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TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH 
TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Quảng Ninh đang đứng trước nhiều thời cơ, vận hội mới, song cũng phải đối diện với
không ít khó khăn, thách thức to lớn. Song với tầm nhìn xa rộng, sự chủ động, không ngừng đổi mới sáng tạo, truyền
thống “kỷ luật và đồng tâm”, cùng sự đồng lòng của toàn Đảng bộ và nhân dân, Quảng Ninh tư ̣tin tiêṕ tuc̣ giaǹh nhưñg

thành công lớn hơn nữa, có ý nghĩa quan trọng hơn, quyết tâm xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp
hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện phía Bắc; đến năm 2030 (100 năm thành lập Đảng),
xây dựng, phát triển Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn
diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, đô thị phát
triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc
phòng – an ninh và phòng tuyến hợp tác, canh tranh quốc tế; đến năm 2045 (100 năm thành lập nước) trở thành vùng đô thị
lớn mang tầm khu vực và quốc tế, phát triển văn minh, hiện đại và giàu bản sắc, đô thị xanh, thông minh; là một trong những
đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là dịch vụ, du lịch, đổi mới sáng tạo có cơ sở kinh
tế vững chắc, có sức cạnh tranh cao, người dân có thu nhập tương đương các nước phát triển…  

Những định hướng phát triển chiến lược lớn đó và bốn quan điểm, định hướng phát triển giai đoạn 2020 - 2025 đòi hỏi
các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên của tỉnh phải chủ động chuẩn bị tâm thế, hành trang cho mình để đón bắt vận hội
phát triển mới, tự tin gánh vác trọng trách (nhạy cảm, thay bằng từ khác nhẹ nhàng hơn) phát triển tỉnh Quảng Ninh ở hiện
tại và trong tương lai. Dưới cờ Đảng, Tuổi trẻ Quảng Ninh đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
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Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khai trương vận hành Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh

Phát triển dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định, chiến
lược, cơ bản lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột
phá; lấy phát triển con người, đảm bảo và cải thiện dân sinh

làm mục đích; lấy đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh
tế, phát triển kinh tế xanh, nhu cầu thị trường, các ngành mới nổi và
tăng năng suất lao động làm định hướng; Lấy phát triển hạ tầng, cải
cách hành chính đông bộ, hiện đại làm nền tảng; Lấy giáo dục đào
tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa
học công nghệ làm động lực; Lấy phát triển văn hóa, xây dựng văn
minh sinh thái, tiết kiệm tài nguyễn và bảo vệ môi trường làm trọng
điểm.

TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH  TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
CỦA TỈNH QUẢNG NINH
GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
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TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH  TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Đoàn viên thanh niên đọc sách tại Thư viện Quảng NinhBảo tàng - Thư viện tỉnh Quảng Ninh

TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH  TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khai trương vận hành Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh Đoàn viên thanh niên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia vận hành Trung tâm Điều hành thành phố thông minh

TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH  TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Đoàn viên thanh niên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia vận hành Trung tâm Điều hành thành phố thông minh

TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH  TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Chuyển đổi Chuyển đổi phương thức phát triển từ “Nâu” sang
“xanh” theo hướng bền vững dựa vào ba trụ cột: Thiên nhiên,
con người, văn hóa kết hợp với xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập

với cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.0; trên cơ sở đó đổi
mới hệ thống chính trị và xây dựng nền hành chính hiện đại ; phát triển
công nghiệp dịch vụ, công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí dựa trên
nền tảng công nghiệp sáng tạo được tổ chức sản xuất ở trình độ cao

TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH  TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
CỦA TỈNH QUẢNG NINH
GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
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TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH  TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Áp dụng công nghệ khai thác than bằng dàn tự hành Vinaalta

TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH  TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH  TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Lễ Khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Quảng Ninh lần thứ VIII (năm 2018) tại Nhà thi đấu Đông BắcNhà thi đấu Đông Bắc (thành phố Hạ Long)

TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH  TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khai trương vận hành Trung tâm điều hành thành phố thông minh tỉnh Quảng Ninh Trung tâm thông tin hỗ trợ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 - Công trình của tuổi trẻ Quảng Ninh chào mừng Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kì 2020 – 2025.

TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH  TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH  TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
CỦA TỈNH QUẢNG NINH
GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Kiên trì thực hiện không gian phát triển: “Một tâm - Hai
tuyến - Đa chiều - Hai mũi đột phá”.
Dàn ảnh theo “Tâm” và 02 tuyến không cần chú thích cụ
thể địa điểm của từng ảnh
Tâm là Thành phố Hạ Long
Tuyến phía Tây: Quảng Yên – Uông Bí – Đông Triều 
Tuyến phía Đông: Hạ Long – Móng Cái 
Hai mũi đột phá: Khu kinh tế Vân Đồn và Khu kinh tế cửa
khẩu Móng Cái
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TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH  TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH  TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh

Mô hình trồng hoa công nghệ cao của thanh niên ở thành phố Hạ Long
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Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH  TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH  TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH  TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
CỦA TỈNH QUẢNG NINH
GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính
trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp
ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; hiệu lưc, hiệu
quả quản lý của các cấp chính quyền. Giữ gìn sự đoàn kết,
thống nhất trong Đảng từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường mối
quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, nâng cao niềm
tin của Nhân dân đối với chế độ và với Đảng; phát huy dân
chủ, kỷ cương và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân,
truyền thống cách mạng, văn hóa, sự năng động và khát vọng
đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vượt lên mạnh mẽ
và bền vững. Ảnh chung cho cả khổ “tường” này, không chú
thích từng ảnh (Ảnh liên quan đến hội nghị của Đảng, kết
nạp Đảng, Nhận chỉ số năng lực, ảnh người dân cầm cờ đảng
tổ quốc hoặc bắt tay lãnh đạo…).
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TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH  TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH  TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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15 CÔNG TRÌNH TUỔI TRẺ 
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG  NINH

LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng kỷ niệm
90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); thời gian qua, tuổi trẻ Quảng
Ninh đã phát huy vai trò, trách nhiệm tham gia thực hiện nhiều phần việc, công trình ý nghĩa. Ban

Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai các công trình thanh niên cấp tỉnh chào mừng Đại
hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và các công trình thanh niên cấp huyện, cấp cơ sở chào mừng Đại
hội Đảng các cấp với 15 công trình cấp tỉnh, 116 công trình cấp huyện, 1.216 công trình cấp cơ sở với tổng kinh
phí gần 40 tỷ đồng. Việc triển khai xây dựng các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp là hoạt động có
ý nghĩa chính trị sâu rộng, vừa là dịp để thế hệ trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, vừa thể hiện
trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. 

Những công trình cấp tỉnh mang tên tuổi trẻ hiện hữu như những mảng màu tươi sắc và ấn tượng nhất
trong bức tranh tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, đóng góp công sức, trí tuệ, sự sáng
tạo của tuổi trẻ, của tổ chức Đoàn

Phòng truyền thống Đoàn- Hội- Đội tỉnh Quảng Ninh: Công trình là nơi trưng bày, lưu giữ các tài liệu, hiện vật, phần thưởng cao
quý được Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành trao tặng cho tuổi trẻ tỉnh
Quảng Ninh. Đây là công trình ý nghĩa, trở thành nơi ghi dấu những thành tích mà tuổi trẻ tỉnh Quảng Ninh đạt được trong suốt

thời gian qua, đồng thời, là địa điểm giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng của tổ chức Đoàn- Hội- Đội tỉnh Quảng Ninh đối với
thanh thiếu nhi toàn tỉnh.
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CÁC CÔNG TRÌNH THANH NIÊN CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
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Công trình Căng tin - Cà phê thanh niên khởi nghiệp
Công trình đảm nhận cải tạo, sửa chữa, nâng cấp sân vui chơi cho thanh thiếu nhi (Quảng Yên)

Công trình Trung tâm Thông tin hỗ
trợ Dịch vụ công trực tuyến mức độ
3, 4 là công trình do Ban Thường vụ

Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam
tỉnh phối hợp triển khai; tại Trung tâm có
Đội thanh niên tình nguyện là cán bộ, công
chức, đoàn viên thanh niên thuộc Tỉnh đoàn
và một số sở, ngành của tỉnh luân phiên làm
nhiệm vụ trực, hỗ trợ, hướng dẫn người dân
tại Trung tâm và tại địa bàn dân cư. Công
trình góp phần cụ thể hóa việc thực hiện
Quyết định số 1516-QĐ/TU ngày 24/5/2019 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phê duyệt Đề
án “Phát huy vai trò của thanh niên trong
công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho
người dân tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh,
giai đoạn 2019 - 2025”.

Công trình Café Khởi nghiệp- Nụ cười Hạ
Long: Công trình do Câu lạc bộ Đầu tư và
Khởi nghiệp tỉnh đảm nhận, là địa điểm sinh
hoạt của các Câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở
thích trực thuộc Hội LHTN Việt Nam; là địa
điểm tổ chức các chương trình Cà phê khởi
nghiệp, các hoạt động trao đổi, gặp gỡ giữa
Thường trực Tỉnh đoàn, Tỉnh hội, lãnh đạo
các sở, ngành của tỉnh, doanh nghiệp trẻ, bạn
trẻ có đam mê khởi nghiệp; nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng của doanh nghiệp, thông tin các
chính sách mới hỗ trợ doanh nghiệp; hoạt
động kết nối kinh doanh giữa các doanh
nghiệp thành viên. Câu lạc bộ góp phần tích
cực triển khai các hoạt động khởi nghiệp sáng
trong thanh niên Quảng Ninh.

Công trình đảm nhận cải tạo, sửa chữa,
nâng cấp sân vui chơi cho thanh thiếu
nhi do Đoàn Thanh niên thị xã Quảng

Yên đảm nhận, với tổng diện tích trên 400m2,
giá trị công trình trên 100 triệu đồng, huy
động hơn 220 công tình nguyện của đoàn
viên, thanh niên tham gia. Công trình thể hiện
sự quan tâm, chung tay, đồng hành của tổ
chức Đoàn trong việc chăm lo cho các em
thiếu niên, nhi đồng, tạo sân chơi lành mạnh,
bổ ích, góp phần phát triển kỹ năng cho thiếu
niên, nhi đồng. 

