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Tài li ệu sinh hoạt chi đoàn tháng 9 

(1) 

Sáng ngày 29/8, Tỉnh đoàn phối hợp cùng Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh, tổ chức 
Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019.  

Trong năm học 2018- 2019, công tác Đội, phong trào thiếu nhi tỉnh Quảng 
Nam có sự chuyển biến theo hướng tích cực với những hoạt động đạt kết quả nổi bật 
và khởi sắc. Hội đồng Đội tỉnh đã cụ thể hóa các nội dung chương trình năm học sát 
với tình hình thực tế của tỉnh nhà. Các phong trào, cuộc vận động lớn, cuộc thi của 
Đội tiếp tục được triển khai rộng khắp, tạo được điểm nhấn, thông qua các hoạt 
động góp phần giáo dục truyền thống, lịch sử, giáo dục tình yêu quê hương, đất 
nước. Hội đồng Đội các cấp đã chủ động tìm kiếm nguồn lực, thực hiện hiệu quả 
công trình, phần việc măng non đảm bảo yêu cầu, phát huy tinh thần tình nguyện 
của đội ngũ tổng phụ trách Đội với Đội viên, thiếu niên nhi đồng. Việc tham gia các 
hoạt động, cuộc thi của Trung ương được chú trọng đạt kết quả cao. Nhiều hoạt 
động có tính mới được triển rộng khắp như “Ngày hội trải nghiệm sáng tạo học 
đường”; Chương trình “Thứ hai về với Liên đội”; “Mizuiku-Em yêu nước 
sạch”; hành trình du khảo “Cột mốc chủ quyền”... Trong năm học 2018-2019, kết 
quả thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Quảng Nam nằm trong top 10 
của cả nước…. 

Hội nghị cũng đã thảo luận đưa ra phương hướng hoạt động trong năm học 
mới tập trung vào những nội dung như: cuộc vận động nói không với rác thải nhựa; 
rèn luyện thói quen đọc sách trong học sinh; các giải pháp để hạn chế những vấn đề 
nóng xảy ra trong thiếu nhi trong thời gian qua như tình trạng xâm hại tình dục trẻ 
em; đuối nước và tai nạn thương tích; bạo lực học đường,… 

Dịp này, Hội đồng Đội tỉnh đã khen thưởng 11 tập thể Liên đội xuất sắc 5 
năm liền; BCH Tỉnh đoàn tặng giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc; 
tặng bằng khen cho 5 tập thể Hội đồng Đội cấp huyện đạt danh hiệu xuất sắc, trao 
cờ thi đua xuất sắc cho 4 đơn vị và cờ thi đua dẫn đầu cho 2 đơn vị. Năm nay, đơn 
vị Núi Thành của chúng ta cũng đã đạt danh hiệu thi đua xuất sắc cấp tỉnh. 

*Chiều cùng ngày, Tỉnh đoàn, Sở giáo dục Đào tạo tỉnh cũng đã tổ chức Hội 
nghị tổng kết công tác Đoàn trường học năm học 2018-2019.  

Tại Hội nghị Sở giáo dục và đào tạo đã khen  thưởng cho các đơn vị đoàn 
trường có thành tích xuất sắc nằm trong top 10 toàn tỉnh và 10 cá nhân có thành tích 
xuất sắc; BCH Tỉnh đoàn cũng đã công nhận danh hiệu xuất sắc cho 29 đơn vị Đoàn 
trường học. 

Đối với đơn vị Núi Thành, đã có 02 đơn vị đạt danh hiệu thi đua Đoàn trường 
xuất sắc cấp tỉnh là THPT Núi Thành và THPT Nguyễn Huệ. Riêng Đoàn trường 
THPT Núi Thành được nằm trong top 05 xuất sắc toàn tỉnh.  

 

(2) 

- Nằm trong chuỗi các hoạt động hè năm 2019, chào mừng thành công Đại hội 
Đại biểu Hội LHTN Vi ệt Nam huyện Núi Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024, 
Ban Chỉ đạo Hoạt động hè xã Tam Anh Nam tổ chức Giải cờ tướng thiếu niên hè 
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năm 2019. Giải được tổ chức trong một ngày với sự tham gia của 18 kỳ thủ nhí đến 
từ 6 đơn vị thôn. Kết quả đơn vị Xuân Ngọc đạt giải nhất toàn đoàn, đơn vị Nam 
Định đạt giải nhì toàn đoàn, đơn vị Mỹ Sơn đạt giải ba toàn đoàn. 

