
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC  

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022 

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, sáng ngày 13/10/2021, trường 

THCS Phúc Lợi đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021 – 

2022. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Mậu Minh – Bí thư Chi bộ, 

Hiệu trưởng; đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó bí thư Chi bộ, Phó Hiệu 

trưởng và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Hội nghị được diễn 

ra đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh. 

 

Hội nghị với sự tham dự của 100% CBGV,NV nhà trường 

Hội nghị viên chức, người lao động trường THCS Phúc Lợi năm học 

2021-2022 được tổ chức nhằm phát huy tính dân chủ, trí tuệ của cán bộ giáo 

viên và nhân viên nhà trường, đưa ra quyết nghị nhằm nâng cao chất lượng quản 

lý, chất lượng giáo dục, thực hiện tốt nề nếp, kỷ cương của nhà trường, cải tiến 

phương pháp dạy và học hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học. Hội nghị là cơ 

hội tìm tiếng nói đồng thuận, đồng tâm, chung sức phát triển sự nghiệp giáo dục 

của nhà trường. 



 

    Mở đầu Hội nghị, thay mặt lãnh đạo nhà trường, đồng chí Nguyễn Mậu 

Minh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo đánh giá việc thực 

hiện quy chế dân chủ, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và đề ra phương hướng 

nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. 

 

Đồng chí Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng báo cáo kết quả thực hiện 

qui chế dân chủ trong nhà trường 



Trong bản báo cáo, đồng chí Hiệu trưởng đã đánh giá việc thực hiện các 

nghị quyết, việc thực hiện quy chế, quy định của cơ quan đối với CBGV,NV 

trong nhà trường. Việc thực hiện quy chế dân chủ và trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan đơn vị. Việc xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo xây 

dựng nội quy, quy chế. Việc thực hiện ba công khai trong nhà trường. Đồng chí 

Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cũng bày tỏ vui 

mừng khi CBGV,NV nhà trường đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu 

đề ra trong năm học 2020-2021. Nhà trường được đề nghị nhận Bằng khen của 

Bộ GD&ĐT; Tập thể xuất sắc cấp Thành phố. Phát huy những kết quả đã đạt 

được trong năm học 2020-2021, đồng chí Hiệu trưởng cũng đề ra phương hướng 

nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và các giải pháp thực hiện. 

Hội nghị cũng thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 

2020- 2021, và thông qua dự thảo các nội quy, quy chế năm học 2021- 2022 của 

đồng chí Phạm Thị Hậu - Chủ tịch công đoàn nhà trường. 

 

Đồng chí Phạm Thị Hậu - Chủ tịch công đoàn báo cáo tổng kết các phong trào thi đua 



Kết quả hoạt động của ban Thanh tra nhân dân năm học 2020-2021 và 

phương hướng hoạt động năm học 2021 – 2022 cũng được đồng chí Phạm Thị 

Hoàng Hiệp- Trưởng ban Thanh tra nhân dân nhà trường trình bày tại Hội nghị. 

 

Đ/c Phạm Thị Hoàng Hiệp- Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo tại Hội nghị 

  Sau phần báo cáo, hội nghị cũng tiến hành thảo luận thông qua ba bản 

tham luận quan trọng từ các tổ chuyên.  

 

Đ/c Nguyễn Thị Thanh – tham luận với nội dung: Giải pháp nâng cao hiệu quả chất 

lượng ôn thi vào 10 trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 



 

Đồng chí Quách Thị Nhung tham luận với Hội nghị nội dung: Giải pháp nâng cao 

chất lượng Dạy – Học online 

 

Đ/c Nguyễn Thị Hải Hà – cán bộ y tế tham luận tại Hội nghị với nội dung: Công tác y 

tế học đường trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 



 

Các bản tham luận đều tâm huyết, gắn với nhiệm vụ chính trị của nhà 

trường trong tình hình thực tế, đã đưa ra những định hướng, phương pháp hết 

sức cụ thể, rõ ràng nhằm nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục. 

Đồng thời, với tinh thần dân chủ, tinh thần trách nhiệm, hội nghị đã tiến hành 

thảo luận đóng góp xây dựng hoàn thiện kế hoạch nhiệm vụ năm học. Đặc biệt, 

hội nghị tập trung vào các vấn đề nhiệm vụ trọng tâm năm học, các mục tiêu, 

giải pháp nhằm nâng cao chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học; nâng cao 

vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn 

diện học sinh; nâng cao phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên 

lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo 

dục kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao chất lượng các đội tuyển học sinh giỏi. 

 

Đồng chí Nguyễn Mậu Minh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng giải đáp các kiến nghị đề 

xuất tại Hội nghị 

Tiếp theo, đồng chí Phạm Thị Hậu - Chủ tịch công đoàn lên Phát động 

phong trào thi đua năm học 2021 – 2022. Để thể hiện rõ sự quyết tâm hưởng 

ứng các phong trào thi đua trong năm học 2021 - 2022, đồng chí Nguyễn Mậu 



Minh- Bí thư chi bộ - hiệu trưởng, đồng chí Phạm Thị Hậu chủ tịch công đoàn 

và đại diện các tổ chuyên môn lên ký giao ước thi đua năm học 2021 - 2022. 

 

 

 

Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ và đại diện các tổ chuyên môn ký giao ước thi đua 

 Ban thi đua của nhà trường công bố quyết định khen thưởng những tập 

thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhằm động viên tinh thần, ghi nhận những 



nỗ lực cố gắng của các thầy cô giáo, nhân viên nhà trường trong năm học 2020 

– 2021. 

 

Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu, tích cực và có đóng góp cho các hoạt động CĐ 

Qua nhiều giờ làm việc tích cực, khẩn trương, hội nghị viên chức, người 

lao động năm học 2021 – 2022 đã khép lại, trang sách của năm học mới đã mở 

ra trong bối cảnh đặc biệt. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên 

trường THCS Phúc Lợi càng hiểu rõ trách nhiệm nặng nề nhưng vô cùng vẻ 

vang của mình trong sự nghiệp “trồng người”. Với tâm huyết, lòng nhiệt tình, 

năng lực lãnh đạo sáng tạo của BGH nhà trường cùng tinh thần đoàn kết, sự 

quyết tâm nỗ lực của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, trường THCS Phúc Lợi 

hứa hẹn sẽ có một năm học gặt hái nhiều thành công. 

 


