
TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG 

 TỔ CHỨC TIẾT SINH HOẠT DƯỚI CỜ VỚI CHỦ ĐỀ: 

 CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT 

NAM VÀ 50 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG 

Hòa chung trong không khí tưng bừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn 

quân chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944 - 22/12/2022) và 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không 

(12/1972-12/2022), sáng ngày 12 tháng 12 năm 2022, trường THCS Phúc 

Đồng đã đã tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ với nhiều hoạt động ý nghĩa. 

Mở đầu buổi sinh hoạt, cô giáo Đào Thị Khanh – Tổ trưởng tổ khoa học xã 

hội, giáo viên bộ môn Lịch sử  đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân 

dân Việt Nam anh hùng. Với những mốc son chói lọi của Quân đội nhân dân Việt 

Nam cùng những câu chuyện về một thời máu lửa đã khiến tất cả mọi người không 

khỏi xúc động và tự hào.  

 Tiếp nối, tập thể lớp 9A1 đã có phần giao lưu, tìm hiểu về ý nghĩa Ngày 

thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và chiến thắng Điện Biên Phủ trên không . 

Buổi sinh hoạt đã khơi dậy trong mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà 

trường niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh 

hùng. Từ đó, củng cố niềm tin, nâng cao ý chí và trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây 

dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 

gắn với thế trận an ninh nhân dân. 

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt: 

 



 

 



 

                                        Tác giả: Nguyễn Phượng Hồng 

 

 

 

 

 


