Trong nhiêm ky qua, Ban Châp hanh oan phng a oan kêt, triên khai thc hiên thng li Nghi quyêt ai hôi oan phng lân th XIII ê ra; tham
gia xây dng các ang, oàn th nhân dân, vn ng oàn viên, thanh niên thc hin tt nhim v; phi hp t chc các phong trào qun chúng tham gia
phát trin kinh t - xã hi, xây dng i sng vn hoá, các hot ng cng ng, thc hin quy ch dân ch c s; tâp trung công tac tuyên truyên giao duc,
ên n ap nghia, c biêt la thc hiên Ch th s 42-CT/TW v “Tng cng s lãnh o ca ng i vi công tác giáo dc lý tng cách mng, o c, li sng vn
hóa cho th h tr giai on 2015 – 2030 ” và Ngh quyt s 27-NQ/U ca Ban chp hành ng b phng ”Tng cng s lãnh o ca ng i vi công tác
thanh niên” ên toan thê oan viên.

ng chí Nguyn Th Thu Hà – Bí th oàn phng khóa XIII trình bày ti i hi

Tham gia co hiêu qua cac phong trao “Xung kích phát trin kinh t - xã hi và bo v T quc”; thng xuyên t chc bi dng k nng, nghip v tp
hun công tác thanh niên, chú trng phát trin k nng xã hi vi lc lng nòng ct va can bô oan; duy trì hot ng ca CLB Dân v, CLB KNT, Câu
lc b á bóng, CLB sóng bin; t chc các hi thi, hi din, liên hoan ngh thut, các gii thi u th thao trong thanh thiu nhi nhm tng cng cng c xây
dng t chc oàn va thu hut thanh niên tham gia sinh hoat oan ngay cang hiêu qua.
ai hôi a nghe y kiên chi ao cua ang uy phng va Quân oan Sn Tra vê phng hng, nhiêm vu va cac giai phap trong nhiêm ky ên ê thu
hut, tâp hp thanh niên, thiêu nhi tham gia phong trao oan tai ia phng; 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 09 chi tiêu c ban va 06 nhóm nhim v c th.

Ban chp hành oàn phng khóa XIV nhim k 2017-2022

Tai ai hôi, Ban Chp hành oàn khóa XIV ã c bu vi 15 ng chí và i biu i d i hi oàn Thanh niên Qun oàn Sn Trà ln th V nhim kì 2017 –
2022 cng ã c thông qua vi 11 i biu chính thc và 01 i biu d khuyt./.
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