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TUỔI TRẺ QUẢNG NINH THAM GIA CÔNG TÁC GIÁO DỤC - ĐÀO
TẠO, XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO, PHÁT

TRIỂN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 
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Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký trò chuyện với các em học sinh tại Đảo TrầnĐồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, nguyên Bí
thư Tỉnh ủy khoá XII chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng em Đặng Thái Hoàng (Nhà vô địch
"Đường lên đỉnh Olympia" năm 2012) tại buổi giao lưu “Đường lên đỉnh Olympia- Vinh quang người
chiến thắng”

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy
khoá XIII, Chủ tịch HĐND tỉnh, khen thưởng em
Nguyễn Hoàng Cường- Nhà vô địch "Đường lên đỉnh
Olympia" nă 2018

Tuổi Trẻ Quảng ninh Tham gia công Tác giáo dục - đào Tạo, xây dựng nguồn nhân lực chấT lượng cao, PháT TriỂn Khoa hỌc - công nghỆ

dưới cờ ĐảNg
TUổi Trẻ QUảNg NiNh

xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh

Thực hiện Nghị quyết 
số 01-NQ/TU ngày 12/11/2010
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về “Đẩy mạnh xây dựng xã
hội học tập trong thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại
hóa giai đoạn 2010-2015,
định hướng đến 2020” 



Tuổi Trẻ Quảng ninh Tham gia công Tác giáo dục - đào Tạo, xây dựng nguồn nhân lực chấT lượng cao, PháT TriỂn Khoa hỌc - công nghỆ
dưới cờ ĐảNg

TUổi Trẻ QUảNg NiNh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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“ngoại ngữ - cánh cửa mở ra thế giới”

Xu thế toàn cầu hóa và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay mở ra rất nhiều
cơ hội cho các bạn trẻ, không chỉ là cơ hội việc làm, mà còn là kho tàng kiến thức
vô cùng rộng lớn, ngoại ngữ chính là chìa khóa của những điều tuyệt diệu đó. Tích

cực học tập, rèn luyện, và đặc biệt là tham gia các sân chơi về ngoại ngữ do Đoàn Thanh
niên tổ chức như Olympic tiếng Anh cho học sinh, sinh viên, Cuộc thi Hùng biện ngoại
ngữ “Tự hào kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long” là cơ hội cho các bạn học sinh,
sinh viên được thể hiện mình, được giao lưu với những người bạn có chung niềm đam mê.
Ngoại ngữ giúp các bạn trẻ mở rộng tầm nhìn, tăng khả năng tư duy, giao tiếp và khám
phá, là hành trang quan trọng để chúng ta bước vào thời kỳ hội nhập…

Biết thêm một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời!

Em ĐoàN TiếN mạNh 
Giải nhất Olympic tiếng Anh toàn quốc cho học sinh - sinh viên năm 2018

Giải nhất cuộc thi Hùng biện Ngoại ngữ 
“Tự hào kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long” năm 2017



Tuổi Trẻ Quảng ninh Tham gia công Tác giáo dục - đào Tạo, xây dựng nguồn nhân lực chấT lượng cao, PháT TriỂn Khoa hỌc - công nghỆ
dưới cờ ĐảNg

TUổi Trẻ QUảNg NiNh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Các thí sinh tham gia thi tin học tại Trường Đại học Hạ LongCác thí sinh tham gia thi tin học tại Trường Đại học Hạ Long
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Được thành lập từ năm 1992, hàng năm, Hội đồng Quỹ
Hỗ trợ tài năng trẻ tỉnh Quảng Ninh do Ban Thường
vụ Tỉnh đoàn là cơ quan thường trực đã vận động các

doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ. Qua 28 năm hoạt động, Quỹ
tài năng trẻ Quảng Ninh đã hỗ trợ, động viên trên 3.500 Gương
mặt trẻ, Tài năng trẻ của tỉnh trên các lĩnh vực, đồng hành với
thanh thiếu niên trong học tập và lập thân, lập nghiệp. Qua đó,
các Gương mặt trẻ, Tài năng trẻ Quảng Ninh đã được tôn vinh,
khích lệ kịp thời để tiếp tục cố gắng, phấn đấu vươn lên đạt
được những kết quả tốt trong các lĩnh vực công tác, trở thành
tấm gương sáng cho tuổi trẻ toàn tỉnh học tập.

