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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 BIÊN TẬP
 

TrưởNg BAN
Lê hùng Sơn

Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh.

Phó TrưởNg BAN
hoàng Văn hải - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn.

Phạm hồng thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Ủy vIÊN
nguyễn thế minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn- Ủy viên thường trực

Bùi Văn Xuân - Phó Trưởng Phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Vũ ngọc hoàng - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn Phòng Tỉnh đoàn

nguyễn thị thu hiền - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn

Bùi Lệ thùy - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

nguyễn chiến thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn

nguyễn Phương thảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

Vũ hồng hậu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh

đỗ thị mai hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh

Lý thái Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

Bùi thị quỳnh nga - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Thị đoàn Quảng Yên

ngô thị mai Linh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn đoàn Hải Hà

Lê Phú thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn

nguyễn mai anh - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

Bùi thị Vân anh - Giám đốc Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh

nguyễn thị mai hậu - Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

dưới cờ đảng
tuổi trẻ quảng ninh

xung kích, đổi mới, sáng tạo 
xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Sau gần 35 năm đổi mới, từ một tỉnh nghèo, Quảng Ninh đã có những bước phát triển vượt bậc,
trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước, từng bước khẳng định vị thế, vai trò là địa bàn
động lực trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, đang tạo

ra thế và lực mới rất quan trọng cho sự phát triển chiến lược, lâu dài của tỉnh. Thành quả đó là quá
trình phấn đấu đầy gian khổ, thấm đẫm những hy sinh, nhưng cũng rất đỗi vẻ vang, tự hào của toàn

Đảng bộ, nhân dân tỉnh Quảng Ninh, trong đó lực lượng xung kích là thế hệ trẻ. 

Dưới cờ Đảng, lớp lớp các thế hệ đoàn viên, thanh niên Quảng Ninh đã không quản gian khổ, hy sinh, đi
theo tiếng gọi thiêng liêng của lý tưởng cách mạng, của Tổ quốc, trong trái tim luôn nóng bỏng bầu nhiệt huyết

của tuổi trẻ, sẵn sàng cống hiến, dấn thân, xung phong tới những nơi khó khăn, hiểm nguy nhất, mang sức trẻ, trí tuệ của mình
để bảo vệ và xây dựng quê hương Quảng Ninh yêu thương. Nhiều anh, chị đã ngã xuống khi còn rất trẻ, góp máu xương của
mình vào thắng lợi chung của đại nghiệp.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng
của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, mở ra những vận hội mới, quyết sách những vấn đề hệ trọng đối với sự phát triển
của tỉnh đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến 2045. Đón Đại hội, tuổi trẻ Quảng Ninh xây quyết tâm chính trị lớn sẵn sàng đảm
đương, gánh vác các trọng trách và đem hết sức trẻ, trí tuệ để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Quảng Ninh lần thứ lần thứ XV. 

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh quyết định xuất bản cuốn
sách ảnh: “Dưới cờ Đảng, tuổi trẻ Quảng Ninh xung kích, đổi mới, sáng tạo xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh”. Bằng hệ thống
hình ảnh sinh động, cuốn sách tái hiện lại các phong trào hành động cách mạng nổi bật, sáng ngời tinh thần tiến công cách
mạng, cùng niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, của tuổi trẻ Quảng Ninh, thực hiện những chủ trương, nghị quyết lớn
của Đảng bộ tỉnh, trọng tâm là 10 năm trở lại đây. Cuốn sách nhằm tri ân sâu sắc những đóng góp, hy sinh của các thế hệ cán
bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên của tỉnh qua các thời kỳ, cũng là công trình của tuổi trẻ Quảng Ninh thiết thực chào mừng Đại
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Trong quá trình biên soạn, do hạn chế về tư liệu ảnh, cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong tiếp tục nhận
được những ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí cán bộ Đoàn qua  các thời kỳ, cùng
đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên, để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn trong những lần xuất bản tiếp theo.

