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Ngày 3/10/2010, Chi Đoàn giáo viên Trường THPT Phú Nhuận đã tổ chức thành công Đại hội
tổng kết nhiệm kỳ 2009 -1010 và lên phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới 2010 - 2012.

* Đến dự gồm có:
- Đồng chí Lê Minh Khánh - Ủy viên Thường vụ Quận Đoàn Phú Nhuận
- Cô Nguyễn Thị Thủy Vân - Kiêm phó bí thư Chi Bộ và hiệu phó nhà trường.

Năm học 2009 - 2010 là năm có nhiều ngày lễ quan trọng của đất nước, thành phố, thanh niên
nên các hoạt động của Chi Đoàn cũng luôn nhận được sự quan tâm sâu sát và ủng hộ của
Quận Đoàn và Ban Giám hiệu nhà trường cộng với sự tích cực, năng động, sáng tạo của đội
ngũ những giáo viên trẻ, những Đoàn viên ưu tú. Bên cạnh những thuận lợi, Chi Đoàn cũng gặp
phải nhiều khó khăn khách quan nhưng với sự đoàn kết, năng động và quyết tâm, Chi Đoàn đã
hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. Cụ thể như sau:

* Về công tác chính trị tư tưởng:
- 100% Đoàn viên tham gia học tập tìm hiểu “Tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa
Mác-Lênin”
- Chi Đoàn phối hợp với Quận Đoàn tổ chức học tập 6 chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh

* Về giáo dục truyền thống:

Chi Đoàn đã hỗ trợ các công tác tổ chức các ngày lễ lớn như ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,
ngày thành lập Đoàn 26/3, ngày truyền thống sinh viên học sinh 9/1, ngày Giỗ tổ Hùng Vương,
các ngày hội trại, cùng tổ Sử tổ chức “Hành trình đến với bảo tàng”, cho học sinh tham gia viết
bài dự thi “Nhà sử học trẻ tuối”,…;

* Về giáo dục lối sống:
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- Giáo dục cho học sinh 8 phẩm chất của người Đoàn viên
- Tham gia thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên năm 2009: “Nâng cao chất lượng
Đoàn viên”
- Chi Đoàn giáo viên còn thực hiên lối sống lành mạnh, văn minh, tác phong gương mẫu,
đúng mực khi đứng lớp, khi đến trường và khi giao tiếp với học sinh.

* Kết quả đạt được:
- 100% Đoàn viên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, thực hiện quy chế dân
chủ tại trường
- 100% Đoàn viên hưởng ứng phong trào “Nói không với tiêu cực trong thi cử”
- 100% Đoàn viên thực hiện xây dựng môi trường giáo dục thân thiện; về giáo dục pháp luật
- 100% Đoàn viên chấp hành nghiêm chỉnh luật Nhà nước, nội quy cơ quan như không đi
dạy trễ, về sớm, không vi phạm luật giao thông đường bộ, thực hiện nếp sống văn minh, …

* Các chương trình hành động cụ thể như:
- Chương trình 5 xung kích
- Phong trào “4 đồng hành với Thanh niên mưu sinh lập nghiệp” cũng được Chi Đoàn giáo
viên triển khai và thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đoàn và tập hợp thanh niên được Chi Đoàn chú trọng qua các
buổi tọa đàm, cùng tổ bộ môn thành lập được các câu lạc bộ học thuật, hoạt động rất hiệu quả
và thu hút được sự tham gia đông đủ của học sinh như: Câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ Hóa
học,…

Trong nhiệm kỳ năm học 2010-2012, Chi Đoàn Giáo viên Trường Phú Nhuận tiếp tục phối hợp
với Thành Đoàn, Quận Đoàn để phấn đấu thực hiện tốt các phương hướng, chỉ tiêu sau: Thực
hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” và chương trình
“Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”; thực hiện tốt chủ đề năm của thành phố: “Năm 2010 Năm thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị”; thực hiện tốt trong phong trào xung kích
“Dạy tốt –Học tốt”, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh công tác xây dựng Đoàn,
tạo điều kiện và môi trường để Đoàn viên ưu tú phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng…
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Chi Đoàn Giáo Viên
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Ban chấp hành chi đoàn (Nhiệm kỳ 2010 - 2012)
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