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Tài li ệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10 
(1) 

Sáng ngày 25/9, Huyện đoàn phối hợp Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Núi 
Thành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi 
năm học 2018-2019.  

Trong năm học 2018- 2019, công tác Đoàn- Đội, phong trào thiếu nhi trường 
học huyện Núi Thành có sự chuyển biến theo hướng tích cực với những hoạt động 
đạt kết quả nổi bật và khởi sắc. BTV Huyện đoàn và Hội đồng Đội huyện đã cụ thể 
hóa các nội dung chương trình năm học sát với tình hình thực tế của tỉnh nhà. Các 
phong trào, cuộc vận động lớn, cuộc thi của Đoàn- Đội trường học tiếp tục được 
triển khai rộng khắp, tạo được điểm nhấn, thông qua các hoạt động góp phần giáo 
dục truyền thống, lịch sử, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước. Đoàn các trường 
THPT, Hội đồng Đội các cấp, các Liên đội đã chủ động tìm kiếm nguồn lực, thực 
hiện hiệu quả công trình thanh niên, phần việc măng non đảm bảo yêu cầu, phát huy 
tinh thần tình nguyện của đội ngũ cán bộ Đoàn- Đội các cấp Đội với học sinh- Đoàn 
viên, Đội viên, thiếu niên nhi đồng. Việc tham gia các hoạt động, cuộc thi của tỉnh 
được chú trọng đạt kết quả cao.  

Trong năm học 2018-2019, kết quả thi đua công tác Đội và phong trào thiếu 
nhi huyện Núi Thành đạt danh hiệu thi đua xuất sắc. Đoàn các trường THPT Núi 
Thành và THPT Nguyễn Huệ đạt xuất sắc cấp tỉnh. Riêng Đoàn trường THPT Núi 
Thành được nằm trong top 05 xuất sắc toàn tỉnh.  

Hội nghị cũng đã thảo luận đưa ra phương hướng hoạt động trong năm học 
mới tập trung vào những nội dung như: cuộc vận động nói không với rác thải nhựa; 
rèn luyện thói quen đọc sách trong học sinh; các giải pháp để hạn chế những vấn đề 
nóng xảy ra trong thiếu nhi trong thời gian qua như tình trạng xâm hại tình dục trẻ 
em; đuối nước và tai nạn thương tích; bạo lực học đường… 

Tại Hội nghị cũng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong công tác Đoàn- Đội trường học trong năm học vừa qua. 

 
(2) 

Tuần qua, sáng ngày 26/9, BTV Huyện đoàn Núi Thành đã tổ chức Ngại hội 
Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2019 tại trường THPT Nguyễn Huệ. 
Hoạt động diễn ra với sự tham gia của các đồng chí trong Ban ATGT huyện, Ban 
Giám hiệu trường THPT Nguyễn Huệ, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, 
thị trấn và hơn 1.000 ĐVTN của các xã, thị trấn và Đoàn trường THPT Nguyễn 
Huệ. 

Tại hoạt động, ban tổ chức đã trao 10 phần quà cho các nạn nhân bị Tai nạn 
giao thông; trao gần 100 mũ bảo hiểm cho các em học sinh trường THPT Nguyễn 
Huệ. 

Sau lễ phát động, BTV Huyện đoàn đã triển khai cho các đội hình tiến hành 
các phần việc như Tuyên truyền về tình hình an toàn giao thông, giải pháp đảm bảo 
an toàn giao thông cho ĐVTN trường THPT Nguyễn Huệ, tổ chức các trò chơi vận 
động, các môn thi liên quan đến ATGT cho học sinh; Tổ chức diễu hành tuyên 
truyền ATGT trên tuyến Quốc lộ 1A với xe cảnh sát giao thông dẫn đường và trên 
30 xe máy. 

Hoạt động lần nay nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp 
luật về giao thông; xây dựng nếp sống văn hoá của thanh thiếu niên nói riêng và 
toàn cộng đồng nói chung khi tham gia giao thông, tạo sự đồng thuận của toàn xã 
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hội trong hoạt động bảo đảm an toàn giao thông. Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh 
thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tổ chức các hoạt động tham gia 
giữ gìn trật tự an toàn giao thông nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm số vụ tai 
nạn, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông. 

