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Tài li ệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3 

(1) 

Hưởng ứng năm thanh niên tình nguyện 2019, sáng ngày 02/3/2019, tạo Nhà 
Văn hóa thôn Hà Quang, xã Tam Tiến, Huyện đoàn và Ủy ban Hội LHTN Vi ệt Nam 
huyện Núi Thành đã tổ chức Phát động năm thanh niên tình nguyện và khởi động 
Tháng Thanh niên năm 2019, chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931- 26/03/2019).  

Tham dự Lễ phát động có đồng chí Đặng Thị Lệ Thủy– Phó Bí thư Huyện ủy, 
đồng chí Ngô Đức An- PCT UBND huyện Núi Thành, cùng các đồng chí Lãnh đạo 
các Phòng, Ban của huyện, đại diện lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang đóng 
chân trên địa bàn huyện, đại diễn lãnh đạo xã Tam Tiến cùng hơn 300 đoàn viên 
thanh niên và các chiến sỹ công an, quân đội tham gia dự lễ. Sau phần lễ với các tiết 
mục văn nghệ được dàn dựng công phu cùng diễn văn ôn lại truyền thống 88 năm ra 
đời và trưởng thành của tổ chức Đoàn, Huyện đoàn Núi Thành đã trao công trình 
thanh niên thắp sáng đường quê trị giá 15 triệu đồng cho Đoàn xã Tam Tiến; tặng 
10 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho 10 em học sinh vượt khó, học giỏ; 
tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng) cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh 
khó khăn của xã Tam Tiến. 

Cũng tại buổi phát động, Đoàn Thanh niên Công ty CP Ô tô Chu Lai – 
Trường Hải đã tặng công trình thanh niên “Bếp ăn đạt chuẩn trẻ em mầm non” cho 
Huyện đoàn Núi Thành với tổng giá trị công trình là 50 triệu đồng. 

Sau lễ phát động, đoàn tình nguyện đã ra quân thi công 01km thắp sáng 
đường quê tại thôn Hà Quang; ra quân phát quang 02km đường quê tại thôn Lộc 
Ngọc; trồng cây xanh và lắp đặt thiết bị vui chơi cho trẻ em tại trường Mẫu giáo 
Trùng Dương; tổ chức cấp phát miễn phí chứng minh nhân dân và tư vấn thủ tục 
hành chính cho bà con nhân dân xã Tam Tiến. Hoạt động lần này đã mở ra chuỗi 
các hoạt động từ huyện đến cơ sở nhằm hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động của 
tháng thanh niên năm 2019. 

(2) 

Nhằm tạo được khí thế, phát động phong trào trong thanh niên toàn xã; chào 
mừng kỉ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thiết thực chào 
mừng Đại hội LHTN các cấp, tuần vừa qua, nhiều cơ sở Đoàn đã tổ chức ra quân 
khởi động tháng thanh niên năm 2019: 

Tại Tam Giang, sau lễ phát động, Đoàn xã đã tổ chức cho ĐVTN dọn dẹp vệ 
sinh, phát quang tuyến đường từ đầu cầu đến trụ sở của xã; đồng thời đến thăm và 
tặng quà cho một số hoàn cảnh khó khăn. Buổi ra quân kết thúc với những phần việc 
đẹp lòng người, được sự đồng thuận cao của ĐVTN xã nhà, là phát súng đầu tiên 
cho việc thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo của tháng thanh niên. 

Tháng thanh niên năm 2019 của Đoàn xã Tam Hòa tập trung vào một số nội 
dung như: Tổ chức các hoạt động xung kích, tình nguyện nhằm đảm bảo an sinh xã 
hội và bảo vệ môi trường góp phần thành công chương trình xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2015-2020. Sau buổi phát động Đoàn xã đã tổ chức trồng cây xanh 
trong khuôn viên nhà Văn hóa thôn Hòa xuân góp phần tạo cảnh quan môi trường 
nhà Văn hóa xanh, sạch, đẹp. Trước đó, Đoàn xã Tam Hòa đã mở lớp cảm tình 



