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Tài li ệu sinh hoạt chi đoàn tháng 5 

(1) 

Thiết thực hướng đến kỉ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam (30.4.1975 
-30.4.2019); ngày Quốc tế lao động – 1.5, Kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác Hồ 
(19.5.1890-19.5.2019) và chào mừng Đại hội Hội LHTN xã Tam Nghĩa lần thứ VI, 
nhiệm kỳ 2019-2024, Sáng ngày 28/4/2019, Hội cựu chiến binh phối hợp với Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Nghĩa tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ với chủ đề : 
“Hành trình theo chân Bác” cho cán bộ hội viên, đoàn viên thanh niên đến tham 
quan, học tập tại Bảo tàng Quân khu 5, Nhà lưu niệm Hoàng Sa – Đà Nẵng. 

Tại đây, đoàn được hướng dẫn viên thuyết minh về hành trình đi tìm đường 
cứu nước của Bác; tham quan nhiều phòng trưng bày hiện vật; xem phim tư liệu về 
cuộc sống và quá trình hoạt động, làm việc tại các quốc gia mà Bác đã đi qua.  

Sau khi tham quan Bảo tàng, đoàn tiếp tục hành trình đến với nhà lưu niệm 
Hoàng Sa, nơi trưng bày các tư liệu, hiện vật liên quan đến chủ quyền không thể 
chối cãi của Việt Nam đối với Hoàng Sa. 

Chuyến tham quan lần này là buổi sinh hoạt bổ ích để các đoàn viên thanh 
niên được nâng cao kiến thức lịch sử, bồi đắp tư tưởng cách mạng, tinh thần yêu 
nước; đồng thời là dịp tăng thêm mối quan hệ, là cầu nối giữa thế hệ trẻ và thế hệ 
cựu chiến binh đi trước. 

 (2)  

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền 
nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) và quốc tế lao động 01/5, Sáng 
ngày 28/4/2019, Đoàn xã Tam Hiệp phối hợp với hội Cựu chiến binh xã tổ chức giải 
bóng chuyền nam truyền thống năm 2019.  

Tham gia giải đấu lần này có 7/7 đội bóng chuyền của 9 thôn trên địa bàn xã 
tham gia. 

Trải qua 01 ngày thi đấu sôi nổi với nhứng trận cầu kịch tính, những pha công 
thủ đầy gay cấn, Kết quả đội bóng chuyền thôn Mỹ Bình đạt giải nhất, giải nhì thuộc 
về đội bóng chuyền thôn VânTrai, giải ba thuộc về đội bóng chuyền thôn Vân 
Thạch. 

Đây cũng là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam 
xã Tam Hiệp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. 

 

(3) 

Sau Đại hội điểm của đơn vị Tam Hải, trong tuần qua, nhiều xã, thị trấn cũng 
đã tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. 

Chiều ngày 04.5, Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam xã Tam Nghĩa lần thứ VI đã 
diễn ra thành công. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN xã Tam 
Nghĩa khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 11 anh chị; Hiệp thương chọn cử anh Lê 
Hồng Di- Phó Bí thư Đoàn xã giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Vi ệt Nam xã khóa 
VI. Đại hội cũng đã bầu đoàn Đại biểu gồm 9 anh chị, và 01 Đại biểu dự khuyết để 
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tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi Thành lần thứ VI, nhiệm 
kỳ 2019-2024/. 

Cũng trong chiều ngày 04.5, Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam xã Tam Giang lần 
thứ V cũng đã diễn ra. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN xã Tam 
Giang khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 9 anh chị; Hiệp thương chọn cử anh Ngô 
Thái Dương- 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/. 

Tiếp đó, sáng ngày 05.5, Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam xã Tam Hòa lần thứ V 
cũng đã diễn ra. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN xã Tam Hòa 
khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 11 anh chị; Hiệp thương chọn cử Chị Phạm Thị 
Trang- 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 8 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/. 