 
(3) 

Sáng ngày 28.9 đoàn xã Tam Hòa phối hợp với công an xã và trường THCS 
Huỳnh Thúc Kháng tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ. Tham gia lớp 
tuyên truyền có trên 100 em học sinh.  

Lớp tuyên truyền được đại úy Đồng Quang Khải - phó đội trưởng đội CSGT 
công an huyện Núi Thành truyền đạt cho các em hiểu và nhận biết được kiến thức 
cơ bản về luật an toàn giao thông.  

Qua 1 buổi tuyên truyền giúp các em nhận biết về những nội dung của luật 
giao thông như các loại biển báo, những qui định về an toàn khi tham gia giao thông 
nhằm tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. 

 
(4) 

Sáng ngày 30/9, Đoàn xã Tam Mỹ Đông, Ban công an xã và Liên đội Trường 
Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh phối hợp Đội cảnh sát Công an giao thông huyện Núi Thành 
tổ chức ngoại khóa tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ cho 300 em học 
sinh tại cơ sở chính trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh. 

Tại đây các em đã được đồng chí Đại úy Đồng Quang Khải, Đội phó đội cảnh 
sát giao thông Công an huyện Núi Thành truyền đạt về văn hóa giao thông, những 
kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, như: Cách điều khiển xe đạp; đội 
mũ bảo hiểm đúng cách; trả lời các câu hỏi về nhận biết các biển báo giao thông; 
phân biệt các hành vi đúng, sai của người tham gia giao thông qua hình ảnh trực 
quan sinh động, các trò chơi... khiến cho buổi ngoại khóa diễn ra rất sôi nổi, hấp 
dẫn. Nhờ cách truyền đạt dễ hiểu, sinh động, phong phú nên buổi ngoại khóa dù chỉ 
diễn ra trong thời gian gần 1 tiếng nhưng đã giúp các em học sinh hiểu thêm những 
quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từ đó nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật khi tham gia giao thông. 

 
(5) 

Trong tuần qua  Đoàn xã Tam Xuân 2 đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động 
thiết thực và ý nghĩa như: phối hợp cùng Trạm y tế tham gia tuyên truyền phòng 
chống dịch sốt xuất huyết, hiện trên địa bàn xuất hiện ổ dịch tại tổ đoàn kết số 6, 
thôn Phú Khê, cơ quan chức năng cùng lực lượng thanh niên tham gia phun thuốc 
khử trùng tại vùng xảy ra dịch, hạn chế xảy ra dịch lan rộng; tổ chức ra quân Ngày 
chủ nhật xanh với hoạt động ra quân phát dọn cây bụi tại khu viên trạm y tế xã Tam 
Xuân II, cải tạo vườn thuốc Nam của Trạm. Hoạt động có sự tham gia của gần 20 
ĐVTN đến từ các chi Đoàn trên địa bàn xã, tạo môi trường sạch sẽ trong khuôn viên 
trạm hạn chế con trùng phát sinh gây dịch bệnh tại khu vực.  
Cũng trong tuần qua, Sáng ngày 27.9, đoàn xã Tam Hòa phối hợp với mặt trận tổ 
chức phát động phong trào chống rác thải nhựa với sự tham gia của 14 đoàn viên 
thanh niên. 

(6) 
Sáng ngày 29/9, Đoàn xã Tam Anh Nam phối hợp CLB Tình nguyện Diêm Phổ 
Tam Anh Nam tổ chức phát cháo tình thương tại bệnh viện Đa khoa Trung ương 
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Quảng Nam. Trong buổi với 20 ĐVTN và tình nguyện viên, Đoàn đã phát gần 200 
suất cháo cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Tiếp 
đó, Đoàn xã Tam Anh Nam tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh tại 2 điểm trên địa 
bàn xã. Tổ chức dọn vệ sinh, phát quang tại tuyến đường thanh niên tự quản từ sân 
vận động xã đến trạm gác dân phòng thôn Nam Định; dọn vệ sinh, thu gom rác thải 
tại nhà văn hóa thôn Diêm Phổ. Buổi ra quân có 22 ĐVTN. Đây là hoạt động ý 
nghĩa nhằm xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại các khu dân cư, hoạt động diễn 
ra hiệu quả, được bà con nhân dân đồng tình hưởng ứng, ủng hộ. 

