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NGHỊ QUYẾT 
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2022-2023 

 

Căn cứ Bộ Luật lao động sửa đổi, bổ xung năm 2012 và Luật Công đoàn 

sửa đổi, bổ xung năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 60/2013/NĐ - CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết khoản 3 Điều 36 của bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ 

ở nơi cơ sở làm việc. 

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ - CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ về 

Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và 

đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT về việc Ban 

hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường;  

Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 15/08/2022 của Liên đoàn lao 

động quận Long Biên về Hướng dẫn quy trình tổ chức Hội nghị cán bộ, công 

chức, viên chức và Hội nghị người lao động khối trường học năm học 2022-2023; 

Căn cứ vào nội dung và các quy chế sửa đổi bổ sung đã được hội nghị cán 

bộ viên chức nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính sau: 

I. Về nhiệm vụ năm học và các chỉ tiêu phấn đấu: 

Phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được của năm học 2021-2022; 

thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; trong 

năm học 2022-2023, trường MN Bắc Biên thống nhất tập trung thực hiện các 

nhiệm vụ và các chỉ tiêu đã được Hội nghị biểu quyết thông qua như sau: 

1. Các chỉ tiêu Hội nghị đã thống nhất thực hiện: 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh thần trong trường 

mầm non. 

- 100% trẻ 5 tuổi đến trường và được học đủ 2 buổi/ ngày. 



- Phấn đấu tỷ lệ chuyên cần từ 95% trở lên đối với trẻ 5 tuổi, 87%  trở lên 

đối với trẻ lứa tuổi khác. 

- 100% các đ/c CBGVNV thực hiện nghiêm túc Quy chế nuôi dạy trẻ. 

 - Đảm bảo 100% trẻ được cân, đo 4 lần/năm, theo dõi bằng Biểu đồ tăng 

trưởng và được khám sức khoẻ 2 lần/năm. 

 - 100% các lớp thực hiện chương trình GDMN mới. Thực hiện theo nguyên 

tắc “Trẻ là trung tâm - Toàn diện - Tích hợp - Trải nghiệm”.  

 - 100% các lớp xây dựng môi trường Giáo dục cho trẻ theo chủ đề, tạo 

nhiều góc mở cho trẻ hoạt động. Phấn đấu: Lớp tốt: 12/12 lớp, đạt tỷ lệ 100%. 

 - 100% trẻ được đánh giá chuẩn phát triển 1 lần/năm vào cuối tháng 4 theo 

quy định của PGD và Sở GDMN, phấn đấu tỷ lệ trẻ đạt chuẩn phát triển: 

  + Mẫu giáo: từ 98,5% trở lên 

  + Nhà trẻ: từ 96% trở lên 

- Tuyệt đối không dạy trẻ tập viết và học trước chương trình lớp 1. 

- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm H&H thực hiện tốt chương trình “Cho 

trẻ làm quen tiếng Anh”. 

      - 100% GV biết ứng dụng bài giảng điện tử vào giảng dạy; 90% giáo viên 

có trình độ A, B về tin học; 90% giáo viên có trình độ A, B về ngoại ngữ.  

- Tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung 

tâm”, “Phát triển thể chất và thể thao”  

- Đảm bảo 100% các lớp có đầy đủ đồ dùng, đồ chơi; đồ dùng giảng dạy và 

học tập cho cô và trẻ theo thông tư số 02. 

- Đảm bảo 100% các lớp có công trình vệ sinh đạt yêu cầu. 100% các lớp 

đảm bảo sử dụng nguồn nước sạch và đủ ánh sáng trong lớp học cho trẻ. 

- 100% giáo viên được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GVMN, 100% GV 

xếp loại Xuất sắc và Khá, trong đó có 75% GV xếp loại Xuất sắc, không có giáo 

viên xếp loại Trung bình và Yếu kém. 

