Trong hai ngày 24 và 25 tháng 3, i hi i biu oàn thanh niên Cng sn H Chí Minh phng Th Quang ln th
XVI, nhim k 2017 – 2022 ã din ra và thành công tt p. i hi ã vinh d chào ón i din lãnh o Thành oàn à
Nng; ông Phan Minh Hi, Phó Bí th thng trc qun y; lãnh o qun oàn Sn Trà; lãnh o ng y, HND,
UBND, y ban MTTQ Vit Nam, trng các hi oàn th phng; i din lãnh o các n v kt ngha; Bí th các oàn
phng thuc qun; nguyên là Bí th oàn phng qua các thi k và 93 oàn viên thanh niên u tú i din cho
trên 350 oàn viên thanh niên ca a phng.

Toàn cnh i hi

ng chí Phan Minh Hi, Phó Bí th thng trc qun y tng hoa chúc mng i hi

V d và phát biu ch o i hi, Bí th qun oàn Sn Trà - ng chí Phm ình Nam ánh giá trong 5 nm lin, oàn
thanh niên phng Th Quang luôn là n v xut sc, trong ó có 3 nm lin xut sc dn u khi oàn phng ca qun
Sn Trà. Theo ó, trong 5 nm qua, các cp oàn phng ã t chc c 150 lt bui tuyên truyn, giao lu, hi tri v
truyn thng t chc oàn; phi hp vn ng trao tng 40 s tit kim tr giá 20 triu ng cho h chính sách nghèo trên
a bàn và vùng min núi thuc tnh Qung Nam, h tr 12 tn xi mng giúp h nghèo sa cha nhà , trao 250
sut hc bng tip sc n trng tr giá gn 130 triu ng cho hc sinh nghèo ca a phng… Chin dch thanh niên
tình nguyn mang li hiu qu tích cc vi vic no vét trên 500 mét mng cng, mi 115 mét ng bê tông ni
phng. Phi hp m 15 lp giáo dc pháp lut cho trên 570 lt i tng thanh thiu niên thng xuyên gây ri; cm
hóa và giúp hn 90 thanh thiu niên vi phm pháp lut tin b bn vng; gii thiu vic làm, hc ngh cho 560 lt
thanh niên. ã gii thiu trên 100 thanh niên u tú hc các lp i tng ng, trong ó có 32 ng chí ã vinh d c kt
np ng…

i din lãnh o thành oàn tng C n v xut sc 3 nm lin

Tuy nhiên, ng chí Phm ình Nam, Bí th qun oàn Sn Trà cng nhn mnh, tuy công tác oàn và phong
trào thanh thiu nhi ca Th Quang t nhiu thành tích áng trân trng, nhng trc nhng khó khn thách thc v
s tác ng ca quá trình ô th hóa, nhu cu gii quyt vic làm và nh hng li sng cho thanh thiu niên…t chc
oàn cn kiên trì thc hin sáng thng xuyên xây dng t chc oàn vng mnh, gn thc hin có hiu qu các nhim
v chính tr ca a phng vi nhim v ca t chc oàn. Chú trng nâng cao hiu qa hot ng t chc oàn t di c s.

ng quan im vi ch o t Ban thng v qun oàn, ng chí Dng Thanh Hà, Bí th ng y phng cng cho rng ch i
hi v tip tc nâng cao cht lng t chc oàn, oàn kt sáng to, xung kích, tình nguyn xây dng quê hng giàu
p, vn minh cn c thc hin trong sut nhim kì, tt c các hot ng u tp trung vào thc hin ch và phn u thc hin
cho c các mc tiêu ra. Mun nâng cao cht lng t chc oàn, quan trng trc ht là nâng cao cht lng oàn
viên, nht là v mt lý lun chính tr, t tng; phát huy u th và vai trò nòng ct ca chi oàn c quan, trng hc ng
thi tp trung kin toàn chi oàn khu dân c; a phong trào oàn v khu dân c và a dng các bin pháp tp hp
thanh niên ti khu dân c…

Nghiêm túc tip thu các ch o t Qun oàn Sn Trà và lãnh o ng y phng, i hi ã tho lun, bàn bc, biu quyt
thông qua Ngh quyt v phng hng nhim v công tác oàn và phong trào thanh thiu nhi nhim k 2017 2022 vi 13 nhóm mc tiêu, ch tiêu phn u và 06 nhóm nhim v c th. i hi cng thng nht cao bu Ban chp
hành khóa mi vi 15 ng chí, trong ó ng chí Vn Trung, Bí th oàn phng khóa XV c i hi tín nhim bu trc
tip và gi chc danh Bí th oàn thanh niên phng khóa XVI; bu 13 i biu chính thc và 02 i biu d khuyt d i
hi i biu oàn thanh niên qun Sn Trà ln th V, nhim kì 2017 - 2022.
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