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Bình Dương: Nhiều công trình, hoạt động ý nghĩa  

trong Tháng Thanh niên 

 

TTBD - Hòa chung không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước chào 

mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 

– 26/3/2020), nhằm phát huy trách nhiệm và thể hiện vai trò xung kích, tình 

nguyện của tổ chức Đoàn trong toàn tỉnh, đồng sức, đồng lòng tổ chức thực 

hiện thành công Tháng Thanh niên năm 2020; sáng ngày 29/02/2020, tại 

Thành phố Thuận An, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Dương tổ chức thực 

hiện các công trình, hoạt động ý nghĩa khởi động Tháng Thanh niên năm 

2020 với chủ đề “Thanh niên Bình Dương tình nguyện, sáng tạo vì cộng 

đồng” và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

Virus Covid - 19 gây ra. 

Tham dự các hoạt động có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân - UV BCH 

Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; Nguyễn Thị Tuyết Minh – 

Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương; các đồng chí là Thường trực Tỉnh Đoàn 

và hơn 50 đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. 

Theo đó, nhằm quan tâm chăm lo cho thiếu nhi, đồng thời tạo môi trường 

vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi trên địa bàn Thị xã Thuận An, Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội Tỉnh đã trao công trình măng non Khu vui chơi thiếu 

nhi cho Hội đồng Đội Thành phố Thuận An trị giá 50 triệu đồng - đây là công 

trình được trích từ nguồn kinh phí phong trào Kế hoạch nhỏ năm học 2019-2020 

trong toàn Tỉnh. Đồng thời, góp phần phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do Virus Covid-19 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quyết định trao tặng 

1.000 chai nước rửa tay khô và 1000 khẩu trang cho đoàn viên thanh niên, đặc 

biệt là thanh niên công nhân tại các chi đoàn, chi hội nhà trọ trên địa bàn Thành 

phố Thuận An. 
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Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Bí thư Tỉnh đoàn và Đ/c Trần Bảo Lâm – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, 

Chủ tịch Hội Đồng Đội tỉnh trao tặng các công trình thanh niên cho Thành Đoàn Thuận An 

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Bí thư Tỉnh đoàn và Đ/c Trần Thị Diễm Trinh  – Phó Bí thư 

Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh trao tặng bảng thông tin tuyên truyền về Tổng Bí thư 

Đảng qua các thời kỳ cho Thành đoàn Thuận An 
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Ông Nguyễn Sinh Toàn - Trưởng ban Quản lý Quỹ từ thiện Kim Oanh trao bảng tượng trưng 

trao tặng 01 nhà Khăn quàng đỏ cho Hội đồng Đội tỉnh 

  

 

Khánh thành công trình khu vui chơi miễn phí cho thiếu nhi tại Trung tâm hoạt động thanh 

niên thành phố Thuận An 
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Trao tặng học bổng “Em nuôi của Đoàn” từ nguồn kinh phí Kế hoạch nhỏ của Tỉnh cho thiếu 

nhi vượt khó học tốt trên địa bàn Thành phố Thuận An 
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Gian hàng đổi rác thải lấy "khẩu trang", "nước sát khuẩn" và tuyên truyền phòng chống dịch 

bệnh COVID - 19 của đoàn viên, thanh niên 

  

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2020), nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc 
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vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản 

Việt Nam”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trang bị Ấn phẩm 50 bảng thông tin về 

các đồng chí Tổng bí thư của Đảng và các kỳ Đại hội Đảng cho 20 Huyện, Thị, 

Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh Đoàn 

để đặt tại trụ sở, văn phòng làm việc của các cơ sở Đoàn trong tỉnh. 

Trong khuôn khổ chương trình, tại các điểm công trình, Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội Tỉnh đã tổ chức ra mắt, trao tặng các công trình như: 

Trao tặng 15 suất học bổng “Em nuôi của Đoàn” từ nguồn kinh phí Kế hoạch nhỏ 

của Tỉnh cho thiếu nhi vượt khó học tốt trên địa bàn Thành phố Thuận An; Trao 

tặng công trình thanh niên Trang bị máy tính xách tay cho các Đoàn cơ sở khối 

địa bàn dân cư tại xã An Sơn; Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình 

chính sách và cựu cán bộ Đoàn trên địa bàn Thành phố Thuận An. 

  

 

  



7 

 

 

  

 

Thường trực Tỉnh Đoàn cùng các bạn đoàn viên, thăm hỏi, tặng quà  

cho mẹ Việt Nam anh hùng 

 

Ngay sau chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đến dự lễ khánh 

thành Khu vui chơi thiếu nhi tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi Thị xã 

Thuận An; Thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Định tại phường Lái Thiêu; 

Dự lễ ra mắt Tuyến phố văn minh tại phường Bình Nhâm; Dự lễ ra mắt Chi đoàn 

trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tại phường Bình Chuẩn. Lễ khánh thành công 

trình Thay áo mới cho bức tường cũ tại Trạm Y tế phường Lái Thiêu; Thăm mẹ 
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Việt Nam anh hùng Phạm Thị Trừu và Nguyễn Thị Đấu tại phường Bình Hòa; Dự 

lễ ra mắt Chi đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tại phường Bình Chuẩn. 

