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Tài li ệu sinh hoạt chi đoàn tháng 4 

(1) 

Chiều ngày 26/3/2019, tại Hội trường Huyện ủy, Huyện đoàn Núi Thành tổ chức 
Tọa đàm “Thanh niên với Đảng – Đảng với thanh niên”. Đồng chí Phạm Ngọc Sinh 
– Phó GĐ Sở Khoa học - Công nghệ, Tổ trưởng Tổ công tác khởi nghiệp sáng tạo 
tỉnh Quảng Nam; đồng chí Đặng Thị Lệ Thủy – Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Ngô 
Đức An – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng gần 100 đoàn viên, thanh niên 
toàn huyện tham dự. 

Sau khi nghe báo cáo đề dẫn tọa đàm do đồng chí Dương Văn Bảo – Phó Bí thư 
Huyện đoàn trình bày và đồng chí Ngô Đức An – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện 
báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của huyện, đã có hơn 30 
ý kiến tham gia trao đổi về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập 
hợp thanh niên ở cơ sở; công tác cán bộ Đoàn; các cơ chế chính sách đối với thanh 
niên; các nguồn vốn vay cho thanh niên; nhất là cơ hội để thanh niên khởi nghiệp, 
lập nghiệp… Tọa đàm cũng đã được nghe những ý kiến trao đổi của lãnh đạo các 
phòng, ban chuyên môn ở huyện cũng như ở tỉnh liên quan đến các nhóm vấn đề 
thảo luận, qua đó đã làm sáng tỏ nhiều thắc mắc và kiến nghị của đoàn viên thanh 
niên. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, đồng chí Đặng Thị Lệ Thủy – Phó Bí thư Huyện 
ủy đề nghị các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới nội dung và phương 
thức hoạt động, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ 
chức và đạo đức. Đề nghị UBND các cấp từ huyện đến xã có trách nhiệm phối hợp 
với Đoàn thanh niên cùng cấp trong việc triển khai các chương trình công tác thanh 
niên, tạo mọi điều kiện để Đoàn huy động, tổ chức cho thanh niên tham gia thực 
hiện các nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là Đoàn thanh 
niên tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh… 

Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ huyện Núi Thành chào mừng kỷ niệm 88 
năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019). 

(2) 

Sáng ngày 30/3, Huyện đoàn Núi Thành phối hợp với Đoàn Thanh niên công 
ty cổ phần Ô tô Chu Lai - Trường Hải ra quân thực hiện công trình thanh niên tại 
trường Mẫu giáo Vàng Anh. Công trình thanh niên gồm: “bếp ăn tập thể”, làm mới 
khu vui chơi và sân bóng đá cho các em học sinh. Tổng trị giá công trình là hơn 50 
triệu đồng.  

(3) 

Trong không khí rạo rực của những ngày tháng 3, tháng thanh niên, tháng của tuổi 
trẻ. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), hướng tới chào mừng Đại hội Liên hiệp thanh niên 
các cấp. Sáng 3/3/2019 Đoàn xã Tam Giang tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên với 
sự tham gia của hơn 100 Đoàn viên thanh niên trong toàn xã, nhằm phát huy tính 
năng động sáng tạo và xung kích tình nguyện của thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh 
góp phần củng cố xây dựng tổ chức Đoàn tại địa phương và thực hiện có hiệu quả 
chủ đề năm thanh niên tình nguyện. 
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Sau buổi lễ, 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!  

(4) 

Sáng ngày 31/3/2019, tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam. BCH 
Đoàn xã Tam Hiệp phối hợp với BCH Đoàn bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng 
Nam tổ chức chương trình kết nghĩa và ra quân ngày Chủ nhật xanh. Tham dự 
chương trình có các đồng chí lãnh đạo xã Tam Hiệp và lãnh đạo bệnh viện Đa khoa 
Trung ương. Tại đây 2 đơn vị đã giới thiệu về tổ chức Đoàn của mình và được sự 
đóng góp chỉ đạo của lãnh đạo 2 đơn vị đối với công tác Đoàn, phong trào TTN và 
ký kết giao ước kết nghĩa. Sau chương trình kết nghĩa, 2 đơn vị tổ chức ra quân 
ngày chủ nhật xanh  với các phần việc dọn vệ sinh môi trường, xây dựng công trình 
thanh niên khuôn viên tự quản, pano tuyên truyền bảo vệ môi trường …tại khuôn 
viên bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. 

