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Tại Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần
thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Kính thưa đồng chí Đặng Quốc Toàn - Bí
Thư Ban Chấp Hành Trung ương Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh.
Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại
biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình
Thuận lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019; thay mặt
lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến quý đại biệu cùng
toàn thể Đại hội lời chào trân trọng và lời chúc
mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại hội thành công tốt
đẹp.
Thưa toàn thể Đại hội!
Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bình
Thuận tiến đến Đại hội đại biểu Hội Thanh niên
Việt Nam lần thứ VII là một đợt sinh hoạt chính
trị rộng lớn của thanh niên tỉnh Bình Thuận; diễn
ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh
nhà đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ
2010 – 2015 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của
Đảng. Nhìn lại chặng đường 05 năm qua, Đảng
bộ và nhân dân tỉnh nhà đã đoàn kết, nỗ lực vượt
qua không ít những khó khăn, thách thức, tình
hình các mặt của tỉnh tiếp tục phát triển. Kinh tế
liên tục tăng trưởng với tốc độ khá; hệ thống kết
cấu hạ tầng được đẩy mạnh đầu tư, bộ mặt đô
thị và nông thôn tiếp tục được cải thiện; đời sống
các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục được ổn
định; các chính sách an sinh xã hội được quan
tâm thực hiện kịp thời; quốc phòng - an ninh căn
bản được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng
cố, kiện toàn, nâng dần hiệu lực và hiệu quả hoạt
động. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh của

khối đại đoàn kết toàn dân không ngừng được
phát huy. Những thành tích đó là rất trân trọng;
trong thành tích chung ấy, có sự đóng góp tích
cực của lực lượng hội viên, thanh niên tỉnh nhà.
Bản Báo cáo do Hội Liên hiệp Thanh niên
Bình Thuận khóa IV trình bày tại Đại hội đã đánh
giá một cách đầy đủ, nghiêm túc về tình hình
công tác Hội và phong trào thanh niên trong 5
năm qua. Trong kết quả chung ấy, điểm nổi bật
là tổ chức Hội các cấp đã có nhiều cố gắng tiếp
tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động,
bằng nhiều phong trào, chương trình hành động
thiết thực, ngày càng chuyển mạnh hoạt động về
cơ sở, hướng trọng tâm vào thực hiện chức năng
đại diện và góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của hội viên, thanh niên bằng những
biện pháp tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực;
từ đó, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi cho lực
lượng thanh niên rèn luyện, trưởng thành, ngày
càng năng động, sáng tạo hăng hái thi đua học
tập, lao động, sản xuất, góp phần tích cực thực
hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây
dựng quê hương Bình Thuận ngày càng giàu đẹp.
Đây là hướng đi đúng đắn cần được phát huy.
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục
pháp luật, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo
đức lối sống cho hội viên, thanh niên từng bước
được đổi mới và ngày càng đi vào chiều sâu; qua
đó, đã nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện
đạo đức, lối sống cho hội viên, thanh niên, giúp

tuổi trẻ tỉnh nhà ý thức hơn về trách nhiệm của
mình đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê
hương. Tổ chức Hội các cấp không ngừng được
củng cố, hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao
hơn, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày
càng được mở rộng; đặc biệt, qua thực tiễn các
phong trào hành động cách mạng, đã xuất hiện
ngày càng nhiều những tấm gương sáng, cách
làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực của thanh
niên cũng như có thêm nhiều cán bộ, hội viên có
năng lực, có tâm huyết là nguồn bổ sung xứng
đáng cho tổ chức Đoàn Thanh niên, cấp ủy, chính
quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp.
Những kết quả ấy đã tiếp tục khẳng định
vai trò, vị trí của của tổ chức Hội Liên hiệp thanh
niên các cấp trong tỉnh trong hệ thống chính trị nói
riêng và trong đời sống xã hội tỉnh nhà nói chung.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương
sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà các
tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên và lực lượng
hội viên, thanh niên trong tỉnh đã đạt được trong
5 năm qua.
Thưa toàn thể Đại hội
Bên cạnh những thành tích đạt được, trong
những yếu kém, khuyết điểm tồn tại mà báo cáo
đã nêu, điều đầu tiên tôi xin đề nghị Đại hội lưu
ý là: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư
tưởng tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn đang là

