
 

NGÀY HỘI CÔNG NHẬN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN 

 

Chương trình Rèn luyện Đội viên do hội đồng đội các cấp phát động là một 

trong những chương trình có ảnh hưởng lớn đến chất lượng của đội viên. Những 

yêu cầu, tiêu chí rèn luyện của chương trình là để đội viên tự rèn luyện trong sự 

hướng dẫn, giúp đỡ của phụ trách đội, của thầy cô giáo, của bạn bè và gia đình. 

Hoạt động quan trọng của chương trình này là việc tổ chức triển khai và công nhận 

các chuyên hiệu của đội viện dựa trên các nội dung và tiêu chí cụ thể .Và dựa vào 

các hoạt động trải nghiệm thực tế của các em học sinh góp phần rèn luyện thêm các 

phẩm chất của một người đội viên, giáo dục học sinh các kỹ năng cần thiết cho học 

sinh trong thời đại mới.  

Thực hiện kế hoạch công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020, 

thực hiện sự chỉ đạo của Hội Đồng Đội, huyện Đức Trọng. Liên đội Tiểu học Tân 

Nghĩa tổ chức “Ngày hội công nhận hoàn thành chương trình Rèn luyện đội viên 

hạng dự bị đội viên và Hạng măng non ” năm học 2019-2020.  Cho các em đội 

viên lớp 5 và các em nhi Đồng lớp 3. Giúp các em thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, 

xứng đáng là con ngoan, trò chăm, bạn tốt, cháu ngoan Bác Hồ, trở thành Đội Viên 

tốt của đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh. 

Mở đầu ngày hội là các tiệt mục văn nghệ. 

 

   
(Văn nghệ mở đầu ngày hội) 

 



 
 

 
 



  
 

(Phút sinh hoạt truyền thống tưởng nhớ về các anh hùng) 

 

 
(Lễ chào cờ) 



 
(Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Bí thư chi Bộ, phát biểu khai mạc ngày hội) 

 

Trong ngày hội trường TH Tân Nghĩa rất vui mừng được đón nhận những tình 

cảm, sự quan tâm tâm của Hội đồng đội huyện. Và chị Nguyễn Thị Định –Bí thư Huyện 

đoàn phát biểu chỉ đạo. 

 
(Đồng chí Nguyễn Thị Định –Bí thư Huyện đoàn phát biểu chỉ đạo) 



Chương trình rèn luyện đội viên đã và đang là hoạt động trọng tâm trong các 

phong trào của đội tại nhà trường Liên đội TH Tân Nghĩa trong năm học 2019 – 

2020 luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu và phối kết hợp với chi 

đoàn thanh niên công sản trong nhà trường cùng các thầy cô giáo thực hiện mọi 

nhiệm vụ năm học với mục tiêu  tất cả các em học sinh đều chăm ngon học giỏi, 

biết vâng lời, có sức khỏe tốt, có chí tiến thủ luôn cố gắng phấn đấu trở thành người 

có tài, có đức lớn lên có thể cống hiến cho tổ quốc cho nhân dân góp phần xây 

dựng đất nước Việt Nam thân yêu ngày một giàu đẹp hơn.  

 
(Phần thi rung chuông vàng) 

Khiêu vũ, vũ điệu Cha cha cha là bộ môn nghệ thuật được trường tiểu học Tân 

Nghĩa vận dụng từ năm 2016 đến nay. Hoạt động này nhằm làm giảm căng thẳng 

sau những giờ học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh, tạo sự đam mê nghệ 

thuật, gần gũi, thân thiện, hòa đồng giữa các thầy cô và học sinh. 

 
(Tập thể giáo viên và học sinh cũng khiêu vũ điệu cha cha cha) 



Trong ngày hội hôm nay liên đội trao giấy chứng nhận hoàn thành chuyên 

trình dự bị đội viên cho nhi đồng lớp 3. Và hoàn thành rèn luyện đội viên hạng 

măng non cho các bạn đội viên khối 5.  

 

 
 

(Đồng chí Nguyễn Thị Đinh – Bí thư Huyện đoàn và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết trao giấy 

chứng nhận hạng măng non cho đội viên lớp 5) 

 
(Đồng chí Phạm Tuấn Phương – Phó bí thư huyện Đoàn và đồng chí Đàm Thị Luyến – Bí 

thư xã Tân Thành trao giấy chứng nhận hạng dự bị đội viên cho nhi đồng lớp 3) 



Trong ngày hội, Hội đồng Đội huyện đã trao 5 suất học bổng trị giá 400.000 

đồng/phần cho các em Đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong 

học tập. 

 

 
 

(Đồng chí Nguyễn Minh Hiệp – chuyên viên phòng giáo dục và đồng chí Phạm 

Tuấn Phương – phó bí thư huyện Đoàn trao học bổng cho các em) 

 

Thực hiện: TH Tân Nghĩa 
                                                       --- Hết--- 


