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“Ra sức làm tròn nhiệm vụ cách mạng và
sống với nhau có tình, có nghĩa. Lấy gương
người tốt, việc tốt có thật trong Nhân dân và
cán bộ, đảng viên ta mà giáo dục lẫn nhau,
đó chính là một cách tuyên truyền, giáo dục
Chủ nghĩa Mác-Lênin thiết thực nhất”
HỒ CHÍ MINH
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Bác

Lan tỏa những tấm gương
học tập và làm theo

Lời giới thiệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc,
Nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc
ta một di sản tinh thần vô giá, đó chính là Tư tưởng, đạo
đức, phong cách sáng ngời; là ngọn đuốc soi đường cho
cách mạng Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giành
độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công
cuộc đổi mới đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa
lịch sử, góp phần quan trọng để tạo nên cơ đồ, tiềm lực, vị
thế, uy tín của Việt Nam như ngày hôm nay.
Tư tưởng, đạo đức, phong cách - lối sống của Người mãi
là tấm gương ngời sáng; những câu chuyện về Bác còn mãi
và là những bài học có gía trị vô cùng to lớn cho mỗi cán bộ,
đảng viên và các tầng lớp nhân dân noi theo. Thấm nhuần
tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
trong những năm qua, việc xây dựng và nhân rộng các mô
hình học tập và làm theo Bác được các cấp ủy Đảng, chính
quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quan
tâm thực hiện một cách đồng bộ. Nhiều tập thể, cá nhân
với những câu chuyện thực tế, cảm động về những việc làm
bình dị mà cao quí, noi theo gương Bác; về ý chí và quyết
tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; về
tinh thần phục vụ Nhân dân; về ý thức trách nhiệm; về lòng
nhân ái, yêu thương con người và đạo đức cách mạng cần,
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Mỗi câu chuyện là minh
chứng sống động, khẳng định đầy sức thuyết phục rằng:
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của
Bác Hồ là việc làm cần thiết, hiệu quả và phải quyết tâm,
kiên trì, thường xuyên thực hiện.

Hướng tới kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch
Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), thực hiện sự chỉ đạo
của Thường trực Tỉnh ủy, nhằm ghi nhận những kết quả
đạt được qua 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
đặc biệt là tôn vinh những “bông hoa đẹp” trong “vườn
hoa” học và làm theo Bác, những gương người tốt, việc
tốt, những điển hình tiêu biểu, những mô hình mới,
cách làm hay, mang tính thiết thực vận dụng vào thực
tiễn cuộc sống và đang ngày càng tạo được sức lan tỏa
sâu rộng trong toàn xã hội, và để ghi nhận một số tác
giả, tác phẩm đạt giải trong Cuộc thi sáng tác, quảng
bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020,
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập và phát hành đặc san
với chủ đề “Bà Rịa-Vũng Tàu: Lan tỏa những tấm gương
học và làm theo Bác”.
Hy vọng trong thời gian tới việc học và làm theo Bác
sẽ trở thành “nếp quen” thấm sâu vào đời sống tinh
thần, tác động vào tình cảm của mỗi người, khơi gợi
được những yếu tố tích cực, những phẩm chất tốt đẹp,
tạo sự lan tỏa trong xã hội, xứng đáng với lời căn dặn
của Người “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa
đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
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ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG RẠCH DỪA
VỚI NHỮNG MÔ HÌNH “LÀM THEO” BÁC

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

T

rong 05 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần nâng cao
đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn phường. Giải quyết nhiều thủ tục
hành chính nhanh, gọn và hiệu quả đem lại niềm tin cho nhân dân bằng những mô hình
cụ thể: trao kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân; Mặt trận với công tác giảm
nghèo; chắp cánh cho em tới trường; Tấm lòng vàng; Vận động quỹ học bổng Nguyễn Thị Định;
phân loại rác thải tái chế tại hộ gia đình và hỗ trợ vốn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; trao
học bổng cho con Cựu chiến binh vượt khó học giỏi; tổ bảo vệ môi trường; hỗ trợ vốn giúp nhau
phát triển kinh tế hộ gia đình.
Hưởng ứng tinh thần tương thân tương ái, trong điều kiện cả nước chống dịch COVID- 19,
Đảng ủy phường đã lãnh đạo vận động thực hiện máy ATM gạo, được đông đảo các mạnh thường
quân đóng góp, hỗ trợ. Tổng quy ra tiền trị giá 664.000.000 đồng. Người dân được nhận 2kg gạo
từ máy ATM và kèm theo là các nhu yếu phẩm như trứng, mì tôm, dầu ăn...
Nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả đã lan toả trong cộng đồng dân cư, tạo bầu không khí
trong lành, đem lại cảnh quan sạch đẹp trên địa bàn. Trên địa bàn phường có 5 nhà thờ, 6 dòng
tu trước đây việc các giáo xứ chấp hành treo cờ Tổ quốc trong những ngày lễ rất khó khăn nhưng
bằng sự khéo léo, tạo mối quan hệ hai chiều giữa lãnh đạo địa phương và các ban hành giáo;
đến nay tỷ lệ treo cờ ở các giáo xứ đạt nhiều kết quả, ý thức của các hộ đồng bào công giáo ngày
một nâng lên.
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Lãnh đạo phường Rạch Dừa thăm và tặng quà các giáo xứ đồng thời vận động bà con giáo dân học tập và làm theo Bác
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ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
VỚI MÔ HÌNH “MỘT CỘNG NĂM”

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

H

ội Cựu chiến binh thành phố Vũng Tàu hiện có 30 tổ chức cơ sở Hội với 5950 hội viên. Hội
luôn xác định tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa,
khối đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ trung tâm, quan trọng hàng đầu; đồng thời kiên
quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch. Thời gian qua, các cấp Hội đã duy trì tốt
tuyến đường CCB tự quản và mô hình “Một cộng Năm” xây dựng đô thị văn minh” (1 hội viên vận
động 5 hộ gia đình xây dựng đô thị văn minh). Tổng kết phong trào thi đua CCB gương mẫu năm
2020, Hội được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen.
Hội hiện có 27 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, gồm 1.109 hộ, tổng số dư nợ 42,768
tỷ đồng. Các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả, không nợ quá hạn. Hội viên
đã đóng góp hỗ trợ cho gia đình khó khăn do dịch bệnh Covid-19 được 176.140.000đ và 4,3 tấn
gạo; ủng hộ CCB miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai 143.495.000đ. Trong dịp Tết Tân Sửu
2021, Hội đã trao tặng với tổng số 871 suất quà với tổng số tiền 351.440.000đ cho hội viên. Xây
dựng được 04 căn nhà nghĩa tình đồng đội trị tổng giá 265 triệu đồng tặng cho hội viên. Từ năm
2019 đến nay không còn gia đình hội viên thuộc diện hộ nghèo.
Hội CCB TP đã luôn giữ vững phát huy truyền thống, bản chất tốt đẹp của Quân đội Nhân dân
Việt Nam, phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
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Hội Cựu chiến binh Thành phố trao tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên Nguyễn Đức Khá tại P.12, TP.Vũng Tàu

Hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia dọn dẹp bãi biển.
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Cô giáo VŨ THỊ VIỆT HOA
NGƯỜI “TRUYỀN LỬA” CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

V

ới vai trò là hiệu trưởng nhà trường, cô coi trọng việc nâng cao chất lượng dạy - học qua
chiến lược xây dựng đội ngũ dựa trên năng lực khả năng thực sự của mỗi giáo viên. Đồng
thời, khuyến khích giáo viên tích cực vận dụng các phương pháp mới phù hợp trong
giảng dạy. Nhà trường đổi mới cách liên hệ, cách họp cha mẹ học sinh một cách khoa học, rõ
ràng. Đối với việc giáo dục toàn diện học sinh, cô quan tâm chỉ đạo việc chú trọng và tăng cường
các giải pháp giáo dục đạo đức, ý thức, kĩ năng sống,... tổ chức thành công và tạo nề nếp cho
học sinh toàn trường thực hiện hoạt động “Chào ngày mới” vào các buổi sáng trong tuần từ 7h
đến 7h20 phút với các hoạt động luân phiên: múa hát tập thể, múa dân vũ, biểu diễn khiêu vũ,
giao lưu xử lí tình huống về kĩ năng sống. Công trình “Thư viện Xanh”, “Thư viện Mở” - trưng bày
hàng ngàn đầu sách tại khu vực cổng trường, sân trường giúp bồi dưỡng “văn hóa đọc” thuận
tiện, khoa học cho học sinh mỗi ngày; hệ thống xích đu 30 cái tạo sân chơi an toàn thẩm mĩ. Cô
đã có nhiều sáng kiến đạt giải từ cấp toàn quốc đến cấp tỉnh về hoạt động giáo dục tiêu biểu
như: “Một số giải pháp bồi dưỡng đạo đức học sinh ở trường Tiểu học”; Mô hình mẫu “Nhà wc
Sạch – Thẩm mĩ’. Cô đã cùng tập thể giáo viên nhà trường chú trọng đổi mới việc dạy học Tiếng
Anh. Cô động viên, khích lệ và “truyền lửa” cho các thành viên trong nhà trường tạo sự phát triển
mạnh mẽ của tập thể qua việc xây dựng nội bộ đoàn kết; tập thể lao động với tinh thần sáng tạo,
tổ chức mô hình bán trú “3 trong 1” sáng tạo trong việc xây dựng “Trường học Hạnh phúc.

12 BÀ RỊA - VŨNG TÀU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Trường tiểu học Quang Trung đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, năm học 2018 - 2019

Thầy, trò trường tiểu học Quang Trung với hội thi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” - Năm học 2020 - 2021
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Anh NGUYỄN ĐÌNH MAI

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

BÍ THƯ CHI BỘ “KHU PHỐ HIẾU HỌC”

X

ác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ
chính trị, công việc thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, anh Nguyễn Đình Mai - Bí
thư chi bộ khu phố 4, Đảng bộ phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu đã cùng cấp ủy
chi bộ vận động lắp đặt hệ thống camera an ninh với 129 mắt khoảng 450 triệu đồng. Đồng thời,
phát động đảng viên xây dựng tủ sách chi bộ, với hơn 200 đầu sách các loại. Các đồng chí đảng
viên trong chi bộ thường xuyên trao đổi thông tin; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình
trong sinh hoạt đóng góp ý kiến về công tác lãnh đạo của cấp ủy, về những hạn chế, tồn tại của
đảng viên; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ
mà Đảng ủy giao.
Qua thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị gắn với thực hiện Di chúc
của Bác có thể thấy rằng: toàn thể đảng viên trong chi bộ phát huy tinh thần gương mẫu, trách
nhiệm, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương; đảng viên
trong chi bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, 100% đảng viên hoàn
thành nhiệm vụ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban công tác Mặt trận, tổ dân vận hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ được Thành ủy-UBND Thành phố Vũng Tàu tặng giấy khen; Khu phố đạt
danh hiệu khu phố văn hóa- khu phố hiếu học.

14 BÀ RỊA - VŨNG TÀU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Anh Nguyễn Đình Mai (áo trắng) đang
trao đổi với tổ trưởng dân cư về việc thực
hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh

Anh Nguyễn Đình Mai- Bí thư CB 4
(bìa trái) đọc sách nghiên cứu
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Cô giáo NGUYỄN THỊ SÔNG THƯƠNG
VỚI NHỮNG ĐỔI MỚI TRONG GIẢNG DẠY VÀ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
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V

ới cương vị là Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng
Tàu, cô đã cùng với cán bộ chủ chốt của trường thực hiện nhiều biện pháp cải tiến trong
công tác giảng dạy và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tổ chức các cuộc thi, đổi mới
phương pháp giảng dạy thông qua hội thảo chuyên đề, dự giờ thăm lớp, đổi mới sinh hoạt tổ
chuyên môn. Tăng cường vận dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực và ứng dụng
công nghệ thông tin vào bài giảng nhằm tạo sự say mê hứng thú cho học sinh. Giáo viên chú
trọng đến cách học (phương pháp) nhiều hơn học cái gì (nội dung). Hoạt động ngoài giờ lên lớp
dưới sân trường nội dung phong phú, đa dạng rèn kỹ năng sống cho học sinh: ứng xử, ý thức
cộng đồng, xử lý tình huống, đưa mô hình múa dân vũ vào trong các hoạt động tập thể tạo
không khí vui khỏe sau giờ học trong đó có nhiều mô hình được toàn tỉnh về học tập như: Tôi
hành động vì thành phố Vũng Tàu không rác thải nhựa, Chợ phiên Kế hoạch nhỏ, Ngày hội tiến
bước lên đoàn,… tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận nhiều sân chơi quốc tế, đạt nhiều kết quả
cao với 15 giải quốc tế và 45 giải quốc gia ở các cuộc thi: đấu trường Toán Châu Á AIMO; Lập trình
Toán toàn cầu GMCC; Olympickhoa học quốc tế HKISO; ngôn ngữ quốc tế WILLKONMEN; toán
học quốc tế Hoa kỳ AMO; Olympic Toán quốc tế TIMO.
Đặc biệt trong dịch Covid-19, cô chỉ đạo giáo viên hóa học theo hướng dẫn của WHO làm 45
lít nước rửa tay khô chuẩn bị cho học sinh khi quay trở lại trường. Để giúp những học sinh chưa
có thiết bị học trực tuyến, cô đã cùng những người bạn thành lập nhóm dự án “Máy tính cho em”
và thực hiện tặng được hơn 200 máy tính cho các em học sinh trong tỉnh.
Ngoài ra, cô đã tổ chức nhiều hoạt động trực tuyến cho học sinh như: tìm kiếm tài năng NAN
qua mạng; làm video Ghen Covy để tuyên truyền; thi vẽ tranh phòng chống Covid-19.
Để động viên cho tuyến đầu chống dịch, cô đã phát động toàn trường tặng: Bệnh viện Nhiệt
đới TP. Hồ Chí Minh, bệnh viện Lê Lợi và 10 trường của Vũng Tàu với 16.000 khẩu trang y tế, 2.000
khẩu trang vải kháng khuẩn; 10.000 ml nước rửa tay; 57 tấm chắn chống giọt bắn.
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Cô Nguyễn Thị Sông Thương (bìa phải) trao thưởng cho học sinh của trường
đạt giải quốc gia cuộc thi Olympic toán quốc tế TIMO năm 2021

