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Cách đây 40 năm, để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục đào tạo của nhân dân vùng Cát
Ngạn, Đoàn trường THPT Thanh Chương 3 đã ra đời cùng với sự ra đời của nhà trường.

Vào những ngày đầu mới thành lập do thầy Trần Văn Thao làm Bí thư, Đoàn trường phải đối
mặt với rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất lẫn chất lượng hoạt động, thiếu văn phòng làm việc
đến trang thiết bị phục vụ hoạt động. Tách ra từ trường Thanh Chương I nên đội ngũ cán bộ
Đoàn thiếu kinh nghiệm về nghiệp vụ chuyên môn.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi
và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”. Đoàn viên thanh niên trường THPT thanh Chương 3 luôn
phát huy tình thần xung kích sáng tạo và bằng tình yêu của tuổi trẻ đã cố gắng hết mình cùng
với địa phương khắc phục khăn. Trong thời gian này, thầy và trò cứ một buổi học, một buổi
tham gia lao động, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất trường lớp. Cũng trong thời điểm lịch sử
đó, hàng trăm Đoàn viên thanh niên tạm gác sách vở lên đường chiến đấu tại biên giới phía Bắc
và biên giới Tây nam và tham gia nghĩa vụ quốc tế cao cả. Nhiều học sinh và thầy giáo của
trường mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Các anh, các chị là niềm tự hào của thế hệ trẻ Thanh
Chương 3 hiện nay.
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Xác định “ Đoàn trường là cánh tay đắc lực của Đảng bộ nhà trường” Đoàn trường phải thực sự
được củng cố và hoạt động thật tốt. Bắt đầu bằng việc củng cố BCH Đoàn trường và thay đổi
cách thức hoạt động. BCH Đoàn trường đã xây dựng và quyết định kế hoạch hoạt động, trong
học tập, trong các phong trào và đặc biệt là xây dựng và củng cố phong trào Đoàn, Hội tham
gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường.

Bên cạnh những thuận lợi hiện nay như cơ sở vật chất được đảm bảo BCH có phòng làm việc
khang trang thì phong trào Đoàn cũng phải đối mặt không ít khó khăn. Mặt trái của cơ chế thị
trường, sự thâm nhập của tệ nạn xã hội đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, đạo đức, lối sống
của một số Đoàn viên thanh niên. Địa bàn miền núi rộng lớn, đường giao thông có những vùng,
những thời điểm khó khăn, gây ảnh hưởng đến nề nếp và hoạt động của công tác Đoàn. Chính
vì vậy công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, pháp luật trong
Đoàn viên thanh niên được Đoàn trường xem là nhiệm vụ trọng tâm.

Công tác giáo dục pháp luật đặc biệt là Luật giao thông đường bộ được chú trọng thông qua
việc lồng ghép vào chương trình hoạt động ngoại khóa và phối hợp với cơ quan công an ở địa
phương. Đoàn trường đã chỉ đạo đội thanh niên xung kích theo dõi, nhắc nhở và giúp đỡ thanh
niên chậm tiến, kết quả là nhận thức của Đoàn viên thanh niên được nâng lên rõ rệt.

Trong những ngày biển Đông dậy sóng Đoàn trường đã kịp thời cung cấp thông tin định hướng
về tình hình biển Đông cho toàn thể Đoàn viên thanh niên đồng thời phối hợp tuyên truyền về
chủ quyền biển, đảo, lãnh thổ quốc gia. Tổ chức lễ Tri ân Tổ quốc bằng việc tất cả Đoàn viên
thanh niên tham gia xếp hình Tổ quốc vào tháng 5/2014. Hằng năm Đoàn trường tổ chức các
hoạt động chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sỹ. Đặc biệt là tổ
chức thường xuyên các chuyến hành trình về với địa chỉ đỏ. Những hoạt động đó đã giáo dục
và hun đúc tinh thần yêu nước, tri ân các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ
quốc .

