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ĐẠI HỘI CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

Chiều ngày 25/01/2019, Chi hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Trường Chính trị tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023 để tổng kết hoạt động
nhiệm kỳ 2013-2018, đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ tới và bầu Ban Chấp hành mới.

Tham dự Đại hội, về phía khách mời có đồng chí Trần Thẩm – Phó Hiệu trưởng Trường Cao
đẳng Dầu khí; về phía Trường Chính trị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại
diện các đoàn thể cùng toàn thể hội viên của Chi hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Nhà trường.

Hoạt động của Chi hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Nhà trường thời gian qua đã đạt được nhiều
kết quả tích cực, mỗi hội viên không ngừng rèn luyện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi
kiến thức, tích cực tham gia các phong trào hoạt động của Nhà trường, bên cạnh đó vẫn còn
những khó khăn, tồn tại cả về chủ quan lẫn khách quan cần tiếp tục khắc phục trong thời gian
tới để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 đồng chí, đồng chí Nguyễn Hồng
Lương tiếp tục được bầu giữ chức Chi Hội trưởng nhiệm kỳ 2018-2023./.

(Đ/c Ngô Thị Liên - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường - chúc mừng BCH nhiệm kỳ mới)
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