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Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội Đại biểu 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ 
14, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Thay mặt Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh, tôi gửi tới đồng chí Bí thư Trung 
ương Đoàn, các vị đại biểu khách quý, các đồng chí 
cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, cùng 248 đại biểu chính 
thức của Đại hội lời chào trân trọng và lời chúc sức 
khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Những năm qua, Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh 
đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh 
vực như: Kinh tế liên tục tăng trưởng cao. Cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng 
và dịch vụ chiếm trên 95%. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - 
xã hội đứng trong tốp đầu cả nước như: GRDP bình 
quân đầu người, giá trị sản xuất công nghiệp, kim 
ngạch xuất khẩu đứng thứ 2; thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài đứng thứ 5; quy mô nền kinh tế đứng thứ 6; 
thu ngân sách Nhà nước đứng thứ 10. Các lĩnh vực 
văn hoá - xã hội được chăm lo, phát triển, an sinh 
xã hội được đảm bảo; tỷ lệ trường học kiên cố hóa, 
tỷ lệ trường chuẩn quốc gia và tỷ lệ phổ cập giáo 
dục trẻ em mầm non 5 tuổi đứng thứ nhất; tỷ lệ phổ 
cập tiểu học giai đoạn 2 đứng thứ 2 cả nước; chương 
trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao. 
Công tác quốc phòng được bảo đảm, an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Công tác xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích 
cực. Những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh 
nhà đạt được trong thời gian qua là kết quả của tinh 
thần đoàn kết, thống nhất cao; sự tập trung, quyết 
liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và 
tổ chức thực hiện của cấp uỷ, chính quyền, các sở, 
ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và 
các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong đó, có sự 
đóng góp tích cực của các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ 
trong tỉnh.

Cùng với những thành tựu chung của toàn tỉnh, 
trong 05 năm qua, tập thể Ban Chấp hành Tỉnh đoàn 
đã đoàn kết, thống nhất, bám sát sự chỉ đạo của Trung 
ương Đoàn, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và nhu cầu chính 
đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi; thực hiện tốt tinh 

thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10; 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, 19; đã cơ 
bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13 chỉ tiêu 
lớn mà Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ 13 đặt ra.

Tôi đồng ý với những kết quả nổi bật được nêu 
trong báo cáo trình Đại hội về các lĩnh vực: công tác 
giáo dục; phong trào hành động cách mạng; công tác 
xây dựng tổ chức Đoàn, đoàn kết tập hợp thanh niên, 
Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 
công tác phụ trách Đội, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, 
nhi đồng và công tác Quốc tế thanh niên. Trong đó, 
nhiều hoạt động mang tính chủ động, sáng tạo của 
tuổi trẻ; mang dấu ấn, màu sắc riêng của thanh niên 
Bắc Ninh, phù hợp với đặc điểm của tỉnh, tiêu biểu 
như: Phong trào “Sáng tạo trẻ”, “Thắp sáng ước mơ 
tuổi trẻ Bắc Ninh”, “Mượn đất lập nghiệp”, Cuộc vận 
động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”: 
Phong trào “ Hành trình xanh”; “Thắp sáng đường quê”; 
“Mái ấm thanh niên” và Chương trình “Tuổi trẻ Bắc Ninh 
chung tay làm sạch ruộng đồng”… thu hút đông đảo 
đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia hưởng ứng. Nhiều 
giải pháp sáng tạo, cải tiến trong sản xuất, kinh doanh, 
trong cải cách hành chính, trong học tập, lao động và 
công tác, nâng cao kỹ năng xã hội được áp dụng vào 
thực tiễn, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của 
địa phương; từng bước chăm lo tốt hơn nhu cầu, lợi ích 
chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, thanh thiếu nhi. 

toàn văn phát biểu tại đại hội đại biểu đoàn tncs hồ chí minh 
tỉnh bắc ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến Ủy viên BCHTW Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy Trưởng Đoàn ĐBQH khu vực tỉnh Bắc 
Ninh phát biểu tại Đại hội.

H

“Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi 
để thanh niên cống hiến, phấn đấu, 
rèn luyện và trưởng thành, tìm được lẽ 
sống cao đẹp cho mình”.
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Các hoạt động của Đoàn ngày càng tạo sức lan tỏa 
rộng khắp trong tuổi trẻ và nhân dân; hình ảnh của tổ 
chức Đoàn ngày càng được khẳng định.

Những kết quả đó đã khẳng định vai trò xung kích, 
sáng tạo của tuổi trẻ trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng 
quê hương, đất nước. Tại Đại hội này, thay mặt Tỉnh ủy, 
tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu và những 
thành tích xuất sắc mà cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu 
nhi tỉnh nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua!

Cũng nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn chân 
thành đến sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện, giúp 
đỡ của Trung ương Đoàn; sự phối hợp, cộng tác của 
các Tỉnh Đoàn trong cụm Trung du Bắc Bộ và các thế 
hệ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ đã cổ vũ, động viên 
cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của 
tỉnh. Chúng tôi mong rằng tuổi trẻ Bắc Ninh sẽ tiếp tục 
nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa của 
các đồng chí để công tác đoàn và phong trào thanh 
thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển!

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Đoàn 
và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua vẫn 
còn những hạn chế, tồn tại được nêu trong báo cáo 
cũng như các đại biểu đã chỉ ra. Tôi đề nghị Đại hội 
thảo luận nghiêm túc, tìm giải pháp sớm khắc phục 
trong nhiệm kỳ tới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn 
biến phức tạp. Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập 
quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Việt Nam đang trong 
thời kỳ thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng 
ASEAN và WTO. Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh 
đang tập trung mọi nguồn lực phấn đấu đưa tỉnh Bắc 
Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào 
năm 2022. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, 
vấn đề khởi nghiệp, công nghệ cao, mạng xã hội đang 
là một xu thế tác động nhiều mặt đến đời sống của 
giới trẻ, tạo nhiều thời cơ, thách thức đan xen. Để thực 
hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ trong giai đoạn mới, 
tôi đồng ý với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm 
kỳ 2017-2022 được nêu trong báo cáo trình Đại hội, 
đồng thời đề nghị Đại hội tiếp thu, thực hiện tốt ý kiến 
của đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Bí Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội. 
Bên cạnh đó, tôi đề nghị các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ 
toàn tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần bám sát 
sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn, chương trình hành 
động số 15 - CTr/TU ngày 01/7/2016 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ 12 và Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

 Ngay sau Đại hội, cần tập trung xây dựng chương 
trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội 

phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương, 
đơn vị. Trong đó, xây dựng lộ trình, giải pháp khắc 
phục những hạn chế, tồn tại; đa dạng hóa nội dung, 
phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động về cơ 
sở; cải tiến công tác chỉ đạo, rõ việc, có chủ đề, chủ 
điểm hàng năm, tập trung vào khâu tổ chức thực hiện. 
Đồng thời, có những tiêu chí để đo lường, đánh giá 
hiệu quả từng mặt công tác; thường xuyên tổ chức 
sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng, biểu 
dương, tôn vinh kịp thời những tập thể tiêu biểu, cá 
nhân điển hình tiên tiến.

Hai là, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục 
đạo đức cách mạng, lối sống, truyền thống văn hóa 
cho thanh niên, để thanh niên Bắc Ninh trở thành 
những người vừa “hồng” vừa “chuyên” theo tiêu chí 
“Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”. Cần tích cực, 
chủ động hơn nữa trong việc thực hiện Nghi quyết 
số 04 - NQ/TU ngày 31/8/2016 của Tỉnh ủy về “Tăng 
cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống 
văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2016 
- 2020” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
Trong đó, cần đề cao sự nêu gương của cán bộ Đoàn, 
Hội, Đội; tăng cường phối hợp giữa tổ chức Đoàn với 
nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục, 
hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng 
cho thế hệ trẻ, phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu 
niên; thực hiện nghiêm túc việc: trực tiếp hát Quốc ca 
khi chào cờ, ý thức xếp hàng nơi công cộng, biết hát 
dân ca Quan họ, hiểu biết về truyền thống văn hóa, 
lịch sử cách mạng của địa phương, đất nước…

Ba là, phải tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để 
thanh niên cống hiến, phấn đấu, rèn luyện và trưởng 
thành, tìm được lẽ sống cao đẹp cho mình. Các phong 
trào hành động cách mạng của Đoàn phải bám sát 
nhiệm vụ chính trị và xuất phát từ thanh niên, vì thanh 
niên, chăm lo những nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp 
pháp của thanh niên, kịp thời định hướng, dìu dắt, giúp 
đỡ thanh niên như những người bạn tin cậy. Trong đó, 
cần tập trung vào các phong trào: “Thanh niên tình 
nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích, bảo 
vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ Bắc Ninh chung tay làm sạch 
ruộng đồng” và 3 chương trình: “Đồng hành với thanh 
niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi 
nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn 
luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng 
cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”. Tiếp tục đẩy 
mạnh các chương trình tình nguyện, vì an sinh xã hội, 
vì cuộc sống cộng đồng; thường xuyên quan tâm hỗ 
trợ thanh niên vay vốn, phát triển sản xuất kinh doanh, 
nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, việc làm, 
kỹ năng xã hội; đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, 
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khuyến khích những thanh niên có tâm huyết, ý chí, 
mong muốn làm giàu cho quê hương, đất nước. Trên 
cơ sở hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Ban Thường 
vụ Tỉnh Đoàn nghiên cứu xây dựng Đề án: Thành lập 
“Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” trực thuộc Tỉnh 
Đoàn; trước mắt cho phép sử dụng nguồn hỗ trợ từ 
Quỹ đầu tư phát triển tỉnh cho các dự án khởi nghiệp 
của thanh niên có đủ điều kiện vay vốn theo quy định. 
Tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên thanh niên tham 
gia các hoạt động Quốc tế và hỗ trợ thanh niên chủ 
động tham gia hội nhập Quốc tế trong giai đoạn mới. 

