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Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh (Thứ 2 từ trái sang) dự Hội nghị  
đánh giá kết quả thực hiện dự án 600 Phó Chủ tịch xã của các tỉnh 

 khu vực Đông Bắc Bộ 

 

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, thanh niên 

luôn là lực lƣợng xung kích đi đầu trong đấu tranh, giải phóng dân tộc và kiến thiết đất 

nƣớc. Bƣớc vào thế kỷ 21, thế kỷ của hội nhập, phát triển và toàn cầu hóa, lực lƣợng 

thanh niên tiếp tục giữ vị trí quan trọng, tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát 

bảo vệ đất nƣớc. 

 

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SÂN HỒ CHÍ MINH TÎNH CAO BẰNG 

LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH TRONG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN                               

KINH TẾ – XÃ HỘI, ĐÂM BÂO QUỐC PHÒNG –  AN NINH TÄI ĐỊA PHƯƠNG 

                                                             Đ/c Hoàng Xuân Ánh 

                                                             Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 

hát huy truyền 

thống của quê 

hương cách mạng 

và những thành tựu 

của công cuộc đổi mới đất 

nước, trong những năm 

qua, Đoàn thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao 

Bằng đã có nhiều đóng 

góp tích cực vào việc thực 

hiện các nhiệm vụ chính 

trị, phát triển kinh tế - xã 

hội và đảm bảo quốc 

phòng - an ninh ở địa 

phương. Với các phong 

trào thanh niên “Xung 

kích, tình nguyện phát 

triển kinh tế - xã hội và 

bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng 

hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”... 

Đoàn thanh niên đã tham gia tích cực vào các 

dự án phát triển vùng nguyện liệu trúc sào, mía 

đường, thuốc lá, trồng cỏ voi, thạch đen, quýt, 

dược liệu, sản xuất miến dong, phát triển đàn 

bò, đàn gia súc gia cầm; tích cực triển khai tập 

huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT) 

vào sản xuất và xây dựng được nhiều mô hình 

hay, cách làm mới; gương mẫu đi đầu sử dụng 

giống mới và áp dụng KHKT trong phát triển 

kinh tế.  

Các phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Bốn 
nhất”, “Ba trách nhiệm” của tuổi trẻ Cao Bằng 
được triển khai sáng tạo trong công tác, lao 
động và sản xuất. Nhiều đoàn viên thanh niên 
hưởng ứng, tham gia nghiên cứu các đề tài 

khoa học, ứng dụng cải tiến kỹ thuật làm lợi 
cho Nhà nước hàng trăm triệu đồng. Công tác 
“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ 
nguồn”, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt 
sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình có 
hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiệt hại bởi 
thiên tai được quan tâm triển khai thực hiện 
hiệu quả. 

Phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng 

nông thôn mới” được tổ chức Đoàn triển khai 

sáng tạo hiệu quả, các hoạt động ra quân tình 

nguyện làm đường giao thông nông thôn, bảo 

vệ môi trường, xây dựng Nhà văn hóa, các hoạt 

động tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân đưa gia súc 

gia cầm ra xa nhà ở,... đặc biệt là cuộc vận 

động "Ngày công lao động xã hội chủ nghĩa" 

P 
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ĐVTN tham gia Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017          

và “Ngày công lao động xã hội chủ nghĩa ” 

do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phát động đã 

góp phần tích cực tô đẹp thêm bức tranh xây 

dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.  

Thông qua các phong trào được triển 

khai rộng khắp, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh và lực lượng thanh niên Cao Bằng nói 

chung đã đạt được nhiều kết quả quan trọng 

như: Toàn tỉnh tổ chức 5.452 cuộc ra quân tình 

nguyện các cấp, đóng góp trên 300.000 ngày 

công lao động; tu sửa trên 250 km đường giao 

thông nông thôn, làm mới 54,5  km đường 

bê tông; nạo vét, làm mới 

76 km mương thủy lợi, nội 

đồng; tặng được 20.136 suất 

quà các loại với tổng trị giá 

trên 6 tỷ đồng; có 189 tổ 

liên kết, 145 mô hình thanh 

niên phát triển kinh tế; xây 

dựng được 215 tuyến đường 

tự quản "Xanh - Sạch - 

Đẹp" do Đoàn Thanh niên 

và Hội Liên hiệp phụ nữ các 

cấp đảm nhận; giúp đỡ được 

1.563 gia đình đưa gia súc 

gia cầm ra xa nhà ở; xây 

dựng được 62 nhà nhân ái; 

phối hợp xây dựng được 03 nhà 

bán trú cho em, 03 ngôi nhà 

khăn quàng đỏ và 02 điểm trường mầm non; 03 sân 

chơi cộng đồng; 06 nhà văn hóa; hiến được 6.354 

đơn vị máu; đã có 139 công trình, đề tài nghiên cứu 

khoa học, sản phẩm sáng tạo đã được tuyên dương; 

trồng mới được 250.803 cây xanh các loại... 

Phong trào thanh niên xung kích bảo vệ 
Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội đã được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
tỉnh Cao Bằng triển khai bằng nhiều hoạt động 
cụ thể gắn với thực hiện phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong giai đoạn 2012 
- 2017 đã có 3.179 thanh niên lên đường nhập 
ngũ và hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Các cấp 
bộ Đoàn đã chủ động phối hợp với các cấp các 
ngành tại địa bàn dân cư làm tốt công tác tuyên 
truyền giáo dục và giúp đỡ 509 thanh thiếu 
niên chậm tiến; tổ chức 6.367 hoạt động tuyên 
truyền vận động quần chúng nhân dân về Luật 
biên giới quốc gia, kết quả phân giới cắm mốc 
và 03 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền 

Việt Nam - Trung quốc thu hút trên 350.000 
đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tham 
gia; tổ chức ra quân phối hợp phát quang 
761,27 km đường tuần tra; Đoàn thanh niên các 
lực lượng đã phối hợp bắt, xử lý, khởi tố 4.122 
vụ/6.647 đối tượng tội phạm kinh tế, ma túy, 
trộm cắp, mua bán người, vi phạm an ninh 
quốc gia, gây rối trật tự... Cuộc vận 
động“Nghĩa tình biên giới, hải đảo”được triển 
khai với nhiều hình thức và cách làm phong 
phú, đa dạng đã góp phần nâng cao nhận thức 

của đoàn viên, thanh niên về lãnh thổ và chủ 
quyền quốc gia, ý thức trách nhiệm và phát huy 
vai trò của tuổi trẻ tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ 
gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Những kết quả trên đã đánh dấu bước 

trưởng thành quan trọng của tuổi trẻ Cao Bằng. 

Để giữ vững truyền thống “Đâu cần thanh niên 

có, việc gì khó có thanh niên” và phát huy 

những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, 

xứng đáng với sự tin cậy của các cấp ủỷ, chính 

quyền và nhân dân trong tỉnh, Đoàn thanh niên 

phải phát huy được vai trò tập hợp lực lượng 

trẻ trong toàn tỉnh, thực sự là lực lượng xung 

kích trên các mặt trận phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, nhất là 

trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh.  

(Xem tiếp trang 5) 
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Đ/c Hoàng Hồng Diệu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn  
trao giải  cho các đơn vị tham dự Hội thi “Tự hào tiến bước 

dưới cờ Đảng” năm 2015 

 

Trƣớc yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc, quá 

trình hội nhập quốc tế sâu rộng và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên; 

trong những năm qua, phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, đội 

dự bị tin cậy của Đảng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng không ngừng đổi mới 

phƣơng thức hoạt động, nâng cao chất lƣợng tổ chức cơ sở Đoàn và tăng cƣờng giới thiệu 

đoàn viên ƣu tú cho Đảng.  

 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN, TĂNG 

CƯỜNG GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ CHO ĐẢNG 
Đ/c Hoàng Hồng Diệu - Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh Đoàn 

 

ổ chức cơ sở Đoàn là nền tảng của Đoàn, 
nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương của 
Đoàn; là nơi rèn luyện, phấn đấu của mỗi 
đoàn viên và là cầu nối giữa thanh niên 

với tổ chức Đoàn. Có thể nói, chất lượng tổ chức 
cơ sở Đoàn quyết định vị trí, vai trò, uy tín của tổ 

chức Đoàn trong thanh niên và xã hội. Đổi mới 
phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ 
chức cơ sở Đoàn chính là đổi mới, nâng cao chất 
lượng sinh hoạt, hoạt động, chất lượng đoàn viên, 
chất lượng cán bộ, sức chiến đấu và năng lực tập 
hợp, giáo dục thanh niên.  

Hiện nay, Tỉnh Đoàn có 19 đầu mối đơn 
vị trực thuộc gồm 13 huyện, thành Đoàn và 6 
đơn vị Đoàn trực thuộc; trong đó có 270 Đoàn 
cơ sở, 213 Chi đoàn cơ sở và 3.351 Chi đoàn 

với 37.285 đoàn viên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
tỉnh Cao Bằng luôn xác định nâng cao chất lượng 
tổ chức cơ sở Đoàn là nhiệm vụ đặc biệt quan 
trọng, có ý nghĩa then chốt đối với công tác thanh 
niên. 5 năm qua, thực hiện phương châm tập 
trung cho cơ sở, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều 

biện pháp thiết thực đổi mới nội 
dung, phương thức sinh hoạt, hoạt 
động của chi đoàn, Đoàn cơ sở; gắn 
sinh hoạt, hoạt động của Đoàn với 
việc giải quyết những vấn đề bức 
xúc của đoàn viên trong chi đoàn, 

vấn đề bức xúc của thanh niên ở địa 
bàn dân cư, đơn vị; tập trung chăm 
lo đến các nhu cầu nguyện vọng 
chính đáng của đoàn viên, thanh niên 
(ĐVTN), giúp đỡ các gia đình 
ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, chăm 
lo giải quyết việc làm cho thanh 
niên, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập 
nghiệp. Song song với đó, các cấp bộ 
Đoàn đã tập trung xoá các xóm trắng 
chi đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn 
đã chỉ đạo thực hiện việc rà soát, xây 

dựng tổ chức Đoàn, Hội tại các xóm, 
tổ dân phố chưa có tổ chức Đoàn, 

Hội trên địa bàn toàn tỉnh. Phân công bộ phận 
tham mưu thường xuyên nắm bắt thông tin từ 
cơ sở, tổ chức đánh giá kết quả thực hiện tại 
các cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường 
vụ, kịp thời định hướng, giải quyết các vấn đề 
liên quan đến việc thành lập, củng cố chi đoàn, 
chi hội. Tính đến hết tháng 5/2017, toàn tỉnh có 
83 tổ, xóm thành lập chi đoàn ghép, còn 
6/2.480 tổ, xóm hành chính chưa có Chi đoàn, 
Chi hội (do không có ĐVTN). Các cơ sở Đoàn 

T 
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Tỉnh Đoàn  tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 13 cá nhân            

đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”                
giai đoạn 2011 – 2015 

 

thực hiện nghiêm túc quy định sinh hoạt chi 
đoàn định kỳ theo Điều lệ Đoàn; đổi mới nội 
dung, phương thức sinh hoạt phù hợp với yêu 
cầu, điều kiện cụ thể của đơn vị theo hướng vừa 
đảm bảo sự hấp dẫn, gần gũi; tổ chức sinh hoạt 
tại các khu di tích, địa chỉ đỏ...; đa dạng hóa 
hình thức sinh hoạt phù hợp, thu hút đông đảo 
thanh niên tham gia vào tổ chức, tăng cường các 
hình thức liên kết, kết nối sinh hoạt giữa các cơ 
sở Đoàn.  

Xác định công tác đoàn viên và công tác 

cán bộ là nội dung quan trọng trong công tác 

củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở 

Đoàn; đây là khâu tiền đề để xây dựng và phát 

triển lực lượng đối với tổ chức Đoàn; mỗi một 

người đoàn viên phải thực sự là hạt nhân, nòng 

cốt trong các phong trào của Đoàn; mỗi một 

người cán bộ Đoàn phải là người say mê, tâm 

huyết với công việc, giỏi chuyên môn, nghiệp 

vụ, có khả năng tập hợp, đoàn kết và dẫn dắt 

thanh niên. Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh đã 

kết nạp được 27.813 đoàn viên mới; kiên trì 

triển khai thực hiện, gắn rèn luyện đoàn viên 

với đánh giá chất lượng đoàn viên, qua đó 

nâng cao hơn nhận thức và tinh thần tự rèn 

luyện của đoàn viên. Tỉnh Đoàn đã tổ chức và 

phối hợp tổ chức được 05 lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác Đoàn cho 467 đồng chí là 

Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ Đoàn chuyên trách 

cấp huyện và Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở; 

chỉ đạo Đoàn cấp huyện phối hợp với Trung 

tâm bồi dưỡng chính trị mở lớp bồi dưỡng lý 

luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho 100% 

đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp xã, Bí thư 

chi đoàn hàng năm. Việc thực hiện Quy chế 

cán bộ Đoàn, rèn luyện tác phong, thực hiện lề 

lối công tác của cán bộ đoàn theo quy định 8 

điều nên làm và 8 điều không nên làm đã tạo 

chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ Đoàn 

từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa, chất lượng 

được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

chính trị trong tình hình mới. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức do 

Đảng trực tiếp sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. 

