Thc hin K hoch Công tác thanh niên nm 2022 trên a bàn thành ph à Nng (ban hành kèm theo Quyt
nh s 4149 Q/UBND ngày 22/12/2021) ca UBND thành ph à Nng; Thành oàn à Nng phi hp vi S Ni v
thành ph t chc “Cuc thi trc tuyn tìm hiu Lut Thanh niên và Chng trình phát trin thanh niên thành ph
à Nng giai on 2021-2030 và truyn thng v vang ca oàn”.
Sau 01 tun trin khai (bt u vào lúc 9h00’ ngày 07/3/2022 và kt thúc vào 23h59’ ngày 13/3/2022),
Cuc thi ã thu hút c s quan tâm ca ông o oàn viên, thanh niên thành ph, theo ó, 26/26 n v trc thuc
Thành oàn u ph bin, trin khai Cuc thi n oàn viên, thanh niên a phng, n v vi tng s lng 41.767 lt thí
sinh tham gia d thi. Kt qu 03 gii u thuc v oàn H Chí Minh i hc K thut Y - Dc à Nng, trong ó: gii nht
(tr giá 2.000.000) thuc v bn Cao Hoàng Bo Trâm; gii nhì (mi gii 1.500.000) thuc v bn Nguyn Th Thu
Hà và bn Ha Hoàng Thanh Nhã; gii ba (mi gii 1.000.000) thuc v bn Lê Tn Nguyên Khoa và Lê Th
Thanh Hng
Ni dung thi trong tun 02 s bt u lúc 9h00’ ngày 14/3/2022 n 23h59’ ngày 20/3/2022 và tun 3 bt u lúc
9h00 ngày 21/3/2022 n 23h59’ngày 27/3/2022.
ây là cuc thi thit thc và ý ngha, góp phn tng cng công tác giáo dc kin thc pháp lut cho oàn viên,
thanh niên thành ph; ng thi là mt trong các hot ng hng ng chào mng k nim 91 nm Ngày thành lp
oàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh (26/03/1930-26/03/2022).
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