
TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN 

CÔNG ĐOÀN NĂM 2020 

Thực hiện chương trình công tác năm 2020  của Công đoàn Trường THCS 

Phúc Lợi, ngày 14 tháng 10 năm 2020, Ban Chấp hành Công đoàn trường đã tổ 

chức Lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn mới. 

Đến tham dự Lễ kết nạp có đồng chí Nguyễn Mậu Minh - Bí thư chi bộ, 

Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung – Phó bí thư chi bộ, phó 

Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Phạm Thị Hậu - Chủ tịch công đoàn cùng các 

cán bộ công nhân viên nhà trường. 

            

 



Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn trường đã gặp gỡ, tuyên truyền 

giúp cho đồng chí giáo viên mới được tuyển dụng thấy được quyền lợi và nghĩa vụ 

khi tham gia tổ chức Công đoàn, trên cơ sở đó tự nguyện viết đơn xin gia nhập tổ 

chức công đoàn.  

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn đồng chí Phạm Thị Hậu - 

Chủ tịch công đoàn Trường đã giới thiệu tóm tắt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 

Luật Công đoàn, nói rõ quyền lợi và nhiệm vụ của người đoàn viên, cơ cấu tổ chức 

biên chế, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Nhà trường nhằm giúp đoàn viên 

mới nắm vững để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí chủ tịch công đoàn 

cũng  chúc mừng các đoàn viên công đoàn mới được kết nạp đợt này và mong 

muốn trên từng cương vị công tác, các đoàn viên công đoàn mới không ngừng 

phấn đấu, chung sức, chung lòng đóng góp công sức để xây dựng công đoàn, xây 

dựng Nhà trường ngày càng phát triển. 

Thay mặt 5 công đoàn viên mới được kết nạp, công đoàn viên Nguyễn Thị 

Trang chia sẻ cảm xúc của mình và cảm ơn Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đã tạo 

điều kiện để các công đoàn viên mới được tham gia tổ chức Công đoàn. Đội ngũ 

công đoàn viên mới hứa sẽ chấp hành tốt Điều lệ công đoàn, thực hiện tốt nghĩa vụ 

của công đoàn viên, cố gắng học tập và công tác tốt, đoàn kết, tích cực tham gia 

các hoạt động của Công đoàn phát động, góp phần xây dựng Công đoàn cơ sở 

trường THCS Phúc Lợi vững mạnh. 

 

 