Trong hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hàng năm Đoàn trường hưởng
ứng, tham gia hàng nghìn ngày công lao động và hàng chục triệu đồng xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn các xã thuộc Cát Ngạn.

Đoàn Trường là bộ phận quan trọng trong phát động và duy trì phong trào thi đua học tốt – dạy
tốt – nề nếp kỉ cương tốt. Nhiều chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm trong chi đoàn Giáo viên
được xếp bặc 4. Phong trào được Đoàn trường tổ chức sôi nổi như:Đăng ký buổi học tốt, tuần
học tốt
… đã khuyến khích
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tinh thần học tập của Đoàn viên, học sinh. Từ ngày đầu thành lập cho tới nay Đoàn trường đã
có 4 đoàn viên đạt học sinh giỏi quốc gia, thủ khoa, á khoa trong các kỳ thi, hàng trăm đoàn
viên đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp cao, nhiều hoạt
động bổ trợ học tập được triển khai như Câu lạc bộ, đội, nhóm đưa vào hoạt động thực sự là
những sân chơi bổ ích thu hút đông đảo Đoàn viên, học sinh tham gia.

Công tác Xây dựng Đảng, xây dựng nhà trường được Đoàn trường chú trọng. Lớp Đảng viên trẻ
của Chi bộ hôm nay đều là những Đoàn viên ưu tú được Đoàn trường bồi dưỡng và giới thiệu.
Đặc biệt, Đoàn trường Thanh Chương 3 là đơn vị đầu tiên trong toàn huyện đã tổ chức bồi
dưỡng và kết nạp Đảng được cho Đoàn viên là học sinh. Trong năm năm qua có 26 đoàn viên là
học sinh được kết nạp Đảng. Chi Đoàn Giáo viên là “đội tiên phong” trong tất cả các hoạt động
của trường, luôn đi đầu trong việc vận dụng phương pháp giảng dạy mới, ứng dụng công nghệ
thông tin, triển khai các sáng kiến kinh nghiệm và đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy
và chính họ cũng đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu để nâng cao tình độ chuyên môn nghiệp
vụ. Tiêu biểu như thầy Đặng Ngọc Tú, Phan Huy Hưng (môn Vật lý); thầy Nguyễn Đình Dũng,
cô Trần Thị Loan (môn Sinh học); thầy Trần Ngọc Thi, thầy Trịnh Văn Thạch (môn Toán); thầy
Nguyễn Anh Tuấn, thầy Nguyễn Nhật Đức (môn Lịch sử); cô Phan Thị Hạnh, cô Nguyễn Thị
Nga, cô Hoàng Thị Hằng (môn ngoại ngữ). Các thầy, cô tuổi đời còn rất trẻ nhưng đẫ có nỗ lực
vượt bậc trong chuyên môn và là “cây đa, cây đề” trong tương lai nếu có sự cố gắng.

Từ khi thành lập đến nay, Đoàn trường luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào đoàn toàn
huyện. Năm 2003 được tỉnh đoàn tặng cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong nhiều năm
liền, cá nhân thầy Hồ Sỹ Hiến, Bí thư đoàn trường được trung ương đoàn tặng bằng khen. Liên
tục các năm từ 2011 đến 2014 Đoàn trường được Trung ương đoàn tặng Bằng khen. Tin vui đến
với Đoàn viên thanh niên Thanh Chương 3 trong những ngày thầy trò đang chuẩn bị kỷ niệm 40
năm thành lập trường, năm học 2014 – 2015 Đoàn trường THPT Thanh Chương 3 tiếp tục được
Trung Ương Đoàn tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào
thanh niên trường học. Những thành tích đó là sự kết tinh của sự quan tâm chỉ đạo đúng đắn và
kịp thời của đoàn các cấp, của Đảng bộ Ban Giám hiệu, sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ
phận, tổ chức rong nhà trường và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể Đoàn viên thanh niên.