Cô Nguyễn Thị Sông Thương (áo tím) tặng máy vi tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
tại huyện Châu Đức đợt dịch Covid-19 đầu năm 2020
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ĐẢNG BỘ XÃ TÂN HƯNG
VỚI NHỮNG MÔ HÌNH THIẾT THỰC

Đ
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ảng bộ xã Tân Hưng hiện có 09 chi bộ trực thuộc với 222 đảng viên. Thời gian qua, việc
thực hiện Chỉ thị 05 được quan tâm và đạt nhiều kết quả. Tiêu biểu như: Tổ chức Hội thi
“Cán bộ, đảng viên xã Tân Hưng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”. Tổ chức hoạt động triển lãm, trưng bày sách báo, thông tin chuyên đề các tác giả viết về
Bác. Tham gia Cuộc thi “Viết về những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” đạt giải ba tập thể và 02 giải khuyến khích cá nhân.
Xác định việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm,
đảng bộ xã đã tiếp tục thực hiện 05 mô hình “Cảm hóa giáo dục thanh niên mãn hạn tù về địa
phương” của chi bộ ấp Phước Tân 5, Mô hình: “Hỗ trợ, giúp đỡ, cảm hóa thanh niên chậm tiến”
của Đoàn Thanh niên, Mô hình: “Vòng tay nhân ái” của Chi bộ trường tiểu học Trần Văn Quan, Mô
hình: “ Lan tỏa yêu thương” của Chi bộ trường mầm non Hướng Dương, Mô hình “Hũ gạo tình
thương” do Hội LHPN xã phát động,.. Bên cạnh đó, các mô hình xây dựng mới cũng đạt kết quả
cao như: Mô hình: “Vận động nhân dân mua thùng rác”; Mô hình: “Vận động nhân dân bê tông
hóa các tuyến đường hẻm”. Từ phong trào, nhiều con đường được trải nhựa, bê-tông hóa, môi
trường, cảnh quan sạch, đẹp, an ninh, trật tự được ổn định. Người dân đi lại, vận chuyển hàng
hóa thuận tiện, dễ dàng, giúp kinh tế địa phương ngày càng phát triển.
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Đ/c Lê Đức Chanh Phó BT Thường trực
Đảng ủy xã trao Giấy
khen cho tập thể đạt
giải Hội thi tìm hiểu tư
tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh

Một tiết mục dự thi Hội thi tìm hiểu
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh do Đảng ủy xã tổ chức
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CHI BỘ BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY
CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC THAM MƯU

V
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BÀ RỊA

ới số lượng 09 đảng viên, Chi bộ Ban Tuyên giáo thành ủy Bà Rịa đã phát huy vai trò là
cơ quan tham mưu cho Thành ủy Bà Rịa triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về học và làm theo Bác. Năm năm qua, chi bộ đã xây dựng kế hoạch, tạo điều
kiện cho 100% đảng viên tham gia học tập các chuyên đề hàng năm, viết bản cam kết về việc
giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống thực hiện ký cam kết về trách nhiệm của người đứng đầu,
cấp phó của người đứng đầu, “Sổ đăng ký tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền thông qua nhiều hoạt động, mô hình hay tiêu biểu
như: đưa vào bản thông tin nội bộ các bài viết về gương điển hình tiêu biểu; hướng dẫn phòng
Văn hóa - Thông tin thực hiện thông tin cổ động, trưng bày, triển lãm, văn nghệ, hội diễn nghệ
thuật quần chúng...; tham mưu Thành ủy chỉ đạo tổ chức các hội nghị giao lưu, tọa đàm, tổ chức
Cuộc thi “Viết về những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh”, phối hợp Đài phát thanh - truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giới thiệu các tấm
gương tiêu biểu, các mô hình hay để nhân rộng trong toàn Tỉnh.
Đặc biệt, từ năm 2016 chi bộ đã xây dựng và phát động cán bộ, đảng viên chi bộ thực hiện mô
hình “Tiết kiệm nuôi heo đất giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn” như trao quà, cấp phát thuốc
miễn phí cho người cao tuổi và những học sinh nghèo với số tiền hơn 50.000.000. Những việc
làm thiết thực nêu trên đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng của chi bộ, hàng
năm chi bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy đều được Thành ủy Bà Rịa công nhận là chi bộ trong sạch
vững mạnh.
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Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với TT Y tế thành phố tổ chức tư vấn - cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi.

Đ/c Nguyễn Tiến Phương - Bí thư chi bộ BTG Thành ủy (thứ nhất từ trái qua) trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
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Chị PHAN THỊ NGHĨA HẠNH
HỌC BÁC HỌC SUỐT ĐỜI
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L

à bí thư chi bộ, trưởng ban điều hành khu phố 01, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, chị
Phan Thị Nghĩa Hạnh đã lãnh đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với tinh
thần học tập và làm theo Bác, thực hiện Nghị quyết của chi bộ, phát động phong trào “xây
dựng nông thôn mới đô thị văn minh” là tổ trưởng tổ dân vận, chị đã vận động nhân dân đóng
góp với số tiền hơn 30 triệu đồng để bêtông hóa, mắc đèn chiếu sáng trên khắp tuyến đường
khu phố đưa diện mạo khu phố ngày càng đẹp hơn. Với vai trò là chi hội trưởng phụ nữ, chị trực
tiếp lãnh đạo và hoạt động cùng cán bộ hội viên của chi hội 9 năm liên tục từ ( 2012-2020) chi hội
là lá cờ đầu của phong trào phụ nữ phường, được thành hội tặng giấy khen tập thể và cá nhân 9
năm liền. Năm 2018 chi hội được Ban thường vụ phụ nữ thành phố tặng giấy khen về thành tích
tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 20162018, mục tiêu phấn đấu của chi hội phải đạt 10 năm liên tục là lá cờ đầu phong trào thi đua của
phụ nữ phường Long Toàn vào năm 2021.
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Chị Phan Thị Nghĩa Hạnh (thứ 2 từ phải qua) trao quà cho học sinh trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
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Cô LÊ THỊ TRANG NHUNG
NGƯỜI NHẠY BÉN TRONG SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI

B
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ằng tình yêu nghề, cô Lê Thị Trang Nhung (Tổ trưởng tổ Văn trường THPT Châu Thành) luôn
trăn trở tìm phương pháp dạy học hiệu quả. Văn học - môn học vốn thiên về cảm xúc, để
làm được điều đó ngoài đam mê còn có cả sự hi sinh âm thầm để tận hiến cho nghề.

Năm học 2018- 2019; 2019-2020, cô đã thực hiện được những chuyên đề dài hơi như: dự án
“Cổ tích cho em”, dự án đọc sách “Thế giới trong tay bạn”, dự án giới thiệu về địa phương như “Tết
quê em”, tham gia hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật… được học sinh thích thú
đón nhận. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa thành công và gây được tiếng vang
lớn không chỉ trong trường, mà còn có sức lan tỏa sang các trường bạn như: Cuộc thi sân khấu
hóa “Kết nối tác phẩm văn chương”, dự án “Tôi yêu Bà Rịa”, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh
khó khăn, tập huấn cho giáo viên môn Văn toàn tỉnh về phương pháp giảng dạy đối với chương
trình sách giáo khoa mới. Đặc biệt trong mùa dịch Covid-19, cô là giáo viên tiên phong của nhà
trường dạy học trực tuyến… Cô luôn định hướng và phát huy được vai trò chủ động của học
sinh.
Bằng tình yêu nghề và sự nỗ lực không mệt mỏi, cô đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào:
hướng dẫn học sinh đạt giải Nhất cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh, bồi dưỡng học sinh giỏi
đạt giải cao, nhiều lần đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh….Với những đóng góp đó, cô đã đạt công chức
xuất sắc nhiều năm liền và được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng giấy khen về công tác đoàn, Tỉnh ủy
biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
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Cô Lê Thị Trang Nhung
(thứ 3 từ phải qua) nhận
hoa chúc mừng trong buổi
triễn lãm dự án Tôi Yêu
Bà Rịa

Cô Lê Thị Trang
Nhung (đứng giữa)
cùng với học sinh
lớp 10A2 trong
một buổi Sân khấu
hóa tác phẩm văn
chương
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ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
THỊ XÃ PHÚ MỸ
VỚI MÔ HÌNH “NHÀ CHỜ ĐƯA ĐÓN HỌC SINH”

V

ới ý nghĩa thiết thực nhằm giúp các em học sinh có địa điểm an toàn, không còn phải
chịu cảnh mưa nắng, đứng lộn xộn ở vỉa hè, lòng đường, dẫn đến nguy cơ mất an toàn
giao thông trong lúc chờ cha mẹ đến đón sau giờ tan học. Thị đoàn Phú Mỹ đã xây dựng

“Nhà chờ đưa đón học sinh” đầu tiên được thực hiện tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, phường Hắc
Dịch, Thị xã Phú Mỹ vào năm 2016.
Từ hiệu quả của mô hình này, Thị đoàn Phú Mỹ tiếp tục nhân rộng tại các xã, phường trên địa

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ PHÚ MỸ

bàn. Đến nay, đã có 18 nhà chờ tại các trường học được lắp đặt. Mỗi nhà chờ trị giá từ 15-25 triệu
đồng, kinh phí do Thị đoàn và Đoàn cơ sở các các xã, phường vận động từ các cơ sở Đoàn trực
thuộc, doanh nghiệp và mạnh thường quân. Mô hình công trình thanh niên“Nhà chờ đưa đón
học sinh” của Thị Đoàn Phú Mỹ cũng đã vinh dự được Ban Dân vận Tỉnh ủy lựa chọn là một trong
những mô hình “Dân vận khéo” nhận khen thưởng trong Hội nghị “Tổng kết phong trào thi đua
Dân vận khéo năm 2018”. Đây chính là phần thưởng, sự khích lệ tinh thần cho hoạt động công
tác Đoàn trong những năm tiếp theo của Thị Đoàn Phú Mỹ.
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Lễ bàn giao mô hình nhà chờ của Đoàn TNCS HCM thị xã Phú Mỹ
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Chị NGUYỄN THỊ YẾN
ĐOÀN VIÊN NGHỊ LỰC VƯỢT LÊN SỐ PHẬN

N
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guyễn Thị Yến - Đoàn viên chi đoàn ấp Sông Xoài 2, Xã Sông Xoài, Thị xã Phú Mỹ, sinh ra không
được may mắn có được cơ thể lành lặn như những người bình thường nhưng chị đã không
mặc cảm, tự ti mà luôn nỗ lực vượt lên số phận bằng chính bản lĩnh và nghị lực của bản thân.

Tuy bị tật chân trái, chị vẫn luôn nhiệt huyết, trách nhiệm với công tác Đoàn, tích cực trong
những hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong những năm qua, chị Nguyễn Thị
Yến cùng với đoàn viên xã xây dựng mô hình “quầy nước Thanh niên gây quỹ học bổng cho học
sinh nghèo, khó khăn”; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu, ra quân dọn vệ sinh;
thành lập Câu lạc bộ Thiện nguyện- “Sống để yêu thương” với những hoạt động hữu ích để gây
quỹ, thăm hỏi và giúp đỡ những hoàn cảnh còn rất khó khăn trong toàn ấp Sông Xoài 2. Những
hoạt động thiết thực đó phần nào giảm bớt gánh nặng xã hội cũng như góp phần xây dựng chi
đoàn ngày càng phát triển.
Với những nỗ lực của bản thân, chị đã được bạn tin yêu, quý mến và trở thành chỗ dựa cho
đoàn viên thanh niên trong ấp, là người cán bộ Đoàn gương mẫu, trách nhiệm, tấm gương để
đoàn viên, thanh niên xã nhà noi theo.
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Chị Nguyễn Thị Yến bên mô hình “Quầy nước thanh niên” gây quỹ học bổng cho học sinh nghèo, khó khăn
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Anh NGUYỄN QUỐC TUẤN
ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI XE ÔM PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM

L

à Đội trưởng “Đội xe ôm phòng chống tội phạm” anh Nguyễn Quốc Tuấn được sự hướng
dẫn nghiệp vụ của Công an phường đã giúp cho anh Tuấn và các thành viên trong Đội xe
ôm nhận diện được âm mưu, thủ đoạn, hành vi của các loại tội phạm để tự bảo vệ mình

khi hành nghề đêm khuya. Đồng thời, nắm bắt thông tin và theo dõi các đối tượng lạ, khả nghi
để báo cho lực lượng công an hoặc trực tiếp tham gia truy bắt đối tượng. Từ năm 2017 đến nay,
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anh đã tham gia cùng Công an phường Phú Mỹ truy bắt 15 đối tượng trộm cắp và cướp tài sản;
cung cấp 25 nguồn tin, bảo vệ hiện trường hàng trăm vụ TNGT; báo công an 4 vụ (11 đối tượng)
về hành vi gây mất ANTT; cung cấp thông tin cho công an triệt phá 4 điểm cờ bạc tại các quán cà
phê, 5 điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.
Với những thành tích nổi bật đó, “Đội xe ôm phòng chống tội phạm” phường Phú Mỹ và anh
Nguyễn Quốc Tuấn đã vinh dự được Tỉnh ủy biểu dương, khen thưởng trong số 46 tập thể và 83
cá nhân tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh năm 2018.
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Anh Nguyễn Quốc Tuấn

Anh Nguyễn Quốc Tuấn (bìa trái) trao đổi với công an khu vực về hoạt động của đội xe ôm
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Anh HỒ VĂN SÁU
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

T

rên cương bị Bí thư chi bộ gần 10 năm và hơn 30 năm tham gia các hoạt động xã hội ông
Hồ Văn Sáu đã trở thành sợi dây kết nối giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền trong triển
khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch của địa phương.

