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Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
Phát biểu chỉ đạo Đại hội

Kính thưa Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư
Kính thưa đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy –
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND,UBND,
UBMTTQ tỉnh; các sở, ban ngành, đoàn thể và các địa phương.
Kính thưa Đoàn chủ tịch,
Kính thưa toàn thể Đại hội!
Hôm nay,trên quê hương Bình Thuận giàu truyền thông cách mạng, nơi có
mái trường Dục Thanh mà Bác Hồ kính yêu từng dạy học, Đại hội Đại biểu Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khai mạc trọng thể. Thay mặt Ban Bí thư
Trung ương Đoàn về dự Đại hội, tôi trân trọng gửi đến Mẹ Việt Nam anh hùng, các
đồng chí lãnh đạo,nguyên lãnh đạo các cấp, các ngành các địa phương trong tỉnh;
các đồng chí cán bộ Đoàn lớp trước, các vị đại biểu khách quý lời chào trân trọng
và lời chúc sức khỏe; nhiệt liệt chúc mừng 248 đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí,

trí tuệ, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên toàn tỉnh về sự Đại hội; chúc Đại hội
thành công tốt đẹp!
Kính thưa các đồng chí!
Thưa toàn thể Đại hội!
Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân Bình Thuận
đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, chung sức xây dựng, phát triển tỉnh nhà và đã
đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội,… Về dự Đại hội, Ban
Bí thư Trung ương Đoàn rất phấn khởi khi thấy rằng trong những thành tựu đó, có
kết tinh những đóng góp của Đoàn và tuổi trẻ với tinh thần xung kích, sáng tạo qua
các phong trào thanh niên phong phú và hiệu quả.
Đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn vui mừng
nhận thấy công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã có nhiều đổi mới về nội dung và
hình thức có nhiều cách làm hay, đi vào chiều sâu phù hợp với các đối tượng thanh
thiếu nhi như: Cuộc vận động: “Tuổi trẻ Bình Thuận học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bình
Thuận”; chương trình “Khi tôi 18”, phong trào “lời nói hay, việc làm tốt, xứng
đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”,… đã góp phần nâng
cao nhận thức và tạo sự chuyển biến rõ rệt trong hành động của thanh niên Bình
Thuận thời kỳ mới giàu lòng yêu quê hương, đất nước, có đạo đức và lý tưởng
cách mạng, có bản lĩnh văn hóa và lối sống đẹp.
Vai trò của lực lượng thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh
nhà được phát huy bằng việc tham gia thực hiện sáng tạo và hiệu quả phong trào “5
xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, từ thực tiễn cuộc sống và
qua những hình ảnh sống động trong phóng sự đánh giá kết quả chương trình Đoàn
và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ qua. Chúng ta dễ dàng nhận thấy màu áo
xanh thanh niên, lực lượng tuổi trẻ đông đảo có mặt trên các lĩnh vực kinh tế - xã
hội, quốc phòng an ninh của tỉnh nhà như tham gia chỉnh trang đô thị, xây dựng
nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng chống, khắc phục thiên tai, xây dựng
nhà tình nghĩa, tình nguyện giúp đỡ nhân dân vùng khó khăn, đấu tranh phòng
chống tội phạm, tệ nạn xã hội hoặc là đưa ra những sáng kiến cải tiến trong sản
xuất, kinh doanh, trong cải cách hành chính,…
Với vai trò là người bạn của thanh niên, thông qua phong trào “4 đồng hành
cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thực sự chú
trọng tới việc chăm lo các quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, động viên
đoàn viên thanh niên thích cực tham gia các phong trào thi đua học tập, nâng cao
trình độ học vấn, tay nghề với nhiều hoạt động cụ thể như: tổ chức các hoạt động
khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến
trường; hướng dẫn khởi sự doanh nghiệp, tổ chức các “Ngày hội việc làm”, các
cuộc thi tay nghề, xây dựng các “điểm tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học
công nghệ và truy cập internet cho thanh niên nông thôn”, phối hợp giải ngân các
nguồn vốn cho thanh niên vay để phục vụ học tập sản xuất kinh doanh, tìm kiếm
việc làm; tổ chức các hoạt động nâng cao kỹ năng xã hội, xây dựng môi trường
sinh hoạt văn hoá tinh thần lành mạnh trong thanh thiếu niên.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được tập trung vào việc nâng cao chất
lượng tổ chức cơ sở, chất lượng cán bộ, chất lượng đoàn viên đã có những kết quả
đáng ghi nhận. Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên ngày càng tốt hơn, nâng cao
tỉ lệ thanh niên tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội LHTN. Qua các
phong trào hành động cách mạng, Đoàn đã tập hợp ngày càng nhiều thanh niên vào
các tổ chức và bồi dưỡng giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết
nạp, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi
đồng và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh được quan tâm đúng mức. Những
chuyển biến trên khẳng định các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động, đáp ứng
những yêu cầu mới phát sinh trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn,
sát thanh niên và thực sự đáp ứng các đòi hỏi của thanh niên, là minh chứng sinh
động cho việc cụ thể hóa nhiệm vụ chính trị của địa phương vào phong trào của
tuổi trẻ.
Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi xin trân
trọng cảm ơn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành đã quan tâm lãnh
đạo, tạo điều kiện cho Đoàn tổ chức phong trào, bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên;
đồng thời biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả đạt được của Đoàn
thanh niên tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ qua.
Kính thưa các đồng chí!
Thưa toàn thể Đại hội!
Chúng ta vui mừng trước những kết quả đã đạt được nhưng cũng phải thẳng thắn
nhìn nhận những hạn chế, những mặt công tác chưa thật sự đáp ứng được những
yêu cầu, mong mỏi của Đảng bộ, của xã hội và của đông đảo thanh niên. Những
mặt hạn chế đó đã được thể hiện đầy đủ trong báo cáo chính trị trình Đại hội. Tôi
xin hoan nghênh tinh thần nghiêm túc tự kiểm của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn. Để
khắc phục những hạn chế, yếu kém đòi hỏi các phong trào hành động cách mạng
do Đoàn khởi xướng phải xuất phát từ thực tiễn đời sống, đáp ứng được niềm tin
và kì vọng của cấp ủy, phù hợp với lợi ích chính đáng và mong muốn của thanh
thiếu niên. Ban Bí thư Trung ương Đoàn thống nhất với dự thảo mục tiêu, phương
hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh
Bình Thuận nhiệm kì tới. Tôi cũng thống nhất cao với các tham luận vừa rồi; tôi đã
dự, chỉ đạo 14 Đại hội Đoàn cấp tỉnh, tôi thấy các tham luận ở Đại hội của chúng ta
nằm trong nhóm được chuẩn bị tốt nhất về nội dung và cách thức trình bày. Tôi đề
nghị các đồng chí tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy; đồng thời tôi xin nêu một số định hướng để chúng ta tập trung tổ
chức thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
Thứ nhất, quá trình hội nhập và phát triển của đất nước giúp cho thanh niên
chúng ta có nhiều cơ hội, nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp thu những tri thức, khoa
học, công nghệ, tinh hoa văn hóa của nhân loại; để nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần; để thỏa mãn các nhu cầu cá nhân. Song đi kèm với nó có những tác động
tiêu cực tới lý tưởng, tư tưởng, đạo đức, lối sống, hành vi ứng xử của mỗi người.
Lối sống vị kỉ, thích hưởng thụ, thiếu tinh thần phấn đầu, thiếu ý thức cộng đồng,
thiếu ý thức chính trị, sa vào tệ nạn xã hội,… đang có xu hướng gia tăng trong một
bộ phận không nhỏ thanh niên. Trước thực tiễn trên, tổ chức Đoàn phải kiên trì,

sáng tạo thực hiện chức năng trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Cần tập
trung chỉ đạo, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
đi vào thanh niên một cách tự giác; xem đây là nội dung trọng tâm xuyên suốt
trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức, lối sống trong thanh niên;
cần khuyến khích thanh niên tự rèn luyện, xây dựng các phong trào hành động
cách mạng để thanh niên có điều kiện phấn đấu, trải nghiệm và trưởng thành; cần
chú trọng phát hiện, vun trồng, bình chọn và tuyên dương những điển hình tiên
tiến, những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập, công tác lao động sản
xuất, bảo vệ Tổ quốc và trong cuộc sống hằng ngày để tạo hiệu ứng lan tỏa, đem
đến cho nhiều bạn trẻ khác niềm lạc quan, tin yêu vào cuộc sống, thôi thúc họ
vươn lên.
