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Hướng tới kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sáng ngày 14/3/2015, Liên
đội trường TH Cộng Hòa long trọng tổ chức lễ kết nạp Đội viên mới cho 33 em học sinh từ khối 3
- 5. Các em được kết nạp đợt này là những gương mặt tiêu biểu trong học tập và rèn luyện
về mọi mặt, xứng đáng được đứng vào hàng ngũ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Lớp đội viên mới của Liên dội trường TH Cộng Hòa

Tới dự lễ kết nạp đội viên mới có: Anh Ngô Văn Thanh - Bí thư Đoàn thanh niên - Chủ tịch Hội
đồng Đội xã Cộng Hòa; Thầy Hà Đức Tâm - Phó hiệu trưởng nhà trường; chị Chu Thị Dung Bí thư chi đoàn; cô Nguyễn Thị Giang - Tổng phụ trách Đội, các cô giáo chủ nhiệm khối 3, 4, 5
cùng các bạn trong ban chỉ huy chi đội, ban cán sự các lớp và 33 em nhi đồng xuất sắc được
chọn kết nạp trong đợt này.

Trong buổi Lễ kết nạp Đội với không khí trang nghiêm, các em đã thể hiện tinh thần mong muốn
được vào tổ chức Đội để có sự rèn luyện trong học tập, tham gia giúp đỡ bạn vượt khó, tham gia
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các hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi.

Đứng dưới cờ tổ Quốc, cờ Đội, chân dung Bác Hồ, em Hà Tường Vy – sao nhi đồng Lớp 3A1đại diện lên đọc lời hứa luôn phấn đấu học tập theo 05 điều Bác Hồ dạy, thực hiện tốt điều lệ
Đội, giữ gìn danh dự Đội, luôn xứng đáng là con ngoan trò giỏi, xứng đáng Cháu ngoan Bác Hồ.

Buổi lễ thật sự đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với những em đội viên mới khi được đứng vào
hàng ngũ của Đội, tạo động lực cho những bạn học sinh cố gắng phấn đấu vươn lên trong học
tập, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đội TNTPHCM.

Nguyễn Thị Giang - TPT LĐ trường TH Cộng Hòa
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