Cũng trong chiều ngày 04.5, Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam thị trấn Núi Thành 
lần thứ V cũng đã diễn ra thành công. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội 
LHTN thị trấn Núi Thành khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 11 anh chị; Hiệp 
thương chọn cử anh Nguyễn Minh Triết- Phó Bí thư Đoàn thị trấn giữ chức danh 
Chủ tịch Hội LHTN Vi ệt Nam xã khóa V. Đại hội cũng đã bầu đoàn Đại biểu gồm 7 
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/. 

Trước đó, sáng ngày 27.4, Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam xã Tam Mỹ Đông lần 
thứ V cũng đã diễn ra thành công. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội 
LHTN xã Tam Mỹ Đông khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 09 anh chị; Hiệp 
thương chọn cử anh Trần Quốc Hùng- Phó Bí thư Đoàn xã táu đắc cử chức danh 
Chủ tịch Hội LHTN Vi ệt Nam xã khóa V. Đại hội cũng đã bầu đoàn Đại biểu gồm 
10 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/. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN các xã, thị trấn 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 mỗi xã, thị 
trấn đã thể hiện những dấu ấn riêng của mình thông qua các hoạt động tình nguyện 
như: ra quân thực hiện các phần việc xây dụng Nông thôn mới, Khu dân cư kiểu 
mẫu của đơn vị Tam Nghĩa; Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động 
tình nguyện giúp dân của đơn vị Tam Giang; Hoạt động ra quân thực hiện các phần 
việc xây dựng đô thị văn minh của Thị trấn Núi Thành; các hoạt động TDTT, các 
hội trại hè truyền thống của đơn vị Tam Hòa… 

Ngoài ra, các hoạt động 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 cũng đã được Hội LHTN Vi ệt Nam các đơn vị triển khai mạnh 
mẽ, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Hội viên thanh niên và bà con nhân dân trên 
địa bàn. 
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Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN các xã, thị trấn 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, CLB tình nguyện... đã được triển khai đồng đều, rộng khắp, nâng 
cao hiệu quả rõ rệt tỉ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được cũng vẫn còn có nhưng khuyết điểm mà 
Hội LHTN các xã, thị trấn 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, BTV Đoàn xã, thị trấn để nhận được những hướng chỉ đạo đúng đắn 
hơn trong công tác Đoàn kết, tập hợp thanh niên. 

 

(4) 

Tỉnh đoàn Quảng Nam vừa tổ chức diễn đàn "Tuổi trẻ Quảng Nam nhớ lời Di 
chúc theo chân Bác" nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19.5.1890 - 19.5.2019) và hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ.  

Tại đây, tuổi trẻ tỉnh nhà đã tìm hiểu, ôn lại sự nghiệp, thân thế cuộc đời cách 
mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu ý nghĩa, giá trị trường tồn của Bản Di 
chúc của Người, đồng thời cùng suy ngẫm về những hành động, việc làm của mỗi 
bạn trẻ, ĐVTN trong học tập, rèn luyện, lao động, công tác theo lời căn dặn của Bác 
kính yêu. 

Thông qua những thước phim quý giá về Bác từ lúc sinh thời cho tới thời khắc 
về với cõi vĩnh hằng các bạn đoàn viên thanh  niên có dịp hiểu thêm về Chủ tịch Hồ 
Chí Minh kính yêu. Đồng thời với chia sẻ của Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoài Phương- 
Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Khu 
vực 3 các bạn trẻ cũng  có cơ hội được tìm hiểu sâu sắc hơn giá trị cốt lõi trong bản 
Di chúc của Người, trong đó có những lời căn dặn của Bác đối với thế hệ trẻ; tiếp 
cận những nghiên cứu chuyên sâu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Dịp này, một số tổ chức đoàn trực thuộc cũng đã tham gia thuyết trình về kết 
quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm 
vụ cụ thể của đơn vị. 

(5) 

Sáng ngày 18/5/2019, Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam xã Tam Thạnh lần thứ IV 
đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN xã 
Tam Thạnh khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 07 anh chị; Hiệp thương chọn cử 
anh Nguyễn Văn Trịnh - Phó Bí thư Đoàn xã giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN 
Việt Nam xã khóa VI. Đại hội cũng đã bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu 
Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. 

