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Tài li ệu sinh hoạt chi đoàn tháng 6 

(1) 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, 
Với mong muốn thắt chặt thêm tình đoàn kết, tăng cường giao lưu, hợp tác, học hỏi 
lẫn nhau, tạo phong trào thi đua sôi nổi trong các hoạt động Đoàn, sáng ngày 1/6 
vừa qua, Đoàn xã Tam Hải đã phối hợp với Đoàn xã Bình Quý, Đoàn xã Bình phục- 
huyện Thăng Bình tổ chức lễ kết nghĩa giữa 03 đơn vị tại UBND xã Tam Hải, huyện 
Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Buổi giao lưu và kết nghĩa giữa ba đơn vị có gần 100 
ĐVTN tham gia 

Hoạt động giao lưu kết nghĩa được tổ chức trên tinh thần vui tươi, thoải mái 
và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Hoạt động giao lưu kết nghĩa có ý nghĩa đặc biệt 
trong bối cảnh công tác thanh niên đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay, qua đó, 
các đơn vị tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm, học hỏi với nhau những mô 
hình hay  cách làm mới sáng tạo trong công tác Đoàn – Hội để tổ chức các hoạt 
động phong trào Đoàn ngày càng hiệu quả, tỉ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên được 
nâng lên đáng kể.  

Sau buổi họp mặt là những hoat động ý nghĩa được diễn ra: như Hưởng ứng 
ngày môi trường thế giới 5.6 và  ra quân ngày thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh; ra 
quân dọn vệ sinh môi trường bãi biển, Chi bộ Quang Ánh Minh; Tặng 10 suất quà 
cho 10 em hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; trao đổi nhau các kỹ năng truyền tin, 
gút dây, các bài dân vũ múa hát tập thể, kỹ năng tổ chức trò chơi nhỏ, các kĩ năng 
team building như Đua thuyền trên cát, Gắp ống hút về đích ,Vòng quay tiếp sức…. 

(2) 

Nằm trong chương trình hoạt động hè năm 2019, tuần qua, Đoàn xã Tam 
Quang đã tổ chức thành công Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2018-2019. Đại 
Hội Cháu ngoan Bác Hồ xã Tam Quang  năm học 2018-2019 diễn ra với 35 đội viên 
là những đội viên tiêu biểu xuất sắc đại diện cho trường  tiểu học Phạm Văn Đồng, 
trường tiểu học Nguyễn Trường Tộ, trường THCS Trần Hưng Đạo trên  địa bàn  xã 
tham dự. Tại Đại hội, các  em được  báo công tại  Tượng  đài Mẹ Thứ và thăm quan 
du lịch  tại  Vinpearl Nam Hội An.  Đây là  phần  thưởng  cho  các  em sau  một 
năm  phấn  đấu  đạt  được những  thành tích  cao nhất trong năm học 2018-2019 vừa 
qua.  

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. 

Cũng trong tuần qua, chiều ngày  31/5, đoàn  xã Tam Quang phối hợp  với 
ban bảo về trẻ em xã đến thăm và  tặng  quà  cho  các em trẻ em khuyết tật trên địa 
bàn xã  nhân  ngày quốc tế thiếu nhi 1/6. 

 

(3) 

Sáng ngày 02/ 06, Đoàn Thanh niên cùng với UBMTTQ VN, Hội Cựu chiến 
binh, hội phụ nữ và Hội nông dân xã Tam Giang đã tổ chức Lễ phát động hưởng 
ứng Ngày Môi trường thế giới và phát động ra quân tổng vệ sinh ,diễu hành bảo vệ 
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môi trường trên địa bàn xã. Lễ phát động lần này thu hút hơn 100 đoàn, hội viên 
tham gia. 

Với chủ đề ngày môi trường thế giới năm nay là “chống ô nhiễm không khí”, 
các ban ngành, đoàn thể của xã Tam Giang đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp và nhân dân đóng trên địa bàn xã hãy có những hành động thiết thực để bảo 
vệ môi trường như dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh xử lý chất 
thải, rác thải, trồng, chăm sóc bảo vệ cây xanh , nhằm giảm thiểu mức độ tác động 
của các loại chất thải tới hoạt động sinh hoạt, sản xuất và sức khỏe con người…; 
từng bước nâng cao nhận thức của tất cả mọi người, cùng chung tay làm cho môi 
trường sống ngày càng tốt đẹp hơn. 

