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NHỮNG ĐÓNG GÓP NỔI BẬT CỦA TUỔI TRẺ QUẢNG NINH XÂY
DỰNG ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 

Tỉnh đoàn Quảng Ninh luôn nỗ lực xây dựng tổ chức
Đoàn thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng,
tổ chức, đạo đức và phong trào hành động cách

mạng, để luôn xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, là
người bạn đồng hành thấu hiểu, tin tưởng của thanh niên. 

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là khâu trọng yếu
của công tác Đoàn. Trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào,
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vẫn luôn là trường
học xã hội chủ nghĩa - nơi bồi đắp, hun đúc lý tưởng xã hội chủ
nghĩa, đạo đức cách mạng, lý tưởng sống cho thanh niên.

Trường học xã hội chủ nghĩa của Đoàn xây trên nền tảng tư
tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, lý luận chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã
hội, lý luận về công tác thanh vận. Đồng thời, trong mỗi giai
đoạn cách mạng, nội dung, phương thức, phương tiện giáo dục
chính trị, tư tưởng có sự thay đổi để thích ứng và phù hợp với
nhu cầu, tâm lý của thanh niên và điều kiện, bối cảnh mới. Tỉnh
đoàn Quảng Ninh đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính
trị, tư tưởng đối với đoàn viên, thanh niên Quảng Ninh - là
công tác đi trước mở đường, có ý nghĩa tiên quyết trong tổng
thể các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh niên. 

Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tham gia tích cực vào công tác
xây dựng Đảng về tư tưởng, nhất là triển khai có hiệu quả Nghị
quyết số 10-NQ/TU, ngày 18-12-2017, của Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh, về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới”. Công tác giáo
dục lý luận chính trị được các cấp bộ Đoàn coi trọng, cô đọng
hóa, “mềm hóa” những nội dung cốt lõi của Cương lĩnh, Điều
lệ, đường lối của Đảng ta, của Đoàn, như: Về chủ nghĩa Mác -
Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa, về xây dựng nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa… để đoàn viên, thanh niên dễ hiểu, dễ học, dễ
thẩm thấu, dễ làm theo; thường xuyên cập nhật, dẫn chứng
những diễn biến thuộc dòng chủ lưu của đời sống chính trị
đương đại để các vấn đề lý luận chính trị được sinh động hóa,
không khô khan.

Việc giáo dục về đạo đức cho đoàn viên, thanh niên được
đặc biệt coi trọng, nhất là trước tình trạng gia tăng những biểu
hiện xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận giới trẻ,
gắn chặt với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-
5-2016, của Bộ Chính trị, về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Với niềm tự hào là
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địa phương được Bác đặt tên khi sáp nhập tỉnh Hải
Ninh và khu Hồng Quảng, là tỉnh duy nhất được phép
dựng tượng Bác trên đảo Cô Tô ngay từ lúc Bác còn
sống và được vinh dự đón Bác về thăm chính thức 9
lần, từ lòng yêu kính và tự hào, các cấp bộ Đoàn và
đoàn viên, thanh niên trong tỉnh học tập, làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với tinh thần tự
giác, nghiêm túc, trách nhiệm, bằng những việc làm
thiết thực, cụ thể, dù nhỏ hay lớn, trong công tác và
trong cuộc sống hằng ngày của mình. Công tác phát
hiện, tuyên dương, tuyên truyền các mô hình, tập
thể, cá nhân tiêu biểu được triển khai có hiệu quả,
với hàng trăm công trình, hàng nghìn tấm gương
tiêu biểu có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Đó
chính là những bông hoa người tốt, việc tốt tươi
thắm tuổi trẻ Quảng Ninh kính dâng lên Bác Hồ kính
yêu, có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự quan tâm của
đông đảo đoàn viên, thanh niên, góp phần bồi đắp
nhận thức chính trị và rèn luyện bản lĩnh chính trị,
nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của tuổi trẻ
Quảng Ninh, đồng thời góp phần ngăn chặn những
biểu hiện lệch lạc, thiếu chuẩn mực trong suy nghĩ,
lối sống, hành vi, đạo đức, sa sút về ý chí của một bộ
phận giới trẻ hiện nay. 