2 
 

Đoàn cho 104 đội viên lớn tuổi. Sau một buổi tổ chức đã giáo dục và bồi dưỡng cho 
các em về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao nhận thức về lịch sử của 
Đoàn, của Đảng Cộng Sản Việt Nam, giúp các em năm được những nội dung cơ bản 
về tổ chức Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cũng như truyền thống vẻ vang 
sau 88 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành; Nắm vững Điều lệ của Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022; nhận thức được quyền lợi, 
nghĩa vụ của người Đoàn viên thanh niên từ đó giúp các em có hướng phấn đấu trở 
thành người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Đoàn xã Tam Hải tổ chức phá động năm thanh niên tình nguyện với 
nhiều hoạt động ý nghĩa: như tổ chức kết nạp đoàn viên cho 19 em đội viên ưu tú 
đứng vào hàng ngủ của Đoàn. Đoàn xã đã tặng biển tượng trưng công trình thanh 
niên cho chi đoàn trường THCS Trần Quý cáp, xây dựng xe thu gom rác di động; ra 
quân tổ chức dọn vệ sinh tại Trường TH Trần Phú- Cơ sở thôn Bình Trung và giao 
lưu sinh hoạt với sự tham gia gần 70 ĐVTN tham dự.  

Đoàn xã Tam Xuân 2 đã tổ chức ra quân Tháng thanh niên tình nguyện tại khu 
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã, với sự tham gia của trên 50 đoàn viên thực hiện 
các nội dung: viếng hương các anh hùng liệt sĩ, ra quân phát quang cây cối, hoạt 
động tình nguyện trồng cây xanh tạo cảnh quan cho khu tưởng niệm. Số lượng 50 
cây dương liễu trải dài 80m và 60 cây cau ăn trái trải dài 100m, 10 cây ăn quả các 
loại xung quanh khu tưởng niệm.  

Đây là hoạt động rất thiết thực, thu hút được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt 
tình của đoàn viên thanh niên xã nhà. Có ý nghĩa lâu dài và mang tính loan tỏa trong 
nhân dân! 

Đoàn xã Tam Nghĩa cũng đã ra quân thực hiện các hoạt động khởi động cho 
tháng thanh niên năm 2019 như: Ra quân tháng thanh niên thực hiện công trình 
thanh niên “Thắp sáng đường quê” tuyến đường tổ 3 thôn Long Phú (ngày 
6/3/2019); tổ chức hoạt động giao lưu bóng đá nữ với Đoàn xã Tam Giang, Tam 
Trà, Tam Mỹ Tây chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn và Đại hội Hội 
LHTN Vi ệt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024 (Ngày 9/3/2019); Ra quân “Ngày 
chủ nhật xanh” dọn vệ sinh tuyến đường DT 618… chuỗi các hoạt động của Đoàn 
xã Tam Nghĩa đã thực sự để lại ấn tượng đẹp trong lòng mỗi ĐVTN cũng như bà 
con nhân dân xã nhà. 

Đoàn xã Tam Anh Nam khởi động năm thanh niên tình nguyện với nhiều hoạt 
động ý nghĩa như: ra quân tuyên truyền an toàn giao thong; trồng hoa cây cảnh tại 
nhà văn hóa thôn Nam Cát; ra quân phát quan tuyến đường giao thong liên thôn 
Nam Cát và Xuân Ngọc 1… 

 (3) 

Sáng ngày 06/3/2019, nằm trong chuỗi hoạt động của Tháng Thanh Niên năm 
2019, Huyện đoàn và Hội nông dân huyện phối hợp với Trung tâm dạy nghề và hỗ 
trợ nông dân tỉnh Quảng Nam tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề nhân giống cây 
ăn quả cho lao động nông thôn. Tham gia lớp đào tạo nghề có trên 30 học viên là 
thanh niên trên địa bàn xã Tam Anh Bắc, với thời gian học toàn khóa là 03 tháng. 
Ngoài chương trình học lý thuyết trên lớp, các học viên sẽ được thực tập mô hình thí 
điểm, tham gia các buổi hội thảo đầu bờ về kỹ thuật trồng trọt, để nắm thêm kinh 
nghiệm thực tế trong quá trình sản xuất. Thông qua lớp học, sẽ giúp các học viên 
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hiểu rõ hơn về quy trình nhân giống cây ăn quả; từ đó thay đổi phương thức sản xuất 
để làm ra những sản phẩm chất lượng cao, an toàn cho gia đình và xã hội, nâng cao 
thu nhập đời sống kinh tế, góp phần thực hiện các tiêu chí của chương trình xây 
dựng nông thôn mới tại địa phương.  

