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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

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”

Quyết định Tỉnh ủy: Quyết định số 1516-QĐ/TU ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Quảng Ninh
Kết quả cơ bản: 
+ Triển khai Mô hình Đội Thanh niên tình nguyện Hỗ trợ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
tại 100% các xã, phường, thị trấn, 13/13 Trung tâm Phục vụ hành Chính công cấp huyện và Trung
tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh với 191 đội hình.
Hướng dẫn thành lập 21.858 tài khoản công dân điện tử, 
Hỗ trợ giải quyết 140.390 hồ sơ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; 
Tổ chức 686 buổi tuyên truyền tại khu dân cư cho 173.031 lượt người dân
12 buổi tuyên truyền cho 2352 lượt học sinh tại các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện nghị quyếT số 15-nq/Tu ngày 09/6/2014 của Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh về “Đẩy mạnh cải cách
hành chính và pháT Triển nguồn nhân lực chấT lượng cao Tỉnh quảng ninh Đến năm 2020, Tầm nhìn 2030”
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Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

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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Hòa cùng nhịp bước của đất nước, công cuộc đổi mới cũng diễn ra mạnh mẽ tại Quảng Ninh.
Gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới cũng là một thời kỳ lịch sử ghi lại nhiều dấu ấn với
những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh

tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát
huy quyền làm chủ của nhân dân... Sau gần 35 năm, Quảng Ninh thực sự mang diện mạo của một tỉnh
công nghiệp, dịch vụ khang trang, hiện đại; sự đổi mới và phát triển lan tỏa tới mọi vùng, miền trong
tỉnh. Tuổi trẻ Quảng Ninh tự hào được góp sức mình trong sự phát triển mạnh mẽ đó của tỉnh.  

TUỔI TRẺ QUẢNG NINH THAM GIA PHÁT TRIỂN
KINH TẾ, DU LỊCH, DỊCH VỤ 
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Tham quan mô hình
trồng rau sạch công nghệ
cao Aquaphonic của
thanh niên trường Đại
học Hạ Long

TUỔI TRẺ QUẢNG NINH THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ, DU LỊCH, DỊCH VỤ

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 27/10/2010 của 
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
về “Xây dựng nông thôn mới
tỉnh quảng ninh đến năm
2020”

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyên Bí thư
Thường trực Trung ương Đoàn khóa X (thứ hai từ
phải sang) thăm mô hình kinh tế của thanh niên
tại thị xã Đông Triều
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Hỗ trợ trâu giống cho thanh niên huyện Hoành Bồ thoát nghèo bền vững thông qua mô hình chăn nuôi (năm 2019) Hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế cho đoàn viên thanh niên

TUỔI TRẺ QUẢNG NINH THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ, DU LỊCH, DỊCH VỤ

Dưới cờ Đảng
Tuổi Trẻ quảng ninh

xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Mô hình vườn ươm cây giống của
thanh niên huyện Hải Hà 

Mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao của thanh niên Đầm Hà

Mô hình sản xuất nấm của
thanh niên huyện Bình Liêu

Hỗ trợ vườn mẫu cho thanh niên Tiên Yên

Mô hình trồng cây dong riềng của thanh niên
huyện Bình Liêu từ nguồn vốn vay của thanh niên
qua Ngân hàng Chính sách xã hội...

TUỔI TRẺ QUẢNG NINH THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ, DU LỊCH, DỊCH VỤ

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 PHÁT TRIỂN KINH TẾ, DU LỊCH, DỊCH VỤ

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 tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới tại huyện Ba Chẽ



TUỔI TRẺ QUẢNG NINH THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ, DU LỊCH, DỊCH VỤ

Dưới cờ Đảng
Tuổi Trẻ quảng ninh

xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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“mùa hè xanh - 
rèn luyện để trưởng thành”

Đoàn viên Dương cắm pháT
thôn Phai Làu, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.
Những năm qua tôi luôn tràn đầy nhiệt huyết với các hoạt
động tình nguyện mùa hè xanh, đặc biệt là các hoạt động

trong tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ bà con nhân dân
tại các vùng khó khăn. Chính sự trải nghiệm thực tế đã cho tôi thấy
được bao khó khăn vất vả của người dân, trẻ em ở những nơi mình
đặt chân đến đã thúc giục tôi càng phải cống hiến nhiều hơn, chia
sẻ nhiều hơn và là cầu nối để bản thân tiếp tục đồng hành với các
hoạt động tình nguyện. . Qua từng hoạt động, tôi cảm nhận được
thế giới quan của mình rộng lớn hơn, cách cảm nhận về cuộc sống
và con người được hài hòa hơn. Càng tham gia hoạt động tình
nguyện, tôi thấy mình được rèn luyện ý chí, bản lĩnh, trách nhiệm
và trưởng thành hơn.
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Cuộc thi "Người đẹp Hạ Long" được Ban Thường vụ Tỉnh
đoàn Quảng Ninh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên
quan định kỳ tổ chức 2 năm/lần từ năm 1996 đến nay.

