
ĐẠI HÔI CHI ĐOÀN - NƠI “TIÊN PHONG” NHỮNG HOẠT 

ĐỘNG Ý NGHĨA 

 

Cội nguồn sức mạnh của một tổ chức nói 

chung, của một chi đoàn nói riêng phụ thuộc vào 

nhiều yếu tố, song khái quát nhất thì sức mạnh ấy 

phụ thuộc vào số lượng và chất lượng của thành 

viên trong tổ chức, của đoàn viên trong Đoàn. 

Chính điều này cho thấy vai trò của thanh niên và 

tầm quan trọng của công tác Đoàn trong Đại hội 

chi đoàn qua từng năm. 

 Vậy, Đại hội chi đoàn là gì ? nó có ý nghĩa gì đối với học sinh chúng 

ta? Đây ắt hản là câu hỏi mà rất nhiều bạn học sinh thắc mắc. Đại hội chi đoàn 

nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của chi đoàn trong một nhiệm kỳ, đề ra 

phương hướng hoạt động cho nhiệm kì sau, bầu Ban chấp hành mới để lãnh đạo 

chi đoàn giữa hai kỳ đại hội. Chấp hành là một đợt sinh hoạt chính trị quan 

trọng đối với tất cả các đoàn viên hiện đang sinh hoạt. Chuẩn bị tốt đại hội chi 

đoàn là nhiệm vụ của mỗi đoàn viên, Ban chấp hành chi đoàn cần phân công 

công việc phù hợp tùy theo khả năng của từng đoàn .Đây là dịp để đoàn viên, 

thanh niên bày tỏ nguyện vọng, đóng góp ý kiến, suy nghĩ, sáng kiến của mình 

về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; cung cấp thông tin, chia sẻ cho 

đoàn viên, thanh niên về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các 

chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội trong công tác chăm lo, giáo dục và bồi 

dưỡng thế hệ trẻ. 

 



Trong năm học vừa qua , chi đoàn 11A1 nói riêng đã đạt được rất nhiều 

kết quả tốt đẹp do công tác Đoàn đề ra và mang lại lợi ích cho tập thể lớp. Đầu 

tiên, không thể không kể đến hoạt động vô cùng bổ ích mà Đoàn trường tổ chức 

trong năm học 2019-2020 vừa qua, đó chính là chương trình kỉ niệm 20 năm 

thành lập và phát triển trường. Với một cô học sinh chân ướt chân ráo mới bước 

vào cánh cổng trường THPT, hoạt động ấy đã làm tôi có thể được trải nghiệm 

và gắn kết tình bạn bè nhiều hơn sau những tiết học căng thẳng trên lớp. Tiếp 

đến, Đại hội còn tổ chức cuộc thi “ Trung Giã tỏa sáng” để các bạn học sinh 

được thỏa sức thể hiện tài năng cũng như cá tính, nhan sắc của bản thân. Những 

hoạt động như vậy đã đem lại cho các Chi đoàn 11A1 nói chung và tôi nói riêng 

nhiều kỉ niệm khó quên in sâu trong tiềm thức quãng thanh xuân tươi đẹp. Nó 

đã mang lại cho Chi đoàn “tiếng thơm mới”. Các hoạt động ấy diễn ra khiến ra 

từng các nhân cũng như tập thể thỏa sức thể hiện tài năng của bản thân, tinh 

thần đoàn kết. 

 

 

 

 

Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà tốc độ phát triển của khoa học kỹ 

thuật ngày càng mạnh mẽ - Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (gọi tắt là 

CN 4.0), theo đó, việc đòi hỏi vươn lên không ngừng của nhân loại là tất yếu, 

khách quan.Đặc biệt là thế hệ trẻ, nhất là học sinh đang ngồi trên ghế nhà 

trường lại càng phải vươn lên mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng kịp với xu thế của 

thời đại văn minh, hiện đại. Xã hội luôn cần những con người có trí thức nhưng 

không phải là những con người chỉ biết làm việc một cách máy móc mà còn 

phải biết những kỹ năng mềm để ứng xử trong cuộc sống - đó là những con 

người được giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mĩ. 