Hoạt động lần này nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về 
bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi đồng thời tạo mối liên hệ mật thiết , hỗ trợ 
giúp đỡ lẫn nhau trong công tác Đoàn và phong trào TN, cũng như sự gắn bó giữa 
ĐVTN 2 đơn vị. 

Trước đó, Chiều ngày 26/3/2019 tại thôn Nam Sơn xã Tam Hiệp Chi đoàn 
thôn Nam Sơn đã tổ chức kỷ niệm 88 năm ngày thành lập đoàn và giao lưu bóng đá 
nam giữa chi đoàn thôn Nam Sơn, chi đoàn thôn Vân Thạch và chi đoàn thôn Phái 
Nhơn. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập 
đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019), đồng thời, là dịp để cán bộ, 
ĐVTN ôn lại truyền thống của đoàn và giúp tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho 
ĐVTN nhằm tăng cường sự đoàn kết, tập hợp ĐVTN trên địa bàn.  

 

(5) 

Nhằm tích cực lập thành tích, thi đua chào mừng Đại hội Hội LHTN Vi ệt 
Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, kỷ niệm 35 năm ngày thành lập huyện Núi 
Thành, kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống của Đoàn, chào mừng xã Tam Anh Nam 
đạt chuẩn Nông thôn mới. Tuần qua, Đoàn xã Tam Anh Nam phối hợp với UBND 
xã và các hội đoàn thể xã Tam Anh Nam tổ chức Hội trại "Tiếp nối truyền thống - 
nâng chuẩn Nông thôn mới" năm 2019. Hội trại diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 
03 năm 2019 với nhiều nội dung được tổ chức như thi Cổng, lều trại, trò chơi lớn, 
múa hát tập thể, nhảy sạp, thi nấu ăn và các trò chơi nhỏ; Đặc biệt là hội thi Hóa 
trang môi trường và đêm văn nghệ "Tam Anh Nam-những sắc màu".  

Hội trại diễn ra với sự tham gia của của trên 600 cán bộ, Đoàn viên, Hội viên 
của 4 hội đoàn thể, lực lượng vũ trang, giáo viên của 4 trường học và toàn thể nhân 
dân trong toàn xã. 

Hội trại năm nay được tổ chức nhằm khơi dậy lòng tự hào về truyền thống 
cách mạng của địa phương, ý thức trách nhiệm của các thế hệ đoàn viên, hội viên 
trong công cuộc xây dựng quê hương, đặc biệt là chào mừng xã Tam Anh Nam đạt 
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chuẩn nông thôn mới, góp phần tuyên truyền và tiếp tục đẩy mạnh ý thức của nhân 
dân trong xây dựng xã Tam Anh Nam trở thành xã nông thôn mới nâng cao. 

Kết quả, Đơn vị Tiên Xuân 2 giành giải nhất toàn đoàn, đơn vị Nam Định đạt 
giải nhì toàn đoàn, khối các đơn vị trực thuộc gồm công an, quân sự, giáo dục đạt 
giải ba toàn đoàn.    

Hội trại năm nay đã thực sự để lại nhiều dấu ấn, nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng 
ĐVTN và bà con nhân dân trên địa bàn xã. 

 

(6) 

Chiều ngày 02/4/2019, Ủy ban Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi Thành tổ 
chức hội nghị ủy ban hội khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019. Hội nghị đã đánh giá kết 
quả hoạt động quý I năm 2019 và triển khai các hoạt động trong năm 2019, trong đó 
tập trung vào nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN cấp xã, thị trấn và 
Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. 
Cũng tại hội nghị, Ủy ban Hội đã hiệp thương chọn cử 12 anh chị bổ sung vào Ủy 
ban Hội; hiệp thương giới thiệu anh Dương văn Bảo – Phó Bí thư Huyện đoàn bầu 
bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện khóa 
V, nhiệm kỳ 2014-2019. 

(7) 

Sáng ngày 06/4/2019, Huyện đoàn và Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện tổ 
chức khai mạc giải hội thao học sinh khối tiểu học và THCS năm 2019. Đến dự khai 
mạc có đồng chí Ngô Đức An – Phó Chủ tịch UBND huyện. 