Công trình Quản lý vận hành Hồ chứa nước
Cao Vân tại xã Dương Huy, TP. Cẩm Phả,
với dung tích 14 triệu m3 là công trình

cấp nước thô cho nhà máy nước Diễn Vọng và nhà
máy nhiệt điện Hà Khánh khoảng 60.000
m3/ngày,đêm, đảm bảo an ninh nguồn nước sinh
hoạt cho phía đông TP. Hạ Long và TP. Cẩm Phả.
Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Thủy lợi
Yên Lập báo cáo lãnh đạo Công ty đảm nhận
nhiệm vụ quản lý, vận hành, bảo vệ công trình hồ
Cao Vân với 12 đoàn viên tích cực tham gia quản
lý, vận hành. Công trình có ý nghĩa quan trọng
góp phần cấp nước để sản xuất nước sinh hoạt,
đảm bảo an sinh xã hội và an ninh nguồn nước
trên địa bàn tỉnh.

5. Công trình Công trình cải tạo nâng cấp kho
than mức +110 khu Lộ Trí được khởi công đầu
tháng 6/2020 với giá trị 13 tỷ đồng, do Đoàn Thanh
niên Công ty Cổ phần Than Thống Nhất - TKV
đảm nhận, với các nhiệm vụ: tổ chức giám sát, thi
công Công trình, hệ thống phun sương dập bụi,
đổ nền bê tông kho than với diện tích 2415 m2, dày
0,25 m, bê tông đá 2x4M300 đảm bảo yêu cầu kỹ
thuật, tiến độ. Công trình hoàn thành góp phần
giảm thiểu khả năng thất thoát than do mưa, khả
năng phát tán bụi than do gió, cải thiện điều kiện
bảo vệ môi trường; đảm bảo độ ẩm tiêu chuẩn của
than, nâng cao chất lượng than, nâng cao giá trị
của than.

Công trình Quản lý và vận hành trạm quạt gió mặt
bằng mức +105 khu Tây Nam với tổng giá trị công
trình 12 tỷ đồng do Đoàn Thanh niên Công ty
Than Uông Bí- TKV đảm nhận thi công cửa gió lối
người đi lại cửa lò +105 02 bộ; đổ bê tông rãnh gió
11m; thi công bệ móng trạm quạt; lắp đặt 02 cửa
gió sắt; xây dựng lắp đặt nhà trực vận hành quạt
30m2; giám sát, bảo dưỡng trong quá trình vận
hành; công trình hoạt động sẽ đáp ứng công tác
thông gió mỏ phục vụ quá trình đào lò, khai thác
than từ mức -150/+30 V1(36) khu Tây Nam; đảm
bảo môi trường và không khí cho người lao động;
thúc đẩy quá trình huy động tài nguyên, nâng cao
sản lượng khai thác than, đáp ứng nhu cầu mở
rộng diện sản xuất than, nâng cao năng xuất lao
động.
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9. Công trình đảm nhận tu sửa, tôn tạo Nhà
văn hóa thôn Chăn Mùi, xã Quảng Đức, huyện
Hải Hà do Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan
tỉnh phối hợp với Huyện đoàn Hải Hà triển
khai với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Sau
khi hoàn thành công trình được bàn giao cho
thôn Chăn Mùi quản lý, sử dụng, là điểm sinh
hoạt ý nghĩa cho thanh thiếu nhi và nhân dân
bản Chăn Mùi, góp phần đảm bảo an sinh
sinh xã hội, góp phần tham gia củng cố công
tác quốc phòng an ninh tại khu vực giáp biên.

7. Công trình xây dựng, sửa chữa 5 Nhà Nhân
ái được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo
triển khai tại huyện Cô Tô, thành phố Uông
Bí, Móng Cái, Hạ Long, Cẩm Phả. Các cấp bộ
Đoàn đã huy động gần 450 triệu đồng và 300
ngày công tham gia hỗ trợ xây dựng. Các công
trình hoàn thành góp phần đảm bảo an sinh
xã hội, sẽ giúp các gia đình chính sách, gia
đình có công với cách mạng, gia đình Cựu
Thanh niên xung phong khó khăn có điều
kiện sống tốt hơn, giảm bớt khó khăn trong
cuộc sống.

8. Công trình xây dựng, sửa chữa 5 Nhà khăn
quảng đỏ được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ
đạo triển khai tại thị xã Đông Triều, thành
phố Uông Bí, Móng Cái, Hạ Long, Cẩm Phả.
Các cấp bộ Đoàn đã huy động gần 500 triệu
đồng và 250 ngày công tham gia hỗ trợ xây
dựng. Các công trình hoàn thành góp phần
đảm bảo an sinh xã hội, giúp gia đình các em
học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn
định cuộc sống, vươn lên trong học tập.

Câu lạc bộ Nghệ thuật Thanh thiếu nhi Quảng
Ninh: với tổng số 50 thành viên là các nghệ sỹ trẻ,
tổng phụ trách, giáo viên thanh nhạc, cộng tác
viên của Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng
Ninh, các đoàn viên thanh thiếu nhi có năng khiếu
nghệ thuật. Câu lạc bộ nơi sinh hoạt của các bạn
trẻ có chung đam mê nghệ thuật, xung kích tình
nguyện tham gia biểu diễn các chương trình nghệ
thuật phục vụ các nhiệm vụ chính trị; góp phần
thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1515-QĐ/TU
ngày 24/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc
phê duyệt Đề án “Phát hiện tài năng và bồi dưỡng
kỹ năng, năng khiếu một số lĩnh vực cho thanh,
thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn
2019 - 2025”.

