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Kính thưa đồng chí Huỳnh Văn Tí, Ủy viên BCH
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu
Quốc hội đơn vị Bình Thuận
Kính thưa các vị đại biểu khách quý,
Kính thưa Đại hội,
Thưa các bạn hội viên, thanh niên thân mến,

Hôm nay tôi rất vui mừng được về dự Đại hội
đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V,
nhiệm kỳ 2014-2019. Thay mặt Ban Bí thư Trung ương
Đoàn, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt
Nam, tôi xin gửi đến các vị đại biểu khách quý, các đồng
chí và các bạn hội viên thanh niên tiêu biểu về dự Đại hội
lời chào mừng nồng nhiệt nhất, chúc Đại hội của chúng
ta thành công tốt đẹp.
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa toàn thể Đại hội,
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là tổ chức xã
hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt
Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng của
Đảng Cộng sản Việt Nam. Với chức năng đoàn kết, tập
hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam; hướng
dẫn và tạo điều kiện để hội viên hoàn thiện nhân cách,
trở thành công dân tốt, cống hiến tài năng và sức trẻ vào
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên và
tổ chức thành viên, trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt
Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức đoàn
kết, tập hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng
chính đáng của thanh niên, góp phần quan trọng vào
củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với
vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,
chúng ta tự hào về sự lớn mạnh của tổ chức Hội LHTN
Việt Nam. Đến nay, hầu hết các quận, huyện và trên 97%

xã, phường, thị trấn trong cả nước đã có tổ chức Hội với
hơn 7 triệu hội viên. Các hoạt động của Hội chính là môi
trường sinh động, thuận lợi để thanh niên Việt Nam rèn
luyện, cống hiến và trưởng thành.
Cùng với sự phát triển lớn mạnh của phong trào
thanh niên cả nước, công tác Hội và phong trào thanh
niên của Bình Thuận đã có nhiều chuyển biến tích cực,
với các hoạt động sáng tạo và hiệu quả, hướng về cơ
sở; qua đó từng bước khẳng định vai trò, vị trí, uy tín của
tổ chức Hội trong thanh niên và trong đời sống xã hội.
Các cuộc vận động, các chương trình do Hội LHTN Việt
Nam tỉnh triển khai thu hút ngày càng đông đảo thanh
niên tham gia, đã từng bước đi vào cuộc sống của thanh
niên, góp phần hình thành lớp thanh niên Bình Thuận
giàu lòng nhân ái, có tinh thần xung kích, tình nguyện
tham gia phát triển kinh tế - xã hội, sẵn sàng đảm nhận
nhiệm vụ khó khăn vì sự phát triển của cộng đồng; tích
cực trong học tập, có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp,
thích ứng nhanh với điều kiện phát triển mới.
Tại Bình Thuận, cuộc vận động “Thanh niên sống
đẹp, sống có ích” được các cấp bộ Hội triển khai với
nhiều hình thức thông qua các hoạt động tuyên dương
thanh niên sống đẹp, hoạt động văn hóa, thể thao, diễn
đàn, hội thảo đã góp phần tăng cường công tác giáo
dục đạo đức, lối sống, cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh
thần xung kích tình nguyện, xây dựng lối sống đẹp, có
văn hóa, có trách nhiệm của thanh niên tỉnh nhà. Cuộc
vận động “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu

chính đáng” đã được các cấp bộ Hội triển khai sâu rộng,
tổ chức được 79 lớp tập huấn Khởi sự doanh nghiệp,
gần 600 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho
khoảng 40.000 hội viên, thanh niên tham gia. Nhiều hội
viên thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa
đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần
giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn, thể hiện
sự xung kích, sáng tạo của thanh niên trong việc tham
gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chung tay
xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động “Thanh niên
tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”
được thanh niên hưởng ứng với những hoạt động như:
Tổ chức các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường,
thắp sáng đường quê, “điểm sáng 2 không”, tuyên truyền
về an toàn giao thông; hơn 23.000 thanh niên hiến máu
cứu người; tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn cấp phát
thuốc miễn phí cho hơn 70.000 người dân; vận động
huy động nguồn lực hơn 2 tỷ đồng xây dựng hạ tầng
nông thôn, xây dựng mới và sửa chữa 789 nhà nhân ái,
nhà tình thương; giúp đỡ thanh niên có hoàn cảnh khó
khăn, thanh niên chậm tiến, thanh niên yếu thế cơ hội
phát triển... Những hoạt động đó đã thực sự đã có sức
lan toả sâu rộng, tạo ấn tượng tốt đẹp trong xã hội. Cùng
với sự phát triển của phong trào thanh niên, tổ chức Hội
được củng cố và tiếp tục phát triển. Nhiều mô hình đoàn
kết, tập hợp thanh niên mới được thành lập đã phát huy
hiệu quả rõ nét, hấp dẫn được hội viên, thanh niên tham
gia. Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tôi xin nhiệt
liệt biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên,

thanh niên tỉnh Bình Thuận đã đạt được trong nhiệm kỳ
qua.
Kính thưa các đồng chí và các bạn,
Ban Bí thư Trung ương Đoàn tán thành thái độ
nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm những mặt hạn chế,
yếu kém trong công tác Hội và phong trào thanh niên
của Bình Thuận được nêu ra trong dự thảo báo cáo. Tỷ
lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội còn thấp;
nhiều thành phần thanh niên đặc thù, có hoàn cảnh khó
khăn chưa nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp sức của tổ
chức Hội. Tổ chức Hội các cấp chậm đổi mới với xu thế
chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sự phát triển của xã hội và nhu
cầu của thanh niên; một số cuộc vận động, chương trình
của Hội hiệu quả chưa cao, chưa sâu về nội dung, chưa
đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên
và yêu cầu xã hội; nhiều cán bộ Hội chưa qua đào tạo,
trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ còn hạn chế;
việc xây dựng tổ chức Hội trong các doanh nghiệp nhà
nước còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động của Hội nhiều
nơi mới chỉ tập trung ở mặt phát huy thanh niên, mà
chưa quan tâm thỏa đáng đến việc chăm lo, bồi dưỡng
thanh niên, có những nơi mới chỉ dừng ở việc thành lập
ra tổ chức Hội mà chưa có các hoạt động phong trào cụ
thể, thường xuyên. Không chỉ riêng Bình Thuận, mà trên
phạm vi cả nước, chúng ta đang gặp nhiều khó khăn
trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội, chưa phân
định rõ nét giữa hoạt động của Đoàn và hoạt động của
Hội. Đây là vấn đề chúng ta cần quan tâm trao đổi và

đưa ra giải pháp cho thời gian tới.
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa toàn thể Đại hội,
Tỉnh Bình Thuận có ưu thế bờ biển kéo dài 192
km, có nhiều khoáng sản trữ lượng cao, có nguồn suối
khoáng Vĩnh Hảo, nơi tập hợp cư trú của khối đại đoàn
kết 34 dân tộc anh em, có nhiều hoạt động văn hóa và
kinh tế đặc sắc như Lễ hội Ka tê, Lễ Nghinh Ông, hội
Rước đèn trung thu, hội đua thuyền trên sông Cà Ty
v.v... Trải qua thời gian xây dựng và phát triển, người
dân Bình Thuận luôn giữ vững truyền thống yêu nước,
cách mạng, chung sức, chung lòng vượt qua khó khăn
thách thức, nhân dân Bình Thuận đã có những đóng
góp to lớn trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc tiêu
biểu như Mẹ Việt Nam Anh Hùng Phạm Thị Ngư, nữ Anh
hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thị Mai.
Công tác Hội, hoạt động của Hội là nội dung quan
trọng thực hiện đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc của
Đảng, là mặt trận rộng rãi tập hợp, đoàn kết các tầng
lớp, các thành phần thanh niên, góp phần cùng với hoạt
động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tạo nên phong trào
thanh niên sôi nổi đang quyết tâm thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Mục tiêu
của công tác Hội LHTN Việt Nam của tỉnh trong thời gian
tới là xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh,
mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên; góp phần

