HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
Hoà chung trong không khí vui tươi, phấn khởi của phụ nữ cả nước chào mừng kỷ
niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, được sự đồng
ý của Chi ủy, Ban Giám hiệu, sáng ngày 08/3/2022, Ban chấp hành Công đoàn trường THPT
Thủ Thiêm phối hợp với Đoàn thanh niên đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ
(8/3/1910-8/3/2022) để ôn lại truyền thống lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ và truyền thống của
phụ nữ Việt Nam.
Mở đầu chương trình, Thầy Nguyễn Tấn Tài – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường
giới thiệu về lịch sử ra đời ngày Quốc
tế phụ nữ 8/3 phát biểu chào mừng lễ
kỷ niệm, thầy Nguyễn Tấn Tài gửi lời
chúc mừng tới tất cả nữ nhân ngày
Quốc tế Phụ nữ 8/3. Lãnh đạo nhà
trường ghi nhận và đánh giá cao sự
cống hiến, cố gắng hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ của các nữ cán bộ, giáo
viên, nhân viên, góp phần vào những
thành tựu của đơn vị trong thời gian
qua. Vui mừng trước những kết quả
mà chị em đã đạt được, thầy mong rằng trên cương vị công tác của mình, các chị em tiếp tục
phấn đấu, nỗ lực hết mình, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, năng nổ, sáng tạo, nhiệt tình trong
công việc để góp phần cùng tập thể thực hiện tốt
hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao. Lẵng hoa
tươi thắm được chính tay Thầy trao tặng đến đại
diện nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.
Tiếp nối chương trình là tiét mục văn nghệ “Xinh
tươi Việt Nam” do các thầy cô trong Chi đoàn giáo
viên và các em học sinh thể hiện làm cho không
khí chương trình thêm vui tươi, phấn khởi.
Sau không khí văn nghệ vui tươi, Cô
Nguyễn Ngọc Ái Ban – Chủ tịch Công đoàn đã
dành một vài phút để sơ kết và phát động
phong trào thi đua trong đoàn viên công đoàn
năm 2021. Dường như ai cũng phấn khởi với
thành quả đạt được, các đoàn viên công đoàn
tự hào về một tập thể đoàn kết gắn bó, biết
quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, là động
lực to lớn góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo

dục của nhà trường ngày càng phát triển.
Nhằm biểu dương, tôn vinh nữ Cán bộ-giáo viên-nhân viên tiêu biểu trong phong trào
thi đua “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”, ghi nhận những kết quả, thành tích đã đạt được
của các nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Thủ Thiêm, đại diện BGH tặng giấy
khen cho các cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ 2 giỏi” cấp cơ sở và danh hiệu “Phụ nữ 2 giỏi
tiêu biểu” năm học 2020 – 2021.

“Hơn một nửa thế giới” được tôn vinh, yêu mến với cái tên ưu ái: “phái đẹp”. Đẹp ở
đây không chỉ là hình thức, mà còn đẹp ở tâm hồn người phụ nữ. Trường THPT Thủ Thiêm
xin gửi lời chúc mừng đến nữ chị em lời chúc tốt đẹp nhất, chúc chị em luôn tươi trẻ, hạnh
phúc trong tình yêu, công việc và cuộc sống. Buổi họp mặt 8/3 của trường THPT Thủ Thiêm
đã khép lại trong niềm vui, tiếng cười của tất cả mọi người. Và có lẽ, dư âm của hôm nay sẽ
vẫn còn đọng lại những kỉ niệm đẹp, tạo nên nguồn năng lượng giúp quý thầy cô trở lại với
công việc một cách hứng khởi, và cùng chờ đến dịp 8/3 năm sau.
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