 Bốn là, cần chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức 
Đoàn, Hội, Đội vững mạnh, đủ sức đảm nhận vai trò 
nòng cốt trong phong trào thanh thiếu nhi, làm cho 
Đoàn xứng đáng là người bạn đồng hành của thanh 
niên và đội dự bị tin cậy của Đảng. Chú trọng nâng 
cao chất lượng cán bộ, đoàn viên. Cán bộ đoàn phải 
năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ vững vàng, hiểu thanh niên, làm bạn và biết chia sẻ 
với thanh niên, đồng thời cần phải biết dẫn dắt, định 
hướng cho thanh niên.

Chủ động quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng 
và luân chuyển cán bộ đoàn; rèn luyện và lựa chọn 
những cán bộ đoàn ưu tú, có đủ phẩm chất và năng 
lực để giới thiệu cho Đảng. Cần tiếp tục mở rộng mặt 
trận đoàn kết tập hợp thanh niên, chú ý thanh niên ở 
khu vực nông thôn, đô thị, doanh nghiệp ngoài quốc 
doanh, doanh nghiệp vốn FDI, nhằm tăng tỷ lệ tập 
hợp thanh niên vào tổ chức; phát huy vai trò của các 
cấp bộ Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
Năm là, các cấp bộ Đoàn cần làm tốt nhiệm vụ 

phụ trách Đội thiếu niên tiền phong và quan tâm chăm 
sóc, hướng dẫn, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đoàn 
viên phải là những tấm gương sáng cho các em học 
tập, noi theo.

Trong phiên làm việc hôm qua, Đại hội đã tín 
nhiệm bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ mới 
gồm 35 đồng chí. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh, tôi chúc mừng sự đoàn kết, thống nhất cao 
của Đại hội và tin tưởng sâu sắc rằng Ban Chấp hành 
khóa 14 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tại phiên làm việc ngày hôm nay, thực hiện các 
nội dung theo chương trình, Đại hội còn có nhiệm vụ 
quan trọng là bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn 
toàn quốc lần thứ 11. Tôi đề nghị các đồng chí đại 
biểu Đại hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
đoàn kết, phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn những 
đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, 
trí tuệ, tiêu biểu, đại diện cho tuổi trẻ toàn tỉnh đi dự 
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính 
quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể tiếp tục quan tâm lãnh đạo, phối hợp, chăm 
lo, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho thanh niên được 
cống hiến và trưởng thành, xứng đáng là lực lượng tiên 
phong xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn 
minh, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh 
đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung 
ương vào năm 2022. /.

Toàn cảnh Đại hội.
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* Danh sách Ban chấp hành tỉnh đoàn khóa xiv.
1. Đ/c nguyễn nhân chinh  - Bí Thư Tỉnh Đoàn.
2. Đ/c thái hải anh   - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.
3. Đ/c nguyễn đức sâm   - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.
4. Đ/c trần văn đăng   - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đoàn.
5. Đ/c nguyễn thị hải   - UVBTV, Bí thư Thành Đoàn Bắc Ninh.
6. Đ/c Dương thị hương Liên  - UVBTV, Trưởng Ban TNNTCN&ĐT Tỉnh Đoàn.
7. Đ/c nguyễn văn ngọc   - UVBTV, Bí thư Đoàn Thanh niên Công An tỉnh.
8. Đ/c nguyễn thị thúy   - UVBTV, Trưởng Ban TC - KT Tỉnh Đoàn.
9. Đ/c ngô thị thu thủy   - UVBTV, Trưởng Ban ĐKTHTN Tỉnh Đoàn.
10. Đ/c ngô thị kim tiên   - UVBTV,Trưởng Ban TTNTH Tỉnh Đoàn.
11. Đ/c nguyễn thị chinh   - UVBCH, Bí thư huyện Đoàn Gia Bình.
12. Đ/c nguyễn đắc cường   - UVBCH, Phó Chánh văn phòng Tỉnh Đoàn.
13. Đ/c nguyễn nhân cường  - UVBCH, Phó Giám đốc Công ty CP Giấy bao bì Phú Giang.
14. Đ/c phạm kiên cường   - UVBCH, Bí Thư Đoàn khối CCQ tỉnh.
15. Đ/c nguyễn Bảo đại   - UVBCH, Phó Ban TC-KT Tỉnh Đoàn.
16. Đ/c nguyễn hữu đích   - UVBCH,Trợ lý TN Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh.
17. Đ/c nguyễn thị phương Dung  - UVBCH, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Sở NN & PTNT.
18. Đ/c nguyễn văn hải   - UVBCH, Bí thư huyện Đoàn Yên Phong.
19. Đ/c đỗ thị hoa    - UVBCH, Bí thư huyện Đoàn Lương Tài.
20. Đ/c nguyễn văn hợp   - UVBCH, Bí thư Đoàn trường CĐ Thống Kê.
21. Đ/c trần đăng hùng   - UVBCH, Bí thư huyện Đoàn Thuận Thành.
22. Đ/c nguyễn hữu hùng   - UVBCH, Bí Thư Đoàn trường Đại học TDTT.
23. Đ/c vũ đình huy   - UVBCH, Bí thư Đoàn Thanh niên Cảnh sát PC&CC tỉnh.
24. Đ/c cao nhật Lệ   - UVBCH, Giám đốc trung tâm DVVLTN tỉnh.
25. Đ/c nguyễn anh Linh  - UVBCH, Phó Trưởng ban ĐKTHTN Tỉnh Đoàn.
26. Đ/c nguyễn đức Mạnh   - UVBCH, Bí Thư Thị Đoàn Từ Sơn.
27. Đ/c nguyễn hồng Mạnh   - UVBCH, Bí thư huyện Đoàn Quế Võ.
28. Đ/c nguyễn thị Minh   - UVBCH, Bí thư huyện Đoàn Tiên Du.
29. Đ/c nguyễn anh sơn   - UVBCH, Phó Ban TNNTCN&ĐT Tỉnh Đoàn .
30. Đ/c nguyễn thị phượng   - UVBCH, Bí thư Đoàn trường THPT Yên Phong số 1.
31. Đ/c trương ngọc tâm   - UVBCH, Bí thư Đoàn trường CĐ Nghề CĐ&XD Bắc Ninh.
32. Đ/c Dương thị huyền trang  - UVBCH, Phó Chánh văn phòng Tỉnh Đoàn.
33. Đ/c nguyễn thị huyền trang  - UVBCH, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Văn hóa TT&DL.
34. Đ/c trần hùng viện   - UVBCH, Bí Thư Đoàn trường CĐ Sư Phạm Bắc Ninh.
35. Đ/c nguyễn đình xuân   - UVBCH, Bí thư Đoàn TN công ty CP Lilama 69 - 1.

* Danh sách Ủy Ban kiểM tra khóa xiv.
1. Đ/c thái hải anh   - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Trưởng Ban.
2. Đ/c nguyễn Bảo đại   -  Phó Trưởng Ban TC-KT Tỉnh Đoàn - Phó Trưởng ban.
3. Đ/c phạm Minh khôi   - Phó Bí thư Huyện Đoàn Lương Tài - Ủy viên.
4. Đ/c Lương thị hồng thúy  - Chuyên viên Ban TTNTH Tỉnh Đoàn - Ủy viên.
5. Đ/c phan đình kiên   - Phó Bí thư Thị Đoàn Từ Sơn - Ủy viên.

1. Đ/c nguyễn nhân chinh  - Bí Thư Tỉnh Đoàn.
2. Đ/c thái hải anh   - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.
3. Đ/c nguyễn thị thúy   - Trưởng Ban TC - KT Tỉnh Đoàn.
4. Đ/c trần văn đăng   - Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh Đoàn.
5. Đ/c nguyễn thị Minh   - Bí thư huyện Đoàn Tiên Du.
6. Đ/c nguyễn văn hải   - Bí thư huyện Đoàn Yên Phong.
7. Đ/c nguyễn thị hải   - Bí thư Thành Đoàn Bắc Ninh.

* Danh sách đại Biểu Dự đại hội đoàn toàn quốc Lần thứ xi.

kết quả đại hội đại biểu đoàn tncs hồ chí minh tỉnh bắc ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 -2017

H
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1. Đ/c nguyễn thị thu hường - Phó Bí thư chi đoàn TT nuôi dưỡng người có công và BTXH tỉnh, đoàn khối CCQ tỉnh

8. Đ/c nguyễn hữu hùng   - Bí Thư Đoàn trường Đại học TDTT.
9. Đ/c nguyễn thị Lan   - Bí thư Đoàn xã Phù Lãng, huyện Quế Võ.
10. Đ/c nguyễn anh thông   - Bí thư Đoàn xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn.
11. Đ/c nguyễn hồng Mạnh   - Bí thư Huyện Đoàn Quế Võ.
12. Đ/c nguyễn nhân cường  - Phó Giám đốc Công ty CP giấy bao bì Phú Giang.
13. Đ/c nghiêm thị kim Liên  - Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh.

* đại Biểu Dự khuyết.

H

Các chỉ tiêu lớn nhiệm kỳ 2017 - 2022
1. 100% cán bộ, đoàn viên, 100% thanh 

niên trong tổ chức được học tập, quán triệt các 
Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

2. 100% tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn 
xây dựng được 01 mô hình, giải pháp tư vấn giúp 
đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế.

3. Phấn đấu đến năm 2022, toàn tỉnh sẽ 
khánh thành và bàn giao được 100km đường 
điện trong chương trình “Thắp sáng đường quê” 
và trồng được 300.000 - 500.000 cây xanh trong 
phong trào “Hành trình xanh”; triển khai thực 
hiện 7 - 10 công trình thanh niên cấp tỉnh.

4. Trong nhiệm kỳ, tư vấn hướng nghiệp cho 
70.000 ĐVTN, giới thiệu việc làm cho 10.000 ĐVTN, 
đào tạo và phối hợp đào tạo nghề cho 5.500 ĐVTN.

5. Trong nhiệm kỳ, hỗ trợ được từ 10 - 15 dự 
án khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên.

6. Đến cuối nhiệm kỳ, tổ chức Đoàn đứng ra 
tín chấp cho thanh niên vay vốn qua Ngân hàng 
chính sách và kênh 120 Trung ương Đoàn đạt 
130 tỷ đồng.

