
CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI ĐẠI HỘI LẦN THỨ II 

NHIỆM KỲ 2023 - 2025 
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Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc, Chiều ngày 

28/11/2022, Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội (KHXH) đã tổ chức trọng thể Đại hội Chi bộ Khoa 

KHXH nhiệm kỳ 2023 - 2025 tại Văn phòng Khoa. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Cao 

Đình Sơn - Ủy viên thường vụ Đảng uỷ, Phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Trường Đại học Tây Bắc, 

cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa KHXH. 

Đại hội đã được nghe báo cáo: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 

2020 - 2022; Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo của Cấp ủy Nhiệm kỳ 2020 - 2022; Chương trình hành 

động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa KHXH lần thứ hai nhiệm kỳ 2023 - 2025 và thông 

qua nhân sự Cấp ủy Nhiệm kỳ 2023 - 2025.  

Các đảng viên tham dự Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất đổi mới toàn diện trong 

công tác Đảng, công tác chuyên môn, công tác nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động tư 

vấn tuyển sinh. Bốn báo cáo tham luận: Chi bộ với công tác lãnh đạo tư tưởng chính trị và xây 

dựng Đảng, Chi bộ với công tác lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ với công tác lãnh đạo các 

tổ chức chính trị - xã hội, Chi bộ với công tác xây dựng đội ngũ và Bảo đảm chất lượng giáo dục 

đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và trăn trở của cán bộ, đảng viên chi bộ Khoa KHXH đối với 

những vấn đề cốt lõi trong sự phát triển của khoa và nhà trường. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Cao Đình Sơn đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao 

những kết quả chi bộ Khoa KHXH đã đạt được trong nhiệm kì vừa qua đồng thời đề nghị Chi bộ 

Khoa KHXH cần phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục có những đổi mới trong công tác sinh hoạt 

chi bộ để xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới sát với thực tiễn. 

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Đặng Thị Hồng Liên - Phó bí thư Chi bộ khoa KHXH 

đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí trong BCH Đảng ủy đã đến tham dự và phát biểu 

những ý kiến chỉ đạo quí báu để Đại hội Chi bộ khoa KHXH, nhiệm kỳ 2023 - 2025 được thành 

công tốt đẹp. Đại hội và Chi bộ khoa KHXH xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cao 

Đình Sơn để hoàn thiện các Báo cáo của Đại hội, xác định các chiến lược, kế hoạch công tác trọng 

tâm và đề ra những giải pháp cụ thể, phù hợp để thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được 

giao. 

Trên cơ sở đề án nhân sự đã được Đảng ủy thông qua, Chi bộ đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra 

Chi ủy cho nhiệm kỳ mới nhằm thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ và dẫn dắt Chi bộ. Đại hội 

tín nhiệm bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025 gồm các đồng chí: 

- Đ/c Đặng Thị Hồng Liên giữ chức vụ Bí thư chi bộ; 

- Đ/c Phạm Anh Tuân giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ; 

- Đ/c Trần Thị Lan Anh giữ chức vụ chi ủy viên chi bộ. 



Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Đặng Thị Hồng Liên - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 

2025, thay mặt chi ủy cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy Trường Đại học Tây Bắc và nhận 

nhiệm vụ cùng cấp ủy mới tiếp thu, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của đại hội chi bộ, xây 

dựng chương trình, kế hoạch của chi bộ bám sát với các chương trình kế hoạch của Đảng ủy 

Trường Đại học Tây Bắc để lãnh đạo chỉ đạo chi bộ Khoa KHXH thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 

của đơn vị trong nhiệm kỳ 2023 - 2025. 

Với phương châm “ Dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo”, Đại hội Chi bộ Khoa KHXH 

nhiệm kỳ 2023 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy 

nhiệm kỳ 2023 - 2025, Chi bộ Khoa KHXH tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống dân chủ, 

đoàn kết, tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2025 

đề ra. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:  

 

 

Hình 1. Đồng chí Đặng Thị Hồng Liên đọc báo cáo: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2020 - 2022; Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo của Cấp ủy Nhiệm kỳ 2020 - 

2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa KHXH lần thứ hai 

nhiệm kỳ 2023 - 2025 và thông qua nhân sự Cấp ủy Nhiệm kỳ 2023 - 2025. 

 



 

Hình 2. Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội làm lễ chào cờ 

 

Hình 3. Đồng chí Cao Đình Sơn - Ủy viên thường vụ Đảng uỷ, Phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra 

Trường Đại học Tây Bắc phát biểu tại Đại hội 



 

Hình 4. Đảng viên Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội biểu quyết 

 

Hình 5. Đảng viên Chi bộ Khoa Khoa học Xã hội bỏ phiếu 



 

 

Hình 6. Đồng chí Cao Đình Sơn - Ủy viên thường vụ Đảng uỷ, Phó chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra 

Trường Đại học Tây Bắc tặng hoa Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2023 – 2025  

 


