
 

TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG – EA KAR TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020-2021. 

 

Sáng ngày 29/9/2020, được 

sự nhất trí và chỉ đạo của 

Phòng GD & ĐT Ea Kar, 

Trường THCS Phan Đình 

Phùng đã tổ chức Hội nghị 

công chức, viên chức và 

người lao động năm học 2020 

-2021. 
 

                                  Toàn cảnh Hội nghị 

      Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Ea Kar; ông 

Bùi Văn Đông - đại diện Phòng GD &ĐT Ea Kar; Ông Lê Viết Dương - Phó Chủ tịch 

HĐND, Bà Vũ Thị Sen - Phó Chủ tịch UBND đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương 

xã Ea Ô; ông Nguyễn Hữu Đức Trưởng Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh, cùng toàn 

thể CB, GV, NV trong toàn trường. 

 

Quý vị đại biểu và toàn thể Hội nghị 

 Hội nghị đã thông qua  Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và Phương hướng 

nhiệm vụ năm học 2020-2021. Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp các ý 

kiến thảo luận và biểu quyết thông qua các nhiệm vụ, chỉ tiêu lớn của năm học 2020-

2021. 



 

Đ/c Nguyễn Tiến Thương- Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thông qua Báo cáo tổng kết năm học 2019-

2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021. 

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Các quý vị đại biểu thuộc LĐLĐ Huyện, Phòng GD &ĐT 

huyện Ea Kar, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đã ghi nhận, biểu dương những 

thành tích mà tập thể CB, GV, NV trong toàn trường đã gặp hái được trong năm học qua; 

đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ quan trọng để nhà trường thực hiện thành công nhiệm vụ 

năm học 2020-2021. 

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị của các quý vị đại biểu 

 Sau một buổi làm việc khẩn trương, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả, Hội nghị CC, 

VC, NLĐ trường THCS Phan Đình Phùng năm học 2020-2021 đã thành công tốt đẹp./ 

                                                                                                  Bài và ảnh: Minh Khang 