Đoàn bao gồm những thanh niên 

tiên tiến tự nguyện phấn đấu thực 

hiện mục tiêu lý tưởng của Đảng, 

đó là những đoàn viên cộng sản trẻ 

tuổi, nguồn bổ sung quan trọng, 

đảm bảo cho Đảng phát triển 

không ngừng. Điều lệ Đảng đã 

khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, 

thường xuyên bổ sung lực lượng 

trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách 

mạng vẻ vang của Đảng và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh”. Nhận thức rõ 

vai trò, trách nhiệm đó, trong 

những năm qua, Đoàn thanh niên 

tỉnh tham gia xây dựng Đảng bằng 

nhiều nội dung như: Thường xuyên 

góp ý cho Đảng, bồi dưỡng lựa 

chọn những cán bộ trẻ có năng lực, 

phẩm chất đạo đức, những đoàn 

viên thanh niên ưu tú để giới thiệu kết nạp 

đảng. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo 

các cấp bộ Đoàn tăng cường đổi mới công tác 

tổ chức quán triệt các nghị quyết, chủ trương 

của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về công tác xây dựng Đảng, tổ chức các 

đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chuyên đề. Diễn 

đàn “Đảng với thanh niên – thanh niên với 

Đảng” được các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở 

đề xuất tổ chức đã có tác động tích cực đến công 

tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa 

phương; là dịp quan trọng để đoàn viên thanh 
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niên đối thoại, đề xuất trực tiếp với cấp ủy, chính 

quyền gắn với nhiều vấn đề bức xúc tại địa phương.  

Đối với Đoàn thanh niên việc bồi dưỡng, 

phát triển đảng viên trẻ vừa là vinh dự, vừa là 

nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác tham 

gia xây dựng Đảng, nhằm củng cố, xây dựng, 

nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của 

Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo nguồn thừa 

kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại địa phương, 

đơn vị. Thực tiễn đã chứng minh nguồn lực của 

Đoàn bổ sung cho Đảng là rất dồi dào. Bởi vậy, 

các cấp bộ Đoàn luôn làm tốt công tác tuyên 

truyền giáo dục, hướng dẫn rèn luyện ĐVTN, 

triển khai có hiệu quả các phong trào hành 

động cách mạng để từ đó phát huy rõ vai trò 

xung kích tình nguyện của tuổi trẻ tham gia 

phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, 

tạo điều kiện, môi trường để ĐVTN rèn luyện, 

cống hiến, qua đó phát hiện các nhân tố điển hình 

tạo nguồn phát triển cho Đảng. Điển hình là cuộc 

vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng 

viên Đảng Cộng sản Việt Nam” đã được Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn đẩy mạnh thực hiện có 

hiệu quả. Nhiệm kỳ qua, toàn Đoàn đã giới thiệu 

được 8.678 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 

có 4.949 đồng chí được kết nạp vào Đảng.  

Trong nhiệm kỳ tới, Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh Cao Bằng tiếp tục thực hiện thắng 

lợi các nhiệm vụ chính trị; quán triệt kịp thời 

và sâu sắc các chủ trương, nghị quyết và sự 

lãnh đạo của Đảng; tăng cường công tác giới 

thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết 

nạp; tổ chức các hoạt động đối thoại giữa cán 

bộ, đoàn viên thanh niên với cấp ủy Đảng, 

chính quyền địa phương. Tiếp tục kế thừa và 

phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ 

đi trước, xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh thực sự vững mạnh, không ngừng đổi 

mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp 

đoàn kết đông đảo đoàn viên, thanh niên, xứng đáng 

là đội dự tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG 

SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH … 
(Tiếp theo trang 2) 

Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn thanh niên 
cần tăng cường bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, 
đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư 
tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp 
tục củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững 
mạnh, làm tốt công tác phát triển đoàn viên và 
tham gia xây dựng Đảng. Không ngừng học 
tập, trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực 
chuyên môn, tiếp cận với khoa học công nghệ 
tiên tiến của đất nước và nhân loại. Tăng 
cường công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên 
nhi đồng và xây dựng Đội thiếu niên tiền 
phong Hồ Chí Minh vững mạnh. 

Trong duy trì và phát triển phong trào 
thanh niên tình nguyện tham gia phát triển kinh 
tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây 
dựng nông thôn mới. đoàn viên, thanh niên 
phải là người đi đầu trong việc nghiên cứu, 
chiếm lĩnh, ứng dụng khoa học công nghệ tiên 
tiến vào sản xuất, xung kích vào địa bàn còn 
nhiều khó khăn, hỗ trợ những nơi có phong 

trào hoạt động của Đoàn chưa mạnh. Tổ chức 
Đoàn cần tăng cường vận động thanh niên giúp 
nhau về vốn, kinh nghiệm sản xuất, giúp nhau 
tạo công ăn việc làm ổn định, nâng cao thu 
nhập; xây dựng các mô hình, nhân tố điển 
hình, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đẩy 
mạnh các phong trào hành động cách mạng của 
thanh niên để tổ chức Đoàn luôn là người bạn 
đồng hành của thanh niên trên mọi mặt trận; 
đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng nâng cao 
nghiệp vụ chuyên môn, học tập văn hóa, hướng 
nghiệp dạy nghề cho thanh niên. 

Với truyền thống cách mạng của quê 

hương, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bước sang 

một giai đoạn phát triển mới, tuổi trẻ Cao Bằng 

sẽ phát huy truyền thống, phát huy vai trò xung 

kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đóng góp xứng đáng 

vào công cuộc đổi mới đất nước, phát triển 

kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 

tại địa phương, cùng với toàn Đảng bộ và nhân 

dân trong tỉnh phấn đấu đưa Cao Bằng trở 

thành tỉnh năng động phát triển như Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã xác định. 
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Đ/c Tô Phương Chi – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao giấy khen cho 

các trường THPT đạt giải tại “Hội thi tuổi 18 khởi nghiệp” 

 

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

LỐI SỐNG, BỒI DƯỠNG LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN 
Đ/c Tô Phƣơng Chi - Phó Bí thƣ Tỉnh Đoàn 

C n  t c        c chính t ị, tư tư n ,        c       c       n         h n   c    t    n 

t ọn  t  n  t  n    h  t   n  củ  tổ ch c Đ  n,    n   n  h nh vớ  v  c thực h  n c c chủ 

t ươn ,  ườn      củ  Đản . Nh n th c  ược vấn  ề  ó, t  n  thờ     n     B n Chấ  h nh 

Đ  n tỉnh C   B n     n    n t  ,   c  ịnh c n  t c        c chính t ị, tư tư n ,       c, 

      n ,  ồ   ưỡn   ý tư n  c ch   n       t yê  cầ , nh    v     n t ọn ,   t    thườn  

  yên,   ên t c     vớ  tổ ch c Đ  n c c cấ .  

hiệm kỳ 2012 - 2017, với sự nỗ lực của 

các cấp bộ Đoàn, công tác giáo dục lý 

luận, chính trị tư tưởng, giáo dục đạo 

đức, lối sống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

tỉnh Cao Bằng có những chuyển biến tích cực 

theo hướng đa dạng hóa hình thức, từng bước 

phù hợp tâm lý, nguyện vọng của thanh niên. 

 ồng thời, các hoạt động giáo dục của  oàn 

luôn nhạy bén, bám sát các sự kiện 

chính trị, xã hội, an ninh - quốc 

phòng của quê hương, đất nước. 

Thông qua việc quán triệt, học tập 

các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, 

học tập 6 bài học lý luận chính trị 

cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) 

các phong trào thực hiện Chỉ thị 03, 

Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục đẩy mạnh việc học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ 

thị số 01 của Ban Thường vụ Trung 

ương Đoàn về “Tăng cường rèn 

luyện tác phong, thực hiện lề lối 

công tác cán bộ Đoàn”; cụ thể hóa 

các tiêu chí xây dựng giá trị hình 

mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới; xây 

dựng các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức, lối 

sống cho các đối tượng đoàn viên, thanh niên 

gắn liền với chương trình rèn luyện đoàn viên 

và tuyên dương, biểu dương các điển hình. Bên 

cạnh đó, mô hình giáo dục, rèn luyện thanh 

thiếu niên như Chương trình “Học kỳ quân 

đội”, “Khi tôi 18”,  phong trào “Tôi yêu Tổ 

quốc tôi”, “Sinh viên 5 tốt”, "Sinh viên 3 rèn 

luyện",... được triển khai hàng năm đã góp 

phần giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước, về ý 

thức quốc phòng, an ninh, tinh thần đoàn kết, ý 

chí vượt qua khó khăn, thử thách, bồi đắp tình 

yêu quê hương, đất nước và trang bị thêm các 

kỹ năng xã hội. Qua các hoạt động được tổ 

chức đã góp phần thắp lên ngọn lửa về lý tưởng 

cách mạng, ý chí và lòng yêu nước, yêu quê 

hương cho thanh niên. 
Phát huy những kết quả đạt được trong 

nhiệm kỳ vừa qua, thời gian tới tổ chức Đoàn 

các cấp cần tập trung xây dựng môi trường xã 

hội lành mạnh để thanh niên được rèn luyện, 

cống hiến và trưởng thành; đồng thời, tạo nhiều 

cơ hội cho thanh niên tham gia các hoạt động 

vui chơi giải trí lành mạnh, xây dựng văn hóa, 

lối sống đẹp. Bên cạnh đó, chú trọng các hoạt 

động gắn trách nhiệm của thanh niên với bảo 

vệ lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia, coi việc tôn 

vinh, nêu gương, cổ vũ thanh niên sống đẹp,  

(Xem tiếp trang 9)

N 
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NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT 

 NHIỆM KỲ 2012 – 2017 

Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được  1.500  hoạt động 

học tập, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng của Đoàn, thu hút   

309.185  lượt Đoàn viên thanh niên tham gia 

530 hoạt động thắp nến tri ân tại 15 nghĩa trang, 97 nhà bia ghi tên liệt sỹ 
và 3000 mộ liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh được các cấp bộ Đoàn tổ chức trong giai 

đoạn 2012 - 2017. 

14.738 công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác được đoàn 

viên, thanh niên thực hiện trong 5 năm với giá trị làm lợi trên 60 tỷ đồng. 

250.803 cây xanh được Đoàn thanh niên toàn tỉnh trồng mới và 

chăm sóc góp phần tham gia ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo vệ 

dòng sông quê hương, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. 

2.523 cá nhân, 313  tập thể được tôn vinh trong việc học tập và làm 

theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

27.813 và 8.678 : Toàn Đoàn đã kết nạp được 27.813 đoàn 

viên mới và giới thiệu được 8.678 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. 

48.313 đoàn viên, thanh niên được tư vấn, định hướng nghề nghiệp, 

việc làm trong 5 năm. 

12.000 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được toàn Đoàn 
tổ chức góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần, tạo 

phong trào rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên. 

 

Ban Tuyên giáo tổng hợp 
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TUỔI TRẺ CÔNG AN TỈNH HỌC TẬP, THỰC HIỆN 

6 ĐIỀU BÁC HỒ DẠY CÔNG AN NHÂN DÂN   
T  n  nhữn  nă     , thực h  n  h n  t    “Th nh n ên C n   n nh n   n (CAND) 

học t  , thực h  n 6   ề  B c Hồ   y”, t ổ  t ẻ C n   n tỉnh    n      c học t  , nỗ  ực phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ gìn và phát huy truyền thống 
CAND, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND “Vì nước quên thân, vì dân 
phục vụ”. 

an Chấp hành (BCH) các chi đoàn trực 

thuộc, chi đoàn Công an các huyện, 

thành phố thường xuyên, chú trọng làm 

tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho 

đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), thực hiện 

nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 

của Ngành và của Đoàn; nâng cao nhận thức 

cho ĐVTN về Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ 

nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 

không ngừng phấn đấu rèn luyện, nâng cao 

phẩm chất đạo đức cách mạng, tư cách của 

người CAND.  

Tổ chức triển khai phong trào “Thanh 
niên CAND xung kích trong cải cách hành 
chính” với nội dung “3 trách nhiệm”, phong 

trào được triển khai sâu rộng tới toàn thể 
ĐVTN và được cấp uỷ lãnh đạo các đơn vị 
quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Nội 
dung “3 trách nhiệm” cụ thể là: Trách nhiệm 
với nhân dân, trách nhiệm với đơn vị, trách 
nhiệm với bản thân, được các chi đoàn cụ thể 
hoá phù hợp với nhiệm vụ chính trị của chi 
đoàn, phát huy được trí tuệ, tính sáng tạo, vai 
trò xung kích của ĐVTN.  

 

ĐVTN Công an tỉnh trực tiếp xuống địa bàn xóm, 
xã làm chứng minh thư cho bà con nhân dân 

Phát huy tinh thần xung kích, với khẩu 

hiệu: “Đoàn kết – Đổi mới – Kỷ cương – Trách 

nhiệm – Hiệu quả”, trên cơ sở chỉ đạo của 

Đảng uỷ, Ban Giám đốc về công tác đảm bảo 

an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng, 

nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong 

trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào 

“Thanh niên CAND học tập thực hiện 6 điều 

Bác Hồ dạy” gắn với các đợt thi đua, lực lượng 

ĐVTN Công an tỉnh đã phát huy vai trò xung 

kích, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao, góp phần cùng toàn lực lượng bảo vệ 

vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảo trật tự an 

toàn xã hội (TTATXH). Xây dựng nhiều mô 

hình, phần việc, công trình thanh niên, các 

khẩu hiệu hành động và nhiều hoạt động có ý 

nghĩa giáo dục sâu sắc làm chuyển biến tích 

cực đến nhận thức và hành động của đoàn viên. 

