
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Hồng Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-
2027 

  Sáng ngày 28/3/2022,  
Xã Đoàn Hồng Sơn tổ chức Đại 
hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm 
kỳ 2022 - 2027. Đến dự có 
đồng chí Trần Ngọc Diệu – Phó 
bí thư  huyện đoàn, các đồng 
chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND 
- UBND, MTTQ các ban 
ngành, đoàn thể, và có 50 đại 
biểu tiêu biểu trên địa bàn xã đã 
cùng tham dự. 

Trong nhiệm kỳ qua, xã 
Đoàn Hồng Sơn đã tích cực 
tham mưu với cấp ủy, chính 
quyền địa phương về công tác 

Đoàn và Phong trào thanh thiếu niên đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tuyên truyền vận 
động nhân dân tham gia các hoạt động xã hội góp phần xây dựng quê hương, thực hiện 
tôt 2 phong trào thanh niên lập nghiệp và tuổi trẻ giữ nước. Đến nay, toàn xã có 116 
Đoàn viên  thuộc 12 chi Đoàn ở các thôn và các đơn vị trường học. Toàn xã có 10 chi 
hội liên hiệp thanh niên Việt Nam . 

         Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Ngọc Diệu - Phó bí thư huyện Đoàn 
và đồng chí Trần Xuân Hải – Phó bí thư Đảng ủy xã đã ghi nhận những kết quả xã Đoàn 
Hồng Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền, các 
tổ chức đoàn thể chính trị  xã cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động Đoàn và Phong 
trào thanh thiếu niên. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền  đổi mới phương thức hoạt động 
Đoàn để thu hút thanh niên vào tổ chức đoàn. Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển 
tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, duy trì và phát huy tốt vai trò của Đoàn thanh niên 
trong xây dựng Đảng. Chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã 
hội nghề nghiệp mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào Thanh niên lập nghiệp và 
tuổi trẻ giữ nước. 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 12 đồng chí, đồng chí Tống Đức 
Hải  tiếp tục được bầu giữ chức danh Bí thư xã Đoàn Hồng Sơn khóa XIV, nhiệm kỳ 
2022 - 2027.  Đại hội bầu 6 đồng chí Đoàn viên trong đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh huyện Hàm Thuận Bắc nhiệm kỳ 2022-2027./.(H.Tín) 

 



 

 

 

 


