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Tài li ệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8 

(1) 

Sáng ngày 02/8/2019, Ủy ban Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi Thành đã tổ 
chức Hội nghị Ủy ban Hội khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019, họp bàn công tác chuẩn bị 
Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024; 
lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ 
VII, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Tại Hội nghị, anh Dương Văn Bảo- Chủ tịch Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi 
Thành khóa VI đã thông qua dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ VI như Báo cáo 
chính trị khóa V, phương hướng nhiệm vụ khóa VI, xin ý kiến Ủy ban Hội khóa V 
về công tác Nhân sự tại Đại hội lần thứ VI. 

Tại Hội nghị, Thường trực Hội LHTN Vi ệt Nam huyện cũng đã triển khai kế 
hoạch sản phẩm kỹ năng thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Vi ệt 
Nam huyện Núi Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo tinh thần Kế hoạch, 
Hội LHTN Vi ệt Nam các xã, thị trấn và CLB thanh niên tình nguyện Chong Chóng 
Xanh sẽ triển khai thực hiện các sản phẩm là mô hình cổng trại thu nhỏ (tiểu trại), 
hoặc các mô hình biểu trưng của địa phương (thu nhỏ) … được làm từ các vật liệu chủ 
đạo là tre, trảy, nứa... Ngoài ra có thể sử dụng một số loại vật liệu, chất liệu khác để bổ 
sung vào mô hình sản phẩm. Các sản phẩm tham gia dự thi sẽ được trưng bày tại tiền 
sảnh của Đại hội. 

Hội nghị đã hiệp thương thống nhất các nội dung về công tác nhân sự, văn kiện 
và các nội dung liên quan diễn ra tại Đại hội Đại biểu Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi 
Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 

(2) 

 Sáng ngày 01/8, Đoàn xã Tam Anh Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã và 
CLB tình nguyện Diêm Phổ phát cháo tại bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng 
Nam, với sự tham gia của gần 20 bạn ĐVTN. 

Tiếp đó, sáng ngày 4/8, chi đoàn Nam Định, xã Tam Anh Nam tổ chức ra 
quân trồng hoa, dọn vệ sinh nhà văn hóa thôn. Tham gia hoạt động có hơn 15 
ĐVTN. Đây là hoạt động nhằm góp phần xây dựng nâng cao các tiêu chí khu dân cư 
NTM kiểu mẫu của chi đoàn. 

Nằm trong chuỗi các hoạt động hè năm 2019, tiếp tục diễn biến các trận cầu 
gay cấn của giải bóng đá Nam thanh niên xã Tam Anh Nam hè năm 2019, Chiều 
ngày 4/8, Đoàn xã Tam Anh Nam phối hợp UBND xã tổ chức trận chung kết và lễ 
bế mạc giải bóng đá nam thanh niên xã Tam Anh Nam năm 2019. Giải đấu năm nay 
quy tụ 6/6 đội bóng đến từ các thôn trên địa bàn xã. Kết quả chung cuộc, đội bóng 
đá nam thanh niên thôn Diêm Phổ giành cúp vô địch, đội Tiên Xuân 2 đạt giải nhì, 
đội Mỹ Sơn và Tiên Xuân 1 đạt giải ba. Đây là giải đấu truyền thống của xã Tam 
Anh Nam trong nhiều năm qua, góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, tạo 
sân chơi cho đoàn viên thanh niên trong dịp hè. 

 

 (3) 
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 Sáng ngày ngày 3/8/2019, Ban Chỉ đạo hoạt động hè xã Tam Mỹ Tây tổ chức 
thành công giải cầu lông xã Tam Mỹ Tây hè năm 2019 . Tham gia giải đấu có 5 đơn 

vị tham gia gồm Thôn Trung Thành, Thạnh Mỹ, Trung Lương, Tịnh Sơn, Tú Mỹ 
với 5 nội dung thi đấu: Đơn nam, Đơn nữ, Đôi Nam, Đôi nữ, Đôi nam nữ. 

 Kết quả qua hơn 1 ngày tranh tài của 5 đơn vị, Thôn Trung Thành đạt giải 
nhất toàn đoàn, Trung Lương đạt giải nhì, Tịnh Sơn đạt giải 3.   

