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Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1051 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế, từ ngày 1215/4/2017 tại sân Lễ hội Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
Ninh Bình tổ chức Hội trại thanh niên “Tự hào tuổi trẻ Cố đô” năm 2019.

Đồng chí Trịnh Như Lâm – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Trưởng Ban tổ chức Hội trại trao giải nhất
cho đơn vị huyện Đoàn Kim Sơn

Tham gia Hội trại năm nay có 17 đơn vị đến từ các huyện, thành Đoàn, Đoàn thanh niên các
trường Đại học, Cao đẳng, Đoàn thanh niên lực lượng vũ trang, Đoàn thanh niên khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Tại Hội trại các hoạt động ý nghĩa đã được diễn ra sôi nổinhư: tổ chức thi
cắm hoa nghệ thuật, đi guốc 6 chân, đá bóng đồng đội, kéo co, thi nhảy bao bố, bịt mắt đập
niêu…
tạo không
khí vui tươi sôi nổi,
thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, nhân dân và du khách thập
phương tại Lễ hội Hoa Lư năm 2019
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Ban tổ chức Hội trại trao giải Nhì cho các đơn vị huyện Đoàn Gia Viên, Thành phố Ninh Bình,
Thành đoan Tam Điệp và Đoàn BCH Quân sự tỉnh

Tại Hội trại, có nhiều đơn vị đã trưng bày các sản phẩm mang đậm màu sắc, hương vị đặc
trưng của từng vùng miền như: đơn vị huyện Yên Mô với nem chua Yên Mạc; đơn vị thành phố
Ninh Bình với các sản phẩm gỗ; huyện Yên Khánh với các sản phẩm làm từ cói, nem chua
Khánh Hồng, huyện Nho Quan với cơm cháy, rượu cần, nếp nương; huyện Kim Sơn với rượu Lai
Thành, các loại hải sản từ biển…. Bằng sự sáng tạo và bàn tay khéo léo, các bạn trẻ đã biến
không gian nhỏ của phần trại thành những công trình nghệ thuật với nhiều mô hình đẹp, phong
phú về hình thức, hài hòa về màu sắc, mỗi trại đều mang một thông điệp có ý nghĩa thiết thực,
mang tính giáo dục sâu sắc về truyền thống lịch sử văn hóa vùng đất Cố đô Hoa Lư.

Kết thúc Hội trại, Ban Tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho đơn vị huyện Đoàn Kim Sơn, giải
Nhì cho đơn vị: huyện đoàn Yên Khánh, Thành đoàn Tam Điệp, Đoàn BCH Quân sự tỉnh,
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thành Đoàn Ninh Bình; trao 05 giải Ba và 07 giải Khuyến khích cho các đơn vị tham gia hội trại
và trao giải trại sáng tạo cho Huyện đoàn Kim Sơn, giải cổng trại đẹp cho Thành đoàn Ninh
Bình

Hội trại thanh niên “Tự hào tuổi trẻ Cố đô” năm 2019 của tuổi trẻ Ninh Bình là hoạt động
thiết thực mang tính nhân văn sâu sắc nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống dựng nước và
giữ nước của cha ông ta về các giá trị di sản văn hóa truyền thống đặc sắc của quê hương Ninh
Bình tới đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Thế Dân
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