
ĐẠI HỘI CHI BỘ VIỆN NC&PT CÔNG NGHỆ SINH HỌC 

NHIỆM KỲ 2020 – 2025 

----------------------------- 

Trong không khí hân hoan chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại 

hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 23 tháng 5 năm 2020, 

Chi bộ Viện NC&PT Công nghệ Sinh học đã tổ chức thành công Đại hội đảng 

viên Chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đến dự Đại hội có đồng chí Hà Thanh Toàn, thường vụ Đảng ủy trường 

Đại học Cần Thơ, phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ, tất 

cả các  đảng viên Chi bộ Viện NC&PT CNSH và các đảng viên đã nghỉ hưu, các 

cảm tình đảng của Chi bộ. 

Đại hội đã đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra phương 

phướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2020-2025.Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí. Trong 

đó, đồng chí Nguyễn Văn Thanh tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư 

Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Pha giữ vị trí Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Huỳnh 

Xuân Phong đảm nhận vị trí Ủy viên. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-

2025. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định 

của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Dưới đây là một số hình ảnh Đại hội. 

 

Đ/C Nguyễn Văn Thành, bí thư Chi bộ - khóa VII, nhiệm kì 2015-2020 

phát biểu khai mạc đại hội 



 

Đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến cho đại hội 

 

Đ/C Hà Thanh Toàn phát biểu chỉ đạo của cấp ủy cấp trên 



 

Chi ủy Viện NC&PT Công Nghệ Sinh Học nhiệm kỳ 2020-2025 

 

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Cần 

Thơ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 



 

Đại biểu đại hội chụp hình lưu niệm 

 

 

 

 


