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Chiều ngày 29/3/2021, được sự đồng ý của Đảng ủy nhà trường và chính quyền địa
phương, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Phan Bội Châu đã tổ chức hành trình về
địa chỉ đỏ và kết nạp đoàn viên mới chào mừng 90 năm thành lập đoàn TNCS Hồ Chí
Minh.

Điểm đến là mộ cụ Trần Thuyết – thủ lĩnh phong trào kháng thuế phủ Tam Kỳ đầu thế kỷ
XX. Cụ
bị Nam triều tuyên án trảm thủ vào ngày 16 tháng 4 năm 1908, tại gò mả Đông một vùng hoang vu gần cầu Tam Kỳ. Đến năm 2007, di cốt của cụ Trần Thuyết được phát hiện
và được cải táng đưa về khu lưu niệm Trần Thuyết tại KP 1, phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ,
tỉnh Quảng Nam. Các ĐVTN đã được ôn lại tiểu sử và thắp hương tưởng niệm vị sĩ phu yêu
nước này. Đồng thời 35 thanh niên ưu tú đại diện cho gần 300 thanh niên được kết nạp đợt này
đã được kết nạp Đoàn viên mới tại đây. Sau phần nghi lễ, các ĐVTN đã ra quân tổng dọn vệ
sinh toàn bộ khuôn viên và tổ chức sinh hoạt tập thể các kỹ năng công tác Đoàn. Hoạt động
nhằm giúp cho ĐVTN nâng cao hiểu biết về lịch sử của dân tộc Việt Nam và tri ân sâu sắc sự
hy sinh của cha ông trong cuộc đấu tranh chống thế lực ngoại xâm. Qua đó, tạo điều kiện cho
ĐVTN rèn luyện kỹ năng hòa nhập tập thể và phát huy tính xung kích của thanh niên trong thời
đại mới. Hoạt động được sự đánh giá cao của Đảng ủy, chính quyền địa phương và sẽ được
tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo.

Thắp hương tưởng niệm
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Kết nạp đoàn viện mới
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