 Đây là giải thi đấu được BCĐ hoạt động hè xã Tam Mỹ Tây tổ chức nhằm kỷ 
niệm 74 năm cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội Hội 
LHTN Vi ệt Nam Huyện Núi Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. 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. 

  

(4) 

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong phát triển kinh tế 
- xã hội, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 
mới trên địa xã Tam Anh Bắc, sáng ngày 2/7, Đoàn thanh niên xã Tam Anh Bắc 
thực hiện công trình điện thắp sáng đường quê ở tổ 7, tổ 8, thôn Thuận An. 

Công trình được thực hiện có chiều dài hơn 700 mét, 14 trụ với kinh phí hơn 
07 triệu đồng. Số tiền trên do Đoàn viên thanh niên xã Tam Anh Bắc vận động 
mạnh thuờng quân xa quê đóng góp.  

Công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” là công trình có ý nghĩa thiết 
thực đối với đời sống nhân dân, được Đảng ủy, chính quyền quan tâm, ĐVTN và 
nhân dân hưởng ứng, ủng hộ. Ánh điện từ những công trình “Thắp sáng đường 
quê” do Đoàn thanh niên đảm nhận thực hiện đã góp phần chiếu sáng tuyến đường 
thôn Thuận An, làm thay đổi bộ mặt và diện mạo nông thôn hôm nay, công trình 
không những góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm, phục vụ việc đi lại thuận tiện 
cho nhân dân mà còn góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Đặc 
biệt là công trình đã tạo được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền và sự đồng 
thuận, hưởng ứng của ĐVTN và nhân dân. Qua đó khẳng định vai trò của tổ chức 
Đoàn trong việc xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó trong phát triển - 
kinh tế xã hội của địa phương và trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới./. 

 

(5) 

Sáng ngày 27/7 vừa qua, tại Hội trường UBND xã Tam Quang, Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh phối hợp với UBND xã Tam Quang tổ chức Ngày hội “Đoàn kết 
thanh niên” với Hội thi “Tìm hiểu về Nghị Quyết Đại Hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 
2017-2022, 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn, Cải cách hành chính, Luật An ninh 
mạng, Luật hôn nhân và gia đình” với sự tham gia của 60 thí sinh đại diện cho 08 
chi đoàn trên địa bàn xã.  

Tại hội thi Ban Tổ chức đã đưa ra khá nhiều câu hỏi với nội dung liên quan 
đến Nghị quyết đại hội đoàn các cấp, 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn, công tác 
Cải cách hành chính, Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình nhằm trang bị 
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những kiến thức cần thiết, nâng cao nhận thức, trao đổi thông tin, tạo sự hiểu biết 
chung, nhận thức chung về Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, 
kiến thức pháp luật, kiến thức về Cải cách hành chính cho đoàn viên thanh niên.  

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 01 giải nhất cho em Trần Thị Thu Trang, đoàn 
viên Chi đoàn thôn An Hải Tây; giải nhì cho em Nguyễn Trần Đoan Thị, đoàn viên 
Chi đoàn thôn An Hải Tây; giải ba cho em Bùi Đỗ Tường Vi, đoàn viên chi đoàn 
thôn Sâm Linh Đông. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 10 phần quà cho khán giả trả 
lời đúng phần thi giành cho khán giả. 

Lồng ghép trong ngày Hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tam Quang cũng đã 
tổ chức các trò chơi vận động như: Trùm bao tiếp sức, cướp cờ, đập bong bóng, đua 
thuyền trên cạn… tạo không khí sôi nổi trong ngày hội. 

Tối cùng ngày, Đoàn xã Tam Quang tham gia thắp nến tri ân tại nghĩa Trang 
liệt sĩ. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa thể hiện đạo lý “ Uống nước nhớ nguồn” 
biết ơn đối với thế hệ cha ông đi trước 

 Kết thúc ngày hội  với chương trình Sinh hoạt lửa trại sôi động và ý nghĩa./. 

(6) 

Sáng ngày 09/8/2019, tại Hội trường Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Huyện đoàn 
phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và 
nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, kỹ năng cho gần 200 cán bộ Đoàn, Hội và lực lượng 
nòng cốt Đoàn thanh niên cơ sở năm 2019.  

