BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
ỦY BAN HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM
TỈNH BÌNH THUẬN, NHIỆM KỲ 2009 – 2014
----Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 20092014 đã hiệp thương chọn cử Ủy Ban Hội gồm 43 anh, chị. Hội nghị lần thứ nhất
đã hiệp thương 13 anh, chị vào Ban Thư ký Ủy Ban Hội gồm Chủ tịch, 02 Phó Chủ
tịch và 10 ủy viên thư ký. Trong quá trình hoạt động, đã có 35 anh, chị thôi tham
gia Ủy ban Hội do chuyển công tác khác. Tại các Hội nghị, Ủy ban Hội Tỉnh đã tổ
chức hiệp thương và đề nghị Trung ương Hội chuẩn y bổ sung 28 anh, chị vào Ủy
ban Hội, trong đó có 02 Thường trực (Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch), 06 ủy viên
Thư ký và 20 Ủy viên Ủy ban Hội. Đến cuối nhiệm kỳ, Ủy ban Hội có 36 anh, chị.
Tuy số lượng Ủy viên Ủy ban Hội chưa đủ theo Đề án nhân sự do Đại hội đại biểu
Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận khóa IV nhiệm kỳ 2009-2014, song tập thể
Ủy ban Hội đã nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm để
lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào thanh niên đảm bảo hoàn thành mục
tiêu Nghị quyết, chương trình hành động do Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam
tỉnh Bình Thuận lần thứ IV đề ra, Ủy ban Hội tỉnh báo cáo những ưu, khuyết điểm
chủ yếu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào thanh niên
của Ủy ban Hội tỉnh, cụ thể như sau:
I- Ưu điểm
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban Hội đã ban hành chương trình hành động
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần
thứ IV. Chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết
Đại hội đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Hội luôn bám sát sự lãnh đạo
của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và Tỉnh uỷ, sự định hướng của Ban Thường
vụ Tỉnh Đoàn; xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho từng năm của công tác
Hội và phong trào thanh niên sát với thực tiễn tình hình thanh niên, nhiệm vụ phát
triển kinh tế xã hội của địa phương. Các phong trào hành động cách mạng của Hội
được triển khai sâu rộng, các đợt cao điểm như: Tháng Thanh niên, chiến dịch
thanh niên tình nguyện hè hàng năm được triển khai đạt kết quả, nhiều công trình,
phần việc thanh niên phối hợp với các cấp bộ Đoàn thực hiện mang ý nghĩa thiết
thực, đã tác động tích cực đến ý thức tự giác và tinh thần tình nguyện của các cấp
bộ hội, hội viên thanh niên… khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức
Hội trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên và phát huy tinh thần xung kích, tình
nguyện của thanh niên Bình Thuận trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện
đại hóa.
Đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 02 Chương trình
và 03 Cuộc vận động lớn của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban Hội tỉnh

đã tập trung triển khai đồng bộ, các cuộc vận động đều gắn với nhu cầu đời sống
vật chất, tinh thần của thanh niên, phù hợp với sự phát triển của địa phương, đơn
vị, thông qua các nội dung, các mô hình, hình thức hoạt động phong phú, thiết
thực, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh
niên; cổ vũ, hỗ trợ thanh niên học tập, lập nghiệp, lao động sáng tạo, góp phần phát
triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.
Ủy ban Hội tỉnh đã xây dựng quy chế hoạt động ngay từ đầu nhiệm kỳ,
trong đó xác định trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ của tập thể Ủy ban Hội,
Ban thư ký; trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ của cá nhân Thường trực, Ủy
viên thư ký và Ủy viên Ủy ban Hội; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho
từng cá nhân theo hướng vừa phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, vừa xác định rõ
trách nhiệm của từng thành viên ủy ban Hội. Trong suốt nhiệm kỳ, hoạt động của
Ủy ban Hội luôn bám sát vào quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ được
thực hiện khá tốt, những chủ trương, các chương trình hành động của Ủy ban Hội
đều được bàn bạc thống nhất. Tập thể Ủy ban Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết,
cộng đồng trách nhiệm góp phần quan trọng cho sự thành công của phong trào.
Việc ban hành các văn bản chỉ đạo cơ sở được nghiên cứu, đầu tư nhiều hơn,
những vấn đề có ý kiến khác nhau đều được bàn bạc thảo luận kỹ lưỡng và quyết
định theo đa số.
Ban Thư ký Hội thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Ban Thường
vụ Tỉnh đoàn trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng lực lượng cốt
cán, thành lập các đội thanh niên tình nguyện, câu lạc bộ kỹ năng của tỉnh…cũng
như hiệp thương những vấn đề quan trọng với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.
Nguyên nhân của những kết quả đạt được:
Trong nhiệm kỳ, Ủy Ban Hội quán triệt sâu sắc và bám sát Nghị quyết đại
hội để lãnh đạo triển khai thực hiện; đồng thời, luôn tranh thủ được sự quan tâm
lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Trung ương Hội Liên Hiệp thanh niên Việt Nam;
sự hỗ trợ, tạo điều kiện, phối hợp, giúp đỡ của chính quyền, các Sở, ban, ngành,
Mặt trận, các đoàn thể; đặc biệt là sự nổ lực, cố gắng của tập thể Ủy ban Hội và sự
phối hợp, phát huy vai trò nồng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các
thành viên Ủy Ban Hội thể hiện được tinh thần đoàn kết, thống nhất; nhiều thành
viên có sự đóng góp tích cực cho hoạt động Ủy ban Hội. Ủy ban Hội tỉnh hoạt
động đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế hoạt động được thực hiện
nghiêm túc. Việc xác định, phát động các phong trào của Ủy Ban Hội Tỉnh cơ bản
xuất phát từ thực tiễn tình hình thanh niên và phù hợp với điều kiện hoạt động các
cấp bộ Hội nên đạt được kết quả.
II- Khuyết điểm
- Công tác chỉ đạo và cụ thể hoá một số nội dung, chương trình, phong trào
hoạt động của Hội chưa thật sát với thực tế tình hình thanh niên. Phong trào diễn ra