Tuổi Trẻ Quảng ninh Tham gia công Tác giáo dục - đào Tạo, xây dựng nguồn nhân lực chấT lượng cao, PháT TriỂn Khoa hỌc - công nghỆ
dưới cờ ĐảNg

TUổi Trẻ QUảNg NiNh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh

các hoạt động tuyên dương
các tập thể, cá nhân 

tiêu biểu trong các lĩnh vực
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Tuổi Trẻ Quảng ninh Tham gia công Tác giáo dục - đào Tạo, xây dựng nguồn nhân lực chấT lượng cao, PháT TriỂn Khoa hỌc - công nghỆ
dưới cờ ĐảNg

TUổi Trẻ QUảNg NiNh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh

Mô hình nuôi heo đất giúp bạn nghèo đến trường Ủng hộ Quỹ Thắp sáng ước mơ cho học sinh nghèo toàn tỉnh

Liên đội cơ sở “đặc biệt” nhất
trong cả nước được thành lập

tháng  5/2020 với 70 đội viên là
các bạn có hoàn cảnh khó khăn,
mồ côi, khuyết tật đang học tập,
sinh hoạt tại cơ sở bảo trợ, chăm
sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
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Các đại biểu gắn biển công trình phòng học cho học sinh nghèo - Công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng
Ninh 30/10/1963 - 30/10/2013) tại huyện Đầm Hà

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Nguyên Bí thư
Tỉnh đoàn Quảng Ninh khóa X (2012 - 2015)
tặng quà cho trẻ em nghèo tại thị xã Đông
Triều.

Tuổi Trẻ Quảng ninh Tham gia công Tác giáo dục - đào Tạo, xây dựng nguồn nhân lực chấT lượng cao, PháT TriỂn Khoa hỌc - công nghỆ
dưới cờ ĐảNg

TUổi Trẻ QUảNg NiNh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh

Đồng chí Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn
thăm, động viên các Đội hình thanh niên
tình nguyện Tiếp sức mùa thi năm 2019.
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Đoàn công tác Tỉnh đoàn trao quà cho trẻ em nghèo ở đảo TrầnChương trình “Ngày hội làm đèn ông sao cho trẻ em có hoàn cảnh
khó khăn” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động trong toàn tỉnh

Lễ khánh thành và gắn biển công trình khu vui chơi cho trẻ em  

Tuổi Trẻ Quảng ninh Tham gia công Tác giáo dục - đào Tạo, xây dựng nguồn nhân lực chấT lượng cao, PháT TriỂn Khoa hỌc - công nghỆ
dưới cờ ĐảNg

TUổi Trẻ QUảNg NiNh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Thực hiệN Nghị QUyếT số 11-NQ/TU Ngày 09/3/2018 của TỉNh ủy QUảNg NiNh về xây dựNg         và  pháT TriểN văN hóa, coN Người QUảNg NiNh Đáp ứNg yêU cầU pháT TriểN BềN vữNg

Tuổi Trẻ Quảng ninh Tham gia công Tác giáo dục - đào Tạo, xây dựng nguồn nhân lực chấT lượng cao, PháT TriỂn Khoa hỌc - công nghỆ
dưới cờ ĐảNg

TUổi Trẻ QUảNg NiNh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh

Thanh niên Quảng Ninh lan toả chương trình Nụ cười Hạ Long Thanh niên Quảng Ninh tham gia các hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
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Tuổi Trẻ Quảng ninh Tham gia công Tác giáo dục - đào Tạo, xây dựng nguồn nhân lực chấT lượng cao, PháT TriỂn Khoa hỌc - công nghỆ
dưới cờ ĐảNg

TUổi Trẻ QUảNg NiNh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh

CUNG VĂN HOÁ 
THANH THIẾU NHI 
TỈNH QUẢNG NINH

NƠI ƯƠM MẦM
TÀI NĂNG

Được thành lập trên cơ sở Cung văn hoá thiếu nhi
Quảng Ninh, với bề dày truyền thống từ năm 1992
tới nay, trải qua các quá trình xây dựng và trưởng

thành, Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh luôn thực
hiện tốt chức năng phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và các
hoạt động vui chơi, giải trí cho các tuổi trẻ.

Công trình  Cung văn hoá được xây dựng  mới và đưa vào sử
dụng đầu năm 2019 với qui mô hiện đại tổng đầu tư trên 340
tỷ đồng.

