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Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)
và 75 năm thành lập ngành Hải quan Việt Nam (10/9/1945 – 10/9/2020), bên cạnh việc nỗ lực
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Tổ Công đoàn phối hợp với Chi đoàn Chi
cục HQCK cảng Hòn La đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng thiết thực và ý nghĩa.

Một trong những hoạt động có nhiều ý nghĩa thiết thực, đó là đoàn viên Tổ công đoàn và Chi
đoàn Chi cục đã trao tặng cờ Tổ quốc cho Phân đội Đảo La thuộc Ban CHQS huyện Quảng
Trạch, tỉnh Quảng Bình. Công trình cột cờ Tổ quốc tại đảo Hòn La nằm trong dự án xây dựng 7
cột cờ Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu có vị trí đặc biệt quan trọng trải dọc đất nước do Trung
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam thực hiện. Hoạt động
trao tặng lá cờ Tổ quốc tại Phân đội Đảo La là hoạt động mạng đậm tính nhân văn, hướng về
biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc cho thế hệ trẻ,
cán bộ công chức thuộc Chi cục HQCK cảng Hòn La niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, trách
nhiệm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia biển đảo, góp phần tiếp thêm sức mạnh đối với cán
bộ, chiến sĩ Đảo La khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, Tổ Công đoàn và Chi đoàn Chi cục đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền, tập luyện các
bài hát ca ngợi quê hương đất nước, các ca khúc mới về ngành Hải quan; tham gia cải tạo,
chăm sóc vườn hoa, vườn rau tại trụ sở đơn vị; phối hợp với đoàn xã Quảng Đông thực hiện
dọn vệ sinh tại bãi biển… Các hoạt động được triển khai hiệu quả và thiết thực góp phần giáo
dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, khơi dậy tình yêu
và niềm tự hào về nghề nghiệp đối với công chức, người lao động trong Chi cục, đồng thời thắt
chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Chi cục với địa phương, tăng thêm tình đoàn kết quân dân, tình
đồng chí, đồng đội.
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