
ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG THPT SỐ 2 THÀNH PHỐ LÀO CAI 

NHIỆM KÌ 2022 – 2023 

 

Chiều ngày 14/10/2022 tại trường THPT số 2 TP Lào Cai, Đoàn thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh Trường THPT số 2 TP Lào Cai đã long trọng tổ chức đại hội đại biểu Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT số 2 TP Lào Cai nhiệm kỳ 2022 - 2023 với sự tham gia 

của 50 đại biểu đến từ 24 chi đoàn trực thuộc Đoàn trường THPT số 2 TP Lào Cai.  

Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Thị Hồng Lan –  Chi ủy viên, Phó hiệu 

trưởng phụ trách nhà trường; đồng chí Phan Huyền Chi - Phó bí thư Thành đoàn Lào Cai. Bên 

cạnh đó, đại hội còn vinh dự được đón các đại biểu khách quý đến từ Đoàn trường THPT số 

3 thành phố Lào Cai, Đoàn trường Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX thành phố Lào 

Cai, Chi đoàn phòng CSHS thành phố Lào Cai; nhận hoa và quà chúc mừng của UBND 

phường Xuân Tăng… 

 

  

 

Văn nghệ chào mừng 

 Trong không khí nghiêm túc, khẩn trương; Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết thực 

hiện Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn trường THPT số 2 TP Lào Cai nhiệm kỳ 

2021 - 2022; xác định phương hướng thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2023; bầu BCH 

Đoàn trường THPT số 2 TP Lào Cai nhiệm kỳ 2022 – 2023. Cũng tại đại hội, các đại biểu đã 

tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho việc hoàn thiện dự thảo Báo cáo 

tổng kết Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cai nhiệm kỳ 2021-2022: khẳng định những 



thành tích Đoàn trường đã đạt được trong những năm qua, chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm 

cần tiếp tục khắc phục, hoàn thiện trong nhiệm kỳ tới, nhất là tập trung mọi nguồn lực để hoàn 

thành tốt nhất các nhiệm vụ Công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kì 2022 - 2023.  

 

          

Đồng chí Trần Thị Thu Huyền -  Bí thư Đoàn trường nhiệm kì 2021 - 2022 đọc Báo cáo tổng 

kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kì 2021 - 2022 và phương hướng thực 

hiện nhiệm vụ nhiệm kì 2022 - 2023 

Đồng chí Phạm Thị Hồng Lan – Chi ủy viên, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường đã 

phát biểu chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh và biểu dương các thành tích đạt được của Đoàn trường, 

đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại ở nhiệm kỳ qua, cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ 

2022 - 2023, nhất là trong hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các Nghị quyết và tổ chức 

những sinh hoạt chuyên đề của Đoàn trường, Chi đoàn gắn với các nhiệm vụ đào tạo của 

trường. 

  



 

Nhà giáo Phạm Thị Hồng Lan – Phó bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường 

phát biểu tại Đại hội 

  

Phát biểu và chỉ đạo đại hội đồng chí Phan Huyền Chi - Phó bí thư thành đoàn Lào Cai 

ghi nhận kết quả hoạt động của Đoàn thanh niên Trường THPT số 2 TP Lào Cai trong nhiệm 

kỳ 2021 - 2022, đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt triển khai các hoạt động của Đoàn với tinh 

thần trách nhiệm cao; luôn bám sát nhiệm vụ, mang lại hiệu quả cao, thiết thực. Đồng chí đã 

nhấn mạnh trong nhiệm kỳ mới, BCH Đoàn Trường cần xây dựng ngay chương trình hành 

động nhiệm kỳ 2022 - 2023 thực hiện chuyển nghị quyết thành hành động thực tiễn, gắn hoạt 

động của tuổi trẻ với hoạt động của Trường, đưa hoạt động của đoàn thanh niên lên tầm cao 

mới, góp phần xây dựng phong trào thi đua yêu nước và các phong trào khác của Trường 

THPT số 2 TP Lào Cai.  



 
Đồng chí Phan Huyền Chi - Phó bí thư Thành đoàn Lào Cai phát biểu tại Đại hội 

  

Đại hội đã bầu BCH Đoàn trường THPT số 2 TP Lào Cai nhiệm kỳ 2022 - 2023 gồm 

15 đồng chí. BCH Đoàn trường THPT số 2 TP Lào Cai nhiệm kỳ 2022 - 2023 hứa sẽ đoàn 

kết, nhất trí, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu BCH Đoàn trường THPT nhiệm kỳ 

2022 - 2023 vào thực tiễn công tác của Đoàn trường, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao 

đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường ngày càng phát triển! 

 (Thu Hà – Tổ truyền thông, Trường THPT số 2 TP. Lào Cai) 



 

Ban chấp hành Đoàn trường THPT số 2 TP. Lào Cai nhiệm kì 2022 - 2023 


