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Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ
Phát biểu chỉ đạo Đại hội

Kính thưa đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên
cộng sản Hồ Chí Minh
Kính thưa Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư.
Kính thưa các đồng chí đại biểu.
Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012-2017. Thay mặt lãnh đạo tỉnh,
tôi xin gửi đến đồng chí Dương Văn An, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh, cùng toàn thể các đại biểu và đoàn thanh niên ưu tú về dự Đại
hội hôm nay lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại hội thành
công tốt đẹp.
Thưa Đại hội!
5 năm qua là chặng đường mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đoàn kết, nỗ
lực vượt qua không ít những khó khăn, thách thức, tình hình các mặt của tỉnh
không ngừng phát triển. Kinh tế liên tục tăng trưởng. Hệ thống kết cấu hạ tầng
được đẩy mạnh đầu tư, bộ mặt đô thị và nông thôn tiếp tục được cải thiện. Đời
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sống các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục được ổn định. Các chính sách xã hội
được triển khai thực hiện tốt. Quốc phòng an ninh căn bản được giữ vững. Hệ
thống chính trị được tiếp tục củng cố. Dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh của
khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được phát huy.
Những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đạt được trong 5 năm
qua là rất đáng trân trọng; trong thành tích chung ấy, có sự đóng góp tích cực của
lực lượng đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh.
Báo cáo do Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Thanh niên (khóa X) trình bày tại Đại
hội đã đánh giá một cách đầy đủ, nghiêm túc về tình hình hoạt động của Tỉnh Đoàn
thanh niên trong 5 năm qua; trong những kết qủa ấy, có 4 kết quả đáng ghi nhận:
Một là, các cấp bộ Đoàn thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị
tư tưởng, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức lối sống cho
đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, nội dung từng bước đi vào
chiều sâu, qua đó đã thu hút được đoàn viên thanh niên đồng tình hưởng ứng, góp
phần nâng cao nhận thức chính trị, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho
đoàn viên, thanh niên, làm cho tuổi trẻ tỉnh nhà ý thức hơn về trách nhiệm của
mình đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.
Hai là, Bằng nhiều hình thức phong phú, các cấp bộ Đoàn đã ra sức phấn
đấu, tập trung chỉ đạo, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên thi đua học tập, rèn luyện, nâng
cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn.
Thông qua việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và
các phong trào hành động cách mạng như: “05 xung xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “04 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và
các phong trào của khối dân vận đã được tổ chức rộng khắp, với nhiều hoạt động,
nhiều công trình, phần việc thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham
gia; đã xuất hiện nhiều mô hình mới như: “Chung tay xây dựng nông thôn mới”,
“Các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, trọng tâm là chi đoàn
địa bàn dân cư”, “Điểm hẹn thanh niên”, “Học kỳ trong quân đội”, “Học làm
người có ích”,…Qua đó, góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh
tế- xã hội, xây dựng quê hương, đất nước và từng bước chăm lo tốt hơn nhu cầu,
lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh nhà.
Ba là, Các hoạt động Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện
Hè, chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự an toàn
giao thông,… do Đoàn thanh niên tổ chức đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong
thanh thiếu nhi và dư luận xã hội. Sự năng động, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên,
thanh niên tỉnh nhà đã góp phần thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng của
Đoàn có sức sống mạnh mẽ hơn, tác động tới nhiều đối tượng hơn, tạo môi trường
lành mạnh cho lực lượng thanh thiếu niên rèn luyện, trưởng thành.
Bốn là, Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn, công tác đoàn kết, tập
hợp thanh niên và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được chú trọng thực hiện, có
chiều sâu và tiếp tục đi vào nề nếp. Qua thực tiễn hoạt động của tổ chức Đoàn các
cấp trong tỉnh, nhiều cán bộ đoàn đã được rèn luyện, từng bước trưởng thành, tạo
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nguồn bổ sung cán bộ trẻ, có năng lực, có tâm huyết cho cấp ủy, chính quyền, Mặt
trận và đoàn thể các cấp.
Những kết quả ấy đã tiếp tục củng cố vai trò, tầm quan trọng của tổ chức
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị nói riêng và
trong đời sống xã hội tỉnh nhà nói chung.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và
những thành tích mà các cấp bộ Đoàn tỉnh nhà đã đạt được trong 5 năm qua.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta phải nghiêm túc
nhìn nhận hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh ta
còn những hạn chế; có 4 vấn đề cần lưu ý :
- Công tác nắm bắt những diễn biến tư tưởng, tâm tư của thanh niên có lúc
chưa kịp thời, công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn chưa được thực hiện
thường xuyên; nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục chưa phong phú, đa dạng,
chưa đủ sức hấp dẫn, thu hút đông đảo Đoàn viên, thanh niên; tỷ lệ tập hợp thanh
niên vào tổ chức Đoàn, phát triển đoàn viên, hội viên đạt kết quả chưa cao.