Cuộc thi là sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh nhằm tôn vinh và
nâng cao giá trị vẻ đẹp về hình thể, tâm hồn, tài năng, trí tuệ của
nữ thanh niên các dân tộc tỉnh Quảng Ninh; đồng thời, góp phần
tuyên truyền, quảng bá kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ
Long, hình ảnh du lịch của TP Hạ Long và tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải tại đêm Chung kết Người đẹp
Hạ Long (năm 2018)

Thực hiện nghị quyết 
số 07-nq/Tu ngày 24/5/2013 của
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về
“phát triển du lịch quảng ninh
giai đoạn 2013 - 2020, 
định hướng đến năm 2030”

Ngày mùa trên bản

TUỔI TRẺ QUẢNG NINH THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ, DU LỊCH, DỊCH VỤ

Dưới cờ Đảng
Tuổi Trẻ quảng ninh

xung kích, đổi mới, sáng tạo  xây dựng tỉnh giàu đẹp, văn minh
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Mô hình du lịch cộng đồng của thanh niên vùng cao biên giới Nụ cười thanh niên Hạ Long

TUỔI TRẺ QUẢNG NINH THAM GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ, DU LỊCH, DỊCH VỤ

Dưới cờ Đảng
Tuổi Trẻ quảng ninh

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



113112

Đoàn Thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh
phối hợp tổ chức Cuộc thi “Giải pháp
nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”

Thanh niên tham gia dạy ngoại ngữ
miễn phí cho các hộ tiểu thương tại chợ
Hạ Long 1

Thanh niên tham gia dạy ngoại ngữ 
miễn phí cho lái xe tacxi Mai Linh

TUỔI TRẺ QUẢNG NINH THAM GIA PHÁT TRIỂN DU LỊCH, DỊCH VỤ

Dưới cờ Đảng
Tuổi Trẻ quảng ninh

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

Triển khai 
nghị quyết số 02-nq/Tu 
ngày 05/02/2016 Ban
chấp hành Đảng bộ tỉnh
về  “phát triển dịch vụ
tỉnh quảng ninh giai
đoạn 2016-2020, định
hướng đến năm 2030”
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Giáo dục học sinh ý thức giữ gìn, bảo vệ
chủ quyền biên giới quốc gia

TUỔI TRẺ QUẢNG NINH THAM GIA PHÁT TRIỂN DU LỊCH, DỊCH VỤ

Dưới cờ Đảng
Tuổi Trẻ quảng ninh

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

Thực hiện Đề án “phát huy vai trò của thanh
niên khám phá miền biên giới thiêng liêng

hùng vĩ, tham gia xây dựng thương hiệu
tỉnh quảng ninh, giai đoạn 2014- 2017”

Tổ chức Hành trình khám phá 
miền biên giới thiêng liêng hùng vĩ

Quyết định Tỉnh ủy: Quyết định số 1866-QĐ/TU ngày 06/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Quảng Ninh về việc phê duyệt “Đề án phát huy vai trò của thanh niên khám phá miền biên giới
thiêng liêng hùng vĩ, tham gia xây dựng thương hiệu tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2014 - 2017”
Kết quả đạt được:  
+ Địa bàn triển khai: huyện Hải Hà, Bình Liêu, Cô Tô, Vân Đồn, Tiên Yên, Ba Chẽ và thành phố
Móng Cái
+ 100% cơ sở Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi được tuyên truyền, quán triệt về Đề án.
+ Tổ chức 250 chuyến hành trình khám phá miền biên giới thiêng liêng, hùng vĩ thu hút trên
7.000 lượt đoàn viên, thanh, thiếu nhi tham gia gắn với các hoạt động tuyên truyền về chủ
quyền biên giới Tổ quốc. 
+ Xây dựng bản đồ du lịch tại các tuyến, điểm du lịch; hình thành các tour, tuyến kết nối các
điểm di tích với các điểm du lịch khu vực biên giới, hải đảo 
+ Phối hợp xây dựng công trình Cột cờ Tổ quốc đảo Trần và các hạng mục phụ trợ trị giá công
trình gần 6 tỷ đồng gắn với triển khai cuộc vận động “Cờ hồng nơi biên cương”.
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Trao gửi cho
thế hệ trẻ