Thăm đội hình Thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính tại UBND thị xã 

Thuận An; Thăm đội hình thực hiện công trình chăm sóc, dọn dẹp vệ sinh Con 

đường tri ân tại xã An Sơn; Thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư tại xã An 

Sơn; Dự lễ ra mắt Chi đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tại phường Bình 

Chuẩn. 
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Thường trực Tỉnh Đoàn thăm, tặng quà đội hình thực hiện các hoạt động, công trình, phần 

việc trong ngày ra quân Tháng Thanh niên năm 2020 tại thành phố Thuận An 

 

         Tháng Thanh niên năm nay được xác định với chủ đề “Thanh niên Bình Dương 

tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, với mục đích nhằm tiếp tục đẩy mạnh giáo dục 

lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn cho 

thế hệ trẻ; đổi mới các phương thức hoạt động tình nguyện của thanh niên, đẩy mạnh 
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các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ…qua đó góp sức trẻ xây dựng Bình 

Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình; tạo phong trào thi đua yêu nước sôi 

nổi trên tất cả các lĩnh vực lao động sản xuất, học tập, rèn luyện, trong cán bộ Đoàn, 

ĐVTN nhằm chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII, kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 

26/3/2020). 

  

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN THÁNG THANH NIÊN NĂM 2020  

1. 100% Huyện, Thị, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc và cấp cơ sở có công trình, phần 

việc trong Tháng Thanh niên 2020 

 

2. 100% Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức hoặc phối hợp tổ chức ít 

nhất 01 ngày “Chủ nhật xanh” và 01 ngày “Thứ bảy tình nguyện”;  

 

3. 100% Huyện, Thị, Thành Đoàn xây dựng mới và duy trì nâng cao chất lượng hoạt 

động của các tuyến đường (tuyến hẻm) thanh niên tự quản “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp 

- Văn minh - An toàn” trên địa bàn đô thị. 

  

4. 100% Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức đồng loạt Ngày đoàn 

viên 2020 và chỉ đạo 100% Liên đội tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” trong khối 

Tiểu học, ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” trong khối THCS.  

 

5. Mỗi Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trồng mới ít nhất 450 cây xanh;   

 

6. Mỗi Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc phấn đấu kết nạp đoàn viên mới 

và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đạt theo chỉ tiêu phân bổ của 

nhiệm kỳ (phấn đấu trong tháng thanh niên cả tỉnh kết nạp 5.000 đoàn viên mới và giới 

thiệu ít nhất 500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp).  

 

7. Mỗi Huyện, Thị, Thành Đoàn tổ chức tư vấn mùa thi, hướng nghiệp cho ít nhất 500 

thanh niên, học sinh THCS và THPT; giới thiệu việc làm cho ít nhất 100 thanh niên;   

 

8. Mỗi Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc khởi công xây dựng ít nhất 01 khu 

vui chơi cho thiếu nhi hoặc 01 Ngôi nhà Khăn quàng đỏ hoặc 01 Ngôi nhà Nhân ái cho 

thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.   

 

9. Phấn đấu mỗi Đoàn trường Cao đẳng, Đại học hỗ trợ ít nhất 01 đề tài nghiên cứu 

khoa học, dự án, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của thanh niên được ứng dụng vào thực 

tiễn.  
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10. Phấn đấu Mỗi Huyện, Thị, Thành Đoàn thành lập mới ít nhất 01 tổ chức Đoàn - 

Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đẩy mạnh thực hiện các chỉ 

tiêu khác được Đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân (TNCN) tỉnh Bình Dương 

đề ra trong năm.  

 

11. Mỗi Huyện, Thị, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đề xuất ít nhất 625 ý tưởng, sáng 

kiến  

 

12. Phấn đấu tổng dư nợ vốn vay ủy thác do tổ chức Đoàn quản lý đạt tối thiểu 81 tỷ 

đồng.  

  

13. 100% chi đoàn, Đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt chính trị theo chủ điểm với chủ đề 

“Tuổi trẻ Bình Dương sắt son niềm tin với Đảng”.  

 

14. 100% Đoàn cấp huyện và đoàn cấp cơ sở triển khai tuyên truyền phòng chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp do virus Covid-19 gây ra.  

Với ý nghĩa và quyết tâm hành động của Tuổi trẻ Bình Dương, tin tưởng Tháng Thanh 

niên năm 2020 sẽ thực hiện được thành công các công trình, phần việc thanh niên thiết 

thực, ý nghĩa; tạo tiền đề thực hiện tốt chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu 

nhi năm 2020 “Tuổi trẻ Bình Dương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. 

 

 

Minh Hằng - Ngọc Châu 

http://tuoitrebinhduong.vn/News/mb/15377/binh-duong-nhieu-cong-trinh-hoat-

dong-y-nghia-trong-thang-thanh-nien 

http://tuoitrebinhduong.vn/News/mb/15377/binh-duong-nhieu-cong-trinh-hoat-dong-y-nghia-trong-thang-thanh-nien
http://tuoitrebinhduong.vn/News/mb/15377/binh-duong-nhieu-cong-trinh-hoat-dong-y-nghia-trong-thang-thanh-nien

