
Trường trung học cơ sở Tân Đồng 

 khai giảng năm học 2022-2023 

Hòa chung không khí “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”, cùng với học sinh cả 
nước, sáng 5/9, trường trung học cơ sở Tân Đồng long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm 
học mới 2022-2023.  

 

Thay mặt cho Lãnh đạo Thành ủy và UBND thành phố Đồng Xoài, đồng chí 
Trần Hữu Hiền đã về dự và chúc mừng thầy trò nhà trường trong Lễ khai giảng năm học 
mới.  

 



Với chủ đề năm học “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 

và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”, ngay trong Lễ Khai 
giảng, thầy và trò nhà trường đã thể hiện quyết tâm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng 
tâm của năm học, tích cực đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra 
trong năm học mới.  

 

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ nhà giáo và học sinh đã nối tiếp 
nhau giữ vững và phát huy truyền thống, đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi 

thành phố, tỉnh, tích cực trong các hoạt động phong trào. Đội ngũ thầy cô giáo không ngừng 
nỗ lực tìm tòi đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Bước 
vào năm học 2022 - 2023, nhà trường đón 220 em học sinh khối 6 nhập học, nâng tổng số 
học sinh toàn trường lên hơn 800 học sinh. Trên nền tảng truyền thống vững chắc, trong 
năm học này, thầy và trò Trường THCS Tân Đồng tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

số 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013 Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo; nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các đề án về đổi mới giáo 
dục và đào tạo một cách chủ động, sáng tạo, linh hoạt và chất lượng; tiếp tục duy trì, đảm 
bảo chất lượng giáo dục đại trà, cải thiện và nâng cao về số lượng, chất lượng giáo dục mũi 
nhọn trong nhà trường… quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của năm học. 


