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Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 2 

 

(1) 

Vào các ngày 11 và 13/02/2019, Huyện đoàn và Trung tâm Văn hóa- Thể 
thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện Núi Thành tổ chức Liên hoan văn nghệ 
quần chúng lần thứ IV năm 2019 với chủ đề “mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi” và 
kỷ niệm 35 năm thành lập huyện Núi Thành.   

Tham gia Liên hoan lần này có 29 tiết mục đến từ 17 xã, thị trấn của huyện, bao 
gồm các thể loại ca, múa và hô hát bài chòi…. Nhìn chung, các tiết mục được dàn 
dựng công phu với chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính 
yêu, thành quả xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… 

Qua Liên hoan, Ban giám khảo sẽ chấm chọn những tiết mục hay để công 
diễn tại hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm thành lập huyện Núi Thành. 

 

(2) 

Thiết thực tổ chức hoạt động ngày thứ 7 tình nguyện, chào mừng Đại hội  
Mặt trận TQVN xã Tam Hải lần thứ 9 nhiệm kỳ 2019 -2024, Đoàn xã Tam Hải tổ 
chức  ra quân dọn vệ sinh khu vực di tích chi bộ Quang Ánh Minh tại thôn Thuận 
An nhằm tạo cảnh quan thoáng mát, tạo môi trường xanh sạch đẹp trong dịp chào 
đón những ngày đầu năm mới. 

 (3) 

Sáng ngày 15.2, Đoàn xã Tam Hòa phối hợp cùng với Trường TH Trần Đại 
Nghĩa tổ chức hội trại trải nghiệm sáng tạo khoa học năm học 2018-2019.  

Tham gia hội trại gồm toàn bộ giáo viên nhà trường, đại diện phụ huynh học 
sinh, 20 ĐVTN và trên 500 học sinh của 5 khối lớp trong nhà trường. Sau 01 ngày 
đêm tổ chức, nhiều hoạt động đã diễn ra như: thi đan nan mốt, xé dán tranh, giúp mẹ 
đi chợ, làm dụng cụ lọc nước và hội diễn văn nghệ. 

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm tạo sân chơi bổ ích và lành mạnh, giúp 
học sinh có nhiều cơ hội được giao lưu, trải nghiệm để học hỏi, thực hành, vận dụng 
kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn đời sống, đồng thời phát huy tiềm năng sáng tạo 
của bản thân. Phát triển phong trào văn hoá, nghệ thuật, TDTT của nhà trường thông 
qua hoạt động giao lưu, trò chơi, thi đấu,…khơi dậy niềm đam mê yêu thích và 
khám phá khoa học. Đồng thời tạo nên mối liên kết giữa nhà trường, gia đình và 
cộng đồng. 

Cũng trong dịp này Đoàn xã đã ra quyết định kết nạp và chuyển sinh hoạt 
đoàn cho 21 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019. 

(4) 

Đoàn xã Tam Anh Bắc vừa phối hợp cùng với các ban ngành, đoàn thể và 
UBND xã tổ chức chương trình liên hoan tiếng hát Bolero xã Tam Anh Bắc lần thứ 
2- mừng đảng mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019. 
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Đêm liên hoan đã thu hút 15 thí sinh không chuyên tham gia, đem đến cho 
khán giả những câu chuyện tình bolero lãng mạn, trữ tình, đem đến cho người nghe 
từ cung bật cảm xác này đến cảm xúc khác.  

Đêm liên hoan lần này đã thực sự để lại ấn tượng đẹp đối với những người 
làm chương trình, mà với cả bà con nhân dân, ĐVTN và những thí sinh tham gia. 
Đây thực sự là một làn gió mới, một món quà tinh thần cho bà con nhân dân trong 
những ngày đầu Xuân mới. 

Cũng vào thời gian này, Đoàn xã Tam Thạnh đã phối hợp UBND xã và các 
ngành tổ chức thành công đêm hội Bolero chào Xuân năm 2019. 

 

 (5) 

Sáng ngày 20.2.2019, tại Quảng trường huyện, Huyện ủy – HĐND – UBND 
– UBMTTQVN huyện Núi Thành tổ chức trọng thể lễ giao nhận quân năm 2019.  