(4) 

Thực hiện việc triển khai ra quân đồng loạt ngày chủ nhật xanh theo Kế hoạch 
tháng thanh niên năm 2019, tuần qua, Huyện đoàn và các cơ sở Đoàn trong toàn 
huyện đã triển khai hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh với nhiều hoạt động ý nghĩa: 

Tại tuyến đường thanh niên tự quản của Huyện đoàn, hơn 50 đoàn viên thanh 
niên của thị trấn Núi Thành và xã Tam Nghĩa đã ra quân phát quang, dọn vệ sinh 05 
km dọc tuyến đường DT-617 tạo cảnh quan sạch, đẹp chào mừng các hoạt động kỷ 
niệm 35 năm thành lập huyện Núi Thành. 

Tại xã Tam Tiến, Huyện đoàn và đoàn viên thanh niên xã Tam Tiến đã ra 
quân phát quang và thi công thắp sáng đường quê tuyến đường dài 01 km tại khu 
dân cư kiểu mẫu Hà Quang. 

Các cơ sở Đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi: 

- Đoàn các xã Tam Giang, Tam Nghĩa, Tam Mỹ Tây và Tam Trà vừa tổ chức 
thành công giải bóng đá nữ chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn. Trước 
đó, Đoàn xã Tam Anh Nam và Tam Hiệp cũng đã tổ chức giải bóng đá Nam chào 
mừng nagyf đoàn viên năm 2019. 

- Đoàn xã Tam Anh Bắc phát động ra quân tháng thanh niên năm 2019 và 
ngày chủ nhật xanh. Sau buổi lễ ra quân, đoàn xã đã tổ chức dọn vệ sinh, phát quang 
tuyến đường Đông Hải dài hơn 01 km vào UBND xã. 

- Đoàn xã Tam Mỹ Đông tổ chức Phát động năm thanh niên tình nguyện, khởi 
động tháng thanh niên năm 2019. Tại buổi phát động, Đoàn xã đã ra mắt đội Thanh 
niên xung kích tuyên truyền an toàn giao thông gồm 08 đồng chí; tổ chức kết nạp 48 
đội viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đoàn. Sau buổi lễ ra quân, gần 80 đoàn viên 
thanh niên của xã đã tham gia dọn vệ sinh tại tuyến đường tự quản thôn Phú Quý 3; 
dọn vệ sinh và trồng 10 cây sứ tại địa chỉ Miếu thần. Cũng tại Mi ếu thần, Đoàn xã 
đã phối hợp với Hội CCB xã tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ và tập huấn hội trại kỷ 
năng cho 48 ĐVTN vừa kết nạp; phối hợp với Đoàn xã Tam Mỹ Tây thực hiện ngày 
chủ nhật xanh đã dọn vệ sinh tại Danh thắng Hố Giang Thơm. Cũng trong tuần, 
Đoàn xã Tam Mỹ Đông tổ chức lớp tập huấn cho hơn 100 em học sinh trường 
THCS Nguyễn Trãi. Tiếp đó, Chi đoàn trường TH Đinh Bộ Lĩnh cũng đã tổ chức 
tập huấn cho hơn 30 em học sinh và 15 giáo viên trong liên đội trường THCS 
Nguyễn trãi nhằm chuẩn bị cho các hoạt động trại kỷ niệm 88 năm ngày thành 
Đoàn. 