Trong lĩnh vực bảo đảm TTATXH, lực 

lượng đoàn viên khối Cảnh sát và Công an các 

huyện, thành phố trực tiếp tham gia đấu tranh 

có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, tội 

phạm về ma túy… Qua đó đã kịp thời điều tra 

khám phá nhanh các vụ án, các vụ việc vi 

phạm pháp luật, góp phần kiềm chế sự gia tăng 

của các loại tội phạm, đảm bảo giữ gìn 

TTATXH ở địa phương. 

Lực lượng ĐVTN khối các phòng Tham 

mưu, xây dựng lực lượng, Hậu cần – Kỹ thuật 

đã nêu cao tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, tận 

tụy với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ được giao… Qua đó đã tham gia thực hiện 

có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công 

tác của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh 

đề ra, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn 

toàn tỉnh.  

B 
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Đoàn thanh niên Công an tỉnh tặng nhà             

nhân ái nhân 19/8 

Trong 5 năm qua Đoàn Thanh niên Công 

an tỉnh, BCH các chi đoàn đã nêu cao tinh thần 

ĐVTN tình nguyện, xung phong đảm nhận giữ 

gìn ANTT ở các địa bàn phức tạp, những xã, 

khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa... theo 

yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị. 100% đoàn viên 

xung phong tình nguyện ứng trực bảo vệ 

ANTT trong các dịp Tết Nguyên đán, các ngày 

lễ kỷ niệm lớn của tỉnh, các đợt cao điểm tấn 

công, trấn áp tội phạm.  

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả nội dung tình nguyện chung sức vì cộng 

đồng, triển khai trong các đợt cao điểm, đặc 

biệt là Năm thanh niên tình nguyện 2014, 

ĐVTN tham gia ra quân tình nguyện với các 

hoạt động như: làm mới, tu sửa đường giao 

thông, đường liên xóm, nạo vét kênh mương, 

vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao 

thông, giúp đỡ các gia đình chính sách... 

Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban 

Giám đốc về công tác đảm bảo ANTT và xây 

dựng lực lượng, nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện các phong trào thi đua "Vì an Tổ quốc", 

phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực 

hiện 6 điều Bác Hồ dạy" gắn với các đợt thi 

đua, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an 

tỉnh đã phát huy vai trò xung kích, sáng tạo 

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần 

cùng toàn lực lượng đảm bảo ANTT tại địa 

phương.  

Bằng sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng 

trong việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, lực 

lượng Công an Cao Bằng đã phát huy vai trò 

nòng cốt của mình trong cuộc vận động "Toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", bảo đảm cuộc 

sống yên bình ở từng thôn, làng, xóm bản; bà 

con các dân tộc thương yêu nhau, hỗ trợ, giúp 

đỡ nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

Làm cho "tình làng, nghĩa xóm" được phát 

huy, "ý Đảng, lòng dân" nơi địa đầu Tổ quốc 

thêm bền chặt.  

Chi đoàn PC45 Công an tỉnh 

 

TĂNG CƢỜNG GIÁO DỤC 

CHÍNH TRỊ… 
(Tiếp theo trang 6) 

…sống có ích; phát huy khả năng sáng tạo, nhu 

cầu vươn tới sự hoàn thiện và mong muốn thể 

hiện bản lĩnh của thanh niên, biến quá trình 

giáo dục thành “tự giáo dục” đối với mỗi thanh 

niên.  

  Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng 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” 

nhấn mạnh: "Giáo dục lý tưởng cách mạng, 

đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ là 

nhiệm vụ chiến lược, lâu dài, quan trọng", do 

đó, để công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo 

đức, lối sống cho thế hệ trẻ cần có sự chung 

tay, vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn xã 

hội. Trong đó, tổ chức Đoàn các cấp cần đẩy 

mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiếp 

tục tăng cường và nâng cao về chất lượng các 

phong trào, hoạt động nhằm góp phần xây 

dựng thế hệ trẻ giàu lòng yêu nước, tự cường 

dân tộc, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và 

chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, ý thức 

tuân thủ pháp luật; có năng lực, bản lĩnh trong 

hội nhập quốc tế; có sức khoẻ, tri thức, kỹ năng 

lao động, trở thành những công dân tốt, tích 

cực tham gia vào sự nghiệp đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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NHỮNG GƢƠNG MẶT TIÊU BIỂU NHIỆM KỲ 2012 – 2017 

1. Đ/c Nông Thị Hồng – Làm giàu 

chính đáng từ kinh tế nông nghiệp  

Suy nghĩ làm giàu trên chính mảnh đất 

quê hương, đ/c Nông Thị Hồng (Đa Thông – 

Thông Nông) đã đầu tư phát triển nuôi ong lấy 

mật với tổng thu nhập 137,5 triệu đồng mỗi 

năm. Mặt khác đ/c còn nhiệt tình tham gia các 

hoạt động xã hội, có tinh thần đoàn kết, giúp 

đỡ một số hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn 

nâng cao đời sống. Năm 2012 đ/c vinh dự nhận 

giải thưởng Lương Định Của do Trung ương 

Đoàn thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí 

Minh trao tặng. 

 

Đ/c Nông Thị Hồng với mô hình nuôi ong mật 

2. Đ/c Hoàng Văn Kỳ với giải thƣởng 

Lƣơng Định Của 

Đ/c Hoàng Văn Kỳ (Nam Tuấn – Hòa 

An) thành công với mô hình chăn nuôi dê, bò, 

lợn, thu nhập mỗi năm hơn 100 triệu đồng. 

Năm 2013, đ/c được Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định 

Của. 

 

Anh Hoàng Văn Kỳ chăm sóc trâu 

3. Đ/c Ngô Phan Lê Huân – Nhà nông 

trẻ xuất sắc 

Từ năm 2010, đ/c Ngô Phan Lê Huân 

(Hoàng Tung – Hòa An) và gia đình phát triển 

kinh tế theo mô hình sản xuất nông lâm kết 

hợp, trồng rừng, hoa màu, nuôi ong và chăn 

nuôi tổng hợp với thu nhập đạt trên 100 triệu 

đồng/năm. Ngoài ra đ/c còn nhiệt tình hướng 

dẫn bà con trên địa bàn cách làm mang lại hiệu 

quả kinh tế cao. Năm 2013, đ/c vinh dự được 

Trung ương Đoàn trao tặng Giải thưởng Lương 

Định Của, giải thưởng dành cho “Nhà nông trẻ 

xuất sắc”.  

 

Đ/c Ngô Phan Lê Huân chăm sóc đàn ong 

4. Đ/c Nông Văn Tôn với giải thƣởng 

Lý Tự Trọng năm 2015 

Là Bí thư 

Đoàn Thanh niên 

xã Cảnh Tiên 

(Trùng Khánh - 

Cao Bằng), Nông 

Văn Tôn (ảnh) 

luôn gương mẫu đi 

đầu trong các 

phong trào và hoạt 

động thanh niên; 

vận động đoàn 

viên, thanh niên 

(ĐVTN) tham gia 

các mô hình phát 

triển kinh tế nâng cao thu nhập. Đầu năm 2015, 

đ/c vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Việt 

Nam tuyên dương và trao Giải thưởng Lý 

Tự Trọng.  
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5. Đ/c Mã Bảo Chung – Chàng thanh 

niên làm giàu từ hoa lan 

Khởi nghiệp từ năm 2012, với niềm đam 

mê, chịu khó tìm tòi học hỏi kỹ thuật trồng hoa 

lan, đ/c Mã Bảo Chung (Hồng Việt - Hòa An) 

đã đầu tư mở rộng vườn lan rộng gần 1000 m2 

với nhiều loại lan đẹp, quý, thu nhập trung bình 

mỗi năm hơn 100 triệu đồng. Năm 2015 đ/c đã 

vinh dự nhận giải thưởng Lương Định Của do 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.    

 

Đ/c Mã Bảo Chung và cây hoa lan quý 

6. Đ/c Nguyễn Thị Vân Chi – Ngƣời 

thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết  

Công việc chuyên môn chiếm quỹ thời 

gian khá lớn nhưng đ/c Nguyễn Thị Vân Chi - 

Tổ trưởng Tổ Tâm lý giáo dục - Chính trị - 

Ngoại ngữ, nguyên Bí thư Đoàn Trường Cao 

đẳng Sư phạm (CĐSP) luôn phát huy tinh thần 

xung kích, tình nguyện, chăm lo cho ĐVTN từ 

đời sống văn hóa tinh thần đến học tập và kỹ 

năng sống. Đ/c được Trung ương TNCS Hồ 

Chí Minh tặng danh hiệu “Cán bộ, công chức, 

viên chức trẻ giỏi” toàn quốc năm 2015. 

 

Đ/c Nguyễn Thị Vân Chi nhận danh hiệu           

“Cán bộ, công chức, viên chức trẻ” 

7. Đ/c Ngân Thị Hoàng Yến – Xứng 

đáng với giải thƣởng Lý Tự Trọng 

Với những cách làm hay, sáng tạo và 

tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Bí thư Huyện 

Đoàn Thông Nông Ngân Thị Hoàng Yến cùng 

với Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã đưa phong 

trào thanh thiếu niên huyện phát triển rộng 

khắp và nhiều năm liền đạt Đơn vị xuất sắc. 

Năm 2016, đ/c vinh dự nhận Giải thưởng Lý 

Tự Trọng vì có thành tích và đóng góp xuất sắc 

trong học tập, lao động sáng tạo và phát triển 

các phong trào thanh thiếu nhi. 

 

Chân dung đồng chí Ngân Thị Hoàng Yến 

8. Đ/c Nông Thị Niêm với giải thƣởng 

Lƣơng Định Của 

Niềm khát vọng và ý chí của tuổi trẻ, 

tinh thần dám nghĩ dám làm, 3 năm trở lại đây, 

Nông Thị Niêm – Bí thư Đoàn xã Lang Môn 

huyện Nguyên Bình có mức thu nhập mỗi năm 

trên 400 triệu đồng từ chăn nuôi chim cút, gà 

thả đồi và chăn nuôi vịt. Đ/c được Trung ương 

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao 

Giải thưởng Lương Định Của năm 2016. 

 

Đ/c Nông Thị Niêm chăm sóc đàn chim cút 
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Lý Diệu Hoàng trong Lễ tuyên 

dương thanh niên tiên tiến làm 

theo lời Bác năm 2016 

 

 
Đ/c Hoàng Mai Trinh tặng quà các em      

học sinh trường tiểu học Minh Thanh          

(huyện Nguyên Bình) 

9. Đ/c Hoàng Anh Quân – Lãnh đạo 

trẻ xứng đáng với danh hiệu “Cán bộ, công 

chức trẻ giỏi” 

Đ/c Hoàng 

Anh Quân (ảnh) 

– Giám đốc 

Trung tâm kỹ 

thuật tiêu chuẩn 

đo lường chất 

lượng, Chi cục 

tiêu chuẩn đo 

lường chất 

lượng, Sở Khoa 

học - Công nghệ 

tỉnh Cao Bằng là 

một lãnh đạo trẻ 

tận tụy với nhiều sáng kiến đã được công nhận 

như:  Sáng kiến “Mở rộng năng lực hoạt động 

dịch vụ kỹ thuật công về tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng”; “Sử dụng phần mềm Microsoft 

Office Excel lập hàm tính toán số liệu kiểm tra 

thiết bị X Quang chẩn đoán trong y tế”; “Xây 

dựng Website bằng phần mềm mã nguồn mở 

NukeViet 3.4.0.2”. Với những nỗ lực, thành 

tích trong công tác chuyên môn và hoạt động 

Đoàn, năm 2016, đ/c vinh dự nhận giải thưởng 

“Cán bộ, công chức trẻ giỏi” do Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng.  

10. Lý Diệu Hoàng – Gƣơng thanh 

niên tiên tiến làm theo lời Bác 

Vinh dự là 

1 trong 445 đại 

biểu tham dự Đại 

hội thanh niên 

tiên tiến làm theo 

lời Bác toàn quốc 

năm 2016, Lý 

Diệu Hoàng 

không chỉ được 

bạn bè, thầy cô 

biết đến là một 

học sinh giỏi 

toàn diện, đ/c còn 

là ủy viên BCH 

Chi đoàn 12 Toán luôn năng nổ, nhiệt tình 

trong công tác Đoàn. Kỳ thi THPT vừa qua, 

Diệu Hoàng xuất sắc là thủ khoa khối D của 

tỉnh với số điểm 27,55. Đ/c xứng đáng là 

gương mặt ưu tú, đại diện cho sức trẻ, lòng nhiệt 

huyết của các thế hệ đoàn viên trong Nhà trường 

nói riêng và của tỉnh Cao Bằng nói chung. 