7. Trong nhiệm kỳ, kết nạp từ 65.000 - 70.000 
đội viên mới.

8. Trong nhiệm kỳ, hỗ trợ, giúp đỡ 5.000 thiếu 
nhi có hoàn cảnh khó khăn.

9. Tham mưu nâng cấp Cung văn hóa Thanh 
thiếu nhi tỉnh, xây dựng ít nhất 01 nhà văn hóa 
thiếu nhi cấp huyện.

10. Đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu tỷ lệ tập 
hợp thanh niên vào tổ chức đạt 60%.

11. Trong nhiệm kỳ, phát triển được từ 5 - 10 
tổ chức Đoàn, Hội tại các doanh nghiệp ngoài 
nhà nước và doanh nghiệp có vốn FDI.

12. Hàng năm, có ít nhất 75% cơ sở Đoàn đạt 
danh hiệu vững mạnh, tỷ lệ cơ sở Đoàn xếp loại 
trung bình dưới 2%, không có cơ sở Đoàn yếu kém.

13. Hàng năm, kết nạp từ 10.000 - 12.000 
đoàn viên mới.

14. Trong nhiệm kỳ, giới thiệu cho Đảng kết 
nạp từ 3.000 - 3.500 đảng viên mới./.

nội Dung sinh hoạt:
1. tuyên truyền kết quả và tổ chức các hoạt động chào 

mừng thành công đại hội đại biểu đoàn tncs hồ chí Minh 
tỉnh Bắc ninh lần thứ xiv, hướng tới đại hội đoàn tncs hồ 
chí Minh toàn quốc lần thứ xi, nhiệm kỳ 2017 -2022.

2. tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, 
đoàn viên, thanh thiếu niên về Luật giao thông đường 
bộ, trong đó chú trọng đến các nội dung: các hành 
vi bị cấm khi tham gia giao thông; thực trạng và hậu 
quả, nguyên nhân và giải pháp khắc phục tai nạn giao 
thông; vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc tham 
gia giao thông, kiềm chế và giảm thiểu ùn tắc về tai nạn 
giao thông tại địa phương. đồng thời, vận động đoàn 
viên, thanh niên tự giác chấp hành pháp luật giao thông 
đường bộ và thực hiện các hành vi có văn hoá khi tham 
gia giao thông, như: chủ động nhường đường; không 
nói tục, chửi bậy, hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi; hạn chế 
sử dụng còi nơi đông người; sẵn sàng giúp đỡ người bị 
tai nạn giao thông…

3. tăng cường phối hợp với chi hội của các đoàn thể 
chính trị, xã hội tuyên truyền, giới thiệu về  các hoạt động 
chào mừng hướng tới kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống  
hội Lhtn việt nam (16/10/1956 -16/10/2017).

hình thức sinh hoạt:
1. tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề, tổ chức các 

hoạt động chào mừng đại hội đại biểu đoàn tncs hồ chí 
Minh tỉnh Bắc ninh lần thứ xiv, hướng tới đại hội đoàn tncs 
hồ chí Minh toàn quốc lần thứ xi, nhiệm kỳ 2017 -2022.

2. chi đoàn tổ chức các hoạt động như: “ngày chi 
đoàn với văn hóa giao thông”, căn cứ đặc điểm tình hình 
và điều kiện của chi đoàn lựa chọn các hình thức sinh 
hoạt phù hợp.

3. tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, cuộc thi dưới dạng 
sân khấu hóa với các chủ đề “thanh niên với văn hóa 
giao thông”, “hiểm họa rượu, bia và tai nạn giao thông”...

4. tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia bảo đảm 
trật tự an toàn giao thông như: xây dựng cổng trường an 
toàn giao thông, tuyến đường không tai nạn giao thông...

5. tăng cường phối hợp với chi hội của các đoàn thể 
chính trị, xã hội tuyên truyền, giới thiệu về các hoạt động 
chào mừng hướng tới kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống  
hội Lhtn việt nam (16/10/1956 - 16/10/2017).

6. khuyến khích các chi đoàn tổ chức bằng nhiều 
hình thức sáng tạo, tiết kiệm, hiệu quả khác./.

đỊnh hƯỚng 
sinh hoạt chi đoàn tháng 9/2017
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l sôi nổi các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ của tuổi 
trẻ Bắc ninh nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh Liệt sĩ 
(27/7/1947 - 27/7/2017): Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức 
thăm và tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng 
thương binh Thuận Thành và Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Cốc. 
Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tặng Trung tâm Điều dưỡng 
Thương binh Thuận Thành 15 triệu đồng và tặng 01 máy lọc nước 
(trị giá 4 triệu đồng) cho mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Cốc. Ban 
Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ 
chức các hoạt động có ý nghĩa như: Thăm, tặng 1.240 suất quà, 
cấp phát thuốc miễn phí cho 1.360 giúp đỡ các gia đình thương 
binh liệt sĩ, người có công với cách mạng với tổng trị giá gần 1 tỷ 
đồng. Tối 26/7, đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân, vệ sinh làm 
đẹp 100% các nghĩa trang, tu sửa 45 căn nhà thuộc các gia đình 
chính sách; tu sửa 45 căn nhà thuộc các gia đình chính sách thu  
hút hơn 90.000 lượt ĐVTN tham dự. Thông qua các hoạt động 
trên góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu 
nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những hy 
sinh của thế hệ cha anh đi trước.

l sôi nổi các hoạt động chiến dịch thanh niên tình nguyện 
hè 2017: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn 
trong toàn tỉnh thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện, huy 
động trên 10.402 ĐVTN (trong đó, hơn 4.000 lượt Đoàn viên thanh 
niên đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp 
chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh) tổ chức tốt các hoạt động tình 
nguyện xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, an sinh xã 
hội, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu tình nguyện, hướng dẫn sinh hoạt 
hè cho thiếu nhi tại khu dân cư, tuyên truyền bảo vệ môi trường... 
100% Đoàn trường THPT, TTGDTX trên địa bàn tỉnh thành lập đội 
hình tình nguyện “Hoa phượng đỏ” với các hoạt động chính được 
triển khai trong chiến dịch như: phối hợp với Đoàn thanh niên địa 
phương tổ chức dọn dẹp, làm đẹp nghĩa trang liệt sỹ, tham gia vớt 
bèo, khơi thông dòng chảy, phân loại rác thải, vận động bà con 
nhân dân tham gia vệ sinh khu phố với khẩu hiệu “30 phút vì khu 
phố xanh, sạch, đẹp”, dọn dẹp khuôn viên nhà trường chuẩn bị 
cho năm học mới; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động 
văn hóa đọc, vận động, quyên góp gần 3.000 đầu sách cho thiếu 
nhi, học sinh khó khăn trong và ngoài tỉnh.

l đăng cai tổ chức hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 
xxiii, năm 2017: Hội thi năm nay thu hút 252 thí sinh đến từ 49 tỉnh, 
thành phố trên cả nước. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, chất lượng 
chuyên môn của Hội thi là rất cao, trình độ thí sinh đồng đều, nhiều 
thí sinh đã thể hiện được khả năng sáng tạo. Bên lề Hội thi các 
em thí sinh được đi thăm các di tích lịch sử nổi tiếng của Bắc Ninh 
như: Đền Đô, Chùa Phật Tích và được dự tiệc chiêu đãi của tỉnh 
Bắc Ninh. Qua các hoạt động bên lề các em đã hiểu hơn về mảnh 
đất, con người Bắc Ninh, giàu bản sắc văn hóa và rất mến khách. 
Kết thúc, Ban Tổ chức trao: Giải Nhất Bảng A cho thí sinh Nguyễn 
Khắc Lâm Phong, lớp 5C, Trường Tiểu học Tam Giang, huyện Yên 
Phong,  tỉnh Bắc Ninh; giải Nhất Bảng B cho thí sinh Đặng Xuân 
Minh Hiếu, lớp 7/8, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, quận Sơn Trà, 
thành phố Đà Nẵng; giải Nhất Bảng C cho thí sinh Hoàng Bảo 
Long, lớp 12T, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 
giải Nhất Bảng D3 cho nhóm thí sinh Đàm Thanh Phong, Nguyễn 
Vĩnh Lạp, Nguyễn Dương Hoàng Sơn, Trường THPT Chuyên Vị 
Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ban Tổ chức cũng trao 14 giải Nhì, 24 giải 

Ba, 68 giải Khuyến khích cho các thí sinh ở các Bảng đạt giải; giải 
đồng đội cho 3 đơn vị  là tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hậu Giang và thành 
phố Đà Nẵng có đủ các đối tượng dự thi và có kết quả thi cao nhất; 
Khen thưởng và động viên cho 6 thí sinh trẻ tuổi nhất, trao giải và 
học bổng cho 6 thí sinh là người dân tộc thiểu số. Nhân dịp này Ban 
Tổ chức đã trao trao cờ cho tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đơn vị sẽ đăng 
cai tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIV. Danh sách 
các thí sinh Bắc Ninh đoạt giải thưởng: Em Nguyễn Khắc Lâm 
Phong lớp 5C, Trường Tiểu học Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh 
Bắc Ninh (nhất bảng a); em Vũ Văn Hiếu lớp 5A, Trường Tiểu học 
Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (nhì bảng B); em Đỗ Quang 
Huy Lớp 9C, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Cao, huyện Quế Võ, 
tỉnh Bắc Ninh (khuyến khích bảng B); em Đỗ Đức Mạnh lớp 9C, 
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Cao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 
(khuyến khích bảng B).

