Tp hun k nng thanh thiu niên
Thc hin Chng trình công tác oàn và phong trào TTN nm 2019, oàn phng An Hi ông vào lúc 14h00 ngày 10/3, ti Hi trng y ban nhân
dân phng An Hi ông ã t chc tp hun k nng thanh thiu niên cho i tng là bí th, phó bí th các chi oàn trc thuc, tng ph trách i, các thanh
niên c gii thiu hc lp Cm tình oàn t 1/2019, chi i trng, chi i phó, Ban ch huy liên i trng THCS Nguyn Vn C.

Khung cnh bui tp hun
V d bui tp hun có /c Nguyn Bích H - Bí th oàn phng, /c Chung Quang Minh – Hun lun viên cp 1 trung ng – báo cáo viên

Hng dn k nng Semaphore
Bui tp hun ã cung cp kin thc v k nng morse, semaphore, các k nng v trò chi ln.. nhm phc v các bui sinh hot giao lu, các bui cm tri.
T chc lp cm tình oàn t 1/2019
Nm trong chui hot ng hng ng “Tháng thanh niên” nm 2019, thc hin chng trình công tác oàn và phong trào thanh thiu nhi nm 2019 ca
oàn phng An Hi ông, ti ngày 10/3, ti Hi trng y ban nhân dân phng, oàn phng ã t chc lp cm tình oàn t 1/2019 cho 26 thanh niên u tú ti
a phng.
Báo cáo viên là ng chí Nguyn Bích H - Bí th oàn phng ã cung cp nhng kin thc v oàn thanh niên cng sn H Chí Minh n vi các bn thanh
niên u tú t này.

/c Nguyn Bích H - Bí th oàn phng trao i vi các thanh niên v các ni dung liên quan
Cui bui, các bn thanh niên c làm bài thu hoch theo hình thc b trc nghim và t lun, cùng nhau nghe và hát theo bài Thanh niên làm
theo li Bác.
oàn phng d kin Kt np oàn t 1 cho nhng thanh niên u tú vt qua bài thu hoch vào ngày 22/3/2019.
Tuyt Sng