Ngay sau khi khai mạc, các học viên đã được nghe các chuyên đề như: Đấu 
tranh chống “diễn biến hòa bình”, an ninh mạng của các thế lực thù địch đối với 
Việt Nam; Điểm nóng và kỹ năng xử lý “điểm nóng” đối với lực lượng nòng cốt; 
Kỹ năng tổ chức sinh hoạt cộng đồng, kỹ năng sinh hoạt lửa trại, kỹ năng thực hành 
xã hội...  

(7) 

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi 
Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024; Chào mừng Quốc khánh nước CHXHCN 
Việt Nam, tuần qua, sáng ngày 10/8, Giải bóng đá Thanh niên huyện Núi Thành 
năm 2019 đã chính thức được khai mạc và khởi tranh.  

Tham gia giải năm nay có 17 đội bóng thanh niên đến từ 17 xã, thị trấn trên 
địa bàn huyện. 17 đội sẽ được chia làm 02 bảng thi đấu tại 02 sân: Tam Anh Nam và 
Tam Tiến. 

Trong ngày đầu khai mạc giải, tại sân Tam Anh Nam là trận cầu kịch tính 
giữa 02 đội bóng láng giềng Tam Anh Nam- Tam Hòa. Đây là 02 đội mạnh của giải 
hàng năm, được xem là ứng cử viên của bảng đấu. Sau 90 phút tranh tài đầy gay cấn 
với chất lượng chuyên môn cao, 2 đội hòa nhau với tỉ số 1-1 (một đều). Đội chủ sân 
Tam Anh Nam chia điểm với đội láng giềng đến từ miền biển. 

Cùng thời điểm, tại sân Tam Tiến, 2 trận đấu giữa Tam Tiến- Tam Hải và 
Tam Giang- Tam Nghĩa đều có chiến thắng với cách biệt tối thiểu 2-1. Đội chủ sân 
Tam Tiến đã giành trọn 3 điểm quý giá trong trận mở màn với đội bóng Tam Hải. 
Đội Tam Giang cũng đã giành trọn 3 điểm trong màn đối đầu với Đội Tam Nghĩa. 
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Giải bóng năm nay có chất lượng chuyên môn khá cao với sự tham gia của 
nhiều cầu thủ đang thi đấu cho các CLB chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp trong 
và ngoài tỉnh. Chính điều này hứa hẹn mùa bóng 2019 năm nay sẽ có nhiều bất ngờ 
mới với các nhân tố mới của mỗi đội. Cơ hội được chia đều cho các đội và mỗi trận 
đấu đều là sẽ là một trận “Chung kết”. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy, phong trào 
thể dục thể thao nói chung và bộ môn bóng đá nói riêng đã có sự phát triển ở hầu 
khắp các cơ sở, tạo phong trào thi đua sôi nổi và thể hiện tinh thần học tập, rèn 
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua giải cũng nhằm động viên, 
khuyến khích, phát triển phong trào thể dục thể thao; đồng thời tạo sân chơi bổ ích 
và lành mạnh, cho đoàn viên, thanh niên. 

Giải đấu được tổ chức xuyên suốt tại 02 sân: Tam Anh Nam và Tam Tiến. Dự 
kiến sẽ diễn ra trận Chung kết và Bế mạc giải vào ngày 02/9. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của giải trong các Chương trình 
Phát thanh Thanh thiếu nhi đến. 

   

(8) 

Tối ngày 10/8, Đoàn xã Tam Anh Nam phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ 
chức nói chuyện truyền thống tại Nhà văn hóa thôn Nam Cát. Tham gia buổi nói 
chuyện có các đồng chí trong BTV Đoàn xã, BTV Hội Cựu chiến binh xã và hơn 70 
đoàn viên thanh niên, các em học sinh của xã Tam Anh Nam. Trong buổi nói 
chuyện, các bạn đoàn viên thanh niên và các em học sinh đã được nghe 2 chuyên đề: 
Lịch sử truyền thống quân đội nhân dân Việt Nam, nghe tuyên truyền về phòng 
chống rác thải nhựa và thực trạng ô nhiễm môi trường trong giai đoạn hiện nay. 