l hội thi “giáo viên - tổng phụ trách đội giỏi” năm học 
2017 - 2018: Hội thi là dịp để giáo viên làm Tổng phụ trách Đội 
thể hiện phẩm chất, tâm huyết, năng lực, giao lưu học hỏi, trao đổi 
kinh nghiệm, được rèn luyện, tự học và sáng tạo, nâng cao chất 
lượng giáo dục toàn diện về công tác Đội và phong trào thiếu nhi 
trong trường học. Qua đó, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên 
làm Tổng phụ trách Đội để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đáp ứng yêu 
cầu đổi mới giáo dục, đổi mới công tác Đội và phong trào thiếu 
nhi trong tỉnh. Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất 
cho đồng chí giáo viên Tổng phụ trách Đội Nguyễn Thị Hằng đơn 
vị Tiên Du, 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích cùng chứng 
nhận đạt danh hiệu Giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi cho 6 thí 
sinh tham gia Hội thi.

l tập huấn công tác đội trường học năm học 2017  -  
2018: Trong 2 ngày từ 7-8/8, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Sở 
Giáo dục Đào tạo tổ chức Lớp Tập huấn Công tác Đội trường học 
năm học 2017  -  2018 cho 290 đồng chí Giáo viên, Tổng phụ 
trách Đội trong toàn tỉnh. Chương trình tập huấn lần này tập trung 
vào các nội dung trọng tâm: Trang bị thêm các kỹ năng, nghiệp 
vụ cần thiết phục vụ cho hoạt động Đội trong trường học, đặc biệt 
là những vấn đề mới trong điều lệ, nghi thức Đội sửa đổi, những 
mô hình hay và rất nhiều các nội dung khác liên quan đến phương 
pháp công tác.

l tổng kết công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi 
trường học năm học 2016  -  2017: Năm học 2016 - 2017, công 
tác Đội và phong trào thiếu nhi trường học trong toàn tỉnh nhi đã 
đạt được nhiều kết quả, với nhiều hình thức, nội dung phong phú 
như: Phong trào “Kế hoạch nhỏ” thu được gần 240 kg giấy vụn, 
vỏ lon, ve chai và vật liệu khác với tổng giá trị trên 600 triệu đồng; 
trao 80 chiếc xe đạp và 80 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500 
nghìn đồng) cho 80 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên 
trong học tập; quyên góp tặng 1.200 chăn ấm, 50 nghìn đôi tất 
và đồ dùng cá nhân, dụng cụ học tập cho trẻ em nghèo có hoàn 
cảnh khó khăn trong tỉnh… Năm học 2017-2018, Hội đồng Đội các 
cấp tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh 
phong trào “Thiếu nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”; đổi 
mới chương trình “Rèn luyện Đội viên”; Cấp tỉnh có ít nhất 01 mô 
hình hiệu quả trong phòng chống bạo lực, xâm hại, đuối nước và 
tai nam thương tích cho Đội viên, thiếu niên, nhi đồng; Phấn đấu 
cấp tỉnh có ít nhất 1 mô hình hiệu quả trong phòng chống bạo lực, 

sôi nổi các hoạt động chào mừng thành công đại hội đại biểu 
đoàn tncs hồ chí minh tỉnh bắc ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022
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xâm hại, đuối nước và tai nạn thương tích cho đội viên, thiếu niên, 
nhi đồng; tổ chức trại hè cấp tỉnh; 100% Hội đồng Đội cấp huyện 
duy trì và tổ chức được ít nhất 2 điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi 
trên địa bàn dân cư...

l hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội trường học năm 
học 2016  -  2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2017  
-  2018: Năm học 2016 - 2017, công tác Đoàn và phong trào thanh 
niên trường học, công tác Hội và phong trào sinh viên đã đạt được 
nhiều thành tích, tiêu biểu như: 100% Đoàn trường tổ chức tốt 
“Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” gắn với phát động 
thi đua đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện; 100 
% các đoàn cơ sở triển khai phong trào “Khi tôi 18” thu hút sự quan 
tâm của 26.000 học sinh tham gia; Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt 
Nam học tập và làm theo lời Bác” tiếp tục được thực hiện có hiệu 
quả; 24 đội tình nguyện cấp cơ sở với 800 tình nguyện viên phục 
vụ tiếp sức mùa thi tại chỗ tại các địa điểm thi trong tỉnh; phong 
trào “Thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo vì cuộc sống 
cộng đồng” khối trường học toàn tỉnh thu được hơn 5.241 đơn vị 
máu với 8.452 lượt HSSV tham gia; 4.358 em HSSV được trao học 
bổng với tổng trị giá 850 triệu đồng; tư vấn hướng nghiệp, tuyển 
sinh, giới thiệu việc làm cho hơn 23.320 học sinh THPT, sinh viên 
đang học tập trên địa bàn tỉnh; tổ chức bình xét danh hiệu “Sinh 
viên 5 tốt” cho 1.331 sinh viên đăng ký đạt danh hiệu “Sinh viên 5 
tốt” các cấp trong đó 20 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” 
cấp tỉnh, 01 sinh viên được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam 
trao tặng giải thưởng “Sao Tháng Giêng”; tổ chức các hoạt động 
tình nguyện thông qua các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thứ 
bảy tình nguyện” thu hút hơn 5.000 lượt sinh viên tham gia. Tại Hội 
nghị, các đại biểu thảo luận, trao đổi về kết quả công tác Đoàn và 
phong trào thanh niên trường học, công tác Hội và phong trào sinh 
viên năm học 2016  -  2017, chia sẻ các giải pháp thu hút sinh viên 
tham gia các hoạt động tình nguyện, cách làm sáng tạo, hiệu quả 
trong năm học 2016  -  2017; đóng góp ý kiến dự thảo chương trình 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, công tác Hội 
và phong trào sinh viên năm học 2017  -  2018.

l trao giải thưởng “cây bút tuổi hồng” lần thứ vii, năm 
2017: Đến với giải thưởng Cây bút Tuổi hồng lần này, BTC nhận 
được hơn 2.000 tác phẩm của gần 1000 tác giả trên khắp mọi 
miền cả nước do các cá nhân và tập thể gửi về tham dự. Tại Lễ 
trao giải thưởng, Ban tổ chức trao giải A văn xuôi cho tác giả Trần 
Thoại Mỹ (Cẩm La, Tự Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng); giải A thơ 
cho tác giả Đặng Nguyễn Bảo Trân (Lớp 8A5, Trường trung học 
cơ sở Tây Sơn, thành phố Thái Bình). Bên cạnh đó, Ban tổ chức 
cũng trao 3 giải B văn xuôi, 2 giải B thơ; 10 giải C văn xuôi, 1 giải 
C thơ và 6 giải khuyến khích văn xuôi, 6 giải khuyến khích thơ cho 
các tác giả nhí. Nhân dịp này, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao 
tặng 10 suất học bổng Vừ A Dính cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó 
khăn của tỉnh.

l Khai mạc giải bóng đá thiếu niên cup Báo Bắc Ninh năm 
2017: Ngày 8/8, tại sân vận động Suối Hoa, liên ngành: Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Bắc Ninh, Tỉnh Đoàn và Sở Giáo 
dục và Đào tạo phối hợp tổ chức Khai mạc Giải bóng đá thiếu niên 
Cup Báo Bắc Ninh năm 2017. Giải đấu thu hút hơn 100 vận động 
viên đến từ 10 đội bóng tiêu biểu được tuyển chọn qua các giải 
đấu từ các huyện, thị, thành phố và Cung Văn hóa thanh thiếu nhi 
tỉnh. Đây là giải truyền thống được tổ chức hàng năm, với tinh thần 
“Hãy giành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em” qua đó góp phần rèn 
luyện sức khỏe, đẩy mạnh phong trào TDTT theo gương Bác Hồ 
vĩ đại. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong những ngày 
hè cho thiếu niên trước khi bước vào năm học mới.

l cung văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh: Tổng kết các loại hình 
hoạt động hè 2017. Triển khai các hoạt động ngoài hè. Tổ chức 

thi Thăng đai các môn phái võ Karatedo, Taekwondo, Thiếu lâm 
La hán quyền cho trên 300 võ sinh. CLB Quan Họ, Belly Dance, 
Dance Sport biểu diễn tại Trại sáng tác thơ, văn Tuổi học trò và trao 
thưởng “Cây bút tuổi hồng” lần thứ VII năm 2017 do Hội Đồng Đội 
trung ương tổ chức. Chọn cử 10 em tham gia Trại sáng tác; 10 em 
học sinh nghèo vượt khó của Trường THCS: Đại Phúc, Suối Hoa, 
Vũ Ninh để lãnh đạo trao quà. Phối hợp tổ chức tập huấn Đoàn, Đội 
và Tập huấn phòng chống đuối nước cho thiếu nhi.

l trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh: Kết quả tiến 
hành điều tra khảo sát thông tin về dữ liệu thị trường lao động của 
doanh nghiệp/ hợp tác xã phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố 
tính đến ngày 15/8 đã khảo sát được 1.231/2100 doanh nghiệp 
trên địa bàn thành phố. Dự kiến kết thúc khảo sát thông tin doanh 
nghiệp vào 30/8. 

l đoàn thanh niên công an tỉnh: Tham gia chương trình về 
nguồn tại Khu di tích lịch sử Tân Trào và lễ báo công dâng Bác tại 
Nha Công an Trung ương tại tỉnh Tuyên Quang. Chỉ đạo các Chi 
đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao nhân dịp kỷ niệm 72 
năm ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2017). 
Chỉ đạo Chi đoàn PA81 (đơn vị Cụm trưởng khối AN-TT) tổ chức 
cho ĐVTN về nguồn tại ATK Thái Nguyên.

l đoàn khối các Doanh nghiệp tỉnh: Chỉ đạo cơ sở các 
hoạt động hướng tới kỉ niệm 72 năm cách mạng tháng tám và quốc 
khánh nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2017); 
chỉ đạo Đoàn thanh niên Công ty CP Dabaco Việt Nam tổ chức 
giải bóng đá kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 
2-9.Chi đoàn Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Bắc Ninh tổ 
chức giải bóng đá kỷ niệm 72 năm cách mạng tháng 8 và quốc 
khánh 2-9. Kỷ niệm 56 năm ngày vì nạn nhân da cam dioxin Việt 
Nam (10/8/1961  -  10/8/2017), chi đoàn Ngân hàng Công thương 
tiên sơn tặng 20 suất quà các gia đình và các cháu nạn nhân chất 
độc da cam tại hội trường UBND thị xã Từ Sơn, tổng trị giá 10 triệu 
đồng. Phát động ủng hộ đồng bào bị lũ quét các tỉnh phía bắc. 
Đoàn thanh niên Công ty CP Lilama 69-1, tổ chức tình nguyện đi 
tặng quà ủng hộ đồng bào bị lũ quét ở Mù Cang Chải  -  Yên Bái, 
tổng giá trị 25 triệu đồng.