11. Đ/c Hoàng Mai Trinh – Ngƣời thủ 

lĩnh tâm huyết với công tác Đoàn 

Mặc dù phải kiêm nhiệm nhiều công tác 
khác nhau nhưng đ/c Hoàng Mai Trinh – Bí 
thư Đoàn trường CĐSP tỉnh luôn ý thức tự giác 
nghiên cứu, 
học tập, và 
đã có nhiều 
sáng kiến cải 
tiến trong 
công tác, 
chuyên môn 
nghiệp vụ 
như: Xây 
dựng và triển 
khai mô hình 
“Chuỗi 6 
danh hiệu 
Thanh niên làm theo lời Bác”, thi đua “Phòng 
học sạch đẹp”, “Phòng ở kiểu mẫu”, phần việc 
“Thanh niên làm theo lời Bác” tại các chi đoàn, 
mô hình “Câu lạc bộ Vì môi trường”... Các 
hoạt động này đã đạt được những hiệu quả thiết 
thực và lôi cuốn đông đảo đoàn viên, thanh 
niên tham gia. Mai Trinh là một trong số những 
thanh niên vinh dự được nhận danh hiệu “Thanh 
niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2016. 

12. Đ/c Nông Thị Lan Hương – Nữ thủ lĩnh 

Đoàn xứng đáng với giải thưởng Lý Tự Trọng 

Với cương vị Bí thư 

Đoàn thị trấn Trùng 

Khánh, đ/c đã chủ động 

tích cực tham mưu, phối 

hợp triển khai nhiều 

chương trình góp phần tạo 

ra bước đột phá, chuyển 

biến tích cực đối với công 

tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi tại thị trấn 

của một huyện biên giới còn nhiều khó khăn. 

Đầu năm 2017, đ/c đã vinh dự nhận giải 

thưởng Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. 

Ban Tuyên giáo tổng hợp 
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Tiết mục biểu diễn của ĐVTN tỉnh Cao Bằng trong liên hoan 

tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2015 

 

PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG LỚP THANH NIÊN VỪA “HỒNG” 

VỪA “CHUYÊN” THEO DI CHÚC BÁC HỒ 

rong suốt cuộc đời cách 

mạng, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh luôn luôn quan tâm 

đến công tác giáo dục, đào tạo 

thế hệ trẻ. Trước lúc đi xa, Bác 

còn căn dặn: “Đoàn viên và 

Thanh niên ta nói chung là tốt, 

mọi việc đều hăng hái xung 

phong, không ngại khó khǎn, có 

chí tiến thủ. Đảng cần phải 

chǎm lo giáo dục đạo đức cách 

mạng cho họ, đào tạo họ thành 

những người thừa kế xây dựng 

chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" 

vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ 

cách mạng cho đời sau là một việc rất quan 

trọng và rất cần thiết”. Khắc ghi lời dạy của 

Người, những năm qua, tổ chức Đoàn Thanh 

niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh luôn chú 

trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, 

truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên 

thanh niên với mục đích xây dựng lớp thanh niên 

vừa “hồng”, vừa “chuyên” theo lời Bác dạy.  

 Theo tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí 

Minh, “hồng” là “quyết tâm suốt đời đấu tranh 

cho Đảng, cho cách mạng”, là đạo đức cách 

mạng. Còn “chuyên” là trình độ chính trị, văn 

hóa, khoa học, kỹ thuật và quân sự. Đó là việc 

đào tạo lớp người vừa có lý tưởng cách mạng, 

vừa có phẩm chất chính trị, đạo đức; không 

ngại khó khăn gian khổ, không ngại hy sinh, 

phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hôi; vừa có trình độ trí tuệ, vừa có năng lực 

chuyên môn, tinh thần trách nhiệm để hoàn 

thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và 

nhân dân giao cho. 

Mối quan hệ giữa “hồng” và “chuyên” 

cũng chính là mối quan hệ thống nhất giữa 

“đức” và “tài”, coi “hồng” tức đạo đức cách 

mạng là gốc. Đây là vấn đề mà Người đặc biệt 

quan tâm trong việc giáo dục bồi dưỡng thế hệ 

trẻ nâng cao chất lượng phong trào rèn đức, 

luyện tài, trung với nước, hiếu với dân. Người 

cho rằng đạo đức cách mạng không phải ở đâu 

xa mà chính ở trong ta. Chính vì vậy, rèn luyện 

đạo đức đòi hỏi tự thân mỗi người phải nâng 

cao tình thần đấu tranh, trung thành với Đảng, 

với nhân dân, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần 

vượt khó, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 

thời kỳ mới, xây dựng nếp sống văn minh, tích 

cực đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, góp 

phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà 

bản sắc dân tộc. 

Thực hiện theo Di chúc của Bác, Ban 

Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn Cao Bằng đã xác 

định đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác 

là động lực quan trọng để xây dựng lực lượng 

kế cận vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Các cấp bộ 

Đoàn đã xây dựng những nội dung, những 

chuẩn mực đạo đức cụ thể, phù hợp với từng 

nhóm đối tượng, tổ chức cho đoàn viên, thanh 

niên (ĐVTN) đăng ký thực hiện và làm theo. 

Các tiêu chí đạo đức gắn với nội dung “5 tiêu 

chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động” trong 

chương trình “Rèn luyện đoàn viên”. Cụ thể 

như: Giàu lòng yêu nước; đoàn kết, thân ái, vì 

cộng đồng; sống văn hóa, tuân thủ pháp luật; 

giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng; tự tin, bản 

lĩnh trong hội nhập; sẵn sàng giới thiệu về lịch 

sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt 

T 
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Nam với bạn bè trong và ngoài nước; sẵn sàng 

đảm đảm nhận những việc khó, việc mới; sẵn 

sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn; xung kích tham gia các 

hoạt động tình nguyện; xung kích xây dựng 

nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ 

nạn xã hội. Từ năm 2013, BTV Tỉnh Đoàn đã 

phát động cuộc vận động “Xây dựng giá trị 

hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” 

với các tiêu chí “tâm trong, trí sáng, hoài bão 

lớn”. Hàng năm các cấp bộ Đoàn tổ chức tọa 

đàm, gặp mặt, trao đổi về các tiêu chí giá trị 

hình mẫu thanh niên thời kỳ mới. Trong 5 năm 

qua đã xây dựng được 530 tủ sách “Học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và 

870 chi đoàn có “Nhật ký làm theo lời Bác”. 

Nhằm bồi đắp tình yêu nước, niềm tự 

hào dân tộc cho ĐVTN, BTV Tỉnh Đoàn đã 

chú trọng các hoạt động giáo dục truyền thống 

thông qua các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ 

lớn của quê hương, đất nước, các Hội thi, liên 

hoan ca khúc cách mạng. Trong nhiệm kỳ, các 

cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tổ chức 500 hoạt động 

giáo dục truyền thống thu hút được 150.000 lượt 

ĐVTN tham gia;  tổ chức 30 Hội thi với 600 

lượt ca khúc cách mạng đã tạo ra không khí sôi 

nổi, làm sống lại những trang sử hào hùng của 

dân tộc, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị - truyền 

thống sâu rộng trong ĐVTN. 

 
ĐVTN thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ huyện 

Trà Lĩnh năm 2017 

Thấm nhuần lời dạy của Bác coi trọng 

giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, 

hàng năm, nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt 

sỹ 27/7 các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh đã 

đồng loạt tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng 

quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các 

thương binh, gia đình chính sách, mẹ Việt Nam 

anh hùng; chỉnh trang, dọn dẹp vệ sinh và thắp 

nến tri ân tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm, 

nhà bia ghi tên liệt sỹ trên địa bàn toàn tỉnh vào 

tối ngày 26/7. Từ năm 2012 - 2017, tuổi trẻ 

toàn tỉnh đã tổ chức được 530 hoạt động thắp 

nến tri ân cho 15 nghĩa trang, 97 nhà bia ghi 

tên liệt sỹ và 3000 mộ liệt sỹ trên địa bàn toàn 

tỉnh; tổ chức 50 đợt khám bệnh, 450 hoạt động 

tình nguyện với 22.500 ngày công lao động, 

tặng 2.100 suất quà trị giá 500 triệu đồng cho 

các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, hộ gia 

đình chính sách. Qua đó giáo dục lòng yêu 

nước, khơi dậy tình cảm và ý thức trách nhiệm 

của thanh niên, tích cực, xung kích tình nguyện 

đi đầu trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ 

Tổ quốc, đảm bảo an sinh xã hội. 

Song song với công tác giáo dục đạo 

đức, truyền thống, lối sống cho thế hệ trẻ, Các 

cấp bộ Đoàn toàn tỉnh quan tâm chú trọng công 

tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần xung 

kích, tình nguyện, nâng cao trình độ học vấn, 

kỹ năng hội nhập cho đoàn viên thanh niên. 

Đây là điều kiện cơ bản để tuổi trẻ cống hiến 

ngày càng nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân và 

cũng là đào tạo thế hệ trẻ có phẩm chất 

“chuyên” theo di chúc Bác Hồ. 

Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư 

tưởng được thực hiện thông qua việc tuyên 

truyền, tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết 

của Đảng, của Đoàn, học tập 6 bài học lý luận 

chính trị cho đoàn viên thanh niên. Đặc biệt là 

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung 

ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách 

về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị số 42-

CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 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”; Nghị quyết Đại hội Đảng các 

cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tuyên truyền thực  

(Xem tiếp trang 16) 
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CLB thầy thuốc trẻ khám bệnh phát thuốc cho  nhân dân 

TUỔI TRẺ THÔNG NÔNG XUNG KÍCH TÌNH NGUYỆN 

VÌ CUỘC SỐNG CỘNG ĐỒNG 
 T ên  ỗ   ĩnh vực  ề  có  ấ  ấn củ  t ổ  t ẻ, nơ  n   có khó khăn cũn     nơ  t ổ  t ẻ 

  n  kích     ầ . B n  nhữn  c ch       ên ,   y t    c t ẻ, thờ     n    ,    n v ên, thanh 

n ên (ĐVTN) h y n Th n  N n   ã  h t h y t nh thần   n  kích,  ẩy   nh c c h  t   n  

tình n  y n vì c  c   n  c n   ồn ,  ón   ó  tích cực v   v  c thực h  n nh    v  chính t ị   

 ị   hươn .  

ấy lời Bác Hồ dạy “Đâu cần thanh niên 

có, đâu khó có thanh niên” làm kim chỉ 

nam cho mọi hoạt động, ĐVTN huyện 

luôn sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì 

để khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện, 

sáng tạo vì cuộc sống cộng đồng. Với phương 

thức kết hợp chặt chẽ giữa việc huy động lực 

lượng thanh niên tình nguyện tại chỗ với các 

đội hình thanh niên tình nguyện giúp đỡ xã 

nghèo, kêu gọi các đội Thanh niên tình nguyện 

trong tỉnh, ngoài tỉnh về các địa bàn khó khăn 

của huyện để tổ chức hoạt động. Do đó đã huy 

động tối đa sức trẻ của lực lượng tình nguyện, 

tạo không khí thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ 

huyện nhà, đặc biệt là chào mừng đại hội Đoàn 

các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ 

XIV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

Với sự nỗ lực của toàn Đoàn, sự quan 

tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các 

cấp, toàn huyện đã tổ chức được 165 hoạt động 

tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xây dựng 

được 55 công trình thanh niên các cấp. Một số 

hoạt động tiêu biểu của Tháng Thanh niên và 

chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là công 

trình “Nhịp cầu yêu thương” tại xóm Dẻ Cooc, 

xã Cần Yên với tổng trị giá 

125 triệu đồng; xây dựng 

Ngôi nhà khăn quàng đỏ cho 

gia đình em Trương Công 

Định, xóm Tắc Té, xã Thanh 

long với tổng số tiền trị giá 

trên 80 triệu đồng. Bên cạnh 

đó, Huyện Đoàn còn tổ chức 

các hoạt động như: Khám 

bệnh, cấp phát thuốc miễn 

phí cho 2.765 lượt người trị 

giá trên 50 triệu đồng; vận 

động được 892 lượt ĐVTN 

tham gia hiến máu tình 

nguyện, thu được 436 đơn vị 

máu; phối hợp với các đoàn 

tình nguyện, các đơn vị trong 

và ngoài tỉnh trao tặng trên 10.000 bộ quần áo 

và 785 chăn ấm cho các gia đình, học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn; trao tặng máy bơm nước, 

máy lọc nước và nhiều phần quà cho bà con 

nhân dân, các em học sinh với tổng số tiền lên 

đến hàng trăm triệu đồng; phối hợp  tư vấn, 

giới thiệu việc làm cho 4.222 lượt người; thành 

lập và duy trì hiệu quả 11 câu lạc bộ thanh niên 

xây dựng mô hình nuôi lợn nái đen tại 11 xã, 

thị trấn; tổ chức ra quân và cắm biển 23 tuyến 

đường thanh niên tình nguyện “xanh – sạch – 

đẹp – an toàn”; tuyến mương tự quản “thân 

thiện môi trường”… 

Kết quả thực hiện phong trào xung kích 

tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng  đã phản 

L 
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ánh được sự lớn mạnh của tổ chức Đoàn trên 

các mặt, từ công tác giáo dục chính trị tư 

tưởng, đến công tác đào tạo cán bộ, qua đó 

từng bước hình thành lớp thanh niên yêu quê 

hương, yêu cộng đồng, yêu gia đình và bản 

thân, biết sống và làm việc vì sự phát triển của 

cộng đồng, của đất nước. Thông qua các hoạt 

động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đã 

xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình được 

các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao. 