CLB Trí thức trẻ tỉnh Quảng Ninh: Được thành lập
với 85 thành viên là công chức, viên chức, người
lao động đang công tác tại các cơ quan quản lý
nhà nước, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh. Câu lạc bộ là nơi để trí thức trong
tỉnh được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và phát
huy năng lực sở trường của họ trong các lĩnh vực:
khoa học công nghệ, nông nghiệp, y tế, giáo dục,
văn hóa- xã hội, tài chính…, góp phần tham gia
phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, nâng cao
nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho tỉnh.

11. Câu lạc bộ Cộng tác viên Ngoại ngữ trực thuộc
Tỉnh đoàn được thành lập với 80 cộng tác viên là
các giáo viên, sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ
tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật. Câu lạc bộ
thành lập với mục đích tạo đội hình nòng cốt
tham gia các hoạt động hỗ trợ dạy ngoại ngữ miễn
phí cho thanh thiếu nhi và nhân dân; thực hiện
nhiệm vụ đón tiếp, tham gia hoạt động cùng với
các đoàn khách quốc tế về giao lưu, hoạt động tại
Quảng Ninh. Qua các hoạt động của Câu lạc bộ, sẽ
bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao năng lực sử
dụng ngoại ngữ cũng như các kiến thức văn hóa,
xã hội, lịch sử, đặc biệt là công tác lễ tân ngoại
giao cho các thành viên và thanh thiếu nhi; góp
phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho
tỉnh.
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Công trình Vẽ tranh bích họa với chủ
đề “Theo dòng lịch sử Quảng Ninh”
do Thành đoàn Hạ Long thực hiện có

tổng chiều dài hơn 300m, huy động trên 250
ngày công tình nguyện của đoàn viên, thanh
niên với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Công
trình mang ý tưởng minh họa về khoảng thời
gian, không gian Quảng Ninh từ những năm
tháng kháng chiến đến hiện tại và tương lai.
Công trình góp phần giáo dục truyền thống,
giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu về lịch
sử, các giai đoạn phát triển của tỉnh Quảng
Ninh. Đồng thời, góp phần tạo cảnh quan môi
trường xanh, sạch, đẹp; tuyên truyền cho
người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
và xây dựng cảnh quan đô thị. Góp phần thể
hiện vai trò tuổi trẻ Hạ Long trong xung kích
xây dựng Hạ Long trở thành thành phố du lịch
văn minh, thân thiện, đẳng cấp quốc tế.

Cuốn sách "Dưới cờ Đảng, tuổi trẻ
xung kích, đổi mới, sáng tạo xây
dựng Quảng Ninh thành tỉnh dịch

vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du
lịch quốc tế" là công trình do Ban Thường
vụ Tỉnh đoàn biên soạn với nhiều hình
ảnh, tư liệu. Trong đó, nêu bật những đóng
góp của tổ chức Đoàn và thanh thiếu nhi
Quảng Ninh đối với sự nghiệp xây dựng và
bảo vệ quê hương, đất nước, của tỉnh trong
các giai đoạn; góp phần tích cực tham gia
xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội
của tỉnh.
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Việc tỉnh
Quảng
Ninh

xác định là tỉnh
dịch vụ, là
trung tâm du
lịch quốc tế của
vùng và cả nước
khiến những sinh
viên học ngành du
lịch, Trường Đại học Hạ
Long như chúng em hết sức phấn khởi, thêm tin
tưởng vào công việc mình ưa thích và lựa chọn, mở ra
nhiều cơ hội có việc làm với chúng em khi ra trường.
Trong thời gian tới, em mong muốn tỉnh Quảng Ninh
sẽ có nhiều cơ chế, chính sách hiệu quả hơn nữa để
sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội được nghiên
cứu, làm việc phù hợp với năng lực, sở trường, kiến
thức đã được đào tạo; bên cạnh đó, cũng cần chú
trọng việc trang bị những kỹ năng mềm, phát triển,
nâng cao trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin để
sinh viên tốt nghiệp ra trường tự tin hơn trong môi
trường công việc mới, góp phần nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực du lịch. Mong muốn ngành du lịch,
dịch vụ của tỉnh sẽ vượt qua những khó khăn bởi đại
dịch COVID-19, đồng thời nhân cơ hội này biến
“nguy” thành “cơ” cấu trúc lại ngành để phát triển
chất lượng và bền vững hơn.  

Lê thị hiên
Gương mặt trẻ năm 2018

Sinh viên Lớp Quản trị Khách sạn K1, Đại học Hạ Long

Cá nhân tôi quan niệm,
tuổi trẻ phải cống hiến,
phải dấn thân vì cộng

đồng; tham gia các hoạt động
tình nguyện không chỉ là cho
đi, mà còn là cơ hội để rèn
luyện, phát triển bản thân,

nên tôi cùng nhiều bạn đoàn
viên, thanh niên khác luôn tiên

phong tổ chức các hoạt động tình
nguyện, an sinh xã hội, những chương

trình hiến máu giúp các bệnh viện cứu
sống được nhiều người - “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Càng làm
được nhiều việc nghĩa, chúng tôi càng thấy hạnh phúc và cảm nhận sâu sắc
thêm ý nghĩa của cuộc sống. 

