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NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ, NGƢỜI LAO ĐỘNG
NĂM HỌC 2021-2022
Hội nghị Nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động trường THCS Trưng
Vương năm học 2021-2022 tổ chức vào hồi 14h00 ngày 04 tháng 10 năm 2021.
Hội nghị được nghe Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị
cán bộ, viên chức, lao động năm học 2020-2021 và phương hướng, nhiệm vụ
thực hiện Kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022; Báo cáo công khai tài chính;
Báo cáo về hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và các nội dung của bộ Quy
chế của nhà trường, Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Chính quyền.
Sau khi nghiên cứu, thảo luận, Hội nghị Nhà giáo, cán bộ quản lý, người
lao động trường THCS Trưng Vương năm học 2021-2022.
QUYẾT NGHỊ:
1. Nhất trí thông qua Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị
cán bộ, VC, LĐ năm học 2020-2021 và phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Kế
hoạch giáo dục năm học 2021-2022.
2. Nhất trí thông qua bộ Quy chế và nội quy cơ quan.
3. Căn cứ các nhiệm vụ trong Kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022. Ban
giám hiệu nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với ban chấp hành Công
đoàn cơ sở xây dựng chương trình hoạt động cụ thể của tháng, quý, năm để triển
khai thực hiện đối với cá nhân, đối với các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các
đoàn thể trong đơn vị.
4. Hội nghị nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu phấn đấu,
các biện pháp thực hiện trong năm học 2021-2022 là:
I. Các nhiệm vụ trọng tâm:
1.1. Bảo đảm an toàn trường học, chủ động thực hiện chương trình để ứng
phó với diễn biến khó lường của dịch Covid-19.
1.2. Triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018 với lớp 6; chương trình
GDPT 2006 với lớp 7,8,9.
1.3. Tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục, quản lý và sử
dụng hợp lý CSVC, TBDH, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS.
1.4. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu giáo dục, cùng toàn tỉnh xây dựng kho học liệu,
ngân hàng câu hỏi, bài giảng. Khai thác hiệu quả TBDH hiện có.
1.5. Chuẩn bị tốt CSVC: Đường truyền, thiết bị, năng lực để kịp thời ứng phó
tác động của dịch Covid-19 khi phải thực hiện giãn cách xã hội.
1.6. Tiếp tục đẩy mạnh cơ chế quản lý giáo dục, quản trị trường học tiếp cận
chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam.
II. Các nhiệm vụ cụ thể:
Thực hiện nghiêm túc theo các văn bản hướng dẫn của ngành với các nhiệm
vụ cụ thể.

2.1. Bảo đảm an toàn trường học phòng, chống Covid-19: Chủ động, tích cực
triển khai thực hiện theo chỉ đạo của các cấp về phòng, chống Covid-19. Thành
lập ban chỉ đạo và các tổ công tác, hoàn thiện phương án phòng, chống Covid19theo tình hình mới, xin phê duyệt của lãnh đạo địa phương; Tăng cường công
tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CB,GV,NV,HS và PHHS nhà
trường trước sự phức tạp của dịch bệnh; Rà soát thường xuyên CSVC, trang thiết
bị y tế, vệ sinh môi trường trong nhà trường, nắm bắt kịp thời các trường hợp có
biểu hiện nghi mắc Covid-19 để xử lý theo quy định.
2.2. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ
thông theo tinh th n Nghị quyết số 29-NQ TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo
dục và đào tạo, đáp ứng yêu c u công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
2.3. Giáo dục nhà trường tiếp tục khẳng định là niềm tin của gia đình và xã
hội, làm cho học sinh thích học, thích đi học, mỗi ngày đến trường là một ngày
vui, tập trung xây dựng trường học tiên tiến, hiện đại và hội nhập, nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện; thực hiện chương trình GDPT 2018, sách giáo khoa
mới đối với lớp 6; chương trình GDPT 2006 với các lớp 7,8,9; tiếp tục đổi mới
mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của chương trình giáo dục phổ thông hiện
hành theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, chú
trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm công dân của
học sinh đối với cộng đồng, xã hội, gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục
truyền thống văn hóa, giáo dục thể chất; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm
chất, nhân cách, lối sống; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá; tiếp
tục đổi mới công tác quản lý và phát triển đội ngũ giáo viên.
2.4. Bảo đảm tất cả giáo viên trong nhà trường được triển khai đ y đủ các văn
bản chỉ đạo, nội dung hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT 2018 và hoàn
thành chương trình bồi dưỡng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT.
III. Các chỉ tiêu phấn đấu:
1. Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục:
Nhà trường thực hiện theo kế hoạch phát triển đã được phê duyệt của Phòng
GD&ĐT với 15 lớp, 680 học sinh bao gồm:
Khối 6: 03 lớp – 164 học sinh.
Khối 7: 4 lớp – 177 học sinh.
Khối 8: 4 lớp – 171 học sinh.
Khối 9: 4 lớp – 168 học sinh.
2. Công tác PCGD và CMC:
- Huy động 100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6.
- Giữ vững phường đạt chuẩn PCGD trung học cấp độ 3.
- Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THCS: 100%
- Tổng số người trong độ tuổi 15-18 có bằng TN THCS đạt trên 97%
- Học sinh nghỉ bỏ học không quá 0,2%.
3. Chất lƣợng giáo dục:
a. Chất lượng hai mặt giáo dục:
- Nhà trường đăng ký tập thể lao động xuất sắc; Cờ thi đua của Tỉnh.

