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Trong 02 ngày 21,22/6, Đoàn trường Cao đẳng Y Tế tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí lãnh
đạo: Bùi Chính Thức – Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn; Vũ Văn Lại, Bí thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng nhà trường. Cùng dự có các đồng chí Bí thư các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực
thuộc Tỉnh đoàn; các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo và các đoàn
viên, thanh niên ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng của tuổi trẻ Trường Cao đẳng Y Tế.

Đồng chí Bùi Chính Thức - Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn tặng hoa tại Đại hội

Đại hội đã kiểm điểm sự lãnh đạo của BCH Đoàn trường khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2022; góp ý
vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Đoàn cấp trên; tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2019 - 2022; trao đổi, thảo luận, đề ra mục tiêu,
phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn trường khóa VI, nhiệm kỳ
2022 - 2024 gồm 15 đồng chí; bầu 04 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội
đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng chí
An Thị Hiền Linh - Bí thư Đoàn trường khóa V tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí
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thư Đoàn trường khóa VI, nhiệm kỳ 2022-2024.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tuổi trẻ, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại
hội và hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.
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