
CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP  

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - TRƯỜNG THCS NHƯ QUỲNH 

 

Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một 

đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội ''. Trong trời xuân, sắc 

xuân, trường THCS Như Quỳnh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS 

HCM và cùng nhau ôn lại trang sử vẻ vang, hào hùng của Đoàn TNCS HCM.  

Tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM trường THCS Như 

Quỳnh có các thầy cô giáo trong Hội đồng sư phạm nhà trường và hơn 1.000 em 

học sinh trong toàn trường.  

 
 



 

 



 

 
Trong suốt chiều dài lịch sử, tuổi trẻ nước ta hết thế hệ này đến thế hệ khác, đã nêu 

cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng 

nước và giữ nước. Trong thời đại Hồ Chí Minh, với sự ra đời của Đoàn thanh niên 

Cộng sản Đông Dương (nay là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) do Đảng 

và Bác Hồ sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, lớp lớp thanh niên đã phát huy mạnh 

mẽ truyền thống của cha ông, nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thử thách, thực 

hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn 

quân hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và 

ngày nay đang chung tay tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc. Các Đoàn viên Thanh niên trong nhà trường đã tích cực tham gia vệ sinh môi 

trường, tạo cảnh quan môi trường thêm xanh - sạch - đẹp. 



 
 

 
 

Với tên gọi "Tháng thanh niên", tháng 3 chính là dịp để tổ chức Đoàn khẳng định 

sứ mệnh thiêng liêng cao cả: là đội dự bị tin cậy, là cánh tay đắc lực của 

Đảng. Phát huy truyền thống hiếu học, ham hiểu biết, tinh thần hăng hái, say mê 

sáng tạo, các em trường THCS Như Quỳnh đã thi đua học tập, tham gia các phong 

trào học tập, văn nghệ  để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục của nhà 

trường.    



 
Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM của trường THCS Như 

Quỳnh đã thành công tốt đẹp. Các hoạt động: thi hái hoa dân chủ, văn nghệ đã tạo 

bầu không khí vui tươi, sôi nổi giúp các em vươn lên trong học tập, rèn luyện, tích 

cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Đội tổ chức, phấn đấu trở thành những đoàn 

viên viên thanh niên, những công dân mới tràn đầy niềm tin và khát vọng cống 

hiến cho đất nước trong tương lai. 



 
 

 



 
 





 


