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Tuổi trẻ Bình Dương đoàn kết hành động 

20-03-2021 

 

Hôm qua (19-3), Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn đã long trọng tổ chức kỷ 

niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021). Tham 

dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 

nguyên Chủ tịch nước; Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh 

ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng Thường trực Tỉnh đoàn Sông Bé - 

Bình Dương qua các thời kỳ. 

 

 
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn  

TNCS Hồ Chí Minh cho các cá nhân. Ảnh: QUỐC CHIẾN 

 

Kế thừa, phát huy truyền thống 
Tại lễ kỷ niệm, BTV Tỉnh đoàn đã ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm của Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh. Trải qua 90 năm rèn luyện và trưởng thành, kế thừa truyền thống 

lịch sử vẻ vang của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, cùng các thế hệ thanh niên Việt Nam 

nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang. 

Kế thừa và phát huy truyền thống đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu 

nhi của tỉnh Bình Dương luôn bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của địa 

phương, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các hoạt động của 

Đoàn đều chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, văn hóa cho thanh 
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thiếu nhi; phát huy tính chủ động, sáng tạo, xung kích của đoàn viên thanh niên tham 

gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tình nguyện vì cộng đồng, tình nguyện 
lên đường bảo vệ Tổ quốc. 

Công tác xây dựng Đoàn - Hội - Đội có nhiều chuyển biến tích cực từ cơ sở đến 

tỉnh, chất lượng đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn dân cư, trong doanh nghiệp, 

cơ quan, trường học ngày càng được nâng cao. Tổ chức Đoàn thường xuyên bồi dưỡng 

và nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Phong 

trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã huy động và kết nối các nguồn lực của xã hội 

trong chăm lo cho thanh thiếu nhi. Các công trình, phần việc của Đoàn gắn với xây 

dựng nông thôn mới và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị… Nhiều năm liền, 

công tác Đoàn - Hội - Đội của tỉnh vinh dự nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương 
Đoàn và nhận nhiều bằng khen của UBND tỉnh, bộ, ngành Trung ương. 

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh 
90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đợt kỷ niệm có ý nghĩa vô 

cùng sâu sắc đối với đoàn viên thanh niên và các lớp cán bộ Đoàn cả nước nói chung 

và Bình Dương nói riêng. Với ý nghĩa quan trọng đó, ngay từ tháng 6-2020, BTV Tỉnh 

đoàn đã xây dựng kế hoạch, đề ra chương trình cho các hoạt động kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để bảo đảm các hoạt động diễn ra thiết thực 

và chu đáo. Mặt khác, BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo và hướng dẫn 20 đơn vị Huyện, Thị, 

Thành đoàn và Đoàn trực thuộc có kế hoạch kỷ niệm một cách ý nghĩa và thiết thực, 

phù hợp đặc thù từng đơn vị. Đến thời điểm hiện tại, các hoạt động kỷ niệm đã được 

các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh thực hiện sôi nổi. Tất cả các cơ sở Đoàn - Hội trên địa 

bàn tỉnh đã ra quân thực hiện các công trình, phần việc an sinh xã hội, chăm lo cho các 

đối tượng chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là tham gia tuyên 
truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chúc mừng và biểu dương những thành 

tích xuất sắc, những đóng góp to lớn của các cấp bộ Đoàn, của cán bộ, đoàn viên thanh 

niên cho sự phát triển của Sông bé - Bình Dương trong những năm qua; đồng thời đề 

nghị Đoàn Thanh niên tỉnh cần quan tâm thực hiện những vấn đề trọng tâm. Trước hết, 

Đoàn phải tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ chức Đoàn trong 90 

năm qua. Để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp đó, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ Bình 

Dương cần tiếp tục nêu cao lòng tự hào dân tộc, tự hào với truyền thống quê hương, 

giữ vững niềm tin sắt son với Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn gương mẫu đi đầu, 

xung kích sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn phải đặc biệt 

coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa trong thanh 

niên; đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực để kế tục sự nghiệp vẻ 

vang của Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

và của tỉnh. Đoàn phải tổ chức các hoạt động quán triệt sâu sắc trong đoàn viên thanh 

niên tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị 

quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhất là các chủ trương, định hướng, 

nhiệm vụ đối với tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên; tiếp tục đẩy mạnh việc học 
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tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó chú trọng xây 

dựng các điển hình tiên tiến để đông đảo thanh niên, thiếu niên học tập và noi theo; 

tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của chi đoàn, không 

ngừng tập hợp đoàn kết thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, trí thức trẻ. 

Hoạt động của Đoàn phải hướng mạnh về cơ sở, tổ chức các phong trào, hoạt 

động phù hợp với từng đối tượng thanh niên, từng địa bàn thanh niên sinh sống. Các 

phong trào, mô hình hoạt động của Đoàn trong tỉnh phải có những nét đặc trưng riêng, 

phải thiết thực, hiệu quả và mang tính bền vững; bám sát vào định hướng của Trung 

ương Đoàn và định hướng phát triển của tỉnh, đặc điểm tình hình kinh tế Bình Dương, 

đặc biệt là thanh niên công nhân. Đoàn cần mạnh dạn tham mưu đề xuất cấp ủy Đảng, 

chính quyền những cách làm hay, những mô hình sáng tạo để huy động, cổ vũ đoàn 

viên thanh niên tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trước mắt, tổ chức Đoàn chủ động tham gia tích 

cực, hiệu quả để góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh. Cần coi trọng 

việc xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh để luôn xứng đáng là đội dự bị của 

Đảng. Các cấp bộ Đoàn phải quan tâm, củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh 

toàn diện, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên. Đội ngũ cán 

bộ Đoàn phải tiếp tục, chủ động, tích cực không ngừng rèn luyện, học tập để trở thành 

những thủ lĩnh thanh niên có tâm và có tầm, có trình độ chuyên môn tốt, hết lòng hết 

sức vì phong trào… 

Dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã trao tặng bức trướng cho 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh. BTV Tỉnh đoàn cũng đã trao quà tri ân cho Thường 

trực Tỉnh đoàn qua các thời kỳ. Bên cạnh đó, BTV Tỉnh đoàn cũng đã trao tặng Kỷ 

niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 75 cá 

nhân; trao tặng bằng khen của Ban Bí thư T rung ương Đoàn cho 18 tập thể, 82 cá 

nhân và t rao khen thưởng của UBND tỉnh cho 20 tập thể và 40 cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-

2020. 

 K.TUYẾN 

http://baobinhduong.vn/ 

 


