
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG  

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT 

NĂM HỌC 2020-2021 

 
     Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2019-2020 và đề ra phương 

hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của năm học 2020-2021, vào lúc 7h00’ ngày 10 tháng 10 năm 2020, 

Trường THPT Buôn Ma Thuột, long trọng tổ chức Hội nghị CB-CC-VC-NLĐ với hơn 100 

CB.CC.VC.NLĐ nhà trường tham gia. 

 

Thầy Lê Văn Thái, Bí thư chi bộ-Hiệu trưởng thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 

2019-2020 với những thành tích rất nổi bật. 

     Trên nền tảng những thành tích đã đạt được của năm học 2019-2020, Bản báo cáo cũng đề ra phương 

hướng, nhiệm vụ, các giải pháp chủ yếu cho năm học 2020-2021. 



 

Thầy Nguyễn Văn Hải-CTCĐ trình bày báo cáo tổng kết thi đua công đoàn năm học 2019-2020 

và Nội dung thi đua của năm học 2020-2021 tại Hội nghị. 

 

 

Cô Phan Thị Mai Thìn-Kế toán trưởng thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (10/10/2020) và Quy chế 

chi tiêu nội bộ giai đoạn 2020-2022  



Trưởng ban TTND báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và tiến hành bầu cử Ban TTND nhiệm kỳ 2020-2022 

 



 
Bầu Ban TTND nhiệm kỳ 2020-2022 

 
Bầu Ban TTND nhiệm kỳ 2020-2022 

 



 

Ký các cam kết và các chỉ tiêu thi đua năm học 2020-2021 

 
Ký các cam kết và các chỉ tiêu thi đua năm học 2020-2021 



 
Khen thưởng các tập thể và các cá nhân đạt thành tích cao năm học 2019-2020 

 
Khen thưởng các tập thể và các cá nhân đạt thành tích cao năm học 2019-2020 

 
Cô Nguyễn Thị Nhân-TTCM-Thay mặt Đoàn thư ký thông qua biểu quyết chỉ tiêu và biên bản Hội nghị. 

 

HỘI NGHỊ KẾT THÚC-THÀNH CÔNG THEO KẾ HOẠCH 

-------------------------------------------- 


