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NĂM 2022 – 2023 

 

Hòa trong niềm vui hân hoan của năm học mới, năm học có nhiều sự kiện trọng đại 

của đất nước, năm học 2022 – 2023 với chủ đề năm học ‘‘Vì học sinh thân yêu; xây dựng 

trường học hạnh phúc; đổi mới và hội nhập’’; thực hiện Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 

học 2022 – 2023 và kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2022 – 2023 của trường THPT 

số 2 TP. Lào Cai; được sự nhất trí của Chi bộ, lãnh đạo nhà trường, ngày 08 tháng 10 năm 

2022, BCH CĐ đã tổ chức Hội nghị CB, CC, VC năm 2022 – 2023. 

Tham dự Hội nghị có 67 cán bộ giáo viên, công nhân viên chức lao động của nhà 

trường trong năm học 2022 - 2023. Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Thị Hồng Lan – 

Chi ủy viên, Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường đọc Báo cáo thực hiện nghị quyết nhiệm 

vụ năm học 2021 - 2022, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện thành công 

nhiệm vụ năm học 2022 – 2023. Báo cáo nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, mặt đã làm được 

những vấn đề còn hạn chế và đề ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 

2022 – 2023. 

 Nhằm phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học 2021 – 

2022, thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và 

nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội 

hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học. Trong năm học 

năm 2022 – 2023, trường THPT số 2 TP. Lào Cai đã thống nhất tập trung thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm, phương hướng, giải pháp để thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đặt ra. 

 Thứ nhất, về thi đua 

 - Danh hiệu tập thể. 

  + Nhà trường đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Đề nghị Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

  + Chi bộ Đảng: Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

  + Công đoàn trường: Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

  + Đoàn thanh niên: Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

 - Danh hiệu cá nhân: 

 - 15 cá nhân có SKKN đăng kí cấp nộp cấp Sở. 

   + Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:  09 CBQL, GV, NV;  Lao động tiên tiến: 36 người 

   + Giaos viên dạy giỏi: Cấp trường 39/54 CB,GV; Cấp tỉnh 07 

 Thứ hai, về lĩnh vực tạo sự chuyển biến nổi bật, tạo đột phá trong năm học 

- Công tác phát hiện, bồi dưỡng HSG và nâng cao chất lượng dạy-học ngoại ngữ  

-  Xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn điển hình trong tỉnh; Xây dựng 

cảnh quan trường học xanh - sạch - đẹp - hiện đại, hướng tới các tiêu chí trường học Hạnh 

phúc. 

-  Công tác chuyển đổi số trong nhà trường. 



 

 