- Tổ chức Hội thi GVNV giỏi cấp trường và tham gia Hội thi giáo viên dạy 

giỏi chuyên đề các cấp. Phấn dấu: 

+ 03 đ/c đạt GV dạy giỏi cấp Quận 



+ 80% đ/c đạt GVNV giỏi cấp trường. 

2. Về các giải pháp chính để thực hiện. 

- Thường xuyên khảo sát các nguy cơ gây tai nạn thương tích cho trẻ và có 

biện pháp phòng tránh không để xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường. 

- Chỉ đạo các lớp thực hiện tốt quy chế nuôi dạy trẻ, chăm sóc trẻ chu đáo 

ở mọi lúc mọi nơi. Duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu, 

Ban Y tế học đường trong nhà trường.  

- Nhà trường thực hiện tuyển sinh theo đúng phân tuyến tuyển sinh và chỉ 

tiêu cụ thể mà Phòng GD&ĐT giao cho. Ưu tiên nhận tất cả trẻ 5 tuổi theo phân 

tuyến tuyển sinh. 

 - Thực hiện cân và đo chiều cao cho trẻ bình thường và cân hàng tháng 

đối với trẻ SDD, thừa cân. Khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm với đủ các chuyên 

khoa và theo dõi biểu đồ cho trẻ theo đúng quy định. Kịp thời thông báo cho gia 

đình và có biện pháp phối hợp điều trị kịp thời với những trẻ mắc bệnh.  

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo lịch trình hoạt động chuyên 

môn và kế hoạch chuyên đề của năm học. Tổ chức kiến tập các chuyên đề PTNN, 

Toán cho 100% GV tại trường .  

- Nêu cao vai trò của Tổ trưởng chuyên môn, khối trưởng trong việc sinh 

hoạt chuyên môn hàng tuần. Tổ chức kiến tập các tiết dạy đạt kết quả cao trong 

các đợt Hội giảng cho GV toàn trường. 

 - Cử giáo viên tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, tham quan, kiến tập về 

chương trình GDMN mới; phương pháp phát triển vận động và giáo dục nghệ 

thuật cho trẻ…  

- Thực hiên nghiêm túc việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương 

trình lớp 1.  

- Chỉ đạo tổ chức tốt các Hội thi, phong trào thi đua trong nhà trường: Thi 

trang trí môi trường học tập; làm đồ dùng đồ chơi tự tạo; thi thiết kế bài giảng 

điện tử; thi giáo viên nhân viên giỏi các cấp. 

+ Tăng cường lồng ghép tích hợp giáo dục phát triển vận động vào hoạt động 

vui chơi và các hoạt động giáo dục khác cho trẻ. Lựa chọn các bài tập, trò chơi 



phát triển vận động; Chú trọng rèn kỹ năng vận động tinh cho trẻ. Tăng cường tổ 

chức các hoạt động giao lưu, thể dục thể thao theo khối lớp. 

- Tiếp tục rà soát, đầu tư mua sắm đồ dùng dạy học và đồ chơi cho trẻ ; đặc 

biệt ưu tiên đối với các lớp mẫu giáo 5 tuổi.  

- Xây dựng kế hoạch và kịp thời sửa chữa, khắc phục một số công trình điện, 

nước, vệ sinh tại các lớp và trong toàn trường;  

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GVMN đủ về số lượng, 

đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDMN và Phổ 

cập GDMN trẻ em 5 tuổi.  

II. Về nội dung Quy chế dân chủ 

Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã  được ban hành theo quyết 

định số:140/QĐ-MNBB ngày 01 tháng 10 năm 2022 của Thủ trưởng đơn vị.  

III. Về Nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế TĐKT: 

Thống nhất các nội dung chi, mức chi năm học 2022-2023 đã được Hội 

nghị cán bộ viên chức của trường thông qua ngày  01  tháng 10 năm 2022 

IV. Về các danh hiệu thi đua chính quyền, Đảng, đoàn thể. Hội nghị đã biểu 

quyết thống nhất: 

- Trường đạt danh hiệu tiên tiến cấp Quận 

- Trường đạt danh hiệu danh hiệu Thể dục thể thao cấp Quận 

- Trường đạt danh hiệu trường học điện tử. 