Một trong những định hướng phát triển lớn của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn
2020 - 2025 là kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm công
bằng, tiến bộ xã hội, nâng cao chất lượng sống mọi mặt của nhân dân, thu
hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền, bảo đảm an
sinh xã hội. Định hướng phát triển quan trọng trên chính là cơ hội để các
phong trào, hoạt động tham gia đảm bảo an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng
đồng của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phát triển thời gian tới. Tuy nhiên,
theo tôi, cùng với các phong trào bề nổi, các hoạt động tình nguyện cần
ngày càng đi vào chiều sâu chất lượng, trí tuệ, nhất là áp dụng vào thực tiễn
chính những thành quả nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ Quảng Ninh để
giúp người nghèo, các đối tượng yếu thế có sinh kế bền vững, lâu dài.

Lê thế duyệt
Gương mặt trẻ năm 2017

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Quảng Ninh, 
Trưởng nhóm hiến tiểu cầu QuảngNinh

Khâu đột phá phát triển đầu
tiên được tỉnh Quảng
Ninh xác định cho giai

đoạn tới là phát triển nguồn
nhân lực chất lượng cao đáp
ứng yêu cầu phát triển nhanh
và bền vững của tỉnh, gắn chặt
với nâng cao chất lượng đội ngũ
cán bộ lãnh đạo, quản lý, công
chức, viên chức trong hệ thống
chính trị - nhân tố quyết định cho sự
thành công trước mắt và lâu dài. Để góp
phần đạt mục tiêu đó, theo tôi, tỉnh cần tiếp tục thực hiện và cải tiến chế độ
tuyển dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức theo hình thức
thi tuyển thực sự khách quan, công tâm và công bằng, có các chuyên gia uy
tín, đầu ngành trong lĩnh vực tuyển dụng tham gia hội đồng thi tuyển;
“dụng nhân như dụng mộc” - trọng người, dùng người đúng sở trường;
đánh giá cán bộ khách quan, thông qua sản phẩm cụ thể, lấy chất lượng,
hiệu quả công việc làm thước đo hàng đầu; có chế độ đãi ngộ, tiền lương
xứng đáng, để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm sống được và
cống hiến bằng nghề; kiên quyết đưa ra khỏi nền công vụ những người
không làm được việc… Chỉ khi thu hút và xây dựng cho được đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức là những người ưu tú thì mới mong có được nền
hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả, thiết thực cụ thể
hóa đề án về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có đủ
phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

hoÀng Minh tuấn
Gương mặt trẻ năm 2016

Bí thư Đoàn Thanh niên Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Tỉnh
Quảng
Ninh

hiện đang có
những giải
pháp riêng
phù hợp với
tiềm năng, lợi
thế, điều kiện
của địa phương để
tận dụng những thành
tựu khoa học - công nghệ, nhất là
thời cơ từ Cách mạng công nghiệp 4.0 để phát triển theo
chiều sâu và bền vững. Nhiệm kỳ tới, dự thảo Báo cáo
chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm
kỳ 2020 - 2025 tiếp tục xác định mở rộng và đẩy nhanh tốc
độ ứng dụng những thành tựu của khoa học - công nghệ,
xem đây như một đột phá tư duy phát triển. Từ góc độ một
người làm nghiên cứu khoa học, tôi cho rằng đây là hướng
đi chiến lược, có tầm nhìn xa và phù hợp với xu thế của
thời đại. Tuy nhiên, cần hiện thực hóa chủ trương quan
trọng trên vào thực tiễn một cách thực chất, ứng dụng một
cách phù hợp, hỗ trợ một cách tích cực để khoa học - công
nghệ từng bước thấm sâu vào từng tế bào của nền kinh tế -
xã hội, gắn chặt với việc trân trọng, thu hút, đãi ngộ và xây
dựng cho được một đội ngũ những nhà khoa học khoa học
tự nhiên và nhân văn mạnh của Quảng Ninh.   

đặng toÀn Vinh
Gương mặt trẻ năm 2019

Tiến sĩ, Giảng viên Khoa Thủy sản, Trường Đại học Hạ Long

Hiện
nay, vào
giờ chính

khóa trong trường học, chúng cháu được học rất
nhiều môn học bổ ích, nhiều kiến thức hay, thú vị.
Nhưng bên cạnh đó, chúng cháu mong muốn
được bồi dưỡng, thực hành, trải nghiệm nhiều hơn
nữa những kỹ năng mềm, kỹ năng sống cần thiết,
được khám phá năng lực bản thân và phát huy hơn
nữa những sở trường của chính mình, giúp chúng
cháu phát triển một cách toàn diện; chúng cháu
mong muốn sẽ được tiếp cận nhiều hơn về những
lý tưởng cách mạng của các thế hệ cha anh đi
trước, về lịch sử truyền thống, về văn hóa con
người tỉnh ta dưới những hình thức thể hiện thật
dễ hiểu, dễ nhớ để chúng cháu có thêm được sự
định hướng tư tưởng đúng đắn, thêm tự tin để trở
thành những công dân có lối sống và suy nghĩ tích
cực, có trình độ để xây dựng quê hương Quảng
Ninh ngày càng giàu đẹp.

