
CHI BỘ TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC BUỔI SINH HOẠT 

CHUYÊN ĐỀ VỚI CHỦ ĐỀ “TỰ SOI, TỰ SỬA” NĂM 2022 

 

           Thực hiện hướng dẫn số 12 của Quận ủy Long Biên ngày 07/03/2022 về 

việc Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng theo tinh thần Nghị 

quyết Trung ương 4 khóa XIII với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, chiều ngày 

06/04/2022, Chi bộ trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức buổi Sinh hoạt chuyên đề 

với chủ đề “Tự soi, tự sửa” năm 2022. Về phía đại biểu khách mời, buổi sinh hoạt 

chuyên đề vinh dự được đón tiếp đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Quận ủy viên - 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên; đồng chí Đoàn Anh Thư – Đảng 

ủy viên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Phúc Lợi. Về phía Chi bộ nhà 

trường, có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Mậu Minh - Bí thư Chi bộ - Hiệu 

trưởng nhà trường; đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó Bí thư Chi bộ - Phó 

hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ. 

 

           Buổi sinh hoạt chuyên đề do đồng chí Nguyễn Mậu Minh - Bí thư chi bộ - 

Hiệu trưởng nhà trường điều hành. Để buổi sinh hoạt chuyên đề đạt hiệu quả cao, 

đồng chí Phan Thị Thu Hằng – Quận ủy viên, chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên đã 

phát biểu, chỉ đạo, định hướng cho buổi sinh hoạt. Trước khi các đồng chí Đảng 

viên trình bày bản kế hoạch tu dưỡng của mình, đồng chí Nguyễn Mậu Minh đã 



quán triệt mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt chuyên đề và đưa ra định hướng 

nội dung để mỗi cán bộ, Đảng viên “tự soi, tự sửa”. 

   

Đ/c Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ điều hành buổi sinh hoạt chuyên đề 

         Trước đó Chi bộ nhà trường đã tiến hành họp triển khai kế hoạch của cấp 

trên, xác định rõ những nội dung trọng tâm của kế hoạch tu dưỡng; đồng thời gửi 

các tài liệu sinh hoạt đến 100% Đảng viên để nghiên cứu. Các tài liệu bao gồm: 

Hướng dẫn số 12 của Quận ủy Long Biên; Quy định số 101 ngày 07/6/2012 của 

Ban chấp hành trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất 

là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; Quyết định số 37 ngày 23/10/2021 của Ban chấp 

hành trung ương về quy định những điều Đảng viên không được làm; Tài liệu của 

Ban tuyên giáo trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn 

vinh, hạnh phúc; Quy định của Hội nghị trung ương 4 khóa XIII, gắn với việc 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 27 biểu 

hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Sau khi được quán triệt mục đích cũng như 

nghiên cứu các tài liệu, 100% Đảng viên trong chi bộ nhà trường đã hoàn thành 

bản kế hoạch tu dưỡng của cá nhân để trình bày trong buổi sinh hoạt chuyên đề.  

            Trước khi đi vào kiểm điểm, Chi bộ đã thống nhất kiểm điểm Cấp ủy gồm 

Bí thư chi bộ, Phó bí thư chi bộ, Cấp ủy viên trước; sau đó kiểm điểm các Đảng 



viên giữ chức vụ chủ chốt trong nhà trường và các đồng chí Đảng viên khác trong 

Chi bộ. Với thái độ nghiêm túc tự soi, tự sửa các đồng chí Đảng viên đã thẳng 

thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của bản thân và đề ra biện pháp khắc phục. 

Mỗi bản kế hoạch tu dưỡng đều nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí 

trong Chi bộ trên tinh thần dân chủ, cởi mở, cùng nhau khắc phục, cùng nhau 

hoàn thiện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các đảng viên nhận xét, góp ý vào các bản báo cáo tu dưỡng 

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Phan Thị Thu Hằng - 

Quận ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã đánh giá cao 

công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ trường THCS Phúc 

Lợi. Nội dung sinh hoạt và các ý kiến phát biểu, thảo luận đều rất trọng tâm, 

thẳng thắn. Các đồng chí Đảng viên đã nghiêm túc nhìn nhận, tự soi những hạn 

chế của bản thân, từ đó xây dựng giải pháp khắc phục hạn chế; tiếp tục phát huy 

ưu điểm.  



 

Đ/c Phan Thị Thu Hằng - Quận ủy viên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 

Long Biên phát biểu tại buổi sinh hoạt 

Đồng chí Đoàn Anh Thư - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Phúc 

Lợi cũng ghi nhận sự nghiêm túc, hiệu quả trong buổi sinh hoạt của Chi bộ nhà 

trường. Đồng chí đề nghị các Đảng viên trong Chi bộ tiếp tục phát huy các ưu 

điểm, khắc phục hạn chế đã chỉ ra thông qua việc tự soi, thực hiện kế hoạch tu 

dưỡng một cách có hiệu quả. 

Đ/c Đoàn Anh Thư - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Phúc Lợi phát biểu 



              Đại diện Chi bộ nhà trường, đồng chí Nguyễn Mậu Minh đã tiếp thu các ý 

kiến nhận xét, chỉ đạo của cấp trên, đồng thời giao nhiệm vụ cho các đồng chí Đảng 

viên chỉnh sửa, hoàn thành bản kế hoạch tu dưỡng theo các ý kiến đóng góp trong 

buổi sinh hoạt và nghiêm túc đưa vào thực hiện trong năm 2022. 

               Sau hơn hai giờ làm việc nghiêm túc và hiệu quả, buổi sinh hoạt chính trị 

trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII với chủ đề “Tự 

soi, tự sửa” năm 2022 của Chi bộ trường THCS Phúc Lợi đã diễn ra thành công 

tốt đẹp. Có thể nói, buổi sinh hoạt chính là dịp để các đồng chí Đảng viên trong 

Chi bộ nhà trường nói lên hạn chế, khuyết điểm của mình trước tập thể để từ đó 

có hướng khắc phục. Đây thực sự là buổi sinh hoạt chính trị ý nghĩa, nêu cao tinh 

thần tiên phong, gương mẫu của người Đảng viên, xây dựng kế hoạch tu dưỡng 

và phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. 

 

 


