Thành đoàn Hải Dương: tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên 2016

Sáng ngày 5/4/2016, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thành phố, Ban Thường vụ
Thành đoàn tổ chức hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên 2016.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Hồng Sáng, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn
Hải Dương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh,; đồng chí Nguyễn Văn Sơn,
Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hải Dương; lãnh đạo các phòng, ban, ngành,
đoàn thể thành phố; các đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở, Giáo viên Tổng phụ trách Đội; cơ quan
thông tấn báo chí của thành phố đến dự và đưa tin.
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Với phương châm “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”,
Tháng Thanh niên 2016
được Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Dương triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động, phong
trào thiết thực, ý nghĩa.

Trong Tháng Thanh niên 2016, Đoàn TN Thành phố tham gia 03 hoạt động tập trung lớn cấp
tỉnh, triển khai 13 hoạt động tập trung cấp thành phố trong tháng qua, tiểu biểu như: Lễ phát
động Tháng Thanh niên và xây dựng Quỹ nghĩa tình; Khởi công xây dựng và khánh thành công
trình thanh niên tại xã Thượng Đạt; tổ chức lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho thanh niên
nông thôn; Liên hoan nhóm nhạc, thời trang và các nhóm nhảy; tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm
ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; gặp mặt cán bộ Đoàn thành phố qua các thời kỳ, hội
thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh cấp thành phố.... Các Đoàn cơ sở cũng đồng loạt ra quân
vì tuyến phố văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tổ
chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ phong phú, đa dạng nhân kỷ niệm Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh tròn 85 mùa hoa.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND Thành
phố Hải Dương
biểu dương nỗ lực của các cấp bộ đoàn từ thành phố đến
cơ sở đã có sự chuẩn bị chu đáo, công phu, nội dung thiết thực với các hình thức phong phú,
sáng tạo trong Tháng Thanh niên năm 2016, qua đó thực hiện được nhiều công trình, phần việc
thanh niên cụ thể góp phần tích cực giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, xây dựng & phát triển
thành phố Hải Dương.

Để kịp thời động viên, khen thưởng và khích lệ tinh thần của các tập thể, cá nhân có nhiều
đóng góp cho Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố Hải Dương trong
Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Thành đoàn đã khen thưởng cho 18 tập thể và 02 cá nhân
đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc trong tháng Thanh niên 2016.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đã triển khai kế hoạch tuyên truyền và phục vụ
bầu cử đại biểu QH khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; các nội
dung công tác trọng tâm trong tháng 4 và các hoạt động chào mừng 75 năm ngày thành lập Đội
TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2016) sắp tới.

Tháng Thanh niên năm 2016 đã thực sự là cơ hội của tuổi trẻ Thành phố trong thực hiện trách
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nhiệm công dân, đóng góp sức trẻ và lòng nhiệt tình xây dựng thành phố phát triển, văn minh;
đồng thời xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Thành đoàn Hải Dương
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