Thứ hai, phải phấn đấu để thanh niên tìm thấy ở Đoàn sự đáp ứng những nhu
cầu, lợi ích chính đáng cho mình; để thanh niên đến với Đoàn như là đến với người
bạn đồng hành tin cậy. Muốn như vậy, các hoạt động, các phong trào của Đoàn
phải xuất phát từ thanh niên, vì thanh niên, chăm lo những nhu cầu và lợi ích chính
đáng của thanh niên, quan tâm hỗ trợ thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh
làm giàu chính đáng, góp phần tham gia có hiệu quả phát triển kinh tế – xã hội tại
địa phương. Là một tỉnh có bờ biển dài và đẹp, có vùng biển rộng với trữ lượng hải
sản lớn, đó là điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, đánh bắt, nuôi trồng, khai
thác các nguồn lợi từ biển. Song bên cạnh đó, chúng ta cũng thấy Bình Thuận là
một tỉnh có nhiều khó khăn, tích lũy từ nội bộ nền kinh tế chưa cao, đầu tư phát
triển chưa đều, điều kiện tiếp cận khoa học công nghệ còn hạn chế, tiềm năng về tự
nhiên và nhân lực chưa được phát huy. Tỉnh ta ở gần vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam với những tỉnh có sức hút mạnh mẽ nguồn nhân lực như: TP. Hồ Chí Minh,
Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu nên thanh niên dễ dàng “ly nông”, “ly
hương” để tìm kiếm cơ hội việc làm. Thực tiễn đó đòi hỏi Đoàn phải phấn đấu trở
thành cầu nối giữa thanh niên với kiến thức mới, kỹ năng nghề mới; với vốn vay,
nguồn tiêu thụ sản phẩm; quan tâm hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ học vấn,
học nghề, tìm kiếm việc làm, vui chơi giải trí. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương
trình giúp đỡ thanh niên lập thân, lập nghiệp, xây dựng các mô hình kinh tế trong
thanh niên; hướng dẫn và định hướng cho thanh niên sản xuất, kinh doanh thoát
nghèo, làm giàu cho gia đình, cho quê hương; đồng thời có các hình thức phù hợp
để nâng cao kỹ năng xã hội cho thanh niên để thanh niên tự tin xử lý hài hòa các
tác động bên ngoài cũng như những vấn đề tự thân trong cuộc sống hiện đại có
nhiều tốt – xấu đan xen.
Thứ ba, chúng ta tự hào và được các cấp ủy, chính quyền và xã hội đặt niềm
tin vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ, xem thanh niên là lực lượng xung
kích cách mạng, là chủ thể thực hiện hóa khát vọng xây dựng quê hương ngày càng
giàu mạnh. Quá trình phát triển của tỉnh nhà cũng đặt ra nhiều vấn đề mà Đoàn cần
xung kích tham gia giải quyết, đó là chất lượng xóa đói giảm nghèo chưa vững
chắc; an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội ở một số địa bàn còn diễn biến phức
tạp; vấn đề xây dựng, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, chống ô nhiễm,
xuống cấp môi trường, biến đổi khí hậu, xâm thực đảo Phú Quý và vùng bãi ngang,
bảo vệ nguồn tài nguyên nước; phát triển đánh bắt xa bờ, dịch vụ hậu cần nghề cá,

chế biến hải sản, phát triển công nghiệp nặng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xây dựng
nông thôn mới, khắc phục tình trạng nhỏ lẻ manh mún trong nông nghiệp;… Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lấn thứ XII nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đặt
ra một số mục tiêu quan trọng như: chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng:
Công nghiệp hóa – hiện đại hóa trên cơ sở cơ cấu công nghiệp – dịch vụ và nông
nghiệp; tốc độ tăng trưởng GDP đạt bình quân khoảng từ 13,0-13,5% năm,… GDP
bình quân đầu người năm 2015 đạt khoảng 2.200 USD; giải quyết việc làm bình
quân hàng năm cho 24.000 lao động;…
Là người tổ chức phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, các cấp, bộ
Đoàn tỉnh Bình Thuận cần phải làm cho mỗi cấp bộ Đoàn, mỗi đoàn viên thanh
niên thực sự nhận thức đầy đủ, toàn diện, sâu sắc về vai trò, nhiệm vụ của mình với
tư cách là nguồn nhân lực chính cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa tỉnh
nhà; đẩy mạnh phong trào “Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, chủ động,
sáng tạo đề xuất với chính quyền để trực tiếp tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát
triển kinh tế xã hội và mạnh dạn nhận, lãnh thực hiện các phần việc giúp đỡ nhân
dân vùng căn cứ cách mạng, vùng núi, vùng bãi ngang, vùng đồng bào dân tộc,
nhân dân làm ngư nghiệp, làm muối, trồng cây ăn quả; tham gia cải cách hành
chính, sáng tạo trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh giữ vững ổn định và nâng
cao hơn nữa danh tiếng của các thương hiệu: nước khoáng Vĩnh Hảo, nước mắm
Phan Thiết, thanh long, cao su, hạt điều, các sản phẩm du lịch biển. Đặc biệt, các
cấp bộ Đoàn phải tập trung lực lượng thanh niên tham gia có hiệu quả cuộc vận
động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới.