 

 

 

 

 

 



Trong nhiều năm trở lại đây, phong trào Đoàn luôn đổi mới về nội dung 

và hình thức hoạt động để phù hợp với tâm lý lứa tuổi của các em học sinh. 

Thực tế cho thấy, tổ chức Đoàn, Đội đã đồng hành với thanh niên, đội viên 

trường học trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát huy được 

sức sáng tạo, nghị lực của tuổi trẻ học đường; tạo sân chơi an toàn, bổ ích, góp 

phần giáo dục kỹ năng sống, trang bị cho đoàn viên thanh niên, đội viên nền 

tảng kiến thức vững vàng; giúp cho các em tự tin, chủ động trong học tập và rèn 

luyện.  

 

Dưới sự chỉ đạo nhà trường, Chi đoàn đã đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, tác 

phong làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt, hoạt động của 

Chi đoàn gắn với đánh giá chất lượng đoàn viên. Toàn thể đoàn viên thanh niên 

đã tích cực tham gia trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác gắn với 

các hành động cụ thể, phù hợp với từng vị trí công tác của mình. Triển khai có 

hiệu quả công tác tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử các ngày lễ lớn, các sự kiện 

trọng đại của đất nước như: ngày thành lập Đảng, ngày sinh Chủtịch Hồ Chí 

Minh, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9… 

 

Đại hội đã khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, 

phấn đấu thực sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho 

thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với 

thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và 

bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động của Đoàn 

đều phải hướng tới mục tiêu tập hợp, đoàn kết, giáo dục thanh niên, tạo môi 



trường lành mạnh, an toàn cho thanh niên rèn luyện và tự khẳng định, vì sự tiến 

bộ của thanh niên và sự phát triển của đất nước.  

Ý thức rõ trách nhiệm của người đoàn viên sinh hoạt cá nhân từng đoàn 

viên Chi đoàn đã có tinh thần trau dồi kiến thức được đào tạo, đi sâu tìm hiểu 

thực tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tích cực phấn đấu 

học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ. Trong 

các năm qua Chi đoàn 11a1 có nhiều đồng chí tham gia lớp đào tạo sau đại học 

và hàng chục lượt ĐVTN được cơ quan cử tham gia một số khoá tập huấn khác 

của ngành. Các ĐVTN đều tham gia đạt kết quả tốt các khoá học tập, tiếp tục 

khẳng định tinh thần học tập, nghiên cứu của mỗi ĐVTN cũng như phong trào 

học tập của Chi đoàn. Chi đoàn 

tiếp tục duy trì được sự gắn kết 

chặt chẽ giữa các phong trào hoạt 

động với nhiệm vụ chính trị của 

đơn vị. Các đoàn viên thanh niên 

trong Chi đoàn là lực lượng nòng 

cốt, luôn xung kích đi đầu trong 

thực hiện các nhiệm vụ của cơ 

quan. Với những kết quảtrên, 

ngoài nỗ lực của từng ĐVTN, đó 

còn là kết quả của sự quan tâm 

của nhà trường, đại hội trong việc tạo điều kiện vật chất, tinh thần và định 

hướng phấn đấu cho các ĐVTN. 

Nhiều phong trào khác được Chi 

đoàn tích cực tham gia, hưởng ứng, 

như phong trào “Hiến máu tình 

nguyện” do Đoàn Thanh niên Khối 

CCQ tỉnh tổ chức; duy trì phong trào 

"Xanh, sạch, đẹp" trong cơ quan; 

tăng cường tuyên truyền, giáo dục để 

làm chuyển biến căn bản nhận thức 

của đoàn viên trong bảo vệ biên giới, 

hải đảo, nắm chắc chứng cứ pháp lý 

khẳng định chủ quyền Việt Nam đối 

với hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Với phương châm phát huy vai trò 

xung kích của tuổi trẻ, các đoàn viên Chi đoàn đã giữ vai trò nòng cốt trong lực 

lượng dân quân tự vệ, Phòng chống bão lụt và Phòng chống cháy nổ của cơ 

quan. Hoàn thành tốt các chương trình huấn luyện dân quân tự vệ do Ban chỉ 

huy quân sự tỉnh Hà Nội tổ chức. 