l huyện đoàn gia Bình: Tổ chức Hội trại thanh niên kỷ niệm 
70 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2017) và chào mừng Đại hội 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Gia Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 
2017-2022. Các cơ sở Đoàn thành lập 18 trại thu hút hơn 1.500 
ĐVTN tham gia, trong đó khối Đoàn trực thuộc và các trường 
THPT là 4 trại; Khối đoàn các xã, thị trấn là 14 trại. Tại Hội trại đã 
diễn ra nhiều nội dung thi: như thi cắm trại đẹp, thi thuyền đèn hoa 
đăng, thi các trò chơi, tổ chức đêm lửa trại…  Chỉ đạo Đoàn xã Bình 
Dương phối hợp với Đoàn thanh niên bệnh viện Bạch mai tổ chức 
khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 100 đối tượng thương 
binh, bệnh binh, gia đình chính sách xã Bình Dương mỗi phần 
thuốc trị giá 150.000đ. Ngoài ra các bác sĩ còn khám nha khoa 
miễn phí cho 80 em học sinh trường Tiểu học trong xã.

l huyện đoàn Lương tài:  BTV Huyện Đoàn chỉ đạo các 
Đoàn cơ sở và chi đoàn trực thuộc đẩy mạnh triển khai  “Ngày 
Thứ 7 Tình nguyện” “Ngày Chủ nhật xanh” và đẩy mạnh tuyên 
truyền, triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước 
nhớ nguồn” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. 
BTV huyện Đoàn chỉ đạo Đoàn xã Trung Chính phối hợp phối hợp 
với Hội đồng hương sinh viên Kinh Bắc tổ chức đi thăm hỏi động 
viên và trao tặng 24 suất quà trị giá 24 triệu cho 24 thương bệnh 
binh, gia đình có công với cách mạng tại 18/18 thôn trên địa bàn 
xã Trung Chính. Tổ chức trao quỹ học bổng cho quỹ khuyến học 
thôn Đan Quế xã Trung Chính với số tiền là 30.000.000đ do Hiệp 
hội nhựa Việt Nam - Công ty cổ phần nhựa Opec tài trợ, trao tặng 
06 suất quà trị giá 6.000.000đ cho Mẹ Việt Nam anh hùng và đối 
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tượng là các thương bệnh binh nặng tại 02 thôn Trung Chinh và 
Tuần La, xã Trung Chính tặng Hội cựu chiến xã 01 suất quà trị giá 
500.000đ. Huyện Đoàn phối hợp với Đoàn khối các cơ quan tỉnh 
Bắc Ninh tổ chức thăm, tặng 11 xuất quà  Mẹ VNAH, đối tượng 
Thương bệnh binh trị giá  12 triệu đồng.

l Ban công tác thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: 
Tiến hành chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, khuôn viên cơ quan Bộ 
CHQS tỉnh. Tổng dọn vệ sinh tuyến đường Đấu Mã, phường Đại 
Phúc, TP Bắc Ninh.Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống 
của đơn vị. Tuyên truyền giáo dục chủ quyền biển đảo quê hương. 
Giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và tác hại của 
biến đổi khí hậu đối với con người trong ĐVTN. Phối hợp với tổ 
chức Đoàn địa phương, tiến hành thắp nến tri ân các Anh hùng 
Liệt sỹ tại nghĩa trang Phường Đại Phúc và nghĩa trang Phường 
Khắc Niệm vào tối 26/7/2017.

l huyện đoàn quế võ: Ngày 11, 12, 13/8/2017 BCH Huyện 
đoàn đã tổ chức hội trại Thanh thiếu nhi huyện Quế Võ năm 2017 
với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”. Tại hội trại gồm có các phần 
thi : Nghi thức đội, thi trại đẹp, thi CLB Quan họ thiếu nhi cùng 
các trò chơi như: Kéo co, đua thuyền trên cạn, bịt mắt đập nước…. 
và kết hợp với công ty honda Vĩnh Cát tổ chức thi tuyên truyền 
an toàn giao thông. Cùng trong hoạt động, BTC cũng đã trao 42 
phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trị giá 21 
triệu đồng. BTV Đoàn các xã, thị trấn đồng loạt ra quân hưởng 
ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tiêu biểu 
các hoạt động như: Cấy giúp các gia đình chính sách có hoàn 
cảnh khó khăn được 5 mẫu, tháo dỡ nhà và chuẩn bị nguyên vật 
liệu xây dựng nhầ Đại đoàn kết cho gia đình chính sách, tặng các 
phần quà có giá trị giúp đỡ các gia đình TBLS được 144 xuất trị giá 
58.000.000đ tiêu biểu như các đơn vị: Phượng Mao, Đại Xuân, Thị 
trấn Phố Mới....Ngày 31/7/2017, BTV Đoàn xã Quế Tân cùng với 
20 bạn ĐVTN đã lao động tháo rỡ chuẩn bị nguyên vật liệu để xây 
dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn thôn Quế Tân.

l đoàn trường cao đẳng sư phạm Bắc ninh: CBGV, HSSV 
trong nhà trường tích cực tham gia cuộc thi văn nghệ liên hoan ca 
khúc cách mạng năm 2017 của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Hội 
cựu chiến binh khối các cơ quan và Công đoàn viên chức tỉnh. 
Phối hợp cử đoàn viên tham gia hỗ trợ các đơn vị trong trường 
trong hai đợt nhập học của nhà trường. Duy trì hoạt động chăm 
sóc Văn Miếu Bắc Ninh theo lịch phân công hàng tháng. Thực 
hiện các buổi vệ sinh trong khu vực khuôn viên trường góp phần 
cho cảnh quan nhà trường thêm sạch đẹp.Thực hiện phát thanh 
tuyên truyền vào ngày thứ 3 hàng tuần.

l thành đoàn Bắc ninh: Ngày 18/7/2017, Thành đoàn, Hội 
đồng Đội Thành phố phối hợp với phòng GD& ĐT Thành phố tổ 
chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ Thành phố Bắc Ninh lần thứ 
XI - năm 2017. Tại Đại hội, Hội Đồng Đội Thành phố đã trao 
giấy chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ và quà tặng cho 127 Đại 
biểu thiếu nhi đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc cấp 
Thành phố. Trung ương Đoàn trao Bằng khen cho 1 tập thể và 
2 cá nhân; BCH Tỉnh đoàn trao bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá 
nhân; UBND Thành phố tặng giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân; 
BTV thành đoàn trao giấy khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân là các 
tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và 
phong trào Thiếu nhi  năm học 2016 - 2017. Ban tổ chức đã trao 
20 xuất học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và con gia 
đình liệt sĩ. Đồng thời cử đoàn Đại biểu đại biểu thiếu nhi tiêu biểu 
tham gia Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ Tỉnh Bắc Ninh lần thứ VIII.
Ngày 22/7/2017, BTV Thành đoàn chỉ đạo Đoàn phường Vạn An 
tổ chức Hội thi Nghi thức đội, múa hát tập thể và các trò chơi năm 
2017 với chủ đề: “Hè vui bổ ích, học ngàn điều hay. Hưởng ứng 

Chương trình“10 phút làm sạch môi trường” do Thành đoàn phát 
động, ngày 25/7/2017 Đoàn phường Đáp Cầu huy động ĐVTN 
cùng vận động quần chúng nhân dân cùng tham gia thu gom rác 
thải vệ sinh môi trường trên địa bàn phường tạo cảnh quan xanh, 
sạch, đẹp.

l thị đoàn từ sơn: Ngày 28/7/2017, Ban Thường vụ Thị 
Đoàn Từ Sơn tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác Đoàn và phong 
trào TTN 6 tháng đầu năm 2017 và chia tay các đồng chí Nguyên 
UV BCH Thị Đoàn khoá XVI , Nguyên Bí thư các cơ sở Đoàn. 
Ngày 21/7/2017, Ban Thường vụ Thị Đoàn cử 80 ĐVTN tham gia 
ngày hội hiến máu tình nguyện “Hành trình đỏ” tỉnh Bắc Ninh năm 
2017 do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc 
Ninh tổ chức và đã hiến được 20.000 ml máu. Ngoài ra, Cán bộ cơ 
quan Thị Đoàn Từ Sơn trích 01 ngày lương để ủng hộ đồng bào 
các tỉnh Tây Bắc khắc phục thiên tai do mưa lũ gây ra.

l đoàn trường cao đẳng thống kê: Ban Chấp hành Đoàn 
trường triển khai tiếp tục bổ sung đoàn viên vào các câu lạc bộ kỹ 
năng mềm, ngoại ngữ, thể thao, tạo sân chơi bổ ích cho  sinh viên 
vừa học, vừa chơi, rèn các kỹ năng cần thiết cho sinh viên. Câu 
lạc bộ bóng đá tiếp tục duy trì hoạt động thông qua hình thức giao 
lưu giữa các đội trong trường, thời gian 2 tuần 1 lần. Đoàn Thanh 
niên phối hợp với HSV và Trung tâm tuyển sinh và giới thiệu việc 
làm tiếp tục công tác tuyển sinh và định hướng nghề nghiệp cho 
các em tân sinh viên. Đoàn Thanh niên phối hợp với HSV lên kế 
hoạch tổ chức chương trình đón tiếp tân sinh viên khóa.Tổ chức 
buổi tọa đàm cho các em sinh viên khóa 13 về kỹ năng hoạt động 
đoàn, hội. 

