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Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐCHQ ngày 06/3/2013 của Đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh
Quảng Bình về Chương trình hoạt động Tháng Thanh niên năm 2013, được sự nhất trí của Lãnh
đạo Chi cục, Chi đoàn HQCK Cảng Hòn La đã tham gia tích cực, sôi nổi các hoạt động văn
hóa, văn nghệ và thể thao, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013).

Mở đầu chuỗi hoạt động, ngày 07/3/2013, Chi đoàn đã tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị và các
tổ chức đoàn thể tổ chức giao lưu, tọa đàm ôn lại truyền thống ngày Quốc tế phụ nữ 08/3. Tại
buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Ngùng – Chi cục trưởng Chi cục HQCK Cảng Hòn La đã gửi tặng
CBCC nữ trong đơn vị những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đồng thời khẳng định vai trò của chị
em trong công việc tại cơ quan, đơn vị cũng như trong việc chăm sóc gia đình của mình, các
chị đều là những tấm gương “giỏi việc nước đảm việc nhà”.
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Cùng ngày, Chi đoàn đã phối hợp với Tổ Công đoàn tham gia trận đấu giao hữu bóng đá mini
với Chi đoàn Cảng vụ Hàng Hải Quảng Bình. Đội bóng của Chi đoàn đã cống hiến cho khán giả
một trận cầu đẹp mắt và phần thắng đã nghiêng về đội bóng của Chi cục HQCK Cảng Hòn La
với tỷ số 3-2.

Cũng trong chuỗi hoạt động thể thao tháng 3, đoàn thanh niên Chi đoàn HQCK Cảng Hòn La
đã phối hợp với Chi đoàn Đội Kiểm soát Hải quan thành lập đội bóng tham gia Giải bóng
chuyền truyền thống các Chi đoàn khu vực Cảng Gianh lần thứ VIII do Chi đoàn Hải đội 2 Biên
phòng đăng cai tổ chức, cùng với sự góp mặt của 04 đội bóng khác trong khu vực, thi đấu theo
thể thức đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Với tinh thần thi đấu nhiệt tình và cống hiến, Đội bóng
liên quân giữa Chi đoàn HQCK Cảng Hòn La và Chi đoàn Kiểm soát đã nhận được nhiều sự cỗ
vũ, động viên của khán giả trong suốt giải đấu. Kết quả, đã có 02 trận thắng sau 04 trận, xếp
thứ ba chung cuộc.

Bên cạnh những hoạt động trên, Chi đoàn đã tích cực hưởng ứng các hoạt động khác do Đoàn
cấp trên phát động như tham gia dâng hương, dọn dẹp vệ sinh tại Nghĩa trang liệt sỹ Ba Dốc,
giao lưu văn hóa, văn nghệ với đoàn viên trong Khối Tài chính tiền tệ do Đoàn cơ sở Cục Hải
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quan tỉnh Quảng Bình chủ trì tổ chức.

Tháng 3 Thanh niên, với tinh thần quyết tâm cao trong các hoạt động phong trào cũng như
trong việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ, tuổi trẻ Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn La đã “thay
lời nói bằng những phần việc thiết thực” chào mừng ngày Sinh nhật Đoàn 26/3 sắp đến.

Văn Sĩ
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