
CHI ĐOÀN CÁN BỘ VIÊN CHỨC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 

ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2019 - 2020         
 

Căn cứ vào Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, thực hiện chương trình 

công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021 của Ban chấp hành Đoàn cơ sở Trường 

Cao đẳng Long An; Đại hội có nhiệm vụ thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo kết quả 

thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 - 2020, 

quyết định phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 - 2021 và bầu Ban Chấp hành mới 

nhiệm kỳ 2020 - 2021. Vào lúc 09h30, ngày 02/02/2021, Chi đoàn Cán bộ viên chức đã tổ 

chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2021. 

 

  
 

Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí Ban thường vụ Đoàn trường: Đ/c Trần 

Nguyễn Trường Trí – Bí thư Đoàn trường, đ/c Lê Ngọc Trí và đ/c Đặng Minh Khiêm - Phó 

Bí thư Đoàn trường cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn Cán bộ viên chức. 

Đại hội đã thông qua dự thảo Báo cáo hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh 

niên nhiệm kỳ 2019 - 2020; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2021; Bản tự kiểm 

của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2020; Thống nhất thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và 

các chỉ tiêu cơ bản; Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi đoàn Cán bộ viên chức nhiệm kỳ 

2020 - 2021 gồm 03 đồng chí: Ngô Bá Thức, Đặng Ngọc Hạnh và Huỳnh Hồng Danh. 

  

  
 

 Cũng tại Đại hội, được sự tín nhiệm cao của các đại biểu (đạt 11/11 phiếu bầu, chiếm 

tỉ lệ 100%), đồng chí Ngô Bá Thức đã được bầu vào chức danh Bí thư Chi đoàn Cán bộ viên 

chức nhiệm kỳ 2020 - 2021. 

Đại hội tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Trần Nguyễn Trường Trí - Bí 

thư Đoàn trường cũng như ý kiến của đại biểu dự Đại hội, giao Ban chấp hành Chi đoàn 

nhiệm kỳ 2020 - 2021 có trách nhiệm tiếp thu toàn bộ ý kiến để hoàn chỉnh các văn bản 



chính thức, lãnh đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị 

quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2021 và triển khai trong toàn chi đoàn thực hiện thành công 

các nhiệm vụ đã nêu trong văn kiện Đại hội. 

 

  
 

Nhiệm kỳ mới, niềm tin mới Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên đoàn kết, phát huy tài 

năng, trí tuệ, tinh thần xung kích tình nguyện, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

nhiệm kỳ 2020 - 2021  

Minh Khiêm 

    02/02/2021 