l huyện đoàn thuận thành: Triệu tập Đại biểu tham gia 
Chương trình tập huấn Nghiệp vụ công tác  Đoàn trường học đối 
với  trường THPT, Trung Tâm GDTX trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
năm học 2017 -2018. Rà soát, Tổng hợp danh sách các trường 
THPT, Trung tâm GGTX, Trường Tiểu học, THCS trên địa bàn 
chưa gắn biển ‘‘Cổng trường ATGT”. Lập kế hoạch và triển khai tổ 
chức lớp ‘‘Khởi sự doanh nghiệp”  cho cán bộ ĐVTN trên địa bàn 
huyện dự kiến số lượng 40-50 ĐVTN. Chỉ đạo các Đoàn xã, Thị 
trấn Tổ chức Tổng kết các hoạt động hè cho học sinh, bàn giao 
học sinh về nhà trường.

l huyện đoàn tiên Du:  Quyên góp, tặng quà cho 14 em 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn mồ côi cha, mẹ tại Thị trấn Lim và 
xã Liên Bão; mỗi suất quà trị giá 200.000đ. Ngày 21, 22/7/2017, 
Ban Thường vụ huyện Đoàn tổ chức Hội trại thanh thiếu nhi năm 
2017 chủ đề “Tuổi trẻ Tiên Du làm theo lời Bác  -  Tiếp bước cha 
anh” tại núi Hồng Vân. Trao tặng 347 xuất quà cho các gia đình 
chính sách tại xã Lạc Vệ và nhiều phần quà của các nhà tài trợ; 
phối hợp với Trường cao đẳng nghề cơ điện và xây dựng Bắc Ninh 
tặng 05 xuất quà tại đơn vị xã Cảnh Hưng cho các gia đình chính 
sách; Đoàn các xã, thị trấn tặng 38 xuất quà cho các gia đình 
chính sách; Ban Thường vụ huyện phối hợp BCH các cơ sở Đoàn 
và Đoàn trực thuộc trao tặng 100 chiếc ghế đá tại nghĩa trang liệt 
sĩ trong toàn huyện trị giá 60.000.000đ.

l huyện đoàn yên phong: Sáng 21 tháng 7, Huyện Đoàn 
đưa gần 60 ĐVTN tham dự Ngày hội hiến máu tình nguyện tỉnh 
Bắc Ninh năm 2017 tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc. Kết quả đã 
hiến được tổng cộng hơn 50 đơn vị máu.Ban Thường vụ Huyện 
Đoàn đã tổ chức đến thăm và tặng quà 2 Mẹ Việt Nam anh hùng 
tại 2 xã Yên Trung và Văn Môn. Qua đó thể hiện tình cảm cùng sự 
tri ân sâu sắc đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương bệnh 
binh và gia đình chính sách. Tổ chức Lễ Khai mạc “Giải Bóng 
chuyền hơi nam nữ thanh niên năm 2017”, nằm trong chuỗi các 
hoạt động của Hội trại Thanh thiếu nhi huyện Yên Phong hè 2017. 
Tổ chức Hội trại TTN huyện Yên Phong hè 2017 với chủ đề “Sức 
trẻ thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh”./.
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1. Tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
2.Phối hợp tổ chức Giải việt dã cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng.
3. Tổ chức tháng cao điểm về an toàn giao thông.
4. Tổ chức Hội thi tiểu phẩm thanh niên với văn hóa giao thông.
5. Tuyên dương thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác.
6. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng 72 năm Cách mạng tháng Tám và 

Quốc khánh 2/9.
7. Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022.
8. Triển khai tư vấn bộ đội xuất ngũ đợt 2 năm 2017.
9. Tổ chức giải bóng đá các khu, cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh lần thứ III, năm 2017.

Công việc là một phần của cuộc sống. Tuy nhiên làm 
việc trong tâm trạng không được tốt hay làm việc 
không có khoa học sẽ dẫn tới tình trạng căng thẳng 

mệt mỏi cũng như hiệu quả công việc không cao. Dần dần 
tích tụ áp lực trong công việc càng ngày càng cao. Vậy 
làm thế nào để vượt qua áp lực trong công việc. Trong bài 
viết này gockynang.com giúp bạn những phương pháp 
đơn giản để vượt qua áp lực trong công việc.

học cách làm việc có khoa học
Phương pháp tốt nhất cũng như đầu tiên để vượt qua 

những áp lực trong công việc là tiến hành làm việc một 
cách khoa học. Từ đó sẽ tránh khỏi sự chồng chéo trong 
công việc của một ngày. Cách tốt nhất là hãy định hướng 
trong đầu mình ngày hôm nay nên làm những gì. Công 
việc gì quan trọng, công việc nào không quan trọng để từ 
đó lên kế hoạch giải quyết từng công việc sao cho phù 
hợp nhất. Khi lên kế hoạch làm việc có khoa học mọi việc 
sẽ được thực hiện cách suôn sẻ hơn cũng như hiệu quả 
tăng cao và quan trọng hơn hết là giúp bạn vượt qua áp 
lực trong công việc một cách dễ dàng.

giành thời gian cho thư giãn, giải trí
Đại đa số mọi người làm việc như một cỗ máy, ngồi 

trong phòng lạnh mà không quan tâm tới cuộc sống bên 
ngoài như thế nào. Đây là nguyên nhân gây ra hiện tượng 
áp lực công việc.

Vậy tai sao không giành chút thời gian cho gia đình 
hay vui chơi giải trí. Vì thế khi nào cảm thấy căng thẳng 
mệt mỏi, áp lực công việc tăng cao thì hãy gác lại công 
việc một bên và thư giãn đầu óc. Nếu điều kiện công việc 
không cho phép bạn tự do thư giãn giải trí thì cũng có thể 
nghe nhạc khi làm việc hay trò chuyện với đồng nghiệp. 
Đây cũng là cách hữu hiệu để xua tan căng thẳng áp lực 
trong công việc. Nếu đầu óc cảm thấy được thư giãn thoải 
mái rồi thì bạn có thể tiếp tục công việc của mình.

Bên cạnh đó nếu bạn còn độc thân sao không giành 
những kỳ nghỉ của mình cho những chuyến đi chơi xa. 

Chắc hẳn đây là ý tưởng khá thú vị. Tại sao bạn không 
thử 1 lần nhỉ.

Biết lượng sức mình trong công việc
Nhiều người do sợ mất lòng sếp hoặc đồng nghiệp 

nên khi nào có công việc là nhận vào mình. Bởi vậy công 
việc càng ngày càng nhiều. Công việc cũ chưa xong công 
việc mới đã tới bởi vậy không thể nào không có áp lực 
trong công việc được. Vậy nên hãy biết lượng sức mình 
trong công việc để mọi việc được hoàn thành đúng hạn và 
không bị mất điểm với động nghiệp và sếp khi nhận công 
việc mà không hoàn thành được nó.

hãy biết chia sẻ khi gặp áp lực trong công việc
Thông thường khi gặp áp lực trong công việc bạn 

thường giữ nó trong mình và rồi thời gian sẽ qua áp lực 
cũng sẽ hết. Tại sao không thử chia sẻ nó với người thân 
bạn bè hay đồng nghiệp.

Ngoài việc bạn được bày tỏ được những bứt rứt 
khó khăn trong lòng mà còn nhận được lời khuyên quý 
báu cũng như sự giúp đỡ của bạn bè, người thân, đồng 
nghiệp. Đừng bao giờ xem quyên đi những người xung 
quanh bạn, mối quan hệ của họ đối với mình, bởi không 
ai có thể sống và làm việc một mình cả.

rèn luyện kỹ năng làm việc hiệu quả
Đối với nhân viên mới làm việc, công việc còn bỡ ngỡ. 

Bởi vậy thấy mọi người làm xong hết công việc mà mình 
vẫn đang ì ạch thì hỏi tại sao không áp lực cho được. Vì 
thế hãy nhờ đồng nghiệp hướng dẫn chỉ dẫn trong quá 
trình làm việc để tránh những áp lực không mong muốn 
trong công việc.

tóm lại
Áp lực trong công việc không ai có thể tránh khỏi. Vì 

thế bạn hãy nâng cao kỹ năng cũng như rèn luyện cho 
mình phương pháp làm việc có khoa học để tránh khỏi 
những áp lực không mong muốn trong công việc. Từ đó 
nâng cao hiệu quả công việc và sự nghiệp ngày càng 
tiến tới./.

Cách vượt qua áp lực trong công việc

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 9/2017
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“Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ”

  Câu hát của người xưa còn vang vọng mãi trên con đường 
chúng ta về thăm quê Bác. Trên dải đất quê hương tươi đẹp, 
có truyền thống vể vang và oanh liệt đó, Hồ Chí Minh sinh ra 
trong một gia đình, cha là nhà nho, một sĩ phu yêu nước, một 
nhà khoa bảng nhận rõ “Quan trường là nô lệ trong những 
người nô lệ”, khi được giao một chức quan nhỏ ở huyện Bình 
Khê, tỉnh Bình Định thì bênh vực nhân dân, che chở cho những 
người yêu nước, trừng trị bọn sâu mọt, cho nên chỉ sau một 
thời gian ngắn đã bị triều đình nhà Nguyễn bãi chức và buộc 
tội. Mẹ là người dệt cửi. Mọi người trong gia đình từ rất sớm 
và suốt đời là những người yêu nước, đầy tâm huyết với dân 
tộc, không bao giờ khuất phục trước chế độ thực dân và bọn 
vua quan. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm tập cho mình một lối 
sống khắc khổ, khiến sau đó Người đã dễ dàng gạt bỏ mọi 
cám dỗ của giầu sang, vượt qua mọi thử thách của đói rét.