Đến dự lễ có ông Phan Việt Cường, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng 
đại diện Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các đơn vị nhận quân. 
Ở Huyện có ông Nguyễn Tri Ấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND 
Huyện; ông Nguyễn Văn Mau, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện; bà 
Đặng Thị Lệ Thủy, Phó Bí thư Huyện ủy; ông Huỳnh Minh Cường, UV BTV 
Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN Huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ 
Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các ban, 
ngành, đoàn thể ở huyện. các đơn vị nhận quân và các xã, thị trấn. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Mau nêu bật truyền thống vẻ vang 
của thanh niên huyện Núi Thành trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, 
bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống đó, ông đề nghị các thế hệ thanh niên trong 
huyện tiếp tục theo gót cha ông lên đường nhập ngũ hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ 
thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 

Tại lễ giao quân đợt này, huyện Núi Thành đưa 208 thanh niên lên đường 
nhập ngũ. Các đơn vị nhận quân là trường Quân sự Quân đoàn 3, Bộ Tư lệnh Vùng 
Cảnh sát biển 2, Trung đoàn 143 – Sư đoàn 315, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, 
Trung đoàn 886 – Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, trong đó có 195 thanh niên nhập ngũ 
vào các đơn vị quân đội và 12 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.  

Đa số thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2019 của huyện Núi Thành tuổi 
đời trẻ, sức khỏe tốt và có trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT. Với tinh thần phát huy 
truyền thống của quê hương có trận đầu thắng Mỹ, anh em lên đường nhập ngũ 
trong mùa xuân này quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam thân yêu.  

Cũng tại buổi lễ, Huyện đoàn Núi Thành đã tặng 208 suất quà cho 208 thanh 
niên lên đường nhập ngũ đợt này. 

 

(6) 

Tạo sân chơi sinh động, hấp dẫn để đoàn viên, thanh niên khối trường học có 
thêm cơ hội thể hiện khả năng ngoại ngữ, niềm yêu thích tiếng Anh, tăng cường sự 
giao lưu, kết nối giữa các câu lạc bộ tiếng Anh trong trường học. Đồng thời thể hiện 
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sự tươi trẻ, năng động và sáng tạo trong học tập và sinh hoạt qua đó mở rộng đoàn 
kết, tập hợp thanh niên theo sở thích. Sáng ngày 24/2/2019, Ban Thường vụ Huyện 
đoàn Núi Thành phối hợp với Trung tâm Anh ngữ EMY tổ chức Liên hoan các Câu 
lạc bộ Tiếng Anh và các nhóm nhảy, dân vũ khối THPT huyện Núi Thành lần thứ 
nhất năm 2019. 

Tham gia Liên hoan lần này là các đội dự thi đến từ các trường THPT trên địa 
bàn huyện và trên 500 em học sinh tham gia các diễn biến và cổ vũ cho Liên hoan. 
Liên hoan được diễn ra với 02 phần thi: Tuổi trẻ Núi Thành năng động, tuổi trẻ Núi 
Thành Hội nhập, trong đó phần thi “Tuổi trẻ Núi Thành hội nhập” có 03 nội dung: 
“chúng tôi là”, “chúng tôi biết” và “chúng tôi muốn”. Bằng sự nhiệt huyết, năng 
động và đầy sang tạo của sức trẻ, 3 đội chơi đã thực sự đem lại những phút giây thật 
sự ấn tượng và lôi cuốn đối với người xem. 

Sau một buổi tranh tài đầy sôi nổi, kết quả chung cuộc: Đội chơi THPT Núi 
Thành giành giải nhất phần thi Tuổi trẻ Núi Thành Hội nhập; THPT Nguyễn Huệ 
giành giải nhất phần thi Tuổi trẻ Núi Thành Năng động; THPT Cao Bá Quát giành 
giải nhất phần thi Hùng biện, và đặc biệt, THPT Cao Bá Quát cũng đã giành giải 
nhất toàn đoàn của Liên hoan năm nay. 

Đay là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019); chào mừng Đại hội Hội LHTN 
Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi Thành lần thứ 6, 
nhiệm kỳ 2019-2024. 

(7) 

Sáng ngày 24/2/2019, Đoàn xã Tam Hiệp tổ chức huy động ĐVTN phối 
hợp chi đoàn thôn Phái Nhơn ra quân xây dựng công trình thanh niên “điện thắp 
sáng đường quê” tại tuyến đường thanh niên tự quản thuộc thôn Phái Nhơn. Đây là 
công trình có ý nghĩa thiết thực nhằm đưa điện chiếu sáng trục đường dân sinh phục 
vụ nhu cầu đi lại, lưu thông của bà con nhân dân. Sau một ngày hăng say lao động 
với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ xã nhà đã hoàn thành 200m điện chiếu sáng. 
Hoạt động đã thu hút hơn 50 đoàn viên thanh niên tham gia.   

Cũng trong tuần qua, Chiều ngày 20/02/2019, Đoàn xã Tam Anh Nam phối 
hợp với Ban chỉ huy Quân sự tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ. 
Trong dịp này, Đoàn xã cũng đã thăm tặng quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó 
khăn Trần Duy Hùng tại thôn Xuân Ngọc 1. Đoàn xã tổ chức kết nạp cho 12 thanh 
niên vào Đoàn và chuyển sinh hoạt đoàn cho 15 đồng chí đến cơ sở mới. Kết quả 
cuộc đợt tuyển quân, Đơn vị Tam Anh Nam đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. 

