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Về việc hoàn thành Bài thu hoạch
Bồi dưỡng chính trị hè đối với CBQL,
GV, NV năm 2021

Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS trong Huyện.
Căn cứ Hướng dẫn số 18-HD/BTGTU ngày 28/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy Thái Nguyên; Kế hoạch số 1681/KH-SGDĐT ngày 26/7/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho
đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; KH số 493- KHPH/BTGHU-PGDĐT huyện Đại Từ,
ngày 30/7/2021 về tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ cán
bộ quản lý, giáo viên trên đại bàn huyện Đại Từ;
Trên cơ sở tình hình thực tiễn diễn biến của dịch Covid- 19 đang diễn ra phức
tạp, nhằm đảm bảo mục tiêu kép: Vừa dạy học - vừa phòng chống dịch hiệu quả, Ban
Tuyên giáo Huyện uỷ và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hướng dẫn các đơn vị
hoàn thành Bài thu hoạch bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 như sau:
1. Ban Chi ủy, Ban giám hiệu các đơn vị quán triệt và triển khai đầy đủ, nghiêm
túc tới CB, GV, NV bộ tài liệu bồi dưỡng, tập huấn chính trị của Ban Tuyên giáo gửi
về các đơn vị ngay trong tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học 2021- 2022. (có tài liệu
đính kèm).
2. 100% CBQL, GV, NV thực hiện viết bài thu hoạch sau khi học tập bồi dưỡng
chính trị, Ban chi ủy và Ban giám hiệu thu bài các thành viên và đánh giá chất lượng
bài thu hoạch của đội ngũ tại đơn vị mình; riêng Ban chi ủy, Ban giám hiệu, chủ tịch
công đoàn nộp bài thu hoạch cùng báo cáo kết quả triển khai, nhận thức chính trị của
đơn vị về Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp đánh giá chung toàn ngành.
3. Yêu cầu người học viết bài thu hoạch cá nhân (được đánh máy). Nội dung bài
thu hoạch phải thể hiện được nhận thức của cá nhân về các vấn đề được bồi dưỡng, tập
huấn và liên hệ với bản thân, vận dụng vào công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao. Tuyệt đối không được sao chép giống nhau. Nếu quá trình chấm đánh giá phát
hiện bài viết có sự sao chép, thủ trưởng đơn vị có bài sao chép chịu trách nhiệm. Thời
gian các đơn vị hoàn thành và nộp bài thu hoạch, báo cáo thực hiện công tác bồi
dưỡng chính trị tại cơ sở về Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9//2021 (theo Đề
cương báo cáo đính kèm và nộp tại tổ chuyên môn từng cấp học)

Trên đây là hướng dẫn hoàn thành bài thu hoạch bồi dưỡng chính trị hè cho đội
ngũ cán bộ quản lý, giáo viên , nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS, tiểu
học và THCS thuộc huyện năm 2021. Phòng GDĐT Đại Từ yêu cầu các đơn vị thực
hiện nghiêm túc và báo cáo đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS;
- Lưu: VT.
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