Hội thao diễn ra gồm 04 môn: bóng bàn, cầu lông, đá cầu và cờ vua với 16 
nội dung thi đấu. Hội thao đã quy tụ gần 100 vận động động viên đến từ các trường 
Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện. 

 

(8) 

Cũng trong ngày 06/4, Đoàn thanh niên Công an huyện phối hợp với Đoàn xã 
Tam Sơn, Tam Thạnh và thị trấn Núi Thành tổ chức hoạt động tình nguyện tại thôn 
Thuận Yên Tây, xã Tam Sơn. Tại đây, hơn 50 cán bộ chiến sỹ công an và đoàn viên 
thanh niên của các đơn vị đã ra quân thắp sáng 01 km đường quê; phát quang đoạn 
đường với chiều dài gần 02 km tại thôn Thuận Yên Tây; thăm và tặng quà cho 10 hộ 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Tam Sơn với mỗi suất là 600 nghìn đồng. 
Hoạt động trên của các đơn vị nhằm chào mừng Đại hội Hội LHTN các cấp, nhiệm 
kỳ 2019-2024. 

 

(9) 

Sáng ngày 10/4/2019, Huyện đoàn Núi Thành đã phối hợp với Phòng Giáo 
dục và đào tạo huyện tổ chức Hội thi Tin học dành cho các em học sinh khối tiểu 
học trên địa bàn toàn huyện. 

Hội thi năm nay diễn ra với sự tham gia của 50 em học sinh giỏi tin đến từ 
các trường Tiểu học. Tại Hội thi, các em đã được trải qua phần thi lý thuyết với các 
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câu hỏi trắc nghiệm về các kiến thức tin học tiểu học trong 30 phút, tiếp đó, các em 
cùng tham gia phần thi thực hành với các nội dung phong phú và sinh động như sử 
dụng phần mềm logo để vẽ tranh, trình chiếu bằng phần mềm powerpoint, giải toán 
thông minh trên máy tính. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã tổng hợp bài thi của các 
em, tổ chức chấm chọn và dự kiến trao giải trong thời gian sớm nhất. 

Hội thi không chỉ là cơ hội để các em thể hiện năng khiếu đối với bộ môn tin 
hoc, mà còn là dịp để các em gặp gỡ, trao đổi kiến thức với nhau, cùng nhau củng 
cố những yếu điểm, tiếp thu các kiến thức mới và cùng nhau phát triển. 

(10) 

Sáng ngày 13/4/2019, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt nam xã 
Tam Hải lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra thành công tốt đep. Đồng chí 
Dương Văn Bảo – Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Vi ệt 
Nam huyện dự và chỉ đạo Đại hội. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN xã Tam Hải đã tổ chức được nhiều hoạt động 
văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao đầy ý nghĩa, thu hút hàng ngàn lượt Đoàn- Hội 
viên thanh niên và bà con Nhân dân tham gia. Đặc biệt, Hội LHTN xã Tam Hải đã 
thể hiện những dấu ấn riêng của mình thông qua các hoạt động tình nguyện như: 
dọn vệ sinh bãi biển, trồng cây xanh, tu bổ đường giao thông nông thôn; tổ chức 
nhiều đợt ra quân tuyên truyền An toàn giao thông, tuyên truyền pháp Luật; ra quân 
hỗ trợ bà con khó khăn, gia đình chính sách; các hoạt động tình nguyện giúp dân 
khắc phục hậu quả sau bão lũ... và nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục 
Pháp luật khác, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Hội viên thanh niên và bà con 
nhân dân trên địa bàn xã. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN xã Tam Hải đã phát huy được mô hình Câu 
lạc bộ, đội nhóm trên địa bàn như: câu lạc bộ kỹ năng, câu lạc bộ bóng đá, Câu lạc 
bộ Võ thuật... Ngoài ra, mô hình “Về với Chi đoàn bạn” cũng là một trong những 
giải pháp hiệu quả trong việc mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, nâng 
cao chất lượng của các hoạt động. Đây là một trong những hình thực hiệu quả để tập 
hợp thanh niên mà nhiều đơn vị cần phải học tập. Bên cạnh những thành tựu đạt 
được cũng vẫn còn có nhưng khuyết điểm mà Hội LHTN xã Tam Hải cần khắc phục 
trong nhiệm kỳ này. Trong thời gian đến, cần có nhiều đổi mới trong phương thức 
Đoàn kết và tập hợp thanh niên trên địa bàn xã, tăng cường hơn nữa công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng; tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội; định kỳ 
đăng ký làm việc với BTV Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã, BTV Đoàn xã để nhận 
được những hướng chỉ đạo đúng đắn hơn trong công tác Đoàn kết, tập hợp thanh 
niên. 