(6) 

Chiều cùng ngày, Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam xã Tam Xuân 2 lần thứ V cũng 
đã khai mạc. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN xã Tam Xuân 2 
khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 11 anh chị. Hiệp thương chọn cử anh Nguyễn 
Đức Hưng - Phó Bí thư Đoàn xã giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Vi ệt Nam xã 
khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024. 
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(7) 

Tiếp đó, sáng ngày 19/5/2019, Đại hội đại biểu Hội LHTN Vi ệt Nam xã Tam 
Anh Nam lần thứ III cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã hiệp thương 
chọn cử Ủy ban Hội LHTN xã Tam Anh Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 
11 anh chị. Hiệp thương chọn cử Chị Đoàn Xuân Nương - Phó Bí thư Đoàn xã giữ 
chức danh Chủ tịch Hội LHTN Vi ệt Nam xã khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN các xã, thị trấn 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 mỗi xã, thị 
trấn đã thể hiện những dấu ấn riêng của mình thông qua các hoạt động tình nguyện 
như: ra quân thực hiện các phần việc xây dụng Nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ 
chức các hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động tình các hoạt động thể dục thể 
thao, các hội trại hè truyền thống… 

Ngoài ra, các hoạt động 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 cũng đã được Hội LHTN Vi ệt Nam các đơn vị triển khai mạnh 
mẽ, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Hội viên thanh niên và bà con nhân dân trên 
địa bàn. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN các xã, thị trấn 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, CLB tình nguyện... đã được triển khai đồng đều, rộng khắp, nâng 
cao hiệu quả rõ rệt tỉ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên. 

 (8)  

Sáng ngày 15/5/2019, tại Trường THCS Trần Cao Vân, Đoàn xã Tam Hiệp tổ 
chức lễ kết nạp đoàn viên với cho 15 học sinh trên địa bàn toàn xã. Đây là những 
học sinh có thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Xứng đáng đứng vào hàng 
ngũ của đoàn để tiếp tục phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu cao cả của người đoàn viên 
đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đưa phong trào đoàn của địa phương ngày càng phát 
triển đi lên. 

(9) 

Sáng ngày 24/5, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và 
Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Viễn thông Quảng Nam phối hợp tổ 
chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI dành cho học sinh Tiểu học, 
THCS, THPT toàn tỉnh. Tham dự có đồng chí Lê Quang Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh 
đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở 
GD&ĐT tỉnh. Tham gia hội thi năm nay, 105 thí sinh đã tranh tài về các kiến thức 
tin học thông qua hình thức thi thực hành và lý thuyết tại 3 bảng: bảng A dành cho 
khối Tiểu học, bảng B dành cho khối THCS và bảng C dành cho khối THPT.  

Qua một ngày tranh tài với tinh thần đoàn kết, khách quan, trung thực các thí 
sinh đã hoàn thành tốt các nội dung của hội thi, góp phần tạo nên thành công cho 
Hội thi tin học trẻ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI.  Đơn vị Núi Thành có 06 thí sinh 
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tham dự Hội thi lần nay, có 05 thí sinh đạt giải khuyến khích, 01 thí sinh đạt giải ba 
cấp tỉnh.  

Hội thi là hoạt động thường niên nhằm khuyến khích, động viên và thúc đẩy 
phát triển phong trào học tập, sáng tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh 
thiếu nhi toàn tỉnh; đẩy mạnh phong trào dạy và học Tin học trong các trường phổ 
thông, góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ về công nghệ thông tin. Đồng thời, tạo 
sân chơi trí tuệ cho học sinh thông qua đó tạo cơ hội cho các em được giao lưu, học 
hỏi kiến thức lẫn nhau. 