Cũng tại buổi phát động, đã cho ra mắt mô hình cộng đồng chung tay bảo vệ  
môi trưòng, chống rác thải nhựa. 

Sau lễ phát động đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân ra quân 
dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, các trục đường liên thôn, phát quang khu vực cầu 
Tam Giang, trồng hoa tuyến đường mẫu tại thôn Đông Bình, …. cùng với việc treo 
băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường. 

Cũng trong tuần qua, hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6, Sáng ngày 
02/6/2019 Đoàn xã Tam Hiệp ra quân dọn vệ sinh khu vực sân vận động Tam Hiệp. 
Tại đây ĐVTN đã tham gia phát quang diệt cây mai dương, dọn vệ sinh môi trường. 
Tham gia hoạt động lần này có 15 ĐVTN trên địa bàn xã. 

 

(4) 

Sáng ngày 28/5 vừa qua, Ban chỉ đạo Hoạt động hè xã Tam Mỹ Tây đã tổ 
chức thành công Diễn đàn trẻ em năm 2019 với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề 
phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em". 

Tham dự diễn đàn có đồng chí Phan Đình Dung Bí thư Đảng ủy; Các đồng 
chí lãnh đạo đại diện chính quyền địa phương, các ban, ngành, Mặt trận, Hội đoàn 
thể xã, BGH nhà trường, TPT Đội, cùng với sự có mặt của 60 em học sinh trong độ 
tuổi từ 10 đến 16 tuổi thuộc 2 trường trung học cơ sở Lê Văn Tâm và Tiểu học 
Hoàng Hoa Thám. 

Diễn đàn lần này được tổ chức với hình thức đa dạng hóa các hoạt động dành 
cho trẻ, cụ thể: Các nội dung truyên thông được tổ chức dưới các hình thức như: vẻ 
tranh theo chủ đề, các thông điệp cụ thể, thiết thực về các vấn đề liên quan đến trẻ 
tại địa phương. Đặc biệt, thông qua  hoạt động tổ chức cho trẻ được đối thoại trực 
tiếp với đại biểu các ngành có liên quan về các vấn đề trẻ đang quan tâm, tạo cơ hội 
cho các em được nói lên tiếng nói về những mong đợi của mình.  

Tại diễn đàn đã có 05 nhóm vấn đề có liên quan đến trẻ em tại địa phương: 
(1) vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; (2) vấn đề về phòng, chống tai 
nạn, thương tích trẻ em; (3)Vấn đề về vui chơi giải trí cho trẻ; (4) Về ngăn chặn bạo 
lực học đường; 5, Phòng chống đuối nước, được đại biểu ban ngành có liên quan đã 
kịp thời giải đáp thỏa đáng… qua đó nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm của 
trẻ trong việc thực hiện quyền của mình; đồng thời đã tạo được niềm tin đối với trẻ 
em về sự quan tâm chăm sóc bảo vệ của xã hội, cộng đồng. 
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Tại diễn đàn UBND xã đã tặng 18 suất quà cho trẻ em nghèo trị giá 
150.000đ/1 xuất; tặng 5 suất quà cho 5 nhóm vẻ tranh đẹp và thuyết trình trong buổi 
diễn đàn. 

Diễn đàn trẻ em năm 2019, là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng hành 
động vì trẻ em. 

Tiếp đó, sáng ngày 1.6, Đoàn xã Tam Thanh phối hợp U BND xã và các 
ngành tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2019 với sự tham gia của 60 em học sinh đến từ 
các trường TH và THCS trên địa bàn xã và các đồng chí lãnh đạo địa phương. Tại 
chương trình đã tổ chức thi vẽ tranh theo chủ đề; tổ chức đối thoại với các đồng chí 
lãnh đạo Đnảg, chính quyền địa phương về những khúc mắc của các em xoay quanh 
các vẫn đề như bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em, tai nạn thương tích, 
đuối nước ở trẻ em… Tại diễn đàn, Ban tổ chức diễn đàn cũng đã tặng nhiều phần 
quà ý nghĩa nhân ngày Quốc tế thiếu nhi cho các em tham gia diễn đàn. 