Cũng trong tuần qua, Ban chỉ đạo hoạt động hè các thôn trên địa bàn xã Tam 
Anh Nam đã tổ chức tổng kết hè, khen thưởng tổng kết cho các em học sinh giỏi, 
học sinh có rèn luyện tốt trong hè. Qua tổng kết các đơn vị đã tặng 90 suất quà trị 
giá 8 triệu đồng. Đơn vị Xuân Ngọc tổ chức dọn vệ sinh đường trục thôn, thăm tặng 
quà cho cụ sanh là hộ già neo đơn. Đơn vị Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ tổ chức dọn 
vệ sinh chuẩn bị cho năm học mới. 

 (3) 

Sáng ngày 30/8 vừa qua, BCĐ hoạt động hè xã Tam Nghĩa đã tổ chức hội nghị 
tổng kết hoạt động hè năm 2019. 

Trong dịp hè năm 2019 này, Đoàn xã Tam Nghĩa đã tham mưu BCĐ hoạt 
động hè xã tổ chức nhiều hoạt động có chiều sâu trên nhiều lĩnh vực công tác, tạo 
sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút nhiều Đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia như: tổ chức 
hành trình về địa chỉ đỏ với chủ đề : “Hành trình theo chân Bác” tại Bảo tàng Quân 
khu 5, Nhà lưu niệm Hoàng Sa – Đà Nẵng; tổ chức Đại Hội cháu ngoan Bác Hồ 
theo hình thức báo công, tham quan các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cho 
35 em học sinh tiêu biểu; Tổ chức thành công giải bóng đá thiếu niên hè năm 2019; 
phát động ra quân Hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới ngày (5/6) tại khu di tích 
lịch sử “Rừng Định Phước”; tổ chức Ngày Hội Văn hóa thể thao thanh thiếu niên hè 
năm 2019 với hơn 100 bạn ĐVTN đến từ 7 Chi đoàn trên địa bàn xã và 1 đơn vị liên 
quân; Phối hợp Tổ chức tình nguyện hè về với xã Tam Sơn; Phối hợp tổ chức ‘‘Di ễn 
đàn Trẻ em” với chủ đề:  ‘‘Tr ẻ em với các vấn đề trẻ em”; phối hợp Đoàn xã Tam 
Giang tổ chức chương trình “Sinh nhật chiến sỹ” giao lưu với các chiến sỹ Chi đoàn 
Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà và nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa khác.  

Tại  Hội nghị, Ban Chỉ đạo hoạt động hè xã cũng đã tham mưu cho UBND xã đã 
tuyên dương, khen thưởng cho 01 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 
các hoạt động hè 2019 vừa qua. 

Cùng thời gian trên, BCĐ hoạt động hè xã Tam Anh Nam cũng đã tổ chức thành 
công hội nghị tổng kết hoạt động hè 2019. 

(4) 

Sáng ngày 05/9/2019, Hội đồng Đội huyện Núi Thành phối hợp với Ban Giám 
hiệu trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh tổ chức lễ khai giảng và phát động chủ đề 
năm học 2019-2020.   

Với nhiều nỗ lực đạt được, công tác Đội và phong trào thiếu nhi Núi Thành 
trong năm học 2018-2019 được Hội đồng Đội tỉnh xếp loại xuất sắc cấp tỉnh. Phát 
huy kết quả đạt được, trong năm học đến 2019-2020, với chủ đề “Thiếu nhi Núi 
Thành đoàn kết, chăm ngoan”, Hội đồng Đội huyện Núi Thành phát động đến Hội 
đồng Đội các xã, thị trấn và các Liên đội trong toàn huyện quyết tâm thực hiện 
thắng lợi chủ đề năm học cũng như đạt được nhiều kết quả trong công tác Đội và 
phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020. 
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Tại lễ khai giảng và phát động chủ đề năm học, Hội đồng Đội huyện đã tặng 10 
suất quà cho 10 em học sinh vượt khó, học giỏi của trường tiểu học Nguyễn Chí 
Thanh.  