Thứ tư, không ngừng xây dựng Đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng,
đạo đức và hành động. Củng cố tổ chức Đoàn cơ sở, chi đoàn để đủ sức tạo môi
trường giáo dục, rèn luyện thanh niên; đổi mới phương thức tiếp cận thanh niên,
chú trọng đoàn kết, tập hợp các đối tượng thanh niên khu vực đô thị, vùng nông
thôn, thanh niên chưa có việc làm ổn định, thanh niên yếu thế và cả các đối tượng
thanh niên chưa tốt để giáo dục cảm hóa. Phải thực sự chú trọng nâng cao chất
lượng người đoàn viên, mỗi thành viên phải là tấm gương mẫu mực trong thực
hiện nhiệm vụ cũng như trong cuộc sống trên địa bàn. Tích cực bồi dưỡng Đoàn
viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng, bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng; tham gia
góp ý cho Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đặc
biệt, cần coi trọng công tác cán bộ Đoàn như đồng chí Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy đã phát biểu. Chúng ta thấy rằng, ngày nay khi trình độ thanh niên cao
hơn, nhu cầu thanh niên phong phú, đa dạng hơn, xã hội có nhiều điều kiện để đáp
ứng nhu cầu của thanh niên hơn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Đoàn phải năng động, sáng
tạo, có trình độ cao hơn trước, hiểu thanh niên, làm bạn với thanh niên, biết chia sẻ
với thanh niên nhưng đồng thời phải biết dẫn dắt, định hướng cho thanh niên. Các
cấp bộ Đoàn cần phải tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ Đoàn, nhất
là ở cơ sở, bởi đây là nền tảng của tổ chức Đoàn. Nếu chúng ta có đội ngũ cán bộ
Đoàn trẻ, giỏi, năng động, sáng tạo, tâm huyết, chắc chắn phong trào sẽ phát triển
đi lên.
Kính thưa các đồng chí
Thưa toàn thể Đại hội!

Từ không khí dân chủ của Đại hội, các đồng chí sẽ tiến hành bầu ban chấp
hành khóa mới và đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; tôi đề nghị các
đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng suốt trong lựa chọn những đồng chí
thực sự có uy tín, có nhiệt huyết với công tác thanh niên bầu vào Ban Chấp hành
khóa mới để tập thể Ban Chấp hành thực sự là đại diện tiêu biểu cho trí tuệ của tuổi
trẻ Bình Thuận, là tác giả của những phong trào mới, mô hình hay, cách làm hiệu
quả, tạo nên diện mạo mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên thiếu nhi
của tỉnh. Đồng thời, bầu Đoàn đại biểu tiêu biểu cho tuổi trẻ tỉnh nhà dự và đóng
góp vào thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
Từ diễn đàn trọng thể này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng đề nghị
Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền, các ngành đoàn thể, các thế hệ
cán bộ Đoàn tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến công tác Đoàn và phong trào
thanh thiếu nhi, giúp cho tuổi trẻ Bình Thuận có cơ hội, điều kiện tốt nhất để rèn
luyện, phấn đấu và trưởng thành.
Kính chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo, quý đại
biểu, các đồng chí và các bạn.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn!