Ông Hồ Văn Sáu thường xuyên xuống địa bàn, nắm bắt tình tình đời sống, nguyện vọng của

bà con, chăm lo đến cuộc sống của các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời. Bản
thân ông đã hỗ trợ 10 triệu đồng hỗ trợ 01 đảng viên xây nhà, kịp thời hỏi thăm, động viên cán
bộ, đảng viên và người dân khi gặp khó khăn, rủi ro trong cuộc sống; đã vận động các mạnh
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thường quân đóng góp 125 triệu đồng sửa chữa, nâng cấp 2 tuyến đường trong khu dân cư; 85%
hộ dân đăng ký đổ rác đúng nơi quy định, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, hành
lang tuyến Quốc lộ 51 không còn tình trạng bán hàng vỉa hè…
Với những đóng góp của mình ông Sáu cùng tập thể khu phố Phước Lộc luôn hoàn thành tốt
nhiệm vụ, giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”. Cá nhân ông Sáu được Ban Tuyên
giáo Trung ương lựa chọn là tấm gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh và được tham dự triển lãm “Những tấm gương bình dị và cao quý”
năm 2019.
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Anh Hồ Văn Sáu (bìa phải) nhiệt tình hỗ trợ người dân trong mọi công việc
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THƯ QUÁN CAO GIA HÒA BOOKS AND FRIENDS
MỘT ĐỊA CHỈ “GIEO HẠT TRI THỨC”, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG

X
ĐẢNG BỘ HUYỆN XUYÊN MỘC

uất phát từ niềm đam mê đọc sách và mong muốn tạo dựng không gian đọc sách nhằm
từng bước phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, anh Cao Huy Hoàng - một người
con của quê hương Xuyên Mộc đã bắt tay vào đầu tư và xây dựng Thư quán Cao Gia Hòa
Books and Friends.
Chính thức đi vào hoạt động vào cuối tháng 7/2019, đến nay, Thư quán Cao Gia Hòa đã trở
thành một địa chỉ lý tưởng để các em học sinh và người dân trên địa bàn thị trấn Phước Bửu những người có chung niềm đam mê đọc sách, tìm đến để được đọc sách, được thả hồn vào một
không gian yên tĩnh, xanh mát và thư giãn. Hiện tại, thư quán đã có hơn 3.000 đầu sách gồm
nhiều thể loại (văn học, nghệ thuật, khoa học tự nhiên, lịch sử, địa lý…) với nhiều nội dung bổ
ích được anh Hoàng và các tình nguyện viên lựa chọn kỹ lưỡng để giới thiệu đến người đọc và
đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.
Thư quán của anh Hoàng còn có đội ngũ tình nguyện viên hoạt động tích cực đã tăng cường
phối hợp với các trường học trên địa bàn huyện mang sách đến tận trường để phục vụ học sinh,
đồng thời hướng dẫn các em học sinh cách lựa chọn sách hay và cách đọc sách phù hợp. Từ đó
giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận nhiều loại sách quý, sách hay, lan tỏa tinh thần và sự yêu
thích đọc sách. Không dừng lại ở đó, Thư quán còn thường xuyên tổ chức những hoạt động vui
chơi bổ ích, sôi nổi cho các em thiếu nhi nhân các dịp lễ, tết; tổ chức các buổi nói chuyện về sách,
các chương trình giao lưu, hướng nghiệp cho các thanh thiếu niên trên địa bàn huyện, các câu
lạc bộ tiếng anh, câu lạc bộ toán học, câu lạc bộ kể chuyện…
Hoạt động của Thư quán Cao Gia Hòa cùng với các bạn tình nguyện viên đã góp phần quan
trọng đưa giá trị của những sách theo nhiều hình thức đến với người đọc, trở thành một địa chỉ
“gieo hạt tri thức”, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
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Học sinh đến đọc sách tại Thư quán Cao Gia Hòa Books and Friends
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BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
XÃ TÂN LÂM
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HIỆU QUẢ TỪ VIỆC THỰC HIỆN HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

V

ới việc đăng ký học và làm theo Bác tại Bộ phận một cửa như: Mô hình “phối hợp với Đoàn
TNCS HCM xã hướng dẫn, viết giúp người dân khi đến thực hiện giao dịch thủ tục hành
chính tại Bộ phận Một cửa xã”; “Thư chúc mừng khi người dân đến thực hiện thủ tục hành
chính kết hôn, khai sinh”; “Thư chia buồn khi người dân đến làm thủ tục khai tử”,“Thực hiện văn
hóa nơi công sở”, “Mang lại sự hài lòng cho người dân khi giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ
phận Một cửa”… đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức cũng như tăng cường công tác cải cách
hành chính của UBND xã. Điều này được thể hiện qua kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân
khi đến giao dịch tại Bộ phận Một cửa: Kết quả khảo sát năm 2018, có 82.5% tổng số phiếu đánh
giá hài lòng về kết quả giải quyết, giao dịch hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, và có
75.5% đánh giá hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đến 6 tháng đầu năm 2019, kết quả khảo sát đạt 95% tổng
số phiếu đánh giá hài lòng về kết quả giải quyết, giao dịch hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả; 90% đánh giá hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm.
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Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tân Lâm
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TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỪ TRÁI TIM ĐẾN TRÁI TIM!
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rước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh
hoạt và kinh tế của những người lao động tự do, người bán vé số, người không có việc làm
cố định, người già, trẻ em lang thang cơ nhỡ… Bếp ăn 0 đồng do Hội Thiện nguyện Nhân Ái
huyện Xuyên Mộc (sau này là Quỹ Thiện nguyện Nhân Ái huyện Xuyên Mộc) đã được khai trương
tại số 44, đường Huỳnh Minh Thạnh, Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, giải quyết phần nào
những khó khăn trước mắt của người lao động nghèo nơi đây. Hàng ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu,
trung bình Bếp cung cấp khoảng 250 suất ăn (có khi lên đến 500 suất) cho những người nghèo,
người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật và người nằm bệnh điều trị tại
Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc. Tính đến nay, Bếp đã phục vụ được hơn 35.000 suất cơm nhằm
san sẻ với người dân thêm bữa cơm trưa, giảm bớt gánh nặng mưu sinh trong cuộc sống.
Ngày 10/9/2020, Quỹ thiện nguyện Nhân Ái huyện Xuyên Mộc được thành lập trên cơ sở phát
triển từ Hội Thiện nguyện Nhân Ái với 70 thành viên chủ chốt ban đầu (nay đã phát triển đến hơn
90 thành viên nòng cốt) hoạt động theo phương châm “từ trái tim đến trái tim”. Nhiều mô hình ý
nghĩa, thiết thực đã được Quỹ huy động thực hiện, đem đến niềm vui và sự ấm áp đối với những
con người đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng trên toàn huyện.
Hiện nay, Quỹ Thiện Nguyện Nhân Ái cũng đã tiếp tục mở thêm 01 Bếp ăn 0 đồng tại xã Hòa
Hội, huyện Xuyên Mộc. Các địa chỉ này cũng thường là nơi để các nhà hảo tâm tìm đến đóng góp,
ủng hộ và trao những phần quà nhân ái đến tận tay bà con. Ngoài mô hình Bếp ăn 0 đồng, Quỹ
Thiện Nguyện Nhân Ái còn triển khai một số chương trình thiện nguyện khác như: Thành lập
Cây ATM gạo Nhân Ái hoạt động luân phiên ở tất cả 13 xã, thị trấn phục vụ cho các hộ gia đình
khó khăn trên địa bàn huyện. Mỗi suất gồm 10 kg gạo cùng với nhu yếu phẩm như: đường, dầu
ăn, bột ngọt, mì gói, trứng… với tổng trị giá 1.270.200.000 đồng; Chương trình huy động xe bồn
mang nước sạch đến hỗ trợ cho bà con vùng hạn hán các xã Bình Châu, Hòa Hội, Bông Trang với
tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng; Chương trình thắp sáng đường làng bản ngõ, tuyên truyền,
vận động các doanh nghiệp và cá nhân tham gia tài trợ lắp đặt 900 trụ đèn năng lượng mặt trời
cho 13 xã, thị trấn triên địa bàn huyện với tổng trị giá 2.320.000.000 đồng và các hoạt động nổi
bậc khác. Có thể nói, những hoạt động của Quỹ Thiện nguyện Nhân Ái và những nhà hảo tâm
trên địa bàn huyện đã thật sự chạm đến trái tim của những người dân nơi đây.
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Cây gạo ATM

Chương trình hỗ trợ nước sạch

Đại diện quỹ Thiện nguyện nhân ái trao học bổng cho các em học sinh
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Anh BÙI VĨNH GIA
GIẤC MƠ THỂ THAO ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TỪ MỘT CON NGƯỜI KHUYẾT TẬT
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ến với xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc, không ai là không biết đến câu lạc bộ bóng đá
Dream, nơi quy tụ gần 300 em học sinh đang theo đuổi giấc mơ bóng đá của mình. Sự
nổi tiếng của câu lạc bộ được tạo nên từ một con người đặc biệt - anh Bùi Vĩnh Gia - Chủ
nhiệm CLB bóng đá Dream.
Sinh ra với một cơ thể phát triển không bình thường, nhà lại nghèo không có tiền chạy chữa,
thế nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng của bản thân và bằng tất cả tình yêu mãnh liệt với thể
thao, anh đã cho chúng ta thấy được một tấm gương của sự vượt lên nghịch cảnh, thực hiện ước
mơ, sống có ích cho đời và cho xã hội.
Trên nền sân đất mà ngày nắng bụi bay mù mịt, ngày mưa lầy lội như bãi trâu đằm, ngày ngày
anh vẫn ra sân dạy học miễn phí cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Nhiều học viên
dưới sự dẫn dắt đầy nhiệt tình và tâm huyết của anh hiện nay đã thi đậu vào những trung tâm
đào tạo bóng đá trẻ danh tiếng. CLB bóng đá Dream - đúng như tên gọi là nơi anh mong muốn
chắp cánh ước mơ cho những đứa trẻ ở vùng quê nghèo. Dù có thể không theo bóng đá nhưng
thể thao sẽ giúp các em cứng cáp, tránh xa game hay các thói xấu bên ngoài xã hội. Bởi, anh
không chỉ dạy chúng chơi bóng mà còn dạy đạo đức, cho các em niềm tin vào cuộc đời tươi đẹp.
Và trong hành trình nuôi dưỡng hoài bão, thực hiện giấc mơ theo đuổi trái bóng tròn của
mình, anh Bùi Vĩnh Gia -huấn luyện viên - Chủ nhiệm CLB bóng đá Dream cũng chính là tấm
gương đầu tiên, tấm gương sáng nhất về sự nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, vượt lên chính mình
để các em học sinh noi theo.
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Anh Bùi Vĩnh Gia (áo trắng) cùng các học viên trong trận đá
giao hữu với CLB Gò Dầu - Tây Ninh

Anh Bùi Vĩnh Gia quan sát các em
tập luyện
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Thầy TRẦN ĐĂNG MÓT
NGƯỜI GIÁO VIÊN TÍCH CỰC VỚI HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN
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Nhiều năm nay, ngoài công việc giảng dạy, thầy Trần Đăng Mót - giáo viên trường THCS Bông
Trang, huyện Xuyên Mộc luôn tích cực vận động, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ
những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Thầy không ngừng kết nối các nhà hảo tâm, thâm
nhập thực tế để tìm gặp những mảnh đời, những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, nghèo khổ, rồi
sau đó vận động, kêu gọi, kết nối đến cộng đồng.
Chỉ tính riêng trong năm 2020, thầy đã vận động quyên góp được 30 triệu đồng tặng cho 300
thiếu nhi nghèo nhân dịp Tết Trung thu; quyên góp 500 cuốn tập và 20 triệu đồng cho học sinh
nghèo trong chương trình “Tiếp sức đến trường”; phát động chương trình “Xuân Yêu thương” và
quyên góp được 30 triệu đồng cho 100 người nghèo trong huyện; trong chương trình “Hướng
về miền Trung”, thầy cũng đã vận động mọi người quyên góp được 400 triệu đồng và nhiều vật
phẩm có giá trị hơn 100 triệu đồng để gửi tặng đồng bào miền Trung ruột thịt. Trong chương
trình “Vì người nghèo”, thầy đã vận động quyên góp hỗ trợ cho 30 gia đình có hoàn cảnh cực kỳ
khó khăn của huyện với số tiền lên đến 300 triệu đồng… Cứ như vậy, mỗi ngày, mỗi giờ, những
hoạt động thiện nguyện của thầy Trần Đăng Mót lại tăng thêm và càng thêm nhiều hoàn cảnh
khó khăn đã được trợ giúp.
Nhờ sự tâm huyết, những năm qua, mỗi lần tổ chức thiện nguyện, thầy Trần Đăng Mót đã
được đông đảo đồng nghiệp, học sinh và các nhà hảo tâm tin tưởng, ủng hộ bằng tinh thần và
vật chất để có được những món quà giúp đỡ người nghèo. Đặc biệt, gia đình và nhà trường nơi
thầy công tác rất ủng hộ việc làm của thầy vì đó là những việc làm có ý nghĩa đối với cuộc sống.
Riêng đối với các thế hệ học sinh của trường, thầy Trần Đăng Mót xứng đáng là tấm gương sáng
để các em học tập và noi theo.
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Thầy Trần Đăng Mót (thứ 2 từ trái sang) trao quà, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
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Anh NGUYỄN DUY CHUNG
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MỘT NGƯỜI DÂN VỚI VIỆC LÀM Ý NGHĨA TỪ “TỦ BÁNH MÌ TỪ THIỆN”

L

à một người dân ở ấp Bình Tiến, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, nhận thấy việc học tập và
làm theo Bác thật cần thiết, và mong muốn góp sức nhỏ giúp ích cho những người còn khó
khăn, anh Nguyễn Duy Chung đã đặt một tủ bánh mì từ thiện tại bến xe đối diện chợ Bình
Châu (đây là nơi có người lao động tập trung đông đúc).
Tủ bánh mì từ thiện của anh được chính quyền và bà con nhiệt tình ủng hộ. Ban đầu anh
quyên góp được hơn 120 ổ bánh mì phục vụ người lao động nghèo mỗi ngày. Sau đó nhiều
mạnh thường quân cũng tham gia đóng góp thêm. Nhờ vậy, tủ bánh mì từ thiện của anh đã
được duy trì nhiều năm nay, góp phần giúp đỡ cho nhiều người trên địa bàn xã còn vất vả trong
việc lo toan cuộc sống mưu sinh.
Tủ bánh mì từ thiện của anh Nguyễn Duy Chung là việc làm ý nghĩa từ một người dân làm ăn,
sinh sống ở xã. Hy vọng trong thời gian tới mô hình “Tủ bánh mì từ thiện” sẽ được nhân rộng để
giúp đỡ thêm cho bà con lao động nghèo.
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Anh Nguyễn Duy Chung sắp bánh mì vào “Tủ bánh mì
từ thiện”