Cũng trong ngày lễ khai giảng 05/9, các trường học trên địa bàn huyện đã vui 
mừng đón nhận những món quà đến từ huyện, xã, các đoàn thể chính trị - xã hội và 
các tổ chức từ thiện các nhà hảo tâm. Hàng nghìn suất quà, phần vở, áo trắng... đã 
được trao tận tay các em. Giúp các em có thêm động lực để vui bước đến trường. 

(5) 

Hưởng ứng ngày chủ nhật xanh với thông điệp chung tay bảo vệ môi trường 
nói không với rác thải nhựa sử dụng một lần, sáng ngày 8/9/2019, Đoàn xã Tam 
Hiệp huy động ĐVTN ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường tại thôn Thọ Khương 
với hơn 20 ĐVTN tham gia. 

Tại đây các ĐVTN đã dọn dẹp, thu gom các vỏ chai nhựa, túi ni lông, ống hút 
nhựa… mà người dân đã vô ý vứt ra môi trường làm ô nhiễm môi trường. Hoạt 
động ra quân lần này nhằm mục đích tuyên truyền đến đông đảo bà con nhân dân về 
ý thức bảo vệ môi trường và phòng chống rác thải nhựa.  

 (6) 

Tuyên tuyền chăm sóc SKSSVTN trong trường học là một hoạt động có ý 
nghĩa, giúp cho các em học sinh có sự hiểu biết và nhận thức rõ ràng hơn về SKSS. 
Bên cạnh đó, ở lứa tuổi này các em đang có nhu cầu tìm hiểu kiến thức tâm, sinh lý 
rất lớn, bởi vậy việc phổ biến kiến thức về chăm sóc SKSS giúp cho các em có một 
cuộc sống lành mạnh về thể chất và tinh thần. Sáng ngày 03/9/2019, Ban dân số kế 
hoạch hóa gia đình và Đoàn thanh niên xã Tam Mỹ Đông xã phối hợp với trường 
THCS Nguyễn trãi tổ chức buổi tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành 
niên cho hơn 84 học sinh của khối lớp 9, tại Hội trường UBND xã.  

Tại buổi tuyên truyền các em đã được nghe ông Nguyễn Văn Tùng- Trưởng 
ban dân số, Trung tâm y tế huyện Núi Thành tuyên truyền các kiến thức về sức 
khỏe, SKSS vị thành niên. Đồng thời, các em được chia sẻ, tâm sự, trao đổi những 
điều vốn được coi là thầm kín, khó nói như giáo dục chăm sóc SKSS, các bệnh lây 
nhiễm qua đường tình dục, sự khác nhau giữa tình bạn và tình bạn khác giới… Các 
em đã được giải đáp những vấn đề liên quan đến chăm sóc SKSSVTN, thay đổi sinh 
lý tuổi dậy thì. Thông qua buổi tuyên truyềngiúp cho các em nắm được những kiến 
thức cơ bản về chăm sóc SKSS để tự bảo vệ mình và đã mạnh dạn hơn trong chia sẻ 
cũng như trao đổi về những vấn đề này. 

(7) 

Tuần qua, Đoàn xã Tam Xuân 2 đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực 
nhằm chào đón năm học mới 2019-2020. BCH Đoàn xã đã Đồng loạt tổ chức phát 
động chủ đề công tác Đội cũng như tổ chức các hình thức tuyên truyền, giới thiệu 
chủ đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Núi Thành năm học 2019 – 
2020: “Thiếu nhi Núi Thành đoàn kết, chăm ngoan”. Lễ phát động gắn với Lễ khai 
giảng vào ngày 5/9/2019. 

Tiếp đó, Đoàn xã Tam Xuân 2 cũng đã tổ chức ngày chủ nhật xanh với hoạt 
động ra quân tuyên truyền phong trào chống rác thải nhựa cho đối tượng là học sinh 
trung học sơ cở Chu Văn An và ra quân dọn vệ sinh khu vực trường THCS Chu Văn 
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An vào sáng ngày 8/9. Hoạt động thu hút được đông đảo lực lượng học sinh tham 
gia, với hơn 200 học sinh khối 7,8,9 của trường cùng 20 đoàn viên thanh niên của 
chi đoàn thôn cùng tham gia.  

Hoạt động lần này có ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng cho học sinh nhận thức 
được tác hại của rác thải nhựa gây ra, ý thức chống rác thải nhựa từ trường học đến 
nhà. Tạo nhận thức lâu dài cho các em khi còn đang ngồi trong ghế nhà trường.  

