
Đồng chí Đoàn Minh Tâm - Đảng viên trẻ, có nhiều sáng kiến cải tiến 
trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi  

Đồng chí Đoàn Minh Tâm hiện là chuyên viên Ban Thanh Thiếu nhi trường 
học Tỉnh Đoàn, Ủy viên Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận. Đồng chí đã bám sát các 
nhiệm vụ trọng tâm của chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 
hàng năm để thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh 
đoàn, Thường trực Hội đồng Đội tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động, 
phong trào, cuộc vận động trong đoàn viên, thanh thiếu nhi khối trường học. 

Với sự năng nổ, nhiệt huyết của một cán bộ Đoàn; trong những năm qua, 
đồng chí đã tích cực thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh, chủ động đề ra nhiều sáng kiến cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ 
chuyên môn, góp phần đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 
Trong đó, đồng chí đã tham mưu chỉ đạo các cơ sở Đoàn trường học chú trọng, đẩy 
mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống; giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng 
văn hóa học đường, giữ gìn và phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo; giáo dục 
pháp luật; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức các lớp tập huấn hàng năm 
nhằm trang bị kỹ năng công tác Đoàn - Hội, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội 
cho học sinh, sinh viên…thông qua các diễn đàn, tọa đàm, hội trại, lớp tập huấn và 
các phong trào hoạt động tình nguyện.  

Một số kết quả đạt được nổi trội của đồng chí Tâm trong giai đoạn 2018 - 
2020 như: Tham mưu tổ chức thành công Chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ 
Việt Nam và tuyên dương Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 rèn luyện. Qua đó, trao tặng 
100 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất), 12 suất học bổng tiếng Anh cho học 
sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tuyên dương danh hiệu Sinh viên
5 tốt cho 18 sinh viên và danh hiệu Học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh cho 04 học sinh 
năm học 2017 - 2018; tham mưu thực hiện 01 ngôi nhà Khăn quàng đỏ và 04 Ngôi 
nhà nhân ái cho đội viên nghèo với tổng kinh phí 250 triệu đồng; tham mưu hướng 
dẫn triển khai Chương trình Rèn luyện Phụ trách Đội, phong trào Khăn hồng tình 
nguyện, Cuộc vận động Vì đàn em thân yêu với những việc làm thiết thực và ý 
nghĩa (toàn tỉnh có 367 công trình, phần việc Vì đàn em thân yêu giúp đỡ 5.543 
thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn); tham mưu tổ chức thành công Hội thi Tin học 
trẻ tỉnh Bình Thuận lần thứ XX năm 2019, đồng thời thành lập đoàn tham dự Hội 
thi Tin học trẻ toàn quốc có 02 cá nhân đạt giải bảng Phần mềm sáng tạo; tham 
mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp dạy 
bơi miễn phí cho 32 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Phan 
Thiết, huyện Hàm Thuận Nam và huyện Hàm Thuận Bắc… 

Từ năm 2017 đến nay, hàng năm đồng chí đều có sáng kiến được Thủ trưởng 
cơ quan công nhận và triển khai có hiệu quả trong thực tế như: Sáng kiến thay đổi 
hình thức tuyên truyền các hoạt động Đoàn - Đội qua các trò chơi trên mạng xã hội 
(năm 2017); sáng kiến “Đổi mới hình thức tuyên truyền hoạt động Đội cho thanh 
thiếu nhi” (năm 2018), tổ chức Cuộc thi sáng tác video clip hát các bài hát truyền 
thống Đội TNTP Hồ Chí Minh với chủ đề “Tự hào Em là Đội viên” cho Giáo viên 
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làm Tổng phụ trách, Đội viên, thiếu niên, nhi đồng đang sinh hoạt tại các Liên đội 
trong tỉnh; sáng kiến “Nâng cao chất lượng Hội thi và tạo môi trường mở cho thí 
sinh tham gia phần thi chung Hội thi tin học trẻ tỉnh Bình Thuận năm 2019”.

Năm 2018 - 2019, đồng chí được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ 
sở”, chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018 được Chủ tịch UBND 
tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước; được tuyên dương là 
gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối các cơ quan tỉnh cụm Đông Nam 
bộ; Giấy khen của Tỉnh Đoàn. Năm 2019, đồng chí được nhận Giấy khen của Hội 
đồng Đội tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Đoàn Khối cơ quan và 
doanh nghiệp tỉnh. Năm 2020, đồng chí được nhận Bằng khen của Trung ương Hội 
Doanh nhân trẻ Việt Nam, được Tỉnh đoàn công nhận “Điển hình tiên tiến trong 
công tác Đoàn giai đoạn 2015 - 2020”.

Từ những nỗ lực, cố gắng của bản thân trong công tác chuyên môn cũng như 
rèn luyện đạo đức, lối sống; năm 2019 đồng chí được vinh dự kết nạp vào Đảng 
Công sản Việt Nam; được tín nhiệm bầu bổ sung vào Cấp ủy Chi bộ Tỉnh Đoàn 
nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời cũng là một trong những gương điển hình trong 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020 được Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng./. 