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN xã Tam Hải khóa V, nhiệm 
kỳ 2019-2024 gồm 13 anh chị. Hiệp thương chọn cử anh Trần Duy An- Phó Bí thư 
Đoàn xã giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Vi ệt Nam xã khóa V. Đại hội cũng đã 
bầu đoàn Đại biểu gồm 9 anh chị, và 01 Đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội đại 
biểu Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024/. 

Đây là Đại hội được Hội LHTN Vi ệt Nam huyện chọn làm Đại hội điểm cấp 
huyện. Ngay sau khi kết thúc Đại hội, Ủy ban Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi 
Thành đã tổ chức họp rút kinh nghiệm. Qua các ý kiến trao đổi, thảo luận tại cuộc 
họp, đặc biệt là những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Dương Văn Bảo – Phó 
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BT Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi Thành chủ trì cuộc họp 
đã kết luận một số nội dung mang tính định hướng để các cơ sở Hội rút kinh nghiệm 
và tổ chức Đại hội tại địa phương mình đạt kết quả. 

 

(11) 

Trong tuần, BTV Huyện đoàn Núi Thành đã tổ chức họp Ban Thường vụ 
thường kỳ tháng 04/2019. 

Tại cuộc họp, đồng chí Dương Văn Bảo- Phó Bí thư Huyện đoàn- Chủ tịch 
Hội LHTN Vi ệt Nam huyện đã báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm đã triển khai trong 
quý I và tháng thanh niên 2019, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời 
gian đến như việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam các cấp tiến tới Đại 
hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Núi Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 
2019-2024, hoạt động tình nguyện hè, tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn- 
Hội chủ chốt; các hoạt động của từng cụm thi đua... Các đồng chí trong Ban Thường 
đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng đối với các nhiệm vụ qua, 
cũng như các hoạt động trong thời gian đến, trong đó tập trung bàn các giải pháp 
nâng cao hiệu quả các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh; việc tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Chi đoàn, 
các hoạt động, sinh hoạt của Chi đoàn, công tác kết nạp Đoàn, giới thiệu Đoàn viên 
ưu tú cho Đảng, Đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt đoàn, Đoàn viên tham gia sinh 
hoạt nơi cư trú... 

 

(12) 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019. Chiều 
ngày 11 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường UBND xã Tam Hiệp, Đoàn xã Tam Hiệp 
phối hợp ban dân số, trường THCS Trần Cao Vân tổ chức tuyên truyền tư vấn sức 
khỏe sinh sản vị thành niên thanh niên cho học sinh lớp 9 trường THCS Trần Cao 
Vân. Tại buổi tuyên truyền các em học sinh đã được nghe Bác sỹ Phạm Minh 
Vương- trưởng khoa sản bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam tư vấn và 
tuyên truyền các vấn đề về sức khỏe sinh sản vị thành niên nhằm giúp các em có 
được những hiểu biết cơ bản về giới tính để bảo vệ bản thân và phòng tránh các rủi 
ro trong vấn đề sức khỏe sinh sản, tránh những sự cố ngoài ý muốn. 

(13) 