Tiếp đó, ngày 11/8, Đoàn xã Tam Anh Nam tổ chức Hội trại hè năm 2019 với 
chủ đề "Theo dấu chân Bác". Hội trại có sự tham gia của 6/6 chi đoàn thôn với sự 
tham gia của 130 bạn đoàn viên thanh niên và các em học sinh. Tại Hội trại đã tổ 
chức nhiều nội dung thi như: thi dựng và trang trí lều, thi trò chơi lớn, các trò chơi 
nhỏ như nấu ăn, đưa nước về nguồn, thi tiếng hát và phát thanh bảng tin thanh niên 
với chủ đề "ý nghĩa của hoạt động hè đối với thanh niên,học sinh", thi hóa trang 
nhân vật lịch sử, sơ cấp cứu, thi nấu cơm di động. Ngoài ra, trong ngày, Đoàn xã 
Tam Anh Nam còn phối hợp với công ty cổ phần cung ứng lao động và thương mại 
Hải Phòng tổ chức tuyên truyền, tư vấn việc làm về lao động tại Nhật Bản, Hàn 
Quốc cho các bạn đoàn viên, thanh niên, giúp các bạn có thêm định hướng về nghề 
nghiệp, việc làm.  

 

 (9) 

Hưởng ứng năm thanh niên tình nguyện 2019, nhằm tổ chức các hoạt động 
thiết thực chào mừng Đại hội liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Núi Thành  lần 
thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024, sáng ngày 11/8 Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh xã Tam Giang  đã tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường 
đường làng, ngõ xóm tại các thôn trên địa bàn xã. 

Từ đầu năm 2019, tuổi trẻ Tam Giang đã thực hiện trên 10 lượt  ra quân ngày 
chủ nhật xanh, thu hút đông đảo các bạn đoàn viên học sinh tham gia tích cực. Đã 
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trở thành phong trào có sức lan toả rộng, được các cấp chi đoàn hưởng ứng nhiệt 
tình.  

Tại buổi ra quân, các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia phát quang, dọn vệ 
sinh, các tuyến đường liên thôn, liên xã. Hoạt động lần này đã thu hút trên 50 đoàn 
viên tham gia. Đây là những việc làm thiết thực của lực lượng đoàn viên, thanh niên 
xãTam Giang  thực hiện theo phương châm: “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ 
sở đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”. V ới khí thế ra 
quân sôi nổi đã thôi thúc mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên tình nguyện xung phong, 
mang sức trẻ, trí tuệ của mình làm một phần việc nhỏ thiết thực và công cuộc xây 
dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, thực hiện các hoạt động vì cuộc sống cộng 
đồng, góp phần tham gia phát triển kinh tế- xã hội. 

        Qua hoạt động nhằm phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, 
thi đua học tập, rèn luyện, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nâng cao 
nhận thức cho tuổi trẻ về môi trường xanh, sạch, đẹp. Qua đó hình thành tính tự 
giác, nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống trong cộng đồng, góp phần 
nâng chuẩn nông thôn mới, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động và phong trào tình 
nguyện của tuổi trẻ xã nhà./. 

(10) 

 
Sáng 14/8/2019, tại bãi biển Thuận An, xã đảo Tam Hải, Ban Thường vụ 

Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp Tỉnh Đoàn Quảng Nam và UBND huyện 
Núi Thành tổ chức chương trình “Hãy làm sạch biển - Nói không với rác thải nhựa” 
2019. Hơn 500 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên và nhân dân tham dự hoạt 
động. 

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã trao công trình thanh niên 
“Thiết bị vui chơi trẻ em” cho xã Tam hải trị giá 100 triệu đồng. Cũng dịp này, 
Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Tỉnh đoàn Quảng Nam đã trao tặng 20 suất quà 
cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 20 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó 
của xã Tam Hải. 

Ngay sau Lễ ra quân, hơn 500 chiến sỹ công an, đoàn viên thanh niên và nhân 
dân xã Tam Hải đã ra quân dọn vệ sinh khu vực bãi biển thôn Thuận An.  

 

(11) 

Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi 
Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024; Chào mừng Quốc khánh nước CHXHCN 
Việt Nam, Giải bóng đá Thanh niên huyện Núi Thành năm 2019 đã chính thức được 
khai mạc và khởi tranh.  

Tham gia giải năm nay có 17 đội bóng thanh niên đến từ 17 xã, thị trấn trên 
địa bàn huyện. 17 đội sẽ được chia làm 02 bảng thi đấu tại 02 sân: Tam Anh Nam và 
Tam Tiến. 