Người dân lao động nhận bánh mì từ thiện
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HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH ZALO “KẾT NỐI TOÀN DÂN - BÌNH YÊN CUỘC SỐNG”
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T

rong tình hình hiện nay, các loại tội phạm ngày càng có những hành động tinh vi và manh
động, đòi hỏi phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời, trong đó phát huy vai trò của quần
chúng nhân dân là đặc biệt quan trọng, đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực
hiện công tác đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm sẽ phát huy được vai trò của quần chúng
nhân dân giúp ngành Công an ngăn chặn, xử lý kịp thời các loại tội phạm góp phần bảo đảm an
ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc,
Đảng ủy Công an huyện Đất Đỏ đã xây dựng mô hình Nhóm ứng dụng Zalo “Kết nối toàn dân
- Bình yên cuộc sống” (mô hình Zalo) thông tin tuyên truyền đến người dân trên địa bàn về các
phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật… để
người dân nâng cao tinh thần phòng ngừa, cảnh giác. Bên cạnh đó tiếp nhận các thông tin của
người dân phản ánh liên quan đến an ninh, trật tự tại địa phương rất thuận tiện, nhanh chóng,
kịp thời, sinh động, tiết kiệm được thời gian, chi phí, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19
đang còn nhiều diễn biến phức tạp.
Mô hình Zalo đã được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của quần chúng nhân dân, bước đầu tạo
được sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, tạo sự chuyển biến trong công tác đấu tranh phòng
chống tội phạm, phòng ngừa tệ nạn xã hội. Đến nay, Công an huyện đã thành lập được 40 nhóm
Zalo tương ứng 40 ấp, khu phố trên địa bàn huyện với 5.457 thành viên. Ngoài ra, đã thành lập
01 nhóm Zalo của các doanh nghiệp với 14 thành viên. Từ khi thành lập mô hình, Công an huyện
đã chủ động xây dựng 68 bài tuyên truyền và chia sẻ 05 clip video, bài tuyên truyền về phòng
chống tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tổng số lượt
tin, bài được Công an xã, thị trấn và Công an huyện đăng tải trên mô hình là 4.248 lượt. Qua mô
hình, người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an xã, thị trấn và Công an huyện là 321 tin báo
(về mất giấy tờ, tìm người thân, ma túy, cờ bạc, tụ tập gây gối ANTT, đua xe trái phép, trộm cắp…).
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Lực lượng công an hướng dẫn người dân mô hình zalo
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ác loại vỏ lon bia, chai nhựa, giấy vụn sau khi sử dụng người dân thường vứt bỏ, vừa gây ô
nhiễm môi trường, vừa lãng phí. Hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Đất Đỏ có ý tưởng thành lập
các điểm thu nhận phế liệu, sau đó đem bán, dùng tiền thu được để hỗ trợ phụ nữ và trẻ
em khó khăn.
Nghĩ là làm, đầu năm 2015, Hội đã tổ chức thí điểm 01 điểm thu gom đặt tại khu phố Thanh
Long, thị trấn Đất Đỏ, phân công hội viên đến từng hộ để vận động, thu gom chở đến điểm tập
trung. Ban đầu, nhiều gia đình băn khoăn, hoài nghi việc làm của các hội viên Hội Liên hiệp phụ
nữ thị trấn, liệu có phải chăng đó là mục đích hỗ trợ, giúp đỡ những người nghèo hay vì một lý do
nào khác… Nhưng với sự kiên trì tuyên truyền, giải thích, mọi người thấy được ý nghĩa của việc
làm là chung tay chia sẻ, giúp đỡ những người yếu thế và còn góp phần bảo vệ môi trường xanh,
sạch, đẹp, từ đó tích cực tham gia hưởng ứng. Mỗi đợt bán phế liệu, nhiều người dân còn đến
để hỗ trợ phân loại. Phế liệu được bán cho cơ sở thu mua của thanh niên sau cai nghiện đang tái
hòa nhập cộng đồng, khởi nghiệp bằng nghề thu mua phế liệu, giúp thanh niên có việc làm, có
nguồn thu nhập ổn định hơn.
Số tiền thu được sẽ được các chi, tổ hội thăm hỏi, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó
khăn, những hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống. Năm đầu tiên thực hiện, mô hình thu được
21.200 triệu đồng, qua đó hỗ trợ cho 71 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Riêng từ năm 2016
đến nay, mô hình đã được nhân rộng toàn thị trấn, thu được với tổng số tiền là 245.000.000 đồng.
Hội đã tổ chức thăm hỏi 570 hội viên phụ nữ cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất
quà từ 300 đến 500 ngàn đồng, thông qua các hình thức như: trợ cấp đột xuất, trợ cấp thường
xuyên, tặng bảo hiểm y tế cho phụ nữ khó khăn; tặng học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo.
Đồng thời tích lũy từ mô hình, hỗ trợ sửa chữa 02 mái ấm tình thương cho hội viên nghèo trên 30
triệu đồng. Những kết quả trên minh chứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh đã đi vào đời sống người dân. Đồng thời góp phần cùng xã hội giúp đỡ những
người có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
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Trao quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021

Chị Bùi Thị Kim Thuỷ - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Đất Đỏ Hội viên phụ nữ thị trấn Đất Đỏ
tặng quà cho trẻ em nghèo đang thu gom và phân loại phế liệu
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Anh LÝ HỒNG NAM
THỦ LĨNH THANH NIÊN NHIỆT TÂM VỚI CÔNG TÁC XÃ HỘI
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N

ăng động, nhiệt huyết, hết lòng vì công tác xã hội đó là nhận xét của nhiều bạn đoàn
viên khi nói về anh Lý Hồng Nam - một thủ lĩnh thanh niên từ năm 2012 đến năm 2020.
Trong thời gian là Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, anh Lý Hồng
Nam tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.
Hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc phụng
dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách nhân các ngày lễ
lớn của đất nước. Vận động mạnh thường quân khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tặng thẻ bảo
hiểm y tế; trao học bổng, xe đạp cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh
nghèo trên địa bàn. Anh là người đi đầu trong phong trào hiến máu tình nguyện với hơn 15 lần
tham gia hiến máu và động viên thanh niên tích cực tham gia hiến máu nhân đạo hàng năm đạt
và vượt chỉ tiêu được giao.
Anh còn có sáng kiến trong việc xây dựng mô hình cảm hóa thanh niên chậm tiến, qua đó
giúp nhiều thanh niên lầm lỗi thay đổi trở thành những công dân tốt; xây dựng được 03 đội
thanh niên xung kích tại các ấp tham gia tuần tra canh gác bảo vệ địa bàn, đảm bảo an ninh trật
tự. Các mô hình trên đã phát huy có hiệu quả và được nhân rộng các ngành đoàn thể, các tổ dân
cư.
Với nhiều đóng góp cho hoạt động đoàn và công tác xã hội tại địa phương, Anh được khen
tặng nhiều danh hiệu thi đua của Đoàn thanh niên huyện và UBND huyện Đất Đỏ. Đặc biệt, anh
vinh dự được tuyên dương thanh niên tiến tiến làm theo lới bác cụm Miền Đông Nam Bộ lần thứ
XIV năm 2019.
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Anh Lý Hồng Nam tham gia các hoạt động tình nguyện
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Chị NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG
TÍCH CỰC “HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ LÀM HOA GIẤY MIỄN PHÍ
CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN”

C
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hị Nguyễn Thị Hồng Phương, sinh năm 1994, ngụ tại ấp Mỹ Hòa xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ
rất khéo léo và đam mê làm hoa giấy, lúc đầu được bạn bè và những người thân biết đặt
hàng để trang trí trong nhà, từ đó chị đã mạnh dạn làm hoa giấy để kiếm thu nhập. Học
và làm theo Bác, bản thân chị có ý tưởng và mạnh dạn đăng ký mô hình “Hỗ trợ đào tạo nghề
làm hoa giấy miễn phí cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã” nhằm giúp các đoàn viên
trong chi đoàn có nghề nghiệp ổn định, tăng thêm thu nhập, từ khi triển khai thực hiện đến nay,
đã nhận hỗ trợ dạy nghề miễn phí cho hơn 10 bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn và đều đã
thành nghề.
Trong thời gian tham gia công tác đoàn, Chị tham dự hội nghị kêu gọi các nhà đầu tư và được
hỗ trợ vốn khởi nghiệp với số tiền là 30.000.000 đồng. Từ khi nhận được vốn khởi nghiệp, chị tiếp
tục mua thêm nguyên liệu, kiếm thêm khách hàng, đơn hàng để nhận về làm. Đồng thời, chia sẻ
cùng các bạn đã học nghề hoa giấy của mình cùng nhau làm hoa và kiếm thêm thu nhập cho gia
đình. Hiện nay, Đoàn cơ sở đã triển khai đến các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã qua các
buổi sinh hoạt chi đoàn, trên trang facbook “Tuổi trẻ Long Mỹ” để cho các bạn thân niên trên địa
bàn xã và các bạn khác trong toàn tỉnh biết thêm và tham gia học nghề.
Trong thời gian tới, chị Nguyễn Thị Hồng Phương sẽ nhân rộng mô hình, mở cửa hàng để tiêu thụ
các sản phẩm mà các bạn đoàn viên thanh niên làm ra, đồng thời tiếp tục nhận và dạy các bạn đoàn
viên, thanh niên có cái nghề để góp phần xây dựng gia đình và xã hội ngày càng phát triển.
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Dạy nghề miễn phí cho ĐVTN

Nguyễn Thị Hồng Phương đang làm hoa giấy tại cơ sở

Cơ sở làm hoa giấy tại nhà

Sản phẩm hoa giấy của Hồng Phương Đất Đỏ
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HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN CHÂU ĐỨC
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VỚI PHONG TRÀO GIÚP NHAU PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

H

ội Cựu chiến binh huyện Châu Đức học và làm theo Bác với nhiều phong trào thiết thực,
đem lại hiệu quả, tiêu biểu có thể kể đến đó là “phong trào giúp nhau phát triển kinh tế
xóa đói giảm nghèo”, Phong trào thi đua “Nuôi heo đất khuyến học”… Qua đó, Hội đã
giúp vốn 110 con heo giống, 30 con dê giống, 04 con bò, 145 con gà giống cho những hội viên
còn khó khăn để các hội viên thoát nghèo vươn lên khá. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh đã vận
động được 595.583.000đ, cấp cho 1.327 suất học bổng cho con em CCB khó khăn, mỗi suất trị giá
500.000đ. Xây dựng được quỹ “Tình thương đồng đội” với tổng số tiền 1.811 triệu đồng cho 92
hội viên khó khăn vay, với lãi suất thấp để đầu tư vào trồng trọt chăn nuôi nâng cao đời sống…
Những việc làm ý nghĩa của Hội đã tạo điều kiện giúp cho hội viên nghèo có thêm vốn để phát
triển kinh tế gia đình, chăm lo cho con em tiếp tục được cắp sách đến trường.
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Hội Cựu Chiến binh xã Quảng Thành với phong trào nuôi heo đất
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CÂU LẠC BỘ SOS - F1
NƠI GỬI GẮM NIỀM TIN QUA SỐ ĐIỆN THOẠI 0932.989.113
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C

âu Lạc Bộ SOS F1 Châu Đức thành lập vào ngày 20/01/2020, hoạt động trên địa bàn huyện
Châu Đức và các vùng lân cận từ 20 giờ 00 phút đến 01 giờ 00 qua số điện thoại cố định
0932.989.113. Câu lạc bộ với mục đích giúp đỡ tất cả về sự cố giao thông, tai nạn, an ninh,
vá thay ruột xe gắn máy, xe chết máy, hết xăng, đưa người say xỉn và chị em phụ nữ về nhà … tự
nguyện, miễn phí.
Khi mới thành lập chỉ với 3 thành viên do anh Nguyễn Văn Tuấn - Bí thư chi đoàn kiêm Chi
hội trưởng thôn Hữu Phước, xã Suối Nghệ làm chủ nhiệm, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, không
nề hà khi gặp khó khăn, các thành viên đã xây dựng và phát triển được 10 thành viên và đổi tên
thành SOS F1 Châu Đức. Thời gian qua, CLB đã hỗ trợ 876 ca trong đó 115 ca tai nạn; 27 ca tìm
người thân; 15 ca tìm tài sản; 59 ca hỗ trợ cướp giật; 213 ca vá xe, thay ruột; 203 ca đưa phụ nữ và
người say xỉn về; 231 ca đổ xăng, dầu, kích bình, sửa xe chết máy; 13 ca truy tìm trốn trại. Với sự
nhiệt huyết của tuổi trẻ hằng đêm CLB vẫn rong ruổi trên các tuyến đường chỉ mong sao không
ai gặp sự cố, đem lại sự an tâm cho người dân.
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Câu lạc bộ sos F1 Suối Nghệ - Được khen thưởng tại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Câu lạc bộ SOS F1 Suối Nghệ
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Anh NGUYỄN ĐÌNH TƯỜNG
VỚI TẤM LÒNG THIỆN NGUYỆN

X

uất phát từ tâm nguyện muốn giúp đỡ người nghèo và những người có hoàn cảnh khó
khăn bằng việc làm cụ thể, từ năm 2017, gia đình anh Tường mua được chiếc xe ô tô 04
chỗ để làm phương tiện đi lại cho gia đình, đồng thời cũng để làm phương tiện chuyên

chở những bệnh nhân nghèo, người gặp hoạn nạn đi cấp cứu hoàn toàn miễn phí.