 (10) 

Nằm trong chương trình hoạt động hè năm 2019, tuần qua, Đoàn tn phối hợp 
với UBND xã Tam Hải tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với 2 
chuyên đề. Bạo lực học đường và hiếp dâm trẻ em cho hơn 200 học sinh khối 8.9 
trường THCS Trần Quý cáp. Do cô nguyễn Thị Hiệp – thạc sỹ trường trung cấp 
chính trị tỉnh Quảng Nam làm báo cáo viên 

 Tại buổi sinh hoạt tuyên truyền các em học sinh đã được nghe những nội 
dung truyền thông như: Kiến thức cơ bản về cách phòng, chống các thủ đoạn xâm 
hại tình dục trẻ em về phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, hướng dẫn 
các em cách nhận diện người xấu, những hành vi nào là bạo lực, là xâm hại tình dục 
để phòng tránh, cũng như những kiến thức về giới tính, cách xử lý khi gặp trường 
hợp xâm hại, bạo lực xảy ra... 

 Trước tình trạng quấy rối và xâm hại tình dục trẻ em ở một số địa phương 
thời gian gần đây diễn ra phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, tác động xấu trực tiếp 
cho bản thân các em thiếu nhi, gia đình và xã hội thì đây là hoạt động thiết thực 
nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của học sinh, đội ngũ giáo viên trong 
trường học về xâm hại tình dục, bạo lực học đường. Đồng thời, chủ động phòng 
ngừa; góp phần tạo cho các em có một môi trường sống, sinh hoạt lành mạnh. 

Cũng trong tuần qua, chiều ngày 21/5/2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban 
bảo vệ trẻ em xã Tam Quang phối hợp tổ chức diễn đàn trẻ em với chủ đề: Phòng 
chống bạo lực, xâm hại và đuối nước ở trẻ em năm 2019.  

Tại diễn đàn các em được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng chống bạo 
lực, xâm hại và đuối nước ở trẻ em. Ngoài ra các em còn được đối thoại với lãnh 
đạo địa phương nói lên những tâm tư nguyện vọng của mình về quyền trẻ em. Diễn 
đàn cũng tạo điều kiện cho các em gửi các thông điệp của trẻ em thông qua hội thi 
vẽ tranh thuyết trình với chủ đề Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. 

(11) 

Tuần qua, nhiều xã, thị trấn cũng đã tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN 
Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. 

Sáng ngày 24.5, Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam xã Tam Sơn lần thứ V đã diễn 
ra thành công. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN xã Tam Sơn khóa 
V, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 9 anh chị; Hiệp thương chọn cử anh Trần Xuân 
Phương- 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 7 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/. 
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Tiếp đó, sáng ngày 26.5, Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam xã Tam Tiến lần thứ V 
cũng đã diễn ra. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN xã Tam Tiến 
khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 13 anh chị; Hiệp thương chọn cử anh Trương 
Công Thảo- 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 8 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/. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN các xã, thị trấn 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 mỗi xã, thị 
trấn đã thể hiện những dấu ấn riêng của mình thông qua các hoạt động tình nguyện 
như: ra quân thực hiện các phần việc xây dụng Nông thôn mới, Khu dân cư kiểu 
mẫu của đơn vị Tam Nghĩa; Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, hoạt động 
tình nguyện giúp dân của đơn vị Tam Giang; Hoạt động ra quân thực hiện các phần 
việc xây dựng đô thị văn minh của Thị trấn Núi Thành; các hoạt động TDTT, các 
hội trại hè truyền thống của đơn vị Tam Hòa… 

Ngoài ra, các hoạt động 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 cũng đã được Hội LHTN Vi ệt Nam các đơn vị triển khai mạnh 
mẽ, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Hội viên thanh niên và bà con nhân dân trên 
địa bàn. 

Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN các xã, thị trấn 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, CLB tình nguyện... đã được triển khai đồng đều, rộng khắp, nâng 
cao hiệu quả rõ rệt tỉ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được cũng vẫn còn có nhưng khuyết điểm mà 
Hội LHTN các xã, thị trấn 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, BTV Đoàn xã, thị trấn để nhận được những hướng chỉ đạo đúng đắn 
hơn trong công tác Đoàn kết, tập hợp thanh niên. 

