
HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC – THPT THƯỢNG CÁT 
Chiều ngày 24/09/2022, trường THPT Thượng Cát đã tổ chức thành công 

Hội nghị viên chức năm học 2022 - 2023, nhằm kiểm điểm Nghị quyết đã đề ra 

trong năm học  2021 - 2022 , xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho năm học 

2022 - 2023. 

Tham dự và chủ trì Hội nghị có cô Nguyễn Thị Hồng  - Bí thư chi bộ, Hiệu 

trưởng nhà trường và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Về phía 

khách mời có bà Vũ Thị Lanh - Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT 

Thượng Cát cùng tham dự. 

 
Bà Vũ Thị Lanh - Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh 

tặng hoa chúc mừng Hội nghị 

Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 02 đại biểu: cô Nguyễn Thị 

Hồng - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường; cô Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch 

Công đoàn. Để ghi chép tiến trình Hội nghị, đoàn chủ tịch đã giới thiệu thầy 

Nguyễn Văn Tư - thư kí HĐSP nhà trường làm thư kí Hội nghị. 



 
Hình ảnh Đoàn chủ tịch và thư kí Hội nghị 

 

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị viên chức năm học 2022 - 2023 

đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo kiểm điểm chủ trương 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thực hiện  những việc làm được 

và chưa làm được của năm học 2021 - 2022  và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2022 - 2023 ; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021 - 2022 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023; Báo cáo hoạt động của Ban 

thanh tra nhân dân năm học 2021 - 2022, chương trình hoạt động năm học 

 2022 - 2023; Thông qua báo cáo thu, chi tài chính năm học  2021 - 2022 và dự 

toán cho năm học 2022 - 2023. 



 
Hình ảnh cán bộ, giáo viên trong Hội nghị 

Cô Hoàng Ánh Phương – Phó Bí thư chi bộ , Phó Hiệu trưởng nhà trường 

 báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2021 - 2022 và phương hướng, 

nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 
 



 

 
Thầy Bạch Tấn Trường – Trưởng ban Thanh tra nhân dân  

báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2021 - 2022, chương 

trình hoạt động năm học  2022 - 2023 

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn 

đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho giáo viên và 

công nhân viên nhà trường, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động chuyên môn trong các hoạt động của nhà trường, góp phần thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 - 2023. 

Tham luận của cô Lê Thị Quế, giáo viên Tổ Toán - Tin về : ”Đổi mới phương 

pháp dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018”  



 

Trong tham luận của mình, cô Lê Thị 

Quế trao đổi:  

- Chú ý tổ chức quá trình dạy học 
theo hướng kiến tạo phù hợp với tiến 
trình nhận thức, năng lực nhận thức 
của từng học sinh.   
- Linh hoạt sử dụng 1 số kĩ thuật tiên 
tiến dạy học tích cực kết hợp với dạy 
học trong lớp và hoạt động trải 
nghiệm.  
- Sử dụng đa dạng các phương pháp 
dạy học theo tiến trình tổ chức cho 
học sinh hoạt động trải nghiệm, khám 
phá, phát hiện, thực hành.  

Cô Lê Thị Quế  

đọc tham luận tại Hội nghị 

Cô Đinh Thị Thu Hương - Tổ Ngoại ngữ với tham luận: “Một số biện pháp 

nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Ngoại ngữ” 

      Trong tham luận của mình, 

cô Đinh Thị Thu Hương nêu rõ: Để 

nâng cao chất lượng giảng dạy môn 

Ngoại ngữ cần: 

- Giúp học sinh nhận thức về tầm 
quan trọng của tiếng Anh 

- Xây dựng các tiết học hiệu quả. 

- Nội dung tiết học phong phú, phân 
chia làm nhiều mức độ 

- Ứng dụng công nghệ thông tin 
trong dạy học và sử dụng nhiều 
nguồn học liệu khác nhau. 