Bằng nghị lực và hoài bão cùng với sự quyết tâm của chính mình, Tuổi trẻ trường THPT Thanh
Chương 3 nguyện xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng bộ trong chặng đường phía trước
của nhà trường đầy gian nan và thử thách. Những thành tích đó là sự kết tinh của sự quan tâm
chỉ đạo đúng đắn và kịp thời của Đoàn các cấp, của Đảng bộ Ban Giám hiệu, sự phối hợp
đồng bộ giữa các bộ phận, tổ chức trong nhà trường và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể Đoàn
viên thanh niên. Bằng nghị lực và hoài bão cùng với sự quyết tâm của chính mình, Tuổi trẻ
trường THPT Thanh Chương 3 nguyện xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng bộ trong chặng
đường phía trước của nhà trường cùng nhà trường vượt qua gian nan và thử thách.
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Thành tích đạt được trong 40 năm qua, đó là sự đóng góp không nhỏ của các thế hệ cán bộ
đoàn, Những người đặt viên gạch đầu tên như thầy Trần Văn Thao, thầy Nguyễn Hữu Quyền,
thầy Hà Anh Tuấn, thầy Nguyễn Phong Lan, thầy Trần Văn Quyết, thầy Trần Trọng Sáu, thầy
Võ Văn Tiến…Tiếp đó, thế hệ thứ hai đã đưa phong trào phát triển lên cao như thầy Võ Văn
Mai, cô Nguyễn Thị Hào, thầy Hồ Sỹ Hiến, thầy Phan Đình Giao. Góp phần củng cố và duy trì
thành tích phong trào đoàn phải kể đến vai trò các cán bộ đoàn như Thầy Nguyễn Anh Tuấn,
thầy Phạm Hồng Thăng, thầy Nguyễn Viết Thu, thầy Đặng Ngọc Tú, thầy Phan Huy Hưng, thầy
Nguyễn Nhật Đức, đặc biệt là cánh chim đầu đàn trong phong trào đoàn: thầy Trình Văn Nhã.

Hôm nay, bên cạnh các thầy cô giáo, các học sinh như Trần Minh Đức 12B, Đàm Thị Lê 12A,
Nguyễn Thị Ngân 12C vừa là học sinh giỏi tỉnh, vừa là cán bộ đoàn xuất sắc. Tin rằng những
cánh chim nhỏ này sẽ vượt qua giông bão giữa cuộc đời bởi các em đã qua môi trường tôi luyện
của phong trào đoàn.

Thế hệ Đoàn viên thanh niên THPT Thanh Chương 3 hôm nay xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu
sắc tới UBND tỉnh Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An, Huyện Đoàn Thanh Chương – các Ban,
Ngành chức năng, Sở GD&ĐT Nghệ An đã dành cho Đoàn trường những tình cảm quý báu và
có những đóng góp nhất định trong quá trình xây dựng và phát triển của Đoàn trường; cảm ơn
các thế hệ lãnh đạo của trường, Đoàn trường những người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho
việc hình thành và phát triển trường, Đoàn trường; đặc biệt là toàn thể thầy, cô giáo, cán bộ
công chức hiện đang công tác tại trường đã gắn bó tuổi trẻ của mình, góp phần làm nên những
thành tích của trường và Đoàn trường; 40 năm qua các thế hệ học sinh của trường nay đã
trưởng thành những tiến sỹ, kỹ sư, cán bộ quản lý giỏi, những công dân có ích cho đất nước,
đang góp phần nhỏ bé của mình trong sự nghiệp GD-ĐT tỉnh nhà; xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Tuổi trẻ Thanh Chương 3 nguyện ra sức học tập, rèn luyện, noi gương các thế hệ đi trước,
tiếp tục thắp sáng thêm ngọn lửa truyền thống của Đoàn.

Nguyễn Nhật Đức
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