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Tài li ệu sinh hoạt chi đoàn tháng 7 

(1) 

Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Trong 2 ngày 28 và 29/6 vừa qua, 
tại trung tâm văn hóa xã Tam Mỹ Tây, Huyện đoàn Núi Thành đã phối hợp với các 
cơ quan, ban ngành Đoàn thể huyện Núi Thành tổ chức Ngày hội Văn háo thể thao 
miền Núi và tôn vinh gia đình văn hóa tiêu biểu lần thứ VI, năm 2019. 

Đến dự lễ khai mạc ngày hội có các đồng chí Thường trực Huyện ủy- HĐND 
- UBND - UBMTTQ Việt Nam Huyện, các đại biểu lãnh đạo đại diện cho các ban 
ngành đoàn thể của huyện, đại biểu các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và 
ngoài tỉnh, phóng viên Đài truyền thanh truyền hình của huyện cũng về dự và đưa 
tin. Đặc biệt là sự có mặt của hơn 200 trại sinh đến từ 5 xã miền Núi của huyện Núi 
Thành (Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây, Tam Thạnh, Tam Sơn, Tam trà) và 136 Gia 
đình Văn hóa tiêu biểu đến từ 17 xã, thị trấn đã về tham dự tạo không khí vui tươi 
phấn khởi cho ngày hội.  

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành 
Ngô Đức An, Trưởng ban tổ chức cho rằng: Ngày hội VH-TT miền Núi và Tôn vinh 
GĐVH tiêu biểu huyện Núi Thành năm 2019 là dịp để quảng bá thắng cảnh, văn hóa 
truyền thống, tiềm năng du lịch của các xã miền Núi và thu hút đầu tư vào Núi 
Thành. Tổ chức giao lưu văn hóa giữa các địa phương miền Núi, trao đổi kinh 
nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa - thể thao 
truyền thống. Đồng thời, tôn vinh và tạo điều kiện để các Gia đình văn hóa tiêu biểu 
toàn huyện có dịp gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ, động viên nhau làm tốt hơn nữa cuộc 
vận động xây dựng GĐVH.  

Ngày hội có nội dung phong phú với nhiều hoạt động Văn hóa - thể thao đa 
dạng như: Cắm trại, trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, 
hoat động của các gian hàng ẩm thực vùng miền với các đặc sản tươi ngon của từng 
vùng, bóng đá nữ, bóng chuyền nam, chương trình Nghệ thuật quần chúng, và các 
trò chơi dân gian đã thu hút hàng trăm khách đến thăm quan và hòa quyện vào 
không khí chung của ngày hội.  

Tại ngày hội đã tổ chức thành công “ Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” 
nhằm để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, 
hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và hội nhập quốc tế.  

Theo đánh giá của BTC, tất cả các đơn vị, địa phương đã có sự chuẩn bị tốt về 
mọi mặt; nhiệt tình tham gia các phần thi của các đơn vị đến từ 5 xã miền Núi. Đặc 
biệt, công tác chuẩn bị của UBND xã Tam Mỹ Tây- đơn vị đăng cai tổ chức - rất 
chu đáo và trách nhiệm, cụ thể và chi tiết trên từng lĩnh vực. Cũng như sự vào cuộc 
đồng bộ và đầy trách nhiệm của các cơ quan Trung tâm VH-TT, Công an, đồn BP 
cửa khẩu CKC Kỳ Hà, Hải đội 2 Biên phòng Tỉnh và các đơn vị liên quan như Đoàn 
Thanh niên, Hội LHPH, Hội nông dân... đã tạo nên thành công chung của ngày và 
để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mỗi người dân và du khách đến dự xem và cổ vũ. 

Kết thúc ngày hội, Ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng cho các đơn vị tham 
gia đạt thành tích cao tại các nội dung thi. Căn cứ vào kết quả trên, BTC cũng đã 
quyết định trao giải Nhất toàn đoàn được trao cho đơn vị xã Tam Mỹ Tây; Giải Nhì 
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toàn đoàn được trao cho đơn vị xã Tam Mỹ Đông; giải Ba toàn đoàn thuộc về đơn vị 
xã Tam Trà. 2 giải khuyến khích thuộc về đơn vị Tam Thạnh và Tam Sơn./. 

 

(2) 

Trong tuần qua, Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia cũng đã diễn ra. Các cơ sở 
Đoàn trong toàn huyện cũng đã ra sức triển khai hiệu quả Chương trình Tiếp sức 
mùa thi năm 2019. 

Ngay từ khi có kế hoạch của huyện đoàn. BTV Đoàn các xã, thị trấn, đặc biệt 
là các đơn vị Tam Hiệp, Tam Anh Bắc, thị trấn Núi Thành đã làm việc với Đoàn các 
trường THPT để nắm các nhu cầu thiết yếu của học sinh trên địa bàn cũng như thống 
nhất các nội dung phối hợp hoạt động tiếp sức mùa thi năm 2019, với các nội dung: 
dọn vệ sinh khu trường học, phát nước miễn phí cho thí sinh và người nhà thí sinh, 
phát tờ rơi, điều tiết giao thông tại khu vực cổng trường và các nút giao cắt đường sắt 
gần khu vực thi, tư vấn hỗ trợ cho thí sinh và gia đình thí sinh trong suốt thời gian 
diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019....  

Trên cơ sở kế hoạchcác đơn vị đã phối hợp và tham gia điều tiết giao thông 
trước cổng trường, các điểm giao cắt đường sắt gần khu vực điểm thi, phát nước miễn 
phí cho thí sinh và người nhà thí sinh, tư vấn hỗ trợ cho thí sinh và phụ huynh, phát tờ 
rơi… Đặc biệt, các đơn vị còn thành lập các đội thanh niên xung kích phản ứng 
nhanh, sẵn sang giúp đỡ thì sinh và người nhà 24/24 trong suốt quá trình diễn ra kì 
thi. Các hoạt động ra quân tiếp sức giúp các em thí sinh và gia đinh yên tâm tham gia 
tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 25/6 đến ngày 27/6/2019. 

 (3) 

 Nằm trong kế hoạch hoạt động hè năm 2019. Chiều ngày 30 tháng 06 năm 
2019, Đoàn xã Tam Hiệp phối hợp UBND xã tổ chức bế mạc giải bóng đá nam 
thanh niên xã Tam Hiệp năm 2019. Trãi qua những ngày thi đấu tranh tài hấp dẫn 
giải bóng đá nam thanh niên xã Tam Hiệp đã khép lại. Kết thúc giải BTC đã trao 
giải ba cho đội bóng thôn Vĩnh Đại và đội bóng thôn Phái Nhơn, giải nhì thuộc về 
đội bóng thôn Mỹ Bình và đội bóng đạt cúp vô địch của mùa giải năm nay là đội 
bóng thôn Vân Thạch.  

Bên cạnh đó BTC còn trao hai giải cá nhân cho cầu 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 Lê Viết Viện thôn Vĩnh Đại và giải thủ môn xuất sắc nhất thuộc về 
vận động viên Trần Thanh Bình thôn Vân Thạch. Giải bóng đá nam thanh niên xã 
Tam Hiệp đã tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích giúp thanh niên rèn luyện nâng cao 
sức khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Qua giải bóng đá lần này là cơ hội giúp 
ĐVTN trên địa bàn xã có cơ hội gặp gỡ giao lưu, tăng cường sự đoàn kết tập hợp 
thanh niên trên địa bàn xã Tam Hiệp. 