- Giáo viên phải là người không 
ngừng học tập và đổi mới 

 

 
Cô Đinh Thị Thu Hương 

đọc tham luận tại Hội nghị 

Cô Lưu Quỳnh Nga – Tổ Ngữ văn với tham luận: “Một số biện pháp nâng 

cao chất lượng đại trà môn Ngữ văn” 

  



 

           Trong tham luận của mình, cô 

Lưu Quỳnh Nga trao đổi: Cũng giống 
như nhiều môn học khác, môn Ngữ 
văn có một vị trí quan trọng trong 
chương trình học của học sinh. Không 
chỉ cung cấp tri thức về văn học, 
ngôn ngữ, môn Văn còn góp phần bồi 
dưỡng tư tưởng tình cảm và hình 
thành nhân cách cho học sinh. Chính 
vì thế, học văn là cả một quá trình 
tích luỹ lâu dài, không thể học xổi, 
học dồn mà phải cập nhật từng ngày, 
từng vấn đề, từng tác phẩm. 
  

Cô Lưu Quỳnh Nga  

đọc tham luận tại Hội nghị 

Thầy Hoàng Đức Hưởng - Bí thư Đoàn Thanh niên với tham luận:  “Công 

tác phối hợp giữa ĐTN và GVCN nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục 

ngoài giờ lên lớp” 

           Trong tham luận của mình, 

thầy Hoàng Đức Hưởng nhận thấy: 

Việc tổ chức GDHĐNGLL cho các em 

HS cần diễn ra dưới nhiều hình thức: 

- Tổ chức các chương trình chào cờ 
tự quản vào thứ 2 hàng tuần  
- Thành lập và hoạt động hiệu quả 
các CLB như Văn nghệ, Bóng rổ, MC, 
Truyền thông.... 
- Giáo dục các em các kĩ năng sống, 
thông qua các buổi nói chuyện với 
chuyên gia  
- Giáo dục an toàn giao thông -Tư 
vấn Sức khỏe Sinh sản 
- Ngày hội Đọc sách báo ở thư viện. 

 

 
Thầy Hoàng Đức Hưởng 

đọc tham luận tại Hội nghị 

Thầy Tô Kim Tiên – Phó chủ tịch Công đoàn nhà trường với tham luận: 

“Công tác phối hợp giữa công đoàn và nhà trường trong việc xây dựng, văn hóa 

giao tiếp, ứng xử trong nhà trường” 



 

Trong tham luận của mình, 

Thầy Tô Kim Tiên đề xuất một số 

giải pháp nâng cao hiệu quả thực 

hiện văn hóa ứng xử trong trường 

học: 

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao 
nhận thức về văn hóa công sở cho 
đội ngũ CBGV,NV và HS 
- Phát huy vai trò của các tổ chức 
nhà trường trong việc xây dựng và 
thực hiện văn hóa công sở  
- Tiếp tục cải thiện môi trường và 
điều kiện làm việc thuận lợi cho cán 
bộ, giáo viên  

Thầy Tô Kim Tiên 

đọc tham luận tại Hội nghị 

Hội nghị cũng tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân cho nhiệm kỳ 2022 – 

2024 

 
Hội nghị bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2024 



 
Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2024 ra mắt Hội nghị 

Hội nghị viên chức là dịp quan trọng để các đồng chí cán bộ, giáo viên, 

nhân viên trong nhà trường được nói lên tiếng nói, suy nghĩ, nguyện vọng của 

bản thân cũng như của nhóm, tổ chuyên môn; tham gia đóng góp ý kiến cho Báo 

cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị viên chức năm học 2021-2022; 

Phương hướng, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 

nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng cơ quan 

văn hoá, trong sạch, vững mạnh. 



 
Hình ảnh kí cam kết thi đua giữa BGH và Công đoàn nhà trường 

Với tầm quan trọng của Hội nghị, toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, 

nhân viên trong đơn vị đã thể hiện sự nghiêm túc, tập trung cao độ trong suốt 

quá trình diễn ra chương trình hội nghị. Hội nghị viên chức cũng chính là dịp để 

các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí và 

tầm quan trọng của việc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua mà Công 

đoàn đã phát động để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học mới 2022 

- 2023. 

       Ban truyền thông 

  
 


