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Nhân ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2017)

Tuổi trẻ Bắc Ninh lập thân, lập nghiệp,
xung kích tình nguyện xây dựng quê hương

Đ

ược sự quan tâm lãnh, chỉ
đạo, tạo điều kiện của Tỉnh
ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng
ủy ban Trung ương Hội LHTN
Việt Nam; sự phối kết hợp có hiệu quả
của các cấp, các ngành và đặc biệt với
tinh thần xung kích, đoàn kết, nỗ lực
của cán bộ, hội viên, thanh niên trong
toàn tỉnh, công tác Hội và phong trào
thanh niên của tỉnh có bước phát triển
mới, với nhiều hình thức đa dạng. Tuổi
trẻ Bắc Ninh hôm nay ra sức phấn
đấu học tập, rèn luyện, xung kích tình
nguyện vì cuộc sống cộng đồng, qua
đó góp phần tích cực thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ chính trị kinh tế, văn
hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng ở
địa phương.
Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là
phong trào xuyên suốt được Hội LHTN
tỉnh triển khai bằng nhiều hoạt động đa
dạng, phong phú, thu hút đông đảo hội
viên, thanh niên tham gia như: Tuyên
truyền, giáo dục, định hướng cho thanh
niên về truyền thống, lòng tự hào dân
tộc; tổ chức các hội thảo, diễn đàn
“Thanh niên làm theo lời Bác”; hưởng
ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn
hóa giao thông”; xây dựng văn hóa đọc
trong thanh niên... thông qua các Hội thi,
cuộc thi, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề,
văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...
Trong đó, nổi bật là cuộc vận động
“Thanh niên tình nguyện tham gia giải
quyết các vấn đề an sinh xã hội, phát
triển cộng đồng và bảo vệ môi trường”
được Hội LHTN tỉnh cụ thể hóa thành
các nội dung, chương trình gắn với
nhiệm vụ chung của địa phương. Kết
quả, 6 tháng đầu năm 2017, các cấp
bộ Đoàn - Hội trong tỉnh thực hiện được
trên 280 công trình, phần việc thanh
niên với tổng giá trị làm lợi trên 600 triệu
đồng; xây mới, khánh thành 6 công trình
“Mái ấm thanh niên”, trị giá gần 500 triệu
đồng; phối hợp với Công ty Cannon trao
tặng, sửa chữa 15 km đường điện “Thắp
sáng đường quê”, trị giá trên 300 triệu
đồng; trồng và chăm sóc 90 nghìn cây
xanh các loại; các hoạt động thăm hỏi,
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Hưởng ứng Chương trình ra quân “Tháng Thanh niên” năm 2017, Hội Thầy thuốc
trẻ tổ chức khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách tại huyện Quế Võ.
tặng quà Tết cho người nghèo, gia đình
chính sách, thanh niên công nhân có
hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh
được duy trì, đẩy mạnh...
Hưởng ứng hoạt động “Hành trình
Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình
nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, Hội
thầy thuốc trẻ trong tỉnh tổ chức 9 đợt
khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí
cho trên 1.500 đối tượng chính sách,
người cao tuổi, gia đình, học sinh có
hoàn cảnh khó khăn, trị giá trên 1 tỷ
đồng; hằng tháng trao tặng 200 suất
cơm cho các bệnh nhân đang điều trị
tại Bệnh viện trong tỉnh; duy trì đội hình
thanh niên tình nguyện “Tiếp sức người
bệnh”… qua đó góp phần chăm lo, hỗ
trợ, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe cho nhân dân.
Cùng với đó, chương trình “Thanh
niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm
giàu chính đáng” được Hội LHTN tỉnh
chú trọng, triển khai thông qua việc: Tổ
chức các lớp tập huấn, đào tạo trực tiếp
về khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp cho
thanh niên, sinh viên; xây dựng mạng