- Các phong trào hành động của Đoàn chưa thật gắn kết chặt chẽ với thực
tiễn để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên; công
tác huy động nguồn lực xã hội để chăm lo, bồi dưỡng thanh niên còn hạn chế. Hoạt
động của tổ chức Đoàn có lúc, có nơi còn lúng túng, chưa thoát khỏi tính đơn điệu
và hành chính hóa.
- Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn ở một số nơi thiếu tính bền
vững. Xây dựng thực lực cốt cán chính trị trong lực lượng đoàn viên, thanh niên
chưa đảm bảo chất lượng, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong doanh
nghiệp còn nhiều khó khăn, hạn chế.
- Đặc biệt, điều làm cho chúng ta trăn trở nhiều nhất là một bộ phận thanh
niên thiếu nghị lực, ý thức vươn lên còn thụ động, ỷ lại, sống buông thả, vị kỷ,
nặng hưởng thụ, coi thường pháp luật, thờ ơ với thời cuộc, thiếu lý tưởng cách
mạng.
Đó là những vấn đề lãnh đạo tỉnh luôn mong muốn tất cả chúng ta cần tập
trung suy nghĩ để có những giải pháp khắc phục hữu hiệu trong thời gian tới.
Thưa Đại Hội !
5 năm đến, trong bối cảnh chung của cả nước, bên cạnh những thuận lợi,
chúng ta sẽ có những thuận lợi, thời cơ mới song chúng ta cũng sẽ phải đương đầu
với không ít khó khăn tác động trực tiếp các hoạt động của tổ chức Đoàn thanh
niên. Tôi mong rằng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ có những giải pháp cụ thể,
thiết thực, quyết tâm vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu
trên; tổ chức các hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực hơn nữa.
Đồng thời, trong xu thế hội nhập hiện nay, chúng ta sẽ có những thuận lợi,
thời cơ mới; song, chúng ta sẽ đối diện với không ít khó khăn, thách thức mới. Đó
là “âm mưu diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đang ra sức chống phá sự
nghiệp cách mạng nước ta, do vậy hơn lúc nào hết, chúng ta cần ý thức được sức
mạnh của đất nước, vận mệnh của dân tộc ta là do chính nhân dân ta quyết định.
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Chúng ta phải hết sức tỉnh táo, giữ vững bản lĩnh và niềm tin vào sự lãnh đạo của
Đảng; tận dụng mọi thời cơ, vượt qua mọi thách thức, phát huy sức mạnh của khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, khai thác tối đa nội lực, đồng thời tranh thủ có hiệu quả
các nguồn lực từ bên ngoài, quyết tâm và chủ động xây dựng và không ngừng phát
triển nền kinh tế tri thức độc lập, tự chủ; với một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến
đậm đà bản sắc dân tộc, một nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày
càng vững mạnh, một nền chính trị ổn định, đời sống người dân không ngừng được
cải thiện. Đó là sự nghiệp cách mạng đầy khó khăn gian khổ của dân tộc ta, do vậy
đối với thanh niên, chúng ta cần phải ý thức sâu sắc rằng tuổi trẻ đã và đang và mãi
mãi sẽ là lực lượng nồng cốt trong sự nghiệp cách mạng to lớn ấy.
Trên tinh thần đó, tôi nhất trí cao với những nhiệm vụ và giải pháp cần tập
trung triển khai thực hiện trong 5 năm đến mà Đại hội đã đề ra. Trong những
nhiệm vụ và giải pháp ấy, tôi đề nghị Đại hội lưu ý 4 vấn đề:
Trước hết, phải tăng cường và coi trọng đúng mức công tác giáo dục, tư tưởng
chính trị, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng, xây dựng đạo đức, phẩm
chất, lối sống cao đẹp, lòng yêu nước, yêu quê hương trong đoàn viên, thanh niên, gắn
với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó,
định hướng cho lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai
trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để từ đó tích cực
học tập, rèn luyện và tự giác phấn đấu, từng bước trưởng thành, xứng đáng là cánh tay
đắc lực, lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất
nước, cả trước mắt và lâu dài. Xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên
tục của các cấp bộ Đoàn.
Theo đó, phải đổi mới mạnh mẽ phương thức giáo dục đoàn viên, thanh niên và
nâng cao chất lượng công tác học tập lý luận chính trị, quán triệt và cụ thể hóa các chủ
trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên,
thanh niên theo hướng thông qua các phong trào hành động cách mạng, với nhiều loại
hình phong phú, đa dạng, sinh động, phù hợp với đặc điểm của thanh niên và đáp ứng
ngày càng tốt hơn những nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích thiết thực, hợp pháp, chính
đáng của tuổi trẻ.
Hai là, bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chuyển mạnh hoạt động của
các cấp bộ Đoàn về cơ sở, gắn với địa bàn, sát với từng đối tượng thanh thiếu niên,
chú ý vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ kháng chiến cũ
và các địa bàn quan trọng khác; khắc phục triệt để tình trạng hành chính hóa công tác
Đoàn.
