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Ngày 27/5/2015, Chi bộ Trường THPT Thái Phiên đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ
2015-2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ
Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình; đồng chí Hồ Văn Minh, huyện ủy viênChánh Văn phòng Huyện ủy, các đồng chí đại biểu lãnh đạo Ban Tổ chức, UBKT Huyện
ủy Thăng Bình, các đồng chí nguyên là Bí thư, phó Bí thư, chi ủy viên của Chi bộ qua các
nhiệm kỳ và các thầy cô giáo là Tổ trưởng chuyên môn, Tổ trưởng Văn phòng trong nhà
trường cùng 25 đảng viên của Chi bộ.

Dưới sự lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, 5 năm qua Chi bộ trường THPT Thái Phiên đã đoàn
kết, thống nhất lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ
được giao. Chất lượng giáo dục hàng năm không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ học sinh đỗ
tốt nghiệp THPT luôn đạt trên 90,0%. Năm học 2013-2014 có 62,2 % học sinh thi đỗ vào
các trường đại học, cao đẳng, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn theo quy định, trong đó
có 02 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn (thạc sỹ), hàng năm có trên 10 cán bộ, giáo viên
đạt chiến sỹ thi đua các cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện.ÂÂÂ Công tác xây dựng Đảng được chi bộ nhà trường chú trọng. Qua
phân loại đánh giá hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, Chi
bộ được công nhận trong sạch vững mạnh.

Đại hội đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới: hàng năm kết
nạp mới 1- 2 đảng viên, số học sinh học lực khá giỏi đạt từ 35% trở lên, tỷ lệ học sinh đỗ
vào các trường đại học, cao đẳng là 35 – 40%. Chi bộ và tổ chức đoàn thể đạt trong sạch
vững mạnh... Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Thức, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó
chủ tịch UBND huyện biểu dương những thành tích của Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ
qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới Chi bộ cần phát huy những thành tích đạt
được, khắc phục những khuyết điểm, để đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa. Tiếp tục
làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức đối với đội ngũ cán bộ,
giáo viên; chú trọng công tác xây dựng Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh và
phấn đấu đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; tập trung lãnh đạo trong công tác
dạy và học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu dự Đại hội đã lựa chọn, bầu 3 đồng chí vào cấp ủy
Chi bộ Trường THPT Thái Phiên nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó đồng chí Lê Cao Lan tiếp
tục được Đại hội tín nhiệm bầu chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Hường-Phó Bí thư,
đồng chí Phùng Văn Bé-chi ủy viên.
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