- Đoàn xã Tam Anh Nam cũng đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: tổ 
chức đêm nhạc giao lưu với chủ đề "Chào em cô gái tháng 03" chào mừng kỷ niệm 
88 năm Ngày TL Đoàn, kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Đêm nhạc đã 
tạo sân chơi cho các bạn đoàn viên giao lưu và thể hiện tài năng ca hát, qua đó đẩy 
mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ tại xã Tam Anh Nam trong thời gian tới. Trước 
đó, Đoàn xã đã phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ xã Tam Anh Nam và CLB Tình 
nguyện Diêm Phổ tổ chức phát cháo từ thiện tại bệnh viện đa khoa trung ương 
Quảng với sự tham gia của 15 đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên. 
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- Đoàn xã Tam Hiệp tổ chức ngày chủ nhật xanh ra quân dọn vệ sinh môi 
trường tại thôn Vân Thạch; trồng cây xanh tại NTLS xã, đồng thời tổ chức kết nạp 
30 đoàn viên mới. Cũng trong ngày đoàn xã cùng câu lạc bộ Vui cùng bóng cả 
thăm, dọn dẹp nhà cửa và tặng quà cho hộ người cao tuổi neo đơn Ngô Thị Vứt,  trị 
giá 300.000đ. 

- Đoàn xã Tam Xuân 1 tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên năm 2019. Sau lễ, 
Đoàn xã ra quân phát quang khu đất trống với tổng diện tích trên 2000m2. Hoạt 
động diễn ra Với sự tham gia trên 50 ĐVTN. 

- Đoàn xã Tam Mỹ Tây tổ chức phát động ra quân tháng thanh niên và ngày 
chủ nhật xanh năm 2019 với sự tham gia của hơn hơn 75 ĐVTN. Sau phát động ra 
quân, Đoàn xã Tam Mỹ Tây tổ chức hoạt động về địa chỉ đỏ thăm và làm vệ sinh 
khu di tích lịch sử cây Da rêu. Tiếp đó, Đoàn xã tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh 
bóc xóa các biển quảng cáo trái phép dọc tuyến đường đoạn qua địa bàn xã, tạo cảnh 
quan sạch đẹp cho địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.  

- Đoàn xã Tam Giang tổ chức ra quân ngày chủ nhật xanh với sự tham gia của 
gần 100 ĐVTN. Các hoạt động ngày chủ nhật xanh của Đoàn xã diễn ra sôi nổi như: 
bóc xỏa biển quảng cáo trái phép; vệ sinh khu vực hành chính, trường học và trục 
đường chính của xã. Hoạt động góp phần tạo môi trường xanh – sạch – đẹp, tăng 
được ý thức của ĐVTN trong việc bảo vệ môi trường.  

 

 (5) 

Sáng ngày 16/3/2019, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa – Thể thao và 
Truyền thanh – Truyền hình huyện, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận 
TQVN huyện Núi Thành tổ chức gặp mặt kỷ niệm 35 năm thành lập huyện Núi 
Thành. Được thành lập vào tháng 12.1983, trải qua chặng đường 35 năm, huyện Núi 
Thành nằm trên vùng đất đai bạc màu phía nam tỉnh Quảng Nam nầy đã có nhiều 
khởi sắc. Với nhiều giải pháp tích cực, 35 năm qua, kinh tế của huyện Núi Thành 
không ngừng tăng trưởng. Tính trong hơn 21 năm qua (1997-2018), tổng giá trị sản 
xuất bình quân mỗi năm tăng hơn 20%. Tổng giá trị sản xuất năm sau cao hơn năm 
trước. Đến năm 2018, huyện Núi Thành có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, 
Núi Thành cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV. Buổi gặp mặt chính là dịp để tổng kết, 
đánh giá những thành tựu đã đạt được trong quá trình xây dựng, phát triển của 
huyện Núi Thành trong 35 năm qua. Việc tổ chức kỷ niệm là nhằm phục vụ cho 
công tác tuyên truyền, chào mừng, khơi dậy cho toàn Đảng, toàn dân về những 
thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, nhất là trong việc đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng mà huyện Núi Thành đã đạt được sau 35 năm xây dựng và phát 
triển; kịp thời động viên các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế hăng hái thi 
đua yêu nước, học tập lao động sản xuất. Qua đó, tiếp tục khơi dậy phong trào thi 
đua yêu nước, xây dựng quê hương Núi Thành ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với 
truyền thống quê hương anh hùng có trận đầu thắng Mỹ và ngày nay có Khu kinh tế 
mở Chu Lai phát triển năng động. Dịp nầy, huyện Núi Thành cũng gắn biển công 
trình chào mừng 35 năm thành lập huyện là Công viên Núi Thành ven sông An Tân 
thuộc trung tâm thị trấn Núi Thành. 