 

(12) 

Ngày 26/5, Hội đồng đội xã Tam Nghĩa đã tổ chức thành công Đại Hội cháu 
ngoan Bác Hồ theo hình thức báo công, tham quan các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi. 

Tham gia cùng chuyến hành trình báo công của các em thiếu nhi, có đại diện 
BTV Đoàn xã, Hội đồng đội xã, đại diện Hội Cựu chiến binh và các anh chị phụ 
trách Đội Trường tiểu học  Hùng Vương, Ngô Quyền, Trường THCS Lê Lợi và 35 
em học sinh tiêu biểu – đạt chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ tại Đại hội lần này. 

Tại Khu lưu niệm cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, Em Phạm Minh Dũng – 
Liên đội trưởng trường THCS Lê Lợi đại diện cho 35 em học sinh đọc báo công  



7 
 

kính dâng lên Đảng, Bác Hồ kính yêu, các cấp, các ngành những thành tích mà các 
em đã đạt được trong năm học vừa qua. Tại đây các em được Hội đồng đội xã Tam 
Nghĩa trao chứng nhận “ Cháu ngoan Bác Hồ” thành tích xứng đáng với sự nỗ lực 
học tập và rèn luyện của các em trong năm học 2018-2019. 

Tiếp tục chuyến hành trình, Đoàn đã tổ chức cho các em học sinh viếng 
hương, tham quan chứng tích Sơn Mỹ, mộ chí sỹ yêu nước cụ Huỳnh Thúc Kháng. 

Chuyến hành trình báo công đã khép lại trong tâm trạng đầy luyến tiếc xen 
lẫn phấn khởi, tự hào. Các em thiếu nhi hứa sẽ đoàn kết, thi đua thực hiện tốt 5 điều 
Bác dạy xứng đáng là thế hệ chủ nhân đất nước tương lai. 

 (13)  

Tuần qua, Đoàn xã Tam Xuân 2 cũng tổ chức chuỗi các hoạt động sôi nổi, 
thiết thực chào mừng Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi Thành lần thứ VI. 
Trong đó, tiêu biểu như các hoạt động: Diễn đànTrẻ em với các vấn đề về trẻ em 
cho gần 200 em học sinh trên địa bàn xã; Tặng quà cho 34 trẻ em khuyết tật nhân 
ngày quốc tế thiếu nhi 1/6; Tổng kết công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm 
học 2018 - 2019 và trao Giấy chứng nhận Cháu Ngoan Bác Hồ cho 60 em đội viên 
tiêu biểu của 3 liên đội THCS Chu Văn An, TH Nguyễn Văn Trỗi, TH Đỗ Thế 
Chấp; phối hợp cùng Hội phụ nữ xã và trường THCS Chu Văn An tổ chức buổi 
truyền thông " Nâng cao kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em gái khỏi nguy cơ xâm 
hại tình dục" tại buổi tuyền thông có sự tham gia của Hội phụ nữ huyện, Đảng ủy, 
các hội đoàn thể của xã, ban giám hiệu nhà trường cùng 180 em học sinh nữ khối 
6,7,8 của trường; Đoàn thanh niên phối hợp cùng Mặt trận và các đoàn thể trao xuất 
quà cho hộ thoát nghèo NGuyễn Thị Liễu thôn Bích Ngô, xuất quà trị giá 500.000 
đồng… 

 (14)  

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941- 
15/5/2019), 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Sáng ngày 26/5/2019, Hội đồng đội xã Tam Hiệp tổ chức Đại hội cháu ngoan 
Bác Hồ theo hình thức Báo công “Tìm về  di tích lịch sử và văn hóa Quảng Nam”. 
Tham gia Đại hội có 37 học sinh là những đội viên tiêu biểu, là cháu ngoan Bác Hồ 
của 3 trường TH, THCS trên địa bàn xã. Trong Đại hội các em đã được tham quan 
các di tích lịch sử như: Thánh địa Mỹ Sơn, tượng đài Mẹ Thứ, nhà lưu niệm Võ Chí 
Công... 