Cùng ngày, Đoàn xã Tam Sơn đã phối hợp với UBND xã và các ngành tổ 
chức diễn đàn trẻ em với sự tham gia của 60 em đại diện cho hơn 700 thiếu niên thi 
đồng toàn xã. Diễn đàn diễn ra với các nội dung tương tự như các đơn vị Tam Mỹ 
Tây và Tam Thạnh. 

Thông qua diễn đàn, các em đã có dịp nói lên những tâm tư, nguyện vọng của 
mình, đồng thời được trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng sống cũng như cách 
phòng tránh các tệ nạn, tại nạn xảy ra trong cuộc sống. Đặc biệt là trong những ngày 
hè sắp đến gần.  

 (5) 

 Ngày 27/5 vừa qua, Hội Đồng Đội xã Tam Anh Nam tổ chức Ngày hội 
"Thiếu nhi vui khỏe-Tự hào Đội ta" năm 2019 nhằm kỷ niệm 78 năm ngày TL Đội, 
129 năm ngày sinh Bác Hồ, chào mừng tháng hành động vì trẻ em. Qua một ngày, 
Hội Đồng Đội xã đã phối hợp liên đội các trường THCS Nguyễn Khuyến, TH 
Nguyễn Hiền, TH Mạc Đĩnh Chi tổ chức các nội dung như lễ diễu hành chào mừng 
Ngày TL Đội, tuyên dương đội viên tiêu biểu, tổng phụ trách tiêu biểu, thi trưng bày 
các gian hàng gồm các sản phẩm sáng tạo do các em học sinh tự làm, thi đồng diễn 
semaphore,múa hát tập thể, thi chỉ huy đội giỏi. Bên cạnh đó, trong buổi chiều Hội 
đồng đội xã còn tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng chống đuối nước cho 
các em học sinh giúp các em có thêm kiến thức để bảo vệ mình. Ngày hội "Thiếu 
nhi vui khỏe-Tự hào đội ta đã tạo không khí vui tươi cho các em học sinh trước khi 
bước vào mùa hè, là sân chơi thiết thực, bổ ích, đồng thời tạo điều kiện cho các em 
giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, giúp các em trau dồi các kỹ năng cho bản 
thân. Kết thúc ngày hội Ban Tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đơn vị Trường 
THCS Nguyễn Khuyến, Giải nhì toàn đoàn cho đơn vị Trường TH Nguyễn Hiền. 

  Tiếp đó. tối ngày 1/6, Ban Chỉ đạo Hoạt động hè xã Tam Anh Nam tổ chức 
sinh hoạt hè đồng loạt tại 6/6 thôn. Trong buổi có các đồng chí trong BCĐ hoạt 
động hè xã được phân công đứng điểm, các đồng chí trong quân dân chính các thôn. 
Tại đây, các chi đoàn đã tổ chức tiếp nhận danh sách đăng ký tham gia sinh hoạt hè, 
quán triệt các nội dung trong hè và tổ chức vui ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các 
em. Sau buổi sinh hoạt này, hàng tuần các chi đoàn sẽ tổ chức sinh hoạt cho các em 
học sinh về nghỉ hè với nhiều nội dung như sinh hoạt tập thể, tập huấn các kỹ năng, 
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tuyên truyền pháp luật giúp các em thanh thiếu niên có một mùa hè vui và bổ ích.      
       

(6) 

Thực hiện kế hoạch hoạt động hè năm 2019, từ ngày 25/5 đến ngày 10/6 các 
chi đoàn thuộc Đoàn xã Tam Giang đã nô nức tổ chức các hoạt động hè cho sinh 
viên, học sinh các em thiếu nhi về hè.  

 Với phương châm của Đoàn xã ngay từ đầu năm, việc tổ chức sinh hoạt hè từ 
các chi đoàn phải đổi mới có cách làm hay, không theo rập khuôn, mang tính hình 
thức như những năm trứơc. Nên đã quán triệt đến tất cả chi đoàn, cần phát huy tính 
sáng tạo, chủ động, tạo được sân chơi bổ ích cho các em về sinh hoạt hè. 