TUỔI TRẺ QUẢNG NINH THAM GIA PHÁT TRIỂN DU LỊCH, DỊCH VỤ

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 PHÁT TRIỂN DU LỊCH, DỊCH VỤ

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 PHÁT TRIỂN DU LỊCH, DỊCH VỤ

Dưới cờ Đảng
Tuổi Trẻ quảng ninh

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



123122

Hòa cùng nhịp bước của đất nước, công cuộc đổi mới cũng diễn ra mạnh mẽ tại Quảng Ninh.
Gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới cũng là một thời kỳ lịch sử ghi lại nhiều dấu ấn với
những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh

tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát
huy quyền làm chủ của nhân dân... Sau gần 35 năm, Quảng Ninh thực sự mang diện mạo của một tỉnh
công nghiệp, dịch vụ khang trang, hiện đại; sự đổi mới và phát triển lan tỏa tới mọi vùng, miền trong
tỉnh. Tuổi trẻ Quảng Ninh tự hào được góp sức mình trong sự phát triển mạnh mẽ đó của tỉnh.  

TUỔI TRẺ QUẢNG NINH CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG,
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ AN SINH XÃ HỘI 
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TUỔI TRẺ QUẢNG NINH CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ AN SINH                   XÃ HỘI

Dưới cờ Đảng
Tuổi Trẻ quảng ninh

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

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng,
nguyên Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy Quảng Ninh va
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí
thư Ban Chấp hành Trung
ương Đoàn (nguyên Phó Bí thư
tỉnh Đoàn Quảng Ninh) tham
gia lễ gắn biển Công trình
thanh niên "Trồng cây hoàn
nguyên môi trường hưởng ứng
ngày chủ nhật xanh"

Đồng chí Phạm Minh
Chính, Ủy viên Bộ
Chính trị, Trưởng
Ban Tổ chức Trung
ương và lãnh đạo tỉnh
Quảng Ninh cùng
đoàn viên thanh niên
tham gia trồng cây
đầu năm
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Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” được
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp
với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

tỉnh triển khai từ năm 2018 đến nay. Theo đó,
định kỳ 02 lần/tháng lực lượng đoàn viên
thanh thiếu nhi phối hợp với cán bộ, chiến sĩ
bộ đội biên phòng cùng nhân dân tổ chức
dọn vệ sinh môi trường bãi biển, qua đó góp
phần nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường
biển cho nhân dân.

TUỔI TRẺ QUẢNG NINH CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ AN SINH XÃ HỘI

Dưới cờ Đảng
Tuổi Trẻ quảng ninh

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

Lãnh đạo Trung ương
và tỉnh cùng nhân
dân thành phố Cẩm
Phả tham gia thu
gom rác tại khu vực
bờ biển Bến Do (5-
2018)

Đoàn viên thanh niên tham gia
chiến dịch làm sạch biển tại bãi
biển Trà Cổ, Móng Cái
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TUỔI TRẺ QUẢNG NINH CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ AN SINH                   XÃ HỘI

Dưới cờ Đảng
Tuổi Trẻ quảng ninh

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

Các hoạt động của Thanh thiếu nhi tham gia xây dựng tỉnh “Sáng - xanh - sạch - đẹp”
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TUỔI TRẺ QUẢNG NINH CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ AN SINH                   XÃ HỘI

Dưới cờ Đảng
Tuổi Trẻ quảng ninh

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

Bốt điện
nở hoa

Chương trình vẽ tranh làm đẹp bốt điện được Ban Thường vụ
Tỉnh đoàn chỉ đạo, triển khai thí điểm tại thành phố Hạ Long
vào năm 2019 với mục tiêu làm đẹp cảnh quan đô thị, hạn chế

việc dán quảng cáo không đúng nơi quy định. Hiện tại, đã có hàng
ngàn bốt điện trong toàn tỉnh đã được khoác áo mới, “nở hoa” đẹp đẽ
với những bức bích họa do các bạn đoàn viên, thanh niên thực hiện.
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Tuổi trẻ Quảng Ninh tích cực tham gia hiến máu tình nguyện Xã hội hóa công tác khám bệnh cho nhân dân huyện Hải Hà Y, Bác sĩ trẻ khám phát thuốc nhân đạo cho người dân nghèo huyện Ba Chẽ

TUỔI TRẺ QUẢNG NINH CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ AN SINH                   XÃ HỘI

Dưới cờ Đảng
Tuổi Trẻ quảng ninh

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