Trước đó, ngày 22/6, UBND xã phối hợp với các Đoàn thể xã tổ chức chương 
trình ẩm thực quê và Hội thi văn nghệ. Tham gia chương trình có 08 gian hàng ẩm 
thực đến từ các thôn và công đoàn xã, chương trình ẩm thực quê được tổ chức từ 16 
giờ với các món ăn được trưng bày phong phú và đa dạng. Kết quả phần thi trưng 
bày ẩm thực quê giải nhất thuộc về thôn Thọ Khương, giải nhì thuộc về thôn Mỹ 
Bình, giải ba thuộc về thôn Vĩnh Đại, các giải khuyến khích lần lượt thuộc về thôn 
Phái Nhơn, Nam Sơn, Vân Trai, Vân Thạch. Tối cùng ngày là hội thi văn nghệ với 
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các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ những diễn viên không chuyên của các thôn và 
đơn vị kết nghĩa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Kết quả giải nhất 
thuộc về thôn Nam Sơn, giải nhì thuộc về thôn Phái Nhơn, giải ba thuộc về thôn 
Vĩnh Đại. giải khuyến khích thuộc về các thôn Mỹ Bình, Vân Trai, Vân Thạch, Thọ 
Khương  

 (4) 

Sáng ngày 28/6 vừa qua, Đoàn xã Tam Anh Nam phối hợp với Công an xã tổ 
chức tuyên truyền pháp luật về ma túy, tội phạm và tình hình an ninh trật tự trên địa 
bàn huyện xã.  

Buổi tuyên truyền có sự tham gia báo cáo của Trung úy Nguyễn Công Anh, 
đội phó đội phòng chống ma túy- công an huyện Núi Thành, tổ chức tuyên truyền 
cho hơn 50 ĐVTN và các em học sinh . Trong buổi, Ban tổ chức lớp tuyên truyền 
đã phát sổ tay về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho các bạn ĐVTN và 
các em học sinh, giúp các bạn và các em có thêm thông tin về công tác đấu tranh 
phòng chống tội phạm trên địa bàn, cách nhận biết, phòng tránh và chống lại các tệ 
nạn xã hội. Ngoài ra, cũng trong buổi sáng ngày 28/6, Đoàn xã Tam Anh Nam tổ 
chức tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022.   

 

 (5) 

Tuần qua, BTV đoàn thanh niên thị trấn tổ chức giải bóng đá thiếu niên hè 
năm 2019 từ ngày 17/6/2019 – 20/6/ 2019 tại sân bóng đá nhân tạo Bạch Vân khối 3 
– thị trấn Núi Thành với sự tham gia  của 5 đội bóng đến từ 5 khối phố. Qua 3 ngày 
thi đấu đầy kịch tính giải đã kết thúc thành công tốt đẹp với kết quả: Giải nhất thuộc 
về đội bóng đá thiếu niên Khối phố 1, Giải nhì Khối phố 3 và giải ba thuộc về Khối 
phố 5. 

Ngoài ra BTC còn trao các giải cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về em Nguyễn 
Văn Hùng – khối 1 và giải thủ môn xuất sắc nhất thuộc về em Nguyễn Danh Thái – 
khối 3. 

Đây là sân chơi bổ ích để các em về sinh hoạt hè tại địa phương, được giao 
lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện thể chất và tinh thần trước khi bước vào năm 
học mới. 

(6) 

Nằm trong chuổi các hoạt động thể dục thể thao của BCĐ hoạt động hè xã 
Tam Mỹ Đông, Vừa qua vào các ngày 22-23/6 BCĐ Hoạt động hè xã Tam Mỹ 
Đông đã tổ chức giải bóng đá Nữ hè năm 2019 tại sân vận động thôn Phú Quý 3. 
Giải có sự tham gia của 6 đội bóng Nữ trên địa bàn toàn xã.  

Mặc dù thi đấu trong trong điều kiện thời tiết không thật sự thuận lợi nhưng 
với phương châm đoàn kết, rèn luyện sức khỏe, các vận động viên nữ đã thi đấu rất 
hăng say không biết mệt mỏi. 

Các trận thi đấu trong khuôn khổ giải được đông đảo khán giả trên địa bàn 
toàn xã đến xem và cổ vũ hết sức. Các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả nhiều pha 
bóng gay cấn, hồi hộp và không ít pha bóng hài hước, mang lại tiếng cười sảng 
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khoái cho khán giả, có cả những phút giây “thăng hoa” trên sân bóng, tận hưởng 
niềm vui của người chiến thắng. 

Kết quả chung cuộc đội bóng đá Nữ thôn Phú Quý 1, Trà Tây đạt giải 3, đội 
bóng đá Nữ thôn Đa Phú 2 đạt giải nhì, bóng đá Nữ thôn Phú Quý 3 đạt giải nhất. 
Ban tổ chức còn trao giải phong cách cho đội bóng thôn Đa Phú 2; Cầu thủ vua phá 
lưới, cầu thủ xuất sắc nhất giải Võ Thị Thu Lành Phú Quý 3; cầu thủ có gương mặt 
khả ái Nguyễn Thị Nhị Phú Quý 3.  

(7) 

Trong tuần qua, 04/72019 – 7/7/ 2019 tại sân bóng đá nhân tạo Bạch Vân 
khối 3 – thị trấn Núi Thành, Ban Chỉ đạo hoạt động hè huyện Núi Thành đã tổ chức 
thành công giải bóng đá thiếu niên hè huyện Núi Thành năm 2019. Giải đấu năm 
nay được tổ chức chia thành 04 bảng, mỗi bảng chọn các đội nhất, nhì vào thi đấu 
các vòng trong.  

Với việc nhiều CLB đào tạo bóng đá không chuyên xuất hiện trên địa bàn 
trong thời gian gần đây, nhiều em thiếu nhi có năng khiếu với trái bóng tròn đã được 
phát hiện và đào tạo nhằm phát huy tối đa sở trường của mình. Qua đó, chất lượng 
các giải bóng đá ngày càng được nâng cao. Giải bóng đá thiếu nhi hè năm nay cũng 
không  ngoại lệ. Sau các trận đấu bòng bảng và tứ kết, 04 đội bóng thiếu niên đã 
xuất sắc lọt vào vòng bán kết gồm thị trấn Núi Thành, Tam Mỹ Đông, Tam Quang 
và Tam Trà. Với 2 trận bán kết đầy gay cấn và kịch tính, 02 đội bóng thị trấn Núi 
Thành và Tam Mỹ Đông đã xuất sắc giành vé vào chơi trận cuối cùng để tranh chiếc 
cúp vô địch của  mùa bóng năm nay. Kết quả chung cuộc, đội bóng đá thiếu niên thị 
trấn Núi Thành đã xuất sắc giành cúp vô địch, giải nhì thuộc về đội bóng thiếu niên 
xã Tam Mỹ Đông, đồng giải ba thuộc về các đơn vị Tam Quang và Tam Trà. Đội 
bóng thiếu niên xã Tam Trà đạt giải phong cách của giải đấu. Ngoài ra, BTC còn 
trao các giải phụ như: 01 giải thủ môn xuất sắc nhất;  01 giải cầu ghi nhiều bàn 
thắng nhất. 

(8) 

Thực hiện theo Kế hoạch Hoạt động hè năm 2019. Ngày 3 tháng 7 năm 2019 
Đoàn thanh niên các đơn vị thuộc cụm đồng bằng cùng thanh niên Sư Đoàn Bộ binh 
315, chi đoàn công ty máy tính Toàn Cầu, chi đoàn cơ quan Đảng tổ chức chương 
trình tình nguyện về với xã Tam Sơn. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội 
Đại biểu Hội LHTN huyện Núi Thành lần thứ Vi, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Tại đây, gần 100 đoàn viên thanh niên đã tham gia nhiều hoạt động tình 
nguyện có ý nghĩa thiết thực như: làm đường giao thông nông thôn tại tổ 6 thôn 
Danh Sơn dài gần 500m, sơn sửa nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị 
Thanh và tặng 02 quạt điện cho gia đình mẹ; nấu bữa cơm đoàn viên cho mẹ Việt 
Nam anh hùng; tặng 23 suất quà cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó 
khăn xã Tam Sơn, mỗi suất trị giá 300.00đ; giao lưu văn nghệ với đoàn viên thanh 
niên xã Tam Sơn… Chương trình tình nguyện đã đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp đối 
với các ĐVTN, thể hiện vai trò xung kích tình nguyện và nâng cao chất lượng đoàn 
kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay. 