  Người biến mọi khó khăn, nguy hiểm, khổ đau của mình 
thành môi trường rèn luyện. Những ngày rét buốt ở Pa ri 
(Pháp), ăn một mẩu bánh mì và sưởi ấm bằng một viên gạch 
nướng, Chủ tịch Hồ Chí Minh  đã ngày đêm học tập ngoại ngữ, 
nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tìm hiểu đời sống của những 
người cùng khổ, ra nhập phong trào công nhân và luôn luôn 
rèn luyện mình trong đấu tranh cách mạng. Ông Trần Dân 
Tiên kể lại: “Trong thời gian ở Pa ri, ông Nguyễn sống rất cực 
khổ. Để kiếm tiền, ông Nguyễn làm nghề rửa ảnh và phóng 
lại ảnh. Chính cụ Phan Chu Trinh đã dậy cho ông Nguyễn 
nghề này. Ông làm cả nghề sơn và vẽ đồ cổ” “Một buổi mai, 
ông Nguyễn nấu cơm trong một cái sanh nhỏ bằng sắt tây đặt 
trên ngọn đèn dầu. Với một con cá mắm hoặc một tí thịt. Ông 
ăn một nửa và để dành một nửa đến chiều. Có khi một miếng 
bánh mì với một miếng Pho-mát là đủ ăn cả ngày. Ông trọ ở 
một phòng nhỏ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. 
Phòng chỉ vừa kê một cái gường sắt chật, một cái bàn nhỏ và 
một cái ghế. Chỉ thế thôi, không có gì khác.” 

“Về mùa đông, mỗi buổi sáng, trước khi đi làm, ông để một 
viên gạch vào lò bếp của khách sạn. Chiều đến ông lấy viên gạch 
ra, bọc nó vào trong những tờ báo cũ, để xuống nệm cho đỡ rét. 
Thường thường, ông chỉ làm việc nửa ngày, làm buổi sáng để 
kiếm tiền, còn buổi chiều thì đi đến thư viện hoặc đi dự những buổi 
nói chuyện chính trị. Tối đến, ông đi dự mít tinh ở Pari.”

Trong nhà tù, bị trói, bị cùm, đói rét và ghẻ lở:
“Gầy đen như quỷ đói
Ghẻ lở mọc đầy thân”
Người vẫn luôn gần gũi, an ủi mọi người, tiếp tục suy nghĩ 

về đường lối cách mạng Việt Nam, tranh thủ làm những bài 
thơ tuyệt tác, nói lên khí phách anh hùng của người cộng sản:

“Kiên trì và nhẫn nại
Không chịu lùi một phân
Vật chất tuy gian khổ
Không nao núng tinh thần”
Gian khổ ấy tiếp tục rèn luyện Người càng kiên cường hơn, 

sáng suốt hơn như người nói: “ Chính sách khủng bố cực kỳ 
dã man của kẻ thù chẳng những không ngăn cản được bước 
tiến của cách mạng, mà trái lại, nó đã trở nên một thứ lửa thử 
vàng, nó rèn luyện cho người cách mạng càng thêm cứng rắn”. 
Khi làm Chủ tịch nước, có đầy đủ những phương tiện cho cuộc 

sống vật chất cao nhất, nhưng Bác vẫn rèn luyện mình trong 
khắc khổ như xưa, tiếp tục nêu lên một mẫu mực về tiết kiệm, 
lao động và học tập. Ông Trần Dân Tiên kể lại: “Người sống 
rất thanh đạm: mỗi buổi sáng bất cứ mùa hạ hay mùa đông, 
Người dậy từ lúc mờ sáng, ăn sáng qua loa. Ăn xong Người ghi 
việc sẽ làm trong ngày hôm đó. 7 giờ Người đến thăm trường 
học, bệnh viện, sở làm việc hoặc bộ đội. Người không bao giờ 
báo trước vì  muốn nhìn thấy sự thực. Đối với các thủ trưởng cơ 
quan, Người phê bình hoặc khen ngợi, cho chỉ thị và ý kiến, thái 
độ luôn luôn rất hòa nhã. 7 giờ 30, Người đến phòng làm việc. 
Buổi trưa, Người đến chỗ ăn công cộng. Ở đây, các bộ trưởng, 
thư ký, lái xe, vệ binh đều cùng ăn. Bữa ăn rất đạm bạc, thường 
là dưa cá, đôi khi có thịt…Buổi chiều là giờ tiếp khách…Cơm tối 
xong, Người đọc sách, xem báo đến 11 giờ hoặc nửa đêm.

Người ăn mặc cũng rất giả dị. Chỉ có hai bộ áo quần ka ki, 
một cái khăn tay vải to và hai đôi bít tất. Khi ở Pari về, người ta 
thấy Hồ Chủ Tịch mặc một bộ ka ki đã vá. Có người yêu cầu 
Chủ tịch thay bộ quần áo khác. Chủ tịch đáp: “Nhiều đồng bào 
ta, nếu được bộ quần áo như thế này cũng là tốt lẵm. Thế thì 
việc gì tôi phải thay”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện một tinh thần tiết kiệm 
nghiêm khắc nhất. Nhưng đây không phải là chủ nghĩa khổ 
hạnh tôn giáo mà chỉ vì Người “Ăn không ngon, ngủ không 
yên khi đồng bào còn chịu khổ”. Người nói: “Người ta ai cũng 
muốn ăn ngon, mặc đẹp, nhưng muốn phải cho đúng thời, 
đúng hoàn cảnh. Trong lúc nhân dân ta còn thiếu thốn, mà 
một người nào đó muốn riêng hưởng ăn ngon, mặc đẹp, như 
vây là không đạo đức”.

Hồ Chủ Tịch thường nhắc chúng ta câu nói của Lênin: 
“Học tập, học tập nữa, học tập mãi”. Và chính Người thực hành 
đúng câu nói đó. Suốt đời, Người đã không ngừng học tập để 
nâng cao hiểu biết. Học lý luận cũng như học ngoại ngữ, học 
nói cũng như học viết, Bác đều để công phu rèn luyện; nhẫn 
nại và kiên trì đạt tới đỉnh cao nhất. Thời gian ở nước Anh, 
Người rất bận những vẫn tranh thủ học tiếng Anh. Ông Trần 
Dân Tiên kể: “Công việc làm từ 8 đến 12 giờ và chiều từ 5 giờ 
đến 10 giờ. Hàng ngày, buổi sáng sớm và buổi chiều, anh Ba 
ngồi trong vườn hoa Hay-đơ, tay cầm quyển sách và một cái 
bút chì. Hàng tuần vào ngày nghỉ, anh đi học tiếng Anh với một 
giáo sư người Ý…”.

  Nguyên tắc xây dựng và rèn luyện đạo đức của Người là: 
Nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống và tu dưỡng đạo đức 
suốt đời. Người nói: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời 
sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà 
phát triển và củng cố. Cũng như  ngọc càng mài càng sáng, 
vàng càng luyện càng trong”.

  Với tinh thần gian nan rèn luyện như thế, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đã đạt tới mẫu mực hoàn chỉnh một nhân cách lớn, nhân 
cách của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, nhân cách 
hoàn chỉnh của con người mới xã hội chủ nghĩa.

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của 
Người, mỗi người chúng ta trước hết là cán bộ, đảng viên xin 
nguyện quyết tâm rèn luyện nhân cách của mình theo tấm 
gương rèn luyện nhân cách của Người, góp phần xây dựng 
Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức là văn minh.

đỗ ngọc uẩn                    

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, đẠO đỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

chủ tịch hồ chí minh - một nhân cách lớn qua rèn luyện thử thách
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THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG ĐIỂN HÌNH

Nguyễn Đức Phú sinh năm 
1995, là sinh viên khóa 49 
khoa TLTT - trường Đại 

học Thể dục Thể thao Bắc Ninh 
với nhiều thành tích cao trong học 
tập và các hoạt động tình nguyện. 
Ngay từ khi còn nhỏ, chàng trai này 
đã bắt đầu tham gia tập luyện môn 
Thể dục dụng cụ tại cung Thể thao 
Quần Ngựa. Đến năm 2007, Phú 
tham gia vào đội tuyển trẻ quốc gia 
tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao 
Hà Nội. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết 
và tài năng của thanh niên thế hệ 
mới, mong muốn đóng góp sức 
trẻ của mình vào sự nghiệp  xây 
dựng quê hương đất nước, Phú đã 
tham gia thi đấu tại các giải Thể 
dục dụng cụ trong nước và quốc 
tế và đã đạt được rất nhiều thành 
tích: Năm 2010 đạt Huy chương 
Vàng giải vô địch trẻ quốc gia; năm 
2012 đạt Huy chương Vàng giải vô 
địch quốc gia; năm 2013 đạt Huy 
chương Vàng giải học sinh Đông 
Nam Á; năm 2014 đạt giải Huy 
chương Vàng giải Đại hội Thể dục 
thể thao toàn quốc… 

Ngoài việc tham gia tập luyện 
và thi đấu Phú còn là một sinh 
viên nhiệt huyết, là hội viên, đoàn 
viên tiêu biểu trong phong trào 
thanh niên, sinh viên của nhà 
trường, tích cực tham các phong 
trào tình nguyện của trường, của 
tỉnh như: Là tình nguyện viên của 
chương trình “Tiếp sức mùa thi” 
do Hội Sinh viên tỉnh tổ chức, 
giúp đỡ nhân dân ngày mùa, sửa 
chữa nhà cửa, vớt bèo khơi thông 
dòng chảy trong chiến dịch thanh 
niên tình nguyện “Mùa hè xanh” 
do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh 
viên tỉnh tổ chức; tham gia đồng 
diễn nghệ thuật 55 năm thành lập 
trường và 53 năm ngày Bác Hồ 
về thăm trường; tích cực tham gia 
công tác phòng chống HIV/AIDS 
trong trường… và nhiều hoạt động 
tình nguyện khác tại trường.

Không chỉ là hội viên, sinh viên 
tiêu biểu của nhà trường, Phú còn 
giữ nhiều vị trí quan trọng trong 
các câu lạc bộ, đội nhóm như: 
Là Chủ nhiệm câu lạc bộ Thiện 
Nguyện của nhà trường, cùng 
câu lạc bộ gây quỹ và giúp đỡ các 
trẻ em mồ côi cha mẹ, và những 
người có hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn tỉnh, tại các ngôi chùa nhỏ 
tại Hà Nội. Là thành viên của câu 
lạc bộ Báo chí và Truyền thông 
thể thao của nhà trường, tuyên 
truyền và phát động các hoạt 
động của bộ môn, hoạt động 
chính trị của nhà trường. Là thành 
viên của đội thanh niên xung kích, 
tích cực tham gia các hoạt động 
của nhà trường như: Bảo vệ trật 
tự an ninh kí túc xá, phục vụ các 
ngày lễ lớn trong nhà trường và 
các giải thi đấu được tổ chức tại 
nhà trường.