ĐẢNG BỘ HUYỆN CHÂU ĐỨC

Từ năm 2018 đến nay, anh Tường làm tài xế trung bình mỗi năm anh đã khoảng 150 chuyến
xe đi bệnh viện Bà Rịa và khoảng 50 chuyến xe đi các bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh,
ước tính khoảng 120.000.000đ/năm. Ngoài việc miễn phí vận chuyển, bản thân anh còn hỗ trợ
thêm về tiền mặt và vật chất cho những hoàn cảnh quá khó khăn khi đi cấp cứu ở các bệnh viện.
Việc làm thầm lặng của anh, đã kịp thời giúp đỡ những gia đình nghèo, những mảnh đời bất
hạnh, được điều trị và khám bệnh kịp thời, mang lại niệm vui, hạnh phúc cho đời. Đó cũng chính
là kết quả đích thực trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
của anh Nguyễn Đình Tường - hội viên nông dân ấp Vĩnh An, xã Bình Giã.
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Ông Nguyễn Đình Tường chở bệnh nhân nghèo đi
bệnh viện

Ông Nguyễn Đình Tường thăm và hỗ trợ bệnh nhân nghèo
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Chị ĐÀO THỊ LẠ
NGƯỜI DÂN TỘC CHƠRO SÃN LÒNG CHIA SẼ KINH NGHIỆM
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L

à người dân tộc Chơro, chị Đào Thị Lạ - Chi hội trưởng phụ nữ ấp Kim Bình, xã Bình Giã
thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi phụ nữ trong ấp để nắm bắt được tình hình đời sống của
từng chị em, kịp thời giúp đỡ khi cần thiết, nhất là những chị em có hoàn cảnh gia đình khó
khăn, bệnh tật. Cùng với tập thể chi hội xây dựng nhiều phong trào trong thực hiện cuộc vận
động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh”, mô hình “Tuyến đường hoa”, “Ngày Chủ nhật xanh” ra quân dọn
vệ sinh tại địa bàn dân cư…
Để giúp chị em có điều kiện phát triển kinh tế, nhất là chị em đồng bào dân tộc, Chị đã chia
sẻ kinh nghiệm về chăn nuôi, sản xuất và hỗ trợ con giống, giúp hội viên khó khăn 01 con dê cái
trị giá 3.500.000đ; tặng 10 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho con em hội viên nghèo vượt khó
với trị giá 500.000đ/1 suất; đã trao được 100kg gạo cho 05 hộ là người già neo đơn, gia đình khó
khăn và hộ nghèo; thăm hỏi động viên các chị em hội viên, phụ nữ ốm đau, bệnh tật với tổng số
tiền 6.700.000đ.
Năm 2020, chị đã vận động chị em tham gia thành lập được 02 Tổ hợp tác “Nuôi dê sinh sản”
và “Nuôi bò sinh sản” gồm 12 thành viên với tổng đàn dê, bò trên 150 con. Từ mô hình này, nhiều
thành viên trong tổ đã có điều kiện chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình vươn lên khá giả.
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Chị Đào Thị La (thứ 3 từ phải qua) tại buổi lễ ra mắt Tổ hợp tác nuôi bò sinh sản
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Cô DƯƠNG THỊ MỸ LỆ
TẤM GƯƠNG TRONG TÌM KIẾM SÁNG KIẾN
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L

à giáo viên môn Vật lý, Cô Dương Thị Mỹ Lệ luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, là tấm gương
sáng cho học sinh qua nhiều năm học. Từ năm 2015-2020 cô đã bồi dưỡng, đào tạo nhiều
học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi và đạt giải cao. Cụ thể có 28 học sinh đạt giải nhất,
nhì huyện, 19 học sinh giỏi tỉnh. Trong đó có nhiều học sinh đạt giải nhất, nhì, ba. Cô đã hướng
dẫn 3 học sinh thi thiết kế thuyền chạy bằng năng lượng Mặt Trời đạt 02 giải cấp tỉnh; hướng dẫn
3 học sinh thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn với 02 sản phẩm,
đạt 02 giải cấp tỉnh và 2 học sinh đạt giải cấp Quốc gia; phụ đạo học sinh yếu môn Vật lý 9 không
thu tiền…
Trong thời gian công tác cô đã tham gia viết nhiều chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học
môn Vật lý. Trong đó có 10 sáng kiến được công nhận cấp huyện, 07 sáng kiến được công nhận
cấp tỉnh. Đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện từ năm 2003 đến năm 2018; giáo viên dạy giỏi cấp
tỉnh năm 2013-2014 và năm 2017-2018; đạt 03 giải khuyến khích và 02 giải ba cấp tỉnh cuộc thi
Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử E-Learning trong các năm học 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016,
2016-2017. Cô luôn quan tâm đến việc giúp đỡ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên
trong Tổ, đặc biệt quan tâm giúp các giáo viên mới ra trường phát triển chuyên môn nghiệp vụ
thông qua việc góp ý giúp giáo viên soạn giáo án, thiết kế bài dạy hiệu quả…
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Cô giáo Dương Thị Mỹ Lệ
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LIÊN TỔ ĐOÀN KẾT (TỔ 02, 03, 04, 05, 10)
ẤP HẢI LÂM, XÃ PHƯỚC HƯNG
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X

uất phát từ việc thực hiện và tham gia phong trào xây dựng Nông thôn mới tại địa phương,
Chi bộ - Ban ấp Hải Lâm, xã Phước Hưng, huyện Long Điền đã thực hiện mô hình “Liên tổ
đoàn kết (Tổ 02, 03, 04, 05, 10) ấp Hải Lâm” làm theo lời Bác về đẩy mạnh công tác tuyên
truyền trong thực hiện xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2018. Chi bộ - Ban ấp đã chủ
động kết hợp cùng các Tổ đến tận nhà các hộ dân để tuyên truyền, vận động hộ dân hiến đất làm
đường, giữ vệ sinh môi trường… tạo quan cảnh mỹ quan, sạch nhà đẹp ngõ.
Từ năm 2013 đến nay, 100% tổ dân cư được chọn trên địa bàn ấp Hải Lâm để thành lập mô
hình với số lượng mỗi tổ có từ 5-10 hộ, đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Từ
khi được thành lập, có rất nhiều mô hình, phong trào đã được triển khai mang lại nhiều hiệu quả
thiết thực. Điển hình, trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, qua tìm hiểu, các hộ dân tại tổ
04 ấp Hải Lâm từ lâu đã rất khó khăn trong việc đi lại tại ngỏ, hẻm đoạn đường khu A, do đường
đi lởm chởm đá vào mùa khô và lầy lội nước vào mùa mưa, sau khi được chính quyền và ban ấp
vận động, 10 hộ dân tại tổ 04 đã đóng góp 25.000.000đ với 20 nhân công lao động là 4.500.000đ
để bê tông hóa đoạn đường dài 110m với bề rộng là 2.5m, độ dày mặt đường là 15 cm. Liên tổ
đã vận động người dân thực hiện mô hình “Thắp đèn đường nông thôn” được 800m ở tổ 10,12.
Vận động Tổ 01, 06 hiến đất làm đường với chiều dài 900m, sửa đường, làm mới được 600m2…
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Công đoạn đổ đá, trộn vữa làm mới đoạn đường.

Nhân công tỉ mỉ trong từng công đoạn.

Đoạn đường được “phủ lớp áo” bê tông mới
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TỔ PHỤ NỮ CỰU CHIẾN BINH
THỊ TRẤN LONG HẢI
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Đ

ược thành lập vào năm 2009 do Hội LHPN thị trấn Long Hải vận động với 25 thành viên
là các nữ cựu chiến binh trực thuộc Hội CCB thị trấn, đến nay đã có 64 thành viên, thành
viên lớn tuổi nhất 78 tuổi, nhỏ nhất là 55 tuổi. Sau khi được thành lập Tổ luôn duy trì sinh
hoạt định kỳ 01 tháng/lần, trong các buổi sinh hoạt chị em thường xuyên động viên chia sẻ công
việc, tuyên truyền vận động đoàn kết, gương mẫu, chấp hành đúng đường lối, chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tổ đã vận động chị em
có điều kiện ổn định tham gia phong trào giúp nhau giảm nghèo. Hàng năm vận động quà tết
cho các hội viên lớn tuổi có hoàn cảnh khó khăn mỗi năm từ 22 đến 28 suất quà; mỗi suất quà từ
250.000 đồng đến 500.000 đồng gồm: gạo, dầu ăn, bột ngọt và 01 suất quà cho các cháu mồ côi
của hội viên. Bình quân hàng tháng trao tặng 20 kg gạo cho 2 hội viên. Bên cạnh đó, phong trào
CCB giúp nhau giảm nghèo của Tổ có mô hình làm vốn xoay vòng đã giúp cho nhiều hội viên có
vốn làm ăn được duy trì từ năm 2009 đến nay, số tiền góp vốn hàng năm khoảng 360.000.000
đồng. Hiện nay Tổ đang thực hiện góp Quỹ nghĩa tình đồng đội với số tiền 8.000.000đ đồng, hỗ
trợ cho 02 hội viên nuôi heo, trang trải cuộc sống gia đình cũng như có nguồn thực hiện việc
thăm hỏi hội viên khi đau bệnh, cha mẹ qua đời, giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn…
Các mô hình hoạt động của Tổ được chị em tích cực tham gia và ngày càng có hiệu quả cao đã
góp phần vào chương trình xóa đói giảm nghèo của địa phương và là một trong những việc làm
thiết thực góp phần lan tỏa các phong trào học và làm theo Bác trong đời sống xã hội.
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Tổ phụ nữ cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo
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Anh HUỲNH THANH SOẠN
NGƯỜI CÁN BỘ MẶT TRẬN NHIỆT TÌNH, TÂM HUYẾT VỚI PHONG TRÀO
HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

H
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uỳnh Thanh Soạn - Phó Bí thư Chi bộ -Trưởng ban Công tác mặt trận khu phố Hải Lộc, thị
trấn Long Hải, huyện Long Điền là người cán bộ Mặt trận nhiệt tình, tâm huyết và là tấm
gương sáng trong phong trào hiến máu nhân đạo tại địa phương.

Là một công dân gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại khu phố, năm
2010 anh Soạn được giới thiệu làm Trưởng ban công tác mặt trận khu phố Hải Lộc, anh tích cực
tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và
Nhà nước. Đơn cử với phong trào hiến máu nhân đạo, anh Soạn đã kiên trì thuyết phục, vận động
và lấy bản thân mình làm minh chứng để giải thích cho mọi người hiểu về mục đích, ý nghĩa của
việc hiến máu nhân đạo. Từ năm 2014 đến nay, người dân khu phố Hải Lộc đã hiến hơn 500 đơn vị
máu, đây là một trong những khu phố điển hình trong phong trào hiến máu nhân đạo tại huyện
Long Điền. Để mọi người dân tham gia hiến máu, anh cho rằng trước tiên mình phải đi đầu, anh
tham gia hiến máu lần đầu vào năm 2004, và cứ thế mỗi năm anh tham gia hiến máu từ 3 đến 4
lần. Tính đến nay đã 17 năm với 48 lần tham gia hiến máu, được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng
Bằng khen và tuyên dương người hiến máu trên 35 đơn vị máu vào năm 2014; giấy khen của
UBND huyện Long Điền về thành tích xuất sắc trong phong trào Hội chữ thập đỏ năm 2015. Nhận
thấy hoạt động hiến máu nhân đạo có ý nghĩa thiết thực nên Anh đã vận động người thân trong
gia đình cùng tham gia. Năm 2018, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trao chứng nhận Tôn vinh gia đình
hiến máu trên 65 lần và gần đây nhất bản thân anh được UBND tỉnh trao giấy chứng nhận gương
điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ. Bản thân Anh luôn tâm niệm “mỗi giọt máu cho
đi- một cuộc đời ở lại”, tham gia hiến máu nhân đạo và vận động người dân cùng tham gia hoạt
động ý nghĩa này không chỉ mang đến hy vọng, sự sống cho những người bệnh đang cần máu
mà còn mang lại tinh thần thiện nguyện và niềm vui cho chính người hiến máu.

68 BÀ RỊA - VŨNG TÀU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Anh Huỳnh Thanh Soạn (đứng giữa) được UBND huyện Long Điền khen thưởng có thành tích xuất sắc
trong công tác Mặt trận năm 2019
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GƯƠNG NÔNG DÂN SẢN XUẤT GIỎI Ở XÃ AN NHỨT
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T

rong những năm qua, bản thân Anh luôn xác định việc học tập và làm theo Bác là một
trong những tiêu chí phấn đấu, rèn luyện. Anh và gia đình luôn gương mẫu đi đầu, chấp
hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là
trong phong trào xây dựng Nông thôn mới khi được phát động, gia đình Anh đã hiến khoảng
300m2 đất, đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ dân xung quanh hiến hơn 500m2 đất để
làm đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, Anh còn phụ trách Chi hội nghề nghiệp với 47 thành
viên được chia thành 3 tổ: Tổ trồng hoa lan, tổ chăn nuôi và tổ trồng lúa nước. Chi hội duy trì
hoạt động thường xuyên hàng tháng trao đổi kinh nghiệm trong chăn nuôi và trồng trọt để các
thành viên trong chi hội nắm bắt kịp thời những kiến thức, khoa học kỹ thuật tiên tiến áp dụng
vào thực tế một cách hiệu quả. Hiện nay, gia đình Anh đang trồng và chăm sóc vườn lan 2000m2
với số lượng 20.000 chậu Ngọc Điểm cùng với mô hình trồng hoa lan của 22 hộ trên địa bàn, thu
nhập bình quân hàng năm sau khi trừ tất cả các chi phí khoảng từ 100-500 triệu đồng/1 hội viên.
Mô hình này không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh mà còn tạo được công ăn việc
làm cho nhiều lao động nhàn rỗi tại địa phương.
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Anh Phạm Văn Hiền giới thiệu về vườn hoa
phong lan

Anh Phạm Văn Hiền chăm sóc vườn hoa phong lan
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PHÒNG BẢO TỒN VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ,
BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA CÔN ĐẢO
VỚI MÔ HÌNH “VẬN ĐỘNG NGƯ DÂN ĐỊA PHƯƠNG TRỒNG PHỤC HỒI RẠN
SAN HÔ BỊ TẨY TRẮNG SAU HIỆN TƯỢNG NƯỚC NÓNG LÊN TOÀN CẦU”
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rong thời gian qua, diễn biến đa dạng sinh học biển tại Côn Đảo có nhiều sự biến đổi do
tác động tiêu cực từ thiên nhiên và hoạt động đánh bắt thủy sản của con người. Điển hình
là hiện tượng san hô bị tẩy trắng do nhiệt độ nước biển tăng lên đột ngột từ hiện tượng
ElNino năm 1998, 2010 và 2016; cùng với đó, hoạt động đánh bắt thủy sản của ngư dân bằng
lưới cào, sử dụng chất hóa học... đã làm suy giảm và ngăn chặn tiến độ tự phục hồi của nhiều hệ
sinh thái biển, trong đó có hệ sinh thái rạn san hô.
Trước thực trạng đó, Phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo
xây dựng và triển khai mô hình “Vận động ngư dân địa phương trồng phục hồi rạn san hô bị tẩy
trắng sau hiện tượng nước nóng lên toàn cầu”. Theo đó, đơn vị đã tổ chức khóa tập huấn và cấp
chứng chỉ cho 30 ngư dân tại huyện Côn Đảo và chỉ trong 03 năm (2018-2020) đã vận động ngư
dân tham gia phục hồi 6.100 tập đoàn san hô trong phạm vi diện tích 03 ha. Trong đó, có 02 ha
với 4.500 tập đoàn san hô được phục hồi trên nền đáy tự nhiên tại Hòn Tài và Đất Dốc; 01 ha phục
hồi trên nền rạn nhân tạo bằng 150 bồn bê tông với 1.600 tập đoàn san hô tại bãi Cát Lớn, Hòn
Bảy Cạnh.
Mô hình này không chỉ nâng cao nhận thức của ngư dân về giữ gìn và bảo vệ môi trường biển,
bảo tồn tài nguyên thiên nhiên mà còn giải quyết việc làm cho ngư dân địa phương thông qua
các hợp đồng trồng phục hồi san hô. Với tỷ lệ san hô sống sau trồng phục hồi đạt trên 80%, đã
góp phần tái tạo nhanh các nguồn lợi về tài nguyên biển, sự phục hồi đa dạng sinh học biển và
tạo môi trường biển trong lành. Không chỉ vậy, mô hình này còn đem đến sản phẩm du lịch đặc
sắc của huyện Côn Đảo thu hút đông đảo du khách đến tham quan và chiêm ngưỡng.
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Ngư dân phối hợp cán bộ Vườn Quốc gia Côn Đảo thu giống để trồng phục hồi san hô

