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CHI BỘ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP 

ĐẢNG CHO QUẦN CHÚNG ƯU TÚ  

Người viết Điêu Thị Vân Anh  

Kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết đại hội của chi bộ khoa Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2020-2022. 

Đây là nhiệm vụ then chốt nhằm tăng cường, củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên, 

phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo 

của chi bộ và sức chiến đấu của đảng. 

            Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam và Quy định số 45-/TW thi hành Điều lệ 

Đảng quy định chi tiết một số điều, khoản trong Điều lệ Đảng và được sự nhất trí của Đảng 

ủy trường Đại học Tây Bắc, 16h00 ngày 23/11/2022 chi bộ khoa Khoa học xã hội đã tổ 

chức lễ kết nạp đảng viên cho ba quần chúng ưu tú là Bạc Linh Thảo (K60 ĐHSP Ngữ 

văn), Lò Văn Hùng (K60 ĐHSP Địa lý), Quàng Văn Quỳnh (K60 ĐHSP Lịch sử). 

           Dự lễ kết nạp đảng viên mới có Ban chi ủy cùng các đảng viên trong chi bộ Khoa 

Khoa học Xã hội. Lễ kết nạp diễn ra trong không khí trang trọng, đúng trình tự, thủ tục 

trong Điều lệ đảng. Tại buổi lễ, đại diện chi bộ khoa Khoa học xã hội, đồng chí Đặng Thị 

Hồng Liên Phó bí thư chi bộ đã đọc và trao Quyết định kết nạp cho tân đảng viên. Trong 

không khí trang nghiêm, dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh 

cùng sự chứng kiến của tất cả đảng viên trong chi bộ, các đồng chí Bạc Linh Thảo, Lò Văn 

Hùng, Quàng Văn Quỳnh đã đọc tuyên thệ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

            Thay mặt chi ủy, chi bộ, đồng chí Đặng Thị Hồng Liên đã phát biểu quán triệt 

nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên theo quy định Điều lệ đảng; đồng thời căn dặn 

đảng viên mới tích cực rèn luyện, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách 

mạng, năng lực bản thân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.  

Một số hình ảnh trong buổi lễ kết nạp đảng viên: 
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HÌnh 1. Đồng chí Đặng Thị Hồng Liên đọc quyết định kết nạp Đảng viên mới 

Hình 2. Đồng chí Phạm Thị Phương Huyền tặng hoa, chúc mừng các Đảng viên mới 
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