một trong những khâu khó khăn và yếu kém kéo
dài; trên thực tế còn nhiều chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa được hội
viên, thanh niên tiếp cận, nắm bắt; việc nắm tâm
tư, nguyện vọng cũng như định hướng tư tưởng
cho thanh niên có lúc chưa kịp thời; do đó, vẫn
còn một bộ phận thanh niên thiếu nghị lực, ỷ lại,
sống buông thả, coi thường pháp luật, thờ ơ với
thời cuộc. Đây là vấn đề rất đáng quan tâm. Mặt
khác, việc huy động nguồn lực xã hội để chăm
lo, bồi dưỡng thanh niên còn hạn chế; các biện
pháp tập hợp thanh niên vào tổ chức Hội còn đơn
điệu, chưa thu hút, nhất là tập hợp thanh niên
trong doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, hạn chế;
công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội Liên hiệp
Thanh niên ở một số nơi thiếu tính bền vững.
Tôi đề nghị Đại hội với tinh thần dân chủ,
cởi mở, nghiêm túc đánh giá một cách đúng đắn
những kết quả đạt được, nhất là đi sâu phân tích,
làm rõ những khó khăn, yếu kém đang tồn tại
trong hoạt động của các tổ chức Hội Liên hiệp
Thanh niên trong tỉnh, chỉ rõ nguyên nhân, tìm
ra giải pháp khắc phục nhằm thúc đẩy hoạt động
các cấp Hội trong tỉnh ngày càng phát triển vững
mạnh, toàn diện và thiết thực hơn.
Thưa toàn thể Đại hội
Trong 5 năm đến, trong bối cảnh tình hình
kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh

ta nói riêng sẽ tiếp tục có những khó khăn, thách
thức kéo dài, xen lẫn những thuận lợi, thời cơ và
vận hội mới; với quyết tâm cùng cả nước phấn
đấu hoàn thành mục tiêu trở thành một nước công
nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Để đạt
được mục tiêu đó, ban cạnh sự nỗ lực của toàn
Đảng bộ tỉnh; trách nhiệm của lực lượng thanh
niên có vai trò quan trọng, trước tiên là phải tiếp
tục nỗ lực, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng
và trình độ chuyên môn nghiệp vụ để nhanh chóng
trưởng thành, hăng hái thi đua lao động – sản
xuất góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh nhà, xây dựng quê hương Bình Thuận
ngày càng giàu đẹp, văn mình.
Với tinh thần đó, tôi nhất trí cao với những
nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cần tập trung triển
khai thực hiện trong thời gian đến mà trong phát
biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chỉ rõ cũng
như trong bản báo cáo trình ra Đại hội đã đề cập.
Ở đây, tôi xin Đại hội lưu ý một số việc sau:
1- Tăng cường công tác giáo dục, tư tưởng
chính trị, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách
mạng, lòng yêu nước, yêu quê hương trong hội
viên, thanh niên với nhiều hình thức phong phú,
đa dạng, phù hợp với điều kiện làm việc từng nơi,
từng đối tượng; từ đó, giúp hội viên, thanh niên
nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, vị trí của mình
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ra

sức học tập, rèn luyện và tự giác phấn đấu, từng
bước trưởng thành, đáp ứng được yêu cầu là lực
lượng nồng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây là nhiệm vụ
quan trọng, thường xuyên và liên tục của các cấp
bộ Hội.
2- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương
trình, phong trào của tổ chức Hội gắn với thực
hiện các phong trào thi đua do tỉnh phát động như
phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây
dựng nông thôn mới”, phong trào làm giao thông
nông thôn, phong trào thi đua làm thủy lợi nhỏ,
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa” phù hợp với thực tiễn yêu cầu của từng
địa phương. Bằng các biện pháp linh hoạt, huy
động tốt hơn nữa sức trẻ của thanh niên và tranh
thủ các nguồn lực trong xã hội để mang lại hiệu
quả thiết thực. Quá trình đó, cần chú ý hướng các
phong trào hành động về cơ sở, để thanh niên
hăng hái, là lực lượng đi đầu và nòng cốt trong
việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ
sở.
3- Quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố
tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp trong
tỉnh, nhất là ở cơ sở; tiếp tục củng cố, xây dựng
các mô hình tổ chức Hội sao để thu hút đông đảo
thanh niên, không ngừng mở rộng hơn nữa mặt
trận tập hợp, đoàn kết thanh niên. Chú ý xây dựng
đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp,

