
Sáng 21/5/2020, tại phòng Hội đồng, Chi bộ trường THPT Hùng Vương trực 
thuộc Đảng bộ huyện Krông Nô đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: đ/c Nguyễn Văn Quốc, Ủy viên Ban 
thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Krông Nô; đ/c Phạm Hữu Châu, 
Huyện ủy viên, Phó Ban Tuyên giáo huyện Krông Nô; đ/c Hồ Tràng, Huyện ủy viên, 
Bí thư Đảng ủy xã Quảng Phú; đ/c Trần Lê Vương, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy 
Krông Nô cùng toàn thể 17 đảng viên của chi bộ. 
. 

 
Toàn cảnh Đại hội chi bộ trường THPT Hùng Vương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trịnh Đức Tiến - Bí thư chi bộ, Hiệu 
trưởng nhà trường cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng 
viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ VIII và Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng. 

  Nhiệm vụ của Đại hội là Thảo luận, tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện 
của Đảng bộ cấp trên; Tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ trường lần thứ II 
(Nhiệm kỳ 2015-2020), xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ của chi bộ khóa 
III (Nhiệm kỳ 2020-2025); Bầu Cấp ủy chi bộ trường lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-
2025); Bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Krông Nô khóa VIII (Nhiệm kỳ 2020-
2025). 
  Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Chi bộ, đồng chí 
Hoàng Hùng Cường - Phó Bí thư chi bộ thay mặt chi bộ đánh giá việc thực hiện nghị 
quyết chi bộ khóa II với các điểm nỗi bật sau: 

 - Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị: lãnh đạo đơn vị thực hiện 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tình hình chi bộ và đơn vị ổn định, kết 
quả hoàn thành năm sau cao hơn năm trước và luôn phát triển, góp phần tích cực vào 
thành tích chung của Nhà trường. 

- Công tác xây dựng chi bộ: Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất, triển khai thực 
hiện nghiêm túc, kịp thời các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp, phát huy tốt 



vai trò lãnh đạo của chi bộ và tính tiền phong gương mẫu của từng đảng viên trong 
đơn vị, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội chi bộ lần thứ II đề ra.  

- Lãnh đạo công tác các đoàn thể chính trị: 

 + Lãnh đạo xây dựng nhà trường phát triển toàn diện, củng cố các bộ phận, tổ 
chuyên môn đảm bảo theo quy định của trường, của ngành; nâng cao chất lượng giáo 
dục toàn diện; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, giáo viên học tập nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, 
giáo viên. Trường đạt tập thể lao động tiên tiến. 

+ Luôn quan tâm lãnh đạo Công đoàn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
cán bộ, công nhân viên nhà trường; thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào 
thi đua như: Phong trào thi đua “Dạy tốt-học tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, 
xây dựng “Cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa”, thực hiện cuộc vận động “ Dân chủ, 
kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở mang lại 
hiệu quả thiết thực. Hàng năm Công đoàn trường đều đạt công đoàn vững mạnh xuất 
sắc, có đoàn viên được tặng Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh. 

+ Lãnh đạo Đoàn thanh niên thực hiện tốt phong trào thi đua, làm nòng cốt xung 
kích, tích cực trong học tập, rèn luyện, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh; phát 
huy truyền thống và thực hiện tốt trách nhiệm của đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh. Đoàn trường thường xuyên, coi trọng tổ chức giáo dục bồi dưỡng thế hệ 
trẻ về nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho đoàn viên, 
thanh niên. Giáo dục học sinh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. Đoàn trường hàng năm đều đạt vững mạnh xuất sắc. 

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của 
nhiệm kỳ 2020 – 2025, với tầm nhìn tổng thể: 

- Phát huy thành tích đạt được, ra sức khắc phục khó khăn, sữa chữa khuyết 
điểm, đoàn kết, tổ chức triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, 
Luật pháp của nhà nước, phát huy nội lực, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
của ban thường vụ huyện ủy, HĐND,UBND huyện và sở Giáo dục và Đào tạo để tổ 
chức, lãnh đạo chi bộ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ từng năm học. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện Giáo sục và 
Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, chuẩn bị và thực hiện tốt 
chương trình giáo dục phổ thông mới; Chú trọng giáo dục toàn diện cho học sinh. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo nhà trường đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính 
hiệu quả, xây dựng văn hóa nhà trường vững mạnh. 

- Lãnh đạo các đoàn thể và các tổ chức trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ  
theo chức năng, xây dựng và thực hiện tốt các kế hoạch kịp thời, khả thi. 

- Quan tâm xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cho cán bộ, giáo viên, chú 
trọng chất lượng đại trà, từng bước nâng cao chất lượng mũi nhọn, đồng thời thường 
xuyên quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 



- Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời toàn bộ hoạt động nhà 
trường. Xây dựng tốt mối quan hệ nhà trường – gia đình – xã hội - truyền thông, tạo 
sự đồng thuận của xã hội với các hoạt động giáo dục của nhà trường và của ngành. 

Tại Đại hội, thay mặt Đảng huyện Krông Nô, đồng chí Nguyễn Văn Quốc, Ủy 
viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Krông Nô ghi nhận tinh 
thần và công tác chuẩn bị rất nghiêm túc của chi bộ trường THPT Hùng Vương cho 
Đại hội. Đồng chí đồng tình, đánh giá cao Báo cáo chính trị do Chi ủy khóa II chuẩn 
bị trình tại đại hội chi bộ lần thứ III. Báo cáo mang tính tổng hợp cao, nêu rõ hoạt 
động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, 
thách thức, Chi bộ trường THPT Hùng Vương với sự nỗ lực của từng đồng chí đảng 
viên và sự chỉ đạo quyết liệt của Chi ủy đã phát huy sức mạnh tập thể để có được 
những thành công, đóng góp đáng ghi nhận vào việc thực hiện thành công các nhiệm 
vụ của Đảng bộ huyện Krông Nô. 

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Văn Quốc đề nghị chi bộ 
trường THPT Hùng Vương cần phát huy và tiếp tục có những đổi mới trong công tác 
sinh hoạt chi bộ, để đảm bảo các đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là tập trung vào nắm 
rõ những vấn đề cốt lõi của các Nghị quyết của Đảng để vận dụng vào thực tế công 
tác chuyên môn của đơn vị. Ngoài ra, Chi bộ cũng cần lưu ý tình hình kinh tế, xã hội 
thế giới liên tục biến động và ngày càng khó dự báo để xây dựng phương hướng 
nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới sát với thực tiễn. 

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu chi ủy chi bộ trường 
THPT Hùng Vương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 đồng chí, trong đó: Đồng chí 
Trịnh Đức Tiến – Bí thư chi bộ; đồng chí Hoàng Hùng Cường – Phó Bí thư chi bộ và 
đồng chí Lê Văn Linh – chi ủy viên. 

 

Chi ủy chi bộ trường THPT Hùng Vương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 

Nhân dịp chi ủy nhiệm kỳ mới ra mắt nhận nhiệm vụ, các đồng chí đại biểu về 
dự đại hội đã chụp hình lưu niệm và giao nhiệm vụ cho Chi ủy nhiệm kỳ mới căn cứ 



tình hình thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị sớm đưa Nghị quyết đại hội váo cuộc 
sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Chi bộ cũng như Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ huyện lần thứ VIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

 

Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 chụp hình lưu niệm cùng đại biểu 

Đại hội cũng bầu 01 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí dự khuyết 
dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, phát huy trí tuệ Đại hội Chi bộ trường 
THPT Hùng Vương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. 

 

Đại biểu và toàn thể chi bộ chụp hình lưu niệm 