Đoàn thanh niên huyện 4 năm là đơn vị xuất 

sắc dẫn đầu khối thi đua, được Trung ương 

Đoàn tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc, Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng Bằng khen trong các năm 

2012, 2013,  giai đoạn 2013 – 2015; 13 cá nhân 

đạt danh hiệu thanh niên sống đẹp, sống có ích; 

03 tập thể, 04 cá nhân được Chủ tịch UBND 

huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc 

trong phong trào hiến máu tình nguyện; 02 

đồng chí vinh dự được nhận giải thưởng Lý 
Tự Trọng, 02 đồng chí nhận giải thưởng 
Lương Định Của….  

    Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, 

đâu khó có thanh niên” trong thời gian tới, tuổi 

trẻ toàn huyện sẽ tiếp tục triển khai mạnh mẽ 

phong trào "Thanh niên xung kích, tình nguyện 

vì cuộc sống cộng đồng", tiên phong, gương 

mẫu, đoàn kết, sáng tạo sẵn sàng nhận và hoàn 

thành mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp sức 

trẻ của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

quê hương đất nước. 

Huyện Đoàn Thông Nông 

 

 

PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG LỚP 

THANH NIÊN… 

(Tiếp theo trang 14) 

…hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH 

Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi 

sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự 

chuyển hóa trong nội bộ”. Trong nhiệm kỳ 

2012 - 2017, toàn tỉnh đã tổ chức được 1.500 

hoạt động học tập, triển khai các Chỉ thị, Nghị 

quyết thu hút 309.185 đoàn viên thanh niên 

tham gia. Hàng năm Đoàn cấp tỉnh và 100 % 

Đoàn cấp huyện phối hợp với Trường chính trị 

Hoàng Đình Giong và Trung tâm bồi dưỡng 

chính trị huyện, thành phố mở các lớp học tập 

6 bài học chính trị cho đoàn viên thanh niên. 

Trong 5 năm đã tổ chức được 100 lớp học tập 

cấp tỉnh và cấp huyện với sự tham gia của 1000 

lượt ĐVTN; đã có 876 thanh niên được tham 

gia các lớp bồi dưỡng trung cấp, cao cấp lý 

luận chính trị;  

Bên cạnh đó, việc xây dựng các công 

trình thanh niên thể hiện tinh thần tình nguyện 

và hành động của tuổi trẻ vì an sinh xã hội đạt 

được kết quả nổi bật với 10.216 công trình, 

phần việc thanh niên làm theo lời Bác, trong đó 

có 02 công trình thanh niên cấp tỉnh trị giá trên 

1 tỷ đồng; làm mới, tư sửa trên 690 km đường 

giao thông nông thôn.  Đứng trước yêu cầu của 

sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập 

quốc tế, đa số thanh niên ý thức rõ trách nhiệm 

của mình đối với đất nước, có ý thức phấn đấu 

lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt với 

khát vọng cống hiến vì tương lai của dân tộc. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đào 

tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau 

không chỉ thể hiện tình cảm yêu thương vô bờ 

bến và sự chăm lo của Bác đối với tuổi trẻ, mà 

còn là một nội dung quan trọng trong hệ thống 

các quan điểm lý luận của Người. Việc xây 

dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Đoàn vừa 

“hồng” vừa “chuyên” luôn là nhiệm vụ hàng 

đầu đối với thế hệ thanh niên, là những 

“giường cột” nước nhà cần phải sống, rèn 

luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng và không 

ngừng nâng cao trí, lực để thể hiện hình ảnh 

thanh niên Việt Nam theo lời dạy của Bác: 

“Đâu cần Thanh niên có, việc gì khó có Thanh 

niên”. 

Kim Sao – Ban Tuyên giáo 
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10 CÔNG TRÌNH THANH NIÊN TIÊU BIỂU TRONG 

NHIỆM KỲ 2012 – 2017 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2012 – 2017 

về xây dựng Công trình thanh niên, trong đó 

mỗi huyện, thành Đoàn và Đoàn tương đương 

thực hiện 01 công trình/năm; qua 5 năm triển 

khai thực hiện tính đến hết tháng 6/2017 toàn 

tỉnh đã triển khai và xây dựng xây dựng được 

12.171 công trình, phần việc thanh niên cấp 

chi đoàn, 2.436 công trình cấp Đoàn cơ sở, 

118 công trình cấp huyện với tổng giá trị đạt 

39.5 tỷ đồng. Trong đó tiêu biểu trong nhiệm 

kỳ có 10 công trình sau: 

1. Nhà bán trú cho học sinh tại Bảo 

Lạc: Công trình được khởi công xây dựng từ 

cuối năm 2011 từ nguồn kinh phí chương trình 

xổ số của thanh niên với tổng trị giá trên 300 

triệu đồng; đây là một trong những công trình 

tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ 

XIII nhiệm kỳ 2012 – 2017; sau khi hoàn thành 

công trình đã giúp trên 100 học sinh huyện Bảo 

Lạc có chỗ ăn nghỉ trong quá trình học tập và 

rèn luyện. 

 

2. 85.000 cây xanh chào mừng kỷ niệm 

85 năm Ngày thành lập Đoàn: Phát huy vai 

trò xung kích đi đầu trong các hoạt động bảo 

vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ 

chức Đoàn thanh niên các cấp đã triển khai các 

hoạt động trồng chăm sóc và bảo vệ 85.000 cây 

xanh: Tiêu biểu như Tỉnh Đoàn tổ chức ra quân 

trồng 5.000 cây xanh phủ xanh đất trống đồi 

trọc tại huyện Hà Quảng; Thành Đoàn Cao 

Bằng tổ chức ra quân trồng bảo vệ trên 5.000 

xây xanh trên địa bàn thành phố; Huyện Đoàn 

trùng Khánh ra quân trồng 10.000 cây xanh và 

cây cảnh tại khu vực trung tâm thị trấn Trùng 

Khánh và Chùa Trúc lâm Bản Giốc... 

 

3. Xây dựng Nhà văn hóa: Nhằm góp 

phần thực hiện hiệu quả các tiêu chí của 

Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng 

nông thôn mới cũng như tạo môi trường sinh 

hoạt cộng đồng cho quần chúng nhân dân và 

đoàn viên thanh thiếu nhi tại các địa bàn biên 

giới khó khăn; trong nhiệm kỳ qua các đơn vị 

đã đẩy mạnh việc xây dựng Nhà văn hóa tại 

các xóm biên giới như: Nhà văn hóa tại xã Thị 

Hoa huyện Hạ Lang; nhà văn hóa tại xã Vũ 

Ngược huyện Nguyên Bình; nhà văn hóa Bản 

Lũng huyện Bảo Lạc, xã Chu Trinh thành phố 

Cao Bằng… các công trình có trị giá hàng trăm 

triệu đồng với sự tham gia đóng góp hàng ngàn 

ngày công lao động của đoàn viên thanh niên 

trên địa bàn. Tổng trị giá các công trình trên 1 

tỷ đồng. 
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4. Công trình cải tạo, nâng cấp Nghĩ 

trang liệt sỹ Mỏ thiếc Tĩnh Túc: Nhằm thể 

hiện tấm lòng tri ân của tuổi trẻ đối với những 

hi sinh của các thế hệ cũng như tăng cường 

công tác giáo dục truyền thống về đạo lý 

“Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn đã huy động nguồn hỗ 

trợ của công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và 

phát triển hạ tầng Nam Việt Á, công ty cổ phần 

khoáng sản và luyện kim Cao Bằng và các 

nguồn lực khác, huy động đoàn viên thanh niên 

tham gia đóng góp ngày công lao động cải tạo, 

nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Mỏ thiếc Tĩnh Túc 

với tổng trị giá 1 tỉ 913 nghìn 026 đồng. 

 

5. Công trình xây dựng Trƣờng mầm 

non Nội Thôn huyện Hà Quảng: Do điều 

kiện xã Nội Thôn chưa có trường mầm non 

kiên cố, cô và trò phải học trong lớp tạm bằng 

gỗ và quây bạt; một lớp lớn phải học nhờ tại 

hội trường của xã, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn 

đã vận động xã hội hóa các nguồn kinh phí, 

phối hợp với nhóm Những người bạn chung 

một vòng tay tại Hà Nội triển khai xây dựng 

điểm trường mầm non tại xã Nội Thôn, Hà 

Quảng. Công trình được khánh thành vào dịp 

kỷ niệm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí 

Minh với 02 phòng học kiên cố; 01 bếp ăn giúp 

60 trẻ được học tập và vui chơi trong điều kiện 

bảo đảm. Công trình có tổng trị giá trên 300 

triệu đồng.  

 

6. Xây dựng 62 nhà nhân ái trong 

nhiệm kỳ 2012 - 2017: Trong nhiệm kỳ qua, 

các hoạt động xây dựng Nhà nhân ái cho đoàn 

viên thanh niên được các cấp bộ đoàn triển 

khai sâu rộng, nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó 

khăn hiện đang ở trong nhà dột nát, xuống cấp 

đã được các cấp bộ Đoàn triển khai xây dựng 

những căn nhà nhân ái bằng nhiều hình thức 

như: Huy động đoàn viên thanh niên tham gia 

đóng góp ngày công; đóng góp nguyên vật liệu, 

đóng góp kinh phí hoặc vận động các nguồn 

lực xã hội hóa… qua đó đã có 62 căn nhà nhân 

ái được khánh thành và bàn giao cho các hộ gia 

đình, đồng thời thể hiện sự quan tâm, vai trò, 

trách nhiệm của tuổi trẻ trong các hoạt động an 

sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng với tổng trị 

giá trên 150 triệu đồng và trên 2.750 ngày công 

lao động được đóng góp. 

 

7. Công trình Nhà 19/8: Được Đoàn 

thanh niên Công an tỉnh triển khai sâu rộng tới 

đông đảo đoàn viên thanh niên thông qua việc 
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trích một phần kinh phí của đoàn viên toàn lực 

lượng. Hàng năm Đoàn thanh niên Công an 

tỉnh phối hợp với Công an các huyện triển khai 

xây dựng nhà nhân ái 19/8 cho đoàn viên thanh 

niên công an có hoàn cảnh khó khăn, đến nay 

đã có 05 nhà nhân ái với tổng trị giá 250 triệu 

được khánh thành và đưa vào hoạt động góp 

phần tăng cường động viên cán bộ chiến sỹ lực 

lượng công an nhân dân tiếp tục bảo vệ vững 

chắc tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội.  

 

8. Công trình Nâng bƣớc em tới 

trƣờng: Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng 

tỉnh đã vận động đoàn viên toàn lực lượng tiết 

kiệm kinh phí từ nguồn lương, phụ cấp, nguồn 

tăng gia sản xuất, lao động gây quỹ để thực 

hiện công trình Nâng bước em tới trường; đến 

nay đã có 69 em học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn tại các địa bàn biên giới được giúp đỡ với 

tổng trị giá 776 triệu đồng. Công trình đã góp 

phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 

địa bàn biên giới được đến trường đồng thời 

củng cố tình quân dân giữa lực lượng quân sự 

và nhân dân trên địa bàn cũng như củng cố thế 

trận lòng dân vững chắc góp phần bảo vệ an 

ninh biên giới quốc gia. 

 

9. Công trình “Vƣờn rau thanh niên – 

Ao cá thanh niên” của Đoàn thanh niên BCH 

Quân sự tỉnh đã được các cấp thủ trưởng chỉ 

huy và lãnh đạo đơn vị đánh giá cao về hiệu 

quả thiết thực đồng thời phát huy vai trò xung 

kích, sáng tạo, tích cực đẩy mạnh phong trào 

thi đua tăng gia sản xuất trong lực lượng. Công 

trình đã giúp đoàn viên thanh niên đạt sản 

lượng 200% về tăng gia sản xuất cũng như góp 

phần chăm sóc sức khỏe bộ đội. 

 

10. Công trình xây dựng “Nhịp cầu 

yêu thƣơng”: là một trong những hoạt động 

thiết thực của tuổi trẻ huyện Thông Nông 

hướng tới các địa bàn khó khăn, cây cầu yêu 

thương với trị giá 125 triệu đồng đã nối liền 

xóm Dẻ Cóoc và xóm Đỏong Có của xã Cần 

Yên giải quyết nhu cầu đi lại của nhân dân và 

giúp học sinh đến trường thuận tiện hơn.  

 

Ban Phong trào 
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Thành Đoàn Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng      

chính trị - nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu       
nhi năm 2017 

 

ĐOÀN THANH NIÊN THÀNH PHỐ CAO BẰNG – LÁ CỜ ĐẦU 

TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI 

hát huy tinh thần xung kích của tuổi 

trẻ, những năm qua Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh thành phố Cao Bằng luôn là 

đơn vị dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào 

thanh thiếu nhi tỉnh Cao Bằng. Thành Đoàn 

hiện có trên 3.000 đoàn viên, thanh niên 

(ĐVTN) sinh hoạt tại 23 cơ sở Đoàn trực 

thuộc. Các phong trào hành động cách 

mạng đƣợc Ban chấp hành (BCH) Thành 

Đoàn triển khai đồng bộ, hiệu quả và thiết 

thực; khơi gợi tinh thần tình nguyện của 

tuổi trẻ thành phố, thu hút, tập hợp thanh 

niên tham gia vào tổ chức Đoàn. 

