện khóa XXIX ngày 

30/9/2022 

- Kết luận số 89 – KL/HU ngày 30/9/2022 của BCH Đảng bộ huyện Đông Anh về 

tổ chức nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 16 

BCH Đảng bộ Huyện khóa XXIX và Nghị quyết, kế hoạch thực hiện Chương trình 

số 16 – Ctr/TU  ngày 26/8/2022 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 15 – NQ/W 

của Bộ chính trị về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 

2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn  Huyện Đông Anh  trong toàn Đảng bộ Huyện.  

- Nghị quyết và Kế hoạch của Huyện ủy về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện Chương trình số 16 – Ctr/TU  ngày 26/8/2022 của Thành ủy về thực hiện 

Nghị quyết 15 – NQ/W của Bộ chính trị về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển 

Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn  Huyện Đông Anh.  

- Nghị quyết số 367 – NQ/HU ngày 19/10/2022 của Huyện ủy Đông Anh về việc 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Thông báo Kết luận số 719/TB-

UBND ngày 24/9/2022 của UBND Thành phố về kết luận của Chủ tịch UBND 

Thành phố tại buổi làm việc với lãnh đạo Huyện Đông Anh   

- Nghị quyết số 368 – NQ/HU ngày 19/10/2022 của Ban thường vụ Huyện ủy về 

quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí thực hiện Đề án đầu tư, xây 

dựng huyện Đông Anh thành Quận, các xã - thị trấn thành Phường theo Nghị quyết 

số 26/2022/UBTVQH15 và số 27/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

Hội 

- Công văn số 2055-CV/HU ngày 6/10/2022 về tăng cường các biện pháp PC sốt 

xuất huyết trên địa bàn huyện 

4.2. Công tác chỉ đạo các đoàn thể 

- Tổ chức họp chi bộ triển khai kế hoạch tháng 11; triển khai nghị quyết Hội nghị 

lần thứ 16 của BCH Đảng bộ Huyện khóa XXIX 

- Chỉ đạo chính quyền và các tổ chức thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2022 

- Chỉ đạo các tổ chức nhà trường phát động tháng thi đua chào mừng ngày Nhà 

giáo Việt Nam 20/11  

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhà trường bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Huyện 

ĐA, SGD trong giai đoạn quý 4/2022 

 * Chính quyền: 

- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học; xây dựng trường học 

xanh, sạch, đẹp, an toàn  

- Chỉ đạo tăng cường các hoạt động chuyên môn: Thao giảng, dự giờ tiết thi 



GVDG, kiểm tra các bộ phận trong nhà trường; đánh giá công tác dạy và học của 

GV và HS giữa kì để có biện pháp phối hợp tổ/ nhóm chuyên môn, GVCN- 

GVBM- PH nâng cao chất lượng giáo dục HS; tổ chức kiểm tra giữa kì nghiêm 

túc, đúng quy chế và đảm bảo chất lượng; chuẩn bị tốt công tác thi GVDG… 

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền đến CB, GV, NV, HS và CMHS trong công tác 

PC dịch, tiêm vacxin và thực hiện xác thực điện tử CCCD 

- Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, TL- VM người HN và hoạt động NGLL 

theo chủ đề. 

- Thực hiện đánh giá đơn vị học tập và đề ra nhiệm vụ học tập của tổ chuyên môn, 

cá nhân 

 * 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. Hỗ trợ HS trong việc tổ chức các hoạt động theo chủ đề, 

hoạt động các CLB theo đúng định hướng 

- Phát động các hoạt động thi đua chào mừng 20/11 thiết thực, có ý nghĩa và phù 

hợp với tình hình thực tiễn;  

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật(9/11); ngày hội CTĐ VN, ngày 

di sản văn hóa VN(23/11);  

 * Công đoàn: 

- Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống cho giáo viên, cán bộ CNV. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11. 

- Đăng kí thi đua; đăng kí thi đua “trường học xanh- sạch- đẹp-an toàn” với Công 

đoàn ngành 

- Phát động tham gia cuộc thi đua do công đoàn ngành tổ chức. 

