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Stt Họ và tên Chức vụ Công việc phụ trách 

1.  Huỳnh Phan Khánh Bình 

 

Bí thư 1. Quản lý chung các hoạt động của Chi 

đoàn, lên kế hoạch và điều hành hoạt động 

chung cho BCH và Chi đoàn. 

2. Báo cáo Đảng ủy, BGH và Đoàn cấp 

trên kế hoạch hoạt động của BCH, hàng 

tháng, hàng quý, cả năm. 

3. Chịu trách nhiệm chính trước Đảng 

ủy, BGH và Đoàn cấp trên về công tác 

Đoàn và phong trào thanh niên trong Chi 

đoàn. 

4. Chủ trì các cuộc họp Chi đoàn. 

5. Có nhiệm vụ đối ngoại: thay mặt BCH 

quan hệ với Đoàn cấp trên, các tổ chức 

đoàn thể chính trị xã hội trong và ngoài 

Nhà trường. 

6. Tổng hợp, cập nhật, bổ sung hồ sơ, 

danh sách đoàn viên. 

7. Tổng hợp, cập nhật, bổ sung công tác 

đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên trong Chi đoàn 

8. Vận động, điều động đoàn viên chi 

đoàn tham gia các hoạt động phong trào 

do các đoàn thể tổ chức. 

9. Thực hiện các công việc khác theo sự 

phân công của Đảng ủy, BGH và BCH 

Đoàn trường. 

2.  Hà Xuân Thanh 

 

Phó BT 1. Tổng hợp, cập nhật thành tích đoàn 

viên chi đoàn, thi đua khen thưởng đoàn 

viên. 

2. Tổng hợp, cập nhật, bổ sung các thông 
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tin về hoạt động Đoàn trên website của 

nhà trường. 

3. Quản lý thu chi đoàn phí của Chi 

đoàn, quản lý việc ghi chép sổ sách của 

Chi đoàn. Chịu trách nhiệm về việc tham 

mưu, đề xuất các vấn đề về kinh phí. 

4. Thay mặt Bí thư giải quyết các công 

việc của Chi đoàn nếu Bí thư đi vắng hoặc 

có ủy quyền của Bí thư. 

5. Thực hiện các công việc khác theo sự 

phân công của Đảng ủy, BGH, BCH Đoàn 

trường và Bí thư Chi đoàn. 

3.  Ngô Quốc Thanh UV BCH 1. Phụ trách các hoạt động thể dục thể 

thao, văn hóa, văn nghệ của Chi đoàn. 

2. Hỗ trợ Phó Bí thư trong việc thu đoàn 

phí và nộp về cho Phó Bí thư. 

3. Hỗ trợ Phó Bí thư trong việc ghi chép 

sổ sách, các văn bản của Chi đoàn. 

4. Hỗ trợ Bí thư trong việc vận động, điều 

động lực lượng tham gia các phong trào. 

5. Theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận 

đoàn viên chi đoàn. 

6. Thực hiện các công việc khác theo sự 

phân công của Đảng ủy, BGH, BCH Đoàn 

trường và Bí thư Chi đoàn. 

 
Nơi nhận: 
- Đảng ủy; 

- BGH; 

- BCH Đoàn trường; 

- BCH Chi đoàn; 

- Lưu: Chi đoàn. 

TM. BCH CHI ĐOÀN 

BÍ THƯ 
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Huỳnh Phan Khánh Bình 

 


