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Các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến!

Hướng về ngãy lễ trọng đại của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày đánh dấu mốc son 82 năm phát
triển và trưởng thành của tổ chức Đoàn.

Ngày từ đầu tháng 3, BCH Đoàn phường Yên Nghĩa đã xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động
thiết thực kỷ niệm ngày truyền thống của Đoàn:

từ ngày 10/3 - 17/3: BCH Đoàn phường đã tổ chức 2 vòng thi sơ khảo cuộc thi " Ngôi sao tiếng
hát thành niên". Qua 2 vòng BTC đã chọn ra 05 thí sinh xuất sắc lọt vào đêm trung kết được
diễn ra vào 20h ngày 30/3/2013.

Ngày 19/3/2013: BCH Đoàn phường đã phối hợp cùng BGH trường THCS Yên Nghĩa, chỉ đạo
chi đoàn trường tổ chức lễ kết nạp Đoàn cho 15 thanh niên ưu tú tại Hồ Núi Cốc thuộc tỉnh Thái
Nguyên. Chuyến dã ngoại đã thu hút hơn 400 thầy cô và học sinh, thanh niên trên địa bàn
phường tham gia.

Sáng ngày 23/3/2013: BCH Đoàn phường đã tổ chức lễ ra quân hành động bảo vệ môi trường.
Đây là một trong những hoạt động thiết thực, hưởng ứng tháng Thanh niên 2013. Sau buổi lễ ra
quân, lực lượng đoàn viên, thanh niên của 03 đơn vị: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Yên
Nghĩa, Liên chi đoàn D5-E692-F301 và công ty Môi trường Đô thị Hà Đông gồm gần 200 đ/c đã
tiến hành khơi thông dòng chảy nước sinh hoạt tại địa bàn dân cư 4 TDP khu vực Do lộ với
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chiều dài khoảng 1km. Hoạt động này đã được đông đảo bà con, nhân dân và cấp ủy, chính
quyền 4 TDP Do lộ quan tâm ủng hộ.

Cùng ngày, vào lúc 20h00 tại Hội trường HTX NN Do lộ cũng đã diễn ra buổi sinh hoạt truyền
thông kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3/1931 -26/3/2013). Đến
dự và chỉ đạo chương trình có Đ/c Nguyễn Văn Quyết - PBT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường
và các đồng chí trong 4 Ban chi ủy TDP 1,2,3,4, các đ/c trong BCH Đoàn phường, BCH các chi
đoàn trên địa bàn phường gần 50 đoàn viên đã về dự. Qua chương trình này, các bạn đoàn
viên đã được trao đổi và lắng nghe những chia sẻ của Đ/c Nguyễn Văn Quyết - PBT Đảng ủy,
đ/c Lê Đình Thành - Bí thư Đoàn phường về những dấu ấn trong thời gian công tác Đoàn trước
đây, đặc biệt buổi sinh hoạt truyền thống đã được trao đổi về " tác phong của người cán bộ
đoàn trong thời đại mới", yêu cầu của Đảng với tổ chức đoàn, cũng như người cán bộ Đoàn
trong thời kỳ mới và phấn dấu như thế nào để trở thành 1 người Đảng viên.

Cũng trong chương trình này các đại biểu và các bạn đoàn viên đã cùng ôn lại truyền thống của
Đoàn qua 1 thước phim tư liệu về lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn qua từng thời kỳ.

- Lê Thành -
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