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng và lịch
sử hào hùng của quê hương giúp các thế hệ đoàn
viên, thanh niên trong tỉnh thêm yêu quê hương,
thêm tự hào được là người con của Quảng Ninh, từ
đó chuyển hóa thành hành động cách mạng để đóng
góp sức trẻ, trí tuệ, sự sáng tạo đổi mới 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 của miền Bắc. 

Vùng đất địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc là nơi
mang trong mình bề dầy trầm tích văn hóa bồi tụ
hàng nghìn năm, kết tinh tinh hoa văn hóa biển và
văn hóa công nhân mỏ; nơi bao thế hệ người Quảng
Ninh cùng chung lưng đấu cật vượt mọi khó khăn,
gian khổ, mở rộng không gian sinh tồn, ghi đậm
nhiều dấu ấn, chiến công hiển hách trong truyền
thống lịch sử đấu tranh kiên cường, bất khuất của
dân tộc ta, của Đảng ta. Đặc biệt, trong quá trình đấu
tranh cách mạng, đội ngũ công nhân mỏ sớm giác
ngộ được sứ mệnh lịch sử, kết thành một khối vững
chắc, hình thành nên giá trị cốt lõi của tinh thần “Kỷ
luật và Đồng tâm”. Giá trị tinh thần từ khẩu hiệu
tranh đấu đó được phát huy qua các thời kỳ kháng
chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, bảo vệ biên
giới phía Bắc và tiếp tục trở thành hành trang vô giá
của người Quảng Ninh trong công cuộc xây dựng quê
hương, đất nước trong những năm đổi mới. Truyền
thống đó cũng tạo nên văn hóa, khí chất, phẩm giá
người vùng mỏ kiên cường, bất khuất, đoàn kết, sáng
tạo, hào sảng, khí khái cần tiếp tục được kế thừa
trong thế hệ trẻ. Theo đó, Tỉnh đoàn Quảng Ninh
tích cực thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 9-
3-2018, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, về “Xây
dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; xây dựng
“Hình mẫu thanh niên Quảng Ninh thời kỳ mới”,
cuộc vận động “Văn minh, thanh lịch là nếp sống đẹp
của thanh niên Quảng Ninh"; Chỉ thị số 11- CT/TU,
ngày 17-10-2016, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác

giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn
hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”…

Với quan điểm tổ chức Đoàn là người bạn đồng
hành trí tuệ và tin tưởng của tuổi trẻ, các cấp bộ
Đoàn không bị động chờ đợi, mà chủ động đến với
đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhất là đổi mới nội dung
- hình thức sinh hoạt chi đoàn theo chủ điểm,
chuyên đề có sức thu hút. Từ đó kịp thời tìm hiểu,
nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng, tình cảm,
cùng tháo gỡ khó khăn, cùng sát cánh trên hành
trình học tập, lập thân, lập nghiệp của các bạn trẻ.
Mặt khác, tuổi trẻ có những tâm lý lứa tuổi đặc thù,
ngoài mặt tích cực, cũng nhanh thay đổi, dễ dao
động và bị lôi kéo…, do đó nếu không kịp thời định
hướng sẽ rất dễ bị các thông tin xấu, độc, nhất là
trên không gian mạng tác động tiêu cực, gây những
hệ lụy khôn lường. Do đó, thực hiện Nghị quyết số
35-NQ/TW, của Bộ Chính trị, về “Tăng cường bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các
quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”,
bằng nhiều hình thức, Tỉnh đoàn Quảng Ninh kịp
thời đưa những thông tin phản bác các luận điệu
xuyên tạc, sai trái, thù địch đến với đoàn viên, thanh
niên, nhất là phủ tràn, rộng thông tin chính thống
trên không gian mạng. 

