
ĐẠI HỘI LỚP - CHI ĐOÀN K62 ĐHSP LỊCH SỬ NHIỆM KỲ 2022 - 2023 

Người viết: Ths. Điêu Thị Vân Anh 

Nhằm thực hiện Kế hoạch năm học 2022 - 2023, được sự cho phép của Chi 

ủy Chi bộ, BCN Khoa KHXH, sự nhất chí của BCH Liên Chi đoàn Khoa KHXH, 

vào hồi 8h00 ngày 28/10/2022, tập thể lớp K62 ĐHSP Lịch Sử đã long trọng tổ chức 

Đại hội lớp - chi đoàn nhiệm kì 2022 - 2023, Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá 

kết quả mọi mặt hoạt động trong năm học 2021 - 2022, đề ra phương hướng hoạt 

động cho năm học mới 2022 - 2023, đồng thời bầu ra BCH, BCS nhiệm kỳ mới có 

đầy đủ năng lực toàn diện để đưa chi đoàn - lớp ngày càng vững mạnh.. 

Đại hội rất vinh dự được đón tiếp TS. Hoàng Thị Thanh Giang - Bí thư liên 

chi đoàn Khoa KHXH, ThS Điêu Thị Vân Anh - cố vấn học tập đến dự và chỉ đạo 

Đại hội. Đại hội còn được đón tiếp các vị đại biểu, các thầy cô giáo đại diện cho 

giảng viên trong Khoa, Liên Chi đoàn Khoa, Chi đoàn Giáo viên cán bộ cùng toàn 

thể các bạn sinh viên lớp K62 ĐHSP Lịch Sử. 

Đại hội đã thông qua bản báo cáo tổng kết lớp năm học 2021 - 2022 và phương 

hướng công tác lớp năm 2022 - 2023 do đồng chí Nguyễn Thị Phương Linh trình 

bày, báo cáo tổng kết công tác đoàn nhiệm kì 2021 - 2022 và đề án công tác đoàn 

nhiệm kì 2022 - 2023 do đồng chí Vũ Thị Kim Dung trình bày. 

Tại Đại hội, các đoàn viên sinh viên đã trình bày các ý kiến tham luận về các 

mặt: Công tác tư tưởng chính trị, đạo đức tác phong; học tập, nghiên cứu khoa học 

và rèn luyện nghiệp vụ; công tác củng cố tổ chức đoàn và phát triển Đảng; công tác 

văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời, Đại hội cũng được nghe các ý kiến 

phát biểu chỉ đạo quý báu và đầy tâm huyết của đồng chí Bí thư liên chi đoàn Khoa 

KHXH Hoàng Thị Thanh Giang và đồng chí cố vấn học tập Điêu Thị Vân Anh. 

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban 

Cán sự lớp mới có đủ năng lực, phẩm chất và lòng nhiệt huyết dẫn dắt tập thể Lớp - 

Chi đoàn K62 ĐHSP Lịch Sử thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023, gồm các 

đồng chí:  

1. Nguyễn Thị Phương Linh 

2. Lý Thu Hiền 

3. Quàng Thị Minh Thúy 

Đồng thời, Đại hội cũng bầu được Ban Chấp hành chi đoàn gồm các đồng chí: 

1. Vũ  Thị Kim Dung 



2. Lò Văn Mạnh 

3. Cứ A Thành 

Đại hội kết thúc trong không khí hân hoan, phấn khởi của các thành viên K62 

ĐHSP Lịch Sử. Tin rằng, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của của Chi ủy Chi 

bộ Khoa, BCN Khoa KHXH, BCH Liên Chi đoàn khoa và các giảng viên trong khoa 

cùng với sự quyết tâm của mỗi cá nhân, tập thể lớp K62 ĐHSP Lịch Sử sẽ hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022- 2023. 

Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội lớp - chi đoàn K62 ĐHSP Lịch Sử 

năm học 2022 - 2023 

 

 

Đại hội Lớp - Chi đoàn K62 ĐHSP Lịch Sử 

 

 

 

 



 

Bí thư liên chi đoàn Khoa KHXH trao tặng giấy khen của Đoàn trường và Liên chi cho 

các cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022 

 

Ban cán sự lớp và Ban chấp hành chi đoàn K62 ĐHSP Lịch Sử năm học 2022-2023  



 

Tập thể lớp - chi đoàn K62 ĐHSP Lịch Sử chụp ảnh lưu niệm cùng 

các đại biểu và cố vấn học tập 


