Sáng ngày 02/3/2017, Ban Thng v Qun oàn Sn Trà ã t chc L ra quân "Tháng Thanh niên 2017" và
diu hành tuyên truyn cuc vn ng "Tui tr vi vn hóa giao thông". L ra quân ã thu hút hn 400 oàn viên
thanh niên các c s oàn trc thuc tham gia hng ng. Hot ng nhm mc ích nâng cao nhn thc, nim t hào v
truyn thng v vang ca t chc oàn, thit thc chào mng k nim 86 nm ngày thành lp oàn TNCS H Chí
Minh (26/3/1931 - 26/3/2017); to phong trào thi ua sôi ni trong oàn viên, thanh niên chào mng i hi
oàn các cp và ra quân tuyên truyn chng trình "Thành ph 4 an" ca Ban Thng v Thành y à Nng.

Tit mc vn ngh ti bui l

Trong tháng Thanh niên các c s oàn s tham gia các hot ng nh: t chc sôi ni và a dng các hot ng k
nim 86 nm ngày thành lp oàn TNCS H Chí Minh và 42 nm Ngày gii phóng thành ph à Nng; t chc
trng cây xanh bo v môi trng; ra quân xóa bng qung cáo rao vt trái phép, ra quân gi gìn trt t An toàn
giao thông, tích cc tuyên truyn, vn ng gia ình, ngi thân, VTN và nhng ngi xung quanh chung tay
xây dng nông thôn mi; chun b t chc i hi oàn cp c s, tin ti i hi oàn qun Sn Trà ln th V, nhim k 20172022; tip tc y mnh thc hin Cuc vn ng "Thanh niên tham gia xây dng vn minh ô th"...

Bí th Qun oàn Phm ình Nam phát ng ra quân

Ti l ra quân Ban Thng v Qun oàn ã t chc trao bng tng trng công trình thanh niên cp qun nm 2017
nhn sa cha nhà cho 01 h gia ình cu Thanh niên xung phong trên a bàn qun tr giá 20 triu ng.

Trao bng tng trng công trình thanh niên cp qun nm 2017

Sau bui l phát ng ca Qun oàn, lc lng oàn viên, thanh niên và hc sinh toàn qun ã tham gia ra quân
diu hành tuyên truyn an toàn giao thông ti 07 tuyn ng trên a bàn qun hng ng cuc vn ng "Thanh
niên vi vn hóa giao thông".

Diu hành tuyên truyn an toàn giao thông

Trc ó vào ngày 26/02, oàn 7 phng trc thuc cng ã ng lot t chc l ra quân phát ng tháng thanh niên vi
các ni dung nh diu hành tuyên truyn an toàn giao thông, tuyên truyn vn hóa vn minh ô th và phát
ng n các chi oàn trc thuc ký kt thc hin có hiu qu chng trình "thành ph 4 an".
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