(6) 
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Tối ngày 16/3/2019, tại Quảng trường huyện Núi Thành, Huyện đoàn và 
Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện Núi Thành tổ 
chức chung khảo và công diễn Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 
35 năm thành lập huyện Núi Thành. 

Với 17/54 tiết mục xuất sắc đến từ 17 xã, thị trấn đã được Ban tổ chức chấm 
chọn tại hai cụm xã Tam Xuân 2 và Tam Giang đã thể hiện trong đêm công diễn vô 
cùng đặc sắc phản ánh chặng đường 35 năm thành lập huyện cũng như những giá trị 
văn hóa của đất và người Núi Thành. Kết thúc đêm công diễn, Ban tổ chức đã trao 
giải nhất toàn đoàn cho đơn vị xã Tam Giang, giải nhì toàn đoàn cho đơn vị xã Tam 
Anh Bắc, các đơn vị Tam Anh Nam, Tam Hiệp và Tam Quang đạt giải ba toàn 
đoàn. Ngoài ra, ban tổ chức đã trao giải khuyến khích toàn đoàn và nhiều giải A, B 
các tiết mục cho các đơn vị. 

Đây cũng là 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 Ủy ban Mặt 
trận TQVN huyện Núi Thành lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019. 

 

(7) 

Trong tuần 2 tháng Thanh niên năm 2019, các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn 
huyện đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi: 

Đoàn xã Tam Anh Nam phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật 
xã và cán bộ gia đình trẻ em xã tổ chức buổi tuyên truyền Luật trẻ em và phòng 
chống xâm hại bạo lực đối với trẻ em với sự tham gia của hơn 300 em học sinh 
trong toàn xã. Buổi tuyên truyền đã góp phần cung cấp cho các em học sinh nắm 
được cơ bản các nội dung về luật trẻ em và cách tự bảo vệ bản thân trong cuộc sống 
hằng ngày. 

Đoàn xã Tam Mỹ Tây phối hợp với Ban dân số xã tổ chức lớp tuyên truyền 
chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên năm 2019; phối hợp với Ban Công an xã 
tuyên truyền Luật an toàn giao thông và phòng tránh thương tích cho Đoàn viên và 
học sinh; tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới cho 37 Đội viên và thanh niên ưu tú. 

Đoàn xã Tam Giang đã tổ chức lớp cảm tình Đoàn và và báo cáo chuyên đề 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh 2019 cho 71 đội 
viên ưu tú của trường THCS Phan Châu Trinh 

Đoàn các xã Tam Mỹ Đông, Tam Quang và Tam Sơn tổ chức mở lớp cảm 
tình đoàn và tập huấn cho các chi đoàn trường học về kỷ năng lều trại, dân vũ, múa 
hát tập thể nhằm chuẩn bị cho các hoạt động trại kỷ niệm 88 năm ngày thành Đoàn. 

 Đoàn xã Tam Anh Bắc tổ chức “ Ngày thứ 7 tình nguyện” về dọn vệ sinh và 
thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh Hùng Võ Thị Mai; phối hợp cùng Hội Cựu 
Chiến Binh xã tổ chức Hành trình về nguồn “Ngày Đoàn Viên” tìm địa chỉ đỏ, giáo 
dục thế hệ trẻ cho thanh niên năm 2019. 

Đoàn xã Tam Thạnh tổ chức ra quân dọn vệ sinh tại khu di tích Huyện ủy 
Nam Tam Kỳ và tổ chức trồng hoa tại trường THCS Hoàng Diệu với sự tham gia 
của hơn 30 ĐVTN. 

