
Thành phố Nam Đinh tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-

2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 

         Sáng 19/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố 

tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm 

vụ năm học 2022-2023. Tham dự có Nhà giáo ưu tú Cao Xuân 

Hùng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo tỉnh; đồng 

chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Vũ Ngọc Phi - Phó Bí thư 

Thường trực Thành ủy; đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên BCH 

Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; 

các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh 

đạo UBND thành phố; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban trên 

địa bàn, các đồng chí chủ tịch UBND 25 phường, xã; cùng các 

đồng chí hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, các 

thầy giáo, cô giáo và các em học sinh tiêu biểu đạt thành tích xuất 

sắc trong năm học 2021-2022. 

 

Các đại biểu dự Hội nghị 

         Năm học 2021-2022 là năm học có nhiều khó khăn do diễn 

biến phức tạp của dịch COVID-19 ảnh hưởng toàn diện tới đời 

sống kinh tế - xã hội nói chung và hoạt động dạy và học nói riêng, 

tuy nhiên toàn ngành GDĐT đã nỗ lực cố gắng, luôn sáng tạo, tiên 

phong đi đầu trong việc ứng phó với những thay đổi và đã hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác tham mưu có chuyển biến tích 

cực và có hiệu quả nhất là về phong trào xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, kiểu mẫu đối với trường học là công tác xây dựng chuẩn 

quốc gia và chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn. Chất lượng giáo 

dục các cấp cơ bản được duy trì, đảm bảo theo nội dung chương 

trình, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tỷ lệ học sinh giỏi 



các cấp đạt tỷ lệ cao, có nhiều học sinh đạt thành tích cao trong 

các cuộc thi cấp quốc gia và của tỉnh, tiêu biểu như: đạt giải nhất 

toàn đoàn Hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh, hội thi Học sinh 

giỏi văn hóa cấp tỉnh, Hội thi kể chuyện “Bác Hồ và những bài học 

về đạo đức, lối sống dành cho học sinh TH và THCS”, đặc biệt 

trong phong trào viết và vận dụng sáng kiến kinh nghiệm năm 

2021 đạt thành tích xuất sắc với 65 sáng kiến kinh nghiệm đạt 

giải  và được sở GDĐT tặng cờ thi đua; chất lượng phổ cập giáo 

dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù 

chữ và phổ cập giáo dục THCS tiếp tục được duy trì và nâng cao; 

công tác cải cách hành chính có nhiều nỗ lực; công tác xây dựng, 

củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán 

bộ quản lý giáo dục được tích cực triển khai, đáp ứng yêu cầu công 

tác quản lý và công tác dạy học. 

 

Nhà giáo ưu tú Cao Xuân Hùng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở 

Giáo dục và đào tạo tỉnh tặng hoa chúc mừng hội nghị 



 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư 

Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng hội 

nghị 

         Năm học 2022-2023, với chủ đề "Đoàn kết, nỗ lực vượt khó 

khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt 

động giáo dục và đào tạo"; ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố 

tập trung thực hiện 12 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có thực 

hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng 

cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; tiếp tục thực hiện các giải pháp 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số; 

tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo… 

 



Đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo 

tại hội nghị 

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hưng - 

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND 

thành phố ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, 

tâm huyết, đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân 

viên ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã đạt được những kết 

quả rất đáng khích lệ trong năm học 2021-2022 đầy khó khăn vừa 

qua. Đồng chí khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống 

chính trị thành phố Nam Định luôn coi Giáo dục và Đào tạo là 

nhiệm vụ chiến lược quan trọng hàng đầu. 

         Để thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học 2022  -  2023 do 

Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, đồng chí Chủ tịch UBND thành 

phố Phạm Duy Hưng đề nghị thời gian tới toàn Ngành giáo dục - 

đào tạo thành phố tiếp tục chú trọng phát triển quy mô, nâng cao 

chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng học sinh giỏi, đẩy 

mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, Học tốt”, triển khai đồng bộ có 

hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nhằm đổi mới và phát triển sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố. Tiếp tục thực hiện nghiêm 

chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Giáo dục - Đào tạo, của tỉnh, của 

thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các 

nhiệm vụ về Giáo dục - Đào tạo trong thời gian tới. Tăng cường 

công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động để tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành. 

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, cải tiến nội 

dung và đổi mới ph¬ương pháp giảng dạy nhằm thực hiện tốt yêu 

cầu của đổi mới giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: 

Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, kĩ năng sống, giáo dục thể 

chất, nhất là lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, 

sống có lý tưởng… cho học sinh các cấp học. nghiên cứu, đề xuất 

phương án tuyển sinh đầu cấp học, đảm bảo công khai, minh bạch. 

Tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương; thực 

hiện tốt việc phối hợp, gắn kết giữa gia đình, nhà trường và toàn 

xã hội trong công tác giáo dục. 



 

Đồng chí Phạm Duy Hưng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thừa ủy quyền 

của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua cho các đơn 

vị 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Như - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND thành phố  thừa ủy quyền của đồng 

chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Danh hiệu “Tập thể lao động 

xuất sắc” cho các đơn vị 



 

Đồng chí Nguyễn Sơn Hải - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ 

tịch Thường trực HĐND thành phố thừa ủy quyền của đồng 

chí Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá 

nhân. 

 

 



Đồng chí Nguyễn Thị Như - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ 

tịch Thường trực UBND thành phố trao thưởng cho các em 

học sinh tiêu biểu cấp tiểu học, THCS trên địa bàn 

         Với những thành tích mà ngành GDĐT thành phố đạt được 

trong thời gian qua, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 04 đơn vị dẫn 

đầu trong phong trào thi đua năm học 2021 - 2022, Chủ tịch UBND 

tỉnh tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 10 tập thể đã 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022, Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng bằng khen 6 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích 

trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2020-2021 đến năm 

học 2021-2022, UBND thành phố trao thưởng cho 17 em học sinh 

tiêu biểu cấp tiểu học, 35 em học sinh tiêu biểu cấp THCS./. 

Nguồn: thanhpho.namdinh.gov.vn 