trước hết là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ
về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng
để hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng, chính quyền
giao phó.
4- Quá trình hoạt động, cần bám sát sự chỉ
đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt
Nam và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên.
Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính
quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục tin tưởng ở thanh
niên; mạnh dạn giao nhiệm vụ cho thanh niên và
thường xuyên quan tâm, theo dõi, kiểm tra, giúp
đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên hăng hái,
tự tin tham gia vào các nhiệm vụ phát triển kinh
tế- xã hội của địa phương, để thanh niên được
rèn luyện, trưởng thành và cống hiến. Đồng thời,
tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện tốt vai trò
giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng
Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị
ngày càng vững mạnh. Các cơ quan truyền thông,
thông tin đại chúng, cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
các cấp trong tỉnh tăng cường phối hợp, đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên, thanh
niên; nâng cao trách nhiệm của từng gia đình và
xã hội trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho
thanh niên, hướng thanh niên đến lý tưởng sống
đẹp, sống có ích.
Đồng thời, với nhiệt huyết của cách mạng và
nguyện vọng cống hiến của tuổi trẻ, tôi tin tưởng

và mong rằng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn, hiệp
thương chọn cử Ủy ban Hội khóa mới có đủ năng
lực, phẩm chất và uy tín để chỉ đạo và tổ chức
triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại
hội đề ra.
Thưa toàn thể Đại hội!
Trong không khí trang nghiêm của Đại hội
hôm nay, chúng ta luôn nhớ đến lời dạy của Bác
Hồ muôn vàn kính yêu: “Một năm khởi đầu từ mùa
xuân, một đời người khởi đầu từ tuổi trẻ, tuổi trẻ là
mùa xuân của dân tộc”; lời dạy của Người cho đến
nay vẫn còn nguyên giá trị, tuổi trẻ là thời kỳ sung
sức nhất với những ước mơ, hoài bão cao đẹp, là
giai đoạn để mỗi người bộc lộ và thể hiện tài năng
để sáng tạo, để cống hiến, để tự khẳng định mình.
Chúng ta cũng không quên công lao của các thế
hệ cha anh của chúng ta đã phải không tiếc máu
xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, để cho
chúng ta có được ngày hôm nay. Với tư cách là
lực lượng kế thừa, thanh niên hôm nay phải biết
bảo vệ và phát huy cho được những thành quả vĩ
đại ấy, đồng thời tiếp tục xây dựng quê hướng,
đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Với tinh thần đó, tôi xin chúc lực lượng hội
viên, thanh niên tỉnh nhà luôn tự tin, đoàn kết,
năng động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, sẽ
đạt được những thành tích cao hơn, toàn diện
hơn trong nhiệm kỳ tới, góp phần đắc lực trong sự

nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và quê hương Bình
Thuận.
Một lần nữa, tôi gửi đến các đồng chí đại
biểu, cùng toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe,
hạnh phúc và thành công.
Nhân đây, tôi thay mặt Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh (khóa XII) tặng Đại hội Hội liên hiệp
Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V,
nhiệm kỳ 2014-2019 bức trướng, với nội dung:
“THANH NIÊN BÌNH THUẬN ĐOÀN KẾT, SÁNG
TẠO, XUNG KÍCH THỰC HIỆN THÀNH CÔNG 03
NHIỆM VỤ”:
- Thực hiện 01 công trình thanh niên chào
mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ
XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
- Xây dựng 100 Căn nhà nhân ái cho người
nghèo
- Tặng 1.000 thẻ Bảo hiểm Y tế cho người
nghèo.
Xin mời đại diện Hội Liên hiệp thanh niên
tỉnh Bình Thuận đón nhận.
Xin trân trọng cảm ơn!