Đoàn các trường THPT cũng tổ chức nhiều hoạt động sối nổi: 
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- Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức ra quân dọn vệ trong khuôn viên 
trường, phối hợp với trường ĐH kinh tế-tài chính Quảng Ngãi tư vấn tuyển sinh cho 
học sinh khối 12. 

- Đoàn trường THPT Cao Bá Quát mở lớp cảm tình Đoàn cho 150 học sinh, 
phối hợp với trường Cao đẳng công nghệ Đà Nẵng tư vấn tuyển sinh cho học sinh 
khối 12. 

- Đoàn trường THPT Núi Thành tổ chức trại về nguồn tại đồi 49, 50 xã Tam 
Nghĩa cho ĐVTN và học sinh toàn trường với nhiều hoạt động ý nghĩa như: viếng 
hương, dảy dân vũ, các trò chơi dân giang, kết nạp ĐVTN tại địa chỉ đỏ… 

(1) 

Sáng ngày 24/3/2019, tại Di tích chi bộ Quang Ánh Minh, xã Tam Hải, Huyện 
đoàn Núi Thành đã phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức “Ngày đoàn viên” 
năm 2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Xuân Đức - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 
đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN t ỉnh, Đồng chí Dương Văn Bảo- Phó Bí thư Huyện 
đoàn Núi Thành và gần 300ĐVTN. Tại chương trình diễn ra với nhiều hoạt động 
thiết thực như: trao tặng 15 suất quà cho đoàn viên thanh niên công nhân có hoàn 
cảnh khó khăn; trao tặng 05 góc học tập cho 05 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
tại xã đảo Tam Hải. Ngay sau lễ, nhiều chương trình ý nghĩa tiếp tục được thực hiện 
như:  Nghe thuyết minh và tham quan về Khu di tích Quang Ánh Minh; Dọn vệ sinh 
bãi biển; tổ chức trò chơi sinh hoạt cộng đồng... 

Ngày đoàn viên năm 2019 là dịp để tổ chức Đoàn thể hiện vai trò, trách nhiệm 
đối với đoàn viên thanh niên trong việc chăm lo, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên. 

 

(8) 

Trong tuần qua, BTV Huyện đoàn đã chỉ đạo Liên đội các trường Tiểu học và 
THCS tổ chức đồng loạt Ngày hội “Thi ếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm 
học 2018 - 2019 với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”. Trên  cơ sở chỉ đạo, Hội 
đồng đội các xã, thị trấn đã cùng với các Liên đội Tiểu học và THCS trên địa bàn 
huyện tổ chức đồng loạt ngày hội với nhiều nội dung phong phú như: Tổ chức lễ 
diễu hành theo Nghi thức Đội, tổ chức sinh hoạt ôn lại truyền thống 88 năm Ngày 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức thi Nghi thức Đội, múa hát sân trường, 
nhảy dân vũ, đồng diễn thể dục, Aerobic… trên nền nhạc các bài hát truyền thống 
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, quê hương đất nước… 
Nhiều Liên đội đã gắn các nội dung Ngày hội với tổ chức Ngày hội công nhận 
hoàn thành các tiêu chí rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 - 2022. 

(9) 

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ 
sở Đoàn trong toàn huyện đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi: 

Đoàn xã Tam Hải đã tổ chức thành công đêm văn nghệ “Thắp sáng ước mơ” 
chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 
26/3/2019) với nhiều tiết mục sôi nổi, đặc sắc, được đầu tư tập luyện, dàn dựng 
công phu. 
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Đoàn xã Tam Quang phối hợp với VHTT xã, cùng các đơn vị đóng chân trên 
địa bàn xã tổ chức "ngày đoàn viên" năm 2019 kỷ niệm 88 năm ngày thành lập 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2019) và chào mừng Đại hội Hội 
LHTN các cấp nhiệm kỳ (2019-2024). Hoạt động diễn ra hết sức sôi nổi với những 
hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: Ra quân "Hãy làm sạch biển" với sự tham gia 
của trên 50 ĐVTN; tổ chức giải bóng chuyền giao hữu với các đơn vị đóng chân 
trên địa bàn xã với sự tham gia của các đơn vị: Hải đội 201 BTL vùng Cảnh sát biển 
2, Đồn Biên Phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà, Hải đội 2 Biên Phòng Quảng Nam, Đoàn 
kinh tế quốc phòng 516 Tam Quang và Đoàn xã Tam Quang. Các hoạt động trên đã 
thu hút sự quan tâm và tham gia của trên 300 ĐVTN xã Tam Quang và các đơn vị.  

