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QNO) - Sáng 30.8, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Quảng Nam (lần thứ IV) đã diễn ra
tại hội trường công an tỉnh với 164 em học sinh đại diện cho hàng trăm ngàn thiếu nhi
Quảng Nam được nhận danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp tỉnh năm 2013.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tuyên dương các Cháu ngoan Bác Hồ.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung – Uỷ viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy;
đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Thái Bình - Ủy viên BCH
Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn.

Trong những năm qua, Hội đồng Đội các cấp thường xuyên tổ chức các hoạt động tạo điều
kiện để các em đội viên hoàn thiện nhân cách, tạo môi trường thuận lợi để phấn đấu trở thành
đoàn viên. Tiêu biểu như chương trình như “Xây dựng Đội ta vững mạnh, tiếp bước lên Đoàn”,
thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; phong trào “Nghìn việc tốt” trong giai
đoạn mới, chương trình “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường”, chương trình “Thắp sáng ước
mơ thiếu nhi Việt Nam”, phong trào Trần Quốc Toản, cuộc vận động Vì nghĩa tình Biên giới hải
đảo.
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Đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương các Cháu ngoan Bác Hồ. Ảnh: P

Đặc biệt, cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” được các em thực
hiện tốt qua các hội thi kể chuyện, thi tìm hiểu, viết cảm nhận về 5 điều Bác Hồ dạy, chiếu phim
tư liệu, sưu tầm tranh ảnh, tổ chức diễn đàn, xây dựng chương trình phát thanh măng non, triển
khai cuộc thi viết “Nhật ký làm theo lời Bác”… Qua đó khơi dậy trong thiếu nhi và toàn thể xã hội
tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn thiếu thốn; cổ vũ tạo
niềm tin và đồng lòng cùng thiếu nhi trên con đường biến ước mơ thành hiện thực.

Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 15 Tổng phụ trách Đội. Ả
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chúc
mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc của thiếu nhi Quảng Nam đạt được trong thời
gian qua. Đồng chí mong muốn các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tiếp tục phát huy tinh thần cầu
tiến, luôn chăm ngoan, học giỏi, biết chia sẻ khó khăn với bạn bè, giúp bạn vượt lên khó khăn;
làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, học tập tốt, rèn luyện tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên
tốt, cháu ngoan Bác Hồ, góp phần xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng phát triển.

Dịp này, Trung ương Đoàn trao tặng kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ cho 15 anh, chị Tổng phụ
trách đã có nhiều đóng góp cho công tác Đội, phong trào thiếu nhi trong 5 năm qua; trao tặng 9
bộ trống Đội cho 9 huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam.

Tại Đại hội, em Trần Thị Bình Nguyên (học sinh lớp 6, trường THCS Lê Hồng Phong, Tam
Kỳ) đại diện cho hơn 200.000 đội viên trên toàn tỉnh đã trao biển tượng trưng công trình măng
non cấp tỉnh - xây dựng tượng anh Kim Đồng - đặt tại khu sinh hoạt truyền thống thanh thiếu
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nhi nước Oa - Bắc Trà My.

Lê Quang Quỳnh

Nguồn: Báo Quảng Nam online
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