Vũ thu An
Gương mặt trẻ năm 2014

Học sinh lớp 9a5, Trường Trung học cơ sở 
Trần Quốc Toản, thành phố Hạ Long



237236

NIỀM TIN, KỲ VỌNG CỦA TUỔI TRẺ QUẢNG NINH HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG                    NINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh

Là những
người trẻ
trực tiếp tham gia sản

xuất nông nghiệp, chúng tôi rất mừng vì định
hướng phát triển nền nông nghiệp hiện đại, xây
dựng nông thôn văn minh của tỉnh Quảng Ninh
thời gian tới. Để là thế hệ những người nông dân
hiện đại của một nền sản xuất nông nghiệp hiện
đại, chúng tôi mong muốn được tỉnh hỗ trợ trang
bị kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt bằng cách mở
những lớp học với giảng viên là những chuyên gia
và những người đã thành công từ kinh doanh phát
triển kinh tế nông thôn, cung cấp nhiều hơn nữa
những tài liệu, kiến thức mới về chuyển giao ứng
dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, được vay
vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ xây dựng thương
hiệu và thị trường tiêu thụ bền vững.

Lê thị hải
Tài năng trẻ năm 2019

Chủ trang trại vườn ao chuồng tại thôn Đoàn Xá 1
xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều

Chúng
cháu
mong

muốn được tăng cường
học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh,
học kỹ năng giao tiếp với người bản địa để có thể trở
thành thế hệ công dân toàn cầu. Ngay trong cấp học
phổ thông, chúng cháu mong muốn mỗi nhà trường có
thêm một bộ phận chuyên trách theo dõi, đánh giá
năng lực, tư vấn tâm lý và hướng nghiệp, để chúng cháu
biết rõ hơn về năng khiếu, sở trường của mình, tập
trung phát triển nó, từ đó có thể lựa chọn nghề nghiệp
phù hợp với sở trường và niềm yêu thích của mình nhất
trong tương lai. Chúng cháu cũng mong ngành giáo
dục tỉnh nhà xây dựng môi trường học tập tôn trọng cá
tính riêng, sự khác biệt, thậm chí cá biệt, sự sáng tạo,
đam mê của học sinh, chứ không phải mô hình giáo
dục cũ có phần khuôn mẫu, giống như kiểu tất cả đều
“ngồi thẳng hàng, khoanh tay lên bàn, mắt nhìn lên
bảng” ai cũng chằn chặn giống nhau.

Lê Kỳ nAM
Gương mặt trẻ năm 2017

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Nanyang - Singapore

Đoàn viên,
thanh niên
của tỉnh là lực

lượng đi đầu trong tham gia cải cách thủ tục hành
chính, xây dựng nền hành chính công phục vụ, hiện
đại, tiện ích. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng việc
cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 và tăng
tỷ lệ người dùng, cần tiếp tục tối ưu hóa hệ thống
dịch vụ hành chính công theo hướng tiện ích, dễ sử
dụng, đa phương tiện, cắt giảm tối đa quy trình, gia
tăng thao tác trên không gian trực tuyến, liên thông
dịch vụ công giữa các cấp, kết nối với Cổng dịch vụ
công quốc gia. Việc Quảng Ninh đi trước đón đầu số
hóa cơ sở dữ liệu quản lý dân cư, số hóa nền kinh tế
- xã hội, xây dựng chính quyền điện tử… một cách
thực chất, hiệu quả sẽ là những bước đi chiến lược
tạo lợi thế cạnh tranh của tỉnh. 

đoÀn Văn hiền
Gương mặt trẻ năm 2018

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Trần Phú, 
thành phố Móng Cái

Ngành than
từng là
trụ phát

triển, là bệ đỡ
cho nền kinh tế
tỉnh Quảng Ninh
trong rất nhiều
thập niên trước đây
và nay, ngành than bước
đầu đã hoàn thành sứ mệnh
lịch sử của mình, đang chuyển mình
sang giai đoạn phát triển mới, phát triển hiện đại, ứng
dụng công nghệ cao và bền vững; hạn chế xung đột với môi
trường và định hướng phát triển xanh của tỉnh. Tuy nhiên,
dù ở giai đoạn nào, ngành than vẫn là ngành lao động nặng
nhọc, vất vả, độc hại, nên chúng tôi mong muốn tỉnh, Tập
đoàn tiếp tục cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ,
công nhân, lao động của ngành than; chuẩn bị các điều
kiện về hỗ trợ việc làm cho một lực lượng lao động lớn di
chuyển ra khỏi ngành do quá trình tái cơ cấu ngành, tránh
những xáo trộn lớn. "Kỷ luật và đồng tâm" là truyền thống
quý báu của ngành than, cũng đã trở thành truyền thống
và phẩm chất, văn hóa của người Quảng Ninh, cần tiếp tục
được tuyên truyền, phát huy sâu rộng như một nguồn lực
tinh thần, sức mạnh nội sinh để phát triển tỉnh.

nguyễn Văn hiền
Gương mặt trẻ năm 2019

Bí thư Chi đoàn Kỹ thuật, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần
Than Vàng Danh - Vinacomin

Quảng Ninh vốn là địa phương giàu truyền thống
thể thao. Trong những năm qua, truyền thống
đó đã phần nào được khơi thức và ngành thể

thao của tỉnh có những bước phát triển mạnh. Thời gian
tới, tôi hy vọng tỉnh tiếp tục đầu tư, cũng như huy động
các nguồn lực xã hội đầu tư nhiều hơn nữa cho thể thao
chuyên nghiệp và thể thao thành tích cao để có những
vận động viên xuất sắc gặt hái được những giải thưởng
cao không chỉ trong nước mà còn trên đấu trường quốc
tế. Tỉnh cũng nên đăng cai nhiều những giải đấu thể thao
quốc tế uy tín để phát triển ngành du lịch, dịch vụ gắn
với thể thao chất lượng cao, dần định vị Quảng Ninh trên
bản đồ các địa điểm tổ chức giải đấu thể thao quốc tế có
uy tín của khu vực và thế giới. 