 
(7) 

Tuần qua, ngày 1/10, tại Phòng họp số 02- UBND huyện Núi Thành, BCĐ 
Hoạt động hè huyện Núi Thành đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động hè năm 
2019. 

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Bảo- PBT Huyện đoàn- Phó Ban trực Ban 
Chỉ đạo Hoạt động hè huyện Núi Thành đã thay mặt BCĐ thông qua báo cáo tổng 
kết hoạt động hè huyện Núi Thành năm 2019. Hoạt động hè năm nay diễn ra sôi nổi 
từ cấp huyện đến cấp cơ sở, vừa phục vụ được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa 
phương, vừa phù hợp với tâm lý, sở thích của đông đảo TTN-NĐ trên địa bàn, qua 
đó đã đạt được hiệu quả giáo dục cao, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các bậc 
phụ huynh và của toàn xã hội.  

Dịp hè tính trên địa bàn toàn huyện đã diễn ra  08 hội trại cấp xã 09 giải bóng 
đá thiếu niên hè; 07 giải bóng đá nam thanh niên; 04 giải bóng đá nữ; 02 giải bóng 
chuyền nam; 01 giải cầu lông; 09 lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ; 03 Ngày hội 
Đoàn kết thanh niên; 12 đêm văn nghệ và hàng chục Đêm lửa trại; Có 06 xã tổ chức 
Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cho trên 169 em học sinh là đội viên tiêu biểu trong 
năm học 2018-2019; tặng trên 5.500 suất quà, phần quà với tổng trị giá trên 690 
triệu đồng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập; thu gom, 
xử lý hơn 40 tấn rác thải, phát quang dọn vệ sinh 15 km đường liên thôn, liên xã với 
trên 750 ngày công; ra quân chỉnh sửa nền đất chuẩn bị làm đường bê tông nông 
thôn được trên 850m, vận chuyển san lấp hơn 230m3 đất; nạo vét, tu sửa 4,8 km 
kênh mương nội đồng và 1400m giao thông nội đồng với hơn 550 ngày công; Thi 
công lắp đặt trên 5km thắp sáng đường quê (riêng cấp huyện là 01 km). Hơn 600 
người già neo đơn, hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách khám bệnh miễn 
phí; gần 200 trẻ em được khám bệnh vầ cấp phát thuốc miễn phí (hoạt động cấp 
huyện); làm chứng minh nhân dân miễn phí cho 30 đối tượng khó khăn. Với nhiều 
hoạt động cấp huyện được tổ chức hiệu quả, có sự đầu tư quy mô, công phu, đã tạo 
được điểm nhấn tích cực trong TTN-NĐ và nhân dân địa phương như Liên hoan văn 
nghệ thiếu nhi hè, Ngày hội tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, Ngày hội Thanh 
niên với văn hóa giao thông, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ XVI, Chương trình 
Thu yêu thương... 

Hội nghị cũng đã được nghe nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi từ phía BCĐ Hoạt 
động hè cấp cơ sở và cấp huyện với mong muốn rút ra những bài học kinh nghiệm 
trong công tác triển khai, tổ chức hoạt động hè qua từng năm, làm nền tảng, tiền đề 
để hoạt động hè những năm tiếp theo tiếp tục đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. 

Tại Hội nghị, UBND huyện Núi Thành đã khen thưởng cho 3 tập thể và 3 cá 
nhân; Huyện đoàn Núi Thành tặng giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức và triển khai các hoạt động hè 2019. 
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(8) 
 
Tuần qua, Đoàn xã Tam Sơn phối hợp hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật xã tổ chức tuyên truyền Luật Trẻ em, luật ATGT, phòng chống ma túy 
và phòng tránh xâm hại trẻ em cho hơn 250 em học sinh trường THCS Quang 
Trung. Với phương pháp vừa tuyên truyền vừa thảo luận qua video, hình ảnh, slide. 
Các em đã được nghe các đồng chí trong hội đồng tuyên truyền PBGDPL xã tóm tắt 
các nội dung cơ bản của Luật trẻ em, luật ATGT, phòng chống ma túy, xâm hại trẻ 
em. trang bị thêm cho các em nhiều kiến thức cũng như kỹ năng đểthực hiện tốt hơn 
cũng như phòng tránh xâm hại trẻ em trong thời gian đến.  