Xác định công tác tuyên 

truyền, giáo dục trong ĐVTN 

luôn là một nhiệm vụ quan 

trọng. Hàng năm, các cấp bộ 

Đoàn toàn thành phố luôn triển 

khai toàn diện các nội dung giáo 

dục thanh thiếu nhi về chính trị 

tư tưởng, truyền thống, đạo đức 

và lối sống, ý thức chấp hành 

pháp luật để hình thành một thế 

hệ thanh niên có“tâm trong”, 

“trí sáng”, “hoài bão lớn” đáp 

ứng yêu cầu tình hình mới hiện 

nay. Nhiệm kỳ vừa qua, đã tổ 

chức được 76 lớp triển khai 

Nghị quyết “tăng cường giáo dục đạo đức, lối 

sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh 

thiếu niên giai đoạn 2013 – 2017” cho 8.530 

lượt ĐVTN, tổ chức 55 lớp nghiên cứu 6 bài 

học lý luận chính trị, nghiên cứu học tập Chủ 

nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho 

7.534 lượt ĐVTN. Qua đó, giáo dục bản lĩnh 

chính trị, lòng yêu nước, tin tưởng vào chủ 

nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác 

Hồ đã lựa chọn. 

Cùng với đó, Ban chấp hành (BCH) 

Thành Đoàn luôn xác định phong trào “Xung 

kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và 

bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên 

lập thân, lập nghiệp” là hai phong trào nòng 

cốt trong công tác thu hút, đoàn kết, tập hợp 

giáo dục thanh thiếu nhi. Chính vì vậy, các cấp 

bộ Đoàn thành phố luôn tập trung đổi mới, đa 

dạng hoá các hoạt động tình nguyện vì cộng 

đồng, vì an sinh xã hội, đồng hành cùng thanh 

niên, đáp ứng với yêu cầu thực tiễn của đời 

sống xã hội. Với 208 hoạt động thanh niên tình 

nguyện trên nhiều lĩnh vực, phạm vi hoạt động 

như: Tu sửa, nâng cấp trên 20 km đường dân 

sinh, mương nội đồng, bê tông hóa 12,1 km 

đường giao thông nông thôn; ra quân phát 

quang, thu gom rác thải hệ thống bờ kè, vệ sinh 

đường làng ngõ xóm; tổ chức, tham gia 25 hoạt 

động trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng với trên 

18.000 cây xanh được trồng...  đem lại hiệu quả 

P 
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Đoàn Thanh niên Thành phố tổ chức giao lưu bóng đá kỷ niệm 60 năm            

thành lập Hội LHTN Việt Nam 

 

thiết thực, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng 

dân cư. 

Đặc biệt, BCH Thành Đoàn đã quyên 

góp được trên 595 triệu đồng phục vụ cho các 

hoạt động: Xây mới 02 Nhà văn hóa, hỗ trợ tu 

sửa được 02 nhà văn hóa; tặng 224 chăn ấm 

cho người nghèo, 1.350 bộ quần áo, mũ, 5.097 

sách vở đồ dùng học tập; khám bệnh cấp phát 

thuốc miễn phí cho gần 1.416 lượt người; tình 

nguyện hiến trên 

416 đơn vị máu; tổ 

chức được 68 hoạt 

động thắp sáng ước 

mơ, liên hoan thiếu 

nhi nghèo vượt khó, 

tiếp sức đến 

trường... có gần 

1.524 đoàn viên 

thanh thiếu nhi 

được nhận hỗ trợ 

học bổng với tổng 

số tiền 516 triệu 

đồng; phối hợp tổ 

chức đào tạo, tư vấn 

giới thiệu việc làm, 

định hướng nghề 

nghiệp cho 5.270 

thanh niên, trong đó 

có 240 thanh niên được giải quyết việc làm; 

thành lập mới 69 mô hình Đội thanh niên tình 

nguyện chuyên sâu trên các lĩnh vực: An toàn 

giao thông, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức 

khoẻ nhân dân; Câu lạc bộ Tuyên truyền phòng 

chống Mại dâm, ma tuý, HIV/AIDS, Câu lạc 

bộ thanh niên tuyên truyền vận động hiến máu 

tình nguyện,… Những phong trào hoạt động 

trên đã thu hút 87.266 lượt ĐVTN tham gia. 

BCH Thành Đoàn cũng thường xuyên 

quan tâm đến hoạt động giao lưu văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao, tổ chức được 236 hoạt 

động: Giải Việt dã, Hội thi tìm hiểu kiến thức 

về Luật giao thông đường bộ, Hội Trại, Hội thi 

tuyên truyền ca khúc cách mạng... thu hút 

25.179 lượt ĐVTN tham gia. Qua đó, xây dựng 

niềm tin và lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ. 

Những hoạt động trên đã góp phần giáo 

dục trong đoàn viên, thanh thiếu nhi, đem lại ý 

nghĩa thiết thực cho cộng đồng, được cấp uỷ, 

chính quyền các cấp đánh giá cao, tạo sự đồng 

tình ủng hộ trong quần chúng nhân dân. Từ 

thực tiễn phong trào, đã có 449 cá nhân được tổ 

chức Đoàn các cấp giới thiệu cho Đảng xem 

xét bồi dưỡng và kết nạp được 275 đảng viên 

mới. Nhiều tập thể, cá nhân được Trung ương 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh Đoàn Cao 

Bằng tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen, 

BCH Thành Đoàn nhiều năm liền được Tỉnh 

Đoàn tặng cờ thi đua cho đơn vị xuất sắc dẫn 

đầu khối. Quan trọng hơn cả là đã tạo môi 

trường xã hội lành mạnh để đoàn viên, thanh 

niên có cơ hội phấn đấu, rèn luyện và trưởng 

thành về mọi mặt, qua đó nâng cao hiệu quả 

công tác đoàn kết, thu hút, tập hợp, giáo dục 

thanh niên và ngày càng khẳng định rõ nét vai 

trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong giai 

đoạn hiện nay. 

Thành Đoàn 
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CHUYÊN ĐỀ  

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƢ TƢỞNG, ĐẠO ĐỨC, 

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 

 

1. Chuyên đề học tập giai đoạn 2017 - 2020: “Những nội dung cơ bản của 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

2. Chuyên đề học tập từng năm đối với cán bộ Đoàn và đoàn viên, 

thanh niên 

2.1. Đ   vớ  c n    Đ  n 

- Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn 

biến, tự chuyển hóa”. 

- Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, 

gương mẫu, sâu sát cơ sở”. 

- Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng 

của thanh thiếu nhi”. 

- Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập 

hợp thanh niên”. 

2.2. Đ   vớ     n v ên, th nh n ên 

- Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về tinh thần học tập suốt đời”. 

- Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. 

- Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”. 

- Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”. 

Ban Tuyên giáo 
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Chi đội 9A tham gia Hội thi Nghi thức Đội tại trường 

 

LIÊN ĐỘI TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ            

THÔNG NÔNG – CÁNH CHIM ĐẦU ĐÀN TRONG CÔNG TÁC ĐỘI 

VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI CỦA HUYỆN 
Là ngôi trƣờng nằm ở một huyện vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cao Bằng, với đặc thù 

100%  học sinh là ngƣời dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng đặc biệt khó khăn, Liên Đội 

Trƣờng Phổ thông dân tộc nội trú Thông Nông là một trong những Liên Đội có thành tích 

xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong những năm qua.  

ên cạnh việc đẩy mạnh và 

nâng cao chất lượng giáo 

dục toàn diện cho học 

sinh, Liên Đội luôn quan tâm, 

tăng cường tổ chức các hoạt động 

ngoại khóa, văn hóa văn nghệ, thể 

dục thể thao với nội dung đa dạng 

phong phú nhằm thu hút sự tham 

gia nhiệt tình của các em đội viên. 

Cùng với sự phát triển vững mạnh 

của Nhà trường, từ những phong 

trào hoạt động Đội, Liên đội thực 

sự là chiếc nôi ươm mầm, nuôi 

dưỡng những ước mơ tuổi thơ cho 

các em đội viên, giúp các em vững bước tiến 

lên Đoàn. 

Bám sát Chương trình công tác Đội và 

phong trào thiếu nhi trong các năm học, được 

sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ban 

Thường vụ Huyện Đoàn, Hội đồng Đội Huyện, 

Ban Giám hiệu nhà trường, đặc biệt là sự tham 

gia nhiệt tình, tích cực của các em thiếu nhi, 

Liên đội luôn hoàn thành xuất sắc chương trình 

công tác năm học. Để đạt được thành tích đó 

Liên đội chú trọng tổ chức triển khai điều lệ, 

Nghi thức Đội, triển khai thực hiện chương 

trình “Rèn luyện đội viên” đến các chi đội, đưa 

hoạt động Đội đi vào nền nếp, có chiều sâu. 

Ban chỉ huy Liên - Chi đội luôn được bồi 

dưỡng kỹ năng, nghi thức và các chương trình 

hoạt động Đội. Trên cơ sở đó, các chi đội đã 

phát huy tốt vai trò tự quản, tham gia các 

phong trào hoạt động với ý thức tự giác, tích 

cực đạt hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện 

và hoàn thành tốt các chỉ tiêu năm học đã đề ra.  

Bên cạnh việc bồi dưỡng kỹ năng, 

nghiệp vụ Đội, Liên Đội đã tổ chức nhiều hoạt 

động ý nghĩa, thiết thực như: Đêm hội trăng 

rằm; Hội thi văn nghệ Tiếng hát dâng thầy cô, 

Ngoại khóa ngày hội pháp luật Việt Nam, 

Tuyên truyền Ba văn kiện pháp lý biên giới 

trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc; Hội thi 

nghi thức Đội, Hội thi “Nhịp điệu tuổi thơ”; 

Hội xuân, sinh hoạt dưới cờ với nhiều nội 

dung, hình thức phong phú qua đó góp phần 

tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, lý thú cho các 

em học sinh sau những giờ học căng thẳng. 

Các phong trào của Đội luôn được Ban 

giám hiệu, Liên đội quan tâm triển khai có hiệu 

quả như: Phong trào “Vượt khó học tốt”, “Hoa 

điểm tốt”, “Vượt điểm 5, qua điểm 7, đạt điểm 

10”,  thi “Vở sạch chữ đẹp”, “Rèn nét chữ, 

B 
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Đội văn nghệ Liên đội tham gia chào mừng Đại hội Đoàn toàn 

Huyệnlần thứ XV nhiệm kỳ 2017 - 2022 

luyện nét người”, “Học đều, học đủ, học 

chăm”, mô hình câu lạc bộ “Bạn giúp bạn”, 

“Đôi bạn cùng tiến”… được 100% các em 

thiếu nhi hưởng ứng góp phần trang bị cho các 

em những tri thức cần thiết để phấn đấu trở 

thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu 

ngoan Bác Hồ. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 

toàn Liên đội đã có 235 em đạt học lực giỏi, 

520 em đạt học lực khá, 51 em đạt giải cấp 

trường, 105 em đạt giải học sinh giỏi cấp 

huyện, 86 em danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh 

trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa. 

Tiêu biểu có các em Lý Nguyệt Nga - chi đội 

8A, Hoàng Thị Hằng - Chi đội 8B đạt giải Ba 

cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp Tỉnh; có 03 bài 

thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết 

các tình huống trong thực tiễn được lựa chọn 

tham gia cấp Quốc gia...  

Đặc thù riêng là ngôi trường nội trú nên 

Liên đội luôn duy trì tốt các hoạt động thể dục 

buổi sáng, thể dục giữa giờ; tổ chức phát thanh 

măng non tuyên truyền theo chủ điểm của 

tháng vào giữa giờ thứ bảy; thực hiện tốt phong 

trào "Đọc và làm theo báo Đội”, đọc vào đầu 

giờ các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 trong tuần và 

tiết 2 chiều thứ 6 hàng tuần. Cùng với đó, Liên 

đội tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Vì bạn 

nghèo”, quyên góp ủng hộ đội viên có hoàn 

cảnh khó khăn, trao áo ấm, Đàn gà khăn quàng 

đỏ cho đội viên vượt khó học tốt, ủng hộ Hội 

người khuyết tật. 

Với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể giáo 

viên và học sinh, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, 

Liên đội đã đạt được nhiều giải cao trong các 

cuộc thi cấp huyện, tỉnh: Đạt giải nhất Hội thi 

nghi thức Đội cấp huyện, cấp tỉnh; giải nhất 

phần thi “Ý tưởng tuyên truyền giao thông” cấp 

huyện; giải nhất cấp huyện và cấp tỉnh Hội thi 

“Nhịp điệu tuổi thơ” năm 2013; giải nhì Hội 

thi “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” 

cấp huyện và Hội thi “Sách - 

Tri thức khởi nguồn thành 

công” năm 2014. Xếp loại cuối 

năm học 2016 – 2017, 96% đội 

viên đạt danh hiệu cháu ngoan 

Bác Hồ; 90% chi đội mạnh, 

100% đội viên lớn được làm lễ 

trưởng thành và 18 em được 

vinh dự kết nạp Đoàn, nhiều tập 

thể chi đội, cá nhân được đề 

nghị cấp trên khen thưởng. 

Ngoài ra, Liên đội còn tích cực 

tham gia nhiều hoạt động của 

các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội phát 

động và được đánh giá cao. 

