DIỄN VĂN KHAI MẠC
ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XI
(NHIỆM KỲ 2012-2017)

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận khoá X
Đọc diễn văn khai mạc Đại hội XI, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội,
Kính thưa Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư,
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,
Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể Đại hội.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua cùng tuổi trẻ cả nước
hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, hôm nay tuổi trẻ Bình Thuận long
trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần
thứ XI, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Trong ngày hội lớn của tuổi trẻ Bình Thuận, đại
hội chúng ta vui mừng và vinh dự được đón tiếp Mẹ Việt Nam anh hùng, các
đồng chí lãnh đạo và các vị khách quý đã quan tâm đến dự Đại hội.
* Đại hội xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng Mẹ Việt
Nam anh hùng Trần Thị Tư.
Đại hội nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh
đạo đã đến tham dự và chỉ đạo Đại hội:

* Về phía Trung ương Đoàn: Đại hội nhiệt liệt chào mừng và trân trọng
giới thiệu: Đ/c Dương Văn An, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn.
* Về phía tỉnh Bình Thuận: Đại hội nhiệt liệt chào mừng và trân trọng
giới thiệu: Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đại hội nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu: Đ/c Trương
Quang Hai, Phó chủ tịch HĐND Tỉnh.
Đại hội rất vui mừng được tiếp đón và trân trọng giới thiệu:
Đ/c Lâm Quang Hiền- Tỉnh ủy viên- Chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh.
Đại hội nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu:
Đ/c Đinh Trung, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí
thư Tỉnh ủy Bình Thuận.
Đại hội chúng ta rất vui mừng và nhiệt liệt đón chào đón các đồng chí
trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh uỷ; các đồng chí lãnh đạo các sở,
ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí Thường trực các Huyện, Thị, Thành uỷ
và các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh.
Đại hội chúng ta rất vui mừng và nồng nhiệt chào đón các đồng chí
nguyên là Bí thư, Phó bí thư Tỉnh Đoàn các khoá đã về dự Đại hội.
Thay mặt tuổi trẻ Bình Thuận và các đại biểu tham dự Đại hội, Đoàn
chủ tịch Đại hội bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với các đồng chí lãnh đạo,
các đồng chí đại biểu đã luôn dành cho tuổi trẻ tỉnh nhà những tình cảm sâu sắc
và sự quan tâm ân cần nhất.
Đại hội chúng ta rất vui mừng và hân hạnh đón tiếp các đơn vị phối hợp,
các nhà tài trợ và các vị khách quý đã quan tâm đến dự và chung vui với tuổi trẻ
Bình Thuận.
Đặc biệt, Đoàn chủ tịch xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến 248 đại
biểu, những cán bộ, đoàn viên ưu tú, những bông hoa tươi thắm nhất tiêu biểu
cho trí tuệ, nhiệt huyết và hoài bão của hàng trăm ngàn cán bộ, đoàn viên và
thanh niên toàn tỉnh về dự Đại hội.
Xin chào mừng các phóng viên báo, đài Trung ương và địa phương đã
đến dự và đưa tin Đại hội.
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Đề nghị các đại biểu thanh niên dành một tràng pháo tay thật lớn để đón
chào các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, đón chào các đại biểu chính thức
của Đại hội.
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Kính thưa Đại hội,
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XI,
nhiệm kỳ 2012 – 2017 là hoạt động chính trị quan trọng của cán bộ, đoàn viên
và tuổi trẻ Bình Thuận, là diễn đàn thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyết tâm
của thế hệ trẻ tỉnh nhà. Đại hội đánh dấu sự trưởng thành của thế hệ trẻ Bình
Thuận trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất
nước. Tại Đại hội này, chúng ta không chỉ xác định phương hướng, mục tiêu
đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết,
tập hợp thanh niên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng phong
trào lên một tầm cao mới mà Đại hội của chúng ta còn phải tìm ra giải pháp tiếp
tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, tạo sức thu hút đoàn
viên, thanh niên nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên
tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà; đồng
thời chăm lo nhu cầu và nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ, đáp
ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo
Kính thưa các đại biểu,
Kính thưa Đại hội,
Từ nhiều tháng qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đoàn và
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; sự quan tâm tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền các
địa phương, đơn vị, chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến
tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XI. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức
nhiều cuộc hội thảo, sinh hoạt chuyên đề đóng góp ý kiến xây dựng Văn kiện
Đại hội. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nhiều hoạt động xã hội, nhiều công
trình, phần việc thanh niên và nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể
thao được tổ chức rộng rãi, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Một
không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội được dấy lên mạnh mẽ
trong đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh, làm cho quá trình chuẩn bị và tổ Đại
hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XI thực sự trở thành
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diễn đàn chính trị dân chủ, sôi nổi và là ngày hội của tuổi trẻ Bình Thuận. Đặc
biệt, trong quá trình xây dựng các Văn kiện và chuẩn bị Đại hội, chúng ta đã
nhận được nhiều ý kiến chỉ đạo quý báu của Trung ương Đoàn, của các đồng
chí lãnh đạo Tỉnh và các Ban Tỉnh uỷ, của nhiều sở, ngành, đoàn thể, các địa
phương và các thế hệ cán bộ Đoàn đi trước. Đại hội xin chân thành cảm ơn về
sự đóng góp đầy tâm huyết và trí tuệ, góp phần quan trọng tạo nên thành công
cho Đại hội và xem đây là biểu hiện của sự quan tâm, trách nhiệm và niềm tin
mà Trung ương Đoàn, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể
và các thế hệ đi trước dành cho thế hệ trẻ Bình Thuận hôm nay.
Kính thưa Đại hội,
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XI
có nhiệm vụ đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ
2007-2012; thảo luận và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác
Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017; bầu Ban chấp hành
Tỉnh Đoàn khoá XI thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có
đủ trình độ, năng lực và uy tín, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên,
lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội. Đại hội của chúng ta còn có
trách nhiệm bầu chọn những đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc
lần thứ X; nghiên cứu đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của BCH
Trung ương Đoàn khoá IX trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X với tinh thần
trách nhiệm cao nhất.
Kính thưa Đại hội,
Trong ngày 15 tháng 10 vừa qua, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ
và nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần
thứ XI đã tiến hành phiên thứ nhất để thực hiện một số nội dung cần thiết như:
bầu Đoàn chủ tịch Đại hội; bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua
chương trình, quy chế làm việc của Đại hội; thành lập các tổ thảo luận văn kiện
Đại hội; tổ chức Lễ báo công dâng Bác và tổng kết phong trào thi đua chào
mừng Đại hội... Đây là tiền đề thuận lợi để các đại biểu dự Đại hội phát huy sức
trẻ, trí tuệ và dân chủ để tiếp tục tham gia vào các nội dung tiếp theo của Đại
hội, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được Đại hội đề ra; xứng đáng
với niềm tin mà Đảng bộ, nhân dân và tuổi trẻ tỉnh nhà đã gửi gắm cho Đại hội.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XI
là Đại hội đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, góp sức trẻ thực hiện
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thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, góp phần xây
dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Với tinh thần và niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt Đoàn chủ tịch Đại
hội, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012 - 2017.
Xin kính chúc sức khoẻ Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo,
các vị khách quý và toàn thể Đại hội.
Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!
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