 

 (9) 
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 Ttối ngày 05/7/2019, Đoàn xã Tam Xuân 2 tổ chức sinh hoạt hè – tập huấn kỹ 
năng cho đoàn viên, học sinh, sinh viên về sinh hoạt hè tại xã, với tổng số 170 em về 
tham dự. Đây là đợt tập huấn lần thứ 4 do xã tổ chức với tổng số lượt gần 600 em. 

 Tại lớp tập huấn, các em đã được tập huấn kỹ năng công tác Đoàn, các trò 
chơi và các điệu nhảy dân vũ rât vui nhộn, là cơ sở để Đoàn viên, học sinh, sinh viên 
về giao lưu, sinh hoạt và trao đổi kinh nghiệm tại hội trại hè truyền thống xã Tam 
Xuân 2 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26, 27/7/2019.  

  

(10) 

Vừa qua, tại sân vận động xã Tam Anh Bắc, Đoàn TN xã phối hợp với Ban 
VHTT xã tổ chức bế mạc giải bóng đá U15 năm 2019. 

Giải đấu lần này là cơ hội để các bạn được giao lưu, học hỏi và tăng cường 
mối quan hệ, hợp tác đồng thời góp phần đẩy mạnh hoạt động phong trào thể dục 
thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi giúp đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt 
nhiệm vụ tại mỗi chi đoàn. 

Đây là hoạt động tiêu biểu nằm trong kế hoạch hoạt động kỷ niệm 72 năm 
ngày TBLS (27/7/1947- 27/7/2019) và chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập phủ ủy 
Tam Kỳ (15/8/1933- 15/8/2019). 

Trong không khí cổ vũ nhiệt tình của khán giả, trận đấu chung kết đã diễn ra 
sôi nổi, kịch tính với nhiều tình huống gay cấn, những pha bóng hấp dẫn và nhiều 
bàn thắng đẹp mắt. Kết quả giải đấu : Đội vô địch thuộc về đơn vị Trà Lý, giải nhì 
đơn vị An Lương và giải ba thuộc về đơn vị Đức Bố 2. 

  

(11) 

Những ngày tháng 7 – tháng của tri ân đang đến gần, Đoàn xã Tam Giang vừa 
phối hợp với chi nhánh Viettel huyện Núi Thành tổ chức chương trình “Hoa dâng 
mộ liệt sĩ” năm 2019 tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tam Giang. Tham gia chương trình 
có đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Tam Giang và cán bộ, nhân viên thuộc viettel 
Núi Thành. 

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ , Ban tổ chức chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ”  năm 
2019 cùng các ĐVTN dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã ngã 
xuống vì độc lập dân tộc, tự do cho Tổ quốc. Sau lễ dâng hương, các ĐVTN đã cùng 
nhau thắp hương lên các phần mộ trong niềm tri ân sâu sắc thế hệ đi trước. Đồng 
thời, tiến hành quét dọn vệ sinh, làm sạch đẹp khuôn viên, thay cát, thay hoa và 
hương cho tất cả phần mộ các anh hùng liệt sĩ. 

 Sau khi hoàn thành, nghĩa trang như được thay áo mới, với những sắc màu 
tươi tắn nhờ hàng chục ngàn đóa hoa. Đây là dịp để tuổi trẻ Tam Giang tiếp nối và 
phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng 
cây” của dân tộc và thể hiện tấm lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã 
anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. 

 

(12) 
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Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác Đoàn và kỹ năng hoạt 
động thanh niên cho cán bộ Đoàn - Hội ở các chi đoàn, để đáp ứng nhu cầu công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới, tạo môi trường thuận lợi cho 
cán bộ Đoàn - Hội có dịp giao lưu trao đổi kinh nghiệm công tác chuyên môn 
nghiệp vụ. Chiều ngày 7/7 vừa qua đoàn xã Tam Hải tổ chức lớp tập huấn Công Tác 
Đoàn- Hội năm 2019 và tuyên truyền nông thôn mới cho 60 các bạn là đoàn viên 
thanh niên của 11 chi đoàn trên địa bàn xã Tam Hải. 

Tại đây, các bạn đoàn viên thanh niên đã được tuyên truyền các nội dung xây 
dựng nông thôn mới của xã, các tiêu chí cần phấn đấu để về đích năm 2020, đặc biệt 
vai trò của ĐVTN hiện nay cần làm gì để xây dựng nông thôn mới, phân tích và làm 
rõ tiêu chí thứ 13 về phát triển các mô hình sản xuất, tuyên truyền cho thanh niên 
mạnh dạn tìm ra các cách làm hay, sáng tạo để phát triển sản xuất. Cùng ngày, Đoàn 
xã đã tổ chức tập huấn các bài dân vũ, múa hát tập thể, các trò chơi sinh hoạt cộng 
đồng... 

 

(13) 

Với mong muốn củng cố, bổ sung thêm kiến thức cho học sinh, Đoàn xã 
Tam Mỹ Đông (Núi Thành) tổ chức lớp học hè miễn phí, thu hút đông đảo học 
sinh tham gia. 

Nhiều năm nay, người dân xã Tam Mỹ Đông đã rất quen thuộc với những lớp 
học hè được tổ chức tại Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, dành cho học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn, hiếu học ở địa phương. Anh Đoàn Thế Sĩ - Bí thư Đoàn xã Tam Mỹ 
Đông cho biết, lớp học hè này là nơi hội tụ tấm lòng của các đoàn viên thanh niên 
và thầy cô giáo trong xã. Họ là những người trẻ, nhiệt huyết với phong trào đoàn, 
thanh thiếu niên, mong muốn được tiếp sức cho các em trên con đường học vấn. 

Anh Sĩ kể, năm 2017, được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Câu lạc bộ Chong Chóng 
Xanh (thuộc Hội LHTN huyện Núi Thành), Ban Chấp hành Đoàn xã Tam Mỹ Đông 
tổ chức lớp học hè miễn phí dành riêng cho học sinh tiểu học với tên gọi “L ớp học 
yêu thương”. Ngoài các môn văn hóa như Toán, Tiếng Việt, Đạo đức…, các em còn 
thường xuyên được tham gia các hoạt động ngoại khóa, các trò chơi vận động để 
nâng cao sức khỏe, rèn luyện và trau dồi thêm kỹ năng. 

Sau khi tổ chức thành công khóa học đầu tiên với sự tham gia của hơn 100 
học sinh và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía phụ huynh, 2 năm nay, Đoàn 
xã cố gắng duy trì và phát huy tính hiệu quả của lớp học. Tuy nhiên, do số lượng 
giáo viên còn hạn chế, nên dịp hè này, lớp học chỉ tập trung dạy môn Tiếng Anh cho 
học sinh lớp 1 đến lớp 5. Dù chỉ còn giới hạn ở một môn nhưng mô hình lớp học hè 
miễn phí cũng đã góp phần tạo sự phấn khởi, thu hút các em đến trường. 

Ngoài ra, việc tạo không khí “học mà chơi, chơi mà học” giúp đoàn viên 
thanh niên có thể nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của học sinh, từ đó có những 
giải pháp tạo sự hứng khởi trong học tập cho các em. Hiện nay đã có gần 70 em 
tham gia, được chia thành 3 lớp. Tiết học thường bắt đầu từ 7 giờ sáng vào thứ Hai, 
Tư, Sáu hằng tuần. 