Giải bóng năm nay có chất lượng chuyên môn khá cao với sự tham gia của 
nhiều cầu thủ đang thi đấu cho các CLB chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp trong 
và ngoài tỉnh. Chính điều này hứa hẹn mùa bóng 2019 năm nay sẽ có nhiều bất ngờ 
mới với các nhân tố mới của mỗi đội. Cơ hội được chia đều cho các đội và mỗi trận 
đấu đều là sẽ là một trận “Chung kết”. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy, phong trào 
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thể dục thể thao nói chung và bộ môn bóng đá nói riêng đã có sự phát triển ở hầu 
khắp các cơ sở, tạo phong trào thi đua sôi nổi và thể hiện tinh thần học tập, rèn 
luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua giải cũng nhằm động viên, 
khuyến khích, phát triển phong trào thể dục thể thao; đồng thời tạo sân chơi bổ ích 
và lành mạnh, cho đoàn viên, thanh niên. 

Giải đấu được tổ chức xuyên suốt tại 02 sân: Tam Anh Nam và Tam Tiến. Dự 
kiến sẽ diễn ra trận Chung kết và Bế mạc giải vào ngày 02/9 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến của giải trong các Chương trình 
Phát thanh Thanh thiếu nhi đến. 

(12) 

Tuần qua, BTV  Huyện đoàn đã triển khai hướng dẫn các cơ sở Đoàn và các 
em tân sinh viên rà soát và lập hồ sơ học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2019. 

Năm 2019 này, Báo tuổi trẻ sẽ dành 1000 suất học bổng cho các em tân sinh 
viên. Mỗi suất học bổng dành cho các em tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trúng 
tuyển Đại học, Cao đảng là 10 triệu đồng; suất đặc biệt là 15 triệu đồng. 

Các em được xét trao học bổng là các em tân sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc 
biệt khó khăn và có nguy cơ cao phải bỏ học nếu không được giúp đỡ. Học bổng 
“Ti ếp sức đến trường” ủng hộ kinh phí học bổng, chỗ ở, phương tiện học tập... cho tân 
sinh viên, giúp các bạn vững tin trong học tập. Đây sẽ là sự hỗ trợ ban đầu và động lực 
tinh thần để các tân sinh viên tự tin viết tiếp ước mơ cuộc đời. 

Năm nay, huyện Núi Thành có 09 hồ sơ của 09 em tân sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn, trúng tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin kết quả xét chọn trao học bổng ở những bản tin 
phát thanh thanh thiếu nhi tiếp theo. 

 

 (13) 

Thực hiện theo chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019, 
Trong tuần qua, Đoàn xã Tam Xuân 1 đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào 
mừng Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-
2024. Tiêu biển như: sáng ngày 11/8 Đoàn xã ra quân ngày chủ nhật xanh với chủ 
đề tuổi trẻ Tam Xuân I thu gom rác thải nhựa; Ngày 14/8 chi đoàn thôn Phú Đông 
với chi Đoàn trường MG Hoa Sen làm lễ kết nghĩa giữa hai đơn đơn vị; Tối ngày 
14/8 Chi Đoàn thôn Phú Đông tổ chức chương trình vu lan báo hiếu và thả hoa 
đăng. Trong chương trình vu lan có tổ chức chương trình văn nghệ có 12 tiết mục 
bao gồm ca, múa.. Đồng thời gây quỹ củ chi đoàn với số tiền thu được là 14.000.000 
đồng; Ngày 17/8 Đoàn xã Tam Xuân I, phối hợp với chi Đoàn thôn Phú Đông tổ 
chức hội trại hè. Địa điểm: Tại hội trường nhà văn hóa cũ đội 6 thôn Phú Đông. 

