
ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

NĂM HỌC 2022 – 2023 

Thực hiện Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh; thực hiện Chương trình công tác 

Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023; được sự nhất trí của Hội đồng 

Đội quận Long Biên; thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu trường THCS Phúc Lợi, 

chiều ngày 21/10/2022, Liên đội trường THCS Phúc Lợi đã đã tiến hành Đại hội 

Liên đội năm học 2022 - 2023 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 

học 2021 - 2022 và đề ra phương hướng hoạt động Đội năm học 2022 - 2023. Đại 

hội vinh dự được đón tiếp cô Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó Bí thư Chi bộ - Phó hiệu 

trưởng nhà trường, cô Kiều Thanh Huyền - Tổng phụ trách, cô Phạm Thị Hoàng 

Hiệp - Phó tổng phụ trách cùng giáo viên chủ nhiệm của các chi đội và 54 đội viên 

xuất sắc đến từ 18 chi đội. 

 

Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch 

và thông qua chương trình đại hội.  



 

Tham gia đại hội, các đội viên đã được lắng nghe Báo cáo tổng kết hoạt động. 

Đội năm học 2021 - 2022. Trong năm học 2021 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn 

do tình hình dịch bệnh Covid nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của Ban giám hiệu 

nhà trường, sự phối hợp chặt chẽ của giáo viên chủ nhiệm cùng sự phấn đấu của 

toàn thể đội viên trong liên đội, Liên đội Trường THCS Phúc Lợi đã tích cực tham 

gia các phong trào và đạt được nhiều thành tích. Các đội viên trong Liên đội có ý 

thức rèn luyện đạo đức và cố gắng học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu 

ngoan Bác Hồ.  

 



Trên cơ sở tổng kết lại các hoạt động của năm học 2021 - 2022, đại hội đã 

thông qua bản phương hướng Chương trình công tác Đội năm học 2022 - 2023. Với 

tinh thần xây dựng, dân chủ và trách nhiệm, đại hội đã tiến hành thảo luận và đóng 

góp ý kiến vào bản phương hướng Chương trình công tác Đội năm học 2022 - 2023.  

 

Theo quy chế, Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chỉ huy Liên đội 

năm học 2022 - 2023 và bầu ra được Ban chỉ huy Liên đội mới gồm 05 đội viên ưu 

tú, có tinh thần trách nhiệm: Kiều Minh Hải - Chi đội 8A1, Nguyễn Hải Đăng - Chi 

đội 8A1, Thân Phương Lan - Chi đội 8A2, Lê Thu Thảo - Chi đội 8A2, Kiều Hà Vy 

- Chi đội 7A1.  

 

 



 

Sau hơn hai giờ đồng hồ làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội Liên đội 

trường THCS Phúc Lợi đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hi vọng rằng với tinh thần 

đoàn kết, quyết tâm, toàn thể các đội viên trong Liên đội trường THCS Phúc Lợi sẽ 

cùng nhau cố gắng, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra và đạt được nhiều thành 

tích đáng tự hào trong năm học 2022 – 2023. 

 

 



 