nguyễn thÁi Linh
Gương mặt trẻ năm 2014

Đoàn viên Chi đoàn Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu 
Thể dục thể thao Quảng Ninh, Sở Văn hóa & Thể thao

Tình hình an ninh, trật tự hiện nay,
nhất là tại cơ sở, của tỉnh được bảo
đảm. Đây là nỗ lực rất lớn của cả hệ

thống chính trị, nòng cốt là lực lượng Công an
nhân dân, nhất là khi trước đây Quảng Ninh
từng là một “điểm nóng” của cả nước về an
ninh, trật tự. Việc đấu tranh và trấn áp các loại
tội phạm, nhất là các loại tội phạm có tổ chức,
mới, như tội phạm trong lĩnh vực khoáng sản,
môi trường, ma túy, tội phạm mạng, tội phạm
công nghệ cao, kinh tế, tội phạm đa quốc gia…
cần tiếp tục được coi trọng, qua đó giữ vững
sự ổn định, trật tự, an toàn xã hội, là điều kiện
tiên quyết để tỉnh phát triển, để Quảng Ninh
trở thành một vùng bình yên, an toàn, văn
minh đáng để đầu tư và đáng sống. 

nguyễn thị thAnh hảo
Gương mặt trẻ năm 2018

Trưởng Công an Phường Cẩm Thạch, 
thành phố Cẩm Phả
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Tôi rất mừng khi tỉnh ngày càng đầu tư phát triển vùng dân
tộc thiểu số, theo hướng đầu tư có điều kiện, bỏ cho không,
tạo sinh kế bền vững và lâu dài, khơi thức ý chí và năng lực

tự vươn lên của đồng bào. Tôi cho rằng, văn hóa đặc sắc, đa dạng
của các dân tộc thiểu số và môi trường, cảnh quan thiên nhiên còn
giữ được những nét hoang sơ ở khu vực này chính là một tài sản
quý, một nguồn lực kinh tế cần nâng niu, gìn giữ để khai thác phát
triển gắn chặt với bảo tồn nghiêm ngặt, bảo tồn bằng mọi giá. Mặt
khác, cần chú trọng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở các
địa bàn, khu vực này, bởi đây đều là những vùng xung yếu về quốc
phòng, an ninh. Tăng cường những cán bộ giỏi từ nơi khác về, cùng
với bồi dưỡng những cán bộ tại chỗ là việc cần làm. Đầu tư cho cơ
sở là kế sách sâu rễ bền gốc. Cơ sở là gốc, gốc phải vững, phải
mạnh, thì “cây chính trị” của cả tỉnh mới vững mạnh.

chìu Văn hiếng
Gương mặt trẻ năm 2018

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Phó Bí thư Chi đoàn thôn Pạc Sủi, 
xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà

Việc truyền ngọn lửa đam mê và khát vọng khởi nghiệp tới
đông đảo thanh niên Quảng Ninh là việc làm rất quan
trọng, nhằm hiện thực hóa chủ trương lớn của tỉnh là phát

triển khởi nghiệp sáng tạo. Đây là cách lập thân, lập nghiệp của
thanh niên trong thế kỷ XXI, trong kỷ nguyên số và Cách mạng công
nghiệp 4.0. Tuy nhiên, để khởi nghiệp sáng tạo không chỉ dừng lại ở
một phong trào bề nổi, chạy theo trào lưu nhất thời, mà phải trở
thành phong trào hành động cách mạng thực chất và hiệu quả của
thanh niên, có ngày càng nhiều các dự án, doanh nghiệp thành
công, phát triển bền vững, cần có sự định hướng và hỗ trợ, tiếp sức
của tỉnh. Cần có tổ chức chuyên trách và chuyên nghiệp của tỉnh,
của tổ chức Đoàn làm đầu mối, hoạt động như một quỹ đầu tư để
quy tụ ý tưởng, thẩm định - tư vấn dự án, tập huấn - đào tạo, bảo
trợ thông tin, đỡ đầu - hỗ trợ tài chính và kêu gọi đầu tư… 