 
(9) 

 Trong hai ngày 5,6/10/2019, tại khu thể thao xã Tam Anh Bắc, Đoàn thanh 
niên phối hợp với Hội Phụ Nữ và ban VHTT xã tổ chức giải bóng đá nữ xã Tam 
Anh Bắc năm 2019. Giải lần này các đội bóng đến từ các thôn trên địa bàn xã; giải 
bóng được tài trợ bởi công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Nam. 

Tham dự giải năm nay bóng có 6 đội, thể thức thi đấu chia làm 2 bảng, chọn 2 
đội có điểm số cao nhất của 2 bảng để thi đấu chung kết. 

 Đây là sân chơi lành mạnh dành cho các Đoàn viên thanh niên và hội viên 
phụ nữ trên địa bàn xã nhằm tăng cường giao lưu, đoàn kết, học tập, rèn luyện sức 
khỏe và hướng tới kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội LHTN Vi ệt Nam, kỷ niệm 
89 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam, chào mừng thành công đại hội hội 
LHTN Vi ệt Nam huyện Núi Thành lần thứ 6 nhiệm kỳ 2019- 2024 

Sau 2 ngày tranh tài, các trận đấu đã cống hiến cho khán giả những pha bóng 
đẹp, những đường chuyền hay, hấp dẫn thu hút nhiều người đến xem và cổ vũ. Kết 
quả giải nhất thuộc về chi hội Trà Lý, giải nhì thuộc về chi hội An Lương và đồng 
giải 3 thuộc về Công đoàn xã và chi hội Thuận An . 

 
(10) 

Sáng ngày 6/10/2019 Đoàn xã Tam Quang tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm ngày 
truyền thống hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và ra quân chiến dịch xanh nói 
không với rác thải nhựa. Hoạt động thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên 
tham gia và phát quan, làm sạch môi trường tại khu vực trước trường Nguyễn 
Trường Tộ và Trần Hưng Đạo. 

Trong tuần, nhiều Liên đội trên địa bàn huyện cũng đã tổ chức Đại hội Liên 
đội năm học 2019-2020 bầu ra Ban chỉ huy liên đội mới gồm 10 đồng chí có đủ 
năng lực và trí tuệ để gánh vác phong trào công tác Đội của nhà trường như Liên đội 
TH Hùng Vương, THCS Kim Đồng…  

Liên đội trường THCS Lê Lợi cũng đã phát động tuẫn lễ “Học tập suốt đời” 
với chủ đề “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”. 

 
(11) 

Sáng ngày 12/10/2019, tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Tam Xuân 
2, Uỷ ban Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi Thành tổ chức kỷ niệm 63 năm ngày 
truyền thống Hội LHTN Vi ệt Nam (15/10/1956-15/10/2019) và Ngày hội “Tôi yêu 
Tổ quốc tôi” năm 2019. Tham dự Ngày hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ- 
Thường trực Huyện đoàn, các anh chị trong Ủy ban  Hội LHTN Vi ệt Nam huyện và 
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trên 100 cán bộ, Đoàn- Hội viên thanh niên của các xã, thị trấn, các trường và các 
CLB đội nhóm trên toàn huyện. 

Phát biểu khai mạc ngày hội, anh Dương Văn Bảo– Chủ tịch Hội LHTN Vi ệt 
Nam huyện đã nhấn mạnh: “… Tháng 8 vừa qua, Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi 
Thành đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 với tinh thần “Đoàn kết – 
Tiên phong – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển” đã một lần nữa khẳng định vai trò, 
vị trí cũng như sự lớn mạnh của tổ chức Hội LHTN Vi ệt Nam các cấp. Hiện nay, 
toàn huyện có 20 tổ chức cơ sở hội với hơn 30.000 thanh niên và hơn 9.000 hội 
viên. Ở các xã, thị trấn có rất nhiều các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên được 
thành lập theo đối tượng và sở thích... Tất cả đã tạo nên sự đa dạng trong hoạt động 
của Hội, dần từng bước đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của thanh 
niên…”. 