lưới hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; ra
mắt Câu lạc bộ Đầu tư và khởi nghiệp;
tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề và giới
thiệu việc làm cho thanh niên… góp
phần động viên và khuyến khích hội
viên, thanh niên tích cực tham gia phát
triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, vươn
lên làm giàu chính đáng. Các nguồn
vốn hỗ trợ cho thanh niên phát triển
sản xuất, kinh doanh tiếp tục được mở
rộng. Bên cạnh đó, công tác phát triển
hội viên cũng được quan tâm chú trọng,
trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh thu hút
được 3.500 hội viên mới; giới thiệu 420
đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có
200 đồng chí được kết nạp vào Đảng.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang của
thế hệ cha anh trên quê hương cách
mạng, phát huy những thành tích đã đạt
được, Hội LHTN tỉnh tiếp tục phấn đấu
hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong
công tác xây dựng Hội vững mạnh, đẩy
mạnh các phong trào thi đua, các cuộc
vận động, góp phần tích cực vào phát
triển kinh tế-xã hội trong tỉnh./.
Trần Thư
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một số thông tin công bố dự thảo báo cáo chính trị
đại hội đoàn toàn quốc lần thứ xi, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là sự kiện chính trị quan trọng
của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Dự kiến Đại hội
được tổ chức vào tháng 12/2017 tại Hà Nội.
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Chí Minh tiếp tục có bước phát triển, thể hiện rõ vai trò,
trách nhiệm với thanh thiếu nhi và có đóng góp xứng
đáng vào những thành tựu chung của đất nước.
Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2012 - 2017
trong các mặt công tác
- Có 23.507 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo
lời Bác cấp tỉnh, 1.445 điển hình thanh niên tiên tiến làm
theo lời Bác cấp toàn quốc được tuyên dương.
- Trên 30 triệu lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên
được học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, của Đoàn
và lý luận chính trị
- Giúp đỡ 350.123 gia đình chính sách với tổng giá
trị trên 701 tỷ đồng; xây mới và tu sửa 63.943 ngôi nhà
tình nghĩa.
- Các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo Tổ quốc
được triển khai sâu rộng, thu hút gần 7,6 triệu lượt thanh
thiếu nhi tham gia.
- Hơn 10.000 đoàn xã, phường, thị trấn triển khai,
giúp đỡ hơn 62.800 thanh thiếu niên chậm tiến.
- Các cấp bộ đoàn đã đảm nhận, thực hiện trên
420.000 công trình, phần việc thanh niên, xây dựng trên
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ể giới thiệu những nội dung chính của dự thảo
báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc tới
đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân
dân, đồng thời tiếp thu ý kiến rộng rãi của
đoàn viên, thanh niên và nhân dân, góp phần làm cho
dự thảo báo cáo chính trị được hoàn thiện hơn, Trung
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công bố dự thảo Báo
cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
5 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước,
thanh niên có sự phát triển toàn diện, trình độ học vấn
được nâng lên, tầm vóc và thể trạng được cải thiện. Tỷ
lệ thanh niên được đào tạo ngày càng tăng nhanh trong
cơ cấu lực lượng lao động. Phần lớn thanh niên có trách
nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, luôn tin tưởng vào
sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất
nước, phát huy truyền thống cách mạng, thể hiện rõ
lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, có hành động
thiết thực, cụ thể vì cộng đồng. Đảng, Nhà nước và
nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ và
đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều
kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy
vai trò, trách nhiệm của thanh thiếu nhi. Đoàn TNCS Hồ
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- Trung bình mỗi năm, các cấp bộ đoàn khối trường
học hỗ trợ triển khai 18.000 đề tài nghiên cứu khoa học,
trong đó có khoảng 5.000 đề tài được tuyên dương. Các
quỹ khuyến học, khuyến tài, giải thưởng, học bổng dành
cho học sinh, sinh viên tiếp tục được mở rộng về quy
mô, nâng cao về chất lượng, trong năm năm qua đã cấp
học bổng cho gần 780.000 lượt học sinh, sinh viên với
tổng giá trị trên 792 tỷ đồng.
- Chương trình “Tiếp sức đến trường”: chương trình
đã xây dựng được 38 trường đẹp cho em, nhà bán trú
cho em trị giá 11,3 tỷ đồng, gần 500.000 học sinh, sinh
viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp sức đến trường.
- Tham gia dạy nghề cho hơn 420.000 thanh niên,
giới thiệu việc làm cho hơn 2 triệu thanh niên.
- Hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất được
thực hiện hiệu quả. Hiện nay, nguồn Quỹ Quốc gia về
việc làm cho thanh niên vay hơn 72 tỷ đồng, đang triển
khai thực hiện tại 61 tỉnh, thành đoàn với 1.420 dự án,
giải quyết việc làm cho 3.300 lao động; dư nợ ủy thác
của Ngân hàng Chính sách xã hội trong hệ thống Đoàn
thanh niên đạt gần 20.250 tỷ đồng với 841.000 hộ vay.
Các cấp bộ đoàn xây dựng trên 14.000 mô hình thanh
niên phát triển kinh tế giỏi, 356 hợp tác xã thanh niên và
gần 1.200 tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế.
- Có 11.963 cán bộ đoàn được luân chuyển, bố
trí công tác khác, 961 cán bộ đoàn được luân chuyển
trong hệ thống
- Các cấp bộ đoàn đã tổ chức 14.900 lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ công tác cho 920.910 cán bộ Đoàn, Hội, Đội
các cấp.
- Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” : Trong
nhiệm kỳ, các cấp bộ đoàn đã giúp đỡ trên 3,2 triệu lượt
thiếu niên, nhi đồng với hơn 123.000 công trình vì đàn
em được triển khai, trị giá 295 tỷ đồng.
- Trong nhiệm kỳ, Trung ương Đoàn tổ chức được
gần 500 hoạt động giao lưu quốc tế thanh thiếu nhi với
sự tham gia của gần 10.000 thanh thiếu nhi Việt Nam
và quốc tế; Đoàn cấp tỉnh tổ chức được hơn 600 hoạt
động giao lưu quốc tế thanh thiếu nhi.
- Tỷ lệ cán bộ đoàn tham gia cấp ủy đảng nhiệm
kỳ 2015 - 2020, tham gia Quốc hội khóa XIV và Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 cao, với
11.380 cán bộ đoàn trúng cử vào cấp ủy đảng cùng
cấp, 9.888 cán bộ đoàn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các
giải pháp cho nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp bộ Đoàn xác
định mục tiêu: Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực
sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên,
xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt
Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền
phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc,
giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Xây dựng lớp thanh niên thời
kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng,
giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách
nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức,
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14.000 mô hình thanh niên phát triển kinh tế giỏi, 356
hợp tác xã thanh niên và gần 1.200 tổ hợp tác thanh
niên phát triển kinh tế.
- Đoàn viên, thanh niên cả nước đóng góp hàng triệu
ngày công tham gia xây dựng, sửa chữa hơn 31.500 km
đường giao thông, 61.999 km kênh mương nội đồng, 2.820
nhà văn hóa, 5.255 nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi.
- Phong trào “Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh
đô thị” : xây dựng 393 tuyến phố (đường, hẻm) văn
minh “sáng - xanh- sạch - đẹp - an toàn”.
- Đã có 142.017 sinh viên và tập thể được tuyên
dương “Sinh viên 5 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực
tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt); có 2.773/2788 (đạt tỷ
lệ 99,4%) trường THPT triển khai phong trào “Khi tôi 18”
(học sinh tích cực rèn luyện đạo đức; học sinh tích cực
học tập, nâng cao tri thức phổ thông; học sinh rèn luyện
thể lực và kỹ năng thực hành xã hội); có 320/551 (58%)
trường triển khai phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” và
78.459/298.971 (26,2%) học sinh đăng ký tham gia
phong trào (rèn luyện đạo đức, rèn luyện tay nghề, rèn
luyện thể lực).
- Lực lượng thanh niên xung phong đã đảm nhận,
triển khai thực hiện 12 dự án Làng Thanh niên lập
nghiệp khu vực biên giới và xã đặc biệt khó khăn, 270
cầu giao thông nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc,
miền Trung, Tây Nguyên
- Hơn 272.000 lượt học sinh, sinh viên tham gia
chương trình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”, giúp đỡ
gần 3.500.000 lượt thí sinh và người nhà thí sinh trong
các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh
cao đẳng, đại học hằng năm. Thanh niên chiếm 95%
tổng số người hiến máu tình nguyện, 75% lượng máu
các bệnh viện tiếp nhận được đến từ thanh niên. Có hơn
75.000 lượt thầy thuốc trẻ tham gia khám, chữa bệnh,
cấp phát thuốc miễn phí cho gần 5 triệu lượt người.
- Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” :
các cấp bộ đoàn đã vận động ủng hộ cán bộ, chiến sỹ,
thanh thiếu nhi và nhân dân vùng biên giới, hải đảo với
tổng giá trị trên 215 tỷ đồng.
- Năm năm qua, các cuộc thi Tin học trẻ, Tin học
khối cán bộ, công chức trẻ, Sáng tạo thanh thiếu niên,
nhi đồng, Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo đã thu
hút hơn 2.100 thí sinh với gần 3.000 ý tưởng sáng tạo,
đề tài tham gia cấp toàn quốc, hàng chục nghìn thí sinh
tham gia dự thi cấp tỉnh. Liên hoan Sáng tạo trẻ, Giải
thưởng Quả cầu vàng, Tuổi trẻ sáng tạo, Euréka, Nữ
sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật đã thu hút hơn
7.600 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tham gia,
trong đó gần 1.600 công trình, đề tài, sản phẩm sáng
tạo được tuyên dương, trao giải.
- Đoàn đã vận động và tổ chức cho hơn 5 triệu lượt
đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động bảo
vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, trồng hơn
22 triệu cây xanh, chăm sóc hơn 2.000 ha rừng, thành
lập 14.196 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên bảo vệ
môi trường.
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sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên; xung kích, tình
nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Việt Nam tiên
phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát triển.
Bên cạnh các mặt công tác trọng tâm khác, giai
đoạn 2017 - 2022, các cấp bộ đoàn phát huy thanh niên
xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa
phương, đơn vị và tập trung triển khai 3 phong trào hành
động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ
sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng
nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù.
Toàn Đoàn triển khai 3 chương trình đồng hành với
thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”;
“Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”;
“Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ
năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống
văn hóa tinh thần”, góp phần phát triển thanh niên toàn
diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.
MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM TRONG NHIỆM KỲ MỚI:
(1)- 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên
được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết
của Đảng, của Đoàn.
(2)- 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được
ít nhất 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh
thiếu niên yếu thế.
(3)- Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng,
sáng kiến.
(4)- Trồng mới 30 triệu cây xanh.
(5)- Hỗ trợ vay vốn 10 nghìn tỷ đồng cho thanh niên

làm kinh tế.
(6)- Hỗ trợ 01 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của
thanh niên.
(7)- Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh
thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên.
(8)- Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất
01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.
(9)- Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh
khó khăn.
(10)- Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập
hợp thanh niên đạt ít nhất 60%.
(11)- Giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng,
trong đó phấn đấu ít nhất 700 nghìn đảng viên mới được
kết nạp từ đoàn viên ưu tú.
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh lần thứ XI kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh thiếu
nhi Việt Nam hãy giương cao ngọn cờ vinh quang của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nắm chắc thời cơ, vận hội
mới, đoàn kết, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt
qua mọi thách thức, phát huy vai trò tiên phong, tình
nguyện, sáng tạo, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân thực hiện thành công sự nghiệp đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập
quốc tế, phấn đấu trở thành nước công nghiệp theo
hướng hiện đại.
Thời gian lấy ý kiến từ ngày 9/10/2017 đến hết ngày
30/10/2017. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Ban Bí thư
Trung ương Đoàn, qua Văn phòng Trung ương Đoàn, điện
thoại: 024 62631693, email: vanphongtwd@gmail.com.
Linhk tải: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành
Trung ương Đoàn khóa X, tại Đại hội đại biểu toàn quốc
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI./.
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN

ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10/2017

“Viết tiếp bài ca Thanh niên làm theo lời Bác”
Nội dung sinh hoạt:
1. Tuyên truyền về kết quả Đại Hội Đại biểu
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV,
chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.
2. Tuyên truyền cho Đoàn viên Thanh niên về
truyền thống, lịch sử vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam
qua 61 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành.
3. Thảo luận, đề xuất góp ý mở rộng mặt trận
Đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua các hoạt
động kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập Hội LHTN
Việt Nam.
Hình thức sinh hoạt:
1. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề, giới
thiệu các nội dung trọng tâm của tháng 10/2017.
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2. Tăng cường tổ chức thực hiện các công
trình, phần việc thanh niên, các chương trình văn
hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng thành công Đại
Hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc
Ninh lần thứ XIV, hướng tới Đại hội Đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm
kỳ 2017-2022. Khuyến khích các chi đoàn tổ
chức bằng nhiều hình thức sáng tạo, tiết kiệm,
hiệu quả khác.
3. Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm ôn lại
truyền thống, lịch sử vẻ vang của Hội LHTN
Việt Nam qua 60 năm xây dựng, phấn đấu và
trưởng thành, cuộc thi dưới dạng sân khấu hóa
với chủ đề “Mở rộng mặt trận Đoàn kết tập hợp
thanh niên”.
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kỹ năng làm việc nhóm thu hút sự tham gia
của thanh thiếu nhi
I. Ý nghĩa
Kỹ năng làm việc nhóm thu hút sự tham gia của
thiếu nhi là khả năng làm việc đồng bộ, thống nhất
mục đích hành động, có phân công cùng chia sẻ
trách nhiệm, bổ sung tương trợ nhau khắc phục
khó khăn để đạt quả đề ra. Nguyên tắc của kỹ năng
làm việc nhóm thu hút sự tham gia của thiếu nhi là
biết chấp nhận người khác biết tôn trọng và thừa
nhận người khác với tất cả ưu, nhược điểm của bạn
chứ không phải yêu cầu bạn bắt buộc phải làm.
Lợi ích của kỹ năng làm việc nhóm với người
khác sẽ giúp cho thiếu nhi được rèn luyện các giá trị:
- Tiết kiệm được thời gian
- Thu thập và chọn lọc được nhiều thông tin bổ
ích và có cảm xúc tích cực trong việc xây dựng các
mối quan hệ.
- Giải quyết hài hòa hoạt động học tập, sinh
hoạt Đội đạt hiệu quả cao
- Xây dựng nhận thức đúng đắn các giá trị của
bản thân và của người khác.
- Biết phát huy ưu điểm của bạn
- Thiết lập mối quan hệ tốt đẹp trên cơ sở đồng
cảm, chia sẻ và bổ sung cho nhau.
II. Vai trò của Giáo viên làm Tổng phụ
trách Đội
Hoạt động nhóm thu hút sự tham gia của thiếu
nhi có đạt thành công hay không phụ thuộc nhiều
vào vai trò của người giáo viên làm tổng phụ trách
Đội. Vì vậy cần nắm vững các phương pháp làm
việc nhóm cơ bản và biết lồng ghép với các hoạt
động của Đội thiến niên tiền phong Hồ Chí Minh
2.1. Lựa chọn nhóm trưởng
Chọn trưởng nhóm phải có các tố chất: Am hiểu
các vấn đề của nhóm với những nét cơ bản: về tính
cách, về khả năng, về điều hành nhóm. Hiểu biết tâm
lý nhóm và điều động nhóm có khoa học. Hiểu được
tiềm năng của nhóm. Nhóm trưởng gắn với chức danh
Phân đội trưởng, Chi đội trưởng, Liên đội trưởng...
2.2. Hướng dẫn thiếu nhi làm việc theo nhóm
Mọi thành viên trong tổ chức sẽ cùng đồng lòng
hướng tới mục tiêu và dốc sức cho thành công
chung của tập thể khi họ cùng nhau xác định và
vạch ra phương pháp đạt kết quả cao. Phương
pháp sinh hoạt chi đợi, liên đội
Là thành viên của một nhóm, các em kiểm soát
được cuộc sống của mình tốt hơn. Khi các thành
viên cùng góp sức giải quyết một vấn đề chung,
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các em học hỏi được cách xử lý mọi nhiệm vụ đơn
giản hay khó khăn; học hỏi từ những thành viên
khác và cả người lãnh đạo. Hoạt động theo nhóm
mang lại cơ hội cho các thành viên thoả mãn nhu
cầu được quan tâm được sẻ chia, được đón nhận
và thể hiện mọi tiềm năng. Tham gia phong trào
Đội, hội thi, hội thao, ngày hội... giúp các em phát
huy mọi ưu thế trong chương trình hoạt động.
2.3. Hướng dẫn thiếu nhi quản lý nhóm hiệu quả
Quản lý theo nhóm giúp phá vỡ bức tường ngăn
cách, tạo sự cởi mở và thân thiện giữa các em với
nhau và với nhóm trưởng.
Thông qua việc quản lý theo nhóm, các thành
viên có thể học hỏi và vận dụng phong cách lãnh
đạo từ cấp trên của mình. Điều đó tạo sự thống
nhất về cách quản lý trong tổ chức. Hoạt động theo
nhóm giúp phát huy khả năng phối hợp những các
ý kiến sáng tạo để đưa các quyết định đúng đắn.Tổ
chức Đại hội Đội, tổ chức thi đua trong hoạt động
Đội giúp các em có trách nhiệm quản lý và phát
huy tính tự quản trong tập thể của Đội.
Làm việc theo nhóm là xu thế phát triển trong
cuộc sống hiện nay. Để nhóm hoạt động tích cực,
vai trò xây dựng thu hút thiếu nhi làm việc nhóm có
ý nghĩa quan trọng. Giáo viên Tổng phụ trách Đội
cần tìm hiểu tính cách xây dựng động cơ làm việc
cho thiếu nhi, lựa chọn những em có năng lực có
khả năng giải quyết vấn đề. Biết phân công nhiệm
vụ phù hợp với khả năng các em. Đảm bảo sự cân
bằng trong tính cách giữa các cá nhân thúc đẩy
mối quan hệ tốt đẹp trong nhóm. Luôn đề cao tinh
thần tập thể trong hoạt động Đội. Luôn kiểm soát
và điều chỉnh kịp thời không chỉ trong hoạt động
Đội mà còn điều chỉnh mối quan hệ giữa các em,
kịp thời phát hiện những mâu thuẫn để hòa giải
Hoạt động nhóm thu hút sự tham gia của thiếu
nhi giáo viên Tổng phụ trách Đội cần nhắc nhở
thường xuyên và kiểm tra liên kết hợp tác nhóm
gắn với các kế hoạch hoạt động Đội trong quá trình
triển khai, tổ chức hoạt động mỗi thành viên cần
nắm bắt kịp thời những điều chỉnh...các thành viên
có sự nhận thức đầy đủ như nhau về những gì cần
hoàn thành và các em luôn gắn kết với nhau. Có
như vậy hoạt động của nhóm mới thực sự mang lại
hiệu quả tối ưu.
Nguyễn THị Lệ THủy
GV Trung tâm hoạt động TTN
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Sôi nổi các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 61 năm
Ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2017)
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nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phát triển kinh tế, tham
gia xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh…
l Tổ chức Giải chạy việt dã “Cùng Sacombank
chạy vì sức khỏe cộng đồng” lần thứ X - năm 2017:
Sáng 24/9/2017, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục & Đào tạo,
Sở Văn hoá, Thể dục và Du lịch, Công an tỉnh phối hợp
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ
chức Giải việt dã “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe
cộng đồng” lần thứ X năm 2017 tại Trung tâm Văn hóa
Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh. Hòa trong không khí
tưng bừng, phấn khởi của tuổi trẻ toàn tỉnh thiết thực tổ
chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại
biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV,
nhiệm kỳ 2017 - 2022; tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh toàn quốc lần thứ XI; Kỷ niệm 61 năm ngày truyền
thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 15/10/2015). Giải chạy năm 2017 các VĐV tham gia thi
đấu ở ba nhóm đối tượng, tranh tài ở các cự ly: 2,5 km,
3 km và 5 km. Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải toàn
đoàn cho các đơn vị: Giải Yên Phong, Giải Nhì cho Quế
Võ và Giải Ba cho huyện Thuận Thành và huyện Gia
Bình; các đoàn Thành phố Bắc Ninh, Lương Tài, Tiên Du
giải Khuyến khích. Trước đó, Ban tổ chức cũng đã trao
giải nhất, nhì, ba và tiền thưởng cho các VĐV đạt thành
tích cao ở các nhóm đối tượng.
l Tổ chức Đêm hội Trăng rằm năm 2017: Với chủ
đề “Nâng cánh ước mơ”, Lễ hội Trăng Rằm 2017 được
tổ chức vào tối ngày 01/10 tại Trung tâm Văn hóa Kinh
Bắc. Đây là chương trình thường niên do Tỉnh Đoàn, Sở
Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Ninh phối
hợp tổ chức. Lễ hội Trăng Rằm 2017 là món quà đặc
biệt cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu với nhiều nội
dung phong phú như: Sự xuất hiện của Chị Hằng - Chú
Cuội cùng những câu chuyện cổ tích, lễ rước đèn, múa
lân, chương trình biểu diễn ảo thuật hấp dẫn và các tiết
mục múa hát đặc sắc đã mang đến cho các em thiếu nhi
một đêm hội vui tươi, bổ ích và lý thú, tạo không khí sôi
nổi, ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Tại đêm hội, Ban
tổ chức trao tặng 80 suất quà cho 80 em gặp hoàn cảnh
khó khăn vươn lên trong cuộc sống, đạt thành tích cao
trong học tập. Đây là động lực giúp các em nỗ lực phấn
đấu thành con ngoan, trò giỏi, biết yêu thương, chia sẻ,
lớn lên trở thành những người có ích cho xã hội. Ngoài ra,
Ban tổ chức tuyên dương 72 đại biểu là những cá nhân,
tập thể có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực học tập, thể
dục thể thao, văn hóa văn nghệ tại các kỳ thi quốc gia,
quốc tế, khu vực năm 2017. Chương trình Lễ hội Trăng
rằm là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực mang
đến cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu thật
nhiều tình yêu thương, nhiều nụ cười ý nghĩa.
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l Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm
kỳ 2017 - 2022: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là
sự kiện chính trị lớn của tuổi trẻ Bắc Ninh đã diễn ra trong
2 ngày, từ ngày 20 - 21/9/2017 tại Trung tâm Văn hoá
Kinh Bắc - Thành phố Bắc Ninh. Trong 2 ngày làm việc,
Đại hội đã được nghe báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm
điểm của BCH Tỉnh Đoàn khóa XIII trình Đại hội XIV; các
ý kiến tham luận đóng góp vào xây dựng phương hướng,
nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi
nhiệm kỳ mới, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại
hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, tham gia sửa đổi Điều lệ
Đoàn... đặc biệt là đề xuất nhiều giải pháp trên các mặt
công tác Đoàn toàn tỉnh. Với khẩu hiệu hành động “Tuổi
trẻ Bắc Ninh tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng
tạo - phát triển”. Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã
vinh dự đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất
của Chủ tịch nước trao tặng. Đại hội đã bầu ra BCH
Tỉnh Đoàn khóa XIV gồm 35 đồng chí. Tại Hội nghị BCH
phiên thứ nhất, đã bầu BTV Tỉnh Đoàn khóa XIV với 10
đồng chí (khuyết 01 đồng chí); đồng chí Nguyễn Nhân
Chinh tiếp tục được tín nhiệm và tái đắc cử chức vụ Bí
thư Tỉnh Đoàn Ninh khóa XIV. Đồng chí Thái Hải Anh và
đồng chí Nguyễn Đức Sâm tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí
thư Tỉnh Đoàn. Đại hội bầu 12 đại biểu chính thức, 03
đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ
XI. Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh Đoàn
gồm 7 đồng chí và đồng chí Thái Hải Anh - Phó Bí thư
Tỉnh Đoàn khóa XIV được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban
kiểm tra.
l Dạ hội thanh niên Chào mừng thành công Đại
hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022:
Tối 21/9, tại Tượng đài Lý Thái Tổ Ban Thường vụ
Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã tổ chức thành công Dạ hội chào
mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 và
tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm
2017. Với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Ninh phát huy truyền
thống, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, phát
triển”, chương trình Dạ hội gồm 3 chương: Vững bước
dưới cờ Đảng; tự hào người con Kinh Bắc; tuổi trẻ Bắc
Ninh vươn tầm cao mới với nhiều tiết tục văn nghệ đặc
sắc đem đến cho khán giả nhiều cảm xúc lắng đọng.
Những lời ca, tiếng hát mang theo hào khí, niềm tự hào,
đồng thời qua đó làm nổi bật tinh thần, ý chí quyết tâm
xây dựng quê hương Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện
đại của thế hệ trẻ. Tại chương trình Dạ hội, Tỉnh Đoàn
cũng tuyên dương 44 thanh niên tiên tiến làm theo lời
Bác, có nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực tình