Trước đó, sáng ngày 19/02/2019, Đoàn xã phối hợp với Hội chữ thập đỏ và 
CLB tình nguyện Diêm Phổ tổ chức phát cháo từ thiện với tại bệnh viện Đa khoa 
Quảng Nam. 

Tiếp đó, trong 2 ngày 23 và 24/2/2019, Đoàn xã Tam Anh Nam phối hợp với 
VHTT xã tổ chức giải cờ tướng Tam Anh Nam mở rộng lần thứ XII, năm 2019. Về 
tham gia có 70 kỳ thủ đến từ các đơn vị trong và ngoài xã. Kết quả, giải nhất cá 
nhân nội dung mở rộng thuộc về kỳ thủ Trịnh Hồ Quang Vũ, đơn vị Quế Sơn, giải 
nhất cá giải xã thuộc về kỳ thủ Nguyễn Minh Quý đơn vị Diêm Phổ. Kết quả giải 
đồng đội xã, giải nhất thuộc về đơn vị Diêm Phổ, nhì thuộc về đơn vị Nam Định, ba 
thuộc về đơn vị Tiên Xuân 1 
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(8) 

Chào mừng năm mới Kỷ Hợi, các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn huyện đã sôi 
nổi tổ chức các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao, xã hội tình nguyện 
sôi nổi, thiết thực. 

Đoàn xã Tam Anh Bắc phối hợp với các Ban Ngành đoàn thể của xã tổ chức 
chương trình tình nguyện với chủ đề “Mùa Đông Ấm- Xuân Tình Nguyện” tại xã 
Trà Leng, huyện Nam Trà My. Vượt một quãng đường gần 150km, các bạn Đoàn 
viên thanh niên xã Tam Anh Bắc cùng ban ngành đoàn thể của xã đã đến thăm hỏi, 
động viên và tặng 100 suất quà cho những người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, trẻ 
em mồ côi, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Quà gồm quần áo ấm, gạo, mỳ 
tôm và các nhu yếu phẩm cần thiết khác có giá trị 300.000 đồng/suất. 

Đoàn xã Tam Hòa tổ chức thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng 
đường quê” tại thôn Hòa Xuân và Đông Thạnh Đông. Tham gia xây dựng công trình 
này có trên 40 ĐVTN và 30 hộ dân tại khu dân cư. Sau 2 ngày ra thực hiện đã thực 
hiện với sự hăng say và nhiệt huyết của tuổi trẻ xã Tam Hòa. Công trình “Thắp sáng 
đường quê” đã hoàn thành với chiều dài 1200m đường dây điện, thắp sáng cho 3 tổ 
đoàn kết với trên 80 hộ dân được hưởng lợi. 

Đoàn xã Tam Sơn đã vận động và phối hợp mạnh thường quân, các nhà hảo 
tâm trên địa bàn huyện là Chị Nguyễn Thị Ngọc Ly và Bùi Thị Thủy xã Tam Hiệp 
đã trao 51 suất quà mỗi suất 500.000đ tiền mặt, tổng trị giá hơn 25 triệu đồng cho 
các hộ già neo đơn, khuyết tật trên địa bàn xã. 

Đoàn xã Tam Nghĩa tổ chức phát động ra quân hưởng ứng Năm thanh niên 
tình nguyện 2019. Tại buổi lễ Đoàn xã Tam Nghĩa đã kêu gọi đồng loạt ra quân 
hưởng năm Thanh niên tình nguyện, tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên thanh niên 
về ý nghĩa của công tác tình nguyện, cũng như phát động phong trào tình nguyện 
trong mỗi Đoàn viên thanh niên. Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn - đặc biệt là Chi 
đoàn trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh thiếu niên ở địa bàn dân 
cư tham gia phong trào xã hội của địa phương bằng những hoạt động hưởng ứng ý 
nghĩa, thiết thực: Ra quân dọn dẹp nhà văn hóa thôn Tịch Tây, xây dựng công trình 
“V ườn hoa Thanh niên”, trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho học sinh nghèo 
vượt khó học tốt. 

Đoàn xã Tam Xuân 1 đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh đường lên NTLS và 
trong khuôn viên nghĩa trang với sự tham gia gần 30 ĐVTN. Tiếp đó, Đoàn xã Tam 
Xuân 1 tiếp tục phối hợp với chữ thập đỏ của xã tặng 27 xuất quà cho thôn Phú Bình 
với tổng trị giá 8.100.000 đồng; Chi Đoàn thôn Phú Trung- xã Tam Xuân 1 cũng đã 
tổ chức hoạt động Tết ấm tặng 10 suất quà cho các hộ già neo đơn, hộ nghèo của 
thôn với tổng trị giá 2.000.000 đ; nhằm chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập 
Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930-3/2/2019 và mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019, Đoàn 
Thanh niên xã phối hợp với Hội CCB xã tổ chức làm vệ sinh nghĩa trang Liệt sỹ  có 
hơn 100 Đoàn viên học sinh khối 9 Trường THCS Lê Văn Tâm và 30 Hội viên Hội 
CCB tham gia.  