Phương thức tuyên truyền, giáo dục đoàn viên,
thanh thiếu nhi được đổi mới với nhiều hình thức đa
dạng, phong phú: Tuyên truyền qua các kênh thông
tin chính thống của Đoàn; qua phối hợp với cơ quan
báo chí của tỉnh và Trung ương; sử dụng các phương
tiện truyền thông xã hội, nhất là cập nhật thông tin
định kỳ hằng ngày, hằng tuần trên website tinhdoan-
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dưới cờ đảng
tuổi trẻ quảng ninH

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

quangninh.vn, Fanpage Tuổi trẻ Quảng Ninh, các
website và Fanpage của cấp bộ Đoàn cơ sở…, thường
xuyên tuyên tuyền những mô hình tốt, tấm gương
điển hình, những hành động đẹp, nhân rộng những
giá trị nhân văn, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp
cái xấu”, bằng nhiều sản phẩm tuyên truyền mới,
sáng tạo như mega story, Infographic… tạo hiệu ứng
sâu rộng trong xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực,
hiệu quả công tác định hướng, giáo dục chính trị, tư
tưởng cho đoàn viên, thanh niên…

2. Từ môi trường của tổ chức Đoàn, đội ngũ cán
bộ Đoàn tỉnh Quảng Ninh các thời kỳ đã được rèn
luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp hết sức
quan trọng cho công tác Đoàn và phong trào thanh
thiếu nhi, cho sự nghiệp phát triển của thế hệ trẻ
tỉnh nhà.

Đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trong tỉnh luôn
mang trong trái tim bầu nhiệt huyết, khát vọng tuổi
trẻ với mong muốn được cống hiến cho quê hương,
đất nước, tiếp nối sự nghiệp của thế hệ cha anh,
phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của
vùng Mỏ anh hùng, không quản ngại khó khăn, thử
thách, hoàn thành sứ mệnh là đầu tàu gương mẫu để
đoàn viên, thanh thiếu niên noi theo. Trên con
đường đi của cán bộ Đoàn với bao gian nan, thử
thách, đòi hỏi nhiều hy sinh, nhưng đội ngũ cán bộ
Đoàn các cấp trong tỉnh luôn tự hào vì mình đã lựa
chọn con đường đi đúng, đó là cống hiến để được
trưởng thành; lao động hăng say, vất vả để khẳng
định giá trị và thành quả của bản thân. Trải qua thời
gian được cống hiến và rèn luyện, ý chí, năng lực của
cán bộ Đoàn ngày càng được bồi đắp, nhiều đồng

chí trưởng thành từ môi trường tổ chức Đoàn đã và
đang giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, lãnh
đạo các sở, ban, ngành, huyện, xã trong tỉnh...

Trong công tác tham gia xây dựng Đảng về công
tác tổ chức được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển
khai có hiệu quả, như: Chủ động giới thiệu đoàn
viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; chuẩn bị
nguồn cán bộ cho Đảng với vai trò là “đội hậu bị tin
cậy của Đảng”; làm tốt công tác quy hoạch, luân
chuyển, đào tạo,bồi dưỡng cán bộ Đoàn, tăng cường
cán bộ đi cơ sở để rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính
trị, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, năng lực chuyên
môn; coi trọng công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững
mạnh, nhất là tổ chức Đoàn cơ sở, với phương châm
“Hướng về cơ sở” tạo sức mạnh trong hoạt động từ
chính mỗi tế bào của tổ chức Đoàn thanh niên. 

3. Tỉnh đoàn Quảng Ninh triển khai sâu rộng và
đồng bộ các phong trào hành động cách mạng của
tuổi trẻ gắn với phát huy vai trò xung kích, tình
nguyện vì cuộc sống cộng đồng, với những công
trình, phần việc cụ thể, thiết thực, góp sức xây dựng
quê hương Quảng Ninh ngày càng phát triển. Những
hoạt động sôi nổi, ý nghĩa mà tuổi trẻ Quảng Ninh
thực hiện trong thời gian qua gắn với triển khai thực
hiện các phong trào hành động cách mạng của tổ
chức Đoàn đã khẳng định sức trẻ với tinh thần xung
kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo, luôn đi đầu
trong những việc khó, việc mới. Nét mới là, các
phong trào theo bề nổi ngày càng giảm, tương ứng là
gia tăng các hoạt động có hàm lượng khoa học, tri
thức ngày càng cao, tạo tính bền vững và chiều sâu
của phong trào. 

