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Đội TNTN huyện Yên Mô tham gia giúp dân nạo vét kênh mương

(ảnh có tính chất minh họa cho bài viết)

Sáng ngày 15/7/2011 tại Hội trường Huyện ủy Yên Mô, Ban thường vụ Huyện đoàn, UB Hội
LHTN Việt Nam huyện Yên Mô tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh
thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011. Về dự có đồng
chí Nguyên Minh Lộc – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực UB Hội LHTN Việt
Nam tỉnh Ninh Bình; đồng chí Hoàng văn Hòa – UV BTV huyện Ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo
Huyện ủy Yên Mô cùng đông đảo các đ/c cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt toàn huyện.
6 tháng đầu năm 2011, Ban Thường vụ Huyện Đoàn Yên Mô đã tập trung chỉ đạo và triển khai
thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình công tác. Nhiệm vụ giáo dục chính trị tư
tưởng cho đoàn viên thanh niên được đẩy mạnh toàn diện theo hướng cụ thể, thiết thực, chú
trọng tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các công trình, phần việc thu hút đông đảo
đoàn viên thanh niên tham gia; chất lượng cán bộ được nâng lên, tổ chức Đoàn, Hội được củng
cố vững mạnh thêm một bước, công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thiếu nhi có những
chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện 6
tháng đầu năm 2011.
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được BTV Huyện đoàn quan tâm đẩy mạnh:
Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao Mừng Đảng – Mừng Xuân, chào mừng thành công Đại
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hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2011 – 2016 được triển khai đều khắp tại các đơn vị
trên địa bàn huyện. Toàn huyện đã tổ chức 12 giải thi đấu bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, 15
chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng – mừng Xuân, gặp mặt, tặng 263 xuất quà động
viên thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2011, trị giá 7.680.000đ, tổ chức
35 đám cưới văn minh tiết kiệm theo tiêu chí “6 không”, treo 31 băng zôn tuyên truyền mừng
Đảng – mừng Xuân, đón Tết Tân Mão văn minh, lành mạnh; vận động, quyên góp được 175
xuất quà trị giá 11.750.000đ tặng các gia đình chính sách, gia đình cựu thanh niên xung
phong, gia đình đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết; chỉ đạo Đoàn
các trường THPT và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tổ chức cho đoàn viên thanh niên ký
cam kết không tàng trữ, buôn bán và sử dụng pháo nổ, không vi phạm tai tệ nạn xã hội và trật
tự an toàn giao thông… Kiện toàn, thành lập các đội hình Thanh niên Xung kích tham gia giữ
gìn trật tự an toàn giao thông trong dịp trước, trong và sau tết, đặc biệt là tại các địa điểm trung
trên địa bàn huyện. Các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh được tổ chức long trọng, hiệu quả. Hoạt động
tuyên truyền về kỳ Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII, bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm
kỳ 2011 – 2016 được quan tâm tổ chức với hình thức đa dạng, thiết thực…Trong 6 tháng đầu
năm 2011, các phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc”, “4 đồng
hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, công tác Đội và phong trào thanh thiếu thiếu nhi ;
cuộc vận động “Tuổi trẻ Yên Mô học tập và làm theo lời Bác”, cuộc vận động cưới “Văn minh tiết
kiệm” tiếp tục được BTV Huyện đoàn quan tâm, đẩy mạnh, được cấp ủy, chính quyền và nhân
dân trên địa bàn ghi nhận.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Lộc – Phó Bí thư Tỉnh đoàn thay mặt BTV
Tỉnh đoàn ghi nhận những kết quả mà cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện Yên Mô đã đạt
được trong 6 tháng đầu năm 2011, bên cạnh đó đ/c cũng chỉ đạo; nhấn mạnh một số nhiệm vụ
trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2011, yêu cầu các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội thực hiện, đó là:
Tiếp tục quan tâm, triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Bình học tập và làm
theo lời Bác”; triển khai thực hiện việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đại hội Đảng các
cấp; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện; trú trọng
tổ chức tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các công trình, phần việc
thanh niên; tham gia, đảm nhận và thực hiện một số nội dung trong chương trình xây dựng nông
thôn mới…

Ngọc Sơn
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