Tại xã Tam Anh Bắc, sáng ngày 23/3, Đoàn thanh niên xã phối hợp cùng ban 
văn hóa và các hội đoàn thể tổ chức ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân, nhằm 
thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946- 
27/3/2019). Tiếp đó, Đoàn xã phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã tổ chức giao lưu 
bóng đá truyền thống chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày truyền thống dân quân tự vệ 
và 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng đại hội hội LHTN 
Việt Nam xã lần thứ 4 nhiệm kỳ 2019- 2024; tổ chức lễ kỷ niệm và tổ chức lớp đoàn 
viên “88 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.  

Tại xã Tam Giang, nhằm hướng đến kỉ niệm 35 năm ngày Hội CCB, 88 năm 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 44 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam, 
Sáng ngày 23/3 vừa qua, Đoàn thanh niên đã cùng với Hội CCB xã tổ chức hành 
trình về với địa chỉ đỏ tại tượng đài Mẹ Thứ ( thành phố Tam Kỳ) , bảo tàng Quân 
khu 5 ( thành phố Đà Nẵng).  Qua hành trình 01 ngày đến với các địa chỉ đỏ đã 
góp phần gắn chặt thêm mối quan hệ giữa hội CCB và ĐTN, giữa thế hệ trẻ với 
những người đi trước. Đồng thời, tăng thêm tình yêu quê hương, đất nước, hiểu biết 
hơn về các địa chỉ đỏ. 

Cũng trong tuần qua, Đoàn xã Tam Giang đã tổ chức kỉ niệm 88 năm ngày 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí với các hoạt động như: Sinh hoạt văn nghệ, Ôn lại 
truyền thống 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tuyên truyền nghị 
quyết đoàn các cấp và 06 bài chính trị trong ĐVTN, Tổ chức nói chuyện đối thoại 
giưã người đứng đầu Đảng ủy với ĐVTN, Tổ chức kết nạp đoàn viên mới “ Đoàn 
viên 88 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, Tuyên dương cán bộ, ĐVTN tiêu biểu và 
tập huấn công tác Đoàn cho cán bộ chủ chốt của xã và tập huấn một số bài dân vũ 
cho ĐVTN. Sau lễ, Đoàn xã Tam Giang cũng đã tổ chức cho hơn 50 ĐVTN viếng 
hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã, thắp cho các thế hệ đi trước, anh hùng liệt sĩ nén 
hương để tỏ lòng thành kính, tri ân công lao ông cha đã hi sinh đem lại độc lập cho 
quê hương Tam Giang nói riêng, huyện Núi Thành và tỉnh Quảng Nam nói chung.  

Đoàn xã Tam Xuân 2 cũng đã tổ chức ngày hội Đoàn viên - Hành trình địa 
chỉ đỏ kỉ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng đại hội 
hội LHTN các cấp với chuỗi các hoạt động rất ý nghĩa: Đoàn tổ chức thăm, viếng 
hương nhà lưu niệm Võ Chí Công; Tổ chức lễ tuyên dương Thanh niên tiêu biểu 
làm theo lời Bác; Tặng quà cho cựu lưu niệm cán bộ đoàn cho các thời kỳ; Tổ chức 
ngày đoàn viên với các nội dung phong phú, bữa cơm đoàn viên, các trò chơi nhỏ, 
tạo không khí vui tươi, đoàn kết và ý nghĩa trong ngày đoàn viên; Tổ chức giao lưu 
bóng đá cựu cán bộ đoàn qua các thời kỳ… Chuỗi các hoạt động trên đã thu hút 
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đông đủ ĐTVN  tham gia, với tinh thần xung kích, nhiệt huyết, sáng tạo,  đoàn kết 
của tuổi trẻ toàn xã. 