Đoàn xã Tam Anh Nam phối hợp với CLB Lửa Hồng xã tổ chức thăm hỏi, 
tặng 23 suất quà và tiền mặt trị giá 4,6 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn, neo 
đơn trên địa bàn với sự tham gia của gần 30 ĐVTN và các em trong ban chỉ huy các 
liên đội. Trong buổi Đoàn đã ra quân bắt điện cho 2 hộ nghèo tại Mỹ Sơn, tổng kinh 
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phí gần 1 triệu đồng. Chiều ngày 26/01, Đoàn xã Tam Anh Nam ra quân dọn vệ 
sinh, phát quang và san lấp mặt bằng tại Nhà bia ghi tên Liệt sỹ xã Tam Anh Nam, 
buổi ra quân có sự tham gia của 90 ĐVTN và các em học sinh trường THCS 
Nguyễn Khuyến; phối hợp với câu lạc bộ tình nguyện Diêm Phổ Tam Anh Nam tổ 
chức tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua tại 
xã Bình Nam huyện Thăng Bình với 100 suất quà, mỗi suất trị giá 400 ngàn đồng. 
Phối hợp tổ chức thăm, tặng quà và sinh hoạt với các bệnh nhân tại trung tâm điều 
dưỡng người Tâm thần Quảng Nam. 

Đoàn TN xã Tam Anh Bắc phối hợp với trường THCS Lương Thế Vinh tổ 
chức buổi tuyên truyền về Luật An ninh mạng và luật giao thông đường bộ năm 
2019 với sự tham gia của gần 200 học sinh của nhà trường.  

(9) 

Chúng ta đang ở trong những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi đầy ý nghĩa với nhiều 
ước mơ, nhiều hy vọng và cả những niềm tin mới cho một cuộc sống đầy đủ hơn, 
tốt đẹp hơn nhưng đồng thời cũng đề ra quyết tâm cao hơn để thực hiện thắng lợi 
mới, đạt được ước mơ của mình. 

Trong dịp tết này, Huyện đoàn và nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đồng 
loạt tổ chức các hoạt động nhiều ý nghĩa như: phát quang các tuyến hành lang 
đường bộ, tổ chức các đêm văn nghệ, các giải thi đấu giao hữu thể thao, Hội Bài 
Chòi, phát động Tết trồng cây... sôi nổi.  

Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – 
Truyền hình huyện Núi Thành tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng huyện Núi 
Thành lần thứ IV năm 2019. Liên hoan năm nay sẽ diễn ra 02 cụm là Tam Xuân 2 
và Tam Giang với sự tham gia của 43 tiết mục đến từ đội văn nghệ 17 xã, thị trấn. 
Tại cụm liên hoan thứ nhất diễn ra vào tối ngày 11/02/2018 (nhằm ngày mùng Bảy 
tết), tại UBND xã Tam Xuân 2, với sự tham gia của 22 tiết mục đến từ 8 xã đã mang 
đến cho khán giả những tiết mục hay, đặc sắc. Đặc biệt, những gia điệu của hội hô 
bài chòi của các đơn vị đã để lại trong lòng khán giả những ấn tượng tốt đẹp, mang 
nhiều nét văn hóa cổ truyền của dân tộc nhân dịp đón tết cổ truyền của dân tộc. Cụm 
thứ hai của liên hoan sẽ diễn ra vào ngày 13/02/2018 (tức mùng tết), tại UBND xã 
Tam Xuân 2. 

Dịp cận tết nguyên đán, tại 13 NTLS và khu tưởng niệm các AHTLS của 
huyện, 17/17 xã, thị trấn đã đồng loạt ra quân dọn vệ sinh khuôn viên và tổ chức 
thắp nến tri ân dịp 30 Tết âm lịch. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn đã đồng loạt tổ chức 
ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, nghĩa trang liệt sỹ, khu vực nhà văn hóa, 
trường học, bắt điện chiếu sáng đường quê, … tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp mừng 
Đảng, đón xuân, vận động ĐVTN, học sinh đón tết an toàn tiết kiệm, đảm bảo trật 
tự an toàn xã hội, ATGT trong dịp tết. Trong Tết, nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn 
toàn huyện đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người già, neo 
đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tổ chức các điểm hát lô tô, hô bài chòi 
tạo điểm sinh hoạt bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn 
viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

 