Để lớp học đạt chất lượng, Đoàn xã vận động giáo viên đang theo dạy tại các trường 
học trên địa bàn tham gia giảng dạy. Cô Bùi Thị Kim Cương - giáo viên bộ môn 
Tiếng Anh (Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh) tâm sự. “Sinh ra và lớn lên, gắn bó với 
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vùng quê nghèo, tôi luôn mong ước được giúp sức mình cho quê hương. Lớp học hè 
miễn phí này là cơ hội để tôi hiện thực hóa ước mơ ấy. Tuy chỉ mới bắt đầu, nhưng 
nhìn thấy các em đi học đều đặn, vui vẻ, hào hứng tham gia xây dựng bài thì những 
người làm sự nghiệp trồng người như tôi thấy vui và hạnh phúc lắm rồi”. 

Chị Phan Thị Liễu (thôn Đa Phú 2, xã Tam Mỹ Đông) đang cho con theo học 
tại lớp tiếng Anh miễn phí, vui mừng nói: “Môn học nào cũng cần phải rèn luyện, 
ôn tập thường xuyên; đối với môn Tiếng Anh, càng cần hơn nữa. Gần 3 tháng nghỉ 
hè, nếu không có lớp học này, tôi sợ con mình sẽ quên mất kiến thức đã học. Ngoài 
ra, đây cũng là nơi để tụi nhỏ có dịp gặp gỡ, vui chơi một cách lành mạnh, giúp phụ 
huynh chúng tôi yên tâm hơn để đi làm”. 

 

(14) 

Thực hiện theo chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019, 
Nằm trong chuỗi hoạt động động hè năm nay, sáng ngày 13/7 BCĐ hoạt động hè xã 
Tam Xuân I  tổ chức giải bóng đá nam thanh niên 11 người với 8 đội tham gia. Đây 
là giải đấu thường niên được Đoàn xã  Tam Xuân 1 phối hợp với UBND xã tổ chức. 
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của giải đấu ở các Chương trình phát thanh 
sau. 

Cũng trong tuần, sáng ngày 14/7 thực hiện theo chuỗi hoạt động đền ơn đáp 
nghĩa- uống nước nhớ nguồn, Đoàn xã Tam Xuân I phối hợp với Hội cựu TNXP của 
xã đến thăm và tặng quà cho cô Nguyễn Thị Tường thôn Phú Đông. Tại đây, Đoàn 
đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp cô dọn dẹp, sửa sang nhà cửa. Được biết, cô là 
cựu TNXP trong thời kỳ đi hoạt động ở huyện Phú Ninh.  

Dự kiến trong tuần này, Ngày 17/7 Đoàn xã phối hợp với MT TQVN xã ra 
mắt mô hình "đồng bào tôn giáo tự quản bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí 
hậu và vphong trào chống rác thải nhựa" trên địa bàn xã Tam Xuân I và ngày 21/7 
sắp tới Đoàn xã ra quân ngày chủ nhật xanh ra quân dọn tuyến đường lên NTLS. 

 

(15) 

Sáng ngày 14/7 vừa qua, Đoàn xã Tam Anh Nam ra quân ngày chủ nhật xanh 
giúp thôn Tiên Xuân 1 phát quang dọn dẹp tại khu vực nhà văn hóa thôn, thu gom 
rác thải tại khu vực xóm Lưới. 

Tại hoạt động, đã có có hơn 30 ĐVTN, học sinh và bà con nhân dân tham gia 
quét dọn, phát quang, thu gom rác thải, lấy lại cảnh quang xanh- sạch- đẹp cho 
đường làng ngõ xóm tại đây. Đây là hoạt động của tuổi trẻ xã nhà góp phần nâng 
cao ý thức của bà con nhân dân trong bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Hoạt động 
cũng góp phần giúp thôn Tiên Xuân 1 bước đầu xây dựng khu dân cư nông thôn 
mới kiểu mẫu dự kiến hoàn thành trong năm 2020. 

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Hoạt động hè xã Tam Anh Nam phối hợp với 
UBND xã tổ chức khai mạc giải bóng đá nam thanh niên năm 2019. Giải quy tụ 6 
đội bóng đến từ 6 thôn trên địa bàn xã. Giải được sẽ được tổ chức từ ngày 10/7/2019 
đến ngày 4/8/2019. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của giải đấu ở các 
Chương trình phát thanh sau. 
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 (16) 

Thực hiện chương trình công tác năm 2019 với chủ đề: “Thanh niên tình 
nguyện”. Trong tuần qua, Chi đoàn dân quân xã Tam Nghĩa đã tiến hành thu gom, 
sửa chữa xe đạp cũ nhằm quyên góp tặng học sinh nghèo vượt khó học tập. 

 

Hoạt động ý nghĩa này đã thu hút sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, Chi 
đoàn đã vận động thu gom được 4 chiếc xe đạp cũ, tiến hành sơn sửa, thay săm lốp 
cu nxg như các phụ tùng khác để tặng cho các em học sinh nghèo vượt khó học tập 
trong dịp năm học mới sắp đến. 

Những chiếc xe tặng cho các em dù không mới nhưng sẽ là món quà thiết thực, 
tiếp sức cho các em đến trường, tiếp tục thực hiện ước mơ của mình trong tương lai. 

  

(17)  

Trong tuần qua, Đoàn xã Tam Mỹ Đông tham mưu BCĐ hoạt động hè xã tổ 
chức giải bóng đá Nam Thanh niên năm 2019.  

Sau gần 1 tuần tranh tài, với trận Chung kết diễn ra giữa đội bóng thanh niên 
Trà Tây và đội bóng thanh niên Đa Phú 1. Trận chung kết khép lại với tỉ số 3-0 cho 
CLB Trà Tây. Kết quả, Đội bóng Thanh niên Trà Tây giành cúp vô địch, đội bóng 
Đa Phú 1 đạt giải nhì, đồng giải ba thuộc về 2 đội bóng Phú Quý 1 và Phú Quý 2. 

Với bàn thắng ghi được trong trận, tiền vệ Viết Cảnh đã chiến thắng trong 
cuộc đua danh hiệu vua phá lưới với 5 bàn thắng. Thủ môn Duy Lộc xứng đáng 
dành danh hiệu găng tay vàng khi không để lọt lưới bàn nào sau 4 trận. Tiền đạo 
Minh Đạt đã dành danh hiệu quả bóng vàng cho cầu thủ xuất sắc nhất.  

(18) 

Tuần qua, chiều ngày 18.7, BTV Huyện đoàn Núi Thành tổ chức Hội nghị sơ 
kết 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. 
Đồng thời sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 04 
của Huyện ủy Núi Thành về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ giai đoạn ... 

Tham dự Hội n ghị có các đồng chí trong BCH, BTV Huyện đoàn, các đồng chí là 
Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trong toàn huyện. Tại Hội nghị đã thông qua dự 
thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2019. 2019 là năm được chọn với chủ đề “Năm 
Thanh niên tình nguyện”, tuổi trẻ toàn huyện đã ra sức thi đua tổ chức các hoạt động 
tình nguyện trên khắp các lĩnh vực chào mừng kỷ niệm 20 năm phong trào thanh 
niên tình nguyện như: Tổ chức ra quân giúp dân dọn dẹp nhà cửa vùng bị lũ lụt 
(thôn Phú Tân- Tam Xuân 1); 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)  với nhiều phần việc như: 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...; phối 
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hợp Đoàn Thanh niên công ty Ô tô Chu Lai- Trường Hải tổ chức trao tặng công 
trình thanh niên “bếp ăn tập thể” cho cô trò trường mẫu giáo Vàng Anh- xã Tam 
Hiệp trị giá 60 triệu đồng; Tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 
năm 2019 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…   

Tại Hội nghị cũng đã tổ chức thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu 
năm, họp bàn phương án triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, tập 
trung chú trọng vào các hoạt động hè năm 2019 và Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam 
huyện Núi Thành năm 2019. 