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH

LỜI NóI ĐẦU
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1.
giAi đoạn tRước và sAu thành LẬp đẢng

2.
xây dựng và hun đÚc nÊn tRuyỀn thỐng  

“kỶ LuẬt và đỒng tâm”  cỦA vÙng mỎ Anh hÙng

3.
nhỮng cỐng hiẾn và hy sinh QuÊn mÌnh 

BẢo vỆ vÙng đẤt đỊA đẦu đÔng BẮc cỦA tổ QuỐc 
thỜi kỲ kháng chiẾn chỐng thực dân pháp, đẾ QuỐc mỸ 

và chiẾn tRAnh BẢo vỆ BiÊn giới phíA BẮc năm 1979

dưới cờ đảng
tuổi trẻ quảng ninh

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

chương i

truyền thống Vẻ Vang
của tuổi trẻ quảng ninh
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gIAI ĐOẠN TỪ KhI ThÀNh LẬP ĐẢNg 
ĐẾN TrưỚC ĐỔI MỚI

Là cái nôi phong trào cách mạng của cả nước, các tổ chức thanh niên cách mạng ra đời rất sớm tại Quảng Ninh.
Sự phát triển của phong trào thanh niên gắn với phong trào yêu nước và phong trào công nhân là tiền đề chính
trị - xã hội cho sự ra đời, phát triển của Đảng ta. Tổ chức đảng đầu tiên tại Quảng Ninh ra đời bắt nguồn từ tổ

chức của thanh niên và phong trào thanh niên tại vùng Mỏ. Nhiều lãnh tụ của Đảng ta và những hạt nhân chủ chốt của
tổ chức đảng tại Quảng Ninh đều trưởng thành từ phong trào thanh niên (như các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Đức
Cảnh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Đặng Châu Tuệ, Vũ Văn Hiếu, Đặng Châu Tuệ, Vũ Thị Mai…). 

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (3-2-1930), tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2 diễn
ra từ ngày 20 đến ngày 26-3-1931 đã quyết định  tổ chức ra Cộng sản Thanh niên Đoàn (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh ngày nay), đưa phong trào đấu tranh của công nhân vùng mỏ chuyển sang giai đoạn phát triển mạnh mẽ, mà
lực lượng đi đầu là những thợ mỏ trẻ, nòng cốt là các đoàn viên, thanh niên cộng sản, dưới sự lãnh đạo của các cơ sở
đảng. Khi Đảng mới ra đời, tổ chức còn non trẻ, phong trào cách mạng còn trứng nước, tổ chức Đoàn đã luôn xung kích,
tiên phong chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng, không quản gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là đội hậu bị
tin cậy của Đảng. Truyền thống và sứ mệnh đó tiếp tục được tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Quảng Ninh tiếp bước suốt gần 90
năm qua.   

Dưới ngọn cờ của Đảng bộ vùng mỏ, cuộc tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ năm 1936, trong đó chủ yếu là lực lượng
công nhân trẻ tuổi, đi đầu là đoàn viên Đoàn Thanh niên Dân chủ (giai đoạn này tổ chức Đoàn đổi tên thành Đoàn Thanh

niên Dân chủ) đã giành thắng lợi vẻ vang. Tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm của chúng ta sẽ thắng” cũng từ đây trở thành truyền
thống của vùng mỏ anh hùng. Truyền thống đó góp phần hun đúc nên phẩm chất, cốt cách, bản lĩnh của người Quảng Ninh,
là tài sản và nguồn sức mạnh tinh thần vô giá được các thế hệ thanh niên Quảng Ninh không ngừng gìn giữ, trân trọng và vun
đắp qua hơn 80 năm qua. 

Bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đoàn viên, thanh niên Quảng Ninh lại hăng hái
lên đường làm nhiệm vụ, vừa lao động, sản xuất, chiến đấu quên mình xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, vừa anh
dũng chiến đấu giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà. Hòa bình lập lại, biên cương phía Bắc một lần nữa bị
đe dọa, trong đó Quảng Ninh là một mặt trận nóng bỏng. Với truyền thống chống giặc ngoại xâm, quân và dân Quảng Ninh đã
anh dũng, kiên cường chiến đấu, bảo vệ từng tất đất chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Mảnh đất địa đầu Đông Bắc
ôm vào mình thêm tên tuổi nhiều liệt sĩ là những người con Quảng Ninh đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc, khi tuổi còn rất trẻ. 