chưa đều, chưa sâu. Một số nội dung chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và
hướng dẫn cơ sở thực hiện. Việc phát động thực hiện các công trình, phần việc
thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương,
đơn vị chưa nhiều.
- Ủy ban Hội tỉnh chưa thật sự có giải pháp chỉ đạo đột phá trong công tác
tập hợp thanh niên. Việc chỉ đạo công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là
thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên trong doanh nghiệp còn
nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao. Công tác nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các mô
hình hoạt động mới để thu hút thanh niên đến với tổ chức Hội chưa được quan tâm
đầu tư; công tác sơ, tổng kết nhân rộng mô hình, điển hình trong các đối tượng
thanh niên chưa kịp thời. Công tác phối hợp với các cấp, các ngành để tạo ra cơ
chế, huy động nguồn lực phục vụ cho hoạt động Hội cũng như tạo điều kiện hỗ trợ
giúp đỡ thanh niên chưa thật sự hiệu quả.
- Ủy ban Hội tỉnh thường xuyên biến động nhưng chưa kịp thời kiện toàn
củng cố, việc chủ động phối hợp với cấp ủy các địa phương trong quá trình thực
hiện công tác cán bộ nhằm kịp thời bổ sung khi có sự thay đổi còn hạn chế. Bộ
phận Thường trực hoạt động kiêm nhiệm nên thời gian đi cơ sở chưa nhiều, công
tác chỉ đạo của Thường trực Ủy ban Hội có những chuyên đề chưa sâu, việc tiếp
nhận thông tin từ cơ sở đôi lúc chưa kịp thời.
Nguyên nhân của những hạn chế đó là:
Ủy viên Ủy ban Hội làm việc theo chế độ kiêm nhiệm nên có lúc chưa có sự
đầu tư và dành thời gian đúng mức cho việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các mô
hình, nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả cho việc triển khai, chỉ đạo tổ chức thực hiện
các cuộc vận động, chương trỉnh của hội; việc nghiên cứu, quán triệt và vận dụng
các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của cấp trên có lúc chưa sâu kỹ, còn lúng
túng, chưa phù hợp với thực tiễn tình hình địa phương. Ủy ban Hội chưa kịp thời
tổng kết đánh giá nhân rộng mô hình điển hình, hướng dẫn về nội dung và mô
hình, phương pháp công tác cho cơ sở Hội.
III- Một số kinh nghiệm rút ra
1. Sự đoàn kết nhất trí cao, thống nhất từ ý chí đến hành động của tập thể
Ủy ban Hội trên cơ sở bám sát sự lãnh chỉ đạo của Đảng, sự hỗ trợ của chính
quyền, sự định hướng của Trung ương Hội LHTN Việt Nam là yếu tố quyết định
việc hoàn thành mục tiêu Nghị quyết, chương trình hành động do Đại hội đại biểu
Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ IV đề ra.
2. Trong công tác lãnh, chỉ đạo phong trào, cần bám sát thực tiễn tình hình
thanh niên, tình hình kinh tế-xã hội của từng địa phương để đề ra các chương trình,
chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và dồn sức thực hiện.
3. Chú trọng việc giải quyết nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên là
yếu tố cần thiết để thu hút, tập hợp các tầng lớp thanh niên và xã hội cùng tham gia

vào các hoạt động của Hội. Quan tâm đầu tư cho công tác cán bộ; xây dựng đội
ngũ cán bộ có năng lực, trình độ kỹ năng nghiệp vụ, biết vận dụng sáng tạo các chủ
trương của Đảng, Nhà nước, chương trình hành động và nghị quyết của Đoàn
Thanh niên để phát động phong trào của Hội. Mặt khác, Thường trực, Ban Thư ký
và mỗi Ủy viên Ủy ban Hội cần phải phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm của
mình, không ngừng học tập, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, thường
xuyên bám sát cơ sở, gương mẫu và nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật để cán bộ, hội
viên, thanh niên noi theo.
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