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Sau khi học tập chuyên đề 2020 “ Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh" và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban bí
thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ
chốt các cấp”, tôi xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và cam kết thực hiện các
nội dung chủ yếu sau đây:
1.Về tư tưởng chính trị:
- Là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam tôi luôn trung thành với chủ nghĩa MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu
độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua việc làm hàng ngày luôn nói và
làm theo Nghị quyết, phục tùng cấp trên, tôn trọng tập thể và lắng nghe đồng
nghiệp.
- Luôn chấp hành và bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2.Về phẩm chất Đạo đức, lối sống:
- Luôn luôn soi rọi 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng để từ đó có lập trường tư
tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của đảng, chịu khó học
tập, lắng nghe, không duy ý chí, thẳng thắn đóng góp xây dựng trên tinh thần đồng
chí, đồng nghiệp, đúng phát huy, sai thì sửa, sẵn sàng chịu trách nhiệm trước công
việc được giao. Không né tránh, nể nang , dám nhận khuyết điểm khi sai phạm
- Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết trong nội bộ cơ quan, kiên
quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, cửa quyền, kê khai tài sản trung
thực.
- Chấp hành tốt các qui định của Pháp luật, thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ
quan. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và 19 điều đảng viên không được làm.,
luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình; tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người
khác. Không cục bộ, biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

- Luôn luôn gần gũi với nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân
dân, tham mưu giải quyết kịp thời những ý kiến chính đáng của nhân dân tham gia
sinh hoạt cùng chi bộ khu phố để nắm bắt tình hình hoạt động của khu phố nơi mình
phụ trách.
3.Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
a. Đối với công tác của Chi bộ
- Tham gia cùng chi bộ xây dựng Nghị quyết năm, trực tiếp ban hành Nghị quyết
hàng tháng trên tinh thần ý kiến thảo luận của chi bộ.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của chi bộ, các kế hoạch về chuyên đề; chỉ đạo và
phân công đảng viên phụ trách chuyên đề.
- Tạo nguồn phát triển đảng viên theo chỉ tiêu cấp trên giao, báo cáo kết quả thực
hiện các hoạt động của đơn vị lên cấp trên.
b. Đối với công tác chính quyền.
- Thực hiện nhiệm vụ quản lý đơn vị theo Điều lệ nhà trường và các qui định khác
của Ngành, của cấp trên.
- Xây dựng và tạo mối quan hệ với PHHS và các tổ chức chính trị tại địa phương.
- Tham mưu các cấp trong công tác xây dựng cơ sở vật chất và các nguôn tài trợ
khác cho đơn vị.
4.Về ý thức tổ chức kỷ luật:
Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi công việc của cơ quan
đều phải được đưa ra bàn bạc thảo luận và đi đến thống nhất
Chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chấp hành sự phân công của tổ
chức và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của ban chấp hành đảng bộ, quy chế
của cơ quan.
5. Khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2019:
- Đảng viên tham gia học tập Nghị quyết chưa đạt được 100%
Khắc phục: Một mặt đề nghị cấp có thẩm quyền sắp xếp các buổi học NQ
hoặc các buổi hội nghị liên quan đến công tác đảng vào thứ 7 hoặc chủ nhật; mặt
khác tạo điều kiện sắp xếp chuyên môn để đảng viên được tham gia đầy đủ.
- Một số chỉ tiêu chưa đạt được như kế hoạch đề ra, cụ thể:
Khắc phục: Bản thân cần có sáng kiến về đổi mới công tác quản lý của
trường, đặc biệt là nâng cao chất lượng chuyên môn dạy và học, tập trung cho
công tác giáo dục đại trà và thi tuyển sinh 10.
6.Tinh thần nêu gương
- Bản thân nghiêm túc tham gia học tập các chỉ thị, Nghị quyết của đảng; viết bài
thu hoạch sau khi nghiên cứu.
- Đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, không ngại khó khăn, phấn đấu cùng tập thể
quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Là tuyên truyền viên để phổ biến các chủ trương của Đảng, Pháp luật của Nhà
nước, các qui định của Ngành tới Gv-CNV.
- Nghiêm chỉnh chấp hành nội qui cơ quan, giữ mối liên hệ thường xuyên với chính
quyền và các đoàn thể ở địa phương, thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị tại địa
phương, nơi cư trú
- Phấn đấu cuổi năm đạt: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Trên đây là bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân tôi trong
năm 2020.
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