
 TRƯỜNG THPT SỐ 1 TUY PHƯỚC 

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 – 2022: NHỮNG TRANG VỞ THÊM MÀU 

 Ngày 28/05/2022, Trường THPT số 1 Tuy Phước đã trang trọng tổ chức Tổng kết năm 

học 2021-2022; tri ân và trưởng thành cho học sinh niên khóa 2019-2022. Đến tham dự buổi 

lễ có đại biểu Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường, các đại diện của Ban liên lạc cựu học 

sinh Tuy Phước 1 khóa 1990-1993; 1993-1996. 

 Năm học 2021-2022 diễn ra trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang 

diễn biến phức tạp, tập thể thầy và trò trường THPT số 1 Tuy Phước vừa thực hiện các giải 

pháp ứng phó, linh hoạt giữa dạy học trực tiếp kết hợp dạy học trực tuyến nhằm thích ứng an 

toàn và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh vừa nỗ lực tiếp tục đổi mới, kiên trì mục tiêu chất 

lượng giáo dục và đào tạo trong tình hình mới. Tập thể lãnh đạo nhà trường và Ban chấp 

hành Công đoàn nhà trường đã kịp thời triển khai các văn bản, các hướng dẫn của các cấp 

quản lý về phòng chống dịch bệnh, tổ chức các hoạt động dạy và học, đảm bảo đạt được các 

chỉ tiêu đề ra trong nhiệm vụ đầu năm học. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã thực hiện tốt 

công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của CB, NG, NLĐ; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào 

thi đua, các cuộc vận động; đặc biệt là phong trào thi đua “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, 

chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ năm học”. 

 Tổng kết năm học 2021-2022 về cơ bản, những trang vở của thầy và trò trường THPT 

số 1 Tuy Phước đã có thêm nhiều màu sắc mới. Kết quả thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu 

đều hoàn thành. Các nhiệm vụ giáo dục trọng tâm, cốt lõi trong năm học 2021 - 2022 được 

nhà trường thực hiện nghiêm túc, nhiều tiêu chí thi đua được duy trì và giữ vững ở mức ổn 

định, đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra. Tập thể CB, GV, NV đoàn kết, gương mẫu, nỗ lực 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

 Năm học 2021-2022, Trường THPT số 1 Tuy Phước có 1496 học sinh, được biên chế 

ở 33 lớp. Kết quả chất lượng hai mặt giáo dục đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong Hội nghị 

viên chức, người lao động đầu năm học. Cụ thể: có 392 học sinh xếp loại học lực giỏi (tỉ lệ 

26,2%); có 845 học sinh xếp loại học lực khá (tỉ lệ 56,48%); có 254 học sinh có học lực trung 

bình (tỉ lệ 16,98%); còn 5 học sinh xếp loại học lực yếu (tỉ lệ 0,33%); có 100% học sinh xếp 

loại hạnh kiểm Khá, Tốt. 

 Kết quả thi HSG lớp 12 THPT cấp Tỉnh đạt 6 giải (1 Ba, 5 KK); thi HSG lớp 11 THPT 

cấp Tỉnh đạt 10 giải (1 Nhì, 9 KK); thi nghiên cứu KHKT cấp Tỉnh có 1 đề tài tham gia và 

đạt giải KK; tham gia Hội thi Tin học trẻ không chuyên cấp huyện Đạt 3 giải (2 Ba,1 KK); có 

2 học sinh đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt cấp tỉnh (Huỳnh Tiến Đạt – 12A2 và Cao Ngọc Quí – 

12A2); có 100% tập thể HS thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua; có 5 tập thể lớp 

được khen thưởng cuối năm học.  

 Về phía CB, GV, NV: có 64/64 CB,GV,NV hoàn thành nhiệm vụ được giao (đạt tỉ lệ 

100%), có 64/64 CB, GV, NV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (đạt tỉ lệ 100%); có 100% 

CBQL, GV hoàn thành Chương trình Bồi dưỡng các Modul đúng thời hạn, đáp ứng yêu cầu 

triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018; có 3 GV đạt GVCN giỏi cấp trường; có 1 nhà 

giáo được đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 nhà giáo đề nghị danh hiệu Chiến 

sĩ thi đua toàn quốc (thầy Huỳnh Xuân Lâm); có 06 CB, GV, NV được đề nghị Giám đốc Sở 

GD&ĐT Bình Định tặng Giấy khen; tập thể nhà trường được đề nghị Tập thể LĐXS cấp 

Tỉnh, Cờ thi đua cấp Tỉnh.  

 Đặc biệt, trong năm học này, Trường THPT số 1 Tuy Phước vinh dự có hai nhà giáo 

(nhà giáo ưu tú Nguyễn Bùi Thùy Linh và thầy giáo Huỳnh Xuân Lâm) được Ủy ban nhân 



dân tỉnh Bình Định vinh danh trí thức tiêu biểu về Khoa học và Công nghệ lần thứ 4 - năm 

2022.  

 Ngoài việc tuyên dương, khen thưởng 392 HSG toàn diện, 845 HS tiên tiến năm học 

2021-2022, trong dịp này, chi hội khuyến học nhà trường cũng vận động được các tổ chức, 

cá nhân, hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó khăn, HS đạt thành tích cao, HS nghèo vượt khó học 

giỏi. Cụ thể: cựu HS khóa 1993-1996 hỗ trợ 15 triệu đồng và sách tham khảo; cựu HS khóa 

1990-1993 hỗ trợ cho HS  nghèo vượt khó, học giỏi 10 suất học bổng; cựu HS khóa 1991-

1994 trao tặng 400 ghế nhựa cao và 1600 ghế nhựa con. 

 Trong thời gian tới, thầy và trò Trường THPT số 1 Tuy Phước tiếp tục tăng cường 

công tác ôn tập, bổ trợ kiến thức và tiến hành tổ chức khảo sát năng lực cho học sinh khối 12, 

nhằm mục đích chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho các em tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 

2022; đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện để làm tốt công tác Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 

2022-2023 theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Bình Định; 

 Dịp này, lãnh đạo nhà trường, Ban chấp hành CĐCS và các tổ chức, đoàn thể trong 

trường cũng tặng hoa và quà chia tay các nhà giáo về nghỉ hưu theo chế độ: thầy giáo Huỳnh 

Văn Dũng, thầy giáo Đoàn Văn Khiêm, thầy giáo Nguyễn Ngọc Quang, thầy giáo Huỳnh 

Xuân Cẩm. 

                              (Đức Hiển – CĐCS trường THPT số 1 Tuy Phước) 
 

* Một số hình ảnh tại buổi lễ tổng kết:  

   

 
 

 

 

 

 



* Phát thưởng cho HS đạt thành tích cao trong học tập, HSG, HS vượt khó học giỏi: 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

* Chia tay quý thầy giáo về nghỉ hưu theo chế độ: 

 

 

 

 

 

 


