
 Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận 

hăng hái thi đua học tập và làm theo lời Bác 

-*- 

Với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của đoàn viên, thanh 

niên trong đơn vị trường học, Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận đã phát 

động trong giáo viên, học sinh tinh thần trách nhiệm, hăng hái thi đua học tập, rèn 

luyện, làm nhiều việc tốt theo lời Bác. 

Đoàn Trường có 03 liên chi đoàn Khoa, 33 chi đoàn lớp, với 1.026 đoàn 

viên. Trong những năm qua, Đoàn Trường đã thường xuyên tuyên truyền cho đoàn 

viên, thanh niên về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các ngày lễ kỷ niệm trong 

năm, các chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức: Tổ chức Hội thi, Hội nghị, các buổi sinh 

hoạt Đoàn, chuyển tải trên Website, Fanpage của Đoàn Trường hoặc phối hợp để 

triển khai các mẫu chuyện về Bác vào đầu giờ sinh hoạt lớp; triển khai cho đoàn 

viên thanh niên tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - 

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường”... Ngoài ra, Đoàn 

Trường đã tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo 

vệ quyền, lợi ích chính đáng cho thanh thiếu nhi”; Đoàn Trường đã tổ chức tuyên 

dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cho 65 cán bộ, đoàn viên, thanh 

niên; tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân 

Bác”, tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác tại Trường Dục Thanh. 

Đồng thời, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên ký cam kết “Không vận chuyển, tàng 

trữ, sử dụng, mua bán, sản xuất pháo và các chất gây nổ”, “Không vận chuyển, 

tàng trữ, sử dụng, mua bán, sản xuất chất ma túy”, “Không vi phạm pháp luật” vào 

đầu năm học... Qua đó, nâng cao hiểu biết của đoàn viên, thanh niên về Đảng và 

Bác Hồ, về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, nâng cao ý thức chấp 

hành pháp luật; khơi dậy ước mơ, hoài bão trong đoàn viên, thanh niên. 

Tuổi trẻ sáng tạo cũng là một trong những nét nổi bật trong hoạt động của 

Đoàn Trường. Đoàn Trường đã tổ chức chương trình Chia sẻ ý tưởng sáng tạo, hội 

thi ý tưởng sáng tạo, hội thi “Tôi làm kỹ thuật - Tôi yêu khoa học” trong đoàn viên, 

thanh niên. Qua đó đã có nhiều ý tưởng hay, sáng tạo, đề tài sáng kiến kinh nghiệm 

được nghiệm thu, có tính ứng dụng cao (đã có 760 ý tưởng tham gia thi, có 21 đề 

tài, sáng kiến cấp trường, 02 đề tài tham gia hội thi Thiết bị dạy nghề tự làm toàn 

quốc, 36 mô hình được học sinh sinh viên thực hiện trong các chuyên đề, mô đun 

theo chương trình đạo tạo nghề). 

Bên cạnh đó, hàng năm Đoàn Trường đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn 

đáp nghĩa, xã hội từ thiện như: Thăm, tặng quà, sửa chữa nhà cho gia đình chính 

sách nhân ngày Thương binh liệt sĩ; thực hiện các công trình “Ánh sáng an ninh”; 

dặm vá đường giao thông nông thôn; sửa chữa thiết bị điện gia dụng, thay mới 
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bóng đèn cho các hộ nghèo; tặng quần áo, sách vở cho các em thiếu nhi vùng sâu, 

vùng xa... 

Với những hoạt động nêu trên, năm 2018 Đoàn Trường đã được Ban 

Thường vụ Tỉnh Đoàn tặng Giấy khen “Đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và 

phong trào thanh niên” và năm 2019 tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong công 

tác đoàn và phong trào thanh niên”; năm học 2018 – 2019 được Trung ương Đoàn 

tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 

và Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai thực hiện Chiến 

dịch Thanh niên tình nguyện Hè tại địa phương giai đoạn 1999 - 2019. Đồng thời, 

là một trong những tập thể được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên dương, khen 

thưởng là gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2020./. 