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng
Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2025, Tỉnh đoàn
Quảng Ninh tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên,
thanh niên những nội dung lớn các dự thảo văn kiện
trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Các
cấp bộ Đoàn triển khai việc đóng góp chất lượng vào
các dự thảo văn kiện tại đại hội đảng bộ cơ sở và Đại
hội Đảng bộ tỉnh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu
rộng và dân chủ trong tổ chức Đoàn, qua đó không
chỉ giúp đoàn viên, thanh niên trưởng thành về
nhận thức chính trị, mà còn quy tụ trí tuệ và lòng
đồng thuận trong toàn hệ thống tổ chức Đoàn, dưới
cờ Đảng. Tuổi trẻ Quảng Ninh hơn lúc nào hết càng ý
thức được vai trò và trách nhiệm của mình, xây
quyết tâm chính trị lớn, sẵn sàng đảm đương và đem
hết sức trẻ, trí tuệ để góp phần thực hiện thành
công mục tiêu, định hướng phát triển Quảng Ninh
trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một
trong những trung tâm phát triển năng động, toàn
diện của phía Bắc; tầm nhìn định hướng phát triển
đến năm 2030 là một trong những trung tâm phát
triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc
tế, trung tâm kinh tế biển, là cửa ngõ của Vùng kinh
tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; là đô thị phát triển
bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh; khu vực
phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an ninh
và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế. 
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NHỮNG ĐÓNG GÓP NỔI BẬT CỦA TUỔI TRẺ QUẢNG NINH XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN TRONG SẠCH,              VỮNG MẠNH 
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tuổi trẻ quảng ninH

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

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh trò chuyện với đoàn viên thanh niên về quá trình hoạt động cách mạng của đồng
chí Vũ Văn Hiếu - Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Vùng mỏ Đoàn đại biểu thanh niên Quảng Ninh dâng hương tại tượng đài Anh hùng Liệt sỹ Vũ Văn Hiếu - Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên của Vùng mỏ
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Chương trình nghệ thuật của tuổi trẻ Quảng Ninh chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày
Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020)

Chương trình nghệ thuật của tuổi trẻ Quản Ninh
chào mừng thành công ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XII

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh
Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020

tHực Hiện ngHị quyết 10-nq/tu, ngày 18/12/2017 của ban cHấp HànH đảng bộ tỉnH 
về  "Một Số giải pHáp đổi Mới, nâng cao cHất Lượng, Hiệu quả 

công tác tư tưởng trong tìnH HìnH Mới"

NHỮNG ĐÓNG GÓP NỔI BẬT CỦA TUỔI TRẺ QUẢNG NINH XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN TRONG SẠCH,              VỮNG MẠNH 
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xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Ban Thường vụ Tỉnh đoàn
Quảng Ninh phối hợp với Câu
lạc bộ Truyền thống kháng
chiến Đoàn Thanh niên các cơ
quan Trung ương Cục miền
Nam tổ chức Chương trình
Họp mặt truyền thống, giao
lưu hai thế hệ với chủ đề “Sáng
mãi ngọn lửa thanh niên”

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh
tổ chức chương trình toạ đàm
“Đảng với Thanh niên -
Thanh niên với Đảng”

Cán bộ Đoàn Thanh niên thị trấn Tiên Yên (huyện Tiên Yên) chuẩn bị bài dự thi tìm hiểu “90 năm - Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam”

Đoàn viên thanh niên huyện
Đầm Hà triển khai hiệu quả
Nhật ký thanh thiếu nhi làm
theo lời Bác

