
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 
 

Số:         /UBND-GD&DT 

V/v chuẩn bị phát biểu tham luận  

Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trực Ninh, ngày       tháng 8 năm 2022 

                 Kính gửi:  

- Đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn Cổ Lễ; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND xã Trực Đại; 

- Đồng chí Hiệu trưởng Trường Mầm non Trực Thắng; 

- Đồng chí Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liêm Hải; 

- Đồng chí Hiệu trưởng Trường THCS Ninh Cường. 

 

 Thứ Ba ngày 16/8/2022, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 

2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; để hội nghị đạt kết quả tốt, 

UBND huyện đề nghị các đại biểu chuẩn bị ý kiến phát biểu tham luận: 

1. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Cổ Lễ: Tham luận về công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo huy động các ban ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia xây 

dựng, phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn thị trấn Cổ Lễ. 

2. Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trực Đại: Tham luận về công 

tác lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực tăng cường cơ sở vật chất trường học, 

xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

3. Hiệu trưởng trường Mầm non Trực Thắng: Tham luận về công tác tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ năm học; các giải pháp đảm bảo an toàn phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. 

4. Hiệu trưởng trường Tiểu học Liêm Hải: Tham luận về công tác tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học; bài học kinh nghiệm sau 01 năm thực hiện 

sách giáo khoa lớp 1 và lớp 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.  

5. Hiệu trưởng trường THCS Ninh Cường: Tham luận về công tác tham 

mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường cơ sở vật chất trường học; 

thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6 trong năm học 

2021-2022 và công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2022-2023. 

Đề nghị các đồng chí chuẩn bị báo cáo bằng văn bản, nội dung trọng tâm, 

ngắn gọn, thời gian phát biểu khoảng 10 phút./. 
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phương 
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