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Nhân dịp kỉ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2022), 

sáng ngày 19/5/2022, liên đội trường THCS Hồng Bàng đã tổ chức lễ trưởng thành 

Đội và Lễ kết nạp Đoàn viên cho các đội viên ưu tú của học sinh khối 9. 

 

Liên đội đã theo dõi quá trình phấn đấu của các em đội viên khối 9, lựa chọn ra 

183 em đội viên ưu tú đủ điều kiện để kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 

Chí Minh. BCH Chi Đoàn đã cử các đồng chí Đoàn viên giáo viên giúp đỡ và mở 

lớp Bồi dưỡng cảm tình Đoàn cho các em học sinh. 100% các em học sinh được 

giới thiệu đã tham gia lớp học và nhận thức được vai trò trách nhiệm của người 

Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

Buổi lễ đã có sự có mặt của: 

- Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy – Đảng ủy viên – Phó Hiệu trưởng trường 

THCS Hồng Bàng. 

- Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Đoàn trường THCS Hồng Bàng.. 

- Giaos viên chủ nhiệm lớp 9, các đồng chí Đoàn viên cùng với 183 em học 

sinh lớp 9 tham gia buổi lễ kết nạp đoàn viên mới. 



 

Sau khi nghi lễ chào cờ diễn ra, em Nguyễn Quang Minh – học sinh lớp 9A7 đã 

đại diện cho 183 đội viên đọc đơn xin vào đoàn trong không khí trang nghiêm, 

long trọng.  



 
Tiếp nối buổi lễ, đồng chí Bí thư chi đoàn lên báo cáo về quá trình phấn đấu của 

các bạn thanh niên và thông qua quyết định chuẩn y kết nạp đoàn viên mới. Em 

Phạm Ngọc Diệu Linh đại diện cho các đoàn viên mới lên đọc lời tuyên thệ trung 

thành với lý tưởng và mục tiêu của Đoàn, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của một 

người đoàn viên, xứng đáng là đoàn viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.  



 

Các em đã trao lại chiếc khăn quàng thân thương và được gắn lên ngực chiếc huy 

hiệu Đoàn cho đoàn viên mới. 

 



 

Tiếp theo,  đồng chí Bùi Thị Bích Thủy – Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà 

trường đã gửi tới các em đoàn viên những lời căn dặn thật sâu sắc và tràn đầy tình 

cảm. Cô mong rằng các em sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với niềm 

tin yêu và sự mong mỏi của cha mẹ, thầy cô và sẽ trở thành những đoàn viên ưu tú 

của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệt tình, có lý tưởng sống xứng đáng với lớp thế 

hệ cha anh đi trước. Và đặc biệt, cô gửi lời cổ vũ, động viên tới các em để đạt kết 

quả và nguyện vọng cao nhất trong kì thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023.  



 

 

 Buổi lễ kết nạp đoàn viên mới đã kết thúc tốt đẹp và mang nhiều ý nghĩa, là dấu 

ấn rất quan trọng trong lòng các thanh niên, giúp các em trở nên vững tin hơn ở 

con đường tương lai phía trước.  

                                                            BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN TRƯỜNG 



 