Từ mái nhà của tuổi trẻ nhiều phong trào, mô hình hoạt
động đã hình thành và lan tỏa, nhiều hạt nhân thiếu nhi xuất
sắc được phát hiện, bồi dưỡng và phát triển, trở thành
những “thủ lĩnh thanh niên”, “hạt nhân văn nghệ, thể thao”,
công dân tiêu biểu. Nhiều thiếu nhi đã trúng tuyển vào các
trường nghệ thuật và thành danh như ca sĩ Hồ Quỳnh
Hương, Ngọc Anh, nhạc sĩ Sơn Thạch và gần đây là ca sĩ

Hồng Chinh, quán quân Doremi Thu An, Huy chương vàng
Giai điệu Sơn ca toàn quốc Kim Huy... 

Trước nhu cầu của thanh thiếu nhi hiện nay Cung văn hoá
luôn đáp ứng các môn học năng khiếu, bên cạnh đó các CLB
sở thích  dành cho lứa tuổi thanh niên cũng được quan tâm
như: CLB ca múa nhạc, thể thao, người mẫu, nhiếp  ảnh
trẻ...thu hút đông nhất là các khoá học kỹ năng cho học sinh
đặc biệt là dịp hè như: ”Trại hè kỹ năng”, ”Học hè quân đội”...

Thực hiện Quyết định số 1515-QĐ/TU ngày 24/04/2019 của
Ban thường vụ Tỉnh uỷ về việc phê duyệt đề án “Phát hiện
tài năng và bồi dưỡng kỹ năng, năng khiếu một số lĩnh vực
trong thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai
đoạn 2019 - 2025” đơn vị đang tiếp tục phát huy và đào tạo
các tài năng trẻ cho tỉnh trong thời gian tới đóng góp quan
trọng cho sự nghiệp chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ
tỉnh Quảng Ninh.
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Tuổi Trẻ Quảng ninh Tham gia công Tác giáo dục - đào Tạo, xây dựng nguồn nhân lực chấT lượng cao, PháT TriỂn Khoa hỌc - công nghỆ
dưới cờ ĐảNg

TUổi Trẻ QUảNg NiNh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh

Thanh thiếu nhi được học tập, sinh hoạt, rèn luyện, phát triển năng khiếu bài bản, toàn diện tại Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng NinhCung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh và các hoạt động trải nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng, năng khiếu cho thanh thiếu nhi
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Tuổi Trẻ Quảng ninh Tham gia công Tác giáo dục - đào Tạo, xây dựng nguồn nhân lực chấT lượng cao, PháT TriỂn Khoa hỌc - công nghỆ
dưới cờ ĐảNg

TUổi Trẻ QUảNg NiNh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh

Chương trình Học hè Quân đội  do Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức thu hút hàng nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh tham gia mỗi năm
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Nguyễn Xuân Thủy, Gương mặt trẻ 2018 vinh dự được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải nhất Giải thưởng WIPO
Sáng tạo KHCN Việt Nam

THỰC HIỆN NGHị QUYếT 07-NQ/TU NGÀY 13/3/2017 CủA BCH ĐẢNG Bộ TỉNH về PHÁT TRIỂN KHOA HỌC vÀ
CÔNG NGHỆ TỉNH QUẢNG NINH ĐếN NăM 2020

Các đồng chí lãnh đạo TƯ, tỉnh Quảng Ninh tham quan mô hình, sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật trong thanh
niên tỉnh Quảng Ninh (25-2-2018) ẢnhNguyễn Thanh

Tuổi Trẻ Quảng ninh Tham gia công Tác giáo dục - đào Tạo, xây dựng nguồn nhân lực chấT lượng       cao; bảo Tồn, PháT huy các giá Trị văn hóa Truyền Thống
dưới cờ ĐảNg

TUổi Trẻ QUảNg NiNh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Tuổi Trẻ Quảng ninh Tham gia công Tác giáo dục - đào Tạo, xây dựng nguồn nhân lực chấT lượng       cao; bảo Tồn, PháT huy các giá Trị văn hóa Truyền Thống
dưới cờ ĐảNg

TUổi Trẻ QUảNg NiNh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh

Với đam mê nghiên cứu khoa học ứng dụng, đặc biệt
trong lĩnh vực thủy san, chúng em đã nghiên cứu một
phương pháp chẩn đoán cải tiến giúp phát hiện bệnh

ở tôm sớm hơn, đồng thời sáng chế ra chế phẩm sinh học giúp
ngăn chặn 100% sự phát triển của vi khuẩn gây ra căn bệnh
cho tôm. Phương pháp này rất hữu ích, tiết kiệm chi phí cho
người nông dân và hoàn toàn có khả năng ứng dụng thực tế dễ
dàng, hiệu quả. Em rất vui mừng và phấn khởi khi đã giành huy
chương Bạc tại cuộc thi. Để có kết quả này, bên cạnh sự nỗ lực
của bản thân, phải kể đến sự hỗ trợ tích cực, tận tình từ các
thầy, cô giáo của chúng em, từ các sân chơi do các anh, chị
đoàn thanh niên tổ chức. Cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật
dành cho học sinh trung học và Triển lãm Sáng chế quốc tế là
những sân chơi giúp chúng em thêm tự tin, đam mê, chinh
phục ước mơ sáng tạo khoa học.