Thông qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, các tổ chức Đoàn
trong tỉnh phải chủ động phối hợp với các đoàn thể chính trị- xã hội xây dựng và tổ
chức thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng bảo đảm thiết thực và hiệu
quả, mang tính đột phá; các phong trào phải xuất phát từ thực tiễn, nhu cầu, nguyện
vọng và xu hướng phát triển của đoàn viên thanh niên.
Ba là, thông qua các phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các tầng
lớp thanh thiếu niên, tập trung xây dựng và phát huy vai trò xung kích của đoàn
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viên, thanh niên gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”; thường xuyên nhân rộng nhân tố mới, những mô hình, tấm gương
điển hình về người tốt, việc tốt, qua đó góp phần giáo dục thanh thiếu niên, khơi dậy
lòng yêu quê hương đất nước, chủ động đi đầu trên mọi lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu
trong tình hình mới.
Bốn là, phải luôn quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn trước
hết là các chi Đoàn để thực hiện tốt chức năng giáo dục đoàn viên, thanh niên và
chăm sóc thiếu niên, nhi đồng. Chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, trước
hết là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đoàn đủ về số lượng, không ngừng
nâng cao về chất lượng; chú trọng công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi
dưỡng và bố trí cán bộ Đoàn, là những cán bộ có lý tưởng cách mạng; có năng lực,
có đủ tự tin, giàu nhiệt tình, tâm huyết, năng động sáng tạo, biết nắm bắt tâm tư,
tình cảm, nguyện vọng của thanh niên; biết xử lý có hiệu quả những vấn đề thanh
niên quan tâm, yêu cầu; biết chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên, thanh niên,
quyết tâm vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác vận động, tập hợp
thanh niên, quyết tâm vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng, chính quyền
và tổ chức Đoàn tin tưởng giao phó.

Nhân Đại hội này, tôi đề nghị:
- Các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh tiếp tục tin tưởng ở
đoàn viên, thanh niên; mạnh dạn giao nhiệm vụ cho đoàn viên, thanh niên và
thường xuyên quan tâm, theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho
đoàn viên, thanh niên hăng hái, tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị,
kinh tế- xã hội của địa phương, đơn vị để thanh niên được rèn luyện, cống hiến
và trưởng thành. Đồng thời, tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện tốt vai trò
giám sát và phản biện xã hội, góp phần tham gia xây dựng hệ thống chính trị
ngày càng vững mạnh hơn.
- Các phương tiện thông tin đại chúng, cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp trong tỉnh tăng cường phối
hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên; nâng
cao trách nhiệm của từng gia đình và xã hội trong việc giáo dục và chăm sóc
thanh, thiếu niên sống có mục đích, có lý tưởng và khát vọng cống hiến.
Thưa Đại hội!
Tôi mong rằng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh
Đoàn khóa mới có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín để chỉ đạo và tổ chức triển
khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội đề ra. Với tinh thần đoàn kết nhất
trí cao của tuổi trẻ tỉnh nhà, tôi tin tưởng các đồng chí sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ
này.
Trong không khí trang nghiêm của Đại hội, chúng ta luôn nhớ đến lời dạy
của Bác Hồ kính yêu: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi
trẻ, tuổi trẻ là mùa xuân của dân tộc”. Tuổi trẻ là thời kỳ sung sức nhất với những
ước mơ, hoài bão cao đẹp của một đời người, đó là giai đoạn để mỗi người bộc lộ
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và thể hiện tài năng để sáng tạo, để cống hiến, để tự khẳng định mình. Chúng ta
thấu hiểu rằng các thế hệ cha anh của chúng ta đã phải không tiếc máu xương vì sự
nghiệp giải phóng dân tộc, để cho chúng ta có được ngày hôm nay. Với tư cách là
lực lượng kế thừa, các đoàn viên thanh niên hôm nay phải biết bảo vệ và phát huy
cho được những thành quả vĩ đại ấy, đồng thời phải đẩy lùi sự nghèo nàn và lạc
hậu để xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, văn minh.
Chúc tuổi trẻ Bình Thuận luôn tự tin, đoàn kết, năng động, sáng tạo; mãi mãi
xứng đáng là lực lượng nòng cốt, góp phần đắc lực trong sự nghiệp Công nghiệp
hóa- hiện đại hóa trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và quê hương Bình Thuận.
Một lần nữa, tôi gửi đến các đồng chí đại biểu, cùng toàn thể Đại hội lời
chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Nhân đây, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng gửi đến Đại hội Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012-2017 bức trướng, với nội
dung: “Tuổi trẻ Bình Thuận đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây
dựng quê hương vào bảo vệ Tổ quốc” . Đây là niềm tin yêu và kỳ vọng của Đảng
bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đối với thanh niên tỉnh nhà.
Xin mời đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh đón nhận.
Trân trọng cảm ơn!
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