Tại xã Tam Nghĩa, Đoàn xã đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: 
Hội trại “Tr ải nghiệm để trưởng thành” tại trường TH Ngô Quyền với nhiều hoạt 
động hấp dẫn, thu hút được sụ tham gia của các em học sinh: kéo co, thi múa hát tập 
thể, dân vũ, hóa trang, bịt mắt bắt vịt, hô hát bài chòi...(23/3/2019); Tặng quà trao 
học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo tại chương trình văn nghệ trường 
THCS Lê Lợi.(Tối 23/3/2019); Ngày 24/3, BCH Đoàn xã Tam Nghĩa tổ chức “Ngày 
đoàn viên” kết nạp đoàn cho 68 em học sinh trường THCS Lê Lợi tại tượng đài 
chiến thắng Núi Thành; Tổ chức hội thi làm tranh với chủ đề “Tuổi trẻ Tam Nghĩa 
nhớ lời di chúc theo chân Bác” thu hút sự tham gia của các em học sinh, các bạn 
Đoàn viên thanh niên. Hội thi đã tìm ra 4 bức tranh đẹp nhất để BTC trao giải. 

Đoàn xã Tam Hiệp tổ chức các hoạt động sôi nổi như: ra quân bóc xóa quảng 
cáo và trồng cây xanh tại thôn Mỹ Bình; Tặng 2 suất quà cho học sinh khó khăn, 
mỗi suất 300.000đ. Các Chi đoàn thôn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 
88 năm ngày thành lập Đoàn: Chi đoàn Phái Nhơn, Thọ Khương, Nam Sơn tổ chức 
sinh hoạt kỷ niệm và giao lưu cầu lông; Chi đoàn Vân Thạch tổ chức giao lưu bóng 
đá với thanh niên công nhân… 

Tại xã Tam Mỹ Đông, ngày 23/3 Chi đoàn trường THCS Nguyễn Trãi và 
trường TH Đinh bộ lĩnh tổ chức hội trại kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn. Tiếp 
đó, ngày 24/3/2019 Đoàn xã tổ chức ngày đoàn viên, kỷ niệm 88 năm ngày thành 
lập đoàn và gặp mặt cựu cán bộ đoàn qua các thời kỳ. 

(10) 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội lớn nhất 
của thanh niên Việt Nam dưới Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức này do Đảng 
Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. 

1. Ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26/3 

Cuối tháng 3 nǎm 1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệu tập 
Hội nghị toàn thể lần thứ hai tại Sài Gòn, dưới sự chủ toạ của Tổng bí thư Trần Phú. 
Hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ cấp bách và tǎng cường thành phần công nhân 
trong Đảng. Cũng tại Hội nghị này, nhận thấy vai trò của lực lượng thanh niên trong 
sự nghiệp cách mạng nên đã đề ra quyết định "Cần kíp tổ chức ra Cộng sản thanh 
niên Đoàn" và chỉ thị cho các tổ chức Đảng ở các địa phương quan tâm đến việc xây 
dựng tổ chức Đoàn thanh niên. Từ đó Đoàn TNCS Đông Dương ra đời. Qua các giai 
đoạn của Cách mạng, tổ chức này trải qua các tên gọi như: Đoàn thanh niên dân 
chủ, Đoàn thanh niên phản đế, Đoàn thanh niên cứu quốc, Đoàn thanh niên lao động 
và ngày nay là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng đất nước, các thế hệ 
thanh niên Việt Nam đã làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình. Từ ngày 23 đến ngày 
25/5/1961, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba của Đoàn lấy ngày 26/3, một ngày 
trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương tháng 3/1931 làm kỷ niệm thành lập 
đoàn. 

2. Lịch sử ra đời của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành 
Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong 
chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có 
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ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay 
các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. 

Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở 
nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số 
địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. 

Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách 
của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách 
mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được 
Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị 
của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 
họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời 
gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định 
những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn 
hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn 
Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh. 

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng thời 
kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần: 

• Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương 

• Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương 

• Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương 

• Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam 

• Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam 

• Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh 

• Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do 
của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và 
trưởng thành vượt bậc. 

 