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Đội huyện Núi Thành về phát động các 
em Đội viên trong các Liên đội viết thư gởi các chú Bộ đội đang làm nhiệm vụ tại 
Trường Sa. Liên đội trường THCS Lê Lợi xã Tam Nghĩa đã phát động học sinh 
trong toàn Liên đội viết thư gửi các chú bộ đội đang làm nhiệm vụ và các bạn thiếu 
nhi đang sinh sống trên quần đảo Trường Sa.  Kết quả có hơn 200 bức thư được viết 
từ chính những tâm tư, suy nghĩ của các em Đội viên. Ban Giám hiệu nhà trường đã 
chọn ra 21 bức thư tiêu biểu, xuất sắc và gởi về Hội đồng Đội tỉnh Quảng Nam. 
Những bức thư này sẽ được gửi ra Trường Sa trong hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo 
quê hương”  năm 2019. Các bức thư thể hiện rõ tình cảm yêu quý, lòng biết ơn sâu 
sắc đến các chú bộ đội. Bạn Trần Thanh Thái Thảo học sinh lớp 8/2 có viết: “Ở 
ngoài vùng đảo ấy chắc lạnh lắm chú nhỉ! Nhưng không sao đâu ạ, những lá thư từ 
đất liền sẽ sưởi ấm trái tim của các chú…”. Bạn Ngô Thiên Hương học sinh lớp 6/2 
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thì viết rằng “Các chú ạ, cháu chưa bao giờ đặt chân lên vùng đảo thiêng liêng 
Trường Sa mà các chú đang canh giữ ngày đêm. Cháu biết nơi đó có nắng, có gió, 
có vị mặn của biển mà cháu yêu tha thiết. Cháu yêu những con sóng dạt dào, lúc dữ 
dội, lúc hiền hòa, yêu cánh buồm no gió và cháu yêu luôn cả màu áo hải quân của 
các chú…” 

   Cuối thư các bạn hứa sẽ học thật giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, cha mẹ, 
thầy cô giáo để cùng các chú xây dựng một đất nước Việt Nam tươi đẹp, giàu mạnh. 
Và không quên chúc các chú luôn mạnh khỏe,  giữ vững tay súng để bảo vệ vùng 
trời, vùng biển của tổ quốc. 

(14) 

Sáng ngày 21/4/2019, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã 
Tam Hiệp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã diễn ra thành công tốt đep. Đồng chí 
Nguyễn Minh Nhựt – Phó Chủ tịch Hội LHTN Vi ệt Nam huyện dự và chỉ đạo Đại 
hội. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN xã Tam Hiệp đã tổ chức được nhiều hoạt 
động văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao đầy ý nghĩa, thu hút hàng ngàn lượt Đoàn- 
Hội viên thanh niên và bà con Nhân dân tham gia. Đặc biệt, Hội LHTN xã Tam 
Hiệp đã thể hiện những dấu ấn riêng của mình thông qua các hoạt động tình nguyện 
như: dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sỹ, trồng cây xanh, tu bổ đường giao thông nông 
thôn; tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền An toàn giao thông, tuyên truyền pháp 
Luật; ra quân hỗ trợ bà con khó khăn, gia đình chính sách; tổ chức hàng chục giải 
bóng đá, bóng chuyền... và nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục Pháp 
luật khác, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Hội viên thanh niên và bà con nhân 
dân trên địa bàn xã. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN xã Tam Hiệp đã phát huy được mô hình Câu 
lạc bộ, đội nhóm trên địa bàn như: câu lạc bộ kỹ năng storm 3H, câu lạc bộ vui cùng 
bóng cả, Câu lạc bộ Võ thuật... Bên cạnh những thành tựu đạt được cũng vẫn còn có 
nhưng khuyết điểm mà Hội LHTN xã Tam Hiệp cần khắc phục trong nhiệm kỳ này. 
Trong thời gian đến, cần có nhiều đổi mới trong phương thức Đoàn kết và tập hợp 
thanh niên trên địa bàn xã, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng; tập trung xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội; định kỳ đăng ký làm việc 
với BTV Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã, BTV Đoàn xã để nhận được những hướng 
chỉ đạo đúng đắn hơn trong công tác Đoàn kết, tập hợp thanh niên. 

Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN xã Tam Hiệp khóa V, 
nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 11 anh chị. Hiệp thương chọn cử anh Nguyễn Xuân Thiệt 
- Phó Bí thư Đoàn xã giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Vi ệt Nam xã khóa VI, anh 
Trần Minh Dương giữ chức danh Phó Chủ tịch. Đại hội cũng đã bầu đoàn Đại biểu 
gồm 11 anh chị, và 01 Đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN 
Việt Nam huyện Núi Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024/. 

