
ĐOÀN THANH NIÊN XÃ HÀM CHÍNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÌNH 
NGUYỆN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO NGƯỜI DÂN 

 Thực hiện hoạt động trong chuổi các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên 
tình nguyện hè năm 2022. Trong tháng 7 năm 2022, Ban chấp hành Đoàn xã Hàm 
Chính ngoài tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ý nghĩa, uống nước nhớ nguồn 
chăm lo cho các đối tường chính sách trên địa bàn xã. Ban chấp hành Đoàn xã đã 
triển khai hoạt động thanh niên tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người 
dân.  

 Cứ vào sáng 7 giờ thường trực đoàn xã và cùng với một số tình nguyện viên 
lại chuẩn bị trang phục thanh niên có mặt tại bộ phận và trả kết quả của Uỷ ban 
nhân dân xã giúp cho người dân ghi chép đơn, hướng dẫn người dân liên hệ gặp các 
bộ phận chuyên môn để người dân có nhu cầu giải quyết công việc cá nhân. Hàng 
ngày đã giúp cho hàng chục người dân đến liên hệ công tác tại các bộ phận. 

 Với những việc làm tuy không lớn nhưng mang đầy ý nghĩa của tuổi trẻ xã 
nhà chung tay cùng chính quyền và các bộ phận chuyên môn đã giải quyết, giải 
thích những vấn đề mà người dân cần sự giúp đỡ của chính quyền địa phương. Đây 
là việc làm mà tuổi trẻ xã nhà cảm thấy vui, cảm thấy ý nghĩa và cùng với địa 
phương giải quyết nhu cầu của người dân cần. Qua đó hoàn thành chỉ tiêu thi đua 
mà Ban thường vụ Đoàn huyện Hàm Thuận Bắc đã giao và được Đảng uỷ xã đánh 
giá cao. 

                                       Nguồn tin: Nguyễn Anh Trí 

 

 



  