Ngư dân trồng san hô trên nền rạn nhân tạo bằng bồn bê tông
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CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG
HỌC BÁC ĐỂ CÓ CÁCH LÀM SÁNG TẠO
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T

rong giai đoạn 2016-2020, Chi bộ Trường đã tổ chức 20 Hội nghị chuyên đề với các nội
dung như: “Rèn luyện đạo đức, tác phong theo Quy định đạo đức nhà giáo gắn với Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Trách nhiệm của đảng viên trong
xây dựng nội bộ đoàn kết; xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh”; “Việc xây dựng phong cách
làm việc khoa học và phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên trong chi bộ theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
trong chi bộ”…
Chi bộ Trường đã tổ chức thành công Hội thi “Tìm hiểu tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” và Hội thi “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đội ngũ giáo viên
nhà trường.
Với sự sáng tạo, Chi bộ Trường đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh vào trong công việc, cuộc sống thường ngày, góp phần nâng cao ý thức trách
nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và đội ngũ giáo viên nhà trường. Trong đó, đáng chú
ý là chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên và đội ngũ giáo viên nhà trường thực hiện Bản cam kết
tu dưỡng phấn đấu học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để làm cơ sở đánh giá,
phân loại cuối năm.
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Chi bộ Trường Mần non Hướng dương tổ chức Hội thi học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
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ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI
TẠI TRUNG TÂM XÃ HỘI TỈNH

T

rung tâm xã hội tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và
xã hội tỉnh. Với nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho những bệnh nhân mắc bệnh
tâm thần mãn tính, sống độc thân không nơi nương tựa; bệnh nhân bị khuyết tật nặng
(nhiễm HIV/AIDS, lao, tim mạch…), không có khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo cùng
với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lao động trị liệu (gia công móc áo, sản xuất bao bì cho các
công ty, dệt chiếu cói, chăn nuôi, trồng rau tự cung tự cấp), thể thao kết hợp tư vấn, vấn đàm,
tham vấn, chăm sóc sức khỏe tinh thần, trung tâm đã giúp những người bệnh, những hoàn cảnh
đặc biệt có thêm niềm tin trong cuộc sống. Từ năm 2014 đến năm 2020, có 214 trường hợp có
thời gian nuôi dưỡng tại Trung tâm từ 3 năm-13 năm, được trở về với gia đình, cộng đồng.
Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả
thiết thực được nhân rộng: 100% đảng viên, viên chức, người lao động khi vào nhận ca đều có
mặt trước 15 phút để kiểm tra tình hình, số lượng đối tượng trước khi bàn giao ca trực. Qua đó,
đã phát hiện 52 ca nguy kịch như: nhồi máu cơ tim, động kinh, co giật…kịp thời chuyển viện cấp
cứu được 39 ca và 13 ca tử vong trước khi vào viện. Ứng dụng nhiều sáng kiến trong chăm sóc
nuôi dưỡng như: phục hồi chức năng kết hợp âm nhạc trị liệu, hoạt động văn nghệ, thể thao và
dùng hương liệu từ lá cây thiên nhiên để tạo hương thơm khu lưu bệnh.
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Chương trình ca múa nhạc kỷ niệm Ngày thống nhất đất nươc

Trung tâm xã hội tỉnh hướng dẫn bệnh nhân trồng thu hoạch rau xanh
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TỈNH
VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

T

rong những năm qua việc tổ chức học tập và làm theo Bác luôn được trường Cao đẳng Sư
phạm cụ thể hóa thành các phong trào, hành động cụ thể: “Mỗi cán bộ, đảng viên là tấm
gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng
viên trong việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, tư tưởng, chính trị cho sinh viên”, “Dù khó khăn
đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt” bằng chỉ tiêu, nhiệm vụ thiết thực là “Mỗi cán bộ,
giảng viên, viên chức và mỗi sinh viên, học sinh nhà trường phải thực hiện ít nhất một việc làm
cụ thể có tính đổi mới”.
Hàng năm, trường tổ chức cuộc thi về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh” với hình thức sân khấu hóa như “Ta bên Người, Người bên ta”, “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm 2019, xuất bản ấn phẩm “Ta bên Người-Người tỏa
sáng bên ta”,… Trong giai đoạn 2016-2020, trường đã tổ chức được 38 lớp, với 5.959 lượt, đảng
viên, cán bộ, công chức, sinh viên học tập.
Với những thành tích đã đạt được, tập thể nhà trường đã được các cấp biểu dương, khen
thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác : 01 Huân chương Lao
động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng ; 02 lần được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; là 01
trong 10 tập thể được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong cuộc thi “Tuổi trẻ học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Trung ương đoàn và Bộ Giáo dục
tổ chức; 5 năm liền nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 5 năm liền nhận Cờ thi đua và
Bằng khen của UBND tỉnh.
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Trường cao đẳng Sư phạm tỉnh tổ chức Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về
“Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân”
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PHÒNG THAM MƯU, CÔNG AN TỈNH
CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
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P

hòng Tham mưu thuộc Công an tỉnh luôn nêu cao vai trò trách nhiệm, chú trọng công tác
giáo dục chính trị tư tưởng, đề ra từng tiêu chí chuẩn mực đạo đức thiết thực để phấn đấu
rèn luyện đối với mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ. Cấp ủy chi bộ đã chỉ đạo xây dựng kế
hoạch cá nhân và viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Định kỳ hằng quý, mỗi Tổ đảng sinh hoạt chuyên đề về Bác gắn với trao
đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác. Hằng năm lựa chọn và tuyên truyền nhân rộng “Điển
hình tiên tiến” nhằm lan tỏa học tập và làm theo Bác trong đơn vị. Hội phụ nữ và Chi đoàn thanh
niên Phòng Tham mưu đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh các trường học
trên địa bàn tỉnh về phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại tình dục trẻ vị thành
niên, ma túy học đường và luật an toàn giao thông, luật trẻ em và nói chuyện chuyên đề biển
đảo giúp các em học sinh có hiểu biết về pháp luật để tự bảo vệ mình.. Cụ thể là đã tổ chức được
09 buổi tuyên truyền tặng phần quà là 150 nón bảo hiểm, 50 cuốn tập, quà bánh kẹo và số tiền
12.000.000đ được tặng vào Quỹ khuyến học của các trường; ra mắt công trình thanh niên “Tủ
sách pháp luật” với hơn 35 đầu sách, báo và 15 biểu mẫu hướng dẫn thủ tục hành chính trị giá
khoảng 05 triệu đồng. Qua các buổi tuyên truyền đã tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công
an nhân dân.
Năm 2020, Phòng Tham mưu, Công an tỉnh được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen đã có
thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; cùng với nhiều thành
tích xuất sắc khác như: Cờ thi đua xuất sắc của Tổng cục Chính trị CAND (2016); 02 Cờ thi đua xuất
sắc của Bộ Công an (2017, 2018); Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ (2019); Đơn vị Quyết thắng
(2020); 08 Bằng khen của Bộ Công an, 04 Bằng khen của UBND tỉnh.
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Hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh trên địa bàn tỉnh

Tuyên truyền kỹ năng phòng chống xâm hại và bắt cóc trẻ em tại trường Tiểu học Lý Tự Trọng
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Trung tá NGUYỄN TRỌNG QUÝ
THẤM NHUẦN LỜI DẠY CỦA BÁC: “ĐỐI VỚI ĐỊCH PHẢI CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO”

T

ĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH

rong những năm qua, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn nhiều phức
tạp, khó lường; các đối tượng hoạt động về ma túy hết sức tinh vi, manh động và quy mô
hoạt động liên huyện, liên tỉnh, có liên quan đến người nước ngoài… Học tập và vận dụng
lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”, Trung tá Nguyễn
Trọng Quý - Đội trưởng Đội trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy luôn xác định
lập trường tư tưởng vững vàng, không hoang mang dao động trước mọi tình huống khó khăn
nhằm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh.
Từ năm 2016 đến năm 2021, Trung tá Nguyễn Trọng Quý đã cùng đồng đội đấu tranh, triệt
xóa 142 vụ/156 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy;
riêng cá nhân đồng chí trực tiếp lập kế hoạch bắt 29 vụ (trong đó có nhiều đối tượng sưu tra,
hiềm nghi và chuyên án)… góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tiêu biểu, Trung
tá Quý đã trực tiếp xác lập và đấu tranh thành công chuyên án 117Q, bắt giữ và khởi tố 03 đối
tượng, thu giữ khoảng 01 kg ma túy tổng hợp, 4.078 viên ma túy tổng hợp, cùng số tiền mặt 6,27
tỷ đồng. Đây là chuyên án thu giữ số lượng ma túy và tiền mặt lớn nhất từ trước đến nay trên địa
bàn tỉnh.
Với những thành tích đạt được, Trung tá Nguyễn Trọng Quý được mệnh danh là “Khắc tinh”
của tội phạm ma túy, được đồng chí đồng đội tin yêu, coi là tấm gương sáng trong công việc
cũng như trong cuộc sống. Năm 2020, Anh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen
vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh, giai đoạn 2016-2019.
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Trung tá Nguyễn Trọng Quý chủ trì, họp triển khai công tác trong đội trinh sát
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Trung tá NGUYỄN BÁ TRIỀU
CÁN BỘ TRÁCH NHIỆM VÀ TÂM HUYẾT TRONG CÔNG VIỆC

H
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ưởng ứng tích cực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
Trung tá Nguyễn Bá Triều – Đội trưởng đội chuyên đề nghiệp vụ cơ bản, phòng cảnh sát
hình sự Công an tỉnh luôn ra sức phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện, học tập và thực hiện xuất
sắc các nhiệm vụ được giao.
Với nhiệm vụ tham mưu các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác xử lý vi phạm hành
chính, công tác lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, Trung tá Nguyễn
Bá Triều đã trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn công tác nghiệp vụ cơ bản trong đơn vị từ 01-02 lượt/
năm và công an địa phương 01 lượt/năm; chỉ đạo lập mới 101 hồ sơ sưu tra cá nhân, 01 hồ sơ sưu
tra chuyên đề, xác lập mới 34 hiềm nghi; chỉ đạo cán bộ chiến sĩ xây dựng mới 41 đặc tình, 20 cơ
sở bí mật, 02 hộp thư bí mật; xác lập, đấu tranh 05 chuyên án và kết quả 100% chuyên án đều
phá án, khám phá tội phạm; tham gia điều tra, xác minh 39 vụ án do đơn vị thụ lý, cùng đồng đội
bắt giữ các đối tượng gây án; tham gia bắt, vận động đầu thú 28 đối tượng truy nã, 01 đối tượng
có quyết định truy tìm; chỉ đạo lập hồ sơ xử phạt hành chính 09 vụ, 24 đối tượng. Qua 05 năm
(2016 - 2020), Trung tá Nguyễn Bá Triều được Bộ Công an tặng 05 Bằng khen, UBND tỉnh tặng 03
Bằng khen, 05 năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở.
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Trung tá Nguyễn Bá Triều (bên trái)
nhận Bằng khen tại tổng kết công tác năm 2020

Trung tá Nguyễn Bá Triều báo cáo, hướng dẫn
công tác nghiệp vụ cơ bản tại đơn vị
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PHÒNG CHÍNH TRỊ
VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG TAY VÌ NGƯỜI NGHÈO

H

ọc và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh đã trở thành đơn vị tiêu biểu, tạo được ấn tượng đẹp về hình ảnh “Bộ đội Cụ
Hồ” trong thời kỳ mới.

ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH

Để tạo mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân - dân, gắn kết với các cơ sở tôn giáo, đồng bào
có đạo, Phòng Chính trị đã tham mưu triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả
như: Mô hình “Lực lượng vũ trang tỉnh lan tỏa yêu thương, ấm tình quân - dân”; “Phối hợp các sở,
ban, ngành và các tôn giáo xây dựng nhà tình nghĩa quân - dân”. Đặc biệt với mô hình “Phổ biến
kiến thức quốc phòng - an ninh cho Tu sĩ và Tu tập sinh” được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá rất
cao và được nhân rộng ra các tỉnh, thành phố trực thuộc Quân khu 7 vận dụng thực hiện.
Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Phòng Chính trị là cơ quan tham mưu và
trực tiếp thực hiện tốt công tác tuyên truyền; đồng thời tổ chức tốt các hoạt động chung tay vì
người nghèo, người dân về cách ly trên địa bàn như thăm, tặng quà, xây dựng bếp ăn từ thiện,
phát cơm miễn phí, mô hình “Siêu thị 0 đồng”, “ATM gạo 0 đồng”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Món quà
yêu thương” đã một phần hỗ trợ, giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống… Những hoạt động trên
được cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng bào tôn giáo, các tầng lớp nhân dân đồng thuận,
ủng hộ và đánh giá cao; lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; xứng đáng là lực lượng
chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong
tỉnh.
Với những thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Phòng Chính trị vinh dự
được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng 03 danh hiệu “Cờ thi đua xuất sắc” (2017, 2019, 2020); 02 danh
hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.
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Chương trình giáo dục QP, AN cho tăng ni, phật tử Phổ biến kiến thức QP, AN cho các chư tôn đức
tại Thiền Tôn Phật Quang chùa Phật Quang, thành phố Vũng Tàu

Phiên chợ 0 đồng phục vụ bà con có hoàn cảnh khó khăn trong dịch Covid-19
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TIỂU ĐOÀN CÔNG BINH 792,
BAN CHQS HUYỆN CÔN ĐẢO
LUÔN QUYẾT TÂM, ĐOÀN KẾT, NỖ LỰC PHẤN ĐẤU VƯƠN LÊN

T

ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH

iểu đoàn Công binh 792 có chức năng, nhiệm vụ là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thi
công công trình quốc phòng trên địa bàn huyện Côn Đảo. Với tính chất nhiệm vụ khó
khăn, vất vả, nguy hiểm, nhưng cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh 792 luôn quyết tâm,
đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được thể qua
kết quả nổi bật sau:
Đối với nhiệm vụ thi công công trình chiến đấu trên đảo, cán bộ, chiến sĩ đã thi công hơn
6.550m3 đất đá; 52,245 tấn cốt thép; 2.792m2 cốt pha; khai thác, sử dụng an toàn 862 ca máy và
221.100km xe máy; hơn 12.467 ngày công lao động phục vụ cho nhiệm vụ thi công công trình.
Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn tổ chức phục vụ cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức 10 đợt
diễn tập phòng ngự bờ biển; tổ chức 25 đợt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp kiểm tra dò tìm bom, mìn,
vật liệu nổ bảo đảm an toàn cho các đoàn cán bộ cấp cao của Trung ương ra công tác tại Côn
Đảo, quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn về mọi mặt.
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đơn vị còn triển khai thực hiện tốt công
tác tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, hằng ngày ngoài các chế độ tiêu
chuẩn theo quy định, đơn vị còn trích, đưa vào khẩu phần ăn thêm 3.500đ/người/ngày; thường
xuyên làm tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, tổ chức thăm hỏi, động
viên gia đình quân nhân khi khó khăn, qua đó tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong đơn vị.
Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập thể đơn vị 05 năm liền
được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; được Bộ Quốc phòng tặng 02 Bằng
khen; được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên dương trong Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và
được lựa chọn tham gia Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, giai đoạn 2015 - 2020.
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Cán bộ, đoàn viên tham gia ngày thứ 7 tình nguyện làm cỏ Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh 792 thi công công
dọn vệ sinh tại nghĩa trang hàng dương trình chiến đấu

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Công binh 792 tham quan, học tập truyền thống
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Đại úy QNCN NGUYỄN VĂN HÒA
VỚI NHỮNG SÁNG CHẾ HỮU ÍCH
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V

ới niềm đam mê sáng tạo, Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hòa, Nhân viên
Thống kê, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Xuyên Mộc đã dành thời gian để tìm hiểu, nghiên
cứu, sáng chế ra những sản phẩm, mô hình học cụ, trang thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ
huấn luyện của đơn vị. Những sản phẩm của Đại úy Hòa nghiên cứu mang hàm lượng trí tuệ cao,
sát thực tế và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tiêu biểu, năm 2016, với “Mô hình phục vụ huấn
luyện bắn các mục tiêu trên biển” tham gia Hội thi cấp Quân khu đạt giải Nhì và đạt giải Nhất
trong Hội thi sáng kiến toàn quân; năm 2017, với sáng kiến “Kiểm tra tiếng nổ đầu nòng súng
CO60” đạt giải C cấp Quân khu; năm 2018, sáng kiến “Bộ xử lý rác thải nhà ăn” đã đạt giải Nhất
cấp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; năm 2019, tham gia Hội thi sáng kiến cấp Quân khu và đạt giải B…
Những thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác, Đại úy Nguyễn Văn Hòa là một tấm gương
tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Đại
úy Hòa vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng 03 Bằng khen, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng 04 Bằng
khen, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng 02 Bằng khen; 05 năm liền được tặng danh hiệu “Chiến sĩ
thi đua cơ sở” và năm 2019 được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quân”…
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Đại úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hòa giới thiệu sáng kiến “Bộ vận động đa năng”

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa với sáng kiến kiểm tra tiếng nổ đầu nòng súng CO60
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VỚI CÔNG TÁC TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, BẢO VỆ VÙNG BIỂN

V

ới nhiệm vụ chính là thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ và quản lý vùng biển
của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt cán bộ, đảng
viên đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; bố trí đủ lực lượng, phương
tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra; thường xuyên tổ chức cho cán bộ, chiến
sĩ luyện tập các phương án, tình huống tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển; phối hợp với các
ngành chức năng liên quan và chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bà con
ngư dân cách phòng tránh thiên tai và phương án xử lý sự cố trên biển nhằm hạn chế thiệt hại
về người và tài sản cho nhân dân.
Những năm qua, đơn vị đã phát hiện, kiểm tra 29 phương tiện vi phạm; phối hợp với Phòng
PCTP&MT, Đồn Biên phòng Côn Đảo tuần tra kiểm soát, phát hiện 05 vụ vận chuyển dầu DO trái
phép; tang vật thu giữ 899.812 lít dầu DO. Kết hợp với tuần tra phát tờ rơi tuyên truyền bảo vệ
an ninh, an toàn hành lang đường ống dẫn khí được hơn 80 lượt tàu. Bên cạnh đó, đơn vị đã trực
tiếp cứu hộ, cứu nạn thành công 02 phương tiện, cứu vớt 32 thuyền viên; trong đó nổi bật là vụ
cứu nạn thành công 01 phương tiện và 19 thuyền viên Tàu YONG SHUN, Quốc tịch Sierra Leone
bị cháy trên vùng biển của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Với thành tích đạt được, năm 2020 đơn vị được BTL BĐBP tặng Danh hiệu đơn vị Quyết thắng;
được Bộ quốc phòng, Ban Chỉ đạo 389, Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh tặng 05 bằng khen các loại.
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Đấu tranh với hoạt động buôn lậu dầu trên biển

HD 2-Tàu CN-09, BĐBP tỉnh cứu nạn kịp thời tàu Yong Shun tại khu vực phao số 0
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Anh PHẠM HỒNG QUÂN
MƯU TRÍ, DŨNG CẢM TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
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T

rên các cương vị là Phó Đội trưởng đội đặc nhiệm, Phòng phòng chống ma túy và tội
phạm (PCMT&TP) và Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ, anh Quân không ngừng tự rèn luyện bản
lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, tích cực học tập rèn luyện; chấp hành nghiêm kỷ luật,
nguyên tắc nghiệp vụ, mưu trí, dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ với tinh thần kiên quyết đấu
tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy và tội phạm trong lĩnh vực buôn lậu,
gian lận thương mại. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 5 năm
qua, đồng chí Phạm Hồng Quân đã trực tiếp tham gia, điều tra và xử lý nhiều vụ án, chuyên án
quan trọng, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Phòng PCMT&TP, BCH Biên phòng tỉnh vận dụng
đối sách xử lý, ngăn chặn kịp thời và giải quyết, đấu tranh thành công 33 vụ/65 đối tượng tàng
trữ, mua bán trái phép chất ma tuý. Ngoài ra, tham gia điều tra, đấu tranh và chuyển Cơ quan
CSĐT công an tỉnh 01 vụ án sản xuất, mua bán xăng giả; phát hiện bắt giữ 02 vụ/03 đối tượng
mua bán 34 kg pháo hoa nổ; 01 vụ/01 đối tượng kinh doanh online hàng giả hàng hóa nhãn hiệu
nước ngoài thu lợi bất chính hàng tỷ đồng; phát hiện và xử phạt VPHC 49 vụ/52 cá nhân, tổ chức
với số tiền 1,055 tỷ đồng.
Phát huy tinh thần đảng viên trẻ, anh đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Tỉnh
đoàn tổ chức: Chiến dịch “Hè tình nguyện” và chương trình “Hành quân xanh”, chương trình “Hãy
làm sạch biển” và làm đường giao thông nông thôn, thực hiện mô hình “Tay kéo Biên phòng”, xây
dựng kế hoạch vận động quỹ “Nâng bước em đến trường”… Cùng đơn vị tổ chức thành công các
hoạt động “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”, “Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi
bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”…
Với những nỗ lực của mình, anh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về công
tác đấu tranh PCMT&TP; BTL Bộ đội Biên phòng tặng Bằng chứng nhận 01 trong 10 Gương mặt
trẻ tiêu biểu năm 2019; BCH Biên phòng tỉnh tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và là Đảng
viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016, 2017, 2019, 2020…
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Đồng chí Phạm Hồng Quân (giữa) trao quà cho các thương, bệnh binh nhân ngày 27/7
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ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU
HÀNG HẢI KHU VỰC I
GẮN VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW VỚI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
CHUYÊN MÔN, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ HOA TIÊU VỪA HỒNG, VỪA CHUYÊN.

X

ác định rõ, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là biện
pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở đảng khắc phục tình
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo
của Đảng. Thời gian qua Đảng bộ công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải Khu vực I, thuộc Đảng
bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, luôn gắn việc học tập, làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đội ngũ hoa
tiêu vừa hồng, vừa chuyên.
Với ngành nghề kinh doanh chính là cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải trên các tuyến luồng
thuộc vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc, Công ty Hoa tiêu Hàng hải khu vực I đã cung ứng dịch
vụ hoa tiêu cho 100% lượt tàu ra vào cảng trong khu vực đảm trách. Trong nhiều năm liền, Công
ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I được đánh giá là cánh chim đầu đàn của ngành hoa tiêu hàng hải
Việt Nam với đội ngũ hoa tiêu chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm, tận tâm với nghề. Công
ty đã hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch Tổng công ty giao, chất lượng cung ứng dịch vụ hoa tiêu
hàng hải đảm bảo kịp thời, uy tín, đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, đảm bảo dẫn tàu an
toàn. Năm 2020, Hoa tiêu dẫn dắt số tàu vào, ra là 15,262 lượt; Qúy I năm 2021 dẫn dắt được
3,680 lượt.
Thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Làm việc phải đúng giờ, chớ đến trễ, về
sớm. Làm cho chóng, cho chu đáo. Việc ngày nào, nên làm xong ngày ấy, chớ để chờ ngày mai”,
cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tuân thủ chặt chẽ kỷ luật làm việc và các Quy chế, như: Quy chế
thực hiện dân chủ; Quy chế văn hóa công sở; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý và sử dụng
tài sản…, Do đó, đã bồi đắp thêm niềm tin, tạo sức bật mới cho tập thể, cá nhân trong Đảng bộ
vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
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Tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV
Hoa tiêu Hàng hải khu vực I

Đại hội Đảng bộ lần thứ II

Hướng dẫn tàu ra vào cảng
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Anh PHẠM QUANG GIÁP
VỚI NHỮNG SÁNG KIẾN TRONG CÔNG VIỆC

B

ác Hồ dạy: “có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc
gì cũng khó”; là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Phạm Quang Giáp
luôn gương mẫu, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết; với kiến thức sâu rộng, luôn tích lũy
kinh nghiệm, giải quyết công việc khoa học và kỷ luật cao trong lao động, đồng chí đã đóng góp
rất nhiều sáng kiến góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh toàn diện;
một số sáng kiến tiêu biểu như: Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô của Tổng công ty, Quy chế
công tác lưu trữ của Tổng công ty, 05 Quy trình ISO, sáp nhập Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng
Công đoàn thành “Văn phòng Đảng – Đoàn thể”; Hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức Đại hội Đảng các
cấp và nghiệp vụ công tác Đảng,... Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh đã trở thành hành động thường xuyên, tự giác của cán bộ, đảng viên và người lao
động, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải
miền Nam.
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”,
đồng chí luôn tích cực tham gia các hoạt động, các hội thi do cấp trên, đơn vị phát động và đạt
giải cao, như: Bằng khen Đạt thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019, của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh BRVT; Giấy khen
Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2018 của Đảng ủy Học viện chính trị
khu vực II; Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh BR-VT đạt giải Nhất hội thi Giảng viên Lý luận
chính trị giỏi cấp Tỉnh UBND và rất nhiều bằng khen, giấy khen khác của Tỉnh ủy Bà Rịa –Vũng
Tàu, Bộ Giao thông vận tải và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
Theo đồng chí, việc học tập, làm theo Bác vô cùng đơn giản, dễ thực hiện, đó chính là những
việc làm thường ngày của mỗi cán bộ, đảng viên.
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Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Phạm Quang Giáp
thuyết trình tại Hội nghị

Anh Phạm Quang Giáp (thứ 2 từ phải qua) nhận hoa chúc mừng tham gia
Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2017
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CHI BỘ 5, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ NÔNG TRƯỜNG CÙ BỊ
ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU CÔNG TÁC THANH TRA BẢO VỆ - QUÂN SỰ TRONG CÔNG TY

L

à đơn vị trực thuộc Đảng bộ cơ sở Nông trường Cù Bị, Công ty cổ phần cao su Bà Rịa, chi bộ
5 luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao đảm bảo tình hình an ninh trật tự, hạn chế nạn trộm cắp, bảo vệ sản phẩm từ cây
cao su, đẩy lùi tình trạng lấn chiếm đất cao su tại đơn vị.
Qua 5 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đơn vị đã phối
hợp, triển khai lực lượng bảo vệ bắt và chuyển giao Công an địa phương xử lý 7 trường hợp vi
phạm lấy cắp mủ cao su, thu hồi 84 kg mủ cao su các loại, tạm giữ 7 xe gắn máy. Thực hiện tốt
công tác quân sự địa phương, hàng năm đại đội tự vệ đều hoàn thành tốt công tác huấn luyện
quân sự; tham gia tốt các đợt hội thao quốc phòng do Huyện đội tổ chức và đạt được thứ hạng
cao. Đặc biệt đơn vị thực hiện tốt chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ; tham mưu
cho Nông trường và Công ty giải quyết các chế độ trực lễ, tết và học tập cho lực lượng tự vệ với
tổng số tiền 65.719.500 đ.
Với những thành tích đạt được, năm 2020 đơn vị được công nhận là đơn vị dẫn đầu công tác
Thanh tra bảo vệ - Quân sự trong toàn Công ty.
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Chi bộ 5 đang kiểm tra công tác phòng chống cháy tại vườn cây cao su
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Anh LÊ THANH PHƯƠNG
LINH HOẠT, SÁNG TẠO TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