 Sôi nổi nhất phải kể đến chi đoàn Đông Xuân, một chi đoàn vững mạnh của 
Đoàn xã. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động thường niên, năm nay chi đoàn đã 
đem đến được chương trình giáo dục kĩ năng sống cho học sinh về hè. Đó là những 
kĩ năg như: kĩ năg từ chối dành cho học sinh tiểu học, kĩ năng phòng chống đuối 
nước, kĩ năng phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em… những nội dung hết sức cần 
thiết và bổ ích, đem đến cho tất cả các em những kiến thức căn bản và áp dụng trong 
cuộc sống hằng ngày.  

 Chi đoàn Hoà An – một chi đoàn được xem là đầu tàu của phong trào Đoàn. 
Tại buổi sinh hoạt hè đã thu hút gần 100 em tham gia. Đặc biệt, tại buổi sinh hoạt 
lần này Đoàn thanh niên xã đã chọn chi đoàn Hoà An làm điểm cho việc xây mô 
hình 1 + 1, với chủ trương tập hợp, đoàn kết thanh niên, một đoàn viên giới thiệu 
được ít nhất một thanh niên vào Đoàn; một hội viên giới thiệu ít nhất một thanh niên 
vào Hội; chi đoàn, chi hội thành lập thêm được ít nhất một chi đoàn, chi hội. 

 Cùng với đó thì chi đoàn Đông Bình và Đông An cũng tổ chứuc sinh hoạt hè 
sôi nổi, với nhiều  hoạt động thiết thực.  

 (7) 

Trong tuần qua, đoàn xã Tam Hiệp phối hợp UBND xã tổ chức thành công 
giải bóng đá thiếu niên năm 2019. Tham gia giải đấu lần này có 7 đội bóng của 7 
thôn trên địa bàn xã.  

Trải qua sáu ngày thi đấu tranh tài hấp dẫn ban tổ chức đã trao giải nhất cho 
đội bóng thôn Vân Thạch, giải nhì đội bóng thôn Phái Nhơn, đồng giải ba thuộc về 
đội bóng thôn Mỹ Bình và đội bóng thôn Vĩnh Đại. Bên cạnh đó BTC còn trao hai 
giải cá nhân cho cầu thủ thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và thủ môn xuất sắc nhất qua 
đó giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về vận động viên Nguyễn Doãn Văn 
Thành thôn Nam Sơn và vận động viên Nguyễn Hữu Đạt thôn Vân Thạch.  Giải thủ 
môn xuất sắc nhất thuộc về vận động viên Bùi Ngọc Tường thôn Vân Thạch.  

Giải bóng thiếu niên xã Tam Hiệp đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp 
các em học sinh rèn luyện nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. 

 

(8) 

Tuần qua, Tại xã Tam Xuân 2, Đoàn thanh niên cũng đã tổ chức triển khai 
nhiều nội dung, phần việc ý nghĩa. 
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Chiều Ngày 5/6, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể cùng lực lượng 
thanh niên Tam Xuân 2 tổ chức Lễ mit ting ngày môi trường thế giới 5/6/2019 và tổ 
chức ra quân dọn vệ khu vực Bà Bầu, chợ Bà Bầu. Hoạt động có sự tham gia của 
Đảng ủy, UBND, các ban ngành đoàn thể cùng 50 bạn ĐVTN tham gia hoạt động. 

Trong tuần, sáng ngày 8/6, Đoàn xã  Tam Xuân 2 tham mưu Ban Chỉ đạo 
hoạt động hè xã họp triển khai một số nội dung trong Hè và họp bàn về Hội trại Hè 
truyền thống năm 2019. Theo dự kiến, Hội trại hè truyền thống năm 2019 sẽ được tổ 
chức vào ngày 26,27/7. 

Tiếp đó, tối ngày 9/6/2019. BCH Đoàn xã tổ chức họp BCH sơ kết hoạt động 
6 tháng và triển khai hoạt động công tác đến trong năm 2019. 

Cũng trong tuần qua, Sáng ngày 6/6/2019, Hội người cao tuổi thị trấn núi 
thành tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống người cao tuổi VN. Đoàn thanh niên thị 
trấn cũng đã tặng 02 xuất quà cho 02 cụ già neo đơn trện địa bàn thị trấn Núi Thành. 

 

(9) 

Sáng ngày 8/6, Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội LH Phụ nữ, Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Nghĩa phát động ra quân Hưởng ứng ngày Môi trường 
Thế giới ngày (5/6) tại khu di tích lịch sử “Rừng Định Phước”. 