Cũng trong tuần qua, tối ngày 17/8/2019, Đoàn xã Tam Anh Nam tổ chức 
tuyên truyền, tư vấn sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi vị thành niên thanh niên tại nhà 
văn hóa thôn Diêm Phổ. Tham gia buổi tuyên truyền có hơn 60 đoàn viên thanh niên 
và các em học sinh. Qua buổi đã giúp các bạn ĐVTN và các em học sinh hiểu rõ 
kiến thức về sức khỏe sinh sản, giúp các em có kỹ năng tự bảo vệ và chăm sóc cho 
mình. 
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(14) 

Nhằm tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho các bạn Đoàn viên thanh 
niên trong dịp hè, sáng ngày 11/8 vừa qua, Tại sân trường TH Ngô Quyền, Ban chỉ 
đạo hoạt động hè xã Tam Nghĩa tổ chức Ngày Hội Văn hóa thể thao thanh thiếu 
niên hè năm 2019.  

Ngày hội năm nay thu hút hơn 100 bạn ĐVTN đến từ 7 Chi đoàn trên địa bàn 
xã và 1 đơn vị liên quân từ Chi đoàn dân quân và chi đoàn trường trên địa bàn. Các 
bạn ĐVTN được tham gia nhiều hoạt động vui chơi và các phần thi hấp dẫn như: Vẽ 
tranh cổ động tuyên truyền tác hại thuốc lá, rượu bia, chất kích thích; làm sản phẩm 
tái chế từ chai nhựa; các trò chơi hoạt động như: chuyền bóng, đổ nước vào chai, 
bước chân thần tốc, nhảy dây đồng đội, rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức lịch 
sử, văn hóa,… 

Ngoài việc tạo sân chơi giải trí, lành mạnh cho các em, để các em tỏa sức sáng 
tạo trong vẽ tranh, làm sản phẩm tái chế, rèn luyện sức khỏe thông qua các trò chơi. 
Ngày hội năm nay còn là dịp để tạo điều kiện cho các em được gặp gỡ, giao lưu, học 
hỏi những kinh nghiệm, kỹ năng sống, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất 
và tinh thần, góp phần nâng cao thành tích học tập trong năm học mới, đồng thời 
góp phần giáo dục kỹ năng sống cũng như giúp các em có một mùa hè bổ ích và 
lành mạnh. 

 Kết thúc ngày hội, Ban Tổ chức đã trao 01 giải nhất, 01giải nhì, 01 giải ba và 
02 giải khuyến khích toàn đoàn cho các đơn vị tham gia đạt thành tích cao. 

(15) 

Trong 02 ngày, 20 - 21/8/2019, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) huyện Núi 
Thành đã tổ chức Đại Hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự Đại hội có anh 
Nguyễn Xuân Đức – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Vi ệt Nam tỉnh; 
đồng chí Nguyễn Minh Khả - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng 191 đại biểu 
đại diện cho hơn 9.000 thanh niên trong toàn huyện.  

Đến nay, toàn huyện có hơn 9.000 hội viên, hơn 40.000 thanh niên. Trong 
nhiệm kỳ 2014 - 2019, các cơ sở Hội đã bám sát, cụ thể hóa và thực hiện có hiệu 
quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Quảng Nam lần thứ VI và Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN huyện Núi Thành lần thứ V. Công tác Hội và 
phong trào thanh niên đã được triển khai đồng bộ và toàn diện, kết quả công tác Hội 
và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết 
Đại hội IV đề ra. 

Các cơ sở Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan 
tâm đến lợi ích chính đáng của cán bộ, hội viên, thanh niên. 5 năm qua nhiều cơ sở 
Hội đã có sự đổi mới trong công tác xây dựng tổ chức; tích cực tham gia xây dựng 
Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đã xuất hiện nhiều công trình, 
phần việc thanh niên tiêu biểu và những gương sáng của cán bộ đoàn viên, hội viên, 
thanh niên trong học tập, lao động sáng tạo. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
chính trị, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương. Các phong 
trào thi đua học tập, nâng cao trình độ, các diễn đàn, lớp tập huấn thường xuyên 
được duy trì, đã tạo môi trường thuận lợi giúp thanh niên có điều kiện trao đổi, học 
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hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp cận với khoa học 
kỹ thuật để vận dụng vào thực tiễn học tập, lao động và sản xuất, kinh doanh... 