 

(19) 
Tối ngày 17/7 đoàn xã Tam Mỹ Đông đã tổ chức tập huấn về kỹ năng phòng 

chống đuối nước, tai nạn thương tích; tác hại của bia rượu, chất kích thích; tập huấn 
các bài dân vũ, nhảy cha cha cha với hơn 128 đvtn và học sinh tham gia. 
TIếp đó, trong hai ngày 20-21/7 đoàn xã tổ chức hội trại kỷ niệm 72 năm ngày tbls, 
hội trại với chủ đề Theo bước chân những người anh hùng; các nội dung của hội trại 
như: lể hội ẩm thực; thắp nến tri ân; ra quân ngày chủ nhật xanh; văn nghệ tuyên 
truyền ca khúc cách mạng; hội thi hóa trang; lều trại; các trò chơi nhỏ; tặng sổ tiết 
kiệm cho các đối tượng chính sách; đặc biệt trong hội trại btc đã phối hợp với hội 
ccb xã tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ. Hội trại có 255 trại sinh của 6 thôn. Kết quả 
sau hai ngày tham gia các hoạt động giải nhất toàn đoàn thuộc về chi đoàn Đa Phú 
1, nhì toàn đoàn Phú Quý 3, ba toàn đoàn Phú Quý 2, 3 giải khuyến khích thuộc về 
Đa Phú 2, Phú Quý 1, Trà Tây. 

(20) 
 

Ngày 20,21/07 Đoàn xã Tam Hòa tổ chức hội trại truyền thống lần thứ 19 với 
chủ đề '' uống nước nhớ nguồn''. Hội trại thu hút 252 đvtn tham gia của 6 chi Đoàn 
thôn và 1chi đoàn dân quân và trường. Các nội dung của hội trại như: dựng lều mô 
hình,văn nghệ bolero và nhạc trữ tình, trò chơi lớn, trò chơi nhỏ... Kết quả giải nhất 
toàn đoàn thuộc về chi đoàn Xuân Tân, nhì chi đoàn Bình An, ba chi Đoàn Phú 
Vinh, khuyến khích chi đoàn DQCĐ và trường học. 

(21)  

Nhằm hưởng ứng các hoạt động “Năm thanh niên tình nguyện 2019” và hoạt 
động hè năm 2019, lập thành tích hướng đến kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh 
Liệt sĩ (27/7/2019), chào mừng Đại hội Hội LHTN huyện Núi Thành lần thứ 6, 
nhiệm kỳ 2019 – 2024. Sáng ngày 20/7/2019, tại mảnh đất Tam Trà giàu truyền 
thống yêu nước và cách mạng, Đoàn cơ quan chính quyền, Chi đoàn Bảo hiểm xã 
hội huyện, Chi đoàn Mặt trận đoàn thể, Chi đoàn Điện lực Núi Thành cùng với Chi 
Đoàn cơ quan Quân sự Huyện, Chi đoàn Ngân hàng Quân đội (MB) chi nhánh 
huyện Núi Thành, Đoàn xã Tam Trà phối hợp tổ chức Chương trình tình nguyện 
“K ỳ nghỉ hồng năm 2019”. Tham dự hoạt động có 50 đoàn viên thanh niên đến từ 
các đơn vị tham gia.  
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Tại buổi Lễ, Đại diện Chi đoàn Ngân hàng Quân đội (MB) huyện Núi Thành 
trao tặng 10 suất quà cho 10 em học sinh nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với 
tổng trị giá 02 triệu đồng; Các cơ sở Đoàn đã trao tặng Công trình thanh niên “ Thắp 
sáng đường quê” trị giá 12 triệu đồng cho Đoàn xã Tam Trà. Sau lễ, là hoạt động 
phát quang, dọn vệ sinh tại Nghĩa Trang Liệt Sỹ xã nhà và thi công, công trình thắp 
sáng đường quê tại thôn Thuận Tân với chiều dài 600m. 

Cũng vào dịp này, Đại diện Lãnh đạo cùng với Đoàn thanh niên BHXH 
huyện đã đến thăm hỏi 02 mẹ VNAH là Mẹ  Nguyễn Thị Liên, thôn Phú Đức và Mẹ 
Võ Thị Tam, thôn Phú Thành. Tại đây, Đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc 
của tuổi trẻ đối với sự hy sinh, đóng góp to lớn của các của Mẹ cho nền độc lập, tự 
do của dân tộc và mong muốn các Mẹ sẽ sống lâu, sống khỏe động viên con cháu 
lao động, học tập, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn 
mới ngày càng giàu đẹp. 

 Có thể nói, hoạt động lần này là điểm mới, sáng tạo, hoạt động hiệu quả, ý 
nghĩa, thiết thực của chiến dịch “Tình nguyện kỳ nghỉ hồng” năm 2019 đó là sự tập 
hợp, hoạt động theo cụm của các cơ sở Đoàn khối trực thuộc. Qua hoạt động lần này 
đã đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong các hoạt động của thanh niên khối 
cán bộ, công chức các cơ quan trên địa bàn huyện và khẳng định tình nguyện là hoạt 
động thường xuyên, phát huy tinh thần xung kích, nêu cao truyền thống uống nước 
nhớ nguồn, thực hiện tốt phong trào Đền ơn đáp nghĩa, đồng thời, đóng góp sức trẻ 
vào việc tham gia phát triển KT-XH tại địa phương. 

 (22) 

Tối ngày 17 tháng 07 năm 2019 tại hội trường UBND xã, Đoàn TN xã Tam 
Anh Bắc phối hợp với công an xã tổ chức buổi tuyên truyền về giáo dục pháp luật 
và 6 bài học lý luận chính trị cho ĐVTN năm 2019.  

Tại lớp tuyên truyền các bạn ĐVTN đã được nghe đồng chí Trần Ngọc Nhựt- 
công an xã  đã tuyên truyền sâu rộng đến các bạn ĐVTN và các em học sinh về 2 
nội dung là an ninh trật tự, ma tuý. 

Thông qua buổi tuyên truyền lần này nhằm giúp nâng cao hơn nữa nhận thức 
và vai trò của  ĐVTN,học sinh trong việc đảm bảo an ninh trật tự , ảnh huởng của 
ma tuý,….. Ngoài ra buổi tuyên truyền sẽ tác động trực tiếp, kịp thời đến ĐVTN và 
học sinh toàn xã trong việc nâng cao trách nhiệm khi tham gia giao thông, đảm bảo 
trật tự trên địa bàn toàn xã, nhằm giảm thiểu thiệt hại, mất mát về người và tài sản. 

Cũng trong tuần qua, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày 
thương binh liệt sỹ sáng ngày 21/ 7 Đoàn xã Tam Xuân 1 ra quân dọn vệ sinh đường 
lên NTLS, trong khuôn viên nghĩa trang.  

Cùng ngày, Đoàn xã Tam Xuân 1 cũng đã đến thăm và tặng quà cho gia đình 
anh Nguyễn Văn Tâm thôn Phú Đông, có vợ bị bệnh K máu, trong khi đó có 1 mình 
anh đi làm nuôi mẹ già và 3 đứa con nhỏ, đứa lớn năm nay vô lớp 4, đứa thứ 2 vô 
mẫu giáo, đứa thứ 3 được 8 tháng tuổi. Trong khi đó anh Tâm không có công việc 
làm ổn lại nuôi 4 miệng ăn, gia đình thật khó khăn. 

(23) 

Nằm trong kế hoạch hoạt động hè năm 2019 của BCĐ hoạt động hè xã Tam 
Mỹ Tây, tuần qua, trong 2 ngày 20 và 21/7/2019, BCĐ hoạt động hè xã Tam Mỹ 
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Tây tổ chức thành công giải bóng đá Nam U23 xã Tam Mỹ Tây hè năm 2019 gồm 5 
đội bóng Thôn Trung Thành, Trung Chánh, Thạnh Mỹ, Trung Lương, Tịnh Sơn. 

