
HỘI NGHỊ 
 VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023 

 

Ngày 03/10/2022, Trường THCS Tân Đồng tổ chức Hội nghị viên chức, 
người lao động năm học 2022-2023. Tham dự có các đồng chí trong Chi ủy, 
Ban Giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn cùng toàn thể viên chức và người 
lao động của Nhà trường. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Phiến 
- Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng; đồng chí Phạm Huy Hùng, Chi ủy viên – Chủ tịch 
công đoàn nhà trường; đồng chí Vũ Thị Phương – Trưởng ban thanh tra nhân 
dân. 

Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên 
chức, người lao động năm học 2021-2022 và dự thảo kế hoạch giáo dục năm 
học 2022-2023; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021-2022 và 
phát động thi đua năm học 2022-2023; Dự thảo giao ước thi đua; Báo cáo 
hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Báo cáo công khai tài chính năm 
2022. 

Năm học 2021-2022, tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, 
gây khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục, tuy vậy, nhà 
trường đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được UBND tỉnh tặng Bằng khen. 

Bước sang năm học 2022-2023, với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức 
phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng 
cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Nhà trường xác định hoàn thành thắng 
lợi nhiệm vụ năm học phải bắt đầu từ thành công của Hội nghị viên chức 
người lao động. Chính vì vậy, Hội nghị viên chức, người lao động là dịp quan 
trọng để các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được nói 
lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của bản thân cũng như của nhóm, tổ 
chuyên môn; tham gia đóng góp ý kiến cho Báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị 
quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021-2022; Phương 
hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 nhằm 



phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan văn 
hoá, trong sạch, vững mạnh. 

Với tầm quan trọng của Hội nghị, toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo 
viên, nhân viên trong đơn vị đã thể hiện sự nghiêm túc, tập trung cao độ, tích 
cực tham gia thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nâng 
cao chất lượng các hoạt động mũi nhọn; đồng thời nâng cao chất lượng và 
hiệu quả hoạt động công tác giảng dạy, quản lý, phục vụ.  

Cuối cùng, Hội nghị đã tổ chức chia tay với đồng chí Lê Hồng Phương (kế 
toán) chuyển công tác chuyển công tác đến đơn vị khác. 

Hội nghị đã thể hiện không khí thi đua sôi nổi, tinh thần Đoàn kết - Chung 
sức - Chung lòng - Phấn đấu đưa trường THCS Tân Đồng hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ năm học, đánh dấu 20 năm xây dựng và phát triển của nhà trường! 

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

 

 



 

 

  
 

  