Bản tin
THANH NIÊN BẮC NINH

XÂY DỰNG TỔ CHỨC ĐOÀN - HỘI - ĐỘI

Bản tin

THANH NIÊN BẮC NINH

Kết quả đội tuyển đạt giải nhất nội dung thi đồng đội, giải
khuyến khích nội dung Cán bộ Công chức cấp tỉnh và giải
ba toàn đoàn. Tham dự Hội thi là dịp để các thí sinh giao
lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, văn hoá.
l Trại huấn luyện cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách
năm 2017: Từ ngày ngày 9/10 đến 11/10/2017, tại Lữ
đoàn 229, Tỉnh Đoàn tổ chức Trại huấn luyện cán bộ
Đoàn, Hội năm 2017 với gần 150 học viên là Bí thư
Đoàn các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tham gia
Trại huấn luyện cán bộ Đoàn chuyên trách trong toàn
tỉnh với các nội dung: Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công
tác Đoàn, Hội; tập huấn công tác phòng chống bạo lực
gia đình; tập huấn công tác tôn giáo; công tác tư vấn,
giới thiệu việc làm thanh niên; kỹ năng tổ chức các hoạt
động trải nghiệm cho thanh thiếu nhi; kỹ năng tập hợp
thanh niên; kỹ năng nói, thuyết trình của cán bộ Đoàn;
liên hoan các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng…Trại
huấn luyện cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách được tổ chức
thường niên nhằm trang bị lý luận và huấn luyện kỹ năng
nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội LHTN, nâng cao khả năng
thiết kế, tổ chức, thu hút tập hợp thanh niên tham gia gia
hoạt động Đoàn cho cán bộ Đoàn, Hội LHTN cấp cơ sở.
Đây cũng là dịp để các học viên gặp gỡ, giao lưu, trao
đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác
Đoàn, Hội LHTN trên địa bàn tỉnh.
l Liên hoan hành khúc TNCS Hồ Chí Minh tỉnh
Bắc Ninh lần thứ IV, năm 2017: Chiều ngày 9/10, tại
Lữ đoàn 229, Tỉnh Đoàn tổ chức Liên hoan Hành khúc
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ IV, năm 2017.
Liên hoan năm nay quy tụ 12 đội thi đến từ các đơn vị
huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc, với sự tham
gia của hơn 500 nam, nữ diễn viên, nhạc công của các
đơn vị. Với nội dung thi gồm 2 phần: Giới thiệu phần thi
của các đơn vị; biểu diễn tiết mục dự thi với nội dung ca
ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, truyền thống
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…thông qua hình thức thi đơn
ca, hợp ca, múa. Các tiết mục tham gia Liên hoan năm
2017 được các đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng, dàn dựng công
phu, đầu tư về nội dung và trang phục, mang tính tuyên
truyền cao, để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Liên hoan
hành khúc TNCS Hồ Chí Minh là hoạt động được tổ chức
trong cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh, nhằm tuyên
truyền sâu rộng đến đông đảo đoàn viên, thanh niên về
truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc,
giáo dục đạo đức lối sống trong thanh thiếu nhi…; qua đó
góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần trong
ĐVTN và nhân dân, đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần
chúng trong cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội ngày
một tốt đẹp hơn. Kết thúc Liên hoan, chiều ngày 11/9 Ban
tổ chức trao: Giải nhất cho Huyện Đoàn Tiên Du và Đoàn
Khối các cơ quan tỉnh; giải Nhì cho đơn vị: Thành Đoàn
Bắc Ninh, Thị Đoàn Từ Sơn, Cao đẳng Sư Phạm Bắc
Ninh; giải Ba thuộc về Huyện Đoàn Thuận Thành, Huyện
Đoàn Quế Võ và Trường Cao đẳng Thống kê; Cùng với
đó, Ban tổ chức trao giải khuyến khích cùng nhiều các
giải phụ cho các đơn vị và cá nhân tham gia Liên hoan.
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l Tổ chức Hội thi “Thanh niên với văn hóa giao
thông” năm 2017: Sáng ngày 6/10, tại trường Cao đẳng
Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Tỉnh Đoàn phối hợp với
Hội LHTN tỉnh tổ chức Hội thi “Thanh niên với văn hóa
giao thông” năm 2017. Hội thi “Thanh niên với văn hóa
giao thông” năm 2017 được thể hiện thông qua hình thức
sân khấu hóa bằng phần thi tiểu phẩm. Tại hội thi, các
đơn vị đã chọn lựa và xây dựng kịch bản bằng các hình
thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: Xây dựng
hoạt cảnh, kịch, tấu tuyên truyền. Thông qua các tiết mục
dự thi, các đội tuyển đã truyền tải nhiều thông điệp có ý
nghĩa sâu sắc về an toàn giao thông trong cuộc sống của
mỗi người và vai trò của thanh niên trong việc giữ gìn trật
tự an toàn giao thông. Lồng ghép với Hội thi, Ban Thường
vụ Tỉnh Đoàn cũng phối hợp với công ty Honda Vĩnh Cát
tổ chức lớp lý thuyết hướng dẫn lái xe an toàn; Chương
trình tập huấn lái xe an toàn nhằm nâng cao kỹ năng lái
xe và xử lý các tình huống khi tham gia giao thông cho
ĐVTN. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải nhất cho
đội tuyển huyện Gia Bình, giải nhì cho đội tuyển huyện
Tiên Du; giải ba cho hai đội tuyển Trường Cao đẳng Cơ
điện và Xây dựng và Thành Đoàn Bắc Ninh; giải khuyến
khích thuộc về các đội tuyển huyện Lương Tài, Từ Sơn,
Thuận Thành, Yên Phong, Quế Võ. Ngoài ra, Ban Tổ
chức trao giải phụ diễn viên diễn xuất ấn tượng nhất cho
tiểu phẩm “Chí phèo - Thị nở” của đội tuyển trường Cao
đẳng Cơ điện và Xây dựng.
l Bế mạc và trao giải giải bóng đá thanh niên
Khu - Cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh lần thứ III, năm
2017: Chiều 08/10, tại Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh diễn
ra trận Chung kết và Lễ bế mạc Giải bóng đá “Thanh
niên các Khu - Cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh lần thứ III,
năm 2017”. Đây là một trong chuỗi các hoạt động chào
mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022;
kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh
niên (LHTN) Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2017). Sau
gần 1 tháng thi đấu sôi nổi (10/9 - 08/10/2017), trải qua
16 trận tranh tài quyết liệt, 02 đội bóng FC Toàn Thịnh và
FC Sông Hồng đã vượt qua các đội bóng ở vòng bảng
và xuất sắc vượt qua đội bóng Canon Tiên Sơn và FC
Phúc Thành ở vòng Bán kết để gặp nhau tại vòng Chung
kết. Ngay sau trận Chung kết, Ban Tổ chức đã tổng kết
và trao giải Vô địch, Nhì, Ba cho các đội bóng. Ngoài
ra, Ban Tổ chức còn trao các giải phụ: vua phá lưới cho
Nguyễn Minh Hiếu (FC Toàn Thịnh); thủ môn xuất sắc
nhất cho Nguyễn Văn Cà Bay (Canon Tiên Sơn) và cầu
thủ xuất sắc nhất cho Hoàng Văn Biển (FC Sông Hồng).
l Tham dự Hội thi Cán bộ Công chức trẻ toàn Quốc
lần thứ V, năm 2017: Từ ngày 06/10 - 08/10/2012, đội
tuyển tỉnh Bắc Ninh (gồm 3 thí sinh) cùng với 37 đội tuyển
trong cả nước với tổng số gần 150 thí sinh tham gia tham
