
Đoàn cơ sở trường THPT Nguyễn Thái Học  tổ chức Kỉ 

niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM  

(26/3/1931- 26/3/2021)  
          

* Ngày 20/3/2021 tại trường THPT Nguyễn Thái Học đã diễn ra Lễ kỉ niệm 

90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931- 26/3/2021). Ban tổ chức vinh 

dự được đón tiếp các đại biểu:  

- Ông Đào Phương - Trưởng ban đại diện CMHS nhiệm kỳ 2020-2021.  

- Đ/c  Trần Thanh Nhanh - Chi ủy viên Chi bộ, Chủ tịch CĐ nhà trường.   

- Đ/c  Trần Minh Thuận - Phó Hiệu trưởng nhà trường.    - Đ/c 

Nguyễn Duy Tuấn - Bí thư Đoàn trường.  

 Cùng toàn thể các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường, các đồng chí là Bí 

thư Chi đoàn các lớp và Thanh niên ưu tú về đây tham dự  

 Trong buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Tuấn - Bí thư Đoàn trường đã thay mặt BTV 

Đoàn trường phát biểu ôn lại kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, với chặng đường 90 năm hình thành và phát triển của Đoàn, các thanh niên 

Việt Nam và các đoàn viên thanh niên trường THPT VNC đã nối tiếp nhau nêu cao 

chủ nghĩa anh hùng cách mạng, học tập lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao; góp phần xứng đáng làm rạng rỡ Tổ quốc ta, xây đắp nên truyền thống 

vẻ vang của đoàn viên thanh niên Việt Nam. Và thông qua danh sách Đoàn viên ưu 

tú giới thiệu cho Đảng xem xét.  

 Nhân dịp này, BCH Đoàn trường đã xét và trao 20 xuất học bổng để khen tặng cho 

những ĐV tiêu biểu của các lớp qua thời gian hoạt động công tác Đoàn Hội ở trường.  

 Đến dự với Đoàn trường, đ/c Trần Thanh Nhanh đã thay mặt cấp ủy chi bộ, đã có 

những lời phát biểu chỉ đạo và nhắn nhủ đến với đoàn viên thanh niên trường THPT 

Nguyễn Thái Học luôn thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc 

gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ trường Nguyễn Thái Học luôn nêu cao tinh thần hăng 

hái sẵn sàng xung phong trong mọi lĩnh vực, dù công việc đó là mới mẻ hay khó 

khăn đến thế nào. Giữ vững truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng 

cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật,… say mê sáng tạo trong các hoạt 

động thực tiễn, để cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng. Mong rằng thế 

hệ trẻ của trường sẽ phát huy nhiều hơn nữa những truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ 



tỉnh nhà, hãy phấn đấu rèn luyện thật tốt và không ngừng học tập để có thể hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong công tác dạy và học. Mỗi đồng chí đoàn 

viên, mỗi chi đoàn cần có một việc làm thật thiết thực, ý nghĩa và đây chính là cách 

tốt nhất, cụ thể nhất để xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh và góp phần 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục của nhà trường.  

* Sau buổi Lễ kỉ niệm, BTV Đoàn trường đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp 

đoàn viên mới cho 90 thanh niên ưu tú nhà trường vào Đoàn TNCS HCM 

dịp 26/3/2021.  

* Một số hình ảnh trong Lễ kỉ niệm:  

  

  
  

  



  
 


