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NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ 

ĐẠI BIỂU CHA MẸ HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022 
 

Hội nghị Đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2021-2022 của Trường THPT Hai Bà Trưng 

tổ chức vào ngày 09 tháng 10 năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Dự Hội nghị có 23 đại biểu 

là đại diện cho 23 Ban đại diện chi hội lớp, BGH, đại Đoàn Thanh niên và GVCN của 23 lớp.  

Hội nghị đã nghe Ban đại diện Cha Mẹ học sinh năm học 2020 -2021 lần lượt trình bày 

báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2020-2021 và phương hướng hoạt động năm học 2021-

2022, báo cáo thu chi nguồn vận động tài trợ cho giáo dục năm học 2020-2021 và dự kiến vận 

động nguồn tài trợ cho giáo dục năm học 2021-2022; 

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của CMHS cho các văn kiện; 

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đại biểu và kết quả biểu quyết những vấn đề quan trọng 

của kế hoạch hoạt động năm học 2021-2022;   

Hội nghị đại biểu Cha Mẹ học sinh năm học 2021-2022 nhất trí thông qua Nghị quyết 

với các nội dung chính như sau: 

Điều 1: Quyết định thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2021-2022 thông qua 

kết quả bầu cử Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT Hai Bà Trưng năm học 2021 – 

2022. Danh sách Ban đại diện CMHS trường gồm các Ông, Bà có tên sau đây: 

1. Ông/bà: Huỳnh Xuân Viết Lĩnh,  Đại diện CMHS Chi hội 11A01 -  Trưởng ban 

2. Ông/bà: Lê Vinh Đại diện CMHS Chi hội 12A08 -  phó Trưởng ban 

3. Ông/bà: Phạm Thị Lệ Hoa Đại diện CMHS Chi hội 11A03 -  phó Trưởng ban 

4. Ông/bà: Đặng Trúc Mai Đại diện CMHS Chi hội 11A04 -  Thư ký 

5. Ông/bà: Nguyễn Thị Diệu Đại diện CMHS Chi hội 10A04 -  Thủ quỷ 

6. Ông/bà: Lê Thị Hạnh Đại diện CMHS Chi hội 10A08 -  Kế toán 

7. Ông/bà: Trần Văn Chinh Đại diện CMHS Chi hội 11A05 -  Thành viên 

 

Điều 2: Thông qua kế hoạch, phương hướng hoạt động của Ban Đại diện CMHS nhà trường 

năm học 2021 – 2022 

1. Nhiệm vụ chung 

- Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Hội nghị CMHS năm 

học 2021 – 2022 đề ra. 

- Phối hợp thường xuyên với BGH, GVCN trong việc quản lí, giáo dục học sinh. 

Phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường – Gia đình – Xã hội. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp với nhà trường, các lớp có kế 

hoạch cụ thể từng lớp. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về nhiệm vụ, về chức năng của Ban Đại diện 

CMHS đến các phụ huynh. 

- Làm tốt công tác thu, chi và quản lý kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS. 

2. Kế hoạch hoạt động của Ban Đại diện CMHS nhà trường trong năm học 2021 - 2022 

Phối hợp với nhà trường tổ chức các ngày lễ của nhà trường, tổng kết năm học. 

 Xây dựng kế hoạch hoạt động phối hợp của Ban Đại diện CMHS trường, hoàn chỉnh 

các văn bản, các quy định triển khai đến Ban Đại diện CMHS. 



 Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động giáo dục học sinh theo nội dung hoạt động của từng 

năm. 

 Phối hợp với GVCN các lớp và nhà trường trong việc giáo dục đạo đức, tác phong, lối 

sống cho học sinh. 

 Phối hợp với nhà trường động viên các học sinh tham gia các kì thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, động viên khen thưởng các cháu đạt thành tích cao trong học kì, năm học. 

 Phối hợp với nhà trường chúc mừng ngày 20/10, 20/11. 

 Sơ kết học kì 1, họp PHHS toàn trường. 

 Phối hợp với nhà trường tổ chức lễ tri ân, trưởng thành cho học sinh khối 12. 

 Tập hợp nguyện vọng về học bồi dưỡng của gia đình và học sinh để cùng nhà trường 

tổ chức lớp học thêm theo hướng dẫn của cấp trên. 

 Có trách nhiệm nhắc nhở con em đảm bảo an toàn trật tự, an toàn giao thông trên đường 

từ nhà đến trường và từ trường về nhà, các tệ nạn xã hội, quản lý học sinh tự học và 

tự rèn luyện ở nhà. 

Điều 3: Xây dựng quỹ Hội CMHS 

- Công tác xây dựng quỹ chủ yếu từ nguồn đóng góp của cha mẹ học sinh  

Quỹ Ban đại diện CMHS: được trích từ quỹ CMHS các lớp 

- Sử dụng Quỹ Ban đại diện CMHS: 

+ Chi khen thưởng học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và tiên tiến trong học kì 1 và năm 

học 2021 - 2022. 

+ Chi thưởng tập thể lớp, cá nhân học sinh đạt danh hiệu các hoạt động phong trào. 

+ Chi hỗ trợ học sinh trong các kì thi và các ngày lễ. 

+ Chi khác (chi thăm, viếng, vpp,…). 

Các khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ, hỗ trợ nhà trường đều phải bàn bạc, thực hiện 

theo kế hoạch của từng chi hội, đề nghị lên BĐD CMHS và phối hợp cùng Ban giám hiệu nhà 

trường bàn bạc, thống nhất trước khi thực hiện trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện theo nhu 

cầu và khả năng đóng góp của từng học sinh, từng gia đình. 

Nghị quyết Hội nghị đại biểu Ban đại diện cha mẹ học sinh trường THPT Hai Bà Trưng 

năm học 2021 - 2022 được thông qua Hội nghị lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày và được 23/23 

(100%) đại biểu nhất trí thông qua. 

Hội nghị Đại biểu CMHS kết thúc lúc 17 giờ 05 phút cùng ngày.   

 

TM. BĐD CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG                     THƯ KÝ HỘI NGHỊ 

                      TRƯỞNG BAN                                         (Ký và ghi rõ họ tên)                          

                (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                        
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