
Kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)

Viết bởi Biên tập viên
Thứ hai, 26 Tháng 3 2018 00:00 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 27 Tháng 3 2018 09:29

15 giờ chiều ngày 23/3/2018, Đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế thành phố Tam Kỳ đã long
trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 87 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
(26/3/1931 – 26/3/2018). Về tham dự với buổi lễ có đồng chí Phạm Hồng Yên - Bí thư Đảng ủy -
Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Tam Ký, các đồng chí trong ban lãnh đạo, Bí thư các chi
bộ, đại diện các chi đoàn bạn và toàn thể đoàn viên thanh niên trong toàn đơn vị.

  

Mở đầu là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các đoàn viên trong chi đoàn thể hiện.
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  Đồng chí Nguyễn Phước Huy Trung - Bí thư chi đoàn thay mặt đoàn viên thanh niên lên phátbiểu khai mạc, ôn lại truyền thống của đoàn viên, thanh niên.  

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Yên - Bí thư đảng ủy đã đánh giá cao những nổ lựccủa các đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.  
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  Đồng chí cũng ghi nhận chi Đoàn đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phongtrào thanh niên. Đồng chí Phạm Hồng Yên mong rằng thế hệ trẻ của Trung tâm Y tế thành phốTam Kỳ sẽ phát huy nhiều hơn nữa những truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ cả nước, hãy phấnđấu rèn luyện thật tốt và không ngừng học tập để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ củamình trong công tác chuyên môn y tế. Mỗi đồng chí đoàn viên cần có một việc làm thật thiếtthực, ý nghĩa và đây chính là cách tốt nhất, cụ thể nhất để xây dựng chi Đoàn ngày càng vữngmạnh và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.  

  Sau phần lễ kỉ niệm là phần liên hoan thân mật. Những tiết mục văn nghệ đến từ các vị lãnhđạo, các đoàn viên cùng các vị đại biểu khách mời từ các chi đoàn bạn càng làm cho buổi gặpmặt thêm phần hứng khởi, thể hiện được chất của thanh niên trong thời đại mới.  
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 4 / 6



Kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)

Viết bởi Biên tập viên
Thứ hai, 26 Tháng 3 2018 00:00 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 27 Tháng 3 2018 09:29

  

 5 / 6



Kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)

Viết bởi Biên tập viên
Thứ hai, 26 Tháng 3 2018 00:00 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 27 Tháng 3 2018 09:29

  Tác giả: HanLi        
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http://hanli.pe.hu/