 Kết quả qua 2 ngày tranh tài của 5 đội bóng Thôn Trung Lương giành cúp vô 
địch, Thôn Trung Thành đoạt giải nhì, Thôn Tịnh Sơn đoạt giải 3.   

 Đây là giải thi đấu được BCĐ hoạt động hè xã Tam Mỹ Tây tổ chức nhằm kỷ 
niệm 72 năm ngày thương binh Liệt sỹ và chào mừng Đại hội mặt trận Tỉnh Quảng 
Nam thành công. Đồng thời là dịp để đoàn viên, học sinh các cấp về sinh hoạt hè 
giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông 
qua giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích thúc đẩy phong trào thể dục thể 
thao của xã nhà. 

 Cũng trong tuần qua, Thực hiện theo chương trình công tác đoàn và phong 
trào TTN năm 2019 của đoàn xã Tam Mỹ Tây và kế hoạch hoạt tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm ngày thương binh Liệt sỹ, ngày chủ nhật xanh.  

 Sáng ngày 21/7/2019 BCH đoàn xã Tam Mỹ Tây phối hợp với Đại đội bộ 
binh 29 tổ chức ra quân làm vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ có hơn 72 Đoàn viên thanh 
niên tham gia. 

 Tiếp đó, Đoàn xã phối hợp với đại đội bộ binh 29 tổ chức giao lưu văn nghệ, 
sinh hoạt mừng sinh nhật cho chiến sỹ đại đội và các đ/c BCH Đoàn xã và Chi đoàn 
thôn Tịnh Sơn tại đại đội 29. 

 Cuối buổi giao lưu văn nghệ giữa tập thể BCH đoàn xã, BCH Chi đoàn Tịnh 
Sơn và mừng sinh nhật các đ/c chiến sỹ đại đội cũng khép lại. Để lại trong lòng các 
Đ/c chiến sỹ và đoàn viên xã nhà những kỷ niệm đẹp khó phai. 

(24) 

Tuần qua, sáng ngày 16/7, Đoàn xã Tam Anh Nam tổ chức tập huấn kỹ năng, 
nghiệp vụ công tác Đoàn năm 2019. Về tham gia buổi tập huấn có 30  đoàn viên, 
thanh niên là các đồng chí trong BCH Đoàn xã, các đồng chí là bí thư, phó bí thư, 
ủy viên BCH các chi đoàn trong toàn xã. Trong buổi, Đoàn xã đã tổ chức tập huấn 
dưới hình thức hành trình kỹ năng, tập huấn cho các đoàn viên thanh niên kỹ năng 
nhận truyền tin, morse, semaphore, gút dây, thi hóa trang, kỹ năng hoạt động nhóm. 
Thông qua hoạt động này, các đồng chí là cán bộ đoàn toàn xã đã rèn luyện được 
những kỹ năng đoàn cần thiết, từ đó về tổ chức sinh hoạt tại đơn vị mình, đặc biệt là 
trong sinh hoạt hè cho các em học sinh. 

Tiếp đó, Sáng ngày 21/7, Đoàn xã Tam Anh Nam tổ chức ra quân ngày chủ 
nhật xanh, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, quét dọn nhà cửa cho các gia đình chính 
sách, các hộ gia đình neo đơn trên địa bàn toàn xã. Trong buổi, Đoàn đã tặng 15 suất 
quà cho 15 hộ gia đình chính sách, hộ già neo đơn trị giá 200 ngàn đồng/suất. Tổ 
chức quyên góp và tặng cho em Nguyễn Thị Thùy Dung bị bệnh thận nặng với số 
tiền 2 triệu đồng. Tổng trị giá các suất quà trong buổi là 5 triệu đồng. 

(25) 

Nhằm tổ chức nhiều sân chơi cho các bạn ĐVTN, học sinh, sinh viên về sinh 
hoạt hè trên địa bàn và hơn hết tạo nên tinh thần giao lưu học hỏi và sự đoàn kết 
giữa các chi hội và chi đoàn với nhau, Công Đoàn thị trấn, Hội LHPN, Đoàn TN, 
Ban VH-TDTT thị trấn tổ chức khai mạc giải bóng đá nữ hè năm 2019 và chào 
mừng 90 năm ngày TL Công Đoàn Việt Nam. Gải đấu diễn ra trong vòng 3 ngày từ 
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18/7 – 20/7/2019 với kết quả chung cuộc: Giải vô địch thuộc về khối phố 2; Giải nhì 
thuộc về khối phố 3; Đồng giải 3 thuộc về khối phố 4 và chi đoàn Sơn ca. Và một số 
giải phụ khác cũng được trao cho cấc VĐV. 

 CŨng trong tuần, tối ngày 19/7, Đoàn thanh niên thị trấn tham gia 01 tiết mục 
văn nghệ cùng với Hội Người Mù huyện Núi Thành với chủ đề “ tiếng hát từ trái 
tim đến trái tim” để thể hiện tinh thần tuổi trẻ, đồng hành cùng Hội. Bên cạnh đó, 
biết được những khó khăn của Hội, Đoàn thị trấn cũng đã huy động 10 ĐVTN tham 
gia giúp đỡ các Cô, Chú, Ông, Bà trong việc di chuyển trong đêm văn nghệ 

 Tiếp đó, chiều ngày 21/7, Đoàn xã Tam Quang - Đoàn thị trấn NT - Đoàn 
KTQP 516 - Đại Đội Vận Tải Thuỷ - Đồn Biên Phòng CKC Kỳ Hà cùng phối hợp 
ra quân làm sạch biển tại bãi biễn Rạng. Hoạt động thu hút hơn 50 ĐVTN của các 
đơn vị tham gia, thu gom hàng chục tấn rác thải trên bãi biễn. Lấy lại cảnh quan 
sạch đẹp cho bãi biển Núi Thành, tạo ấn tượng đẹp trong lòng khách đến tham quan 
và bà con Nhân dân. 

(26) 

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn năm 2019. Chiều ngày 21 -07 -2019  Đoàn 
Thanh niên xã  Tam Giang đã phối hợp với sinh viên khoa Tâm lý – giáo dục trường 
Đại học sư phạm – Đại Học Đà Nẵng  tổ chức hội nghị truyền thông về  phòng 
chống xâm hại tình dục ở trẻ em cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở  trên địa 
bàn. 

 Nhận thấy việc trang bị cho các em có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để 
phòng tránh bị xâm hại tình dục, Đoàn thanh niên xã cùng với sinh viên khoa tâm lý 
– giáo dục Đại học sư phạm – Đại học Đà Nẵng về cách phòng chống xâm hại tình 
dục ở trẻ em lứa tuổi từ 10 đến 15. Buổi truyền thông đã thu hút hơn 100  đối tượng 
là  đội viên thiếu niên lứa tuổi từ 10 đến 15 tuổi  trên địa bàn xã Tam Giang tham 
dự. Tại đây, các em đã được nghe các bạn sinh viên  trình bày về các vấn đề  giáo 
dục giới tính; cách xử lý trước sự thay đổi tâm, sinh lý của tuổi dậy thì... Đặc biệt, 
để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, các em còn được trang bị 
kỹ năng nhận biết đối tượng, nguy cơ, hành vi và cách phòng tránh xâm hại tình dục 
và bảo vệ bản thân trước hành vi xâm hại... Cũng tại hội nghị, những thắc mắc của 
các em về sức khỏe sinh sản; tâm tư tình cảm của lứa tuổi mới lớn; những cách ứng 
phó, tự vệ trước hành vị xâm hại tình dục... cũng đều được  hướng dẫn, giải thích 
tận tình, chu đáo. 