* Lớp 6:
- Học sinh xuất sắc: 16HS = 9,75% (Trong đó 6A1: 10HS, 6A2: 3HS, 6A3: 3HS)
- Học sinh giỏi: 40HS = 24,4% (Trong đó 6A1: 20HS, 6A2: 10HS, 6A3: 10HS)
* Lớp 7,8,9:
- Học sinh giỏi: 162 = 31,3%
- Học sinh tiên tiến: 224 = 43,3%
- Tỷ lệ tốt nghiệp THCS 100%.
- Thi đỗ vào THPT công lập: Khoảng 80 em (Trong đó 9A1: 40HS, 9A2:
16HS, 9A3: 12HS, 9A4: 12HS).

b. Chất lượng mũi nhọn:
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4. Đội ngũ:
- Tổng số, chỉ tiêu về trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn:
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 34
Sau đại học: 5
Đại học: 25
Cao đẳng: 4
- Phân loại theo chuẩn nghề nghiệp:
Loại tốt: 20/31 = 64,5%; Loại khá: 11/31 = 35,5%;
+ Loại trung bình: 0 = 0% ; Loại kém: 0 = 0%
- Phân loại theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ:
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 9/34 = 26,5%
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 25/34 = 73,5%
Hoàn thành nhiệm vụ: 0 = 0%
Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 = 0%
- Số GVDG cấp trường: 29 = 100%
- Số GV đăng ký thi GVCN giỏi cấp Thành phố: 4 GV
- Số chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 5 người = 14,7%.
- Số chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh 1 người = 2,9%
- Công tác phát triển Đảng: Tổ chức kết nạp 1-2 qu n chúng xuất sắc vào Đảng.
Giới thiệu 1 qu n chúng học lớp chính trị bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới.
- Nhà trường và tổ chức Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch phối hợp trong
việc chăm lo đời sống cho các công đoàn viên cả về vật chất và tinh th n: Thăm
hỏi động viên khi bản thân và gia đình có sự vụ lớn, tổ chức khám sức khỏe cho
các công đoàn viên vào quý I năm 2022.

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, giảng dạy: Tạo
mọi điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia các đợt tập huấn
của Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT; theo học các lớp đại học, sau đại học, trung
cấp chính trị-hành chính:
Nhiều lượt giáo viên tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn.
Bồi dưỡng chính trị, học tập NQ: 100%.
5. Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học:
- Quản lý tốt, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị dạy-học: bàn ghế HS, hệ
thống đèn, quạt, máy chiếu, ti vi, phông chiếu, đài casete.
- Bảo quản các trang thiết bị trong các khu nhà học.
- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước; Ngân sách thành phố.
- Tăng cường công tác XHH giáo dục đúng quy định.
Hội nghị giao cho Ban Giám hiệu nhà trường và Ban Chấp hành Công đoàn
cơ sở cùng toàn thể Nhà giáo, cán bộ quabnr lý, người lao động trong đơn vị có
nhiệm vụ nghiêm túc thi hành các điều khoản ghi trong Nghị quyết này.
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2021 đã thông qua Hội
nghị cho đến khi có Nghị quyết mới. .
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