
TUỔI TRẺ BÌNH DƯƠNG: TÍCH CỰC HỌC TẬP, LÀM THEO BÁC 

 Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tuổi trẻ Bình Dương đã góp phần 

cùng cả hệ thống chính trị tại địa phương sáng tạo nên những mô hình mới, cách làm hay, 

xây dựng nên nhiều cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh. 
 Làm theo gắn với nhiệm vụ chuyên môn   

Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, công tác chỉ đạo và triển khai của Ban Thường vụ (BTV) 

Tỉnh đoàn luôn bám sát theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Trung ương Đoàn. Từ đó, nhiều tổ chức 

Đoàn đã sáng tạo, có được nhiều nội dung, hình thức thiết thực trong học tập, làm theo Bác phù 

hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; trở thành việc làm thường xuyên, tạo động lực 

trong thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính 

trị - kinh tế - xã hội của tỉnh. 

 

BTV Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: T.LÊ 

Các phong trào, hoạt động thể hiện việc “làm theo lời Bác” của Đoàn thanh niên (ĐTN) các 

cấp bằng các việc làm cụ thể như: Đăng ký và thực hiện 23 công trình thanh niên cấp tỉnh, 176 

công trình thanh niên cấp huyện, 2.400 phần việc thanh niên làm theo lời Bác cấp cơ sở; hàng 

trăm công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị đã góp phần tham gia phát 

triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn chung của cộng đồng. Các nội dung học tập và 

làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa trong các hoạt 

động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên thanh 

niên (ĐVTN), học sinh, sinh viên, trí thức trẻ, thầy thuốc trẻ, doanh nhân trẻ tham gia với các 

chương trình tiêu biểu như: “Xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên 

tình nguyện hè”, “Tiếp sức mùa thi”, “Tiếp sức đến trường”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, 

tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Ngày hội Doanh nhân trẻ tình nguyện vì cộng đồng” ... 

Chị Phùng Thị Phương Lê, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh chia sẻ: “Việc học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với đặc thù của khối. Do đó, phong trào “3 

trách nhiệm” (trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm với chính 

mình) trong ĐVTN khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ đã tạo sự lan tỏa. Một số công trình, 

phần việc thanh niên gắn với cải cách hành chính được các cơ sở Đoàn đảm nhận và hoàn thành 



tốt (mô hình kýkết bản ghi nhớ chương trình phối hơp̣ tuyên truyền, giải đáp vướng mắc với Chi 

hôị Doanh nghiêp̣ Hàn Quốc, Nhâṭ Bản, Đài Loan, châu Âu, Trung Quốc, Câu lac̣ bôX̣uất nhâp̣ 

khẩu Bình Dương (ĐTN Cục Hải quan); công trình đăng ký khai báo thuế qua mạng (ĐTN Cục 

Thuế)... 

Xây dựng hình ảnh đẹp 
Có thể nói, việc gắn kết thực hiện Chỉ thị 03 với nhiệm vụ chuyên môn ở các cấp bộ Đoàn 

thường xuyên đã tạo sự chuyển biến theo hướng tích cực. Thông qua các hoạt động tình nguyện, 

hình ảnh, cảm nhận về thế hệ trẻ Bình Dương được thể hiện rõ nét qua các việc làm, các công 

trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Nhiều mô hình, cách làm hay trong các khối đối tượng ĐVTN, 

thiếu nhi đã xuất hiện, tiêu biểu như: Mô hình “Sổ vàng, Nhật ký làm theo lời Bác”; “Một giờ 

vàng tiết kiệm điện”; mô hình xây dựng “Quy chế làm việc theo các chuẩn mực đạo đức của 

Bác”; “Tủ sách Bác Hồ; “Ngày lương vì biên cương Tổ quốc, tuổi trẻ Thủ Dầu Một vì biển đảo 

quê hương”; “Hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế gia đình và hỗ trợ thanh niên khó khăn vay vốn 

để học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ” và phong trào “Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí”. Với đặc thù riêng, các chi đoàn, chi hội đã không ngừng đổi mới, sáng 

tạo, tìm ra những phương pháp hay, hiệu quả nhằm triển khai việc học tập và làm theo Bác trong 

sinh hoạt Đoàn, Hội như tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, chương trình Thắp sáng ước 

mơ trong từng đối tượng thanh thiếu nhi, các cuộc thi, hội thi, gặp gỡ và tuyên dương gương 

thanh niên tiên tiến... 

Ông Bùi Hữu Toàn, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá: Trong 5 năm qua, các cấp bộ 

Đoàn đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 03. Minh chứng là đã có nhiều 

điển hình tiên tiến làm theo Bác. Nhiều cá nhân sống có hoài bão, tinh thần trách nhiệm cao 

trong công việc, đặc biệt là biết sống vì cộng đồng, góp phần vào kết quả chung trong toàn Đảng 

bộ địa phương. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng, thời gian qua, việc chuyển biến về học tập 

và làm theo Bác ở các cấp bộ Đoàn còn chưa đều, một số nơi việc làm theo Bác còn chưa rõ nét, 

một số mô hình thực hiện chưa thực sự hiệu quả... Do đó, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cũng 

cần tiếp tục có những mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về 

“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, cần 

nhấn mạnh vào vai trò gương mẫu của người đứng đầu; học tập và làm theo phong cách, tác 

phong Hồ Chí Minh về dân chủ, nêu gương, gần gũi với quần chúng, nói đi đôi với làm… 

 Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm 

theo lời Bác tỉnh giai đoạn 2014-2016, BTV Tỉnh đoàn đã trao bằng khen cho 85 cá nhân là 

những thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2014-2016. Trong đó, UBND tỉnh tặng 

bằng khen cho 20 cá nhân; Tỉnh đoàn khen thưởng 65 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai 

đoạn 2014- 2016. Đồng thời, BTV Tỉnh đoàn cũng đã tặng bằng khen cho 17 tập thể và 18 cá 
nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. 

  

 THANH LÊ 
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