
ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2020 - 2022 

Ngày 27/12/2019. Chi bộ Phòng Công nghệ thông tin, trực thuộc Đảng bộ 
Trường Đại học Tài chính – Marketing, tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 
– 2022 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua và 
đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới, đồng thời bầu 
Bí thư chi bộ nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 
2022 đạt hiệu quả cao. 

Đại hội Chi bộ có sự tham dự của đồng chí Hứa Minh Tuấn - Phó bí thư 
thường trực, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Đại hội đã nghe đồng chí Đinh 
Xuân Thọ - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 báo cáo đánh giá kết quả thực 
hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020, kiểm điểm của Bí thư Chi bộ 
nhiệm kỳ 2017 – 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm 
kỳ 2020 – 2022 của Chi bộ Phòng Công nghệ thông tin. 

 

Đại hội đã nghe các ý kiến thảo luận của các đồng chí Đảng viên trong chi 
bộ về công tác xây dựng và phát triển Đảng, công tác hoạt động chuyên môn. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hứa Minh Tuấn – Phó bí thư thường trực, 
Phó hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao vai trò chỉ đạo của Bí thư Chi bộ 



Phòng Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2017 – 2020, đồng thời ghi nhận những 
thành tích đạt được của tập thể chi bộ. 

 

Đại hội tiến hành bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; Bầu đoàn đại 
biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Tài Chính – Marketing, thông 
qua Nghị quyết Đại hội. Theo đó, đồng chí Trần Văn Tình được tín nhiệm bầu 
làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. 


