
ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG VÀ KHÁT VỌNG 

CỐNG HIẾN CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN 
 

Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy 

trong đoàn viên thanh niên học sinh tinh thần thi đua học tập, rèn luyện, ước mơ, hoài 

bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, 

phát triển đất nước nói chung và thành phố Lào Cai nói riêng là nhiệm vụ hết sức quan 

trọng, luôn được Chi bộ Đảng, BGH trường THPT số 2 thành phố Lào Cai quan tâm, chỉ 

đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện. Đặc biệt là Đoàn thanh niên – tổ 

chức có vai trò quan trọng trong công tác giáo dục đọa đức lối sống cho đoàn viên thanh 

niên học sinh.  

Căn cứ QĐ số 162 của sở GD và ĐT Lào Cai về xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện 

chương trình “Tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức , lối sống, khơi dậy khát vọng 

cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng ngành GD và ĐT”. Ngày 31 tháng 10 năm 

2022, Đoàn trường THPT  số 2 TP Lào Cai phối hợp với Đoàn phường Xuân Tăng tổ chức 

buổi hoạt động với chủ đề “giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng 

cống hiến cho đoàn viên, thanh niên trường THPT số 2 tp Lào Cai”. 

Chương trình vinh dự được đón nhiều đại biểu, khách quý. Về phía các chi đoàn cơ sở, 

các trường chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Lào Cai có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc- Bí 

thư Đoàn phường Xuân Tăng, đồng chí Ngô Ngọc Phải - Bí thư liên chi Đoàn 4, tiểu đoàn cảnh 

sát cơ động số 4, bà Đới Thị Thu Thủy – Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển 

nguồn nhân lực - Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai. Về phía trường THPT số 2 TP Lào Cai, có 

nhà giáo Phạm Thị Hồng Lan – Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường, BCH Đoàn trường cùng 

toàn thể các thầy giáo, cô giáo và gần 900 học sinh của trường. 

 Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ đến từ các đoàn viên thanh niên chi 

đoàn 11a2 với những ca khúc, vũ điệu ngợi ca vẻ đẹp của thanh niên Việt Nam xung kích, tình 

nguyện, sáng tạo.  

                    



Tiếp theo chương trình là tiểu phẩm kịch của cựu học sinh Vũ Bình Minh niên khoá 

2019 – 2022 về chính cuộc đời em. HS Vũ Bình Minh dù mang trong mình căn bệnh ung thư 

quái ác nhưng em đã vượt lên bằng nghị lực và khát vọng sống, khát vọng chiến thắng bệnh tật 

và khát vọng học tập cống hiến cho quê hương đất nước. Hiện Minh đang là một sinh viên tiêu 

biểu học tập tại phân hiệu Đại học Thái Nguyên. Trong chương trình, Minh đã chia sẻ với thầy 

cô và học sinh toàn trường về những khát vọng, hoài bão và những khó khăn, trở ngại về kinh 

tế, về sức khỏe khi em theo đuổi ước mơ của mình. Qua câu chuyện, Minh đã trở tấm gương 

toả sáng nghị lực thanh niên, trở thành nguồn cảm hứng, là động lực tiếp sức cho các bạn thanh 

niên nhà trường thêm tin yêu và lạc quan trong cuộc sống. 

              

Cuối chương trình bà Đới Thị Thu Thủy - GĐ trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và phát triển 

nguồn nhân lực- phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai lên tuyên truyền và giao lưu với các em học 

sinh về ý nghĩa, vai trò của khát vọng sống, nghị lực vươn lên và hành trang tri thức, kĩ năng 

để thực hiện ước mơ của mình. 

Qua chương trình, hơn lúc nào hết, gần 900 học sinh nhà trường đã nhận thức sâu sắc về 

vị trí, vai trò của mình đối với sự phát triển của đất nước, từ đó không ngừng học tập, rèn luyện 

để nâng cao trình độ về mọi mặt, trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, góp 

phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” với vai trò là 

chủ thể tích cực, là lực lượng tiên phong, là người chủ tương lai của nước nhà.   

(Thu Hà – Tổ truyền thông, Trường THPT số 2 TP. Lào Cai) 



 