Trước thềm đổi mới, do ảnh hưởng của chiến tranh biên giới và sự sa sút của nền kinh tế, chủ trương của tỉnh hướng trọng
tâm vào ổn định sản xuất, củng cố phòng thủ biên giới. Phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”,
các đoàn viên, thanh niên Quảng Ninh đi đầu trong học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu, sáng tạo. Ngay trước năm 1986, tại
Quảng Ninh cũng đã xuất hiện những tín hiệu của sự đổi mới, qua nhiều nỗ lực tìm tòi, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và

nhân dân trong tỉnh, là tiền đề cho những đổi mới sau này… 
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ngô huy tăng
Người công nhân đầu tiên ở
Vùng Mỏ trở thành Đảng viên
Cộng sản, một trong những
đoàn viên Thanh niên Cộng
sản đầu tiên ở Quảng Ninh

Vũ thị mai
Chiến sĩ hoạt động cách
mạng ở Vùng mỏ Cẩm Phả,
năm 1928. Đảng viên cộng
sản tại chi bộ Mạo Khê

Vũ Văn hiếu
Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên
Vùng Mỏ (1930-1931)

hoàng đình giong
Năm 1935 về khôi phục, xây
dựng cơ sở cách mạng ở
Hòn Gai, Cẩm Phả

đặng châu tuệ
Chiến sĩ cách mạng ở Khu vực
Cửa Ông năm 1928. Bí thư chi
bộ Đảng cộng sản đầu tiên tại
Mạo Khê

NhỮNg LÃNh TỤ CỦA ĐẢNg vÀ NhỮNg hẠT NhÂN ChỦ ChỐT CỦA TỔ ChỨC ĐẢNg TẠI QUẢNg NINh  TrưởNg ThÀNh TỪ PhONg TrÀO ThANh NIÊN

nguyễn Văn cừ
Về vô sản hóa ở Mạo Khê,
người thành lập chi bộ
Đảng Cộng sản VN đầu
tiên tại mỏ than Mạo Khê,
tháng 2.1930

Lê thanh nghị 
Hoạt động trong phong
trào công nhân ở Hòn Gai

hoàng quốc Việt 
Một trong những nhà hoạt
động cách mạng đầu tiên
tại Vùng Mỏ, giai đoạn
1926-1929

hoàng Văn thụ
Chiến sĩ cách mạng hoạt
động ở Mỏ than Hà Lầm
tháng 8.1938

nguyễn đức cảnh
Người có công đóng góp
vào việc hình thành Đảng
bộ Vùng mỏ
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“Cuộc đình công của thợ mỏ Cẩm Phả năm 1936”_ Tranh sơn dầu  của họa sĩ Bùi Đình Lan

XÂy DỰNg vÀ hUN ĐÚC LÊN
TrUyỀN ThỐNg 

“KỶ LUẬT vÀ ĐỒNg TÂM” 
CỦA vÙNg MỎ ANh hÙNg
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Hòn Gai
ngày giải phóng

Làng chài đón mừng
ngày giải phóng

Quân Pháp rút khỏi khu mỏ 
tại bến phà Bãi Cháy (24-4-1955)

Tiểu đội Trần Phú
thuộc Đệ tứ Chiến khu
Đông Triều

gIAI ĐOẠN TrưỚC vÀ SAU ThÀNh LẬP ĐẢNg

dưới cờ đảng
tuổi trẻ quảng ninh

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

Chiến khu Trần Hưng Đạo ra
đời vào tháng 6/1945 tại làng Hổ
Lao (huyện Đông Triều), là nơi
có vị trí chiến lược quan trọng
và có đầy đủ các điều kiện về
quân sự, kinh tế, chính trị, địa
lý… của chiến khu cách mạng,
đã thực sự là chỗ dựa vững chắc
và đã cổ vũ mạnh mẽ nhân dân
Vùng Đông Bắc, chuẩn bị tổng
khởi nghĩa.
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Trong 3 năm khôi phục và phát triển vùng mỏ (1955
– 1958), ngành Than đã khai thác được 2.854.320
tấn than