Với sự cố gắng, nỗ lực không 
ngừng của bản thân, cả trong học 
tập cũng như trong hoạt động 
công tác Đoàn Thanh niên, Hội 
Sinh viên, Phú đã đạt được nhiều 
thành tích xuất sắc, được các cấp 
biểu dương, khen thưởng: Nhiều 
năm liền nhận giấy khen của 
Đoàn Thanh niên trường Đại học 
Thể dục Thể thao Bắc Ninh “Đã có 

thành tích xuất sắc trong công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên”; 
đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” 
cấp trường năm 2015; đạt danh 
hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm 
2016; Giấy Chứng nhận “Là Bí thư 
Chi đoàn tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh 
năm 2016”; đạt danh hiệu “Sinh 
viên giỏi năm học 2015 - 2016”; 
Giấy Chứng nhận “Đã tham gia 
chung kết Hội thi Thủ lĩnh sinh viên 
toàn quốc lần thứ nhất năm 2016” 
do Trung ương Hội Sinh viên trao 
tặng; Bằng khen của Trung ương 
Đoàn  TNCS Hồ Chí Minh “Đã 
có thành tích xuất sắc trong học 
tập, rèn luyện tình nguyện vì cuộc 
sống cộng đồng giai đoạn 2015 - 
2017”; Giấy chứng nhận của Bộ 
trưởng Bộ văn hóa, Thể thao và 
Du lịch “Là học sinh, sinh viên xuất 
sắc ngành Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch làm theo lời Bác giai đoạn 
2015 - 2017”. Đó là những phần 
thưởng vô cùng quý giá mà Phú đã 
đạt được trong nhiều năm học tập.

Với những thành tích vô cùng 
tự hào, Phú luôn là niềm tin, là 
tấm gương để nhiều đoàn viên, 
hội viên, sinh viên noi theo./.

đỗ oanh 
Ban TTNTH Tỉnh Đoàn

Nguyễn đức Phú - Sinh viên có nhiều thành tích 
trong học tập và công tác tình nguyện

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao chứng nhận học sinh, sinh viên xuất sắc 
ngành Văn hóa, thể thao và du lịch làm theo lời Bác cho Nguyễn Đức Phú.
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TRUNG TÂM DịCH VỤ VIỆC LÀM THANH NIÊN BẮC NINH THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 9 NăM 2017

Mọi chi tiết xin liên hệ: 
 trung tâM DỊch vụ việc LàM thanh niên Bắc ninh

* địa chỉ: đường Lý thái tổ - thành phố Bắc ninh. * điện thoại: (0241) 3854.777  * Email: vieclamthanhnienbn@gmail.com

i . công ty tnhh suMitoMo 
ELEctric intErconnEct 
proDucts vn
địa chỉ: Lô 3, TS 6, KCN Tiên Sơn, xã 
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.
Tuyển dụng lao động: 500 nữ. Độ tuổi: Từ 
18  -  35
Lương cơ bản: 3.950.000tr. Tổng thu 
nhập: 5,000,000 ~ 6,500,000 VNĐ/tháng
Quyền lợi được hưởng:
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo 
quy định của luật và bảo hiểm tai nạn 
24/24h của công ty
- Được nghỉ trung bình 4 chủ nhật & 2 thứ 
7/tháng
- Ăn trưa miễn phí. Du lịch hàng năm. 
Tăng lương, thưởng hàng năm. Môi 
trường làm việc sạch sẽ, an toàn.
  
ii.công ty tnhh tErMo việt naM
 Địa chỉ: Lô H2-2-4, KCN Đại Đồng-Hoàn 
Sơn, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh
- Tuyển dụng lao động: 20 nam
- quyền lợi: 
- Thu nhập tháng từ 4.700.000 đến 
8.000.000. Phụ cấp từ 590.000 đến 
890,000 tùy công đoạn
- Thời gian làm việc: 8 tiếng. Bảo hiểm 
theo luật Lao động. Thưởng, tăng lương 
theo luật
-  yêu cầu:
- Độ tuổi: từ 18 - 35 tuổi, sức khỏe tốt. Học 
vấn: tốt nghiệp PTTH trở lên
- Tôn trọng kỷ luật lao động, có nguyện 
vọng gắn bó lâu dài với Công ty
- Hồ sơ ứng tuyển bao gồm (chỉ cần nộp 
hồ sơ photo):
- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6; sổ hộ 
khẩu, giấy khai sinh, giấy khám sức khỏe, 
CMT nhân dân, bằng tốt nghiệp cấp 3

iii. công ty tnhh JaEyoung vina
địa chỉ: Địa chỉ: Lô C2-1, KCN Quế Võ 
mở rộng, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh
Tuyển dụng các vị trí
1. Quản lý sản xuất
- Yêu cầu có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở 
vị trí tổ trưởng, truyền trưởng, quản lý line 
ở các công ty vender của Samsung.
2. Quản lý chất lượng
- Yêu cầu có kinh nghiệm quản lý chất 
lượng 2 năm trở lên các công ty vender 

của Samsung.
3. Phiên dịch tiếng Hàn
- Có khả năng giao tiếp tiếng Hàn thành 
thạo. Ưu tiên người có kinh nghiệm quản 
lý sản xuất hoặc quản lý chất lượng trong 
các công ty Hàn Quốc.

iv. công ty cỔ phần Marico 
south East asia
Địa chỉ: Đường TS 11, KCN Tiên Sơn, 
Tiên Du, Bắc Ninh
Tuyển dụng: Kế toán kho 
- Kiểm tra tính hợp lệ của các hóa đơn, 
chứng từ liên quan trước khi thực hiện 
Nhập/ xuất kho
- Hạch toán việc nhập xuất kho, vật tư, 
đảm bảo sự chính xác và phù hợp của các 
khoản mục chi phí và vụ việc công trình.
- Phối hợp với kế toán công nợ đối chiếu 
số liệu phát sinh hàng ngày.
- Xác nhận kết quả kiểm, đếm, giao nhận 
hóa đơn, chứng từ và ghi chép sổ sách 
theo quy định.
- Lập chứng từ nhập xuất, hóa đơn bán 
hàng. Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập 
xuất tồn. Kiểm soát nhập xuất tồn kho.

v. công ty tnhh vina yong sEong
địa chỉ: Đường N2-3, KCN Đại Đồng, 
Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh
Tuyển dụng các vị trí: 
1. Phiên dịch tiếng hàn. 
- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học 
chuyên ngành tiếng Hàn hoặc đã từng đi 
xuất khẩu lao động.
- Độ tuổi: Từ 23  -  35 tuổi. Giới tính: Nữ. 
Số lượng: 02
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm 
làm ở các công ty sản xuất.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực 
công việc;
2. Nhân viên đầu bếp Việt
(Nấu suất ăn công nghiệp)
- Giới tính: Nam hoặc Nữ. Số lượng: 02
- Đã có trên 2 năm kinh nghiệm nấu bếp 
ưu tiên đầu bếp đã nấu bếp công nghiệp
- Có thể làm việc lâu dài, thời gian làm 
việc 8h/ ngày, có thể tăng ca theo yêu cầu 
công việc
- Ưu tiên người có hộ khẩu ở Bắc Ninh 
quyền lợi:
- Lương thưởng cạnh tranh thỏa thuận 
trong quá trình tuyển dụng.

- Thời gian làm việc: Từ 8h đến 17h (Từ 
thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần)
- Công ty có các chế độ hưởng chuyên 
cần, sinh nhật theo quy định, nghỉ phép 
năm, lễ tết, ốm theo luật định.
- Cán bộ công nhân viên được hưởng bảo 
hiểm: BHXH, BHTN, BHYT,..
  
vi. công ty tnhh cƠ khÍ và xây 
Dựng kp - chi nhánh hà nội
Địa chỉ: KCN Đại Đồng, Hoàn Sơ, Tiên 
Du, Bắc Ninh
Tuyển dụng vị trí sau: 
- Số lượng: Nam, 03 người, 25-40 tuổi. 
- Tốt nghiệp ĐH chính quy trở các chuyên 
ngành xây dựng dân dụng & công 
nghiệp,… hoặc các chuyên ngành khác 
có liên quan.
- Có chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt 
động xây dựng
- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực liên quan. Ưu tiên ứng viên đã có 
kinh nghiệm làm việc với các chủ đầu tư 
dự án quy mô lớn.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng 
và sử dụng thành thạo các phần mềm: 
Autocad, Plaxis, Etabs, Stad pro, Sap, 
Safe…
- Tiếng anh trình độ B, đọc hiểu được bản 
vẽ/ tài liệu chuyên ngành.
- Kỹ năng hoạch định, tổ chức và quản 
lý công việc
- Giao tiếp, đàm phán, thuyết trình và gây 
ảnh hưởng.
- Có ý tưởng sáng tạo, chủ động trong công 
việc, khả năng chịu áp lực công việc cao.
- Nhiệt tình trung thực có nguyện vọng 
gắn bó lâu dài với Công ty.
- Khả năng học hỏi và cập nhật.
- Trung thực, thẳng thắn.
- Linh hoạt và thích nghi
quyền lợi được hưởng:
Lương hấp dẫn từ 5-10tr đồng/tháng, tùy 
thuộc vị trí, năng lực ứng viên. 
Được làm việc trong môi trường năng 
động, được trang bị, cấp phát các dụng cụ 
bảo hộ lao động khi làm việc chính thức. 
Được đào tạo về chuyên môn và theo yêu 
cầu công việc. 
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN...
Có chế độ quà các ngày lễ tết, thưởng 
cuối năm.