Trong tuần, thực hiện chuơng trình Tiếp Sức Đến Truờng, sáng ngày 5/9, Đoàn 
xã Tam Anh Bắc đã tặng cho em Ung Thị Hồng Đào- truờng TH Trần Văn ơn 1 
chiếc xe đạp nhằm giúp e có phương tiện đi học, hỗ trợ e tốt hơn trong những ngày 
tháng cắp sách đến trường.  

(8) 

Tuần qua, thiếu nhi toàn huyện nô nức rước đèn phá cỗ đón Tết Trung thu về. 
Khắp nơi trong toàn huyện, các em thiếu nhi được hòa mình vào những đêm hội 
trăng rằm; đường sá, khu dân cư ngập tràng đèn lồng và biểu diễn múa Lân. Ở trung 
tâm huyện và các xã, nhiều hoạt động vui tết Trung Thu được tổ chức sôi nổi, thu 
hút hàng nghàn lượt thiếu nhi tham gia. 

 Tại xã Tam Hiệp, Đoàn xã cùng với các chi đoàn tổ chức chương trình vui tết 
trung thu cho các cháu thiếu nhi đảm bảo an toàn và bổ ích . Các chi đoàn đã tổ 
chức chương trình với nhiều nội dung, hình thức phong phú mang đến sự phấn khởi 
và hào hứng cho các em. Tại đây các em được các anh, chị Đoàn thanh niên kể về 
sự tích tết trung thu, sự tích về chú cuội, chị hằng nga. Được nghe thư chúc tết trung 
thu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và 
được vui chơi phá cỗ trung thu, sinh hoạt giao lưu văn nghệ, xem múa lân… Nhân 
dịp tết trung thu, các trường trên địa bàn xã Tam Hiệp cũng đã tổ chức nhiều hoạt 
động ý nghĩa nhằm đem đến cho các em thiếu niên, nhi đồng một cái tết trung thu 
nhiều niềm vui. Tại đây nhà trường đã vận động các nhà hảo tâm tặng những xuất 
quà đến những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp chia sẻ những khó 
khăn của các em trong dịp tết trung thu. 

 

 (9) 

Tại xã Tam Anh Bắc, 05 chi đoàn thôn cùng 2 liên đội truờng Luơng Thế 
Vinh, Trần Văn ơƠn và truờng Mẫu giáo măng non phối hợp tổ chức Đêm hội 
Trăng rằm - Vui tết trung thu năm 2019 cho các cháu thiếu niên- nhi đồng trong 
toàn xã.  

 Việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu nhằm nâng cao nhận thức 
và trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị đối với công tác 
bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Thông qua đây cũng tạo sân chơi lành mạnh, 
vui tươi, bổ ích về ngày hội truyền thống của thiếu nhi Việt Nam cho các em; Đồng 
thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, Chính quyền và các tổ chức đoàn thể đối với 
thế hệ mầm non của đất nước, qua đó động viên, khuyến khích các em nỗ lực phấn 
đấu trở thành con ngoan, trò giỏi và đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. 

 

(10) 
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Tại xã tam Nghĩa, hàng trăm em thiếu nhi đã hào hứng tham dự chương trình 
“Đêm hội trăng rằm” do Đoàn xã tổ chức. 

Tại Đêm hội, ban Tổ chức đã tặng quà cho 40 em thiếu nhi khuyết tật, có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn xã. 

Trong không khí náo nức của “Đêm hội trăng rằm” cùng với hội thi “Trưng 
bày, trang trí mâm cỗ vui Tết trung thu” đã được các chi đoàn đầu tư tỉ mỉ từ khâu 
trang trí đến thuyết trình. Các đội thi trang trí mâm cỗ mang ý nghĩa của Tết Trung 
thu, Bác Hồ với thiếu nhi, hình ảnh quê hương, bạn bè... Kết quả: đơn vị Long Bình 
đạt giải nhất, Hòa Đông giải nhì, Hòa Mỹ giải ba. 

Bên cạnh đó, các em thiếu nhi còn được hòa mình với các tiết mục văn nghệ 
đặc sắc cùng các câu đố vui do chị Hằng và chú Cuội dẫn dắt. Đêm hội đã đưa các 
em nhỏ đến với những câu chuyện cổ tích đậm tính nhân văn trong “Đêm hội Trăng 
rằm” tràn đầy yêu thương và tiếp thêm nghị lực để các em cố gắng vươn lên trong 
cuộc sống, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước. 