 Sau một buổi chiều triển khai, Hội nghị truyền thông phòng chống xâm hại 
tình dục ở trẻ em tại xã Tam Giang đã thành công tốt đẹp. Qua đây, đã giúp các em 
thanh, thiếu niên trên địa bàn có nhận thức đúng đắn và hành vi đúng mực; biết tự 
chăm sóc sức khỏe sinh sản, có lối sống lành mạnh, có văn hóa ứng xử tuổi học 
đường; biết cách bảo vệ bản thân trước những nguy cơ xâm hại tình dục và phát 
triển toàn diện về thể chất, nhân cách. Đồng thời, tới đây các em sẽ là những tuyên 
truyền viên tích cực trong công tác phòng chống xâm hại tình dục trong cộng đồng. 

Thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn năm 2019, Thực hiện theo công văn chỉ 
đạo của huyện đoàn Núi Thành  về việc triển khai đồng loạt Ngày chủ nhật xanh. 
Đồng thời hướng đến kỉ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ ( 27.7.1947 – 
27.7.2019). Sáng ngày 21/7/2019, Đoàn xã Tam Giang đã tổ chức ra quân ngày chủ 
nhật xanh. 
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 Hoạt động ra quân lần này thu hút hơn 40 ĐVTN của 5 chi đoàn. Dưới cái 
nắng như đổ lửa của tháng 7, nhưng bằng nhiệt huyết, bằng lòng hăng say của tuổi 
trẻ đã đem lại hiệu quả cao của buổi ra quân. Các bạn ĐVTN đã cùng nhau quét dọn 
nghĩa trang, thay mới các phần cát, hương và hoa tại nghĩa trang. 

 Cũng trong dịp này, BCH Đoàn xã đã đến thăm và tặng quà cho đối tượng 
chính sách là bà Đinh Thị Trò với số tiền 400.000 đồng. 

 Đây là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ xã Tam Giang trong 
chuỗi các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, thể hiện được đạo lý “ uống nước nhớ 
nguồn”, “ ăn quả nhớ người trồng cây” của tuổi trẻ đối với các anh hùng Liệt sỹ . 

(27) 

Kỷ niệm 72 năm ngày thương binh Liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2019, nhằm thể hiện 
lòng biết ơn “ Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ đối với các 
thế hệ cha anh, vào tối ngày 26/7, các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn huyện đã đồng 
loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ xã, thị 
trấn và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện. 

Tại buổi lễ thắp nến tri ân, đoàn viên thanh niên đã thắp nến tâm nhang tri ân 
công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ, đã không tiếc máu xương, cống hiến tất 
cả thanh xuân, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để chúng ta có 
được cuộc sống ấm no, ngày hôm nay. 

(28) 

 Nhiều cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn huyện cũng tổ chức cac hoạt động sôi nổi, 
thiết thực nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ (27/7).  

Tại xã Tam Anh Bắc, với chủ đề “Ti ếp bước Cha Anh”, Đoàn thanh niên xã 
Tam Anh Bắc phối hợp với hội Cựu chiến binh tổ chức Hội trại nhân dịp  kỷ niệm 
72 năm ngày thuơng binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2019). 

Hội trại là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng dành cho các bạn ĐVTN, là sân 
chơi bổ ích, lành mạnh, tạo không khí thi đua, giao lưu sôi nổi trong xã; đồng thời 
đây còn là hoạt động trải nghiệm có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục, hình 
thành nhân cách, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, đoàn kết. 

Hội trại năm nay được tổ chức chặt chẽ, với nhiều nội dung, trò chơi phù hợp 
với lứa tuổi, các chi đoàn đã bám sát kế hoạch, tổ chức tập luyện chu đáo: lều trại, 
Múa dân vũ, trò chơi nhỏ, múa hát tập thể…  đã thu hút được sự nhiệt tình, tích cực 
của các bạn ĐVTN toàn xã tham gia.  Tối cùng ngày, Ban tổ chức Hội trại cũng đã 
tổ chức cho các đồng chí Lãnh đạo cùng các trại sinh dâng hoa và viêng hương n 
ghĩa trang liệt sỹ xã. 

Hội trại “Ti ếp bước Cha Anh” diễn ra thành công tốt đẹp trong bầu không khí 
đoàn kết, phấn khởi, đạt được mục đích, ý nghĩa theo kế hoạch chung đã đề ra. Các 
chi đoàn đã có nhiều cố gắng, sáng tạo, đầu tư tập luyện, tham gia nhiệt tình, tích 
cực và đạt được kết quả cao. Kết thúc Hội trại, BTC đã trao giải Nhất toàn đoàn cho 
chi đoàn Thuận An, giải Nhì cho chi đoàn Trà Lý, giải ba cho chi đoàn Đức Bố 2; 
Ngoài ra, còn có rất nhiều giải Nhất, nhì, ba cho từng nội dung thi trong Hội trại. 

 (29) 
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Đoàn xã Tam Nghĩa phối hợp với UBND xã và các ngành, Đoàn thể tổ chức Lễ 
kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ, phối hợp các công ty xí nghiệp, ban ngành 
đoàn thể, trao 63 xuất quà cho hộ gia đình chính sách, có công trên địa bàn xã. 

Cũng trong tuần, Đoàn xã Tam Nghĩa đã phối hợp chi đoàn Đồn Biên phòng 
CKC Kỳ Hà tổ chức "Bữa cơm đoàn viên" tại gia đình bà Nguyễn Thị Xâng- hộ gia 
đình chính sách trên địa bàn xã, và trao xuất quà 300.000đ cho bà. 

(30) 
Trong hai ngày 26 và 27/7/2019, Đoàn xã Tam Xuân 2 đã tham mưu BCĐ hoạt 

động hè tổ chức hội trại Hè truyền thống năm 2019 với chủ đề “ Tiếp lửa truyền 
thống – Xây dựng quê hương – giữ vững an ninh quốc phòng” với các hoạt động rất 
thiết thực và đầy ý nghĩa. Tại Hội trại, BCĐ hoạt động hè xã đã tổ chức gây quỹ 
thắp sáng ước mơ để trao học bổng tiếp sức đến trường cho 16 em học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn vươn lên trong học tập mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng; vận động 
và tặng 15 suất quà cho trẻ em khuyết tật mỗi xuất gồm (1 chăn và 150.000đ) tổng 
giá trị mỗi xuất là 300.000 đồng; Tổ chức lễ thắp nến tri ân tại khu tưởng niệm các 
anh hùng liệt sỹ và lễ kỹ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ tại hội trường 
UBND xã;Tặng quà cho 02 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn 
trong đêm ngày 26/7/2019 mỗi phần quà trị giá 300.000 đ; 

Lồng ghép trong Hội trại, BCĐ Hoạt động hè xã Tam Xuân 2 cũng đã tổ chức 
“ Ngày pháp luật”  với các nội dung tuyên truyền pháp luật – phòng chống tệ nạn xã 
hội, hỏi đáp những vấn đề liên quan đến pháp luật cho hơn 500 đoàn viên thanh niên 
tham gia hội trại vào chiều ngày 26/7/2019. Đồng thời, tuyên dương khen thưởng 
cho khu dân cư Vĩnh An Nam là khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội 
năm 2019. 

Cũng trong hội trại đã tổ chức đêm văn nghệ công diễn cho toàn thể bà con 
nhân dân xã nhà thưởng thức với 16 tiết mục đến từ 09 đơn vị trại; 

Bên cạnh đó, các nội dung tham gia thi trong Hội trại cũng tạo nên khí thế sôi 
nổi cho các trại sinh như thi dân vũ, nhảy sạp, kéo co, nhảy bao bố, đua xe tăng, 
chuyền ly… Bên cạnh đó, các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp và ẩm 
thực quê trong hội trại tạo nên không khí vui tươi, là dịp thể hiện được tài năng, tình 
đoàn kết, tinh thần nhiệt huyết của đoàn thanh niên, đây là thành quả của quá trình 
tập hợp đoàn kết thanh niên và kết quả của các đợt tập huấn kỹ năng công tác đoàn 
trong dịp hè năm 2019. 