Làng chài bên bờ vịnh Hạ Long Ngày mùa ở huyệ Yên Hưng (nay là thị xã Quảng
Yên)

gIAI ĐOẠN TrưỚC vÀ SAU ThÀNh LẬP ĐẢNg
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Từ phong trào “Ba rèn luyện, ba sẵn sàng”
thanh niên Quảng ninh nhanh chóng
chuyển hướng từ thời bình sang thời

chiến, hoà nhịp cùng phong trào “Ba sẵn sàng”
của thanh niên miền Bắc vừa được dấy lên mạnh
mẽ sau ngày đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra
miền Bắc, 13 vạn đoàn viên thanh niên trong tỉnh
đã sôi nổi thực hiện “Ba sẵn sàng”. Đoàn Thanh
niên lao động Quảng Ninh coi đó là một hành
động tiêu biểu cho tinh thần “Ba sẵn sàng”.
Trong đó có 10 vạn đoàn viên thanh niên lên
đường nhập ngũ. Riêng thanh niên công nhân
mỏ đã tổ chức thành một binh đoàn, mang theo
lá cờ truyền thống của thanh niên cùng Mỏ vào
chiến đấu trên chiến trường miền Nam.

Chiến sĩ Binh đoàn Than nhận cờ Quyết
thắng của tỉnh trao tặng

Thanh niên công nhân hân hoan trước tin Trung
ương Đoàn trao tặng cờ Nguyễn Văn Trỗi cho đơn
vị tự vệ nhà sàng Cửa Ông

Đồng chí Vũ Cẩm, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh khoá I,
động viên, kiểm tra đường lò thanh niên quản lý tại mỏ
than Mạo Khê năm 1971, triển khai phong trào 3 rèn
luyện, 3 sẵn sàng

Đồng chí Trần Việt Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng
Ninh giai doạn 1967 - 1969 trao cờ Nguyễn Văn Trỗi
của Trung ương Đoàn cho tự vệ nhà sàng Cửa Ông

Một bà mẹ căn dặn con trước giờ lên đường

Lễ xuất quân của Binh đoàn Than năm 1967

dưới cờ đảng
tuổi trẻ quảng ninh

xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Những đoàn viên thanh niên chưa có
dịp được lên đường nhập ngũ phần
lớn đã tham gia lực lượng dân quân

tự vệ làm nòng cốt cho các đơn vị trực chiến.
Lực lượng tự vệ làm nhiệm vụ thường trực
chiến đấu và vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến
đấu.

Năm 1973, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Tôn
Đức Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Quảng Ninh Nguyễn Ngọc Đàm lên đồi tặng hoa
đội tự vệ Than

Tự vệ Nhà máy Cơ khí Cẩm Phả họp rút kinh nghiệm ngay trên chiến hào

Bệnh viện Cẩm Phả sơ tán
về hang Đá Chồng (Hoành
Bồ) đang cấp cứu người bị
thương do bom đạn Mỹ
(năm 1968)

Công nhân xí nghiệp điện Hải Ninh (Huyện Hải Ninh, nay là thành phố
Móng Cái) sửa chữa đường dây bảo quản cấp điện cho việc sản xuất và
chiến đấu

Hợp tác xã ngư nghiệp Hồng Gai vừa sản xuất vừa sẵn
sàng chiến đấu

Trung đội nữa dân quân Nam Hoà – Yên Hưng,

đơn vị bắn cháy 2 máy bay Mỹ (Năm 1967 và 1972)

dưới cờ đảng
tuổi trẻ quảng ninh

xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minhgIAI ĐOẠN TrưỚC vÀ SAU ThÀNh LẬP ĐẢNg
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Nữ thanh niên đội điều trị 57 khám bệnh và vá áo cho các     chiến sĩ, năm 1965 Đọc báo chí trong giờ giải lao đã thành một nếp sống thường xuyên giai đoạn 1961 -1965Thanh niên hăng hái lao động trên công trường đê Hà Dong Tiên Yên, năm 1962

dưới cờ đảng
tuổi trẻ quảng ninh

xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minhgIAI ĐOẠN TrưỚC vÀ SAU ThÀNh LẬP ĐẢNg
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Lực lượng tự vệ mỏ đã xây dựng và triển
khai các trận địa pháo phòng không từ
14,5 đến 37mm. tiêu biểu như Trận địa

pháo do Đặng Bá Hát làm đội trưởng, với khẩu
hiệu “Còn người, còn súng, còn chiến đấu”. Đơn
vị được phong tặng danh hiệu anh hùng lực
lượng vũ trang nhân dân. 