Tại ngày hội, hội viên thanh niên cùng nhau ôn lại kỷ niệm 63 năm Ngày 
truyền thống Hội LHTN Vi ệt Nam (15.10.1956 - 15.10.2019). Hội LHTN Vi ệt Nam 
huyện Núi Thành cũng trao sinh kế cho hộ thanh niên nghèo tại xã Tam Trà; tặng sổ 
tiết kiệm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Tam Xuân 2; kiện toàn Câu lạc 
bộ kỹ năng "Lửa Núi Thành" và khen thưởng cuộc thi sản phẩm kỹ năng thanh niên 
chào mừng Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 
2019-2024. Cùng với đó là các hoạt động sinh hoạt câu lạc thanh niên, liên hoan các 
câu lạc bộ, đội nhóm... 

(12) 
Chiều ngày 13/10/2019 Đoàn xã Tam Quang tiếp tục ra mắt mô hình thanh 

niên tự quản về an ninh trật tự tại thôn Xuân Trung.  
Theo đó, Đoàn xã cũng đã ra mắt và đặt biển "tuyến đường thanh niên tự 

quản về an ninh trật tự" trên tuyến đường dài hơn 1km tại thôn Xuân Trung. Hiện 
nay, tuyến đường này cũng đã được lắp đặt camera an ninh đảm bảo an ninh trật tự 
trên địa bàn thôn. Ngoài ra, Đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo an ninh trật 
tự của Đoàn xã và Chi đoàn Xuân Trung cũng đã thường xuyên phối hợp với các 
ngành của địa phương tham gia tốt vào các công tác phòng- chống tệ nạn trên địa 
bàn. 

 
(13) 

Chiều ngày 09/10, liên đội trường THCS Nguyễn Trãi tổ chức đại hội liên đội 
năm học 2019-2020, về tham dự  đại hộ có Đại biểu BTV Đoàn, Hội đồng đội xã, 
các thầy, cô trong ban giám hiệu, các anh chị phụ trách và hơn 60 đội viên tiêu biểu 
về dự đại hội. Đại hội đã thông qua báo cáo công tác đội và hoạt động ngoài giờ lên 
lớp, các báo cáo tham luận đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo đại hội của 
Anh Trần Quốc Hùng  Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Đội xã; đại hội đã bầu ra ban 
chỉ huy liên đội cho năm học 2019-2020 gồm 9 bạn. 

Trước đó, Liên đội trường THCS Đinh Bộ Lĩnh tổ chức đại hội liên đội năm 
học 2019-2020, và bầu ra ban chỉ huy liên đội cho năm học 2019-2020 gồm 7 bạn. 

 
(14) 

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2019, 
chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Hội LHTN Vi ệt Nam (15/10/1956 -
15/10/2019), Chào mừng Đại Hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 
2019-2024, tuần qua, Đoàn xã – Hội LHTN xã Tam Hiệp tổ chức gặp mặt gia đình 
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cán bộ Đoàn – Hội năm 2019 và phát động xây dựng gia đình trẻ ấm no, tiến bộ 
hạnh phúc, văn minh. Nhằm mục đích tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ đoàn viên, 
hội viên về lịch sử truyền thống của Hội LHTN Vi ệt Nam. Gặp mặt gia đình cán bộ 
Đoàn, Hội và phát động xây dựng gia đình trẻ ấm no, tiến bộ hạnh phúc, văn minh, 
góp phần tôn vinh vai trò, ý nghĩa của gia đình đối với mỗi cá nhân trong xã hội.  

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi, tạo cơ hội gặp gỡ, 
giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng, giữ gìn tổ ấm gia đình, đồng thời 
gắn chặt tình đoàn kết giữa gia đình cán bộ Đoàn – Hội. Buổi gặp mặt đã thu hút 
hơn 40 Đoàn viên, Hội viên tham gia. 

 
(15) 

Thiết thực tổ chức các hoạt động Hội LHTN xã Tam Hải cũng vừa tổ chức 
chương trình “ngày hội thanh niên” kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Hội LHTN 
Việt Nam (15/10/1956-15/10/2019), chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Vi ệt 
Nam Tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024, tổ chức các hoạt động 
ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Tại hoạt động, các bạn đoàn viên thanh 
niên đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang và hào hùng của các tầng lớp thanh 
niên 63 năm qua, qua đó tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ ngày hôm nay, thêm tinh thân 
yêu tổ quốc, lý tưởng cách mạng. Sau phần lễ, tổ chức ra quân dọn vệ sinh tại di tích 
sân bay giả chiến Hòa Long, tổ chức sinh hoạt các trò chơi dân gian, qua đó tăng 
thêm mối đoàn kết trong thanh niên.  