- Chi bộ đạt danh hiệu: Chi bộ trong sạch vững mạnh 

- Công đoàn đạt danh hiệu: công đoàn vững mạnh xuất sắc  

- Chi đoàn đạt danh hiệu: chi đoàn vững mạnh xuất sắc 

- Tỷ lệ cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến: 80% 

- Tỷ lệ cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ cơ sở: 12% 

V. Trách nhiệm của Thủ trưởng, Công đoàn và cán bộ, viên chức, lao động: 

1. Trách nhiệm của Thủ trưởng: 

- Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch cụ thể đến từng tổ; kiểm ta các bộ phận 

thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra và giải quyết những phát sinh mới 

sau Hội nghị cán bộ, viên chức. 



- Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, viên chức và người lao động hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy định; thực hiện 

3 công khai của Bộ GD&ĐT. 

- Tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo  Luật Thanh tra 

năm 2010, thực hiện đầy đủ chế độ theo quy định cho các thành viên Ban Thanh 

tra nhân dân. 

- Cùng Ban chấp hành Công đoàn mỗi học kỳ 1 lần tổ chức kiểm tra, đánh 

giá kết quả thực hiện QCDC và nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức. 

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn: 

- Phối hợp với Chính quyền tổ chức các đợt thi đua, theo dõi phong trào, sơ 

kết, tổng kết kịp thời; vận động toàn thể cán bộ, viên chức, người lao đọng hoàn 

thành tốt công tác được giao. 

- Cùng chính quyền tham gia quản lý, giám sát các hoạt động của đơn vị 

theo Luật Công đoàn, thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra. 

- Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, 

viên chức. Phát hiện và kiến nghị với thủ trưởng các biện pháp giải quyết để thực 

hiện tốt nghị quyết Hội nghị. 

- Chỉ đạo Ban TTND thực hiện quyền giám sát theo quy định của pháp luật. 

- Phối  hợp cùng chính quyền chăm lo, cải thiện đời sống cho đội ngũ cán 

bộ, viên chức và người lao động. 

- Định kỳ mỗi học kỳ, BCH công đoàn cùng với Thủ trưởng đơn vị kiểm 

điểm đánh giá tình hình thực hiện QCDC, nội dung thực hiện công khai, Quy chế 

chi tiêu nội bộ, Quy chế TĐKT, Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, viên chức và 

phong trào thực hiện phong trào thi đua. 

3. Trách nhiệm của cán bộ, viên chức và người lao động: 

- Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công 

trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển. 



- Nghiêm chỉnh chấp hành mọi chính sách, Pháp luật quy định của Nhà 

nước và nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời. 

- Có tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương, nền nếp, đảm 

bảo ngày giờ công. Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn, giữ gìn và 

bảo vệ tài sản chung. 

- Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện của đơn vị và đóng góp ý 

kiến trên tinh thần xây dựng đúng nơi, đúng lúc, đúng quy định. 

VI. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành: 

1. Chính quyền và Công đoàn đoàn cùng nhau thỏa thuận ký kết nghị quyết 

này, có trách nhiệm thực thi những vấn đề đã ghi trên. 

2. Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị có trách nhiệm 

thực hiện đầy đủ bản nghị quyết này. 

3. Thay mặt cho Hội nghị: 

- Về đại diện chính quyền: Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thư - Hiệu trưởng nhà 

trường 

- Về đại diện Công đoàn: Đ/c Đặng Thị Thu Hà - CTCĐ nhà trường  

Cùng ký tên trong bản Nghị quyết này. 

4. Nghị quyết này được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ 

ngày 01 tháng 10  năm 2022./. 

  
 

 