4.3. Công tác khác 

- Các tổ chuyên môn đánh giá đề xuất các quần chúng ưu tú vào Đảng( các đc đang 

được trong quy hoạch tổ trưởng, tổ phó…) báo cáo chi bộ cuối tháng 11 để xây 

dựng kế hoạch phát triển Đảng năm 2023 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát đc Hiên, Suôi, H. Vân, Chu Hạnh để hoàn thiện báo 

cáo HU tháng 12 

- Chuẩn bị công tác hồ sơ chuyển Đảng chính thức cho đc Dương, Thủy(S) tháng 

12 

- ĐC Ngọc chuyển sinh hoạt đảng từ địa phương về Chi bộ 

5. Học tập nghị quyết chuyên đề Huyện ủy:  



5.1. Quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 16 của BCH Đảng bộ Huyện khóa 

XXIX và một số Nghị quyết, kế hoạch của Huyện ủy về việc tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận, xã, thị trấn 

thành phường 

- ĐA thành quận được thông báo từ 2018  

- Hiện đã đạt 28/31 chỉ tiêu( 2/31 chưa đạt( trường THPT đạt chuẩn QG, tỷ lệ hồ 

sơ thủ tục hành chính xử lý qua dịch vụ công:; 1/31 chỉ tiêu cần rà soạt lại( công 

trình xanh) 

- Nhiệm vụ năm 2023: Hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt và các chỉ tiêu, 

tiêu chí mới bổ sung, cụ thể: 

(1) Tỷ lệ nước thải sinh hoạt trên địa bàn Huyện được thu gom, xử lý bằng các 

biện pháp và các giải pháp công nghệ phù hợp: Áp dụng cách tính toán chỉ tiêu, 

tiêu chí theo Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15; 

(2) Mật độ đường giao thông đô thị: Áp dụng cách tính toán chỉ tiêu, tiêu chí theo 

Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15; 

(3) Trường THPT đạt chuẩn quốc gia: Triển khai đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng 

các trường THPT hiện có trên địa bàn Huyện để công nhận đạt chuẩn quốc gia; 

đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư 03 dự án Trường THPT Việt Hùng, Uy Nỗ, 

Nguyên Khê trong năm 2023;  

(4) Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối cáp quang; 

(5) Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình; 

(6) Công trình xanh: Rà soát, lựa chọn các công trình phù hợp với tiêu chí “xanh” 

để đưa ra giải pháp thực hiện từ giai đoạn khảo sát, thiết kế phương án cũng như 

lập chủ trương đầu tư, cơ bản tuân thủ theo nguyên tắc: Sử dụng năng lượng thay 

thế (năng lượng mặt trời…); hạn chế ô nhiễm, phế thải và tái chế, tái sử dụng; đảm 

bảo chất lượng không khí của môi trường bên trong công trình; Sử dụng vật liệu 

không độc hại... 

- Nhiệm vụ TP giao cho ĐA: Dự án Xây dựng Đền thờ Đức vua Ngô Quyền tại 

Khu di tích thành Cổ Loa; Dự án Xây dựng Trung tâm hành chính huyện Đông 

Anh; Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn huyện 

Đông Anh; Đề án thành lập quận, phường trong năm 2023 

- Nhiệm vụ Huyện phải thực hiện trong năm 2022 

+ Một là, Tập trung rà soát các đề án, chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và các giải 

pháp cụ thể từ nay tới cuối năm; Điều hành linh hoạt dự toán thu chi ngân sách 

năm 2022; Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm 2022, các nhiệm vụ thuộc 



Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận. Hoàn thành xây dựng Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Hoàn thành việc giao chỉ tiêu KT-XH 

và Dự toán thu chi ngân sách huyện Đông Anh năm 2023. 

+ Hai là, Tập trung quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, nhất là thu từ đấu 

giá quyền sử dụng đất, các dự án đấu giá tập trung: (1) Đấu giá QSD đất tại các ô 

LK1, LK3 thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất xã Vân Hà; (2) 

Hoàn thành công tác GPMB và khẩn trương triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật tại 

các khu đấu giá A5, X7 xã Uy Nỗ; Thụy Lâm; hoàn thành Kế hoạch đấu giá QSD 

đất năm 2022 đã được UBND Huyện phê duyệt. 

+ Ba là, Đẩy nhanh hoàn thành phê duyệt các đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 khu 

vực dân cư hiện có trên địa bàn Huyện theo kế hoạch. 

+ Bốn là, Đẩy nhanh tiến độ thi công đối với tất cả các dự án đang triển khai, sớm 

đưa vào sử dụng. Ưu tiên bố trí vốn thanh quyết toán dự án, không để xảy ra tình 

trạng nợ đọng XDCB. Đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư các dự án ở mức cao 

nhất. Tiếp tục tổ chức khởi công đối với các dự án theo kế hoạch, đặc biệt là các 

dự án trọng điểm tại Nghị quyết số 233-NQ/HU ngày 13/12/2021 của Huyện ủy; 

các dự án thuộc Đề án xây dựng huyện Đông Anh thành Quận. Tập trung cho các 

dự án không phải GPMB, các dự án thuộc kế hoạch ĐTXD trường chuẩn Quốc gia 

và các dự án sử dụng vốn hỗ trợ mục tiêu Thành phố.  

