
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS NHƯ QUỲNH 

NĂM HỌC 2020 – 2021 

Liên đội Trường THCS Như Quỳnh vừa tổ chức Đại hội đại biểu năm học 2020– 2021, 

ngày 10 tháng 10 năm 2020. Dự và chỉ đạo đại hội có cô Đỗ Thị Khánh Ly –Tổng phụ 

trách đội, cô Hoàng Thị Thanh Tuyền - Phó hiệu trưởng nhà trường, và 60 bạn đội 

viên tiêu biểu đến từ 24 chi đội.  

 
   

Đại hội đã tiến hành đánh giá hoạt động của Liên đội năm học 2019– 2020. 

Trong năm học qua, Liên đội trường THCS Như Quỳnh đã thực hiện tốt phong 

trào tự quản, tự giác trong học tập và hăng hái tham gia các đợt thi đua nhân các 

ngày lễ lớn trong năm. Kết quả học tập, rèn luyện phẩm chất và năng lực cơ bản 

đạt và vượt chỉ tiêu đề ra: 

- Học sinh giỏi cấp trường :131 em 

- Học sinh tiên tiến : 471 em 

- Học sinh giỏi cấp Huyện: 9 em 

- Học sinh giỏi cấp Tỉnh : 3 em  

- Nề nếp học tập của các em học sinh tiến bộ hơn so với các năm học trước; hiện 

tượng HS đánh nhau giảm; các em có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, 

bảo vệ CSVC của trường, lớp. 

+ Một sản phẩm thi sáng tạo Kỹ thuật  tỉnh Hưng Yên lần thứ 2 đạt giải khuyến khích.  

+Tỷ lệ cháu ngoan Bác Hồ đạt 89%. 



 
 

Thư kí, chủ tịch của đại hội 

 

Phát huy thành tích đạt được của Liên đội trong năm học qua, năm học 2019 – 2020, 

Liên đội Trường THCS Như Quỳnh quyết tâm thực hiện tốt chủ đề của năm học 

và 5 chương trình công tác đội.  

Đại hội Liên đội Trường THCS Như Quỳnh đầu năm học 2020 – 2021 đã diễn ra 

sôi nổi, nghiêm túc, đúng quy trình và thành công tốt đẹp. Hy vọng rằng, ban 

chỉ huy liên đội mới dưới sự hướng dẫn của Tổng phụ trách đội, BGH nhà 

trường và các anh chị phụ trách, trong năm học 2020 – 2021 sẽ tổ chức tốt các 

hoạt động của liên đội, giữ vững truyền thống của địa phương, của nhà trường 

và ngày càng vững bước đi lên, xứng đáng là một trong những liên đội mạnh 

của huyện nhà. 