NHỮNG ĐÓNG GÓP NỔI BẬT CỦA TUỔI TRẺ QUẢNG NINH XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN TRONG SẠCH,              VỮNG MẠNH 
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Hội thi Olympic các môn khoa
học Mác- Lê-nin và tư tưởng
Hồ Chí Minh
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Cử tri xã Bằng Cả (huyện Hoành Bồ) tìm hiểu kỹ tiểu sử của từng ứng cử viên để lựa chọn bầu những người xứng đáng nhất tham gia Đại biểu Quốc hội khóa XIV,
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
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Đại biểu là đoàn viên thanh niên tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Liêu lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025
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Đoàn Than tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2020 Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh đoàn Khoá X, thăm và tặng ảnh Bác Hồ cho thanh niên công nhân ngành Than
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Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc
cách mạng là hoạt động ý nghĩa của tuổi
trẻ Quảng Ninh được tổ chức 2 năm/lần

gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của
tỉnh, đất nước. Chương trình nhằm  phát hiện, lựa
chọn bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực nghệ
thuật; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ,
đoàn viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của
Đảng và sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch
Hồ Chí Minh, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc,
tình yêu quê hương đất nước; định hướng giáo
dục thẩm mỹ âm nhạc trong thanh, thiếu nhi giai
đoạn hiện nay.  

Đoàn Thanh niên 
Than Quảng Ninh tổ
chức Tuyên dương tài
năng trẻ, Thanh niên
tiên tiến làm theo lời Bác

Thành đoàn Hạ Long 
tổ chức Toạ đàm 
“Tiếp bước cha anh, 
xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”
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Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh tri ân               Anh hùng thiếu niên Kim Đồng Thanh niên Quảng Ninh hưởng ứng hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", hành trình của sự gắn kết thế hệ trẻ
Việt Nam với tinh thần yêu quê hương, đất nước trong thời đại mới tại Mũi Sa Vỹ, thành phố Móng Cái

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIV thắp nến tri ân các anh hùng
liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hà Tu năm 2019
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Lễ Thắp nến tri ân các
anh hùng, liệt sỹ là
hoạt động thường

niên được Ban Thường vụ
tỉnh đoàn chỉ đạo, tổ chức
đồng loạt tại tất cả các nghĩa
trang liệt sỹ, nhà bia tưởng
niệm trong toàn tỉnh vào dịp
kỷ niệm Ngày Thương binh -
Liệt sỹ 27/7. Hoạt động thể
hiện lòng thành kính, biết ơn
bô hạn với các liệt sỹ đã hy
sinh cho sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc, là dịp để
tuyên truyền, giáo dục truyền
thống cách mạng, lòng yêu
nước cho các thế hệ, đặc biệt
là thế hệ trẻ.
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Các hoạt động giáo dục truyền thống văn hóa cho học sinh

cảm nhận về cuộc thi 
chúng em kể chuyện Bác hồ

Khi cuộc thi Chúng em Kể chuyện Bác Hồ năm 2020 chính thức được phát động, cảm nhận
đầu tiên của em là rất hào hứng đón nhận và tích cực tham gia cuộc thi. Cuộc thi năm nay
đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến, tạo điều kiện cho các bạn học sinh tham gia đông

đảo. Đồng thời, tạo cơ hội cho chúng em phát huy sự sáng tạo, sinh động trong cách kể chuyện và
truyền tải câu chuyện. Có thể nói, cuộc thi đã tạo được sực hút và sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng
đồng, hàng ngàn khán giả đã xem và chia sẻ những câu chuyện về Bác Hồ. Qua đó, đã truyền đi những
thông điệp về lí tưởng sống, ý chí tự lực tự cường, sống nhân ái, bao dung… để thế hệ trẻ chúng em
học tập và noi theo, ngày càng trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động. Cuộc thi đã mang lại
cho chúng em thêm nhiều hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. Những câu chuyện về Bác
thật giản dị, gần gũi song đều là các bài học quý giá cho tất cả chúng ta về tư tưởng, đạo đức, phong
cách và lối sống. Đặc biệt, Bác đã để lại cho tuổi trẻ biết bao lời căn dặn ân tình, bao việc làm cụ thể.
Người đã dành cho tuổi trẻ một niềm tin tưởng tuyệt đối bởi tuổi trẻ là tương lai của Đất nước. Vậy,
các bạn ơi, chúng ta HÃY THẮP SÁNG NGÀY MAI BẰNG NGÀY HÔM NAY nhé!