+ Năm là, Tập trung quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB tất cả các dự 

án trên địa bàn đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, đặc biệt là các dự 

án HTKT phục vụ đấu giá tạo nguồn thu cho Huyện, các dự án trọng điểm của 

Thành phố và Huyện, các dự án đầu tư xây dựng trường học, các dự án bức xúc 

dân sinh,... 

+ Sáu là, Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 347/KH-UBND của UBND Huyện về 

thực hiện Thông báo kết luận số 719/TB-UBND ngày 24/9/2022 của Chủ tịch 

UBND Thành phố tại buổi làm việc với Lãnh đạo huyện Đông Anh, với 32 nội 

dung thuộc 06 nhóm vấn đề theo đề xuất kiến nghị của Huyện. 

+ Bảy là, Tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt theo Nghị 

quyết 26, 27 của UBTV Quốc Hội; Hoàn thành các quy trình, thủ tục về lập Đề án 

thành lập quận, phường theo Quyết định ủy quyền của UBND thành phố. 

+ Tám là, Hoàn thành hồ sơ đánh giá công nhận 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao, 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

+ Chín là, Hoàn thành hồ sơ để trình công nhận trường chuẩn Quốc gia theo Kế 

hoạch năm 2022, bao gồm 07 trường công nhận mới và 05 trường công nhận lại. 

+ Mười là, Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 274-NQ/HU của 

Huyện ủy về xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia; nâng cấp 



hệ thống y tế; tu bổ tôn tạo di tích trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Thành ủy Hà 

Nội. 

+ Mười một là, tập trung thực hiện Nghị quyết số 250-NQ/HU của Huyện ủy về 

quyết tâm, phấn đấu hoàn thành “5 có, 3 không” tại các thôn, làng, tổ dân phố trên 

địa bàn Huyện năm 2022, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác chuẩn 

bị đầu tư các dự án “5 có”. 

+ Mười hai là, Tiếp tục tổ chức các chùm hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn 

trên địa bàn Huyện; tổ chức đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất; tổng kết 

các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phát động phong trào thi 

đua yêu nước năm 2023 tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong toàn Huyện, 

quyết tâm xây dựng huyện Đông Anh thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển 

bền vững của Thủ đô Hà Nội.  

5.2. Nhiệm vụ của Chi bộ: ĐA thành Quận ->Thời cơ nhưng cũng là thách thức 

->Tư duy, tầm nhìn, sáng tạo 

- Là người dân ĐA nên trách nhiệm và nhiệm vụ lớn hơn; ngành GD đổi mới mạnh 

mẽ hơn; chủ động với trường đầu tư về CSVC, đội ngũ, nhân viên-> đầu tư cho 

tương lai đáp ứng sự phát triển đồng bộ  

- Văn hóa hòa nhập nhưng không hòa tan( cần sáng tạo, có sự gắn kết, phối hợp 

với nhau tạo sự hoạt động tổng thể hơn)-> thay đổi đáp ứng nhu cầu phát triển 

chung của giáo dục nhưng phải giữ vững thương hiệu nhà trường 

- Kết cấu hạ tầng phải đồng bộ: Khu vực hành lang phải là đoạn đường tự quản; 

giữ gìn môi trường xanh- sạch- đẹp- an toàn- thân thiện; xây dựng “ cổng trường 

an toàn- văn minh”; tăng cường xử lý thủ tục hành chính mức độ 3,4 

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 367, 368 của Chi bộ:  

 (1) Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. 

 (2) Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, 

đảng viên, nhất là người đứng đầu gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

(3) Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn gắn với tinh giản biên 

chế, bố trí, sắp xếp cán bộ theo đúng vị trí việc làm. 

(4) Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 

đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên: Gương mẫu đi đầu trong giảng dạy và giáo 

dục; tiếp cận đổi mới đáp ứng sự thay đổi trong giáo dục 

(5) Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, xây dựng đội 

ngũ cán bộ có phẩm chất, kỹ năng, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

trong tình hình mới, giữ vững thương hiệu nhà trường 



(6) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, góp phần phòng chống suy 

thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đạt hiệu quả; nâng cao chất lượng hoạt động 

công tác dân vận; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực; xây dựng tập thể đoàn kết, năng động, thích ứng với sự thay đổi. 

 

Nơi nhận: 

- Cấp ủy; 

- Lưu: CB. 

 

BÍ THƯ CHI BỘ 

 

 

Phạm Thị Hiền 
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