PhạM quAng tùng
Gương mặt trẻ năm 2019

Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Quảng Ninh

Trong định hướng chiến
lược của mình, tỉnh đặc
biệt quan tâm phát triển báo

chí, truyền thông. Là người trẻ công tác
trong lĩnh vực báo chí, chúng tôi rất mừng và
tin tưởng vào sự phát triển của nền báo chí của tỉnh trong tương lai, hy vọng được đóng
góp nhiều sức lực, trí lực của mình vào sự phát triển chung đó. Đặc biệt, dự thảo các văn
kiện trình Đại hội XV của tỉnh xác định, xây dựng Trung tâm Truyền thông tỉnh thành tập
đoàn truyền thông mạnh. Đây là một định hướng táo bạo và đột phá, nhất là đối với một cơ
quan truyền thông địa phương. Tuy nhiên, tập đoàn truyền thông là mô hình phát triển tự
thân, khi lực lượng sản xuất truyền thông lớn mạnh, tự thân đòi hỏi phải được quản lý bằng
“chiếc áo” quan hệ sản xuất theo mô hình tập đoàn, không thể theo mô hình cũ, nếu không
sẽ cản trở sự phát triển. Không thể dùng mệnh lệnh hành chính hay ý chí chủ quan đơn
thuần để chuyển một cơ quan báo chí thành tập đoàn, khi tiềm lực và các điều kiện cần và
đủ chưa hội đủ. Với tiềm lực, quy mô và sản phẩm báo chí hiện tại, lộ trình Trung tâm
Truyền thông Quảng Ninh trở thành một tập đoàn truyền thông mạnh còn nhiều gian lao,
đòi hỏi năng lực quản trị cao và nhiều nỗ lực phấn đấu không ngừng hơn nữa. Song, rõ
ràng, đây là một định hướng phát triển đúng đắn, một quyết sách mang tính chiến lược, là
cơ sở quan trọng để Trung tâm Truyền thông tỉnh hướng tới mục tiêu trở thành một cơ
quan báo chí có vị thế và diện bao phủ của cả khu vực Đông Bắc.

PhạM Minh hiền 
Gương mặt trẻ năm 2014

Biên tập viên Phòng Thời sự, Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Cộng đồng doanh nghiệp tại Quảng Ninh có những đóng góp quan
trọng vào sự phát triển của tỉnh. Tôi nhận thấy điều đáng mừng là
trong giai đoạn rất khó khăn do đại dịch COVID-19 hiện nay, cộng

đồng doanh nghiệp đã phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sẻ chia khó
khăn, hỗ trợ nhau cùng ứng phó, vượt qua thách thức, khó khăn. Tuy
nhiên, cùng với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động
lực quan trọng của nền kinh tế, với ưu tiên phát triển các doanh nghiệp
nhỏ và vừa, cũng cần khắc phục những biểu hiện của tình trạng phát triển
chạy theo số đông hay tư duy cào bằng, dàn hàng ngang trong phát triển,
dẫn đến lượng doanh nghiệp “đông nhưng chưa mạnh”. Quảng Ninh vẫn
còn thiếu những doanh nghiệp lớn, những tập đoàn kinh tế có thương
hiệu, uy tín ở tầm quốc gia và quốc tế. Phát triển những tập đoàn đầu tàu
có quy mô, tiềm lực, thương hiệu lớn, nhất là trong lĩnh vực chế biến, chế
tạo, khoa học - công nghệ, dịch vụ chất lượng cao không chỉ giúp kinh tế
của tỉnh phát triển đột phá, mà còn là phương cách hữu hiệu quảng bá
thương hiệu, uy tín của Quảng Ninh ra khu vực và thế giới.

nguyễn Xuân thỦy
Gương mặt trẻ năm 2018

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thiết kế và phát triển công nghệ
xây dựng SPAN

NIỀM TIN, KỲ VỌNG CỦA TUỔI TRẺ QUẢNG NINH HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG                    NINH LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 -2025
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Biên tập cuốn sách Ảnh “Dưới cờ Đảng, Tuổi trẻ Quảng Ninh xung kích, đổi mới, sáng

tạo xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh” trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, một số địa phương, đơn vị, Trung

tâm Truyền thông tỉnh, Bảo tàng Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị thành

viên, các tác giả, Ban Liên lạc cựu cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn các thời kỳ, các tác giả, các đồng chí nguyên Thường trực

Tỉnh đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, cán bộ, cơ quan Tỉnh đoàn các thời kỳ và cán bộ,

đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã hỗ trợ, tham gia, cung cấp tư liệu ảnh  và phối hợp thực hiện trong suốt quá

trình biên soạn để chúng tôi hoàn thành cuốn sách mang nhiều ý nghĩa, là công trình của tuổi trẻ Quảng Ninh chào

mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong cuốn sách sử dụng nhiều hình ảnh ở nhiều giai đoạn lịch sử, nhiều nguồn tư liệu khác nhau nên khó tránh

khỏi sai sót trong quá trình chú giải. Chúng tôi mong muốn nhận được sự chia sẻ, thông cảm của quý bạn đọc cũng như

những ý kiến tham gia, cung cấp thêm tư liệu để Cuốn sách được hoàn thiện hơn trong các lần xuất bản sau.

Trân trọng!

MụC LụC
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CHƯƠNG I: TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA TUỔI TRẺ QUẢNG NINH   

CHƯƠNG II: Tuổi Trẻ đóng góp vào công cuộc đổi mới Toàn diện, đồng bộ của Tỉnh Quảng ninh
1. Diện mạo quảng ninh sau 35 năm đổi mới
2. Sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên

3. Những đóng góp nổi bật của tuổi trẻ Quảng Ninh xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

CHƯƠNG III: TUỔI TRẺ QUẢNG NINH XỨNG ĐÁNG LÀ NGƯờI CHỦ TƯƠNG LAI, TỰ TIN GÁNH VÁC TRỌNG TRÁCH
PHÁT TRIỂN QUẢNG NINH 

1. Tầm nhìn phát triển Quảng Ninh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, nằm trong tầm nhìn hướng đến năm 2033 

(70 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh) và các năm tiếp theo

2. Tuổi trẻ Quảng Ninh tự tin đóng góp sức lực, trí lực, gánh vác trọng trách xây dựng Quảng Ninh 

thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế
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