EM nguyễn cHi Mai
lớp 6A5, trường THCS Trọng Điểm, thành phố Hạ Long

Giải nhất Cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” tỉnh Quảng Ninh năm 2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP NỔI BẬT CỦA TUỔI TRẺ QUẢNG NINH XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN TRONG SẠCH,              VỮNG MẠNH 

dưới cờ đảng
tuổi trẻ quảng ninH

xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với đảng viên trẻ được kết nạp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  Việt Nam Đảng viên trẻ tuyên thệ tại Lễ Kết nạp đảng viên
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Tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 -03/02/2020)

Lễ kết nạp đoàn viên mớiCác cấp bộ Đoàn thực hiện kiểm điểm theo theo Nghị quyết trung ương 4, khoá XI về “Một số vấn đề cấp
bách về xây dựng Đảng hiện nay”
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Hoạt động giám sát tại xã Bằng Cả (huyện Hoành Bồ), năm 2019Hoạt động giám sát tại huyện Bình Liêu, năm 2020

Thực hiện chủ trương đồng bộ công tác kiểm
tra, giám sát, thanh tra trong hệ thống
chính trị; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ

động trong đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám
sát các chương trình, nghị quyết liên quan đến công
tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo hướng
đổi mới, thống nhất quy trình, tránh chồng chéo, bỏ
sót; thực hiện cơ chế giám sát trực tiếp, thường
xuyên, không báo trước. Bên cạnh đó, Ban Thường
vụ Tỉnh đoàn chủ động đăng ký, đảm nhiệm các mô
hình, vụ việc nổi cộm, bức xúc, kéo dài để giám sát,
phản biện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng
cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Năm 2018: Giám sát Đề án đào tạo nghề cho lao động
nông thôn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2020;
thực hiện chính sách và kết quả giúp người hoàn
lương tái hòa nhập cộng đồng; giám sát hoạt động của

Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện và bộ
phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại cấp xã.

Năm 2019: Giám sát việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW
ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ
thị số 11- CT/TU ngày 17/10/2016 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống
văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030; Quyết
định số 1357/QĐ-UBND ngày 7/6/2012 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc ban hành Chương trình phát triển
thanh niên tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2012 - 2020.

Năm 2020: Giám sát việc thực hiện Quyết định số 289-
QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương
Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ
CHí Minh gắn với việc chọn cử, giới thiệu cán bộ
Đoàn, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy các cấp, nhiệm kỳ
2020- 2025. 

tích cực triển khai, góp phần 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
công tác kiểm tra, giám sát
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phát huy hiệu quả
mô hình cơ quan
tham mưu, 
giúp việc chung
Khối Mặt trận 
tổ quốc và các 
tổ chức chính trị -
xã hội tỉnh 
quảng ninh Tham gia Chiến dịch “30 ngày đêm” giải phóng mặt bằng tuyến đường cao tốc Vân Đồn -

Móng Cái sau điều chỉnh 

Cơ quan Khối Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị- xã hội
tỉnh tổ chức chương trình Hãy
làm sạch biển 
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Năm 2008, 2009, Ban Thường vụ
Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN
Việt Nam tỉnh Quảng Ninh triển

khai chương trình “Mái ấm nghĩa tình” xây
dựng và sửa chữa 50 ngôi nhà nhân ái cho
Cựu Thanh niên xung phong có hoàn cảnh
khó khăn với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng và
gần 4.000 ngày công của ĐVTN.

Ban Thường vụ tỉnh đoàn
triển khai chương trình
50 nghìn ngày công

giúp hộ nghèo xây nhà ở và 26
xã nghèo, gia đình trẻ nghèo
“đã huy động được gần 69
nghìn lượt ĐVTN đóng góp trên
50 nghìn ngày công với tổng
kinh phí huy động trên 1 tỷ
đồng giúp 206 hộ gia đình đồng
bào dân tộc thiểu số, vùng sâu,
vùng xa, biên giới, hải đảo.
Công trình được trung ương
Đoàn bình chọn là một trong 10
công trình thanh niên tiêu biểu
nhất toàn quốc năm 2010.

