
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020 

 

Chiều ngày 29/08/2019, trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức Hội nghị triển 

khai nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ 

trọng tâm trong năm học. Hội nghị 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 Hiệu trường nhà trường cùng toàn thể các đồng chí giáo viên, nhân viên 

(biên chế và hợp đồng) trường THCS Phúc Lợi. 

 

 

Với sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu cùng sự cố gắng của toàn thể giáo 

viên và học sinh, trong năm học 2018 - 2019, nhà trường đạt được nhiều thành 

tích nổi bật như: 03 GV được công nhận GVG cấp Quận (trong đó có 01 giải Ba 

cấp Quận môn Địa lý); 07 SKKN gửi đánh giá xếp loại Quận; 06 CBGV được đề 

nghị chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 10 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Quận (01 

giải Ba cấp Quận môn tiếng Anh), 02 học sinh đạt giải cấp TP (01 giải Ba cấp TP 



môn Lý và 01 giải Khuyến khích cấp TP môn Địa lý); ố lượng học sinh giỏi cấp 

quận, thành phố đạt vượt chỉ tiêu đề ra; 681/698 học sinh được xếp loại hạnh 

kiểm tốt, số lượng học sinh Giỏi – Khá chiếm hơn 80%; tỉ lệ thi đỗ vào 10 công 

lập đạt trên 73%... 

 

 
 

Trên cơ sở phát huy thành tích đã đạt được và rút kinh nghiệm những hạn 

chế, hội nghị đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học mới. 

Trong năm học này, nhà trường tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ 

thông mới theo định hướng phát triển năng lực học sinh; nâng cao trách nhiệm 

người đứng đầu, chú trọng nề nếp kỉ cương, thực hiện đánh giá hàng tháng gắn 

với chất lượng và hiệu quả công việc; nâng cao năng lực của CB-GV-NV nhằm 

đáp ứng khung năng lực việc làm; tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá; chú trọng 

bồi dưỡng kĩ năng giao tiếp, ứng xử và chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; 

thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh 



trong GDPT giai đoạn 2018 – 2025”; ứng dụng hiệu quả CNTT trong quản lý, 

giảng dạy và thực hiện tốt một phần trường học điện tử, khai thác tốt các trang 

thiết bị dạy học hiện đại... 

 
 

Cũng trong hội nghị, các ý kiến thảo luận và các giải pháp đã được đưa ra 

nhằm thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Kết thúc hội 

nghị, các đồng chí giáo viên đều nhất trí cao với chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường 

trong năm học 2019 - 2020.  



 
 

Hy vọng rằng, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chi bộ, Ban giám hiệu 

nhà trường, sự đoàn kết nhất trí của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong 

trường, nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua đề ra trong năm 

học 2019-2020. 

Xin chúc nhà trường một năm mới gặt hái nhiều thắng lợi. 