xây dựng lớp thanh niên có ước mơ hoài bão, khát vọng
vươn lên lập thân, kiến quốc; góp phần xây dựng quê
hương Bình Thuận ngày càng phát triển.
Ban Bí thư Trung ương Đoàn cơ bản nhất trí với
phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào
thanh niên của tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ tới. Để công tác
Hội có khả năng cập nhật tốt hơn, có sức thu hút mạnh
mẽ hơn, tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại
hội cùng trao đổi, thảo luận:
- Thứ nhất, tổ chức Hội các cấp trong tỉnh cần triển
khai sâu rộng trong hội viên, thanh niên phong trào“Tôi
yêu Việt Nam”. Đây cũng là phong trào mà Trung ương
Hội dự kiến phát động trong thanh niên cả nước nhiệm
kỳ 2014-2019 nhằm cổ vũ thanh niên thể hiện lòng yêu
nước bằng những hành động cụ thể:
+ Tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu
trở thành công dân tốt, sống trung thực, trách nhiệm và
nghị lực.
+ Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung
kích, tình nguyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,
sẵn sàng cống hiến cho quê hương, cho đất nước.
+ Sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội;
tích cực tham gia xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên
Việt Nam vững mạnh.
Hội LHTN Việt Nam các cấp của Bình Thuận cần
vận động, tuyên truyền để thanh niên tự hào về truyền

thống lịch sử của quê hương; giữ gìn và phát huy nét
văn hoá đặc sắc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, tham
gia nếp sống văn hoá, gương mẫu chấp hành pháp luật
trong thanh niên.
- Thứ hai, trong giai đoạn mới, mong muốn, nhu
cầu của thanh niên sẽ tiếp tục biến đổi và phát triển đa
dạng, phong phú hơn. Họ cần có việc làm, nghề nghiệp
và thu nhập ổn định; được học tập để nâng cao trình
độ chuyên môn nghiệp vụ; cùng với đó là những nhu
cầu về thông tin, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể
dục thể thao, vui chơi, giải trí,... Tất cả những vấn đề đó
đang đòi hỏi tổ chức Hội phải đồng hành, giúp sức cho
thanh niên. Vì vậy, phải làm thế nào để đổi mới công tác
Hội, làm cho tổ chức Hội trở thành người bạn gần gũi
nhất, thân thiết nhất của thanh niên, đại diện cho quyền
lợi và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Tìm các giải
pháp hữu hiệu để các hoạt động của Hội đi sâu vào cuộc
sống của thanh niên, lan toả đến mọi đối tượng thanh
niên. Tiếp tục phát động rộng rãi phong trào học tập, ứng
dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; các
hoạt động tôn vinh điển hình thanh niên tiên tiến; giúp
đỡ, hỗ trợ thanh niên có điều kiện nâng cao trình độ học
vấn và nghề nghiệp đáp ứng kịp với nhu cầu phát triển
của tỉnh. Cùng với đó, Hội phải hết sức quan tâm đến
những thanh niên nghèo, thanh niên khuyết tật, thanh
niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương.
- Thứ ba, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh sẽ
tạo dựng được môi trường thuận lợi để đông đảo thanh

niên rèn luyện, phấn đấu góp phần đẩy mạnh công tác
đoàn kết, tập hợp thanh niên. Vì vậy, cần đầu tư xây
dựng và củng cố tổ chức Hội theo phương châm “Ở
đâu có thanh niên, ở đó có tổ chức Hội hoặc các hình
thức hoạt động của Hội”. Tiếp tục đa dạng hoá các hình
thức tập hợp thanh niên, các loại hình hoạt động thanh
niên. Tập trung phát triển tổ chức Hội ở những lĩnh vực
mới, những địa bàn, khối đối tượng, tập trung phát triển
Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu vực
thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên ở địa bàn dân cư...
Đẩy mạnh hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy
thuốc trẻ của tỉnh; nghiên cứu chuyển đổi mô hình tổ
chức cơ sở Hội từ chi hội theo địa bàn dân cư sang các
câu lạc bộ, tổ, đội nhóm thanh niên ở những nơi mà mô
hình chi Hội không còn hoạt động hiệu quả trong công
tác tập hợp thanh niên.
Đối với Bình Thuận, Hội cần đặc biệt chú ý đến
vấn đề tập hợp thanh niên dân tộc và thanh niên tín đồ
tôn giáo. Hiện nay, tỉnh Bình Thuận có 34 dân tộc và hiện
diện của nhiều tôn giáo lớn, ngoài Phật giáo, Thiên chúa
giáo, Tin lành còn có cả Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bani, Hội đồng chức sắc Chăm – Bàlamôn, Cộng đồng tôn
giáo Baha’i. Vì vậy, để vận động, thu hút đông đảo thanh
niên tín đồ tôn giáo tham gia các hoạt động của Hội, Hội
cần tập trung tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, đồng
hành, hỗ trợ thanh niên vùng tôn giáo lập thân, lập nghiệp,
tìm kiếm, tôn vinh, biểu dương những thanh niên tôn giáo
tiêu biểu.