(16) 
Tuần qua, Chiều ngày 13/10 Hội LHTN các xã Tam Nghĩa- Tam Mỹ Đông – 

Tam mỹ Tây  và Thị trấn Núi Thành phối hợp tổ chức giao lưu bóng đá nam cán bộ 
Đoàn – Hội năm 2019, chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Hội LHTN 
Việt Nam (15/10/1956- 15/10/2019) và Chào mừng thành công ĐH ĐB Hội LHTN 
tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024. Hoạt động thu hút hơn 50 cán bộ 
Đoàn – Hội viên của 4 đơn vị tham gia.   

Trước đó, chiều ngày 11/10, Đoàn xã Tam Nghĩa phối hợp với bộ phận lao 
động TBXH cảu xã tổ chức Ngày hội tuyên truyền tư vấn, giới thiệu việc làm và 
xuất khẩu lao động cho ĐVTN trên địa bàn. Với sự tham gia của gần 30 ĐVTN có 
nhu cầu tìm kiếm việc làm. 

Trước đó, Đoàn xã Tam Thạnh cũng vừa phối hợp với Ban lao động thương 
binh xã hội của xã tổ chức tuyên truyền về việc làm và xuất khẩu lao động tại Nhật 
Bản với sự tham dự của 14 ĐVTN. 

 (17) 
Tuần qua, Tỉnh đoàn  đã phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 

Diễn đàn “ Xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh””. Tham 
dự diễn đàn có đồng chí Lê Quang Quỳnh- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chí Phạm 
Thị Thanh Thủy- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cùng hơn 200 đoàn viên thanh niên 
troang toàn tỉnh tham dự. 

Đậy là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chương trình phối hợp giữa Hội 
Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn Quảng Nam về tổ chức các hoạt động trong nữ 
thanh niên giai đoạn 2018 – 2022; chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội 
Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hội 
viên, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, đoàn viên về lòng yêu 
nước, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ 
nữ Việt Nam. Qua đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do 
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Đoàn, Hội phát động, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, 
tinh thần cho nữ thanh niên, nhất là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. 

Tại chương trình, các cặp vợ chồng sắp cưới, ĐVTN trong giai đoạn chuẩn bị 
kết hôn tham dự chương trình đã được lắng nghe những tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm 
trong việc xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đồng thời 
qua những trò chơi giao lưu các cặp vợ chồng đã thể hiện sự hiểu nhau trong suy 
nghĩ và hành động. 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 20 phần 
quà (500 nghìn đồng/suất) cho các chị em nữ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. 
 

(18) 
Chiều 17.10, Huyện đoàn Núi Thành phối hợp cùng Công ty TNHH TM&DV 

Quốc Tiến Quảng Nam tổ chức chương trình tập huấn lái xe an toàn cho học sinh 
Trường THPT Núi Thành. 

Tại buổi tập huấn, Học sinh được truyền đạt kiến thức về an toàn giao thông 
và kỹ năng lái xe an toàn theo giáo trình đào tạo của Honda việt Nam; được thực 
hành kỹ năng lái xe trên máy qua các tuyến đường giao nhau trên mô phỏng và kỹ 
năng cua vòng, đi xe thăng bằng trên ván hẹp ngoài thực địa...  

Hoạt động nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn giao thông, trang bị 
các kỹ năng cần thiết cho học sinh khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai 
nạn giao thông trên địa bàn và xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông cho học sinh. 

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 100 mũ bảo hiểm cho học sinh tham gia 
chương trình tập huấn. 

 
(19) 

Sáng 20/10, Đoàn thanh niên và Hội LHTN Vi ệt Nam xã Tam Hải tổ chức ra 
mắt câu lạc bộ “Gia đình trẻ ấm no – tiến bộ - hạnh phúc – văn minh”..  

Với hình thức hoạt động xã hội tự nguyện, CLB xây dựng Gia đình trẻ ấm no 
– tiến bộ - hạnh phúc – văn minh, thu hút 20 thành viên là những cán bộ Đoàn, 
ĐVTN, Hội viên. Hoạt động của CLB trước tiên nhằm tăng cường nhận thức cho 
nam nữ trước khi kết hôn, những kiến thức, kỹ năng về giáo dục đời sống gia đình, 
giáo dục hôn nhân và phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ  trong gia đình. Bên 
cạnh đó, CLB sẽ lồng ghép tuyên truyền các luật như: Luật Phòng chống bạo lực gia 
đình, Luật Bình đẳng giới, thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01 về quản lý, giáo dục 
người thân trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; các kiến thức 
chăm sóc sức khỏe, sức khỏe sinh sản... 