Đơn vị pháo 37 ly của Xí nghiệp
Tuyển than Cửa Ông ngày đêm 
trực chiến đánh trả máy bay Mỹ
(năm 1972)

Đại đội trưởng Đặng Bá Hát và đồng
đội trên trận địa

Phong trào thanh niên sôi nổi,
hăng hái với nhiều hoạt động
thiết thực nhằm nâng cao năng
suất, sản xuất thật nhiều than
cho Tổ quốc 

Thanh niên công nhân ngành
than hân hoan nhận cờ thi đua
luân lưu khá nhất

Tổ ô tô - cần cẩu lá cờ đầu phân xưởng cơ điện mỏ than Hà Tu làm tốt
công tác bảo quản vận hành vào chiến dịch than vì miền Nam ruột thịt

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Đặng Bá Hát

dưới cờ đảng
tuổi trẻ quảng ninh

xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minhgIAI ĐOẠN TrưỚC vÀ SAU ThÀNh LẬP ĐẢNg

Phong trào học tập kèm cặp nâng bậc, nâng tay nghề được
Đoàn Thanh niên khu mỏ nâng lên thành phong trào “ôn
lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, chọn thợ toàn

năng”. Các phong trào thi đua liên tục diễn ra sôi nổi trong các
đường lò, tầng than lôi cuốn đông đảo thanh niên nỗ lực, phấn
đấu giành năng suấ  t lao động cao, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu
kế hoạch được giao “vì miền Nam ruột thịt”; phong trào “quản
lý sử dụng xe, máy tốt”, phong trào “mỗi công nhân một sáng
kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất, mỗi kỹ sư một đề tài khoa học
kỹ thuật”,... đã lôi cuốn đông đảo thanh niên tham gia hưởng ứng.
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Thiếu nhi huyện Yên Hưng (nay là thị xã Quảng
Yên) vót chông gửi ra biên giới đánh giặc

Trên chốt tiền tiêu bảo vệ biên cương Chiến sĩ và dân quân hành quân qua suối Cõng nước lên chốt

gIAI ĐOẠN TrưỚC vÀ SAU ThÀNh LẬP ĐẢNg
dưới cờ đảng

tuổi trẻ quảng ninh
xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Chiến sĩ công an vũ trang (nay là bộ đội biên phòng) tuần
tra quan sát trên điểm cao không để biên giới bị bất ngờ

Trong hầm pháo của các chiến
sĩ bảo vệ biên giới phía Bắc

Nghệ sĩ Vùng mỏ hát trên điểm
cao 600 ở Bình Liêu

Tiếng hát át chiến tranh (Bức ảnh chụp
đoàn văn công xung kích của thanh niên
Quảng Ninh đang biểu diễn tại Pò Hèn,
cuối tháng 2-1979)

Phụ nữ đồng bào Dao Thanh Phán mang
hoa lên tặng một đơn vị bộ đội vừa giành
thắng lợi trên đỉnh Cao Ba Lanh，năm 1979
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Mở đường Lò mới Nét đẹp làng nghề gốm Đông Triều, Quảng Chuyên gia Liên Xô hướng dẫn, đào tạo thợ ở Nhà Máy cơ khí Trung tâm Cẩm Phả (năm 1982)

gIAI ĐOẠN TrưỚC vÀ SAU ThÀNh LẬP ĐẢNg

dưới cờ đảng
tuổi trẻ quảng ninh

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

Phong trào tiến quân vào khoa
học kỹ thuật và công nghệ,
phong trào hiến kế, phát huy

sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá
sản xuất ngày càng phát triển . Các ban
kỹ thuật và sau đó là các hội đồng kỹ
thuật trẻ được thành lập từ cơ sở đến cấp
tỉnh có tác động thúc đẩy phong trào đi
vào chiều sâu và nhiều phong trào mới
được triển khai như: Công trình thanh
niên quản lý đảm nhận các công trình
việc khó tổ đội xe thanh niên…  Qua đó,
tạo tiền đề cho việc triển khai phong
trào “Tuổi trẻ sáng tạo”.


