PHỤ LỤC
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THÀNH NIÊN
VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA NHIỆM KỲ 2007 -2 012.
I. CÔNG TRÌNH THANH NIÊN:
Stt
01
02

03

Stt

01

02

03

04

05

Nội dung chỉ tiêu
Cấp tỉnh thực hiện 01 công trình
thiết thực có giá trị sử dụng lâu dài
Cấp huyện (tương đương): có ít nhất
100 công trình thanh niên, mỗi công
trình trị giá 10 triệu đồng trở lên.
Cấp chi đoàn, đoàn cơ sở thực hiện
3500 công trình, phần việc thanh
niên.

Kết quả
thực hiện

Trị giá tiền

1

994.462.000 đ

136

3,4 tỷ đồng

Vượt chỉ
tiêu

5.947

6,799 tỷ đồng

Vượt chỉ
tiêu

II. CHỈ TIÊU CỦA NHIỆM KỲ:
Nội dung chỉ tiêu
Kết quả thực hiện
Phấn đấu 100% cán bộ, đoàn 100% cán bộ, đoàn viên tham
viên tham gia thực hiện cuộc gia thực hiện cuộc vận động
vận động “Tuổi trẻ Bình Thuận “Tuổi trẻ Bình Thuận học tập
học tập và làm theo tấm gương và làm theo tấm gương đạo
đạo đức Hồ Chí Minh”
đức Hồ Chí Minh”
Khai thác các nguồn vốn mới
cho thanh niên cho thanh niên 94,841 tỷ đồng (Đạt 948,41 %)
vay đạt 10 tỷ đồng trở lên.
Phát triển 85.000 đoàn viên Phát triển:
mới, 90.000 hội viên mới, - 87.555 đoàn viên mới (đạt
50.000 đội viên mới.
103,01%);
- 90.246 hội viên mới (đạt
100,27%);
- 81.931 đội viên mới
(đạt163,86%).
Bồi dưỡng, giới thiệu 10.000 đến
12.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng Bồi dưỡng 14.236 đoàn viên
xem xét và phấn đấu được kết ưu tú. Kết nạp 3823/5734 (đạt
nạp Đảng trên 50% tổng số phát 66,67%)
triển Đảng viên mới.
Đến cuối nhiệm kỳ có trên - Cấp tỉnh:
90% cán bộ Đoàn các cấp đảm + Đủ chuẩn vế chuyên môn:

Ghi chú
Đạt chỉ
tiêu

Ghi chú
Đạt chỉ
tiêu

Vượt chỉ
tiêu

Vượt chỉ
tiêu

Vượt chỉ
tiêu

Stt

Nội dung chỉ tiêu
bảo tiêu chuẩn cán bộ theo
Nghị quyết 11 của Tỉnh ủy về
nâng cao chất lượng hệ thống
chính trị ở cơ sở và Nghị quyết
02 của Trung ương Đoàn về
công tác cán bộ Đoàn trong thời
kỳ mới

100% cơ sở Đoàn có đối tượng
tham gia Chương trình phổ cập
Trung học phổ thông và được
06
phổ cập tin học. Tích cực tham
gia cuộc vận động chống tiêu
cực trong giáo dục.
Phối hợp giải quyết việc làm
07 cho 25.000 thanh niên.

08

100% xã, phường, thị trấn có
Hội Đồng Đội. Phấn đấu hàng
năm có từ 80% đội viên đạt
danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ
các cấp.

Kết quả thực hiện
Ghi chú
23/26 đ/c
+ Đủ chuẩn về chính trị: 14/26
đ/c
+ Đủ chuẩn về ngoại ngữ:
16/26 đ/c
+ Đủ chuẩn về tin học: 10/26
đ/c
+ Đủ chuẩn về độ tuổi: 24/26
đ/c
- Cấp huyện:
+ Đủ chuẩn về chuyên môn:
56/72 đ/c
+ Đủ chuẩn về chính trị: 35/72
đ/c
- Cấp xã:
+ Đủ chuẩn về chuyên
môn:124/124 đ/c
+ Đủ chuẩn về độ tuổi: 92/124
đ/c
100% cơ sở Đoàn có đối tượng
tham gia Chương trình phổ cập
Trung học phổ thông và được
phổ cập tin học. Tích cực tham
gia cuộc vận động chống tiêu
cực trong giáo dục.
Phối hợp giải quyết việc làm
cho 32.891 thanh niên (đạt
131,56%)
- 127/127 xã, phường, thị trấn
có Hội Đồng Đội (đạt 100%)
- Phần trăm đội viên đạt danh
hiệu cháu ngoan Bác Hồ so với
tổng số đội viên.
+Năm 2008: 91.380/135.603
(đạt 67,39%).
+Năm 2009: 82.710/139.736
(đạt 59,19 %).

Đạt chỉ
tiêu

Vượt chỉ
tiêu

Năm

Stt

Nội dung chỉ tiêu

Đên cuối nhiệm kỳ có 60% loại
09 hình doanh nghiệp đủ điều kiện
có chức Đoàn – Hội.
Mỗi xã, phường, thị trấn,
trường học (THPT, THCN,
CĐ,…) đều xây dựng và duy trì
hoạt động tốt từ 01-02 đội
10
thanh niên tình nguyện, mỗi đội
có từ 15 đội viên trở lên.

100% Đoàn cơ sở thuộc huyện
(tương đương) và tổ chức Đoàn
11
cấp huyện (tương đượng) có đội
tuyên truyền ca khúc cách mạng
75% trở lên cơ sở Đoàn vững
mạnh, không có yếu kém đối
12 với các cơ sở trực thuộc cấp
huyện (tương đương).

Kết quả thực hiện
+Năm 2010: 110.924/143.981
(đạt 77,04 %).
+Năm 2011: 126.396/130.083
(đạt 97,17 %)
+ Năm 2012: 89.645/122.519
(đạt 73,17 %).
121 tổ chức Đoàn – Hội/1.005
doanh nghiệp đủ điều kiện (đạt
12,03%)
374 đội hình thanh niên tình
nguyện / 7854 đội viên.
(trong đó có 30/30 trường
THPT, TCN, CĐ có xây dựng
đội TNTN có từ 15 đội viên trở
lên và 100% các xã, phường,
thị trấn và trường học có đội
hình thanh niên tình nguyện).
100% Đoàn cơ sở thuộc huyện
và tổ chức Đoàn cấp huyện có
đội tuyên truyền ca khúc cách
mạng (đạt 100%)
- Đến cuối nhiệm kỳ có 81%
cơ sở Đoàn trực thuộc cấp
huyện vững mạnh; không có
cơ sở Đoàn trực thuộc cấp
huyện yếu kém .

Ghi chú
2011
thực
hiện
vượt chỉ
tiêu.
Chưa đạt
chỉ tiêu

Vượt chỉ
tiêu.

Đạt chỉ
tiêu

Vượt chỉ
tiêu