Thông qua hoạt động CLB, các thành viên được chia sẻ kinh nghiệm tham gia 
góp vốn quay vòng; được tư vấn đầy đủ thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế 
hoạch hóa gia đình... Tại đây, các thành viên cũng được chia sẽ, học hỏi thêm kinh 
nghiệm làm ăn, phát triển kinh tế hộ gia đình trong thanh niên. 

CLB xây dựng gia đình hạnh phúc xã Tam Hải được thành lập, không chỉ 
nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình hạnh phúc mà còn giúp các thành viên 
tháo gỡ khó khăn, tìm ra những biện pháp hữu hiệu, góp phần xây dựng Gia đinh trẻ 
ấm no – tiến bộ - hạnh phúc – văn minh. 
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(20) 
Cũng trong sáng ngày 20/10, Đoàn xã Tam Xuân I ra quân treo pano, băng 

tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy cho thanh thiếu nhi tại cổng trường 
THCS Lý Thường Kiệt và tuyến đường tự quản về an ninh trật tự tại đầu đường 
thôn Phú Bình. Hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con nhân 
dân và ĐVTN về ý thức chấp hành Pháp luật khi tham gia giao thông và văn hóa 
giao thông. 

(21) 

Thực hiện theo hướng dẫn của BTV huyện Đoàn Núi Thành về việc tổ chức 
ra quân ngày chủ nhật xanh và phát động phong trào chống rác thải nhựa năm 2019, 
sáng ngày 20/10, BTV Đoàn thị trấn tổ chức ra quân Ngày chủ nhật xanh lần thứ 4 
năm 2019 và phát động phong trào chống rác thải nhựa.  

Hoạt động thu hút đông đảo ĐVTN trên địa bàn tham gia và đặc biệt là sự 
góp sức của CLB Tuổi trẻ. Các bạn đã chung tay thu gom và phân loại nhiều loại rác 
thải tại Công viên Quảng Trường huyện Núi Thành. Cũng tại buổi hoạt động, BTV 
Đoàn thị trấn đã tặng nhiều chai thủy tinh cho các chi đoàn khối phố, đây là một 
trong những hoạt động nhằm giảm thiểu sử dụng đồ nhựa một lần trong thời gian 
tới, tiến đến giảm thiểu rác thải nhựa trong khu dân cư.  

 
(22) 

Thực hiện theo chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 
2019– 2020, chiều ngày 19/10, Liên đội trường Trung học cơ sở Lê Lợi đã tổ chức 
thành công Đại hội Liên đội nhiệm kỳ 2019– 2020. 

Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi 
năm học 2018-2019 và phương hướng hoạt động Đội năm học 2019-2020. Năm học 
qua, Liên đội đã hoàn thành xuất sắc các nội dung kế hoạch và chỉ tiêu đề ra, các 
phong trào hoạt động trong nhà trường được duy trì ổn định, chất lượng giáo dục 
được nâng cao. Năm học 2019-2020, Liên đội tập trung thực hiện tốt các phong trào 
"Thiếu nhi Núi Thành thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”; tiếp tục triển khai 
chương trình“Rèn luyện đội viên” giai đoạn 2018-2022, đồng thời tăng cường các 
giải pháp nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ chỉ huy và phụ trách Đội; tập 
trung xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức, hoạt động Đội trong và ngoài nhà 
trường. Duy trì và nâng cao các thành tích trong công tác giáo dục, học sinh giỏi các 
cấp, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tăng cường hoạt động trải nghiệm 
sáng tạo, đổi mới hình thức hoạt động trong tiết sinh hoạt dưới cờ, giáo dục kỹ năng 
sống cho các em đội viên. 

Về với đại hội, các chi đội đã đóng góp nhiều ý kiến tham luận, với nội dung 
tập trung đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Liên đội rất 
thiết thực và ý nghĩa. Bên cạnh đó, Hội đồng đội xã cũng phát động mô hình “Nói 
không với rác thải nhựa”  trong trường học, mong muốn các Đội viên tiêu biểu cùng 
với các việc làm thiết thực sẽ góp phần chung tay bảo vệ môi trường xanh. 

