HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC
TRƯỜNG MẦM NON NINH PHÚ NĂM HỌC 2016-2017
--------------Sáng ngày 21/10/2016 trường mầm non Ninh Phú long trọng tổ chức hội nghị CBVC năm học 2016-2017. Hiệu trưởng Nhà trường Chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng
chí: Phạm Nguyệt Anh - Phó Chủ tịch UBND xã; Lãnh đạo các ban ngành đoàn thể xung
quanh Uỷ ban; Ban chấp hành HPHHS; BCH Công đoàn phận, Ban Thanh tra ND, Đoàn
Thanh niên. Mở đầu hội nghị là những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các cô thể hiện
Tiết mục múa “ Nét Việt”

Tiết mục song ca bài “ Ngày xưa ơi” do cô Hồng Hơn và cô Bích Nhi thể hiện

Tiết mục hát múa bài “ Tâm tình cô giáo mầm non” do cô Thanh Trang thể hiện

Tiết mục hát tốp ca“ Người giáo viên nhân dân” do các cô thể hiện

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đã tổng kết, đánh giá các hoạt động trong
năm học 2015 - 2016 và thông qua, thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong năm
học 2016 - 2017.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, Hiệu trưởng Nhà trường cô Trương Thị Xinh nhấn
mạnh: Cần chú trọng, xem xét việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 để
thấy những ưu điểm, những nhược điểm... Phân tích, tìm ra nguyên nhân của những tồn tại,
hạn chế, trên cơ sở đó tìm ra các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác trong năm học 2016 2017.

Cô Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch công đoàn báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội Nghị
CB-VC năm học 2015-2016.

Cô Nguyễn Thị Thùy Trang - Phó Hiệu trường báo cáo kết quả thực hiện qui chế dân chủ
trong nhà trường năm học 2015-2016.

Cô Lê Kim Hồng Thuận - Kế toán báo cáo công tác thu-chi ngân sách năm học 2015-2016
và thông qua qui chế chi tiêu nội bộ năm 2016.

Cô Trần Như Mỹ Anh - báo cáo kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm học
2015-2016 và phương hướng năm học 2016-2017.
Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch
năm học 2016 - 2017. Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và giáo viên đã ký kết giao
ước thi đua với sự chứng kiến của các đại biểu và toàn thể Hội nghị.

Bà Phạm Nguyệt Anh - lãnh đạo địa phương phát biểu
Kết thúc buổi Hội nghị tập thể CB-GV-NV-Lãnh đạo địa phương cùng chụp hình lưu niệm.

