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Sáng ngày 06/03/2020, Công đoàn trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức chúc 

mừng sinh nhật các đoàn viên có sinh nhật trong quý I/2002. Đây là một việc làm 

nhằm thiết thực quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn 

viên, góp phần thực hiện nếp sống văn minh và xây dựng đời sống văn hóa trong 

nhà trường.  

Đến tham dự buổi sinh nhật, có đồng chí Nguyễn Mậu Minh - Bí thư chi bộ, 

Hiệu trưởng nhà trường,  đồng chí Kiều Thị Hải - Chủ tịch công đoàn cùng các cán 

bộ công nhân viên nhà trường. 

 

Đây là hoạt động thường xuyên diễn ra và nhận được sự quan tâm của đông 

đảo đoàn viên công đoàn. Mỗi đoàn viên đều muốn được gửi lời chúc sức khỏe, 

hạnh phúc, thành công đến những đồng nghiệp có ngày sinh nhật trong quý. Thông 

qua hình thức tổ chức sinh nhật, cán bộ, đoàn viên có điều kiện tìm hiểu về cuộc 



sống, tâm tư nguyện vọng của đồng nghiệp, thể hiện sự chia sẻ, động viên khích lệ 

và sự quan tâm của Ban Chấp hành Công đoàn, của tập thể người lao động đối với 

nhân viên, đoàn viên trong đơn vị mình. Điều này góp phần động viên tinh thần để 

các đoàn viên cùng đoàn kết, đóng góp công sức và trí tuệ của mình cho sự nghiệp 

của nhà trường. 

Đồng chí chủ tịch Công đoàn Kiều Thị Hải đã phát biểu chúc mừng sinh 

nhật các công đoàn viên mong  các đồng chí thêm một tuổi mới thêm tươi trẻ, hạnh 

phúc và thành công trong công việc và cuộc sống. 

Ngay sau đó những tiết mục văn nghệ  đã được gửi đến các đồng chí có sinh 

nhật trong tháng thay cho lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. 

 

 

 