 (15)  

Hoạt động văn hóa, văn nghệ là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn 
mới là sân chơi bổ ích giúp cho tuổi trẻ chúng ta tránh xa những việc làm không tốt, 
những tệ nạn xã hội; đem đến cho chúng ta nhiều điều bổ ích trong học tập và lao 
động, từ đó đem hết sức mình phục vụ, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng 
giàu đẹp. 
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Tối ngày 21/4/2019, tại sân Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Tam Mỹ Tây, 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Mỹ Tây tổ chức hội diễn văn nghệ với chủ đề 
“tuyên truyền về môi trường và hưởng ứng ngày trái đất” 22/4/2019. Đây là hoạt 
động thể hiện vai trò của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng Nông thôn mới, 
nhất là trong giai đoạn xã Tam Mỹ tây tích cực thực hiện để hoàn thành các các tiêu 
chí còn thiếu của chương trình xây dựng Nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới 
kiểu mẫu để đến cuối năm được công nhận là xã đạt chuẩn NTM.  

Với 12 tiết mục văn nghệ được xây dựng rất công phu và chu đáo của Đoàn 
viên TTN xã nhà đêm điễn văn nghệ đã thành công tốt đẹp được đông đảo bà con xã 
nhà hưởng ứng cao.  

(16) 

 Trong tuần, Chiều ngày 18 tháng 4 năm 2019. Đoàn xã Tam Xuân 1 phối hợp 
với Trạm Y tế xã tổ chức hội nghị tuyên truyền giáo dục pháp luật và tư vấn Sức 
khỏe sinh sản vị thành niên năm 2019. Buổi tuyên truyền diên ra với sự tham gia 
của hơn 150 ĐVTN và các em học sinh lớp 9 trường THCS Lý Thường Kiệt. 

Tại buổi tuyên truyền, các em đã được truyền đạt các kiến thức về giới tính, 
sứ khỏe sinh sản vị thành niên, những điều cần tránh trong lứa tuổi vị thành niên về 
cũng như những yếu tố tâm sinh lý thường gặp phải trong lứa tuổi này… Qua buổi 
tuyên truyền, các em đã được trang bị những kiến thức quý giá để làm hành trang 
giúp các em  hiểu biết hơn, tự tin hơn trong cuộc sống, học tập cũng như giao tiếp  
hàng ngày 

(17) 

Sáng ngày 26/4/2019, Huyện đoàn Núi Thành tổ chức hội nghị sơ kết quý I và 
tổng kết tháng thanh niên năm 2019. 

Nhìn chung, trong quý I năm 2019, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện đã làm 
tốt công tác tham mưu với cấp ủy địa phương, đơn vị tổ chức triển khai nhiều hoạt 
động sôi nổi, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của các địa phương, đơn vị, 
đáp ứng được nhu cầu của đoàn viên, thanh thiếu nhi.  

Hoạt động tháng thanh niên triển khai đều khắp ở các cơ sở, nhiều hoạt động 
sôi nổi được tổ chức từ cấp huyện và cơ sở, thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu 
nhi tham gia. Toàn huyện tổ chức hơn 40 hội trại; ra quân thắp sáng 05km đường 
quê; phát quang và khai thông gần 10km kênh mương nội đồng; thu gom hơn 5 tấn 
rác thải; ra quân 08 đợt bóc xóa biển quảng cáo trái phép; 15 đợt dọn vệ sinh tại các 
đoạn đường thanh niên tự quản. 

Tại hội nghị, Huyện đoàn đã khen thưởng 04 tập thể và 04 cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong tháng thanh niên năm 2019; khen thưởng 08 tập thể có thành tích 
trong công tác triển khai Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa giai đoạn 2”. 

 (18)  

Tối ngày 22 tháng 4, Hội Nông dân và Đoàn thanh niên xã Tam Trà phối hợp 
với Dự án Trường Sơn xanh tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thi bảo vệ môi trường và 
bảo tồn đa dạng sinh học rừng. 
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 Tham gia hội thi có 4 đội đến từ các thôn trên toàn xã, cùng đông đảo cán bộ 
hội viên nông dân, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên toàn xã về đón xem và cổ 
vũ. 

 Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thôn Phú Tứ, giải nhì thôn 
Phú Tân, giải ba thôn Phú Trường và giải khuyến khích thuộc về thôn Phú Thọ. 

