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Thực hiện hướng dẫn số 1130 / HĐNT của Sở Giáo dục – Đào tạo và Công đoàn giáo dục
Quảng Nam ngày 15/9/2014 về việc tổ chức Hội nghị CB - VC người lao động. Được sự chỉ
đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, sáng ngày 2/10/2014 Lãnh đạo và Ban chấp hành
Công đoàn trường THPT Phan Bội Châu, long trọng tổ chức Hội nghị CB – VC người lao động
năm học 2014 – 2015.
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Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của Ban đại diện Cha mẹ học sinh và hơn 100 cán bộ - giáo
viên – công nhân viên nhà trường. Hội nghị đã tổng kết, đánh giá Nghị quyết Hội nghị đề ra
năm học 2013 – 2014, thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm học 2014 - 2015.
Thông qua đó Ban chấp hành Công đoàn phát động các phong trào thi đua, triển khai các cuộc
vận động quần chúng trong nghành giáo dục.
Phát biểu Khai mạc Hội nghị, thầy giáo Châu Anh Khiêm – Phó bí thư Đảng bộ Hiệu trưởng
nhà trường nhấn mạnh: Năm học 2014 – 2015, mặc dầu điều kiện cơ sở vật chất nhà trường
còn nhiều khó khăn, công trình khu phòng học 3 tầng đang xây dựng, học sinh phải học ở 2 cơ
sở, đội ngũ quản lý mỏng nhưng Ban giám hiệu nhà trường sẽ cố gắng tìm mọi cách khắc phục
khó khăn, tìm ra những giải pháp tốt nhất để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, đáp ứng nguyện
vọng của phụ huynh, học sinh.
Hội nghị đã thông qua nhiều ý kiến đóng góp từ Hội nghị tổ chuyên môn ngày 25/9/2014 trên
tinh thần chân thực, khách quan, cởi mở, thẳng thắn về các vấn đề: chế độ chính sách, nhân sự,
chuyên môn, nề nếp học sinh, cơ sở vật chất ... Và đã đề xuất những giải pháp có chất lượng
nâng cao hiệu quả quản lý, giảng dạy của nhà trường, đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh
giỏi.
Ông Hà Tiến An – Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường, thay mặt Ban đại diện, có
lời chúc mừng Hội nghị và bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ giáo viên của nhà trường trong công
tác giáo dục học sinh, và sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nhà trường trong suốt thời gian thực hiện
nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.
Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch
năm học 2014 - 2015. Hội nghị biểu thị sự quyết tâm cao và tin tưởng vào sự lãnh đạo của
Đảng bộ, sự quản lý, điều hành sáng suốt của Ban Giám hiệu, sự động viên thi đua của BCH
Công đoàn. Với tinh thần quyết tâm vượt khó, đoàn kết, chắc chắn toàn Trường sẽ hoàn thành
thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm học 2014 - 2015 đề ra.
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