gia tranh tài tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk lắk.
Đội tuyển tỉnh Bắc Ninh tham gia đầy đủ các 4 nội dung do
Ban tổ chức Hội thi quy định bao gồm: Khối Cán bộ Công
chức cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh và nội dung đồng đội.
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l Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh:
Sáng ngày 09/10, tại Hội trường lớn Lữ đoàn 229, Trung
tâm DVVL Thanh niên tỉnh Bắc Ninh tổ chức tập huấn kỹ
năng tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc
làm cho các đồng chí cán bộ phụ trách công tác tư vấn
định hướng nghề nghiệp, việc làm của các huyện, thị,
thành Đoàn và 126 đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở phụ trách
các điểm tư vấn nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên
tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.Tại buổi
tập huấn, các đồng chí đã được đồng chí Dương Ngọc
Duyến - Phó Giám đốc Trung tâm cung cấp các kiến
thức cơ bản và kỹ năng tư vấn, định hướng nghề nghiệp,
giới thiệu việc làm cho thanh niên, những thông tin việc
làm trong và ngoài nước đến các đồng chí cán bộ đoàn
qua đó giúp cho mỗi đồng chí bí thư đoàn cơ sở có những
kiến thức cần thiến để tư vấn, định hướng nghề nghiệp,
giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên ở cơ sở.
l Đoàn trường Cao đẳng Cơ điện & Xây dựng: Tổ
chức giải bóng đá chào mừng tân sinh viên năm 2017, lễ
khai mạc được diễn ra vào ngày 12/9/2017. Giải đấu thu
hút được 24 đội tham gia đến từ các khoa trong nhà trường,
được chia làm 6 bảng đấu. Các đội thi đấu theo thể thức,
vòng loại các đội đá loại trực tiếp, vòng trung kết các đội thi
đấu vòng tròn tính điểm chọn 2 đội điểm cao nhất đá trung
kết. Giáo dục đầu khóa cho ĐVTN khóa 46 về công tác
Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường; tuyên truyền,
quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn - Hội các cấp; tuyên
truyền về công tác An toàn giao thông, công tác đảm bảo
mĩ quan đô thị khu vực Nhà trường, công tác phòng chống
tội phạm và ma túy. Phát động, triển khai cuộc vận động
và cho đăng ký “Sinh viên 5 tốt” và “Học sinh 3 rèn luyện”
cấp trường năm học 2017 - 2018.
l Đoàn Thanh niên công an tỉnh: Tiếp tục duy trì
thực hiện Công trình thanh niên “Nhà luyện tập thể dục
thể thao”. Chỉ đạo Chi đoàn PA61, Công an tỉnh tổ chức
tọa đàm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách
người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
Triển khai thực hiện kế hoạch quyên góp ủng hộ đồng
bào miền núi phía Bắc bị thiệt hại bởi thiên tai, lũ lụt. Xây
dựng và triển khai kế hoạch phát động thi đua đặc biệt
lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày lực lượng CAND
có Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948-11/3/2018) và 70
năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái
quốc (11/6/1948-11/6/2018) trong tuổi trẻ Công an tỉnh.
l Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh: Ban thường vụ
tích cực chỉ đạo các cơ sở Đoàn làm tốt công tác tuyên
truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước đến đông đảo đoàn viên, thanh
niên. Chỉ đạo cơ sở tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ
2017 - 2022. Đoàn TN Công ty CP Lilama 69- 1 tổ chức
đêm giao lưu văn nghệ và tặng quà các em học sinh
tại nhà máy nhiệt điện Thái Bình. Đoàn TN Viễn thông
Bắc Ninh tổ chức giải bóng đá chào mừng 72 năm Cách
mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9. Tiếp tục Phát động
ủng hộ đồng bào bị lũ quét các tỉnh phía bắc.
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l Huyện Đoàn Lương Tài: Tham gia tích cực
trong lễ ra quân Tháng cao điểm ATGT do Ban ATGT
huyện tổ chức vào ngày 01/9/2017, tổ chức tuyên
truyền lưu đồng trục đường chính trong huyện. Sáng
ngày 07/9/2017, BTV Huyện Đoàn Lương Tài phối
hợp với UB MTTQ Huyện tổ chức bàn giao nhà “ Mái
Ấm Thanh Niên” năm 2017 cho chị Vũ Thị Mai - đối
tượng hộ nghèo thôn Lâm Thao, xã Lâm Thao. Đoàn
thanh niên huyện Lương Tài phối hợp với UBMTTQ
huyện hỗ trợ 45 triệu, gia đình, họ hàng chị Mai trên
200 triệu đồng, tổng kinh phí xây dựng gần 300 triệu
đồng. Tại buổi bàn giao nhà Mái ấm thanh niên cho hộ
chị Vũ Thị Mai: Huyện Đoàn tặng 01 chiếc xe đạp trị
giá 01 triệu đồng; 01 chiếc quạt trần trị giá 1.000.000
đồng, Đoàn xã Lâm Thao: tặng 01 bộ ấm chén, Cấp ủy,
chính quyền thôn: tặng 01 chiếc đồng hồ. Hội từ thiện:
tặng 01 chiếc bàn thờ. Đây là hoạt động thiết thực thi
đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm
kỳ 2017-2022. Triển khai phát động ủng hộ, khảo sát
công trình “Mái ấm thanh niên”, Thắp sáng đường quê
năm 2017.Triển khai Kế hoạch liên ngành với Phòng
Giáo dục & Đào tạo, Phòng LĐ,TB&XH tổ chức Đêm
hội trăng rằm năm 2017 tới Đoàn, Đội các xã thị trấn,
Đêm hội dự kiến tổ chức tại khu bờ Hồ - cổng trụ sở
huyện Ủy vào ngày 01/10/2017 (12 Âm lịch).
l Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
Các cơ sở Đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền kỷ
niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 19/8/2017) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
(02/9/1945 - 02/9/2017); tuyên truyền về tháng An
toàn giao thông (tháng 9/2017); Phối hợp với Hội Phụ
nữ tham gia thi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội
Phụ nữ do Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức; kết quả đạt giải
ba toàn đoàn. Tích cực luyện tập tham gia Hội thi tiểu
phẩm về “Phòng chống bạo lực gia đình” do Quân
khu tổ chức.
l Huyện Đoàn Quế Võ: BTV Huyện Đoàn chỉ đạo
các cơ sở đoàn tiếp tục đẩy mạnh tới ĐVTN việc học
tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí
Minh, BTV Huyện Đoàn ban hành hướng dẫn số 10
hướng dẫn chuyên đề học tập tư tưởng Đạo đức phong
cách Hồ Chí Minh năm 2017.Chỉ đạo BTV Đoàn các
xã, thị trấn phối hợp với cán bộ văn hóa tổ chức tốt các
nội dung trong Đại hội TDTT cấp cơ sở; Tổ chức các
hoạt động tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2017
- 2022.Chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp tổ chức tốt
“Tháng ATGT” và tổ chức ra quân tuyên truyền ATGT
và tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 72
năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9. Xây dựng
công văn chỉ đạo 100% các cơ sở đoàn phối hợp thực
hiện tốt công tác rà duyệt sơ tuyển vận động công dân
sẵn sàng nhập ngũ năm 2017.
(Xem tiếp trang 12)
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HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Vườn rau, ao cá của Bác

