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Thời gian qua, các công trình, phần việc thanh niên đang nở rộ mang lại nhiều lợi ích cho xã
hội.

Tháng thanh niên góp phần khơi dậy nhiệt huyết tuổi trẻ với công trình, phần việc ý nghĩa. Ảnh:
T.Q.V
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Tại Tây Giang, Tháng thanh niên được triển khai thiết thực. Cụ thể, hơn 200 đoàn viên thanh
niên (ĐVTN) ra quân nạo vét kênh mương, trồng cây xanh tại khu dân cư, sửa sang đồng ruộng
đã bỏ hoang nhiều năm nay giúp người dân tiếp tục gieo sạ canh tác. Anh Blup Âu, một người
dân ở thôn R'bượp, xã A Tiêng chia sẻ: "Bản thân tôi thường ốm đau, rất cảm ơn các bạn trẻ đã
sửa sang những thửa ruộng đã bỏ nhiều năm nay để gieo sạ, tạo nguồn lương thực ổn định
trong vụ mùa tới".

Trong khuôn khổ của Tháng thanh niên, các đơn vị đã ra quân hưởng ứng với nhiều hoạt động
ý nghĩa như: tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông; tư vấn thủ tục hành chính; khám bệnh và
cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; triển khai các phong trào "Ngày thứ Bảy tình
nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh". Một số đơn vị tiêu biểu như Huyện đoàn Thăng Bình tổ chức
cho ĐVTN tháo dỡ nhà văn hóa thôn để bàn giao mặt bằng, phát quang tuyến đường mới khu
dân cư kiểu mẫu và trồng mới 400 cây xanh. Thị đoàn Điện Bàn tổ chức vận động kinh phí
đóng góp 50 triệu đồng xây dựng tượng đài tưởng niệm vụ thảm sát Thủy Bồ (xã Điện Thọ),
được xếp hạng là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Thành đoàn Tam Kỳ phát động cuộc thi
trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI". Huyện đoàn Nam Giang
tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 650 người dân, xây dựng đoạn đường bê
tông có chiều dài 300m tại xóm Tr'Triêng (thôn Vinh, xã Tà Pơ) với kinh phí hơn 130 triệu
đồng...

Một trong những hoạt động điểm nhấn của Tháng thanh niên là tư vấn việc làm cho các bạn trẻ.
Anh Hồ Quang Lĩnh - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam, thông tin, từ đầu
tháng 3 đến nay, trung tâm đã tổ chức các chương trình tư vấn hướng nghiệp cho học sinh
THPT của 8 huyện trên địa bàn tỉnh. Vì trong bối cảnh hiện nay, các em học sinh muốn chọn
cho mình một nghề phù hợp để phát triển tương lai là một việc không dễ. Chương trình tư vấn
trực tiếp nhằm giúp các em học sinh THPT hiểu biết về những nghề cơ bản trong xã hội, góp
phần định hướng cho các bạn trẻ đi vào các ngành, nghề xã hội đang có nhu cầu cao. "Như
chương trình tổ chức tại huyện Thăng Bình ngày 3.3 vừa qua, hơn 300 học sinh của Trường
THPT Nguyễn Thái Bình đã được chia sẻ những kinh nghiệm trong việc chọn ngành, chọn nghề
và giải đáp thắc mắc trong quá trình khởi nghiệp. Nhiều học sinh còn gặp gỡ, trao đổi trực tiếp
với các thành viên trong tổ tư vấn về những băn khoăn liên quan đến việc chọn ngành nghề phù
hợp với mong muốn, năng lực, nguyện vọng của gia đình, bản thân và đã được giải đáp cụ thể"
- anh Lĩnh chia sẻ.

Chị Phạm Thị Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn, đánh giá: "Tháng thanh niên là cú hích quan trọng
khơi dậy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ để có thêm nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Đồng thời
góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của ĐVTN, tạo môi trường để các bạn trẻ trải nghiệm,
tiếp thu những kiến thức bổ ích từ thực tế cuộc sống".
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