Đại hội đã bầu ra BCH Liên đội gồm 15 đội viên đủ năng lực vào nhiệm kỳ 
mới; cùng với sự sáng tạo, nhiệt huyết của chị Tổng phụ trách Đội sẽ góp phần đưa 
phong trào của Liên đội ngày càng đi lên. 

 
(23) 
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Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 
2019; Căn cứ Chương trình ký kết liên tịch giữa Ngân hàng chính sách xã hội và 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Núi Thành, BTV Huyện Đoàn Núi Thành đã tiến 
hành kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý và sử dụng các nguồn vốn vay ủy thác 
qua tổ chức Đoàn năm 2019 từ ngày 22 đến ngày 25/10/2019. Đến nay đã kiểm tra 
được 17/17 xã, thị trấn. Thông qua kiểm tra Đoàn đã đánh giá hiệu quả sử dụng vốn 
vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, từ đó phát hiện và nhân rộng 
những điển hình sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay trong sản xuất và kinh doanh. 
Tại buổi kiểm tra Đoàn kiểm tra của huyện cũng đánh giá cao công tác phối hợp 
giữa Đoàn thanh niên các xã, thị trấn trong công tác sử dụng và cho vay vốn và chỉ 
ra những mặt tồn tại, hạn chế những đơn vị có nợ quá hạn cao trong thời gian vừa 
qua để tìm hướng khắc phục trong thời gian đến.  

 
(24) 

 Tuần qua, 03 em học sinh (em Nguyễn Tấn Thức lớp 5.4 Trường Tiểu học 
Trần Đại Nghĩa; em Bùi Ngọc Đại và em Bùi Gia Huy lớp 6.3 trường Trung học cơ 
sở Huỳnh Thúc Kháng xã Tam Hòa) đã nhặt được một chiếc ví trong đó có 3 triệu 
đồng tiền mặt và các giấy tờ tùy thân quan trọng khác. Ngay lập tức, các em đã đến 
UBND xã Tam Hòa trình báo và trả lại cho người mất. Trước hành động có ý nghĩa 
thiết thực, tạo được sự lan tỏa trong phong trào Thiếu niên nhi đồng huyện Núi 
Thành thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy này,  Ban Thường vụ Huyện đoàn 
Núi Thành đã kịp thời tặng giấy khen để ghi nhận, biểu dương 3 em học sinh nói 
trên trong Lễ chào cờ tại từng Liên đội. 
 

(25) 
Để đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã Tam Quang có thể tiếp cận với các 

mô hình phát triển kinh tế của thanh niên. Ngày 27/10/2019 Đoàn xã Tam Quang tổ 
chức cho đoàn viên thanh niên tham quan mô hình Hợp tác xã nông nghiệp Hoàng 
Hải. Tại đây, các bạn ĐVTN đã được các anh chị trong Hợp tác xã tư vấn, giới thiệu 
về mô hình trồng nấm Linh Chi Đỏ và nấm Bào Ngư. Hoạt động lần này giúp các 
bạn ĐVTN có cơ hội tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức để nhân rộng trên địa 
bàn toàn xã. Chiều cùng ngày ĐVTN xã Tam Quang giúp Ban nhân dân thôn An 
Tây phát quang xây dựng khu thể thao thôn An Tây, làm sân bóng chuyền, sân bóng 
đá . 

(26) 
 Nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ hăng say học tập, nghiên cứu và 

ứng dụng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước”. Ban Thường vụ Đoàn xã Tam Hải chủ động phối hợp với các 

ngành liên quan tổ chức tập huấn cho thanh niên, bên cạnh đó còn xây dựng các mô 

hình ứng dụng, chuyển giao KHCN cho thanh niên. Trong đó có đồng chí Nguyễn 

Phạm Vĩnh Hiếu Phó Bí thư chi Đoàn thôn Tân Lập đã áp dụng công nghệ trồng rau 

thủy canh gắn kết với phát triển kinh tế trong thanh niên . Đây là một trong những 

mô hình, hướng đi mới hứa hẹn mang đến thành công, cải thiện đáng kể kinh tế cho 

thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn thanh niên trong việc ứng dụng  KH&CN.  
 