 Thông qua đại hội này các em có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi, tìm hiểu các 
giá trị văn hóa truyền thống lịch sử của dân tộc giúp các em trang bị kiến thức và sẽ 
là hành trang bổ ích cho các em trên con đường khám phá, chinh phục tri thức trong 
tương lai. 

Trước đó, Sáng ngày 25/5/2019, tại Hội trường UBND xã Tam Hiệp. BCH 
Đoàn xã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn năm 
2019 cho bí thư, phó bí thư, BCH các chi đoàn. 

Tại buổi tập huấn, BCH Đoàn xã đã triển khai nội dung các bài học lý luận 
chính trị của Đoàn; Kỹ năng phòng ngừa đấu tranh với tệ nạn ma túy; Tuyên truyền 
tác hại của rượu bia, thuốc lá, chất kích thích; Tuyên truyền các kết luận của BCH, 
BTV Trung ương Đoàn khóa XI, các nghị quyết của Trung ương Đảng khóa XII; 
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Triển khai nội dung kế hoạch xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động; Đồng thời CLB 
Storm tập huấn các bài múa dân vũ… 

Tham gia tập huấn có trên 70 ĐVTN đến từ các chi đoàn. Tập huấn đợt này là 
dịp để cho cán bộ ĐVTN gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau, đồng thời bồi dưỡng kỹ 
năng, nghiệp vụ công tác đoàn để vận dụng vào thực tiễn tại đơn vị mình nhất là dịp 
sinh hoạt hè. 

(15) 

Tuần qua, sáng ngày 23/5, tại hội trường UBND xã Tam Anh Bắc, Đoàn xã 
Tam Anh Bắc đã tham mưu UBND xã, Ban Chỉ đạo hoạt động hè xã tổ chức cuộc 
họp Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động hè năm 2019. 

Hoạt động này nhằm tăng cường công tác chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thanh 
thiếu nhi; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để các em tham gia các hoạt động bổ 
ích, thiết thực trong dịp hè. 

Hoạt động hè năm nay sẽ có 4 nội dung chính gồm: Công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng và hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa; Các hoạt động xã hội, tình nguyện và 
các hoạt động văn hóa văn nghệ - TDTT, vui chơi giải trí; Tổ chức các hoạt động giáo 
dục pháp luật và quản lý giáo dục học sinh cá biệt; Phối hợp tổ chức ôn tập văn hóa: Cụ 
thể: tổ chức phổ biến các luật về trẻ em, giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, 
công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Tập hợp đoàn viên thanh niên là 
sinh viên về nghĩ hè mở các lớp ôn tập về văn hóa, bổ trợ kiến thức, dậy tin học, 
ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi trong dịp hè, nhất là các em khó khăn, học lực trung 
bình, yếu .  

Bên cạnh đó, chương trình sẽ tổ chức bồi dưỡng, trang bị kỹ năng cho các 
thanh thiếu nhi, đặc biệt là giáo dục kỹ năng sống, thực hành xã hội, phòng chống 
đuối nước, phòng chống tại nạn thương tích trẻ em. Tăng cường các hoạt động vui 
chơi giải trí lành mạnh như: trại hè, học kỳ quân sự, các trò chơi dân gian, chương 
trình múa hát, tổ chức giải bóng đá… Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 
hè năm 2019, thành lập và phát huy hiệu quả các đội hình thanh niên tình nguyện tại 
chỗ. 

Hội Nghị cũng đã phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách quản 
lý, giám sát và triển khai hoạt động hè ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn xã. 

Tiếp đó, Ban chỉ đạo hoạt động hè xã Tam Mỹ Tây tổ chức Hội nghị triển 
khai kế hoạch hoạt động hè vào sáng ngày 24/5/3019 và Ban Chỉ Đạo Hoạt Động hè 
xã Tam Mỹ Đông đã tổ chức hội nghị triển khai hoạt động hè và tháng hành động vì trẻ 
em năm 2019 vào ngày 22.5 

 


