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Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng tỉnh (BĐBP) vừa tổ chức thành công Đại hội lần
thứ III, giai đoạn 2022-2027 với chủ đề "Xung kích - Bản lĩnh - Sáng tạo - Quyết thắng".
Tới dự có đồng chí Bùi Chính Thức, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn; đồng chí Trần
Văn Kha, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh. Trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào
thanh niên của tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, không ngừng đổi mới, sáng
tạo và đạt được những kết quả tích cực, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới
vùng biển của Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình
yên của nhân dân.

Đồng chí Bùi Chính Thức - Phó Bí thư - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn tặng hoa chúc
mừng Đại hội
Trong đó, 4/8 nội dung vượt chỉ tiêu giai đoạn 2017-2022. Đoàn thanh niên
BĐBP tỉnh đã duy trì hiệu quả Chiến dịch "Hãy làm sạch biển" với 10 đợt ra quân, thu hút trên
1.200 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia góp phần bảo vệ môi trường biển; triển khai 9
mô hình "Ngôi nhà xanh - Chống rác thải nhựa"; hỗ trợ đỡ đầu 10 học sinh có hoàn cảnh khó
khăn với tổng số tiền trên 400 triệu đồng thông qua chương trình "Nâng bước em tới trường Con nuôi đồn Biên phòng". Tổ chức thăm, tặng trên 700 suất quà trị giá trên 413 triệu đồng
dịp Tết cổ truyền của dân tộc với chủ đề "Xuân biên phòng - Tết thắm tình quân dân", xây dựng
01 nhà tình nghĩa cùng nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.
Tại phiên
làm việc trọng thể, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã trao đổi, thảo luận, đề ra phương
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hướng giai đoạn 2022-2027 với 8 chỉ tiêu cụ thể và 6 nhóm giải pháp cơ bản để công tác Đoàn
và phong trào thanh niên của tuổi trẻ BĐBP tỉnh triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn; tiến hành
bầu 4 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tỉnh Ninh Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027.
Nhân dịp này, Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh đã sáng tạo mô hình "số báo đặc biệt" với nội dung
phong phú, đa dạng; trưng bày một số hình ảnh tư liệu giới thiệu các công trình, phần việc thanh
niên tiêu biểu, tạo dấu ấn độc đáo cho Đại hội.
Thu Thảo
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