Trước đó, tối 10/9, Đoàn thanh niên thị trấn tổ chức “Vui trung thu – đón 
tr ăng rằm” năm 2019 tại Quảng trường huyện Núi Thành và tặng 20 suất quà ý 
nghĩa cho các em thiếu snhi có hoàn cảnh khó khăn.   

(11) 

Sáng ngày 12/9 vừa qua, BCĐ Hoạt động hè xã Tam Mỹ Đông đã tổ chức 
tổng kết hoạt động hè năm 2019. 

Hoạt động hè của xã năm nay  tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa sôi nổi và bổ 
ích như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Hoạt động xã hội, từ thiện, vệ sinh 
môi trường, tham gia lao động xây dựng các công trình phúc lợi và bảo vệ an ninh 
trật tự tại địa phương;các hoạt động đi tìm địa chỉ đỏ;  Hoạt động vui chơi, giải trí 
phù hợp với độ tuổi và điều kiện của địa phương; Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ kỷ 
năng; Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật và quản lý giáo dục học sinh cá biệt. Một số 
hoạt động lớn như:  Tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ; Tổ chức giải bóng đá thiếu 
niên,  giải bóng đá Thanh niên, giải bóng đá nữ, , Giải bóng chuyền U20 Nam, Tổ 
chức hội trại chào mừng kỷ niệm 71năm ngày TBLS, lớp dạy hè tình nguyện, các 
hoạt động xã hội tình nguyện trong và ngoài xã... 

Tại Hội nghị đã tặng giấy khen của UBND xã cho 1 tập thể và 1 cá nhân, tặng 
giấy khen của Đoàn xã Tam Mỹ Đông cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc hoạt 
động hè năm 2019. 

Tối cùng ngày, Đoàn Thanh niên phối hợp với UBND xã Tam Mỹ Đông tổ 
chức “Đêm hội Trăng Rằm“ năm 2019 với hơn 300 em thiếu nhi trên địa bàn xã đến 
tham gia. Tại đây, các em đã được đón xem các tiết mục hoạt cảnh với sự xuất hiện 
của chú cuội, chị hằng, được xem múa lân, tham gia chơi các trò chơi dân gian, 
được nghe sự tích Tết Trung Thu, được nghe đọc thư của chủ tịch nước gửi tặng các 
chau thiếu niên, nhi đồng. 

Tại Đêm hội đã tặng 5 suất quà của UBND huyện, hơn 30 suất quà của 
UBND xã cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn xã. Đêm hội đã phá 
cổ trung thu và phát hơn 200 xuất quà trung thu cho các em đến tham dự đêm hội.  

Cũng trong thời gian này 3 chi đoàn trường, 6 chi đoàn thôn trên địa bàn xã 
Tam Mỹ Đông cũng đã tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em thiếu nhi 
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Nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ, 
công tác thanh thiếu nhi cho cán bộ Đoàn, Đội, sáng ngày 18/9, Ban Thường vụ 
Tỉnh đoàn tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn xã năm 2019 và tập huấn 
công tác Đội năm học 2019 - 2020 cho 332 cán bộ Đoàn, Đội chủ chốt trong toàn 
tỉnh. 

Với phương châm “Cán bộ nào phong trào ấy” Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn 
quan tâm chú trọng đào tạo nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho 
cán bộ Đoàn,  Đội các cấp đưa phong trào ngày càng phát triển và có chiều sâu. 
Năm nay BTV Tỉnh đoàn tập huấn trong 4 ngày chia thành 02 lớp với 02 đối tượng 
Đoàn, Đội với các nội dung tập huấn như: Phổ biến những nội dung cơ bản của Luật 
trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em trong trường học và trên địa ban dân cư; nghị 
quyết 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh và cơ chế chính sách của công tác xuất khẩu 
lao động trong thanh niên; phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và sử dụng 
mạng xã hội hiệu quả trong thanh niên; công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức, cách 
mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay; bồi dưỡng nghiệp 
vụ công tác của Bí thư Chi đoàn, một số mô hình sinh hoạt chi đoàn chủ điểm; 
hướng dẫn phương pháp xây dựng đề tài khởi nghiệp cho thanh niên; đối thoại, gặp 
mặt Thường trực Tỉnh đoàn với học viên lớp tập huấn... 