Hội thi là dịp nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác bảo vệ môi 
trường và bảo tồn đa dạng sinh học rừng cho đội ngũ cán bộ hội viên, đoàn viên 
thanh niên và toàn thể nhân dân. Tạo điều kiện để cán bộ hội viên, đoàn viên thanh 
niên có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau. Đồng thời, giúp 
chính quyền địa phương và nhóm bảo tồn cộng đồng trong công tác tuyên truyền 
bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học rừng. 

 

 (19) 

Chiều ngày 26/4/2019  Đoàn Thanh niên thị trấn Núi Thành phối hợp với Ban 
chỉ đạo Dân Số KHHGĐ thị trấn tổ chức buổi tuyên truyền về giới và sức khỏe sinh 
sản vị thành niên, thanh niên cho hơn 200 em học sinh trên địa bàn. 

Tại đây các e đã được tư vấn những vấn đề quan trọng về việc sức khỏe sinh 
sản trong tình bạn, tình yêu; các bệnh lây qua đường tình dục, các biện pháp tránh 
thai. Đặc biệt, tại buổi tuyên truyền, những câu hỏi, thắc mắc về những thay đổi lứa 
tuổi dậy thì ở bạn nam và nữ của các em học sinh đã được Bác sĩ giải thích tận tình 
nhằm giúp các em có them kiến thức nhất định về chăm sóc SKSS để các em có một 
cuộc sống lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. 

(20) 

Nhằm kỉ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất nhất 
đất nước ( 30.4.1975 – 30.4. 2019 ), ôn lại truyền thống đấu tranh kiện cường dũng 
cảm, sự hy sinh anh dũng của thế hệ đi trước, làm cho thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về 
giá trị quá khứ hào hùng của dân tộc, từ đó sống có trách nhiệm hơn với hiện tại và 
tương lai, sẵn sàng hiến dâng tài năng, sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam XHCN. Vào ngày 23/4/2019,  Đoàn xã Tam Giang phối hợp với Hội 
cựu chiến binh và Hội Tù yêu nước xã tổ chức chương trình nói chuyện truyền 
thống với thế hệ trẻ 

Đến dự về phí huyện có đồng chí Nguyễn Tài – Chủ tịch Hội Tù yêu nước 
huyện; Về phía xã có đồng chí Phạm Văn Châu Phó Chủ tịch UBND xã, cùng các 
đồng chí thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ VN xã; đại biểu các ban ngành, 
đoàn thể của xã.  

Tại buổi nói chuyện truyền thống, đồng chí Nguyễn Tài - Chủ tịch Hội 
Tù yêu nước huyện đã kể nhiều mẫu chuyện về thời kỳ lịch sử, về những 
tháng ngày đấu tranh oai hùng của dân tộc, đặc biệt kể về những ngày đầy 
khó khăn khi ở nhà tù Côn Đảo, mặc dù bị tra tấn hết sức dã man nhưng 
các đồng chí của ta vẫn không chịu khuất phục, vẫn nêu cao tinh thần yêu 
nước nồng nàn. 

Kết thúc chương trình “nói chuyện truyền thống” đã khơi dậy niềm 
tự hào của thế hệ trẻ, của những đoàn viên thanh niên, sự biết ơn sâu sắc 
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với các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu để bảo vệ hòa bình, 
độc lập, tự do cho đất nước.  

Trước đó, Đoàn xã Tam Giang đã huy động hơn 10 ĐVTN tham gia công tác 
tình nguyện sơn sửa và dọn dẹp nhà cho hộ gia đình Bà Nguyễn Thị Hành  thuộc 
diện hộ nghèo tại thôn Đông An. Được biết, cô Hành mất chồng từ sớm, có 3 người 
con, người con gái lớn thì lấy chồng ở miền Nam nhưng kinh tế cũng còn chất vật, 
người con trai thứ hai cũng qua đời cách đây 2 năm do căn bệnh ung thư hiểm ác. 
Sống với cô giờ chỉ còn người con trai út, 2 mẹ con nương tựa nhau qua ngày.  

 Nắm bắt được hoàn cảnh ấy, Đoàn thanh niên xã đã chọn gia đình Nguyễn 
Thị Hành để thực hiện công việc tình nguyện của mình. Nguồn kinh phí để thực 
hiện công trình này đều được lấy từ nguồn quỹ của Câu lạc bộ ngày công giá rẻ.  

   

 


