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Anh Trần Sinh Toàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam
tỉnh Bình Thuận khóa V phát biểu bế mạc.

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội,
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!
Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể Đại hội.

Sau 02 ngày làm việc tích cực, khẩn trương,
sôi nổi và đầy tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã
hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình của Đại
hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần
thứ IV, nhiệm kỳ 2009 - 2014.
Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Báo
cáo tổng hợp góp ý văn kiện Đại hội đại biểu toàn
quốc Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII;
Đại hội cũng biểu quyết thể hiện xu hướng về một số
vấn đề còn có ý kiến khác nhau; đồng thời biểu quyết
thông qua dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động công
tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Bình Thuận
nhiệm kỳ 2009-2014 của Ủy ban Hội khóa IV trình
Đại hội.
Đại hội đã khẳng định những kết quả đạt được
của tuổi trẻ Bình Thuận trong nhiệm kỳ qua đã góp
phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội và giữ vững an ninh - quốc phòng tại địa
phương, Đại hội cũng đã chỉ ra những khuyết điểm,
hạn chế và các nguyên nhân chủ quan và khách
quan để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong
quá trình mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh
niên trong thời gian tới. Các đại biểu tham dự Đại
hội đã thảo luận về phương hướng và các mục tiêu,
giải pháp của nhiệm kỳ mới; nhất trí thông qua Nghị
quyết Đại hội.
Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử Ủy
ban Hội tỉnh Bình Thuận khoá V và đoàn Đại biểu dự
Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VII có

đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực lãnh chỉ đạo và
tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới.
Thành công nổi bật và dấu ấn đậm nét của Đại
hội là thể hiện lòng trung thành tuyệt đối, niềm tin
sâu sắc của thế hệ trẻ tỉnh Bình Thuận vào đường
lối đổi mới của Đảng, là nhiệt huyết cống hiến sức
trẻ vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê
hương, đất nước; là biểu hiện sinh động của sự nhất
trí cao và quyết tâm lớn với phương hướng, nhiệm
vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ
2014-2019.
Với những kết quả đạt được nêu trên, chúng
ta trân trọng báo cáo với Trung ương Hội LHTN Việt
Nam, với Đảng bộ, nhân dân và hội viên thanh niên
toàn tỉnh Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh
Bình Thuận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2009 – 2014 đã
thành công tốt đẹp
Kính thưa các vị lãnh đạo!
Kính thưa toàn thể Đại hội!
Sự có mặt của đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí
thư BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng
chí Huỳnh Văn Tí, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn
vị Tỉnh Bình Thuận; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng,
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng
nhân dân tỉnh; đồng chí Dương Văn An, Phó Bí thư
Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành,
đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy

và các Đảng ủy trực thuộc tỉnh; các đồng chí nguyên
là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt
Nam tỉnh các khóa có ý nghĩa to lơn, là nguồn động
viên mạnh mẽ đối với Đại hội và thanh niên tỉnh nhà.
Tại Đại hội, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương
Đoàn và Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu, ghi nhận
những kết quả đạt được của công tác Hội và phong
trào thanh niên, cũng như sự đóng góp của của thanh
niên trong sự nghiệp cách mạng thời kỳ mới; đồng
thời các anh cũng đưa ra những định hướng lớn, chỉ
đạo những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và
phong trào thanh niên trong thời gian tới, cũng như
giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành dành sự quan
tâm, hỗ trợ cho tổ chức Hội trong công tác giáo dục,
bồi dưỡng và phát triển thanh niên trong thời gian
tới.
Đại hội chúng ta bày tỏ lòng biết ơn chân thành
đối với Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo Đại hội. Đại hội xin
chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều
kiện của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; sự
giúp đỡ và phối hợp đồng bộ của Sở, Ban, ngành,
đoàn thể, các tổ chức xã hội của tỉnh; sự tạo điều
kiện của cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị.
Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sự cống hiến của
các anh, chị là Thường trực, Ủy viên Ủy ban Hội khóa
IV; ghi nhận, biểu dương các cấp bộ Hội, cán bộ, hội
viên thanh niên toàn tỉnh đã nỗ lực lập nhiều thành
tích chào mừng Đại hội, đóng góp công sức trong

suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.
Đại hội xin chân thành cảm ơn Đài Phát thanh
truyền hình Bình Thuận, Báo Bình Thuận và các cơ
quan thông tấn, báo chí Trung ương đã tuyên truyền
và thông tin kịp thời các hoạt động của Đại hội. Xin
trân trọng cảm ơn các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp
đã quan tâm động viên và hỗ trợ vật chất cho Đại hội.
Kính thưa các vị lãnh đạo,
Kính thưa toàn thể Đại hội!
Một nhiệm kỳ mới đã bắt đầu với nhiều nhiệm
vụ và công việc phía trước. Nhiệm vụ quan trọng là
ngay sau Đại hội là biến Nghị quyết Đại hội thành
tình cảm, ý chí và nguyện vọng của thanh niên; phải
đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, đến
với từng cơ sở Hội, từng hội viên, thanh niên.
Từ diễn đàn trọng thể này, Đại hội phát động
phong trào thi đua, kêu gọi toàn thể hội viên thanh
niên trong tỉnh phát huy truyền thống vẻ vang, nêu
cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình
nguyện của thanh niên quyết tâm thực hiện thành
công các nội dung trọng tâm sau:
Thứ nhất, bằng nhiều hình thức phong phú,
đa dạng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư
tưởng, giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật
cho thanh niên, hướng tới xây dựng thanh niên Bình
Thuận có Đức, có Tài trên cơ sở tiếp tục thực hiện
hiệu quả “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh” và phong trào “Tôi yêu Việt Nam”.

Thứ hai, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo
thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đã dề ra;
thực hiện nhiều hơn nữa các công trình, phần việc
thanh niên để tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh
tế xã hội của địa phương, đơn vị; cùng đồng lòng
quyết tâm thực hiện thành công 03 nhiệm vụ trọng
tâm mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tin tưởng
giao phó.
Thứ ba, luôn đổi mới hoạt động của Hội, chú
trọng nâng cao chất lượng công tác đoàn kết, tập
hợp thanh niên gắn với xây dựng tổ chức Hội LHTN
Việt Nam vững mạnh, trở thành người bạn gần gũi
của thanh niên, chú ý hướng về cơ sở với các hoạt
động xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và nguyện vọng
của thanh niên; chủ động nhân rộng các mô hình
tiêu biểu trong thanh niên; tạo điều kiện, môi trường
thuận lợi để đồng hành, cổ vũ hội viên thanh niên
phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần xung kích, tình
nguyện góp phần xây dựng quê hương Bình Thuận
giàu đẹp.
Với niềm tin tưởng và quyết tâm đó, thay mặt
đoàn chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội
Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ V, nhiệm
kỳ 2014-2019. Xin kính chúc sức khoẻ các vị lãnh
đạo, các vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể
các anh, chị và các bạn.
Xin trân trọng cảm ơn!