D

ưới những vòm cây xanh
phía sau Phủ Chủ tịch
là một mái nhà sàn nho
nhỏ, xinh xắn. Dòng
người vào thăm lặng đi trong bồi
hồi, xúc động. Căn phòng thanh
bạch đơn sơ, thoảng mùi hương
vườn. Tất cả như nói với đồng
bào xa gần rằng Bác vừa đi công
tác đâu xa, nhưng Người cũng
còn kịp ra ao vỗ gọi cho đàn cá
lên ăn. Nhìn đàn cá chen nhau
tìm mồi, cạnh đó là vườn rau tươi
tốt, dễ gợi cho mọi người nhớ về
những ngày Bác sống ở chiến
khu Việt Bắc.
Cuộc sống ở Việt Bắc khó
khăn gian khổ nhiều. Tuy vậy
dù bận đến đâu Bác cũng không
quên nhắc nhở, động viên các
cán bộ tích cực tăng gia sản xuất
để cải thiện đời sống, giảm bớt
khó khăn. Ngày ngày, sau giờ
làm việc lại thấy Bác đi tăng gia.
Quanh khu vực Bác ở, mấy luống
rau xanh, vài hốc bầu bí mọc lên
là niềm vui, nguồn thúc đẩy anh
em cùng làm theo Bác. Rau của
Bác và các đồng chí cán bộ trồng
tốt, nhiều khi ăn không hết, Bác
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lại nhắc đem sang tặng các cơ
quan bên cạnh.
Khi về sống giữa Thủ đô, Bác
vẫn giữ nếp quen lao động.
Năm đầu mới hoà bình có biết
bao công việc bận rộn, nhưng Bác
vẫn tranh thủ thời gian để tăng gia.
Khu vườn trong Phủ Chủ tịch, lúc
đầu, ngoài những chỗ trồng cây
cũ còn có những khoảng đất bỏ
trống, cỏ mọc um tùm. Thấy vậy,
Bác bảo các đồng chí cán bộ:
- Bác cháu ta nên tổ chức
khai hoang để lấy đất trồng rau
ăn và trồng hoa cho đẹp.
Nghe lời Bác, buổi chiều nào
mấy Bác cháu cũng vác cuốc ra
vườn. Một thời gian sau, thay cho
những đám cỏ hoang trước kia là
những luống rau bắp cải, su hào
xanh tươi mơn mởn. Trước ngôi
nhà ở đã thấy các loại hoa khoe
sắc, toả hương thơm ngào ngạt,
trông thật vui mắt.
Cạnh nhà Bác ở còn có một
ao tù cạn nước. Một lần, sau khi
đi tưới rau về, Bác chỉ xuống ao
vui vẻ bảo:
- Các chú sửa cái ao cạn này
đi để nuôi cá thì rất tốt.