Với những thành tích và 

kết quả đã đạt được Liên Đội đã 

vinh dự được Hội đồng Đội tỉnh, Hội đồng Đội 

huyện Thông Nông trao tặng Bằng khen, Giấy 

khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đội 

và phong trào thiếu nhi. Hy vọng, trong những 

năm tiếp theo, Liên Đội sẽ tiếp tục phát huy 

những kết quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, 

gặt hái được nhiều thành công mới, thắng lợi 

mới góp phần khẳng định là một trong những 

cánh chim đầu đàn trong công tác Đội và 

phong trào thiếu nhi của huyện Thông Nông. 

Ban Thanh thiếu nhi trƣờng học 
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3 PHONG TRÀO, 3 CHƢƠNG TRÌNH LỚN CỦA ĐOÀN  

THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2017 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Tuyên giáo 

3 
Phong 

trào phát 

huy thanh 

niên trong 

xây dựng 

và bảo vệ 

Tổ quốc 

 

- Phong trào thanh niên tình nguyện: Nâng cao chất lượng 

của các hoạt động tình nguyện; đa dạng các hoạt động tình 

nguyện tại chỗ, theo khối đối tượng và gắn với chuyên ngành 

học tập của sinh viên, lĩnh vực công tác phát huy vai trò của 

đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tham gia giải quyết 

những việc khó, những vấn đề bức xúc trong xã hội. 

 
- Phong trào tuổi trẻ sáng tạo: Các cấp bộ Đoàn phối hợp 

tăng cường hỗ trợ hoạt động cho các câu lạc bộ nghiên cứu 

khoa học; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao 

tiến bộ khoa học kỹ thuật; phổ biến và trao đổi thông tin khoa 

học kỹ thuật cho ĐVTN.  

 

- Phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc: Tăng 

cường giáo dục cho thanh thiếu nhi về biên giới, hải đảo, chủ 

quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ý thức cảnh 

giác cách mạng; phát huy vai trò xung kích của thanh niên 

trong tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. 

 

3 
Chƣơng 

trình 

đồng 

hành, hỗ 

trợ thanh 

thiếu nhi 

 

 - Chƣơng trình đồng hành với thanh thiếu nhi trong học 

tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ: Tổ chức và 
phối hợp tổ chức có chiều sâu và chất lượng các phong trào thi 
đua học tập, nghiên cứu khoa học trong trường học và mạnh 
dạn ứng dụng trong thực tế; tổ chức các hoạt động hỗ trợ học 
sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường.  

 

 - Chƣơng trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập 

nghiệp: Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, duy trì và nhân rộng 

các mô hình, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi; tổ chức 

các hoạt động tư vấn hướng nghiệp trong các trường trung học 

phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường 

xuyên. 

 

-  Chƣơng trình đồng hành với thanh thiếu nhi phát triển 

kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh 

thần: Đẩy mạnh các hình thức huấn luyện, bồi dưỡng kỹ năng 

xã hội, nhân rộng mô hình, khuyến khích động viên và tổ chức 

các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu nhi tự học tập kiến thức, rèn 

luyện kỹ năng. 
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CÅU LÄC BỘ THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN CAO BẰNG DISCOVERY (CBD) 

VỚI HOÄT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN VÌ AN SINH XÃ HỘI 

Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên tình nguyện Cao Bằng Discovery đƣợc thành lập từ 

năm 2013. Từ những ngày đầu thành lập CLB với 20 thành viên đang sinh sống và làm việc 

tại thành phố Cao Bằng. Đến nay CLB đã phát triển hơn 200 tình nguyện viên ở trong và 

ngoài tỉnh, các thành viên tham gia thiện nguyện đều có sức trẻ, nhiệt huyết, lòng nhân hậu, 

muốn đóng góp công sức cho cộng đồng với khẩu hiệu: Cùng chung tay vì một Cao Bằng 

tƣơi đ p hơn. 

rung bình một tháng, CLB tổ chức 3 
hoạt động, một năm ít nhất 20 hoạt động 
tình nguyện giúp đỡ người nghèo, người 
khó khăn, gia đình chính sách, trẻ em 

nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc thù trong 
tỉnh. Trên mỗi chuyến đi, cùng với việc tặng 
quà hỗ trợ, các thành viên CLB thường di 
chuyển bằng xe máy nên chặng đường luôn có 
người giám sát, đảm bảo hoạt động của đoàn 
được an toàn. Không chỉ tự đóng góp kinh phí 
để hoạt động từ thiện, các thành viên của CLB 
còn tích cực huy động thêm các nguồn khác với 
mong muốn giúp đỡ được nhiều hơn những hoàn 
cảnh khó khăn.  

Những năm qua, CLB luôn tích cực 

hưởng ứng, tổ chức các hoạt động vì an sinh xã 

hội, nhất là vào các dịp lễ, Tết như: Chương 

trình “Gói bánh chưng xanh – Ấm lòng ngày 

Tết”; “Cùng em đến trường”; “Trao con giống 

cho bà con vùng cao”; “Vầng trăng cho em”; 

“Mái ấm vùng cao”… Bên cạnh đó, CLB 

thường xuyên vận động ủng hộ người nghèo có 

hoàn cảnh neo đơn; đưa các bệnh nhân có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn đi khám chữa bệnh tại 

tuyến Trung ương; tham gia các đợt hiến máu 

tình nguyện do Hội LHTN tỉnh - Hội chữ Thập 

đỏ tỉnh phát động cũng như hiến máu cho bệnh 

nhân cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh… 

Những việc làm đó đã góp phần đem sức trẻ 

của thanh niên đến khắp nơi, giúp những người 

già neo đơn, học sinh nghèo vùng cao, những 

mảnh đời bất hạnh có thêm động lực, niềm tin 

để tiếp tục vượt qua những gian nan trong cuộc 

sống. Qua 4 năm hoạt động, CLB đã kêu gọi, 

huy động ủng hộ được hơn 5 tỷ đồng từ các 

tấm lòng hảo tâm trên khắp mọi miền Tổ quốc. 

Anh Nguyễn Việt Anh – Chủ nhiệm 

CLB tâm niệm “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng 

mình”, anh luôn biết cách vượt qua những trở 

ngại, khó khăn trong cuộc sống để hoàn thành 

 

Chương trình “Cùng em đến trường” 

tốt công việc của mình với tinh thần dám nghĩ, 

dám làm và dám chấp nhận hy sinh bản thân để 

giúp đỡ, cưu mang và cứu sống người khác. 

Với mong muốn tổ chức tốt các hoạt động 

thiện nguyện tại địa phương, anh luôn trăn trở, 

suy ngẫm để tìm ra cách làm hiệu quả, tiết 

kiệm nhất đối với các hoạt động.  

Một trong những hoạt động rất ý nghĩa, 

mang lại niềm vui và để lại dấu ấn sâu đậm cho 

các thành viên trong CLB đó là việc giúp đỡ 

trường hợp chị Lý Mùi Xiên, dân tộc Dao xóm 

Bản Pát, xã Mai Long (Nguyên Bình) có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo. 

Chị có khối u lớn chiếm hết diện tích mặt, gây 

khó khăn cho sinh hoạt hằng ngày. CLB đã kêu 

gọi các nhà hảo tâm ủng hộ được hàng trăm 

triệu đồng và đưa chị đi phẫu thuật tại Hà Nội. 

Sau khi phẫu thuật thành công, với số tiền được 

ủng hộ chị đã tặng 30 triệu đồng cho một cháu 

bé bị bệnh tim bẩm sinh để phẫu thuật và tặng  

(Xem tiếp trang 32

T 
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ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG 

 

 

I. HOẠT ĐỘNG CẤP TỈNH 

1. Tuổi trẻ Cao Bằng Ra quân Chiến 

dịch thanh niên tình nguyện h  2017 và phát 

động “Ngày công lao động xã hội chủ nghĩa” 

Ngày 04/6/2017, tại Xã Hồng Việt, 

huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Ban Thường vụ 

Tỉnh Đoàn Cao Bằng đã tổ chức Lễ xuất quân 

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017 và 

phát động “Ngày công lao động xã hội chủ 

nghĩa ”. 

 

Đ/c Vũ Khắc Quang - Bí thư Tỉnh Đoàn nhận cờ 

phát động Lễ xuất quân Chiến dịch thanh niên     

tình nguyện hè 2017 và “Ngày công lao động         

xã hội chủ nghĩa” 

Với chủ đề “Tuổi trẻ Cao Bằng chung 

tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn 

minh”. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 

năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cao  

Bằng sẽ được triển khai trong toàn tỉnh từ 1/6 

đến 31/8/2017 lấy địa bàn trọng tâm là các 

huyện nghèo, xã nghèo, vùng sâu vùng xa, biên 

giới, các xã chỉ đạo điểm cấp tỉnh và cấp 

huyện, thành phố về xây dựng nông thôn mới.  

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ 

chức đã trao kinh phí hỗ trợ cho 05 hộ gia đình 

đưa gia súc gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà (2 

triệu/hộ); hỗ trợ kinh phí xây dựng 02 Nhà 

Nhân ái cho 02 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) 

nghèo của huyện Hòa An (20 triệu/nhà); tặng 

20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn, vượt khó học tốt; tặng 12 suất quà cho 

gia đình chính sách và thương binh liệt sỹ trên 

địa bàn xã. Sau buổi Lễ, hơn 560 ĐVTN tham 

gia các hoạt động: Khởi công làm mới 200m 

đường bê tông liên thôn, xóm Đỏng Chỉa, xã  

 

 

Hồng Việt và cắm biển đường thanh niên – phụ 

nữ tự quản; Nạo vét khơi thông 500m mương 

thủy lợi nội đồng xóm Dẻ Đoóng và cắm biển 

tuyến mương thanh niên – nông dân tự quản; 

phát quang 200m đường dân sinh tại trụ sở 

trường Tiểu học và THCS Hồng Việt. Đồng 

thời, tổ chức các hoạt động vui hè cùng thiếu 

nhi và tuyên truyền Luật an toàn giao thông 

cho 220 thiếu nhi xã Hồng Việt, huyện Hòa 

An. Tổng các hoạt động trị giá 120 triệu đồng. 

2. Bồi dƣỡng nghiệp vụ cho Bí thƣ 

Đoàn cơ sở năm 2017 

Từ ngày 06 - 12/6/2017, Tỉnh Đoàn 

thanh niên phối hợp với Trường Chính trị 

Hoàng Đình Giong tổ chức lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác Đoàn thanh niên cơ sở năm 

2017 cho 60 học viên là Bí thư, Phó Bí thư 

Đoàn xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.  

 
Học viên lớp bồi dưỡng đi thực tế và thực hành 

các kỹ năng công tác Đoàn 

Tại đây, các học viên được bồi dưỡng lý 

luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đoàn – 

Hội – Đội, tập trung vào các nội dung nghiệp 

vụ công tác tổ chức xây dựng Đoàn, nghiệp vụ 

công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, nghiệp 

vụ công tác tuyên giáo, phương pháp công tác 

của người cán bộ Đoàn; kỹ năng tổ chức các 

hoạt động tập thể trong thanh thiếu nhi; các 

chương trình tín dụng đang thực hiện cho 

ĐVTN… 
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3. Sinh hoạt chi đoàn điểm trên địa 

bàn dân cƣ năm 2017 

Từ ngày 08 – 16/6/2017, Tỉnh Đoàn 

thanh niên tổ chức sinh hoạt chi đoàn điểm trên 

địa bàn dân cư năm 2017 tại 10 xã, thị trấn 

thuộc các huyện: Thông Nông, Trùng Khánh, 

Hòa An, Nguyên Bình và Quảng Uyên thu hút 

sự tham gia của các Bí thư, phó Bí thư Đoàn 

các xã, xóm và 800 ĐVTN. 

 

Sinh hoạt chi đoàn tại xã Cần Nông                  
(huyện Thông Nông) 

Tại các buổi sinh hoạt, ĐVTN đã được 

học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh năm 2017; phổ biến nội 

dung về chủ quyền Việt Nam đối với hai quần 

đảo Hoàng Sa, Trường Sa  và ba văn kiện quản 

lý biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; 

các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp và học các bài dân vũ 

cho thanh niên. 

4. Ra quân hƣởng ứng Ngày thế giới 

phòng, chống ma tuý 26/6 

Sáng 26/6/2017, Ban Chỉ đạo Nghị quyết 

liên tịch (NQLT) 03 tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ 

ra quân hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống 
  

 
Các đơn vị tham gia ký cam kết không sử dụng,  

tàng trữ, buôn bán, vận chuyển ma túy 

ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 

26/6 với chủ đề “Cộng đồng chung tay hỗ trợ 

người nghiện ma túy” thu hút sự tham gia của 

250 ĐVTN. 

Tại buổi Lễ, ĐVTN đã được thông tin  

về tình hình công tác phòng, chống ma túy trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng; công tác tham gia đấu 

tranh với tệ nạn ma túy của Đoàn thanh niên; 

ký cam kết không sử dụng, tàng trữ, buôn bán, 

vận chuyển ma túy và kiên quyết đấu tranh với 

tệ nạn ma túy. Sau buổi lễ, đông đảo ĐVTN 

tham gia diễu hành tuyên truyền, cổ động 

phòng chống ma túy trên các trục đường quanh 

khu vực  thành phố Cao Bằng. 

5. 126 chiến sỹ nhí tham gia chƣơng 

trình Học kỳ quân đội năm 2017 

Từ ngày 20-29/6/2017, Tỉnh Đoàn thanh 

niên phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo, Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức chương trình 

“Học kỳ quân đội” năm 2017 với sự tham gia 

của 126 học viên. 