- Thứ tư, cần đổi mới công tác tham mưu chỉ đạo,
phối hợp của Hội, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ và
hiệu quả trong các cấp Hội, đồng thời phát huy mạnh mẽ
vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên cùng cấp.
Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có nhiệt huyết, có ý
thức trách nhiệm, giỏi về kỹ năng công tác Hội, gắn bó và
thật sự có uy tín trong thanh niên. Chú ý công tác huấn
luyện, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội ở cấp cơ sở;
Tăng cường mời gọi những cá nhân tiêu biểu, có uy tín,
có tâm huyết giúp cho Hội hoạt động và để lôi cuốn thanh
niên vào hoạt động của tổ chức Hội. Một điểm cần lưu
ý là chúng ta phải triển khai các hoạt động của Hội theo
phương thức riêng, tổ chức Hội các cấp cần cụ thể hóa
nghị quyết của tổ chức Đoàn bằng các hình thức mềm
mại hơn, dễ tiếp cận với thanh niên hơn và mang màu sắc
đặc trưng của Hội.
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa toàn thể Đại hội,
Một nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là
hiệp thương cử ra Ủy ban Hội nhiệm kỳ mới và Đoàn
đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt
Nam lần thứ VII. Với tinh thần xây dựng, với ý thức trách
nhiệm cao, tôi tin tưởng rằng các đại biểu Đại hội sẽ
lựa chọn các Ủy viên Ủy ban Hội khóa mới có đầy đủ
phẩm chất, năng lực, đủ sức chỉ đạo công tác Hội và
phong trào thanh niên tỉnh nhà không ngừng lớn mạnh
trong giai đoạn mới; đồng thời hiệp thương bầu đoàn đại

biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của tuổi trẻ Bình
Thuận tham dự Đại hội toàn quốc.
Đại hội là diễn đàn rộng rãi, nơi thể hiện những
khát vọng của thanh niên Bình Thuận, Đại hội sẽ đánh
sấu sự phát triển của tổ chức Hội và phong trào thanh
niên của tỉnh trong thời kỳ mới. Tôi tin tưởng rằng, cán
bộ, hội viên, thanh niên của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy
truyền thống cách mạng của quê hương, không ngừng
vươn lên nắm lấy thời cơ mới, vận hội mới, vượt qua mọi
khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc các chương
trình, mục tiêu Đại hội đề ra.
Từ diễn đàn trọng thể này, thay mặt Ban Bí thư
Trung ương Đoàn, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan
tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính
quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự phối hợp giúp đỡ hiệu quả
của các Sở, ban, ngành, đoàn thể đối với công tác Hội
và phong trào thanh niên của tỉnh trong suốt thời gian
qua. Mong rằng trong thời gian tới tiếp tục đón nhận sự
quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện của các đồng
chí đối với công tác Hội và phong trào thanh niên.
Xin chúc “Thanh niên Bình Thuận đoàn kết, sáng
tạo, xung kích, tình nguyện và trách nhiệm, vì quê hương
giàu mạnh và văn minh”.
Chúc sức khoẻ các đồng chí đại biểu, các đồng
chí và các bạn.
Trân trọng cảm ơn./.