Lớp tập huấn lần này là cơ hội để cán bộ Đoàn, Đội trên địa bàn toàn tỉnh gặp 
gỡ giao lưu chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong công tác Đoàn và phong trào thanh 
thiếu nhi góp phần đưa phong trào ngày càng phát triển hơn từ cơ sở. 

 

 (13) 

Nhằm tổng kết những mặt làm được trong họat động hè năm 2019, qua đó rút 
ra những bài học kinh nghiệm cho việc tổ chức các hoạt động hè những năm tiếp 
theo đạt kết quả tốt hơn. Kịp thời, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong hoạt động Hè, Sáng ngày 18/9/2019, Ban chỉ đạo Hoạt 
Động Hè xã Tam Mỹ Tây đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Hoạt động Hè năm 2019. 
Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả tổ chức hoạt động sau 3 tháng triển khai của 
BCĐ Hoạt động hè xã mà BCH Đoàn xã là cơ quan trực đã thường xuyên tham 
mưu, đề xuất và triển khai tổ chức các hoạt động.   

Phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị Đ/c Phan Đình Dung Bí thư Đảng ủy xã, Đ/c 
Nguyễn Minh Nhựt- Ủy viên BTV Huyện đoàn Núi Thành đã đánh giá cao kết quả 
hoạt động hè năm 2019 của xã và đồng thời cũng nêu ra một số tồn tại hạn chế cần 
khắc phục để nâng cao chất lượng hoạt động hè trong những năm đến. 

Tại Hội nghị, BCĐ Hoạt động Hè đã đề nghị UBND xã tặng 1 tập thể  Chi 
đoàn Thôn Thạnh Mỹ và cá nhân Đ/c Lê Thị Xuân thành viên BCĐ hè xã, Thường 
trực BCĐ hè xã trao giấy khen cho 2 tập thể Chi đoàn thôn Trung Thành, Tịnh Sơn 
và 3 cá nhân có thành tích tham gia triển khai tốt hoạt động Hè năm nay. 

Trong tuần, BCĐ Hoạt động hè xã Tam Xuân 1 cũng đã tổng kết hoạt động 
hè 2019. 

 

 



7 
 

 

(14) 

Sáng ngày 18/9/2019, tại Trường THCS Trần Cao Vân Đoàn xã Tam Hiệp 
phối hợp với Hội LHPN xã tổ chức buổi tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng 
chống xâm hại tình dục trẻ em cho học sinh khối lớp 8 của trường THCS Trần Cao 
Vân. 

Tại đây các em đã được đồng chí Võ Thị Kim Hoa- HUV- Chủ tịch Hội 
LHPN huyện truyền đạt những kiến thức cũng như kỹ năng để phòng chống các tình 
huống xâm hại tình dục trẻ em. 

Qua buổi tuyên truyền nhằm trang bị kiến thức kỹ năng cho các em để đối 
phó với các tình huống xâm hại tình dục, tự bảo vệ chính bản thân mình. 

(15) 

Sáng ngày 23/9 vừa qua, Đoàn xã Thanh Niên, Ban công an xã, Liên đội 
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi xã Tam Mỹ Đông phối hợp với Công an 
huyện Núi Thành tuyên truyền luật an toàn giao thông đường bộ cho 359 em học 
sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi. 

Qua hơn 40 phút các em đã được đồng chí Đồng Quang Khải, Đại úy, Đội 
phó đội cảnh sát giao thông Công an huyện Núi Thành tuyên truyền về luật giao 
thông đường bộ, giao thông trong học đường, về đội mũ bảo hiểm, và các vấn đề cơ 
bản khi tham gia giao thông, trong buổi tuyên truyền Đội cảnh sát giao thông công 
an huyện Núi Thành đã tặng 10 mũ bảo hiểm cho 10 em học sinh đã tham gia tốt các 
nội dung trong buổi tuyên truyền… 

Được biết đây là công việc thường xuyên mà công an, Đoàn Thanh niên và 
liên đội trường phối hợp tuyên truyền đối với các em học sinh. Và mong rằng sau 
buổi tuyên tuyền các em học sinh sẽ chấp hành tốt theo luật giao thông đường bộ. 

 

 


