Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2019 của tuổi trẻ thành phố

Nằm trong chuỗi các hoạt động Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè năm 2019, trong thời
gian qua, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Dương đã chỉ đạo ĐVTN trong lực lượng vũ trang
đẩy mạnh Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2019 với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.

Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” năm 2019 của tuổi trẻ thành phố nhằm phát huy vai
trò xung kích, tình nguyện của thanh niên lực lượng vũ trang trong việc tham gia xây dựng đô
thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; củng cố tình hình ANTT góp phần
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Qua đó, tạo môi trường cho ĐVTN rèn luyện,
cống hiến và trải nghiệm, góp phần hình thành thế hệ thanh niên có bản lĩnh chính trị, có kỹ
năng thực hành xã hội, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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Với ý nghĩa đó, trong hơn hai tháng hè vừa qua, Đoàn thanh niên Công an thành phố Hải
Dương đã tích cực, chủ động tham gia các nội dung trong chương trình công tác Đoàn và phong
trào thanh niên do Thành đoàn Hải Dương triển khai; tích cực tham gia các hoạt động tình
nguyện; triển khai nhiều chương trình, hoạt động gắn với chuyên môn và gặt hái được nhiều
thành tích tiêu biểu, đóng góp vào thành tích chung của hoạt động hè và chiến dịch thanh niên
tình nguyện của thành phố Hải Dương. Đây cũng là chùm thành tích trong đợt thi đua cao điểm
kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019); 74 năm ngày truyền thống
lực lượng CAND Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2019); chào đón thành phố Hải Dương trở thành đô
thị loại I trực thuộc tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố Hải Dương đã tổ chức trên 200ca tuần tra, kiểm
soát phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa
bàn thành phố; huy động; huy động trên 30 đoàn viên trực tiếp tham gia bảo đảm ANTT, bảo vệ
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an toàn kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại 04 điểm thi trên địa bàn thành phố; tổ chức hàng
trăm ca
hướng dẫn
giao thông tại các nút giao, chốt giao thông trọng yếu trên địa bàn vào các giờ cao điểm, các
dịp tổ chức hội thi, chương trình, sự kiện lớn của thành phố, góp phần bảo đảm giao thông
thông suốt, không để xảy ra việc ùn tắc giao thông. Đoàn thanh niên công an thành phố cũng tổ
chức 04 đợt ra quân
“Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính”,
&quot;Ngày chủ nhật xanh&quot;
với sự tham gia của hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ cùng các hoạt động cụ thể như: lao động
dọn vệ sinh trụ sở cơ quan, các tuyến đường lân cận,
hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính….

Đối với công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi, tuổi trẻ lực lượng vũ trang
thành phố cũng có nhiều đóng góp quan trọng. Tổ chức Đoàn thanh niên công an thành phố là
lực lượng nòng cốt của Đội hình xử lý tình huống bất thường về giao thông và Đội hình thanh
niên tình nguyện sơ cứu TNGT năm 2019 cấp thành phố; đã trực tiếp tham gia tập huấn nghiệp
vụ xử lý tình huống giao thông cho hai Đội hình TNTN. Ngoài ra, Đoàn thanh niên công an
thành phố đã tổ chức tuyên truyền Luật giao thông trực tiếp đến 24 cơ quan, doanh nghiệp, khu
dân cư, trường Đại học, Cao đẳng, THCN, THPT trên địa bàn với hơn 10.000 lượt người; triển
khai ký cam kết chấp hành các quy định của Luật giao thông đường bộ đối với 32 doanh
nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn với trên 400 lái xe, qua đó
góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông cho thanh thiếu nhi và
người dân trên địa bàn.

Hưởng ứng truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ,
Đoàn thanh niên công an thành phố cũng đã tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an thành phố
và trực tiếp tổ chức gặp mặt, tặng 15 suất quà cho thương binh, thân nhân Liệt sỹ, người có
công với cách mạng đang công tác tại Công an thành phố và đã nghỉ hưu; gia đình các đồng
chí Lãnh đạo Công an thành phố và gia đình các đồng chí nguyên Lãnh đạo Công an tỉnh
trong diện chính sách.

Tại các Đoàn cơ sở, chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2019 cũng được triển khai với nhiều
hoạt động thiết thực, ý nghĩa như đoàn viên, thanh niên công an các phường, xã tham gia “Ngày
Chủ nhật xanh” dọn vệ sinh các tuyến phố, bóc dỡ tờ rơi quảng cáo; cùng Đoàn thanh niên các
phường tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách
mạng. Tiêu biểu như Đoàn phường Thanh Bình phối hợp với lực lượng vũ trang thực hiện các
công trình, phần việc thanh niên hướng về kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ.
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Với phương châm “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, chiến dịch “Hành quân xanh” năm
2019 đã và đang được đẩy mạnh bằng nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, qua đó phát huy tinh
thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN lực lượng vũ trang thành phố Hải Dương trong việc tham
gia hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân, chung sức vì cuộc sống cộng đồng.
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