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động Hội vẫn còn tồn tại một số hạn chế 
như: Chưa chủ động trong công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối 
với thanh niên. Công tác nắm bắt, định hướng tình hình tư tưởng thanh niên có lúc, 
có nơi thiếu kịp thời. Nội dung và phương pháp hoạt động của Hội có nơi chưa thực 
sửa đổi mới, sáng tạo; công tác kiểm tra, giám sát còn chưa thường xuyên. Việc 
tổng kết và nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, giáo 
dục đối với thanh niên còn hạn chế… 

Đại hội đã tập trung thảo luận về các nội dung: Thanh niên lập thân, lập 
nghiệp; xây dựng, củng cố tổ chức Hội, đoàn kết thanh niên; đẩy mạnh phát huy tinh 
thần tuổi trẻ trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh… Đại hội 
nhiệm kỳ này đã đưa ra các giải pháp để đạt được mục tiêu: “Xây dựng tổ chức Hội 
vững mạnh; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần xây 
dựng quê hương Núi Thành phát triển nhanh và bền vững”. Tiếp tục đổi mới, nâng 
cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Hội; tích cực tham gia thực hiện 
thắng lợi các nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trong đó 
chú trọng tới việc hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai, tái định cư, khôi 
phục sản xuất. 

Đại hội đã hiệp thương cử 31 anh chị vào Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện; 
anh Dương Văn Bảo – Phó Bí thư Thường trực Huyện đoàn tái đắc cử chức danh 
Chủ tịch Hội LHTN huyện khóa VI; Đại hội cũng hiệp thương chọn cử 13 đại biểu 
chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội LHTN Vi ệt Nam tỉnh Quảng Nam 
lần thứ VII. 

 

 (16) 
Sáng 23/8/2019, tại bãi biển thôn Tân Lập, xã đảo Tam Hải, BTV Huyện 

đoàn Núi Thành phối hợp Hội Sinh viên tỉnh Quảng Nam  tổ chức chương trình 
“Hãy làm sạch biển - Nói không với rác thải nhựa” với ự tham gia của hơn 100 bạn 
sinh viên trong toàn tỉnh. 

Hưởng ứng đợt hoạt động cao điểm này, Đoàn các xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ra quân dọn vệ sinh môi trường. Trong đó 
tập trung vào các vùng ven biển, sông suối, quanh khu vực chợ. Các hoạt động trên 
đã tạo hiệu ứng mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo đoàn viên 
thanh niên và bà con nhân dân tại các địa phương.  

 

(17) 

Ngày 24-8, tại Palm Garden Resort (Hội An), báo Tuổi Trẻ phối hợp với Tỉnh 
đoàn Quảng Nam, Sở GD-ĐT Quảng Nam - Đà Nẵng, CLB Tiếp sức đến trường 
Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức trao tặng 150 suất học bổng Tiếp sức đến trường cho 
tân sinh viên khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng. Đến dự lễ trao học bổng có Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam - đồng chí Lê Văn Dũng; đồng chí Phạm Thị 
Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam. 

Năm nay, 150 tân sinh viên đã được nhận học bổng mỗi suất trị giá 10 triệu 
đồng và suất đặc biệt là 15 triệu đồng, tổng kinh phí học bổng hơn 1,5 tỉ đồng. 
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Phát biểu tại lễ trao học bổng đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư thường trực 
Tỉnh ủy Quảng Nam cảm ơn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, Báo Tuổi trẻ và 
CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng đã đồng hành, tiếp thêm động lực, 
niềm tin cho các em tân sinh viên khó khăn vững tin bước vào giảng đường đại 
học.Đồng chí Lê Văn Dũng cho biết, học bổng có thể chưa nhiều về vật chất nhưng 
tinh thần thì vô giá với các gia đình khó khăn. Với các tân sinh viên, đây là niềm 
hạnh phúc, là phần thưởng cao quý tiếp thêm niềm tin, chắp cánh cho các em bay 
cao, bay xa và hoàn thành nhiệm vụ học tập để trở thành những con người có ích 
cho xã hội. Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, các em cần tiếp tục phát huy 
truyền thống quê hương “Ngũ phụng tề phi” để học thật tốt, không phụ lòng những 
người đã giúp đỡ mình hôm nay. 

Các em được xét trao học bổng là các em tân sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc 
biệt khó khăn và có nguy cơ cao phải bỏ học nếu không được giúp đỡ. Học bổng 
“Ti ếp sức đến trường” ủng hộ kinh phí học bổng, chỗ ở, phương tiện học tập... cho tân 
sinh viên, giúp các bạn vững tin trong học tập. Đây sẽ là sự hỗ trợ ban đầu và động lực 
tinh thần để các tân sinh viên tự tin viết tiếp ước mơ cuộc đời. 