K

hông chỉ chăm chỉ, cần cù làm việc mà còn khéo léo, linh hoạt và sự sáng tạo không ngừng
trong thực hiện nhiệm vụ, anh Lê Thanh Phương được biết đến như một người công nhân
có trách nhiệm, tích cực, nhiệt huyết trong công việc, anh không ngại khó khăn để hoàn
thành công việc nhanh nhất, tốt nhất và chính xác nhất
Bước chân vào ngành từ tháng 9/1994, sau 4 năm công tác, phấn đấu tháng 12/1998 anh vinh
dự được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua quá trình rèn luyện phấn đấu tháng
8/2012, anh được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Văn phòng Nông trường Cù Bị. Với nhiệm vụ được
giao, anh Phương luôn quan tâm, kịp thời giải quyết chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi
và nghĩa vụ cho toàn thể 700 cán bộ, công nhân trong Nông trường. Trong bối cảnh thực hiện
tinh giản biên chế, số lượng nhân viên văn phòng chỉ còn 12 người song số lượng cán bộ, công
nhân thì không giảm nhưng anh đã cùng bộ phận nghiệp vụ tạo ra các cơ sở dữ liệu trong công
tác thống kê góp phần không nhỏ trong hoàn thành nhiệm vụ được giao. Với những thành tích
nổi bật, anh được Bộ NN & PTNT tặng Bằng khen năm 2018 và nhiều bằng khen, giấy khen của
VRG, CĐ CSVN, công ty, nông trường, năm 2021 anh được Tỉnh ủy BR-VT khen tặng là đảng viên
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 5 liền.
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Anh Lê Thanh Phương (áo trắng) chỉ đạo Chi bộ Bảo vệ về công tác bảo vệ
vật tư để trang cấp cho vườn cây trước khi mở cạo
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ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
HỌC VÀ LÀM THEO BÁC - VIỆC LÀM THƯỜNG XUYÊN

T

hấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ đối với thanh niên, việc học tập và làm theo Bác
đã trở thành việc làm thường xuyên hằng ngày trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh
Bà Rịa-Vũng Tàu trong 5 năm qua. Với những hoạt động thiết thực từ những phong trào
tình nguyện sôi nổi như “Ngôi nhà đoàn viên”, “Tuyến đường thanh niên kiểu mẫu”, “Đoạn đường
thanh niên tự quản”,“Bát cơm yêu thương”, “Giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến”, “Thắp
sáng ước mơ - Tiếp sức đến trường”, “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước”,“Thanh niên khỏe”, “Rèn
luyện thân thể theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh”… đã đem lại ý nghĩa hiệu quả to lớn cho xã hội.
Đến nay,100% cơ sở Đoàn tổ chức và duy trì tốt các mô hình như tổ chức hội thi “Chúng em kể
chuyện Bác Hồ”, viết “Nhật ký”, đăng ký và thực hiện “Sổ tu dưỡng”; biên tập “Sổ vàng” làm theo
lời Bác, xây dựng và duy trì 390 tủ sách “Học tập và làm theo lời Bác” và “Bác Hồ với thiếu nhi” với
tổng số gần 25.000 cuốn, tổ chức 105 buổi chiếu phim cho 54.240 lượt đoàn viên, thanh thiếu
nhi xem về cuộc đời và sự nghiệp Bác Hồ, tổ chức thuyết trình đề tài, trao đổi, đọc nghe, viết bài
thu hoạch các chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh… Các hoạt động tình nguyện như tổ chức ra
quân tu sửa, dọn dẹp các khu tưởng niệm, nghĩa trang, đền thờ liệt sĩ; nhận phụng dưỡng suốt
đời Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm và tặng quà cho hơn 1.124 đối tượng chính sách, cán bộ, đoàn
viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 1 tỷ đồng. Tổ chức khám phát bệnh và
phát thuốc miễn phí cho 15.986 nguời già và trẻ em với số tiền 1.185.500.000 đồng… Với tinh
thần chủ động, sáng tạo, tuổi trẻ Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để xứng đáng
là lực lượng xung kích, xung phong trên mọi mặt trận, là cánh tay phải đắc lực của Đảng bộ tỉnh
trong thời kỳ mới.
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Đ/c Nguyễn văn Tuân (bên phải)- Phó Bí thư tỉnh đoàn cùng Đoàn viên thanh niên
thực hiện phong trào uống nước nhớ nguồn tại huyện Đất đỏ.

Đoàn đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác khối cơ quan, doanh nghiệp
tham gia viếng Đền thờ Liệt sỹ Vũng Tàu
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Chị NGŨ MỸ HƯƠNG
NHÂN TỐ TIÊU BIỂU TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA

C

ô Ngũ Mỹ Hương - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 3, Phường 1, TP.Vũng Tàu luôn là
một nhân tố tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, học tập, làm theo
tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng hành vì sự tiến bộ và phát
triển của chi hội phụ nữ khu phố 3.
Là Chi hội trưởng, bản thân cô Hương luôn xác định rõ trách nhiệm của mình để có kế hoạch,
sắp xếp công việc thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ chính trị của địa phương, phường, hội. Năng
động, tích cực trong công tác chi hội chị đã tìm tòi, học hỏi tham mưu, đề xuất tổ chức nhiều
phong trào, như: “Mô hình chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách, vợ liệt sỹ”,
“Đồng hành cùng Phụ nữ nghèo, Phụ nữ Biên cương”, “Nuôi heo đất tiết kiệm”, “Phân loại rác thải
tại hộ gia đình”, “Chống rác thải nhựa”, “Tuyến đường phụ nữ tự quản Xanh-Sạch-Đẹp”, Mô hình
“Chuyển giao vật dụng gia đình”, “Tổ phụ nữ thiện nguyện”…. đã tạo sự lan tỏa, tham gia tích
cực của chị em hội viên. Trong năm 2020, phong trào “Nuôi heo đất, “Phân loại rác thải tại hộ gia
đình” đã huy động được số tiền 19.600.000 đồng; vận động và trao học bổng Nguyễn Thị Định
với tổng số tiền là 8.100.000 đồng cho con em hội viên phụ nữ nghèo vượt khó. Bản thân cô và
gia đình đã ủng hộ 16 suất quà (mỗi suất 300 ngàn tiền mặt cho gia đình bán vé số dạo, hộ có
hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch bệnh Covid-19 kịp thời…
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Chị Ngũ Mỹ Hương, thứ 2 từ trái sang, đang thực hiện phát khẩu trang miễn phí tại
khu phố trong đợt dịch Covid-19 cao điểm cho người dân

Chị Ngũ Mỹ Hương (thứ 3 từ trái sang - hàng phía sau)
Thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ngọc tại Chi hội 4
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PHÒNG THỜI SỰ-CHÍNH TRỊ
BÁO BÀ RỊA-VŨNG TÀU
SÁNG TẠO TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
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L

à phòng chuyên môn thuộc Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, có nhiệm vụ tuyên truyền việc triển khai
thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII,
phòng đã bám sát kế hoạch, xây dựng các chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng Đảng”, “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng
các cấp”; “Chúng tôi có ý kiến”, “Chống diễn biến hòa bình”; “Hoa giữa đời thường” để tăng cường
tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 của các cơ quan, đơn
vị, địa phương; phát hiện những nhân tố mới, tích cực, điển hình và mô hình hay.
Qua 5 năm, các chuyên mục được duy trì trên các Trang 5, 6 hằng tuần của Báo với hơn 1.000
tin, bài, ảnh. Các phóng viên được phân công theo dõi các lĩnh vực đã bám sát cơ sở, nắm chắc
thực tế phản ánh kịp thời những vấn đề có liên quan; nhất là trong các hoạt động cao điểm của
tỉnh, các sở, ngành và địa phương. Đã có những tác phẩm đạt chất lượng được đánh giá cao,
được trao giải báo chí cấp tỉnh và Trung ương; phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên của Báo
và đạt được các giải thưởng của Giải Búa Liềm vàng toàn quốc; Cuộc thi sáng tác, quảng bá các
tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020.

108 BÀ RỊA - VŨNG TÀU HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tập thể cán bộ, phóng viên Phòng Thời sự-Chính trị
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
NHỮNG CÁCH LÀM HIỆU QUẢ TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC
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N

ghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày từ
khi mới ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ đã có những cách làm hiệu quả trong học
tập và làm theo Bác. Như: tổ chức Thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với 10 tiết mục
dự thi, có sự dàn dựng, đạo cụ, minh họa sinh động,.. kể lại các câu chuyện và bài học về đạo
đức, tác phong của Bác năm 2018. Tổ chức Cuộc thi hái hoa dân chủ tìm hiểu về tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh năm 2020... Các cuộc thi đã thu hút nhiều đảng viên, đoàn viên thanh niên, cán
bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia, có tác dụng tốt, tạo sự lan tỏa trong toàn
đảng bộ.
Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên của Sở đã tích cực tham gia phong trào “Đảng viên tình nguyện
tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; trồng cây xanh trong khuôn viên trụ sở, ra
quân dọn vệ sinh, bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội giúp trẻ em có hoàn
cảnh khó khăn, người già neo đơn, thương bệnh binh,...; ủng hộ quỹ khuyến học địa phương, xây
dựng và ủng hộ 4 tủ sách chi bộ cấp xã kèm ấn phẩm của ngành, đóng góp kinh phí tạo lập hệ
thống camera quan sát, góp phần bảo đảm an ninh trật tự .... Năm 2018, Sở Khoa học và Công
nghệ được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về “Thành tích tiêu biểu trong học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018 (Quyết định số 1221/QĐUBND ngày 14/5/2018).
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Tập thể Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ làm giám khảo Cuộc thi kể chuyện
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2018

Cán bộ, công chức, viên chức tham gia Cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh năm 2018
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Chị NGUYỄN THỊ XUÂN
LUÔN CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM
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V

ới vai trò là một nhân viên chăm sóc nuôi dưỡng tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, nhận
thấy một số bất cập trong quá trình đảm bảo thực phẩm cho đối tượng chăm sóc nuôi
dưỡng, năm 2017 chị đã đề xuất sáng kiến: “Một số biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm trong lựa chọn và bảo quản thực phẩm tại Trung tâm xã hội, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu” để
áp dụng vào các khẩu phần chăm sóc nuôi dưỡng các đối tượng. Từ sáng kiến kinh nghiệm trên,
chị đã cùng với đồng nghiệp từng bước cải thiện, ứng dụng phương pháp làm việc khoa học đổi
mới chế biến món ăn, đem lại giá trị dinh dưỡng phù hợp và an toàn thực phẩm cho từng đối
tượng tại đơn vị, hầu hết bệnh nhân ăn không bỏ bữa, ăn hết suất ăn, chế độ dinh dưỡng đầy đủ
cho nhu cầu cần thiết và sự phục hồi về thể chất của bệnh nhân, đảm bảo tuyệt đối an toàn thực
phẩm cho 100% đối tượng sống tại trung tâm, không có tình trạng ngộ độc thực phẩm xảy ra.
Bên cạnh công tác chuyên môn, chị Xuân đồng thời tham gia tích cực các hoạt động của Đoàn
thanh niên như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, chăm sóc phục vụ các bệnh
nhân tâm thần, khuyết tật, lang thang trong các dịp lễ tết và hằng tuần…với mong muốn tạo
thêm đời sống tinh thần cho đối tượng, giúp họ được giao lưu, giải trí, có cuộc sống ấm áp tình
người, tràn ngập niềm vui, được giảm căng thẳng, tạo sự thoải mái và từng bước phục hồi nhân
cách hành vi cá nhân… Chị Xuân là tấm gương tiêu biểu, học tập Bác về thực hành tiết kiệm, học
tập Bác “tình yêu thương con người” để chăm lo cho đối tượng… Trong năm 2020, chị được khen
tặng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
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Chị Nguyễn Thị Xuân, trình bày tham luận về công tác chuyên
môn của phòng tại Hội nghị nhằm đề xuất các giải pháp hay phục
vụ cho công việc chuyên môn.

Chị Nguyễn Thị Xuân, thực hiện công tác
nuôi dưỡng cho đối tượng tại Trung tâm.
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Hồ Chí Minh

NGỜI SÁNG MỘT HÀNH TRÌNH
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Bác

Lan tỏa những tấm gương
học tập và làm theo
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Nhớ

LỜI BÁC DẠY

Tháng Năm đi giữa Ba Đình
Ngỡ như lời Bác đinh ninh thuở nào
Tôi nghe hai tiếng “đồng bào”
Bảy tư năm trước - vọng vào hôm nay
Ngước nhìn trong gió cờ bay
Tự do, độc lập bao ngày Bác mong
“Đã là con Lạc cháu Hồng”
Thì nên đoàn kết từ trong tới ngoài.
Ngẫm lời bác dạy chẳng sai
về “Tài chính phải công khai” rõ ràng.
Chống tham ô ở cơ quan
“Thực hành dân chủ”, không màng lợi danh.
Đời Người áo vải mong manh
Tấm gương giản dị: Kiệm, Cần, Chính, Liêm
Quý già, trẻ nhỏ, thiếu niên
Tình yêu Bác trải khắp miền non sông.
Bác thương những chị lao công
Đêm đêm quét lá mà lòng chẳng yên
Bác dành nhuận bút, lương tiền,
Đồ dùng, khăn mặt... tặng riêng người nghèo.
Khi lên thác, khi vượt đèo
Vẫn đôi dép lốp mang theo không rời
Một phong cách sống tuyệt vời
Thanh cao, khiêm tốn suốt đời vì dân.
Về cơ sở: bảy trăm lần!

Xắn quần lội ruộng có ngần ngại chi.
Tấm lòng nhân ái lạ kì,
Mùa đông cởi áo gởi đi chiến trường.
Ấm lòng chiến sĩ biên cương
Người người xúc động noi gương Bác Hồ.
Bác ra hải đảo sóng xô
Ngược lên miền núi thăm cô, thăm trò.
Khát khao dân được tự do
Đủ đầy cơm áo, ấm no, hòa bình
Những người vì nước hi sinh
Bác nghiêng mình trước vong linh - cúi đầu!
Những lời Bác dạy thấm sâu:
Dám làm, dám nghĩ, đương đầu khó khăn
Tinh thần nhân ái, nhân văn
Thấm nhuần tư tưởng vì dân quên mình.
Bác như tia nắng bình minh
Rọi vào khắp cõi nhân sinh vô thường
Đời Người như một chiếc gương
Bụi nào vẩn đục? Giọt sương nào mờ?
Nhà sàn mộc mạc đơn sơ
Mà lòng Bác rộng vô bờ, mênh mông!
Từ nhân cách, đến tác phong
Lan vào triệu trái tim hồng Việt Nam.
Nhớ lời Bác dặn: không tham!
Nghĩa, Nhân, Trí, Dũng, “Nói - Làm” đi đôi!
NGUYỄN THỊ MAI TRÂM
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