
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT Nguyễn 

Chí Thanh nhiệm kỳ 2020 – 2021 

 

Chiều ngày 02/10/2020, tại Hội trường trường THPT Nguyễn Chí Thanh, 

Đoàn trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2021. 

Tới tham dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Sơn Tùng, Phó bí 

thư Huyện đoàn Lắk và đồng chí Trần Hữu Phước, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà 

trường. Về phía Ban giám hiệu nhà trường có đồng chí Phạm Huy Thành, Phó bí 

thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Bùi Quang Định, phó hiệu 

trưởng nhà trường. Bên cạnh đó, còn có đồng chí Phan Tiến Vương, Bí thư Đoàn 

trường THPT Lắk; đồng chí Y Khoa Rơ Yam, Bí thư Đoàn xã Krông Nô; Đại diện 

các chi đoàn buôn Ba Yang, Chi đoàn buôn Đăk Tro; các đồng chí bí thư, phó bí 

thư các chi đoàn trực thuộc Đoàn trường THPT Nguyễn Chí Thanh cũng đã tới dự 

Đại hội. 

 

Quang cảnh Đại hội. 

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong 

trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 – 2020; dự thảo phương nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 

2021 cùng với ba tham luận đến từ chi đoàn giáo viên và các chi đoàn học sinh; 

báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2020; đồng thời các đại 



biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và dự thảo báo cáo nhiệm kỳ 2019 – 2020, 

phương hướng nhiệm kỳ 2020 – 2021. 

  
Đồng chí Trần Hữu Phước, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường,  

phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

 

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Trần Hữu Phước, Bí thư Chi bộ, Hiệu 

trưởng nhà trường đã biểu dương những kết quả hoạt động, đồng thời góp ý những 

mặt còn hạn chế, tồn tại của Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 – 2020. 

Đồng chí Trần Hữu Phước mong muốn các đồng chí được bầu vào Ban chấp hành 

nhiệm kỳ 2020 – 2021 cần tiếp tục phát huy tính tích cực và chủ động tổ chức các 

hoạt động, phong trào thi đua của thanh niên gắn với nhiệm vụ học tập và công tác 

chuyên môn, đưa tổ chức đoàn cơ sở thực sự là địa chỉ để tập hợp, giáo dục chính 

trị tư tưởng, đại diện cho quyền lợi của đoàn viên thanh niên, giới thiệu được nhiều 

đoàn viên ưu tú trở thành nguồn phát triển Đảng. 



  

Đồng chí Bùi Sơn Tùng, Phó bí thư huyện đoàn Lắk, phát biểu ý kiến chỉ đạo. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Bùi Sơn Tùng, Phó bí thư huyện đoàn 

Lắk, đã biểu dương những mặt tốt và chỉ ra những điểm còn hạn chế để các hoạt 

động của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2021 hoàn thiện hơn, tạo tiền đề vững 

chắc hơn cho Đoàn trường THPT Nguyễn Chí Thanh ngày càng phát triển vững 

mạnh. 

 

Ban chấp hành Đoàn trường ra mắt Đại hội. 



Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2020-2021 

gồm 9 đồng chí: Võ Khắc Vinh, Võ Thị Chinh, Nguyễn Thị Thu Thủy, Y Phúc 

Kmăn, Nguyễn Quế Trân, H Theo Niê, H Dung Rơ Lưk, Y Thái Pang Taih, Đinh 

Thị Tuyết. Tiếp đó, tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-

2021 đã bầu đồng chí Võ Khắc Vinh giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn, đồng chí Võ Thị 

Chinh, Nguyễn Thị Thu Thủy giữ chức vụ Phó Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2020-

2021. 

 

Tân Bí thư Đoàn trường Võ Khắc Vinh nhận nhiệm vụ. 

Thay mặt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2021, Tân Bí thư Đoàn trường Võ 

Khắc Vinh đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của các đồng chí trong Chi 

bộ nhà trường và của Đoàn cấp trên, đồng thời khẳng định Ban Chấp hành Đoàn 

trường nhiệm kỳ 2020-2021 sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, thực hiện tốt các 

mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết đã được các đại biểu thống nhất 

thông qua tại Đại hội. 



 

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm với Tân Bí thư và Phó Bí thư  

Đoàn trường. 

 

Ban Thường vụ Đoàn trường chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám hiệu nhà trường. 



 

Các Đại biểu Đại diện cho các Chi đoàn giáo viên và học sinh chụp hình lưu niệm. 