Theo ý Bác, mấy hôm sau các
đồng chí cảnh vệ đã bắt tay vào
sửa ao. Hàng ngày Bác thường
ra động viên mọi người làm việc,
Bác còn đem cả thuốc lá ra đưa
tận tay cho từng người.
Công việc gần xong, Bác bảo:
- Ao đào sâu thế này Bác cháu
ta sẽ thả được nhiều loại cá, như
thế là tận dụng được thức ăn,
không phí. Còn ở quanh ao, các
chú thấy nên trồng cây gì cho đẹp?
Mọi người bàn tán sôi nổi.
Người thì nêu ý kiến nên trồng
hoa, người lại bàn trồng dừa, có
người lại bảo trồng chuối… Mỗi
người một ý. Nghe xong, Bác ôn
tồn nói:
- Ý các chú đều hay cả, nhưng
theo Bác thì ở xung quanh ta
nên trồng râm bụt, cạnh bậc lên
xuống ao trồng dừa, Bác cháu ta
lại nhớ đến miền Nam.
Một thời gian sau, dừa và râm
bụt đã lên xanh. Dưới ao, từng
đàn cá bơi lội tung tăng. Chiều
chiều, sau giờ làm việc, Bác ra
ao cho cá ăn. Sau tiếng vỗ tay
nhè nhẹ của Bác, cá nổi lên
tranh nhau đớp mồi.
Cá trong ao được Bác chăm
sóc rất chóng lớn. Hàng năm cứ
đến dịp Tết hoặc ngày lễ, Bác
lại nhắc đánh cá để cho anh em
cải thiện.
Đến thăm nhà Bác, đứng
trước ngôi nhà, lòng ta bồi hồi
xúc động bao nhiêu thì khi ra
thăm vườn cây ao cá, thấy rau
xanh tốt, cá trong ao vẫn sinh
sôi nảy nở, từng đàn cá nổi đặc
trên mặt ao đòi ăn rất đúng giờ,
ta thấy vui vui. Và chính từ nơi
đây, những chú cá xinh xinh ở ao
Bác Hồ đã và đang được nhân ra
trên khắp mọi miền của Tổ quốc
thân yêu./.
Nguồn: Những câu chuyện
kể về Bác Hồ.
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về trường tiểu học tam giang

GẶP THÍ SINH GIÀNH GIẢI NHẤT HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN QUỐC
Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIII năm 2017 do
T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp tổ chức tại tỉnh
Bắc Ninh vừa khép lại. Em Nguyễn Khắc Lâm Phong, học sinh
lớp 5C, Trường Tiểu học Tam Giang (Yên Phong) vinh dự đem
niềm tự hào về cho đoàn thí sinh của tỉnh khi giành giải Nhất
Bảng A (khối Tiểu học). Như vậy sau 8 năm (từ năm 2009)
đoàn thí sinh của tỉnh tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc
mới lại có giải Nhất.

G

ia đình Phong quê ở thôn Phú Mẫn, thị trấn
Chờ nhưng do mẹ công tác tại Trường Tiểu
học Tam Giang nên năm học lớp 3, em được
gia đình quyết định chuyển từ trường thị trấn
về học tại Tam Giang, đó cũng là năm học bắt đầu
có môn Tin học. Phong được bố mẹ cho tiếp xúc
với máy tính từ năm lớp Một với thao tác cơ bản như
tắt, mở máy, đọc văn bản, sau đó là các kiến thức
nền, sâu hơn dành cho học sinh khối Tiểu học như
sử dụng ngôn ngữ Logo, ngôn ngữ lập trình kéo thả
Scratch để lập trình giải toán hay tạo tệp trình diễn
có chèn ảnh tự vẽ… Nhờ đó giúp Phong yêu thích,
đam mê với môn Tin học lúc nào không hay biết.
Chia sẻ về cách để học tốt môn Tin học cũng
như những môn học khác, Phong vui vẻ: “Có
máy tính và được kết nối mạng nhưng bố mẹ em
luôn định hướng nên vào những trang bổ ích, bổ
trợ cho việc học, cũng như tìm hiểu kiến thức tin
học, giải các đề toán trên mạng, đọc sách, báo...
Không học lệch mà cần học đều tất cả các môn.
Bố mẹ thường tạo điều kiện cho em thời gian học
tập thoải mái nhất. Không những là học sinh giỏi
môn Tin học của trường, em còn học tương đối
tốt môn tiếng Anh, năm học 2016-2017 vừa qua,
Phong được nhà trường tin tưởng cử đi dự thi học
sinh giỏi môn tiếng Anh cấp huyện và cấp tỉnh, em
đều giành giải Ba. Theo nhận xét của cô giáo chủ
nhiệm và gia đình, Phong học khá đều các môn
học và nhờ đó 5 năm liền em đều đạt học sinh giỏi
của trường. Năm học 2017-2018, Nguyễn Khắc
Lâm Phong tham gia xét tuyển và đỗ vào trường
THCS chất lượng cao của huyện Yên Phong.
Chia sẻ về phương pháp dạy con, anh Nguyễn
Khắc Công, bố em Phong nhận xét: “Quan điểm
của gia đình là luôn tạo điều kiện để cháu có
thể sắp xếp thời gian học tập hợp lý. Tôi không

10

Em Phong chụp ảnh cùng mẹ (ngoài cùng bên phải)
và các cô giáo Trường Tiểu học Tam Giang.

ép buộc hay cứng nhắc trong thời gian biểu mà
chỉ định hướng cho cháu rạch ròi thời gian học
và chơi. Đến giờ học là tập trung cao không làm
việc riêng, ngoài ra có thể chơi thoải mái như xem
tivi, đọc sách hoặc giúp đỡ bố mẹ việc nhà. Còn
riêng với việc học môn Tin học, tôi chỉ định hướng
những kiến thức cơ bản còn cụ thể là do cháu
tự trau dồi và có thể nói cháu tiếp thu tương đối
nhanh và chắc”.
Trường Tiểu học Tam Giang những năm qua
luôn duy trì tốt phong trào “Thầy cô giỏi, học trò
giỏi” và đã trở thành mũi nhọn, mục tiêu, phương
châm của mỗi thầy giáo, cô giáo, học sinh nhà
trường, đồng thời luôn nhận được sự quan tâm,
động viên, hưởng ứng tích cực từ phía phụ huynh
học sinh. Nhờ đó phong trào dạy và học của trường
luôn nằm trong tốp đầu của huyện, số học sinh đỗ
vào trường chất lượng cao cấp 2 của huyện chỉ
sau thị trấn Chờ”./.
Đỗ Oanh
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KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CUNG VĂN HÓA THANH THIẾU NHI TỈNH BẮC NINH

Cung Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh -

20 năm một chặng đường vẻ vang

H

òa chung với dòng chảy
của lịch sử, có một “Mái
nhà chung của thiếu
nhi toàn tỉnh” với bề dày
truyền thống, với những mốc son
đáng nhớ trong công cuộc ươm
mầm và chắp cánh ước mơ tuổi
thơ. “Cung Văn hóa thanh thiếu
nhi tỉnh Bắc Ninh - 20 năm một
chặng đường vẻ vang”.
Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi
tỉnh tiền thân là Nhà văn hóa thiếu
nhi tỉnh Bắc Ninh được thành lập
và chính thức đi vào hoạt động
từ ngày 31/10/1997 theo quyết
định số 239/UB của UBND tỉnh
Bắc Ninh. Ngày 31 tháng 10 năm
2014, được sự quan tâm của lãnh
đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân
tỉnh, đồng thời đáp ứng được nhu
cầu của thanh thiếu nhi trong
toàn tỉnh, Nhà văn hóa thiếu nhi
tỉnh đổi tên thành Cung Văn hóa
thanh thiếu nhi tỉnh theo Quyết
định số 460 ngày 28/10/2014 của
UBND tỉnh. Trong quá trình 20
năm xây dựng và trưởng thành,
Nhà thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh đã
không ngừng cố gắng xây dựng
các mô hình hoạt động phù hợp,
có sức thu hút, tập hợp đông đảo
các em thiếu nhi, vừa tổng kết,
chiêm nghiệm lại những gì làm
được, những gì chưa làm được để
thấy rõ hơn trách nhiệm của của
đội ngũ cán bộ - những người trực
tiếp phụ trách, phục vụ cho phong
trào thiếu nhi tỉnh nhà.
Những ngày đầu mới thành
lập, Nhà Văn hóa thiếu nhi gặp rất
nhiều khó khăn, kinh phí hoạt động
ít ỏi, với 4 cán bộ, kinh nghiệm
công tác chưa nhiều, địa bàn hoạt
động xa trung tâm, lãnh đạo Nhà
Văn hóa thiếu nhi đã luôn trăn trở
để giải “bài toán” vừa thực hiện tốt
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Thiếu nhi chúc mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh
Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 -2022
chức năng, nhiệm vụ được giao,
vừa nâng cao chất lượng, số lượng
và đảm bảo đời sống cho đội ngũ
cán bộ, nhân viên, từng bước xây
dựng nhiều chương trình hiệu quả,
thu hút đông đảo thiếu nhi tham
gia, góp phần tích cực vào sự phát
triển của công tác Đoàn và phong
trào thiếu nhi của tỉnh.
Nối tiếp truyền thống lịch sử
vẻ vang của trong những năm
qua, Nhà Văn hóa Thanh thiếu
nhi tỉnh luôn giữ vững vị thế “cánh
chim đầu đàn” trong toàn tỉnh về
giáo dục ngoài nhà trường cho
thiếu nhi. Hàng năm thu hút hơn
150.000 lượt em đến học tập, vui
chơi và sinh hoạt ở 25 bộ môn,
CLB sở thích thuộc 3 lĩnh vực: Văn
hóa văn nghệ. thể dục thể thao,
giáo dục tổng hợp.
Hiện tại, Cung Văn hóa có 13
cán bộ, nhân viên có năng lực,
đáp ứng được yêu cầu triển khai
các hoạt động, nhiều đồng chí đã
trưởng thành trong công tác, được
đề bạt giữ những trọng trách quan
trọng của Nhà thiếu nhi và Tỉnh

