TP Nam Định Tưng bừng hội trại thanh niên “Tuổi trẻ sáng
tạo – Dựng xây quê hương” năm 2022
Chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và
Quốc khánh 2/9, chào mừng 68 năm ngày Giải phóng thành
phố Nam Định (1/7/1954-1/7/2022), chào mừng Đại hội Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027, trong các ngày 2728/08/2022, tại công viên Vỵ Xuyên, Ban Thường vụ Thành
đoàn Nam Định tổ chức Hội trại thanh niên năm 2022 với chủ
đề “Tuổi trẻ sáng tạo – Dựng xây quê hương”. Hội trại với sự
tham gia của 25 phường xã.

Đ/c Triệu Văn Thái - Ủy viên BCH Trung ương đoàn, Tỉnh ủy
viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên
Việt Nam tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành
ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng
Dự lễ khai mạc hội trại thanh niên có đồng chí Triệu Văn
Thái - Ủy viên BCH Trung ương đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh
đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nam
Định. Về phía đại biểu thành phố có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành
phố; đồng chí Vũ Ngọc Phi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy;
các đồng chí trong Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành
phố; lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể của thành phố; lãnh
đạo UBND các phường xã cùng đông đảo nhân dân và các bạn
đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

Đ/c Triệu Văn Thái - Ủy viên BCH Trung ương đoàn, Tỉnh ủy
viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên
Việt Nam tỉnh Nam Định và đ/c Vũ Ngọc Phi - Phó Bí thư
Thường trực Thành ủy trao học bổng cho các em học sinh
Hội trại đã được Ban tổ chức chuẩn bị kế hoạch chi tiết có
các tiểu ban phục vụ như tiểu ban hậu cần, tiểu ban văn nghệ, tiểu
ban trò chơi. Tiểu ban hậu cần lên ý tưởng, triển khai công tác
tuyên truyền; tiểu ban văn nghệ xây dựng chương trình đêm khai
mạc hoành tráng, ý nghĩa; tiểu ban trò chơi tổ chức các trò chơi
dân gian, tạo không khí sôi nổi trong những ngày diễn ra Hội trại.

Một số tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc
Mang đến hội trại “Tuổi trẻ sáng tạo – Dựng xây quê
hương” năm 2022, mỗi phường, xã có một không gian với chủ đề,
bản sắc riêng thể hiện sự kỳ công, sáng tạo trong thiết kế cổng trại
và lều trại. Từ những vật liệu tự nhiên như tre, nứa, trúc… cùng
với bàn tay tài hoa của thanh niên nhiều cổng trại được Ban tổ
chức, Ban giám khảo đánh giá cao, ý tưởng độc đáo, có tính định
hướng, giáo dục, thể hiện được nét đặc trưng trong đời sống văn
hóa – xã hội của địa phương.

Đ/c Triệu Văn Thái - Ủy viên BCH Trung ương đoàn, Tỉnh ủy
viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên
Việt Nam tỉnh Nam Định và đ/c Vũ Ngọc Phi - Phó Bí thư
Thường trực Thành ủy tặng cờ lưu niệm cho các phường xã

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành
ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tham quan các gian trại
Bên cạnh các trò chơi dân gian mang tính tập thể, tăng
cường đoàn kết, thể hiện sự khéo kéo của đoàn viên thanh niên
như thi cắm hoa nghệ thuật, bánh xe đồng đội, kéo co… Mỗi trại
còn tổ chức một gian hàng bán các món ăn đặc sản của 3 miền và
một món ăn chính để dự thi chương trình Ẩm thực Việt Nam, nhiều
gian hàng thu hút rất đông thanh thiếu niên nhi đồng và các thực

khách tham gia như gian hàng của phường Trần Quang Khải,
phường Vị Xuyên, phường Thống Nhất, phường Lộc Hòa…

Phần thi cắm hoa nghệ thuật

Phần thi bánh xe đồng đội

Phần thi kéo co
Kết thúc hội trại, Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất, 03 giải
nhì, 05 giải ba và 16 giải khuyến khích cho các đơn vị. Phường
Cửa Nam đã xuất sắc giành giải Nhất trong phần thi cắm trại.
Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ: trại phong
cách cho phường Trần Quang Khải, Giải cổng trại đẹp thuộc về
phường Ngô Quyền, Giải mâm ngũ quả đẹp cho phường Trần Tế
Xương. Giải Nhất cắm hoa nghệ thuật thuộc về phường Hạ Long,
Giải Nhất bánh xe đồng đội được trao cho phường Vị Hoàng. Xã
Nam Vân xuất sắc giành giải Nhất ở phần thi kéo co.

Đồng chí Nguyễn Thị Như - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ
tịch Thường trực UBND thành phố trao giải nhất phần thi cắm
trại cho phường Cửa Nam

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí trưởng
đoàn 25 phường, xã
Hội trại Tuổi trẻ sáng tạo – Dựng xây quê hương là hội trại
có quy mô lớn của thành phố Nam Định, không chỉ tập hợp thanh
thiếu niên, với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao hấp dẫn,
sôi nổi, Hội trại đã thu hút hàng nghìn lượt người dân Thành Nam
và du khách trong, ngoài tỉnh có dịp ghé qua thành phố Nam Định
cuối tuần vừa qua. Hy vọng rằng, với thành công rực rỡ của Hội
trại thanh niên “Tuổi trẻ sáng tạo – Dựng xây quê hương” năm
2022, Hội trại sẽ tiếp tục được tổ chức định kỳ trong những năm
tới và trở thành hoạt động truyền thống sôi nổi của tuổi trẻ thành
phố Nam Định./.
Nguồn: thanhpho.namdinh.gov.vn