Sau lễ phát động, nhằm hưởng ứng thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc về tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường năm 2019, cán bộ 
Hội viên xã Tam Nghĩa đã có những việc làm cụ thể, thiết thực như: ra quân trồng 
cây xanh, thu gom rác thải dọn vệ sinh tại Khu di tích … để hưởng ứng ngày môi 
trường thế giới năm nay. 

Trước đó, các Hội đoàn thể đã tổ chức tuyên truyền đến hội viên mình nhằm 
vận động nhân dân nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh 
quan đường làng, ngõ xóm xanh, sạch đẹp, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí nâng 
cao xây dựng nông thôn mới. 

 (10) 

Thực hiện theo chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu Nhi xã 
Tam Mỹ Đông năm 2019, vừa qua, trong thời gian 2 ngày từ ngày 05 đến ngày 06/6 
Đoàn Thanh niên – Hội đồng đội xã Tam Mỹ Đông tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác 
Hồ năm học 2018 - 2019 cho các em đội viên của lớp 4,5 trường Tiểu học Đinh Bộ 
Lĩnh và lớp 6,7,8,9 trường THCS Nguyễn Trãi Đại hội bằng hình thức báo công tại 
Bến Phu Văn Lâu thành phố Huế.  

Đại hội đã trao tặng chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ Cho 18 em học sinh của 
hai trường đã có thành tích xuất sắc năm học 2018-2019.  

Sau lễ báo công đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ đến thăm quan tại khu Đại 
nội Huế, Chùa Thiên Mụ, Chùa Từ Đàm, Lăng Tự Đức, Sông hương, Cầu Thiết 
Lim, nhà lưu niệm Phan Bội Châu, chợ Đông Ba tại Thành Phố Huế.  

Kết thúc đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm 2018-2019 của Đoàn xã Tam Mỹ 
Đông đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đại biểu lãnh đạo và các em học sinh và 18 
đại biểu cháu ngoan Bác Hồ sẽ viết bài thi về ý nghĩa của 2 ngày đại hội cháu ngoan 
Bác Hồ tại Thành Phố Huế.  



6 
 

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ bằng hình thức báo cáo tại các địa chỉ đỏ là hoạt 
động được Đoàn xã Tam Mỹ Đông tổ chức hằng năm. 

(11) 

Sáng ngày 15/6 vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Núi Thành đã tổ chức 
ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019 tại nhà Văn hóa xã Tam 
Thạnh. Về tham dự hoạt động có đồng chí Ngô Đức An- Phó Chủ tịch UBND huyện 
cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể của huyện và 
xã Tam Thạnh cùng sự góp mặt của trên 100 ĐVTN. 

Tại Lễ ra quân, công ty CP Ô tô Chu Lai – Trường Hải tặng công trình tình 
nghĩa trị giá 30 triệu đồng cho xã Tam Thạnh; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 
tặng 01 nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng cho người nghèo của xã; Huyện đoàn 
Núi Thành tặng Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” trị giá 15 triệu đồng 
cho Đoàn xã Tam Thạnh. Dịp này, Ban liên lạc Hội cựu cán bộ Đoàn huyện Núi 
Thành và Đoàn thanh niên Cảng hàng không Chu Lai tặng 20 suất quà cho 20 em 
học sinh vượt khó học giỏi, đạt thành tích cao trong năm học 2018 – 2019 của  các 
xã Tam Trà, Tam Thạnh, Tam Sơn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng. Cũng tại buổi 
lễ, BTV Huyện đoàn Núi Thành cũng đã ra mắt các đội hình tình nguyện “Tiếp sức 
mùa thi”; “Hoa phượng đỏ”, “K ỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”. Đây sẽ là những 
đội hình nòng cốt trong việc triển khai và ra quân thực hiện các chiến dịch tình 
nguyện trong mùa hè năm 2019 này. 

