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Năm 2019, Thượng úy Bùi Xuân Mạnh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh là cán bộ
Đoàn duy nhất của tỉnh Ninh Bình vinh dự được Trung ương Đoàn tặng giải thưởng Lý Tự Trọng
về những thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn.

Không có thành công nào mà không trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện. Mỗi khó khăn đều
là thử thách và cơ hội để bản thân khẳng định được mình. Đó là quan điểm sống và công tác
của Thượng úy Bùi Xuân Mạnh.

Từ khi tham gia vào ngành công an, anh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ, tích cực học tập và tham
gia các hoạt động Đoàn tại đơn vị. Năm 2017, thượng úy Bùi Xuân Mạnh tham gia Ban chấp
hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh và giữ chức vụ Phó Bí thư chuyên trách và hiện đang biên
chế tại Đội công tác quần chúng, Phòng công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh.

Với vai trò là cán bộ đoàn chuyên trách, thời gian qua Thượng úy Bùi Xuân Mạnh đã cùng với
Ban chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh xây dựng các kế hoạch công tác đoàn, trong đó
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đã ban hành nhiều kế hoạch có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng và hành động của đoàn viên
như việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kế hoạch tăng cường công tác quản lý, giáo dục đoàn viên,
phát huy vai trò của tổ chức đoàn trong thực hiện phong trào “tự học, tự rèn, tự đào tạo”...

Đặc biệt, trong năm qua, thượng úy Bùi Xuân Mạnh đã cùng Ban chấp hành Đoàn tham mưu,
đề xuất với Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều chuyên đề, học
tập chuyên đề, tọa đàm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên như tọa đoàm tuổi trẻ
Công an tỉnh với phong trào “tự học, tự rèn, tự đào tạo”, phát huy truyền thống, xây dựng phong
cách: bảnh lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ; hội nghị đối thoại giữa Ban giám đốc Công an
tỉnh với đoàn viên, thanh niên trong đơn vị...

Tổ chức cho cán bộ đoàn chủ chốt trong công an tỉnh tham gia hoạt động về nguồn, tham quan
các địa chỉ đỏ như: thăm làng Sen quê Bác, báo công dâng Bác tại khu di tích lịch sử lưu
niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An; khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc tại Hà Tĩnh;
nghĩa trang Trường Sơn... giúp đoàn viên ôn lại những lịch sử truyền thống vẻ vang của đất
nước, khơi dậy lòng yêu nước.

Phát động 100% đoàn viên tham gia dọn vệ sinh môi trường trong và ngoài trụ sở Công an tỉnh
vào chiều thứ 6 hàng tuần; Tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ... Bên cạnh đó,
từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt thực hiện tốt 6
điều dạy của Bác đối với Công an nhân dân, là thủ lĩnh thanh niên, thượng úy Bùi Xuân Mạnh
luôn sáng tạo trong hoạt động phong trào.

Nhiều phong trào được thực hiện như “Thanh niên Công an tỉnh chung sức góp phần xây dựng
nông thôn mới”, “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ
nguồn”... đã góp phần giáo dục truyền thống, đạo đức, lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên, đồng
thời cũng là cơ hội để đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh xung kích, tình nguyện vì cuộc sống
cộng đồng.

Chỉ tính riêng năm 2018, thượng úy Bùi Xuân Mạnh đã cùng Ban chấp hành đoàn Công an
tỉnh phát động 650 lượt đoàn viên tham gia hành quân dã ngoại, tình nguyện chung sức vì
cộng đồng, dọn vệ sinh môi trường, phát quang, khơi thông dòng chảy tổng số gần 20km; phát
động 100% đoàn viên thanh niên trong Công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện thu được
250 đơn vị máu,vượt chỉ tiêu đề ra; phát động 300 lượt đoàn viên, thanh niên xung kích, tình
nguyện tăng cường xuống cơ sở giúp bà con nhân dân khắc phục thiên tai, bão lụt trên địa bàn
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các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Gia Viễn;

Tổ chức 22 lễ phát động, hội nghị tuyên truyền về pháp luật, ATGT, trật tự đô thị và vệ sinh
môi trường tại các địa bàn có đông đồng bào theo đạo, khu vực phức tạp về ANTT... Bản thân
thượng úy Bùi Xuân Mạnh đã tham gia chỉ đạo các chi đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên
truyền đảm bảo ANTT, huy động các nguồn xã hội hóa góp phần giúp 31 xã đăng ký về đích
NTM hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới theo đúng tiến độ.

Trong đó, trực tiếp tham gia vận động xã hội hóa từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh tham gia các hoạt động từ thiện vì người nghèo, người già neo đơn, người có công
với cách mạng, cụ thể như: vận động quyên góp xây dựng 3 nhà tình nghĩa tại xã Thạch Bình,
Nho Quan, mỗi ngôi nhà trị giá 150 triệu đồng;xây dựng 3 nhà tình nghĩa tại xã Phú Sơn, Nho
Quan và 2 ngôi nhà tại xã Lai Thành, Kim Sơn, mỗi ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng; tặng 2 sổ
tiết kiệm trị giá gần 200 triệu đồng cho 2 cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang công tác
tại Công an huyện Kim Sơn;...

Tặng 30 xuất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại trường
THPT Nho Quan B theo chương trình “áo ấm cho em” với tổng kinh phí 9 triệu đồng; tặng 250
xuất quà cho các em học sinh tại trường THCS Thanh Lạc, Nho Quan với tổng trị giá 62,5 triệu
đồng...

Không chỉ vậy, anh còn chủ động đề xuất phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Công an
tỉnh tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc, làm căn cước công dân miễn phí cho bà
con nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt tại các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh; cấp phát miễn phí
1.900 sổ tay tuyên truyền về ATGT và 250 mũ bảo hiểm cho học sinh và nhân dân...

Những hoạt động trên thực sự có ý nghĩa với cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của
người chiến sỹ Công an Ninh Bình trong lòng nhân dân, thắt chặt tình nghĩa quân dân.

Với sự năng động, sáng tạo, nhiệt huyết của mình, nhiều lần Thượng úy Bùi Xuân Mạnh được
Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các cấp bộ Đoàn ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.
Đặc biệt, vừa qua, đồng chí vinh dự là một trong 72 cán bộ Đoàn tiêu biểu của cả nước được
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019.
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Nguồn: Báo ĐT Ninh Bình
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