
Đồng chí Nguyễn Tấn Hải Long với 2 mô hình “Cột điện nở
hoa” và “Tuyến đường hoa thanh niên”

-----

Là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh Đoàn, Phó Chủ
tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận, đồng chí Nguyễn Tấn
Hải Long đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai xây dựng
trên địa bàn tỉnh 02 mô hình “Cột điện nở hoa” tại các Phường Đoàn, Đoàn Thị
trấn và “Tuyến đường hoa thanh niên” tại các Xã đoàn.

Với vai trò, trách nhiệm được giao, đồng chí Nguyễn Tấn Hải Long đã chủ
động xây dựng mô hình “Cột điện nở hoa” công trình được vẽ và trang trí trên các
cột điện tại các phường, thị trấn trong tỉnh; góp phần xây dựng tuyến phố văn minh
- xanh - sạch - đẹp trên địa bàn tỉnh . Các cột điện được vẽ với chiều cao tối đa 2m
(tính từ mặt đất lên); những trục điện được vẽ bằng các bông hoa. Kết quả có:
31/31 phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện được 38 tuyến đường “Cột
điện nở hoa” trên 815 cột điện. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Tấn Hải Long đã
tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng mô hình “Tuyến đường hoa thanh
niên”, công trình này góp phần tạo cảnh quan môi trường sống xanh - sạch - đẹp,
từ đó nâng cao ý thức của thanh thiếu nhi và nhân dân trong việc xây dựng nếp
sống mới, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Bình Thuận chung
tay xây dựng nông thôn mới”. Kết quả có: 93/93 xã đoàn trên địa bàn tỉnh đã thực
hiện được 93 mô hình “Tuyến đường hoa thanh niên” với chiều dài 42,935 km.

Hàng năm gia đình đồng chí Nguyễn Tấn Hải Long được nơi cư trú công
nhận đạt “Gia đình văn hóa”; được chi bộ xếp loại đảng viên Hoàn thành tốt
nhiệm vụ liên tục từ năm (2015 - 2019), năm 2018 được bình bầu đảng viên hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ; được cấp có thẩm quyền công nhận đạt danh hiệu Chiến
sỹ thi đua cấp cơ sở (năm 2018); được Trung ương Hội LHTNVN Liên hiệp
Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen và Giấy khen của Tỉnh Đoàn vì có thành
tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (năm 2015); được
UBND tỉnh tặng Bằng khen trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (năm
2017); được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong nhiệm
kỳ 2012 - 2017; năm 2020, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh
nghiệp tỉnh tuyên dương, khen thưởng là gương điển hình tại Hội nghị tổng kết 04
năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020./.
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