Sau lễ, các đội hình tình nguyện đã ra quân các phần việc như: Khám bệnh và 
cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 150 trẻ em nghèo; Ra quân thi công 01km “Thắp 
sáng đường quê” tại thông Trung Hòa; Ra quân phát quan tuyến đường vào và chỉnh 
trang khuôn viên Khu di tích Huyện ủy Nam Tam Kỳ; Ra quân giúp đỡ thi công xây 
dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo; Tư vấn Luật đất đai, Luật BHXH; Cấp, đổi 
chứng minh nhân dân cho gia đình chính sách, người già neo đơn…   

Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm nay được Ban Thường vụ Huyện 
đoàn chọn chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng” với phương châm “Sáng 
tạo- thiết thực- hiệu quả- An toàn” trong đó tập trung vào thực hiện các công trình, 
phần việc chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; chuyển giao tiến 
bộ khoa học kỹ thuật; thực hiện chương trình hành động lớn Đoàn thanh niên tham 
gia giảm nghèo bền vững. Đồng thời tham gia giải quyết các vấn đề nóng của xã hội 
như xóa các điểm đen về môi trường; thành lập các đội hình chuyên ở cấp huyện để 
tập huấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước 
và xâm hại trẻ em; hỗ trợ, tư vấn cho trẻ em; tổ chức sinh hoạt hè, ôn tập hè, dạy 
bơi, dạy ngoại ngữ… 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 được chia thành các hoạt động 
sau: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”; Chiến dịch: “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng 
đỏ”, “K ỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”. Theo đó, các chương trình, chiến dịch này 
sẽ được đoàn cơ sở triển khai hướng đến các khối đối tượng thanh niên cụ thể, có 
trọng tâm, trọng điểm rõ ràng, có tính bền vững đồng thời phát huy tối đa chất xám 
của đoàn viên thanh niên trong các hoạt động tình nguyện, bên cạnh đó có sự linh 
hoạt để thanh niên có thể tiếp cận, chọn lựa cho mình hoạt động phù hợp và đảm 
bảo sự an toàn cho lực lượng thanh niên tình nguyện. 

(12) 
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Sáng ngày 16/6, xã Tam Hiệp tổ chức khai mạc giải bóng đá nam thanh niên 
năm 2019. 

Giải đấu năm nay diễn ra với sự tham gia của 9 đội bóng đến từ 9 thôn trên 
địa bàn xã. 

Giải bóng đá nam thanh niên năm 2019 là giải đấu thường niên của xã Tam 
Hiệp diễn ra trong dịp hè, thu hút được nhiều vận động viên tham gia. Giải đấu được 
chia thành 02 bảng đấu với 7 đội bóng tham gia, bảng thi đấu theo thể thức vòng 
tròn tính điểm chọn ra bốn đội cao điểm nhất để thi đấu bán kết chọn ra hai đội thi 
đấu vòng chung kết tranh cúp vô địch.  

Ngay sau chương trình khai mạc đã diễn ra trận đấu đầu tiên giữa đội bóng 
thôn Vân Thạch và đội bóng thôn Vĩnh Đại, kết quả chung cuộc đội bóng thôn Vân 
Thạch đã thắng đội bóng thôn Vĩnh Đại với tỷ số 3-0. Trận đấu khai mạc được diễn 
ra trong không khí sôi nổi, hai đội bóng đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng 
hay và những bàn thắng đẹp. Đây là hoạt động bổ ích nhằm thực hiện theo cuộc vận 
động “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời giải đấu là 
dịp để thanh niên trên địa bàn xã có cơ hội giao lưu học hỏi tăng cường hơn nữa 
hiệu quả trên mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn toàn xã. 

(13) 

Nằm trong chuỗi các hoạt động hè năm 2019, từ ngày 11/6 đến ngày 15/6 tại 
sân vận động xã Tam Anh Nam, BCĐ Hoạt động hè xã Tam Anh Nam tổ chức chức 
giải bóng đá thiếu niên hè xã Tam Anh Nam năm 2019. Giải đấu quy tụ 6 đội bóng 
đến từ 6 thôn trên địa bàn xã.  

Qua 5 ngày thi đấu sôi nổi, giải đấu đã kết thúc với kết quả: đội bóng Tiên 
Xuân 1 giành chức vô địch, đội Diêm Phổ giành giải nhì, đội Mỹ Sơn giành giải ba 
và đội Nam Định đạt giải Phong cách. 

