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HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊC CHỨC - NGƯỜI LAO ĐỘNG

NĂM HỌC 2021 - 2022

Ngày 30/9, tại Phòng Hội đồng trường Phổ thông DTBT THCS Liên xã Cà Dy - TàBhing
tiến hành tổ chức hội nghị Cán bộ, viên chức - Người lao động năm học 2021 - 2022. Tham dự
Hội nghị có thầy giáo Zơ Râm Đing - Phó trưởng phòng PGD&ĐT, đ/c Ka Phu Bíp - Phỏ Chủ
tịch UBND xã Cà Dy, anh BLúp Lan Trưởng ban đại diện CMHS trường cùng tất cả CB, GV, NV
nhà trường.
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Nhìn lại năm học vừa qua với biến cố lớn xảy ra trên thế giới cũng như đất nước Việt Nam,
dịch bệnh Covid-19 hoành hành khắp nơi, đặt biệt bùng phát mạnh vào thời điểm cuối năm học
và kéo dài đến hôm nay, nhiều nơi các em học sinh không thể đến trường học trực tiếp được.
gây ra muôn ngàn khó khăn, ảnh hưởng đến công tác giáo dục. Nhờ sự quyết tâm, quyết liệt
của các cấp, các ngành, sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục, sự quan tâm của chính quyền
địa phương, các trường trên địa bàn huyện Nam Giang, trường Liên xã chúng ta đã tổ chức
Khai giảng năm học và tổ chức dạy học trực tiếp, tổ chức các hoạt động, bán trú đi vào nề nếp,
ổn định, đến nay đã gần được 4 tuần thực học.

Hội nghị cũng đã đánh giá khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết của đơn vị trong
năm học vừa qua, đồng thời nêu rõ những định hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học
2021 - 2022 trong tình hình dịch bệnh Covid-19, kết quả công tác thi đua, các chỉ tiêu phấn
đấu trong năm học này. Góp ý xây dựng qui định nề nếp cơ quan, qui chế chuyên môn, qui chế
chi tiêu nội bộ… Cũng tại Hội nghị này, ban thanh tra nhân dân đánh giá kết quả thực hiện
nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2021, phương hướng nhiệm kỳ 2021 - 2022, bầu ra Ban thanh tra
nhân dân để giám sát các phong trào, hoạt động của nhà trường.

Với tinh thần nổ lực của tập thể nhà trường, sự nhiệt tình, tâm huyết của CBVC, nhà trường
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, đã tổ chức các phong trào hoạt động trong
nhà trường, tham gia các hội thi do ngành tổ chức và đã có một số kết quả nhất định cả thầy
lẫn trò, nề nếp, cảnh quang môi trường từng bước được cải thiện, điều kiện ăn ở cho các em học
sinh được chú trọng, đổi mới; Công đoàn quan tâm chăm lo đến đời sống đội ngũ, quyền và lợi
ích của anh em được thực hiện tốt, Đoàn, Đội có những đóng góp, phối hợp thực hiện tốt nhiệm
vụ được giao. Chế độ chính sách của đội ngũ, học sinh thực hiện kịp thời, đầy đủ, công khai và
rõ ràng, việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị, ĐDDH, VPP được quan tâm ưu tiên, công tác thi
đua được chú trọng, có hiệu quả tạo động lực thúc đẩy đội ngũ nỗ lực. Kết quả thi đua của năm
học vừa qua trước mắt đã có các quyết định công nhận cấp huyện, có 04 CSTĐ cấp cơ sở, 25
đ/c đạt danh hiệu LĐTT. UBND huyện khen tập thể và 05 cá nhân Hoàn thành tốt nhiệm vụ
năm học. Các danh hiệu, hình thức khen cao như Tập thể Lao động Xuất sắc, CSTĐ cấp tỉnh,
bằng khen của Bộ GD&ĐT đang chờ kết quả.

Tiếp nối những kết quả đạt dược, chăc chắn nhà trường sẽ phát triển đi lên hơn nữa trong
năm học này khi đã có vị trí, địa điểm trường mới khang trang, sạch đẹp, an toàn. Đội ngũ CB,
GV, NV đoàn kết, gương mẫu, nhiệt huyết, trách nhiệm.

Phát biểu tại Hội nghị, thầy giáo Zơ Râm Đing - Phó trưởng phòng PGD&ĐT đã biểu
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dương, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của thầy và trò, những kết quả đáng trân trọng của tập thể
nhà trường. Thầy gởi niềm tin đến các thầy cô giáo, hi vọng năm học mới này sẽ đạt nhiều kết
quả hơn nữa. căn dặn tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch
Covid-19, sẵn sàng các phương án, tình huống để dạy và học, chú trọng nâng cao chất lượng,
duy trì số lượng học sinh…

Hội nghị kết thúc trong không khí hân hoan, phấn khởi. Hi vọng năm học mới với nhiều thắng
lợi mới.
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