Sáng ngày 12 tháng 7, ti Hi trng Trung tâm Hành chính qun, oàn thanh niên Cng sn H Chí Minh
qun Sn Trà long trng khai mc phiên chính thc i hi i biu ln th V, nhim kì 2017 - 2022. V d i hi có các
ng chí: Nguyn Bá Cnh - y viên BTV Trung ng oàn, Thành y viên, Bí th Thành oàn; Trn V Duy Mn Phó Bí th thành oàn, Ch tch Hi Liên hip Thanh niên thành ph à Nng; Cao Xuân Thng - TUV, Bí th
Qun y, Ch tch HND qun; Phan Minh Hi - Phó Bí th Thng trc Qun y; Nguyn Vn Cu - UVTV, Ch tch
UBMTTQVN qun; Nguyn Thành Nam - UVTV, Phó Ch tch Thng trc UBND qun; cùng các òng chí
trong Ban Thng v Qun y, Thng trc HND, UBND qun, i din lãnh o các c quan tham mu giúp vic qun
y, lãnh o các phòng, ban, ngành oàn th qun, lãnh o ng y các c quan, n v, a phng có t chc oàn trc
thuc; các v nguyên là lãnh o qun oàn qua các thi kì; lãnh o các c quan, n v quân i, n v kt ngha;
lãnh o qun, huyn oàn trên a bàn thành ph. c bit, i hi có s tham gia ca 158 i biu chính thc, i din cho
trên 31 ngàn oàn viên thanh niên ca 22 c s oàn trc thuc trên toàn qun Sn Trà.

Toàn cnh i hi

i hi i biu oàn TNCS H Chí Minh qun Sn Trà ln th V, nhim kì 2017 - 2022 có ch "oàn kt, sáng to,
xung kích và tình nguyn". ây là s kin chính tr quan trng ca tui tr Sn Trà, là din àn th hin ý chí,
quyt tâm và nguyn vng ca tui tr trên toàn qun. Din vn khai mc do ng chí Phm ình Nam - QUV, Bí th
qun oàn khóa IV trình bày ti i hi ã khái quát nhng im mnh cng nh hn ch cn c nhìn nhn, ánh giá, tho
lun trong công tác oàn và phong trào thanh thiu niên trong sut 5 nm qua. Theo ó, giai on 2012 2017, các cp b oàn t qun n c s ã không ngng i mi, nâng cao cht lng hot ng, thng xuyên giáo dc t
tng chính tr cho oàn viên thanh niên. ã t chc c 127 bui tuyên truyn, thông tin thi s, 46 hi thi, 21 hi
din vn ngh, 14 bui ta àm, 9 bui gp mt i thoi và 11 t hành quân v ngun…, thu hút hn 16 ngàn lt oàn
viên thanh niên tham d. Vic hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh tr thành ni dung
xuyên sut, nh hng công tác giáo dc ca oàn vi nhng cách làm sáng to, có tác dng giáo dc tích cc và
mang ý ngha thc tin. Giai on 2012 - 2017, Qun oàn Sn Trà ã t chc và phi hp t chc 04 t khám, phát
thuc min phí cho M Vit Nam anh hùng, công nhân lao ng nghèo; thc hin nhiu công trình thi ua có ý
ngha nh: sa cha nhà , công trình ph, thc hin dân vn làm ng bê tông ti xã Hòa Sn ca huyn Hòa
Vang vi tng s tin hàng trm triu ng; vn ng t chc trao gn 01 ngàn sut hc bng vi tng s tin gn 400 triu
ng… Trong nm nm, ã có 650 thanh niên ca qun Sn Trà lên ng nhp ng bo v T quc; 376 oàn viên u

tú vinh d c kt np vào hàng ng ca ng cng sn Vit Nam… Nhiu t chc c s oàn có cách làm hay, sáng to
thu hút oàn viên thanh niên vào phong trào chung, nâng cao vai trò sc tr vào nhim v phát trin kinh t
xã hi a phng.