Giải bóng đá thiếu niên hè năm 2019 đã góp phần tạo sân chơi lành mạnh, 
giúp các em thiếu niên rèn luyện sức khỏe trong dịp hè, tạo được sự hưởng ứng, 
đồng tình của quý phụ huynh và bà con nhân.  

Tiếp đó, sáng ngày 17/6, nằm trong chiến dịch tình nguyện hè năm 2019, 
Đoàn xã Tam Anh Nam phối hợp Hội Chữ thập đỏ xã và tổ thiện nguyện thôn Diêm 
Phổ phát cháo tình thương tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Trong 
buổi có 15 Đoàn viên thanh niên tham gia. 

Cũng trong tuần vừa qua, các chi đoàn trên địa bàn xã Tam Anh Nam đã tích 
cực tổ chức các buổi sinh hoạt hè cho các em học sinh và ĐVTN. Kết quả, đã tổ 
chức được 6 đêm sinh hoạt với gần 200 em học sinh tham gia. Trong buổi các em 
được các anh chị ĐVTN tổ chức các trò chơi sinh hoạt tập thể, tập huấn các điệu 
nhảy dân vũ, cha cha. Ngoài ra, Chi đoàn Tiên Xuân 2 đã ra quân dọn vệ sinh trên 
tuyến đường trục thôn dài 1km hưởng ứng tháng hành động vì môi trường. 

(14) 

Đoàn xã Tam Quang vừa phối hợp với Hội LH Phụ nữ xã tổ chức ra quân dọn 
vệ sinh môi trường với sự tham gia của hơn 30 đoàn, hội viên của toàn xã. Đây là 
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hoạt động thường xuyên của xã nhằm chung tay bảo vệ môi trường, chống rác thải 
nhựa, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. 

(15) 

Trong tuần qua, Đoàn thanh niên thị trấn Núi Thành đã tham mưu BCĐ Hoạt 
động hè thị trấn tổ chức thành công các trận cuối cùng của giải bóng đá các CLB mở 
rộng. Giải đầu năm nay diễn ra với sự tham gia của 20 CLB bóng đá trên địa bàn thị 
trấn và các xã lân cận. 

Qua gần 20 ngày tranh tranh tài với nhiều trận cầu gay cấn, nhiều pha bóng 
với chất lượng chuyên môn cao, chiều ngày 13/6/2019 đã diễn ra trận chung kết 
giữa 2 đội FC Stars 92 và FC Thông sport. Trận đấu đã diễn ra trong không khí sôi 
nỗi đầy quyết tâm của cả 2 đội. Sau 2 hiệp đấu chính thức, 2 đội hòa nhau với tỉ số 
1-1. Bước vào loạt đấu luân lưu cân não, với bản lĩnh và sự quyết tâm của sức trẻ, 
đội bóng FC sport 92 đã giành chiến thắng với tỉ số 4-1 và lên ngôi vô địch. Giải nhì 
thuộc về CLB Thông Sport, đồng giải ba thuộc về hai CLB là Hoành Thành Danh 
và flemdry. Ban Tổ chức cũng trao nhiều giải phụ cho các cá nhân khác.  

(16) 

Chiều ngày 17/6, Đoàn thanh niên xã Tam Anh Bắc phối hợp với ban VHTT 
xã tổ chức khai mạc giải bóng đá thiếu nhi hè năm 2019. Giải bóng diễn ra với sự 
tham gia của 05 đội bóng thiếu nhiên đến từ các thôn trên địa bàn xã.  

Giải bóng năm nay diễn ra với thể thức thi đấu vòng tròn chọn 2 đội có điểm 
số cao nhất, nhì để thi đấu chung kết chọn ra đội vô địch. 

Giải bóng đá thiếu niên hè là hoạt động thường niên do Đoàn xã Tam Anh 
Bắc phối hợp cùng BCĐ hoạt động hè xã tổ chức. Đây là sân chơi lành mạnh giành 
cho các em thiếu nhi mỗi dịp nghỉ hè nhằm tăng cường giao lưu, đoàn kết, học tập, 
rèn luyện sức khỏe. 

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra  trận thi đấu giữa đội bóng: An Lương gặp 
Đức Bố 1 và Thuận An gặp Đức Bố 2. 

Các trận thi đấu diễn ra trong 6 ngày và dự kiến kết thúc vào ngày 22/6/ 2019.   

 

 


