
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH XÃ ĐA MI LẦN THỨ V, 

NHIỆM KỲ 2022 - 2027 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP ! 

Chiều ngày 29/03/2022, Đoàn xã Đa Mi tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh Đa Mi lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Về tham dự Đại hội 

có: Đ/c Trần Ngọc Diệu- Phó Bí thư thường trực Huyện Đoàn, Đ/c Nguyễn Anh 

Tiến -Uỷ Viên Ban thường vụ Huyện Đoàn, Đ/c Nguyễn Thành Nho -Phó Bí thư 

thường trực Đảng Uỷ xã Đa Mi, Đ/c Trần Đình Hoà -Phó Chủ Tịch UBND xã Đa 

Mi Ngoài ra còn có đại diện các ban ngành, mặt trận, đoàn thể xã, đại diện các chi 

bộ và 50 đại biểu đoàn viên đại diện cho 134 đoàn viên trên toàn xã về dự Đại hội.  

Sau một buổi làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, phát 

huy tính dân chủ, đoàn kết và trí tuệ tập thể. Đại hội đã hoàn thành các nội dung 

chương trình đã đề ra theo đúng quy định. Đại hội đã thảo luận và thông qua báo 

cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2022, đề ra phương hướng 

mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

nhiệm kỳ 2022 - 2027 .  Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 09 

đồng chí, bầu BTV gồm 03 Đồng chí. Đ/c Hồ Viết Dũng tiếp tục được Đại hội tín 

nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn xã, đ/c Nguyễn Thị Kim Thoa giữ chức vụ 

Phó Bí thư Đoàn xã khoá V, nhiệm kỳ 2022-2027 , Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu 

dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đại 

hội cũng đã khen thưởng 03 cá nhân và 02 tập thể có thành tích trong công tác 

đoàn và phong trào TTN trong nhiệm kỳ vừa qua và tặng quà cho các đồng chí 

BCH khoá cũ thôi không tham gia BCH khóa mới. Đại hội đã nhận được lẵng hoa 

chúc mừng Đại hội của Đảng Uỷ,UBND, Mặt trận và các đoàn thể xã, các chi đoàn 

trường học, các Chi đoàn thôn, Chi đoàn Y tế- Quân 



sự.

 

 