Hội trại truyền thống tổ chức thu hút được đông đảo thanh niên xã nhà tham 
gia, là dịp để học sinh, sinh viên có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, là sân 
chơi bổ ích và lành mạnh cho ĐVTN toàn xã. 

 

(31) 

Năm trong các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày TBLS, Đoàn xã Tam Anh Nam 
đã tổ chức chuỗi nhiều hoạt động kỷ niệm thu hút sự quan tâm và tham gia của đông 
đảo ĐVTN trên địa bàn xã như: Chiều ngày 23/7/2019, Đoàn xã Tam Anh Nam tổ 
chức dọn dẹp nhà bia ghi tên liệt sỹ xã Tam Anh Nam với 15 bạn ĐVTN tham gia; 
Tối ngày 26/7/2019, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 2 xã Tam Anh Nam và Tam Anh 
Bắc tổ chức thắp nến tri ân tại NTLS Tam Anh và Nhà bia ghi tên Liệt sĩ xã Tam 
Anh Nam. Trong buổi có hơn 300 cán bộ, ĐVTN và bà con nhân dân trên địa bàn 2 
xã Tham gia; tổ chức quyên góp trong ĐVTN và thăm hỏi, giúp đỡ em Nguyễn Thị 
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Thùy Dung tại thôn Diêm Phổ bị bệnh thận nặng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn với số tiền 4,5 triệu đồng.  

Nhằm đẩy mạnh triển khai chiến dịch tình nguyện hè năm 2019, kỷ niệm 72 
năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2019), Đoàn xã Tam Anh Nam tổ chức chiến dịch 
tình nguyện hè về với xã miền núi Đại Hưng, huyện Đại Lộc. Qua 2 ngày triển khai, 
chiến dịch tình nguyện hè với sự tham gia của hơn 30 ĐVTN, Đoàn đã tổ chức 
nhiều hoạt động như: Thăm, tặng quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia 
đình chính sách và các em học sinh nghèo suất trị giá mỗi suất 300 ngàn đồng tổng 
trị giá các suất là 6 triệu đồng, dọn dẹp nhà cho 1 hộ gia đình neo đơn; Phối hợp với 
Đoàn xã Đại Minh và Đại Hưng huyện Đại Lộc tổ chức phát quang, tu sửa tuyến 
đường trục thôn, phát quang dọn dẹp đài tưởng niệm tại xã Đại Hưng; Tổ chức Đá 
bóng giao hữu giữa 3 đơn vị; Tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề "Mùa hè tri ân" với 
14 tiết mục phục vụ bà con nhân dân và gây quỹ thắp sáng ước mơ quyên góp tiếp 
sức cho học sinh nghèo đến trường, tổng số tiền quyên góp được 2 triệu đồng; Tổ 
chức thăm mô hình kinh tế vườn ao chuồng tại xã Đại Hưng; Tổ chức thăm và viếng 
hương tại di tích cấp quốc gia Chiến thắng Thượng Đức tại huyện Đại Lộc. 

Với những kết quả đạt được, hoạt động đã ghi dấu ấn của tuổi trẻ xã Tam Anh 
Nam trong thực hiện các hoạt động tình nguyện, phát huy tính xung kích tình 
nguyện của Đoàn viên thanh niên. Đồng thời, hoạt động đã giúp các bạn trẻ hiểu 
biết thêm về truyền thống cách mạng, các chiến công cũng như sự hy sinh của các 
thế hệ đi trước trong cuộc đấu tranh giành độc lập và bảo vệ tổ quốc. Giúp các bạn 
đoàn viên thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động, 
tham quan, học tập các mô hình kinh tế hiệu quả, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập 
nghiệp trong thanh niên. 

(32) 

Tiếp nối hoạt động  “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ 
niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ là dịp để thể hiện lòng tri ân của tuổi trẻ xã 
nhà nói chung và nhân dân xã Tam Hải nói riêng đối với người có công với cách 
mạng; đồng thời, giúp cho các đối tượng và gia đình chính sách tự hào, thấy rõ được 
sự quan tâm của tuổi trẻ xã nhà đối với các gia đình có công, gia đình chính sách để 
họ tiếp tục phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.  

Chiều ngày 25/7, Đoàn xã Tam Hải tổ chức triển khai mô hình “Bánh Chưng 
Xanh”. Đây  là hoạt động thường niên của Đoàn xã Tam Hải mỗi dịp kỷ niệm ngày 
Thương binh liệt sỹ, thể hiện sự ghi nhớ của tuổi trẻ đối với công lao to lớn của thế 
hệ cha anh đi trước. bằng những tình cảm chân thành với tấm lòng của ít nhưng tình 
nhiều, vận động nguồn lực trong thanh niên. Với số tiền vận động, quyên góp từ các 
nhà hảo tâm và ĐVTN gần 6 triệu đồng, các bạn ĐVTN các bạn đã trực tiếp  góp 
sức vào gói và nấu bánh. Sự biết ơn, tỉnh cảm của tuổi trẻ được gói gọn trong 250 
chiếc bành chưng giản dị nhưng đầy ắp yêu thương, tình càm, các bạn ĐVTN đã 
trực tiếp đến thăm và dâng hương với hơn 100 gia đình chính sách, 18 Mẹ VNAH, 
các liệt sĩ… và đặc biệt đoàn đã tặng sổ tiết kiệm 500.000đ cho gia đình chính sách 
khó khăn 

Buổi tối cùng ngày Đoàn xã phối hợp với Ban Lao động Thương binh & Xã 
Hội tổ chức chương trình viếng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã, với sự tham gia của 
các đồng chí đại biểu lãnh đạo, thân nhân các gia đinh liệt sĩ và hơn 100 đoàn viên 
thanh niên và học sinh.  
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Cũng trong tuần qua, tối ngày 26/7, BCĐ Hoạt động hè xã Tam Sơn tổ chức 
thành công đêm diễn văn nghệ sắc màu tuổi thơ nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt 
sĩ. tổng số 12 tiết mục. trao giải nhất, nhì, ba và các giải khuyến khích cho các thôn. 

 

 (33) 

 Nhân kỷ niệm 72 năm ngày TBLS ( 27/7/1947-27/7/2019), tuần qua, Đoàn xã 
Tam Xuân 1 đã tổ chức chuỗi các hoạt động đầy ý nghĩa. Chiều ngày 27/7 tổ chức 
trận chung kết giải bóng đá Nam 11 người giữa 02 thôn Khương Mỹ và thôn Phú 
Đông và bế mạc giải. Kết quả vô địch thuộc về thôn Khương Mỹ, nhì thôn Phú 
Đông, đồng giải 3 thôn Phú Trung Đông và thôn Tam Mỹ. Giải phong cách thuộc về 
thôn Phú Đông, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng VĐV Trần Văn Phẩm thôn Phú Bình 
ghi 04 bàn thắng, thủ môn xuất sắc Nguyễn Minh Quyền thôn Khương Mỹ. 

Tiếp đó, ngày 28/7 Đoàn xã Tam Xuân I tổ chức cuộc đua kỳ thú. Trong chuỗi 
hoạt động có nhiều nội dung hết sức ý nghĩa hành trình đến các điểm di tích lịch sử 
trên địa bàn xã như nhà lưu niệm Võ Chí Công, nhà Ông Nguyễn Minh Chiến, nghĩa 
trang LS của xã. Trong chuỗi hoạt động gắn nhiều nội dung như tổ chức các trò chơi 
dân gian, thi nấu cơm, thi sinmapho, mật thư, truyền tin và nhiều nội dung khác 
mang tính giáo dục cho thế hệ trẻ, dấu đi đường, tuyên truyền về ATGT vv… 

 