Năm nay, huyện Núi Thành có 09 tân sinh viên  đã nhận được học bổng tiếp 
sức đến trường của Ban Tổ chức. 

 (18) 

 

Tuần qua, Đoàn Thanh Niên và Hội Cựu Chiến Binh xã Tam Mỹ Đông đã tổ 
chức thành công Chiến dịch tình nguyện hè năm 2019 về với xã Tam Trà. Tại 
chuyến tình nguyện, Đoàn đã tặng 15 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, áo 
quần, 15 bộ sách cấp 1 và cấp 2; tặng quà cho hội viên CCB và Thanh niên xung 
phong; ra quân dọn vệ sinh, nấu bữa cơm thân mật cho gia đình khó khăn; sơn 150m 
tường rào Trường Mẫu giáo Phong Lan.   

 

(19) 

Sáng ngày 24/8 Đoàn xã Tam Xuân I thực hiện chiến tình nguyện hè năm 
2019 về với xã Trà Giáp huyện Bắc Trà My. Tại chương trình, Đoàn tình nguyện đã 
tặng 45 xuất quà cho các em trường TH xã Trà Giáp bao gồm cặp sách, áo mưa, bút 
màu, bút chì, bút bi, bảng con,  gạo, mì tôm, nước mắm, xì dầu.. với tổng trị giá gần 
8.000.000 đồng. Đây là hoạt động thường xuyên được Đoàn xã Tam Xuân 1 phối 
hợp, vận động các tổ chức, cá nhân để tham gia hỗ trợ đối với các hoàn cảnh khó 
khăn của các xã nghèo huyện Bắc Trà My anh em. 

(20) 

Nằm trong kế hoạch hoạt động hè 2019, hưởng ứng 20 năm chiến dịch thanh niên 
tình nguyện, đồng thời chào mừng hướng đến kỉ niệm ngày Quốc khánh nước cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Bam và chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Vi ệt 
Nam huyện Núi Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024, vào sáng ngày 24.8.2019 
đoàn cơ quan chính quyền huyện Núi Thành đã cùng với Đoàn thanh niên xã Tam 
Giang thực hiện chương trình tình nguyện hè về với thôn Hòa An xã Tam Giang với 
sự tham gia của hơn 40 đoàn viên thanh niên. 
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Chương trình tình nguyện lần này diễn ra trong 01 ngày với nhiều phần việc ý 
nghĩa. Đoàn đã tặng 10 suất quà cho 10 em hoc sinh co hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn thôn trước thềm năm học mới, đây thật sự là những món quà vừa có giá trị vật 
chất vừa mang ý nghĩa tinh thần, nhằm khích lệ các em thi đua học tốt. Ngoài ra với 
chương trình lần này đã tặng 6 cây xanh được trồng trong khuôn viên của nhà văn 
hóa Hòa An để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp ở tương lai. Đặc biệt một phần việc 
hêt sức ý nghĩa đó là tặng công trình thanh niên thắp sáng đương quê với chiều dài 
600m cho bà cpon nhân dân tổ 8 thôn Hòa An.   

Với tinh thần xung kích nhiệt huyết của tuổi trẻ của đoàn viên 2 cơ sở Đoàn qua 01 
ngày đã hăng say công việc và hoàn thành công trình điện chiếu sáng cho bà con, 
đem đến một tuyến đường sáng đảm bảo an ninh trật tự vào mùa mưa bão sắp đến. 

Với chiến dịch tình nguyện lần này vô cùng ý nghĩa đúng kỉ niệm các ngày lễ lớn 
của đất nước, cũng như hoat động của huyện nhà. Đồng thời tăng thêm mối quan hệ 
đoàn kêt của 2 cơ sở Đoàn, phát huy được tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ. 

Được biết, trong năm 2019 này, Đoàn Cơ quan Chính quyền huyện Núi Thành đã tổ 
phối hợp với các cơ sở Đoàn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện về với các xã khó 
khăn trên địa bàn huyện như Tam Tiến, Tam Sơn ,Tam Trà. 

 

 


