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Những năm qua, triển khai sáng tạo, có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh”, BTV Thành Đoàn đã cụ thể hoá thành cuộc vận động “Tuổi trẻ
Cẩm Phả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. BTV Thành Đoàn đã
thành lập BCĐ do đồng chí Bí thư Thành Đoàn làm trưởng ban, xây dựng kế hoạch từng
năm, triển khai tới tất cả các cơ sở đoàn. Cụ thể là: Xây dựng tủ sách tuổi trẻ làm theo lời
Bác, Nhật ký thanh, thiếu nhi làm theo lời Bác; xây dựng tiêu chí thanh, thiếu nhi tiên tiến
làm theo lời Bác; cuộc thi viết “Những tấm gương cán bộ, đảng viên, công chức, thanh
thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác”; học tập các chuyên đề, gắn với các phong trào
thanh niên.

ĐVTN TP Cẩm Phả hưởng ứng chương trình “Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng

tỉnh xanh, sạch, đẹp và vệ sinh môi trường” do Tỉnh Đoàn phát động.
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Học và làm theo Bác, hàng loạt các phong trào, hành động được triển khai, trở thành động lực
trong lao động, học tập của tuổi trẻ thành phố trên mọi lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị,
giáo dục truyền thống cho ĐVTN được quan tâm thường xuyên, như tổ chức quán triệt, học tập
các chủ trương nghị quyết của Đảng, của Đoàn; học tập 6 bài học lý luận chính trị; tổ chức các
hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc, lồng ghép với các hoạt động,
phong trào thanh niên. Điểm nhấn là toàn Đoàn đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh
hùng liệt sĩ vào tối 26-7 hàng năm; triển khai sâu rộng, hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ với mùa
xuân nơi biên giới”, tạo sự gắn bó mật thiết, củng cố tình cảm quân dân, đồng thời góp phần bồi
dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi... Đội ngũ báo cáo viên,
tuyên truyền viên được xây dựng, củng cố, đẩy mạnh hoạt động; các bản tin thanh niên, truyền
hình thanh niên được duy trì, kiện toàn, thực hiện hiệu quả.

Qua học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, xây dựng,
phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình. Tiêu biểu như chương trình “Thắp sáng
ước mơ thanh thiếu nhi Cẩm Phả”. Hiện các cơ sở đoàn nhận đỡ đầu thường xuyên 57 học sinh
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thành Đoàn còn thường xuyên thăm, tặng quà gia đình người
có công, khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, ngày Quốc tế Thiếu nhi, khai giảng năm học mới,
Tết Trung thu… Các cơ sở đoàn thường xuyên tổ chức các diễn đàn, toạ đàm, tham quan các
mô hình kinh tế, các công trình phần việc thanh niên quản lý; kể chuyện, tuyên dương các tấm
gương điển hình tiên tiến; giao lưu văn nghệ… Trong hoạt động hè năm 2012, Thành Đoàn đã
đẩy mạnh tuyên truyền ĐVTN tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
thông qua các cuộc thi: Chúng em kể chuyện Bác Hồ; tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ
trong các buổi sinh hoạt hè, sinh hoạt chi đoàn. Đến nay 16/16 phường xã, 122/175 nhà văn
hoá thôn, khu có tủ sách “Bác Hồ với thiếu nhi”.

Học và làm theo Bác, ĐVTN luôn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống
cộng đồng, nhất là thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn
mới, xây dựng đô thị văn minh. Điển hình như Đoàn xã Dương Huy đã phối hợp với MTTQ xã
và thành phố xây mới nhà cho 2 hộ nghèo là anh Đặng Văn Minh và anh Ninh Tiến Nghiêm ở
thôn Đồng Mậu; ủng hộ ngày công sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình chính sách trên địa
bàn, xây dựng tuyến đường Đồng Găng - Đoàn Kết, di chuyển chuồng trại cho người dân; nạo
vét kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp; dọn nghĩa trang liệt sĩ xã; quản lý các nhà văn
hoá, đảm bảo an ninh, sạch sẽ; tổ chức lớp trồng hoa cho ĐVTN trong xã...

Công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, nếp sống, lối sống cho ĐVTN luôn được quan tâm, ngày
càng có chiều sâu, đạt nhiều kết quả. Các cơ sở đoàn duy trì, nhân rộng các mô hình phổ biến,
giáo dục pháp luật (đến nay đã xây dựng được 16 CLB “Tuổi trẻ với pháp luật”). Đoàn tổ chức
thành công liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, đôi nhảy, nhóm nhảy đẹp 2
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năm/lần; hưởng ứng, tham gia tích cực các cuộc thi Người đẹp Hạ Long, Missteen, liên hoan đôi
nhảy, nhóm nhảy Hiphop, trò chơi dân gian và hiện đại, khiêu vũ thể thao… do Tỉnh Đoàn tổ
chức, đều đoạt giải cao. Qua đó đã tạo sân chơi lành mạnh cho ĐVTN, đồng thời phát huy
những sở thích, thế mạnh của tập thể, cá nhân.

Học và làm theo lời Bác của tuổi trẻ Cẩm Phả đã và đang đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, huy
động được đông đảo ĐVTN phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, thi đua lao động, học tập,
sáng tạo. Thời gian tới, Thành Đoàn phấn đấu 100% các cơ sở đoàn, hội, đội triển khai có hiệu
quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Cẩm Phả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
hàng năm mỗi đoàn cơ sở có ít nhất một công trình, phần việc thanh niên tiêu biểu làm theo
Bác. Đây là cơ sở để ĐVTN thực hiện tốt nhiệm kỳ 2012-2017 với tinh thần: “Tự hào truyền
thống, hướng tới tương lai, tuổi trẻ Cẩm Phả xây hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, tình nguyện
vì quê hương giàu đẹp, văn minh”.
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