 

Chương trình Học kỳ quân đội năm 2017 

Trong thời gian diễn ra chương trình, các 

chiến sỹ đã được huấn luyện và trang bị nhiều 

nội dung: Hướng dẫn nội vụ gấp chăn màn, 

quần áo, giày dép, khăn mặt; huấn luyện điều 

lệnh, đội ngũ tay không, đi đều, nghiêm nghỉ; 

kỹ năng giao tiếp, tìm hiểu về lịch sử quê 

hương đất nước, con người Việt Nam; kỹ năng 

tổ chức hoạt động tập thể, khiêu vũ quốc tế, 

nhảy dân vũ các bài hát về quân đội, viết thư 

nhà, giao lưu văn nghệ và nhiều hoạt động bổ 

ích khác. 
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6. 21 Đội hình tình nguyện Tiếp sức 

mùa thi trên địa bàn tỉnh  

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 diễn ra 

từ ngày 21/6 – 24/6/2017, trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng có 21 điểm thi với 4.791 thí sinh, trong 

đó có hơn 500 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn 

cần được hỗ trợ. 

 
Đội tình nguyện Tiếp sức mùa thi tại điểm thi 

trường THPT Hòa An 

Từ ngày khai mạc kỳ thi, trên 350 tình 

nguyện viên là ĐVTN của các huyện, thành 

Đoàn, Đoàn trực thuộc ra quân Tiếp sức mùa 

thi tại tất cả các điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh 

nhằm hỗ trợ thí sinh và người thân với các hoạt 

động xuyên suốt kỳ thi, như: Tổ chức tiếp đón, 

hỗ trợ đưa đón thí sinh đi thi; hỗ trợ thí sinh và 

người nhà tìm kiếm nhà trọ miễn phí hoặc giá 

rẻ gần địa điểm thi, điểm ăn uống hợp vệ sinh, 

phục vụ trông xe, nước uống miễn phí. Tổ chức 

thăm và tặng quà cho thí sinh có hoàn cảnh khó 

khăn tham dự kỳ thi. Phối hợp với các trường 

THPT trên địa bàn tỉnh tổ chức cho thí sinh 

đăng ký nội dung cần tiếp sức, hỗ trợ trong kỳ 

thi, hướng dẫn thí sinh đến địa điểm làm thủ 

tục dự thi… 

II. HOẠT ĐỘNG CẤP CƠ SỞ 

1. Các hoạt động hƣởng ứng Chiến 

dịch Thanh niên tình nguyện h  2017 

Tại Thông Nông: Ngày 19/5, Ban 
Thường vụ Huyện Đoàn, Ủy ban Hội LHTN 
Việt Nam huyện tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch 
Thanh niên tình nguyện hè năm 2017. Ngay 
sau lễ ra quân đã diễn ra Ngày hội Thầy thuốc 

trẻ làm theo lời Bác năm 2017 với các nội 
dung: Hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng; khám 
bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 87 học sinh 
trường tiểu học và THCS Thanh Long, với 
tổng giá trị tiền thuốc là 3.500.000 đồng; ra 
quân nạo vét, tổng vệ sinh và cắm biển tuyến 
mương tự quản “Thân thiện môi trường” tại 
xóm Lũng Vẩy, xã Thanh Long với chiều dài 
1,5km; khánh thành Nhà nhân ái thanh niên – 
Công trình thanh niên cấp huyện chào mừng 
Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022;  

 
BTV Huyện Đoàn Thông Nông khánh thành        

Nhà Nhân ái  

Tại Bảo Lạc: Ngày 3/6, Huyện Đoàn 

thanh niên phối hợp với Bệnh viện đa khoa 

huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức chương 

trình khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp 

phát thuốc miễn phí cho nhân dân xã Hưng 

Thịnh (tổng giá trị tiền thuốc gần 10 triệu 

đồng); tặng quà cho 9 gia đình thương binh liệt 

sỹ, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. Nhân dịp 

này, hơn 50 ĐVTN xã Hưng Thịnh cùng ra 

quân tu sửa gần 1 km đường giao thông. 

 

Y, bác sỹ khám chữa bệnh cho nhân dân                

xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc 
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Tại Phục Hòa:  

Ngày 27/5, Huyện Đoàn tổ chức ra quân 

giúp dân làm đường bê tông nông thôn tại xóm 

Nà Nhai - Nà Suối A, xã Hồng Đại. Hoạt động 

có gần 200 ĐVTN tham gia đổ bê tông tuyến 

đường với chiều dài 200m, rộng 2,5 mét, được 

nhà nước hỗ trợ 20 tấn xi măng theo Chương 

trình bê tông nông thôn nhà nước và nhân dân 

cùng làm. 

Ngày 24/6, Chi đoàn Bệnh viện đa khoa 

huyện, Chi đoàn Trung tâm y tế huyện, Hội 

chữ thập đỏ huyện và Trung tâm Viettel Phục 

Hòa đã thực hiện khám, chữa bệnh và cấp phát 

thuốc miễn phí trị giá trên 4 triệu đồng cho hơn 

120 người dân trên địa bàn xóm Bản Chang và 

xóm Cốc Khuyết, xã Đại Sơn; tuyên truyền về 

công tác môi trường, sức khỏe sinh sản vị 

thành niên, hướng dẫn người dân ăn ở hợp vệ 

sinh, phòng tránh ngộ độc thực phẩm và những 

bệnh dịch truyền qua thực phẩm, việc chăm sóc 

bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng 

đồng; trao tặng 20 suất quà cho các em học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn, 02 suất quà cho 

02 thương binh tại xã Đại Sơn. 

 

Khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho  

bà con nhân dân xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa 

Tại Hạ Lang: Ngày 18/6, Huyện Đoàn - 

Hội LHTN Việt Nam huyện Hạ Lang tổ chức 

Chương trình ra quân "Ngày Chủ nhật xanh" 

làm đường giao thông nông thôn tại xóm Bản 

Luông, xã Cô Ngân, huyện Hạ Lang. Hoạt 

động thu hút sự tham gia của 200 ĐVTN. Tại 

Chương trình, Ban tổ chức đã trao 21 suất quà 

cho các gia đình chính sách, gia đình có công 

với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn 

trong xóm Bản Luông, xã Cô Ngân. Đồng thời 

diễn ra các hoạt động: Làm mới đường giao 

thông nông thôn với chiều dài 400m, rộng 

2,5m, dày 12cm; cắm biển tuyến đường Đoàn 

Thanh niên - Hội LHPN tự quản Xanh - Sạch - 

Đẹp. 

 
 

ĐVTN tích cực làm đường giao thông nông thôn 

Đoàn thanh niên Công an tỉnh: Ngày 

01/7, Đoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp 

với huyện Đoàn Trùng Khánh và Hội đồng 

hương sinh viên Cao Bằng tại học viện An ninh 

nhân dân tổ chức chiến dịch Hành quân xanh  

 

Đại diện Đoàn TN Công an tỉnh trao quà  

cho ông Hoàng Văn Quang, 
 cựu chiến binh tại xã Ngọc Khê, 

 huyện Trùng Khánh 
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2017 “Theo bước chân những người anh hùng” 

tại huyện Trùng Khánh. Trong chương trình, 

ĐVTN đã tổ chức Lễ báo công, dâng hương 

dâng hoa, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại 

nghĩa trang liệt sỹ huyện Trùng Khánh; thăm 

hỏi, trao tặng 04 suất quà, mỗi suất trị giá 

1.200.000 nghìn đồng cho 04 gia đình chính 

sách, thương bệnh binh tại 02 xã Ngọc Khê, 

Đình Phong thuộc huyện Trùng Khánh .  

Đoàn khối các cơ quan tỉnh: Ngày 

08/7, Cụm thi đua số 2 tổ chức thăm hỏi, tặng 

quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Mông Thị 

Nhất và gia đình các đồng chí thương binh, 

bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với 

cách mạng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày 

Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) tại 

xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc. Trong 

chương trình, Đoàn cũng đã đến thăm quan di 

tích lịch sử Đồng Mu, nơi liệt sĩ Xuân Trường 

– Người liệt sĩ đầu tiên của Quân đội nhân dân 

Việt Nam hi sinh; thăm hỏi, trao tặng 15 suất 

quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ với 

tổng trị giá trên 6 triệu đồng.  

 

Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức thăm hỏi, 
tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng     

Mông Thị Nhất 

2. 18/19 đơn vị hoàn thành Đại hội 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện 

Tính đến ngày 15/8/2017, 18/19 đơn vị 

đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện, nhiệm kỳ 2017 

– 2022. Đơn vị trường Cao đẳng sư phạm tỉnh 

dự kiến tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh ngày 26 – 27/8. 

 

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện 
Thông Nông lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 

Trong quá trình tổ chức Đại hội, hầu hết 

các văn kiện trình Đại hội đều có sự chuẩn bị 

nghiêm túc về nội dung, tổ chức lấy ý kiến theo 

đúng hướng dẫn của đoàn cấp trên. Trong quá 

trình diễn ra Đại hội, nội dung văn kiện tiếp tục 

nhận được những ý kiến góp ý của các đại biểu 

về các vấn đề mà đoàn viên, thanh niên quan 

tâm. Công tác nhân sự được cấp ủy và Tỉnh 

Đoàn quan tâm chỉ đạo, Ban chấp hành Đoàn 

của 18 đơn vị đã chủ động, tích cực chuẩn bị 

nhân sự đảm bảo đúng quy trình, quy định về 

tiêu chuẩn cán bộ Đoàn để tham mưu cấp ủy, 

Tỉnh Đoàn. Chương trình Đại hội của các đơn 

vị đều thực hiện đầy đủ nội dung, phù hợp điều 

kiện thực tế của đơn vị; trình tự diễn ra các nội 

dung hợp lý, đúng nguyên tắc, quy định, đảm 

bảo tính trang trọng... 

Theo kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các 

cấp của Ban Chấp hành Đoàn tỉnh Cao Bằng 

(ban hành ngày 12/8/2016), các huyện, thành 

Đoàn, Đoàn trực thuộc sẽ hoàn thành Đại hội 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện trong 

tháng 8/2017, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 

– 2022 dự kiến tổ chức ngày 19 – 20/9. 

Ban Tuyên giáo
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THÔNG BÁO 

Tuyển lao động 

Trung tâm giới thiệu việc làm 

thanh niên tỉnh Cao Bằng thông báo 

tuyển lao động với nội dung sau: 

 Công ty cổ phần đầu tƣ xây 

dựng Trƣờng Thịnh cần tuyển: 

- 01 kiến trúc sư chuyên ngành 

kiến trúc dân dụng 

- 01 kiến trúc sư chuyên ngành 

xây dựng dân dụng và công nghiệp 

* Đ ề  k  n t yển   n : 

- Giới tính: Nam 

- Trình độ : Đại học 

- Tốt nghiệp một trong hai 

trường: Đại học xây dựng Hà Nội 

hoặc Đại học kiến trúc Hà Nội 

*Thờ     n n   hồ  ơ: Từ ngày 

10/7/2017 đến 31/12/2017 

* Đị  chỉ n   hồ  ơ: 

- Trung tâm giới thiệu việc làm 

thanh niên tỉnh Cao Bằng. 

- Địa chỉ Số 081, phố Xuân 

Trường, phường Hợp Giang, TP Cao 

Bằng, tỉnh Cao Bằng - điện thoại: 

02063.859.886. Hoặc Công ty CP tư 

vấn đầu tư xây dựng Trường Thịnh, 

địa chỉ nhà C, nhà khách UBND Tỉnh, 

phố Hoàng Như, phường Hợp Giang, 

TP Cao Bằng – điện thoại: 

02063.959.555, 0868.355.966  (gặp 

chị Lan ). 

CÅU LÄC BỘ THANH NIÊN TÌNH 

NGUYỆN CAO BẰNG… 

(Tiếp theo trang 26) 

…cho 24 hộ dân xóm Bản Pát, xã Mai Long 

(Nguyên Bình) mỗi hộ 50 kg gạo. Từ số tiền 

còn lại được quyên góp, CLB đã giúp chị làm 

sổ tiết kiệm hơn 100 triệu đồng và mua 2 con 

trâu để gia đình chị phát triển chăn nuôi.  

Ngoài ra, CLB Thanh niên tình nguyện 

Cao Bằng Discovery cũng đã giúp đỡ rất nhiều 

trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

như: Dựng nhà cho cụ bà 105 tuổi sống một 

mình giữa hốc đá thuộc xóm Lũng Năm - Bắc 

Hợp – Nguyên Bình; giúp đỡ bé Nông Thế 

Anh tại Hà Quảng mồ côi cả cha lẫn mẹ bị u 

não do di chứng của sốt cao chuyển ra Trung 

Tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng và đưa đi 

khám chữa bệnh… 

Với nhiều hoạt động thiện nguyện vì an 

sinh xã hội, năm 2016 CLB được Hội chữ thập 

đỏ tỉnh Cao Bằng tặng giấy khen đã có thành 

tích trong phong trào hiến máu tình nguyện 

giai đoạn 2015 – 2016; cá nhân Anh Nguyễn 

Việt Anh – Chủ nhiệm CLB được Hội LHTN 

Việt Nam tỉnh Cao Bằng tặng danh hiệu Thanh 

niên sống đẹp năm 2016. 

 Lan Hƣơng  

 Ban Đoàn kết – tập hợp thanh niên 