Đoàn viên thanh niên tham gia
sửa chữa nhà cho Cựu Thanh
niên xung phong có hoàn cảnh
khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Nguyên
Bí  thư Tỉnh đoàn khóa VIII, IX dự lễ
khánh thành nhà Nhân ái cho Cựu
Thanh niên xung phong có hoàn cảnh
khó khăn
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Công trình được khởi công từ tháng
11/2015 với tổng kinh phí trên 14,2
tỷ đồng, tuyến đường Đại Phong,

xã Phong Dụ được hoàn thành trong 85
ngày đêm với sự tham gia của trên 2.000
ĐVTN, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang
và người dân địa phương. 
Tuyến đường có chiều dài hơn 10km, chiều
rộng nền 5m, mặt đường 3,5m. Sau khi hoàn
thành đã nối liền 3 xã Phong Dụ, Đại Dực và
Đại Thành, huyện Tiên Yên góp phần đáp
ứng nhu cầu đi lại, giao thương phát triển
kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững của
bà con địa phương. Đây cũng là công trình
thanh niên tiêu biểu được chọn gắn biển
chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập
đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn viên Thanh niên  hỗ trỡ di chuyển và xây
dựng chuống trại kha xa khuc vực sinh sống
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Chương trình giúp đỡ 1.000 hộ gia đình
vùng dân tộc, vùng khó khăn của tỉnh di
chuyển chuồng trại, xây dựng nhà tiêu

hợp vệ sinh theo tiêu chí nông thôn mới. Kết quả,
sau 3 năm thực hiện toàn Đoàn đã tổ chức 568
đội tình nguyện với 37.122 ngày công lao động,
huy động trên 2 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ để giúp
2.200 hộ gia đình di chuyển chuồng trại và xây
dựng mới nhà tiêu theo tiêu chí NTM
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Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc hỗ trợ
các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, trong năm 2016, BTV
Tỉnh Đoàn đã đăng ký đảm nhận và triển khai nhiều hoạt động

để hỗ trợ 3 xã đặc biệt khó khăn của huyện Hoành Bồ là Đồng Sơn, Đồng
Lâm, Kỳ Thượng thoát khỏi diện xã nghèo 135. Trong đó, BTV Tỉnh Đoàn
đã huy động các nguồn lực xã hội hóa triển khai thực hiện công trình lắp
trạm biến áp và kéo đường điện dân sinh cho 18 hộ dân xóm Khe Kẻn với
tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Sau 3 tháng thi công, công trình đã hoàn thành
đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, kịp thời cấp điện cho nhân dân
địa phương vui đón Tết Đinh Dậu 2017.
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Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè
năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã
chọn chương trình “bê tông 10.000m2

sân nhà văn hoá thôn, khu, khe, bản khó khăn”
trên địa bàn tỉnh là một trong những hoạt động
thiết thực của tuổi trẻ Quảng Ninh trong tham gia
xây dựng nông thôn mới. Chương trình đã thu
hút được đông đảo đoàn viên thanh niên và người
dân  tham gia, được các cấp uỷ đảng và chính
quyền đồng tình ủng hộ, nhân dân đánh giá cao.
Đặc biệt, với cách làm là giao việc cho những đơn
vị có nguồn lực huy động nguồn kinh phí mua
nguyên vật liệu còn đoàn viên thanh niên và nhân
dân các địa phương đóng góp ngày công lao động
để tham gia xây dựng sân nhà văn hoá, kết thúc
chương trình, toàn tỉnh đã hoàn thành 50/50 sân
nhà văn hoá thôn, khu (tương đương 10.545m2)
được bê tông hoá với tổng kinh phí trên 1,2 tỷ
đồng và 2.106 ngày công lao động của thanh niên.
Đây là những kết quả đáng tự hào thể hiện sức trẻ
và tinh thần nhiệt huyết của thế hệ trẻ tỉnh trong
góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua
đó, góp phần sớm thực hiện thành công các tiêu
chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Đoàn viên thanh niên hăng say lao động xây dựng sân Nhà văn hóa 