 

 

 

 

 

 

 

Công tác "Đền ơn đáp nghĩa" và chăm sóc Thanh thiếu nhi được Chi 

đoàn hết sức quan tâm và duy trì thường xuyên. Phối hợp cùng Công đoàn cơ 

quan tổ chức thành công chương trình tặng thưởng các cháu đạt thành tích cao 

trong học tập và Tết Trung thu cho các cháu là con cán bộ công chức cơ quan, 

tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn... Các hoạt động phong trào bề 

nổi tiếp tục được Chi đoàn phối hợp với công đoàn Sở duy trì và phát triển, Chi 

đoàn đã tổ chức thành công nhiều hoạt động giao lưu bóng đá, bóng chuyền, 

cầu lông, bóng bàn... với các đơn vị bạn. Ngoài ra, Chi đoàn cũng thực hiện 

nghiêm túc sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên cử đoàn viên đi tham gia đầy đủ các 

chương trình như: Lễ dâng hương tưởng niệm nhân dịp 27/7, thăm bà mẹ Việt 

Nam anh hùng... 

 

 



 

 

 
 

Đại hội chi đoàn đã triển khai có hiệu quả cuộc vận động “ĐVTN phấn 

đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, triển khai thực hiện 

Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, gắn với việc xây dựng Chi 

đoàn vững mạnh; phát triển lớp đoàn viên mới và tăng cường giới thiệu đoàn 

viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Thường xuyên coi trọng công tác xây 

dựng Đảng, tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng tìm hiểu về Đảng 



thông qua các tư liệu viết về truyền thống vẻ vang của Đảng và của Đảng bộ cơ 

quan. Các đồng chí Đảng viên trong Chi đoàn luôn gương mẫu thực hiện tốt 

nhiệm vụ của người Đảng viên, Đoàn viên và cán bộ công chức, là tấm gương 

cho quần chúng noi theo. 

Để phong trào của Đại hội chi đoàn tiếp tục phát triển, kính nhà trường 

quan tâm hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đoàn và tạo điều kiện về 

thời gian, kinh phí để phong trào đoàn tại cơ quan ngày càng lớn mạnh. 

Với danh nghĩa là học sinh trong đoàn trường , tôi mong rằng trường nên tổ 

chức thêm nhiều hoạt động ngoại khóa, quan sát thực tế nhiều hơn thế nữa để 

học sinh giảm bớt căng thẳng việc học tập đến trường. ngày ngày đến trường 

với những tiết học truyền thóng cứ lặp đi lặp lại khiến các học sinh căng thẳng 

và chán nản, thậm chí buồn ngủ, uể oải khi đến trường. Ngoài ra có sức khỏe tốt 

học sinh mới học tập, vui chơi giải trí và phát triển tốt. Chính vì vậy, việc nâng 

cao sức khỏe ,rèn luyện thân thể qua môn thể thao như bóng chuyền, bóng rổ , 

hay các hoạt động khác như các CLB hội họa, âm nhạc … cũng giúp học sinh 

thể hiện hết tài năng chính mình  

Qua trên, ta thấy rõ được ý nghĩa của Đại hội chi đoàn rất quan trọng với 

tất cả chúng ta và ta nên chung tay xây dựng một Chi đoàn tập thể đoàn kết 

vững, mạnh để phát triển hội đoàn nhiều hơn nữa .Đại hội Chi đoàn nhiệm kì 

2020-2021 là sự kiện quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát 

triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.  

                                                             

                                                        ---Nguyễn Thị Phương Thanh 11A1--- 