“sáng tạo là phẩm
chất của tuổi trẻ”

Nhóm học sinh Trường Trung học cơ sở Bãi Cháy (thành phố Hạ Long)
giới thiệu sản phẩm mô hình giường bệnh cải tiến, Cuộc thi Sáng tạo
TTN,NĐ tỉnh lần thứ V, năm 2019.

Các em học sinh thuyết minh mô hình Thiết bị dọn rác dưới đáy biển
tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Quảng Ninh lần
thứ V, năm 2019Em Lê Tuấn - cựu học sinh chuyên Toán 1 (2016-2019) trường THPT Chuyên Hạ Long,

Huy chương Bạc Triển lãm sáng tạo quốc tế tại Cao Hùng, Đài Loan năm 2018
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Lý Văn Khiêm với ý tưởng về hệ thống sơ yếu lý lịch điện tử, đạt giải nhất cuộc thi Ý tưởng sáng
tạo khởi nghiệp tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Hai em Lê Văn Đỉnh và Nguyễn Văn Hiếu, học sinh Trường THPT Đầm Hà đang tập trung
nghiên cứu, thực hiện đề tài “Smart Home cho các gia đình nông thôn Việt Nam

Mô hình “trồng rau thuỷ canh bằng dung dịch tự pha chế” của học sinh Trường THPT
chuyên Hạ Long (thành phố Hạ Long) có tính ứng dụng cao trong thực tiễn

Tuổi Trẻ Quảng ninh Tham gia công Tác giáo dục - đào Tạo, xây dựng nguồn nhân lực chấT lượng       cao; bảo Tồn, PháT huy các giá Trị văn hóa Truyền Thống
dưới cờ ĐảNg

TUổi Trẻ QUảNg NiNh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Phong trào khởi nghiệp
trong thanh niên Quảng
Ninh được phát triển

mạnh mẽ, năm 2017 CLB Đầu tư
và khởi nghiệp Quảng Ninh được
thành lập; đến nay đã có 13 CLB
Đầu tư và khởi nghiệp cấp huyện
được thành lập với trên 500
thành viên tham gia.

Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo
khởi nghiệp” tỉnh Quảng Ninh
được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
tổ chức định kỳ hàng năm từ năm
2018 đến nay đã lan tỏa tinh thần
khởi nghiệp, cung cấp kiến thức
khởi nghiệp, tìm kiếm, tôn vinh
những ý tưởng sáng tạo khởi
nghiệp của đoàn viên, thanh
niên, đồng thời thu hút sự quan
tâm, hỗ trợ của toàn xã hội với
các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp,
kết nối cộng đồng khởi nghiệp
trong tỉnh; tìm kiếm, phát hiện,
khích lệ những ý tưởng, dự án
khả thi, phù hợp, có áp dụng
khoa học công nghệ .

Tuổi Trẻ Quảng ninh Tham gia công Tác giáo dục - đào Tạo, xây dựng nguồn nhân lực chấT lượng       cao; bảo Tồn, PháT huy các giá Trị văn hóa Truyền Thống
dưới cờ ĐảNg

TUổi Trẻ QUảNg NiNh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh

“Truyền lửa khởi nghiệp 
trong thanh niên”

Có thể xuất phát điểm không giống nhau, dám rẽ
ngang vì thử thách bản thân, vì những ý tưởng bộc phát,
vì muốn thay đổi cuộc sống với mức thu nhập ổn định
hơn nhưng để đến thành công, để giấc mơ khởi nghiệp
trở thành sự nghiệp vững chãi thì chắc chắn cần sự đam
mê, theo đuổi nghiêm túc, cùng tinh thần lao động nhiệt
huyết, trách nhiệm…

Muốn đi nhanh, bạn hãy đi một mình. Nhưng muốn
đi xa, hãy đi cùng nhau!

aNh Bùi văN QUaNg
Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, 

Chủ tịch CLB Đầu tư và Khơi nghiệp Quảng Ninh.
Mô hình nuôi nấm Đông trùng
hạ thảo của thanh niên ở thành
phố Hạ Long