Phát biu ch o i hi, ng chí Cao Xuân Thng - TUV, Bí th Qun y, Ch tch HND qun biu dng nhng kt qu
mà oàn thanh niên ã t c trong sut 5 nm qua, ni bt là: ã quan tâm nhiu hn n công tác giáo dc t tng
cho oàn viên thanh niên; cht lng phong trào oàn ang ngày c nâng cao; lc lng thanh niên ã th hin
vai trò xung kích ca mình trong thc hin phong trào; nhiu phong trào th hin c du n tui tr Sn Trà nh
công trình thanh niên vì bin o quê hng, trao tng 1.000 lá c T quc cho lc lng Vùng 3 Hi quân, phong
trào hin máu tình nguyn… Nhng kt qu này cng ã c Ban Thng v Thành oàn à Nng ánh giá cao.

Bí th qun y Sn Trà, ông Cao Xuân Thng phát biu ch o i hi

Ghi nhn nhng kt qu mà các cp b oàn qun Sn Trà ã t c trong sut 5 nm qua, ti i hi, lãnh o Thành oàn
à Nng ã trao tng C thi ua xut sc 5 nm lin; tha y quyn ca Thng trc UBND thành ph, lãnh o qun Sn
Trà cng ã trao C n v xut sc cho Ban chp hành Qun oàn Sn Trà.

Nhn c thi ua Xut sc 5 nm lin ca thành oàn

Nhn c n v thi ua xut sc nm 2016 do UBND thành ph tng

Tuy nhiên, bên cnh nhng kt qu tích cc mà các cp b oàn ã có, Bí th Qun y Sn Trà và Bí th Thành
oàn à Nng cng thng thn ch ra nhng yu kém, hn ch trong công tác oàn và phong trào thanh thiu nhi
ti Sn Trà trong sut nhim kì IV, nh: công tác giáo dc chính tr t tng ti mt s c s oàn cha c quan tâm
thng xuyên, cha có chiu sâu, còn biu hin giáo iu, rp khuôn; cht lng cán b oàn mt s ni cha cao; ni
dung sinh hot oàn còn khô cng; hot ng ca oàn cha theo kp yêu cu, nguyn vng ca oàn viên thanh
niên… Trc nhng hn ch, yu kém ó, Bí th Qun y Sn Trà ngh Ban chp hành khóa V, nhim kì 2017 2022 nghiêm túc nhìn nhn li, tp trung bàn bc tho lun và tìm ra nhng bin pháp mi y mnh hn na các
phong trào trong thanh thiu niên trên toàn qun. Trong ó, t chc oàn, hi và thanh niên qun nhà phi
phát ng mnh m phong trào hc tp nâng cao trình ; Hot ng oàn cn tp trung vào nh hng phát trin ca
qun theo hng tích cc, thit thc; tng cng các hot ng tuyên truyn, nh hng cho thanh niên h có sc
kháng vi nhng thông tin, quan im lch lc, sai trái; sng p và sng có ích cho chính mình và cho xã hi.

i hi ã tp trung tho lun, biu quyt thng nht v 06 nhóm nhim v, gii pháp ln; 10 ch tiêu trng tâm thc hin
công tác oàn và phong trào thanh thiu nhi giai on 2017 - 2022, trong ó, phn u 100% c s oàn tham
gia thc hin hiu qu chng trình Thành ph 4 an và chng trình vn hóa, vn minh ô th; t vn hng nghip cho
10 ngàn oàn viên thanh niên, hc sinh, gii thiu vic làm cho 500 thanh niên…

i hi ã tp trung, dân ch bu Ban chp hành khóa V, nhim kì 2017 - 2022 gm 27 ng chí. Ti phiên hp u
tiên ca Ban chp hành khóa mi, ng chí Phm ình Nam - Bí th Qun oàn khóa IV c tín nhim tip tc gi chc
Bí th khóa V; bu các ng chí: Nguyn Th Kim Ngc - Phó Bí th Qun oàn khóa IV và Nguyn Thanh
Tùng - UVTV Qun oàn khóa IV gi chc Phó Bí th qun oàn khóa V, nhim kì 2017 - 2022. i hi cng ã bu
13 i biu chính thc và 01 i biu d khuyt d i hi oàn cp Thành ph ln th XVIII, nhim kì 2017 - 2022.

Ban chp hành khóa V ra mt i hi

Nh vy, sau hai ngày làm vic nghiêm túc, vi ch "oàn kt, sáng to, xung kích, tình nguyn", i hi i biu
oàn thanh niên cng sn H Chí Minh qun Sn Trà ln th V, nhim kì 2017 - 2022 ã thành công tt p.

Bùi Hng

