Trong nm nm qua, ng y ã ch o Ban Thng v oàn phng c th hóa Ngh quyt, xây dng chng trình, k hoch hành ng và
hng dn các chi oàn t chc trin khai thc hin, xây dng lc lng thanh niên ca a phng ngày càng có hiu qu; ng thi thng
xuyên giám sát vic thc hin Ngh quyt i vi các cp y chi b trc thuc;
Qua các t sinh hot, các phong trào, oàn phng ã hng dn oàn viên, thanh thiu nhi tham gia trên c hai mt “hc tp” và
“làm theo” qua vic duy trì vit Nht ký làm theo Bác; trin khai sâu rng các t sinh hot chính tr truyn thng vi ch “T hào
tui tr thi i H Chí Minh”; t chc nhiu t “Hành quân v ngun” cho oàn viên, thanh thiu nhi; t chc ta àm gia ng y, lãnh o
UBND vi oàn viên, thanh niên v “Gii pháp tp hp thanh niên khu dân c”; giáo dc sâu sc truyn thng “Ung nc nh
ngun”; tham gia “Thp nn tri ân các anh hùng lit s”…; tp trung công tác ào to, nâng cao trình vn hóa, gii quyt vic
làm cho thành niên; ã gii thiu 125 oàn viên u tú cho ng xem xét c i hc các lp i tng ng; có 35 oàn viên u tú ng vào
hàng ng ca ng; thc hin tt cuc vn ng “Tui tr Sn Trà hc tp và làm theo Bác”, “Xung kích tình nguyn vì cuc sng cng
ng”.
T Ngh quyt ca ng y và các hot ng ca oàn phng ã góp phn làm chuyn bin rõ nét tình hình thanh niên và công tác
thanh, thiu niên trên a bàn phng; cht lng hot ng ca oàn phng ngày càng c nâng cao, áp ng nhu cu, li ích ca tui tr;
qua ó ã thu hút c ông o thanh niên tham gia các phong trào ca a phng góp phn thc hin có hiu qu Ngh quyt ca ng
b ra.

5 cá nhân có thành tích xut sc c khen thng ti hi ngh

Ti hi ngh, ng y phi hp cùng UBND phng ã biu dng, khen thng 09 tp th, 05 cá nhân tiêu biu trong vic thc hin Ngh
quyt./.
Lý Hng