Đoàn, ngoài số cán bộ hiện có,
Nhà thiếu nhi thường xuyên chiêu
tập đội ngũ cộng tác viên từ 20 - 25
đồng chí là những giáo viên có trình
độ, kinh nghiệm trong giảng dạy,
đóng góp đáng kể vào sự nghiệp
chăm sóc, giáo dục, phát hiện
nhân tố điển hình, tạo vườn ươm tài
năng trẻ cho tỉnh và đất nước.
Là trung tâm hoạt động ngoài
nhà trường, Cung Văn hóa thanh
thiếu nhi tỉnh tập trung tổ chức
nhiều hoạt động sinh hoạt vui
chơi, giải trí lành mạnh, xây dựng
các mô hình mẫu về sinh hoạt
ngoài nhà trường thông qua việc
tổ chức hoạt động của các đội,
nhóm, CLB như: Đội nghi thức,
đội nghệ thuật măng non, CLB
Quan họ, KVTT, Belly Dance,
Yoga… Hàng năm, Cung Thiếu nhi
tổ chức rất nhiều hoạt động, sự
kiện lớn dành riêng cho thiếu nhi
như: Ngày hội bánh chưng xanh
và nghệ thuật thư pháp Măng
non quan họ - Tiếng hát họa mi,
(Xem tiếp trang 12)
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10 lưu ý cần thiết cho bất kì ai
1. Uống nhiều nước.
2. Dành nhiều thời gian cho gia đình: ăn cơm, trò chuyện, dọn dẹp...
3. Ăn nhiều thức ăn mọc trên cây và ăn ít thức ăn được chế tạo trong nhà máy.
4. Mỉm cười mỗi ngày và đặc biệt sau mỗi khi tổn thương.
5. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi người một cuộc sống. Yêu thương mọi người, trân trọng chính mình.
Đừng so sánh!
6. Chăm sóc bản thân trước khi cơ thể và tâm hồn bạn rệu rã.
7. Đừng coi mình làm trung tâm, khoa học đã chứng minh không phải là bạn rồi.
8. Năng lực của bạn rất quý báu, đừng đốt nó vào những chuyện ngồi lê đôi mách
9. Ngủ để mơ, thức để làm.
10. Tiết kiệm không chỉ với tiền mà còn với thời gian, sức khỏe. Đầu tư đúng đắn vào thứ đi
cùng mình đến cuối cùng.
-ST-

Sôi nổi các hoạt động...
(Tiếp theo trang 8)
l Đoàn trường Đại học
TDTT: Thực hiện công tác tổng
vệ sinh tại các đơn vị chi đoàn,
liên chi đoàn.Triển khai kế hoạch
tập luyện văn nghệ văn nghệ
chào mừng ĐH Tỉnh đoàn Bắc
Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2017
- 2022. Đã tham gia tuần sinh
hoạt công dân theo kế hoạch.
l Thị Đoàn Từ Sơn: Ngày
29/8/2017, Thị Đoàn Từ Sơn
phối hợp với Đoàn xã Tam Sơn,
cùng các Đoàn cơ sở đồng
hành tổ chức Lễ khánh thành
Công trình thanh niên Thắp
sáng đường quê năm 2017, với
chiều dài 1.500m tại trục đường
chính xóm Chúc, thôn Dương
Sơn, xã Tam Sơn, có tổng kinh
phí đầu tư 33.500.000đ. Ngày
01/9/2017, Ban Thường vụ Thị
Đoàn cử 20 ĐVTN tham gia Lễ
phát động và diễu hành Tháng
ATGT năm 2017.
l Huyện Đoàn Tiên Du:
Trong tháng, các cấp bộ Đoàn
trong toàn huyện thiết thực tổ
chức các hoạt động, đẩy mạnh
thi đua lập thành tích chào mừng
kỷ niệm 72 năm ngày Quốc
Khánh 2/9 và 48 năm thực hiện
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh; tuyên truyền Tháng cao
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điểm bảo đảm trật tự ATGT;
tuyên truyền chào mừng Đại
hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV,
nhiệm kỳ 2017 - 2022; Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh - Phòng
Giáo dục và Đào tạo - Công
an huyện phối hợp xây dựng và
triển khai Kế hoạch số 03-KH/
LN ngày 07/8/2017 phối hợp
triển khai các giải pháp tăng
cường phòng chống bạo lực
học đường và tệ nạn xã hội năm
học 2017 - 2018 tới các trường
THCS và Tiểu học trên địa bàn
huyện. Ban Thường vụ huyện
Đoàn đã chỉ đạo BCH các cơ
sở Đoàn tổ chức cho cán bộ,
ĐVTN học tập 02 chuyên đề,
chuyên đề 01: “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức phong
cách Hồ Chí Minh về phòng,
chống suy thoái tư tưởng chính
trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn
biến”, “Tự chuyển hóa” trong
nội bộ.” Chuyên đề 02: “Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về tinh
thần học tập suốt đời”. Huyện
Đoàn - Ban ATGT huyện Tiên
Du tổ chức lễ phát động tháng
cao điểm bảo đảm trật tự an
toàn giao thông tháng 9/2017./.

Cung Văn hóa...
(Tiếp theo trang 11)
Liên hoan Bé khỏe - Bé tài năng,
Aerobic, Tuổi 15 hát, liên hoan
Hiphop, Lễ hội trò chơi dân gian,
Lễ hội Trăng rằm, Các liên hoan
cấp tỉnh, khu vực và Trung ương…
Xây dựng các chương trình biểu
diễn, nghi thức phục vụ các hoạt
động, sự kiện chính trị - xã hội
lớn của tỉnh như: Đại hội Đảng bộ
tỉnh, trao thưởng quỹ khuyến học
Phạm văn Trà…Ghi nhận những
thành tích, đóng góp đó, nhiều
năm liền, Cung VHTTN tỉnh được
Thủ tướng Chính phủ, UBND
tỉnh, Trung ương Đoàn tặng Bằng
khen. Đặc biệt năm 2017, đánh
đấu Cung văn hóa Thanh thiếu
nhi tỉnh tròn 20 năm xây dựng và
phát triển vinh dự được đón nhận
Huân chương lao động Hạng Ba
của Chủ tịch nước Cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam.
Khép lại 20 năm đầy ắp hoạt
động và thành tích đáng tự hào,
Cung Văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh
tiếp tục bước vào 1 chặng đường
mới với những dấu mốc và sự kiện
lớn, xứng đáng là nơi ươm mầm và
chắp cánh cho ước mơ bay cao,
bay xa trên bầu trời chinh phục tài
năng, kiến thức./.
THANH NGoaN

Bản tin
THANH NIÊN BẮC NINH

